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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  : (0242) 0236 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 28/07/2016 

Mã số thuế  : 5500296523 

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

Vốn đầu tư của chủ sở hữu:  121.639.841.602 (Một trăm hai mốt tỷ, sáu trăm ba chín triệu, tám 

trăm bốn mốt nghìn, sáu trăm linh hai đồng./) 

Mã cổ phiếu  : S74 

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 
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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 

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. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

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

tỉnh phía bắc. 

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

 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. 

3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 

Mô hình quản trị Công ty: Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, bao gồm:  

 Cơ quan Công ty; 

 Các chi nhánh trực thuộc Công ty; 

 Các công ty liên kết 

Cơ cấu bộ máy quản lý: 
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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 03 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; 

 Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty; 
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 Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ. 

Danh sách các thành viên HĐQT: 

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh  Chủ tịch HĐQT 

2. Ông  Nguyễn Trọng Khoa Ủy viên HĐQT 

3. Ông  Nguyễn Hữu Nhuận  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  Nguyễn Như Huy  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 02 thành viên: 01 Tổng giám đốc và 01 Phó 

tổng giám đốc. 

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; 
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 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. 

Danh sách Ban Tổng giám đốc: 

1. Ông  Trần Văn Tài  Tổng giám đốc 

2. Ông  Nguyễn Trọng Bắc  Phó tổng giám đốc 

PHÒNG 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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.  

Các Công ty liên kết: 

TT Tên công ty liên kết Địa chỉ 
Lĩnh vực 

kinh doanh 

Vốn điều lệ thực 

góp (Đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 

(%) 

1 Công ty CP Sông Đà 7.02 

Xã Sơn Bình, huyện 

Tam Đường, tỉnh Lai 

Châu 

Xây lắp và 

sản xuất công 

nghiệp 

40.800.000.000 34 

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 

51.753.620.000 43,13 
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công trình 

thủy điện 

4. ĐỊNH HƯỚNG 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. 

 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; 

5. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

 RỦI RO VỀ KINH TẾ 

Trong năm 2018, kinh tế thế giới và trong nước đã phục hồi và đang tăng trưởng ổn định, điều này 

tạo điều kiện thuân lượi cho Sông Đà 7.04 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 
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Kinh tế Việt Nam đang chịu ảnh hưởng, tác động rất nhiều bởi tình hình chung của kinh tế thế giới 

và năm 2018 mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt mức cao nhất trong những năm gần đây. Với 

mức tăng trưởng kinh tế trong nước như vậy, 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 22,6% vốn chủ sở hữu, là vốn vay ngắn hạn 

với lãi suất hiện nay 8%/năm. Như vậy, tỷ lệ này của Công ty là đang ở mức bình thường so với 

các doanh nghiệp cùng ngành. 

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 
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xuất, tài chính của mình. 

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. 

 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. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt được như sau: 

- Hoàn thành công tác quyết toán tại các công trình trọng điểm như: Thủy điện Lai Châu, thủy điện 

Huội Quảng. 

- Cho thuê một số thiết bị, máy móc đang bảo quản nhưng chưa tìm được công việc mới. 

- Tổ chức thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản hỏng, dư thừa không phù hợp với điều kiện sản 

xuất kinh doanh mới. 

- Thực hiện sắp xếp lại, đổi mới mô hình hoạt động, tinh giảm đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ 

để tiết giảm chi phí quản lý. 
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 Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2018 

Thực hiện 

năm 2018 

Tỷ lệ % 

TH/KH 

1 Tổng giá trị SXKD Tỷ đồng 36,31 22,33 61% 

2 Doanh số bán hàng Tỷ đồng 87,60 39,13 45% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,27 -0,98 -43% 

4 Các khoản nộp ngân sách Tỷ đồng 5,85 5,03 86% 

5 Khấu hao TSCĐ Tỷ đồng 2,78 1,71 61% 

7 Chi phí QLDN Tỷ đồng 1,54 0,97 63% 

8 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 5,50 2,24 41% 

9 Tỷ lệ cổ tức % - - - 

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Danh sách Ban điều hành 

- 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 10/20 - 12/2004: Phó quản đốc phân xưởng bê tông số II - Xí nghiệp SX bê tông – 
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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 

 Số cổ phiếu S74 đang nắm giữ (tại thời điểm 04/04/2019) : 4.860 cổ phần 

 Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ (tại thời điểm 04/04/2019) : 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 Trọng Bắc  -  Phó Tổng giám đốc 

 Họ và tên   : Nguyễn Trọng Bắc 

 Giới tính   :  Nam        

 Ngày, tháng, năm sinh : 20/10/1983 

 Nơi sinh   : Xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. 

 Quốc tịch   : Việt Nam 
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 Số CMTND/Hộ chiếu : 111639657,  Cấp ngày 13/01/2000  Nơi cấp Hà Tây  

 Dân tộc   : Kinh 

 Quê quán   : Xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. 

 Địa chỉ thường trú   : Xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. 

 Trình độ văn hóa  : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế. 

 Quá trình công tác: 

 Từ 8/2005  - 11/2006:  Chuyên viên phòng kế hoạch vật tư – Công ty CP phát triển công 

nghệ nông thôn 

 Từ 1 - 09/2009: Phó phòng TCKT – Công ty CP phát triển công nghệ nông thôn. 

 Từ 10/2007 - 05/2010: Chuyên viên Ban kinh tế CGVT – CN Hà Nội Công ty CP Sông Đà 

6 

 Từ 06/2010 - 09/2011:  Phó quản đốc PX bê tông – CN Hà Nội Công ty CP Sông Đà 6 

 Từ 10/2011 – 03/2012: Chuyên viên Phòng kinh tế - kế hoạch –đầu tư Công ty CP Sông 

Đà 6 

 Từ 04/2012 – 05/2011: Chuyên viên phòng KTTH Công ty CP Sông Đà 704. 

 Từ 06/2012 – 03/2013: Phó phòng KTTH Công ty CP Sông Đà 704  

 Từ 04/2013 – 07/2013: Phó phòng KTHH kiêm thư ký HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04 

 Từ 08/2013 – 05/2016: Trưởng phòng KTHH kiêm thư ký HĐQT Công ty CP Sông Đà 

7.04 

 Từ 06/2016 đến nay: Phó giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04 

 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

 Số cổ phiếu S74 đang nắm giữ (tại thời điểm 04/04/2019) : 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 

- 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 
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 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; 

 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 tổ chức khác: Không 

 Số cổ phần đang nắm giữ (tại thời điểm 04/04/2019): 5.400 cổ phần 

 Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ (tại thời điểm 04/04/2019): 0 cổ phần  

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

 Những thay đổi trong Ban điều hành: Không 

 Số lượng cán bộ, nhân viên: 

Tính đến thời điểm 31/12/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 có 29 CBCNV, cơ cấu lao động 

được thể hiện ở bảng sau: 

 Cơ cấu lao động của Sông Đà 7.04 (tại thời điểm 31/12/2018) 

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

1 Đại học và Cao Đẳng 09 31,03% 
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2 Trung + Sơ cấp 02 6,90% 

3 Công nhân kỹ thuật 18 62,07% 

Tổng cộng  29 100% 

- Chính sách đối với người 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 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 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 
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doanh trong ngành xây dựng nói chung và ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng.  

 Chính sách lương thưởng, phúc lợi 

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.  

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. 

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. 
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3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

 Các khoản đầu tư lớn: Không 

 Các công ty liên kết 

- Công ty CP Thủy Điện Cao Nguyên - Sông Đà 7 

Công ty CP Thủy điện Cao Nguyên – Sông Đà 7 có vốn điều lệ 120.000.000.000 đồng, hoạt 

động trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Hiện nay, Công ty đang quản lý, vận 

hành 01 nhà máy thủy điện tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

- Công ty CP Sông Đà 7.02 

Công ty CP Sông Đà 7.02 có vốn điều lệ 120.000.000.000 đồng, hoạt động trong lĩnh vực xây 

lắp, sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Trong năm 2018 Công ty đã hoàn thành đưa dự án 

nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đi vào phát điện thương mại 

từ tháng 07/2018 và phát sinh doanh thu thuần 16,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ 2,5 tỷ đồng. 

Trước năm 2015 hoạt động chính của Công ty xây lắp, sản xuất công nghiệp tại các dự án thủy 

điện Sơn La, Bản chát, Lai Châu, Sử Pán 2 và các phát sinh khối lượng, giá trị dở dang, công nợ 

phải thu tại các dự án này đến nay vẫn chưa được quyết toán, thu hồi dứt điểm. Từ năm 2015 đến 

nay Công ty CP Sông Đà 7.02 chỉ tập trung vào việc đầu tư và thực hiện dự án thủy điện Nậm 

Thi 2. 

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 Tình hình tài chính 

TT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 
% tăng 

giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 218.402.736.461 174.672.274.125 -20% 

2 Doanh thu thuần 71.547.830.689 34.659.207.289 -52% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 907.355.611 -1.274.304.732 -240% 

4 Lợi nhuận khác 1.008.396.144 291.477/799 -71% 

5 Lợi nhuận trước thuế 1.915.751.755 -982.826.933 -151% 

6 Lợi nhuận sau thuế 1.915.751.755 -982.826.933 -151% 

7 Tỷ lệ cổ tức 0% 0% 0% 
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 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
 

  

- 
Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/nợ 

ngắn hạn) 
Lần 1,25 1,53 

- 
Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn – Hàng 

tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
Lần 0,68 0,86 

2 Chỉ tiêu cơ cấu vốn    

- Hệ số nợ/Tổng tài sản Lần 0,42 0,3 

-  Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,7 0,44 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  
 

 

- 
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng 

tồn kho bình quân 
Vòng 1,4 0,18 

- Doanh thu thuần /Tổng tài sản bình quân Vòng 0,3 0,04 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,7 -2,8 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 1,5 -0,8 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 0,9 -0,6 

-  
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 

thuần 
% 1,3 9,5 

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

 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. 

 Cơ cấu cổ đông: 

- Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 04/04/2019: 
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TT Cổ đông Địa chỉ Số CMND/ 

ĐKKD 

Số cổ phần 

nắm giữ 

(cổ phần) 

Tỷ lệ nắm 

giữ (%) 

1 Công ty TNHH đầu 

tư thương mại Sông 

Đà 

Số 41 TT 7 KĐT Văn Phú, 

Phú La, Hà Đông, Hà Nội, 

Viet Nam 

0105362335  1.520.000 

 

23,46% 

2 Đặng Thị Hồng Hạnh Số 98, Tổ 15, Phường Đồng 

Tiến, Hòa Bình 

113022471 1.600.000 24,69% 

 Tổng cộng   3.120.000 48,15% 

 

- Cơ cấu cổ đông Công ty tại ngày 04/04/2019: 

STT Cổ đông Số lượng  Số lượng cổ phần 

(cổ phần) 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1 Tổ chức 07 2.038.258 31,45% 

 + Trong nước 06 1.819.968 28,09% 

 + Ngoài nước 01 218.290 3,36% 

2 Cá nhân 441 4.441.742 68,55% 

 + Trong nước 437 4.334.918 66,90% 

 + Ngoài nước 04 106.824 1,65% 

 TỔNG SỐ 448 6.480.000 100% 

 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2018 Công ty không có hoạt động giao dịch cổ phiếu quỹ. 

 Giao dịch chứng khoán khác: Trong năm 2018 Công ty không có hoạt động giao dịch chứng khoán 

khác. 

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Năm 2018 tiếp là một năm khó khăn đối với Công ty CP Sông Đà 7.04 trong tất cả hoạt động sản 

xuất kinh doanh từ tình hình tài chính đến việc tìm kiếm việc làm mới. Kết thúc năm, Công ty 

CP Sông Đà 7.04 chỉ đạt 22,3 tỷ đồng Tổng giá trị sản xuất kinh doanh, 34,7 tỷ đồng doanh thu 

và -0,98 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tương ứng với 61%, 45% và -143% so với kế hoạch. 

Nguyên nhân chính dẫn đến việc Tổng giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu không đạt so với 

kế hoạch là do: 
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- Toàn bộ các công trình công ty tham gia thi công, sản xuất vật liệu đều đi vào giai đoạn hoành 

thành và chuyển giao sang vận hành thương mại. 

- Việc tổ chức tìm kiếm việc làm, đấu thầu các dự án, công trình mới gặp rất nhiều khó khăn do 

trước đây công ty chủ yếu được làm các công trình chỉ định thầu và hoạt động tại đia bàn vùng 

sâu vùng xa. 

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 Tình hình tài sản 

Tổng tài sản trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018 là 174,7 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn 

hạn 81,2 tỷ đồng chiếm 46,5% và tài sản dài hạn 93,5 tỷ đồng chiếm 53,5%. Trong năm 2018 giá trị 

Tổng tài sản có biến động giảm so với thời điềm 01/01/2018 là 43,7 tỷ đổng chủ yếu giảm ở các 

khoản phải thu ngắn hạn 34,2 tỷ đồng và tài sản cố định 9,5 tỷ đồng điều này cho thấy Ban lãnh đạo 

Công ty đã cố gắng tập trung thu hồi các khoản công nợ phải thu và cơ cấu lại các tài sản cố định cho 

phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh. 

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản: 

TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

1 Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng Tổng tài sản 
 

  

- 
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản (Doanh thu 

thuần/Tổng tài sản bình quân trong kỳ) 
 0,28 0,04 

- 
Hệ số sinh lợi tổng tài sản (Lợi nhuân trước thuế và 

lãi vay/Tổng tài sản bình quân trong kỳ) 
 0,03 0,003 

2 Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng Tài sản ngắn hạn    

- 
Hiệu suất sử dụng Tài sản ngắn hạn (Doanh thu 

thuần/Tài sản ngắn hạn bình quân trong kỳ) 
 0,59 0,09 

-  
Hệ số sinh lợi Tài sản ngắn hạn (Lợi nhuận sau 

thuế/Tài sản ngắn hạn bình quân trong kỳ) 
 0,02 0,002 

- 
Vòng quay Tài sản ngắn hạn (Giá vốn hàng bán/Tài 

sản ngắn hạn bình quân) 
Vòng 0,55 0,08 

- 
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng 

tồn kho bình quân 
Vòng 1,37 0,18 

- 
Kỳ thu tiền bình quân (Các khoản phải thu bình 

quân/Doanh thu thuân)*360 ngày 
Ngày 362 542 

3 Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng Tài sản dài hạn    
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TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

- 
Hiệu suất sử dụng Tài sản dài hạn (Doanh thu thuần/ 

Tài sản dài hạn bình quân) 
 0,55 0,09 

- 
Hiệu suất sử dụng Tài sản cố định (Doanh thu thuần/ 

Tài sản cố định bình quân) 
 0,40 1,8 

- 
Hệ số sinh lợi Tài sản cố định (Lợi nhuận sau thuế/ 

Tài sản cố định bình quân) 
 0,01 -0,05 

Năm 2018 Ban điều hành công ty chưa phát huy được hết năng lực của các loại tài sản của công ty, 

điều này được thể hiện rất rõ qua các chỉ điêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản nêu trên. Các chỉ tiêu 

đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản đều ở mức rất thấp cho thấy việc sử dụng tài sản chưa tạo ra được 

nhiều doanh thu và lợi nhuận tương ứng với quy mô hiện có của tài sản. 

 Tình hình nợ phải trả 

Tính đến 31/12/2018 nợ phải trả của Công ty là 53 tỷ đồng, toàn bộ số nợ phải trả này đều là nợ ngắn 

hạn và có khả năng trả nợ. Trong đó khoản vay ngân hàng và tổ chức là 27,5 tỷ đồng chiếm 51,9% 

khoản nợ phải trả nhà cung cấp chiếm 33,8%, các khoản nợ khác 14,3%. Năm 2018 Ban điều hành 

Công ty đã nỗ lực thu hồi công nợ và đưa ra các biện pháp tài chính để tạo nguồn tiền để tập trung 

thanh toán cho các nhà cung cấp, các khoản nợ khác số tiền 20,8 tỷ đồng và trả nợ vốn vay ngân 

hàng số tiền 22,4 tỷ đồng. 

3. KẾ HOẠCH SẢN XUÂT KINH DOANH NĂM 2019 

Ban điều hành Công ty đánh giá năm  2019 tiếp tục là một năm khó khăn đối với hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty bởi một số nguyên nhân: 

- Hoạt động SXKD của Công ty tại các khu vực Hòa Bình, Hà Nội phụ thuộc rất nhiều vào các yếu 

tố thị trường, mức độ cạnh tranh cao, phát sinh nhiều chi phí, tư duy và trình độ quản lý, tổ chức sản 

xuất chưa thay đổi kịp thời để phù hợp với tình hình mới. 

Việc đấu thầu, tiếp thị tìm kiếm công việc mới gặp kho khăn do Công ty trước đây chủ yếu tham gia 

dự án theo hình thức chỉ định thầu và hoạt động tại địa bàn vùng sâu vùng xa. 

Phần lớn thiết bị máy móc đã cũ và không phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh hiện tại 

Trước tình hình như vậy, Ban điều hành Công ty đề ra những mục tiêu cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2019: 

Tập trung quyết toán, thu hồi dứt điềm khối lượng, giá trị công nợ còn tồn đọng tại các dự án Công 

ty đã tham gia sản xuất, thi công. 

Đánh giá thực trạng của toàn bộ máy móc thiết bị hiện có của Công ty để xây dựng phương án sử 
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dụng, chuyển nhượng, thanh lý cụ thể nhằm phát huy được năng lực của các loại thiết bị, máy móc. 

Tập trung đôn đốc, giám sát hoạt động của các Công ty liên kết mà Công ty đã đầu tư góp vốn để 

nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư. 

Tổ chức, sắp sếp lại toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp điều kiện mới, môi 

trường mới. 

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch năm 

2019 

1 Tổng giá trị SXKD Tỷ đồng 25,22 

2 Doanh số bán hàng Tỷ đồng 59,36 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 0,64 

4 Các khoản nộp ngân sách Tỷ đồng 5,92 

5 Khấu hao TSCĐ Tỷ đồng 0,59 

6 Chi phí QLDN Tỷ đồng 0,87 

7 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 2,31 

8 Tỷ lệ cổ tức % 0 

4. GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

 Đối với ý kiến ngoại trừ tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 310319.002/BCTC.KT5 ngày 

31/03/2019 do Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện Ban Tổng giám đốc đánh giá 

và cho rằng: 

Khoản đầu tư tài chính dài hạn Công ty đầu tư vào Công ty CP Sông Đà 7.02 vẫn đang ở trong 

giai đoạn đầu thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 và Nhà máy mới hoàn thành đưa 

vào phát điện thương mại từ tháng 07/2018 do đó Công ty cần có thêm thời gian để đánh giá 

chính xác hiệu quả của dự án đồng thời Công ty cũng chỉ đạo người đại diện phần vốn tại Công 

ty CP Sông Đà 7.02 yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty CP Sông Đà 7.02 tập trung tìm mọi biện pháp 

thu hồi công nợ tồn đọng từ các khách hàng, chủ đầu tư. Từ đó, Ban Tổng giám đốc Công ty 

đánh giá rủi ro của khoản đầu tư tài chính dài hạn và cân nhắc mức độ cần thiết phải trích lập dự 

phòng cho khoản đầu tư dài hạn nay. 
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Khoản công nợ phải thu khó đòi hiện tại Ban tổng giám đốc Công ty vẫn đang thực hiện nhiều 

biện pháp để đòi nợ và vẫn đang trao đổi tiếp cận được các khách hàng còn nợ do đó Công ty vẫn 

chưa thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phai thu này. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, 

TRONG ĐÓ CÓ ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ 

HỘI 

- 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.  

- 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.  

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018, Ban lãnh đạo cùng 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 

không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra, nguyên nhân chủ yếu như: Các công trình chỉ 

định thầu Đơn vị tham gia đã kết thúc; Công ty đang trong giai đoạn tập trung cơ cấu lại tổ chức 

hoạt động và quyết toán, thu vốn tại các công trình; Công ty chưa tìm kiếm được việc làm mới... 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt được như sau: 

- Hoàn thành công tác quyết toán tại các công trình trọng điểm như: Thủy điện Lai Châu, thủy điện 

Huội Quảng. 

- Cho thuê một số thiết bị, máy móc đang bảo quản nhưng chưa tìm được công việc mới. 

- Tổ chức thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản hỏng, dư thừa không phù hợp với điều kiện sản 

xuất kinh doanh mới. 

- Thực hiện sắp xếp lại, đổi mới mô hình hoạt động, tinh giảm đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ để 

tiết giảm chi phí quản lý. 

3. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Tập trung dứt điểm công tác quyết toán, thu hồi vốn và công nợ tại công trình đã và đang tham gia 

thi công từ chủ đầu tư 
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- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng cho thuế thiết bị trạm trộn, trạm nghiền và máy móc đối với các 

đơn vị đã ký hợp đồng. 

- Rà soát lại các thiết bị máy móc đang bảo quản để tìm kiếm đối tác có nhu cầu để cho thuê. 

- Thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng với các khách hàng. 

- Lắp đặt 01 trạm bê tông 120m3/h tại khu vực Hà Đông, Hà Nội. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, vận hành sản xuất điện thương phẩm của 

nhà máy đảm bảo năng suất, hiệu quả cao thông qua quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty CP thủy điện Cao Nguyên-Sông Đà 7 và Công ty CP Sông Đà 7.02. 

- Tập trung giám sát, đôn đốc Công ty CP Sông Đà 7.02 thực hiện quá trình đầu tư, tổ chức thi công 

đúng tiến độ đề ra của dự án Nhà máy thủy điện Nậm Thi 1 

- Xúc tiến tìm kiếm, đấu thầu tìm kiếm việc làm, dự án mới phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh 

của Công ty nhằm đảo bảo thu nhập cho người lao động và tăng lợi ích cho Công ty và các cổ động 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

Stt Họ và Tên 
Chức 

Danh 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là TV 

HĐQT 

Tỷ lệ sở 

hữu 

Chức danh nắm giữ tại Công 

ty khác 

1 Nguyễn Hữu Doanh Chủ tịch 

HĐQT 

19/4/2013 0,083% - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc Công ty CP Sông Đà 

7 

- Chủ tịch Công ty CP Thủy 

Điện Cao Nguyên – Sông Đà 7 

2 Nguyễn Hữu Nhuận Thành viên 

HĐQT 

01/6/2016 0% - Phó giám đốc Công ty 

TNHH ĐT và TM xây dựng 

Safico 

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP 

Sông Đà phát triển hạ tầng 

3 Nguyễn Trọng Khoa Thành viên 

HĐQT 

26/4/2017 23,46% - Thành viên HĐQT kiêm 

Giám đốc Công ty TNHH 

ĐTTM Sông Đà Miền Bắc 

 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: 

- Ông Phạm Văn Huynh thôi làm thành viên Hội đồng quản trị ngày 17/04/2018 

 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không 

 Hoạt động của Hội đồng quản trị 
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- Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

+ Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018 của Công ty. 

 + Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai Kế hoạch SXKD năm 2018 và các nội dung 

khác để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua. 

+ Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc  tiếp tục tập trung  thu vốn tại các công trình: Thủy điện Lai Châu; 

Thủy điện Huội Quảng; Thủy điện Nậm Chiến; Nhà máy xi măng Mai Sơn...và các công trình dự 

án mà công ty tham gia để phục vụ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ 

ngân hàng. 

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển SXKD của Công ty năm 2019 theo yêu cầu phát triển 

của doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị: 

 + Trong năm 2018 HĐQT đã ban hành 05 Nghị quyết, Quyết định với các nội dung chủ yếu sau: 

 + 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.  

 + Vay vốn của các tổ chức tín dụng.  

 + Thanh lý một số tài sản cũ không có nhu cầu sử dụng để tái sử dụng vốn hiệu quả. 

+ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều 

lệ Công ty. 

 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Công ty chưa có thành viên hội đồng 

quản trị độc lập. 

 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 

STT Họ và tên Trình độ đào tạo Đơn vị đào tạo 

1 Nguyễn Hữu Doanh Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học quốc gia Hà Nội 

2. BAN KIỂM SOÁT  

 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 
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Stt Họ và Tên 
Chức 

Danh 

Ngày bắt 

đầu là TV 

BKS 

Tỷ lệ sở 

hữu 

Chức danh nắm giữ 

tại Công ty khác 

1 Nguyễn Trọng Tiêu TV BKS 30/6/2014 0,007% 

- Giám đốc Công ty 

TNHH Bê Tông Sông 

Đà 

2 Quất Văn Quang TV BKS 10/3/2016 0% 
- Thành viên HĐQT 

Công ty CP Sông Đà 7 

3 Nguyễn Như Huy 
Trưởng 

BKS 
26/4/2017 0% 

- Giám đốc Công ty CP 

Sông Đà phát triển hạ 

tầng 

- Kế toán trưởng Công 

ty TNHH Thạch Kim 

Hòa Bình 

 Thay đổi thành viên Ban kiểm soát: Không 

 Hoạt động của Ban kiểm soát 

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát: 

+ Năm 2018, Ban kiểm soát công ty đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được 

quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát toàn diện 

các lĩnh vực hoạt động của công ty, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định 

của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Ban kiểm soát 

đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; 

triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi mặt hoạt động của công ty; Cụ thể : 

+ Kiểm tra rà soát lại các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của 

pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của công ty. 

+ Kiểm tra các tờ trình của Tổng giám đốc, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo 

tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện 

vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động); nhận diện và kiểm soát 

các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty. 

+ Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp đánh giá tình 

hình thực hiện và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. 

+ Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo 

tình hình sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty; đảm bảo 

các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty 

tại thời điểm báo cáo. 

+ Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành; báo cáo tình hình kinh doanh, 

báo cáo tài chính năm 2018 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
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2019 thông qua. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành. 

+ Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy 

định của Pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát: 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn TV viên 

BKS 

Số buổi 

họp 

BKS 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Nguyễn Trọng Tiêu TV BKS 30/6/2014 2/2 100%  

2 Quất Văn Quang TV BKS 10/3/2016 2/2 100%  

3 Nguyễn Như Huy 
Trưởng 

BKS 
26/4/2017 2/2 100%  

+ Trong năm 2018 các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác về cơ 

bản đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông và pháp luật có liên quan; đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và 

cổ đông của công ty. 

+  Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, 

đồng thời chỉ đạo sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh. 

+  Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc điều hành trong việc thực hiện 

và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản 

quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của công ty. 

+  Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, bám sát 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 và có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp 

luật, Điều lệ công ty và được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. 

+ Công tác thu hồi vốn tại các công trình Công ty tham gia thi công gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến 

việc chưa thu xếp được vốn để thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn như nợ thuế, nợ lương 

CBCNV, nợ BHXH, nợ nhà cung cấp. Bên cạnh đó, Công ty không mở rộng sản xuất, tìm kiếm việc 

làm mới mà chỉ tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các hạng mục công trình Công ty đã thi công 

với chủ đầu tư và tổ chức triển khai thi công dự án Thủy điện Nậm Thi. 

3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT  

 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích 
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Đơn vị tính: Đồng  

TT Họ và tên 
Chức 

Danh 
Lương Thưởng Thù Lao 

Lợi ích 

khác 

I Hội đồng quản trị  0 0 0 0 

1 
Nguyễn Hữu Doanh Chủ tịch 

HĐQT 
0 0 0 0 

2 
Nguyễn Hữu Nhuận Thành viên 

HĐQT 
0 0 0 0 

3 
Nguyễn Trọng 

Khoa 

Thành viên 

HĐQT 
0 0 0 0 

II Ban điều hành  250.370.775 30.000.000    0 0 

1 Trần Văn Tài 
Tổng giám 

đốc 
53.825.423 0 0 0 

2 Nguyễn Trọng Bắc 
Phó Tổng 

giám đốc 
0  0  0 0 

3 Ngô Quốc Thế 
Kế toán 

Trưởng 
196.545.352    30.000.000 0 0 

III Ban kiểm soát  0 0 0 0 

1 Nguyễn Trọng Tiêu TV BKS 0 0 0 0 

2 Quất Văn Quang TV BKS 0 0 0 0 

3 Nguyễn Như Huy 
Trưởng 

BKS 
0 0 0 0 

 Giao dịch cổ phiếu của cổ đồng nội bộ và người có liên quan: Không 

 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ, người liên quan: 

                 Đơn vị tính: Đồng 

Giao dịch phát sinh trong năm: Mối quan hệ Năm 2018 

Mua hàng hóa, dịch vụ 2.373.612.546 

- 
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Xây 

dựng Safico 

Thành viên HĐQT 

Công ty là PGĐ BLQ 
1.480.343.637 
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- Công ty TNHH MTV Thạch Kim Hòa Bình 
Thành viên HĐQT 

Công ty là PGĐ BLQ 
893.268.909 

Bán hàng hóa, dịch vụ 28.438.737.442 

- Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Cùng chủ tịch HĐQT 17.765.419.597 

- Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 Công ty liên kết 7.660.954.779 

- Công ty TNHH MTV Thạch Kim Hòa Bình 
Thành viên HĐQT 

Công ty là PGĐ BLQ 
3.012.363.066 

Nhượng bán tài sản 7.409.090.909 

- 
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Xây 

dựng Safico 

Thành viên HĐQT 

Công ty là PGĐ BLQ 
7.409.090.909 

 

Số dư với các bên liên quan như sau: Mối quan hệ 31/12/2018 

Phải thu ngắn hạn khách hàng 11.824.819.098 

- Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Cùng chủ tịch HĐQT 5.152.217.615 

- 
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Xây 

dựng Safico 

Thành viên HĐQT 

Công ty là PGĐ BLQ 
6.672.601.483 

Phải thu khác 1.137.688.678 

- Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 Công ty liên kết 1.137.688.678 

 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về 

quản trị công ty. 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN 
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2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018 
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 Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019 

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04 
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