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CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19 

Số: 0904/CTCP-BC 

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 
Năm 2019 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

• Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 

• Tên tiếng Anh : Song Da 19 Joint Stock Company  

• Tên viết tắt : Song Đa 19 JSC 

• Mã cổ phiếu : SJM 

• Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng 

• Địa chỉ  : Tầng 3, số nhà 8, ngõ 7 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. 

• Điện thoại   : 043.7876376 - Fax: 043.7876375 

• Website   : http:// www.songda19.com.vn 

 

Quá trình hình thành và phát triển: 

Tiền thân là Xí nghiệp xây dựng trang trí nội thất được thành lập từ khi giải phóng năm 1975 thuộc 
liên hiệp xây dựng số 2 sau này đổi tên thành Công ty xi măng vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng 

- Ngày 26 tháng 6 năm 1997 Bộ xây dựng có quyết định số 387/QĐ về việc thành lập Công ty xây 
dựng trang trí nội thất Sông Đà 19 thuộc Tổng công ty Sông Đà trên cơ sở Xí nghiệp xây dựng trang 
trí nội thất thuộc Công ty xi măng vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng. 

- Ngày 18 tháng 6 năm 2003 Bộ xây dựng có quyết định số 869/QĐ/BTX của Bộ trưởng Bộ xây 
dựng về việc chuyển Công ty thành Công ty cổ phần Sông Đà 19 và hoạt động theo giấy phép đăng ký 
kinh doanh số 3203000128 do sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 15 tháng 7 năm 2003. Từ đây 
Công ty Cổ phần Sông Đà 19 chính thức hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 3.000.000.000, đồng 
(Ba tỷ đồng) 

- Ngày 27 tháng 04 năm 2005 Công ty tăng vốn điều lệ lên 4.000.000.000, đồng (Bốn tỷ đồng) theo 
giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất do Sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp. 

- Ngày 14 tháng 9 năm 2007 Công ty tăng vốn điều lệ lên 15.000.000.000, đồng (Mười lăm tỷ 
đồng) theo giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 do Sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp. 

- Tháng 12 năm 2007 Công ty được Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận nguyên 
tắc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Ngày 09 tháng 01 năm 2008 đã được chấp thuận 
chính thức với mã cổ phiếu là SJM theo quyết định số 03/GCN-TTGDHN 

- Ngày 15 tháng 1 năm 2011 Công ty được ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận 
chào bán cổ phiếu ra công chúng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 3.500.000 cổ phiếu. Ngày 
15 tháng 6 năm 2011 Công ty được trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận 
đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số 02/2008/GCNCP-VSD-1. Chứng nhận tổng số chứng 
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khoán đã đăng ký của Công ty là 5.000.000 cổ phiếu với tổng giá trị chứng khoán đăng ký là 
50.000.000.000 đồng. 

- Ngày 26/3/2014 Sở giao dịch cứng khoán Hà Nội quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty 

từ ngày 25/4/2014. 

- Ngày 20/5/2014 Sở giao dịch cứng khoán Hà Nội quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ 

phiếu của Công ty trên sàn UPCOM. 

 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, đường dây, trạm biến 

áp, sân bay, bến cảng cầu; 

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. 

- Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà, khách sạn 

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh điện 

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị 

- Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản (trừ khoán sản Nhà nước cấm) 

- Đầu tư và kinh doanh bất động sản 

- Phá dỡ, san lấp và chuẩn bị mặt bằng công trình xây dựng 

- Dịch vụ nổ mìn 

- Trồng cây công nghiệp lâu năm, cây lương thực, cây ăn quả, cây dược liệu... 

Do ngành nghề kinh doanh là xây dựng hạ tầng, thủy lợi, thủy điện nên địa bàn hoạt động chính của 
Công ty trong những năm qua trải dài từ miền Nam trung bộ (Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng) ra 
đến khu vực Tây bắc (tỉnh Lai Châu).  

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

3.1 Mô Hình quản trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 

- Ban Tổng Giám đốc điều hành: 02 người 

+ Ông Nguyễn Việt Dũng Tổng Giám đốc - Bổ nhiệm ngày 19 tháng 10 năm 2019 

+ Ông Bùi Tuấn Dũng Tổng Giám đốc - Miễn nhiệm ngày 19 tháng 10 năm 2019 

+ Ông Hoàng Việt Thanh Phó Tổng Giám đốc - Miễn nhiệm ngày 21 tháng 08 năm 2019 

CÁC ĐỘI 
XÂY DỰNG 

ĐẠI HỘI 
ĐỒNG CỔ 

BAN KIỂM 
SOÁT 

 HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

PHÒNG TỔ 
CHỨC HÀNH 

PHÒNG KINH 
TẾ KỸ THUẬT 

PHÒNG TÀI 
CHÍNH KẾ TOÁN 
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- Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức hành chính, Kinh tế Kỹ thuật, Tài chính kế toán 

3.3 Các Công ty liên kết - Công ty TNHH thủy điện ĐăkLây. 

- Địa chỉ : Số nhà 252 Đường Duy Tân, Phường Trường Chinh, Thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Ngành nghề kinh doanh chính : Đầu tư, xây dựng 

- Vốn điều lệ thực góp  : 14.961.458.336 đồng 

- Tỷ lệ sở hữu   : 39,7% 

Trong năm Công ty đã thực hiện thoái 100% vốn tại Công ty liên kết - Công ty TNHH thủy điện 
ĐăkLây nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. 

4. Định hướng phát triển  

4.1 Các mục tiêu chủ yếu  

- Sắp xếp, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư dài hạn trong đó xem xét thoái một phần 
hoặc toàn bộ vốn đầu tư vào các Công ty liên kết; 

- Giữ mối liên hệ tốt với Chủ đầu tư nhằm phát triển thêm các công trình mới trong lĩnh vực thi 
công; 

-  Tiếp tục tạo niềm tin và duy trì tốt mối quan hệ với các tổ chức tín dụng là đối tác chiến lược, để 
duy trì nguồn vốn vay tín dụng ổn định đáp ứng nhu cầu vốn thi công các công trình; 

- Tập trung công tác thu hồi công nợ thông qua việc thúc đẩy mạnh hoạt động của bộ phận thu hồi 
công nợ, đặc biệt tập trung vào việc thu hồi công nợ các dự án tại khu vực miền trung và có biện pháp 
mạnh để giải quyết nợ khó đòi; 

- Tính toán phân bổ hợp lý các nguồn vốn trong từng thời gian cụ thể cho từng công trình, dự án 
nhằm đạt hiệu quả cao nhất; 

4.2. Chiến lược phát triển trung, dài hạn: 

- Xây dựng kế hoạch tìm kiếm việc làm trong giai đoạn tiếp theo trên cơ sở nghiên cứu kế hoạch 
phát triển kinh tế của các vùng¸ ngành, địa phương; 

- Công ty chú trọng tập trung lĩnh vực hoạt động sở trường là xây lắp, nhận thầu thi công các công 
trình xây dựng trong và ngoài nước qua đó tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên, đồng thời 
tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động này; 

- Tham gia đấu thầu các công trình phù hợp với năng lực của công ty, cắt giảm chi phí, xác định lợi 
nhuận hợp lý, để giá dự thầu thấp nhất tăng khả năng trúng thầu; 

- Thành lập và sắp xếp lại các Phòng nghiệp vụ nhằm đưa công ty trở thành Công ty hoạt động trên 
nhiều lĩnh vực và mang lại hiệu quả cao thông qua việc triển khai thêm các lĩnh vực mới; 

5. Các rủi ro: 

5.1 Rủi ro từ môi trường bên trong 

5.1.1 Nguồn nhân sự có chất lượng của công ty còn thiếu: Với lực lượng cán bộ ít về số lượng, trình 
độ chuyên môn chưa giỏi, đa phần là lực lượng cán bộ trẻ mặc dù có nhiệt huyết trong lao động, tuy 
nhiên kinh nghiệm thi công và kinh nghiệm quản lý còn yếu.  

5.1.2 Năng lực thi công: hiện nay rất nhiều chủng loại máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại cho công 
tác xây dựng cơ bản được các Công ty lớn đầu tư. Trong khi đó năng lực thi công của Công ty còn 
nhiều hạn chế, máy móc thiết bị không có việc này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế 
hoạch SXKD của Công ty. 

5.1.3 Công tác tiếp cận và mở rộng thị trường còn rất yếu và hạn chế: Đây có lẽ là khâu yếu nhất 
của Sông Đà 19, với chuyên ngành thi công xây lắp các công trình thuỷ điện, thủy lợi, hạ tầng, giao 
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thông, trong khi đó các dự án lớn về thuỷ điện hiện nay không còn, như vậy các dự án thuỷ điện lớn 
tại Việt Nam cơ bản đã hết. Năm 2020 nhà nước vẫn tiếp tục cắt giảm đầu tư công, khó khăn trong 
tiếp cận vốn vay nên không thu hút được đầu tư do đó cơ hội để tìm kiếm viêc làm càng khó khăn.   

5.2 Rủi ro từ môi trường bên ngoài   

5.2.1 Rủi ro từ môi trường tự nhiên: những năm gần đây dịch bệnh và thời tiết ngày càng khắc nghiệt 
khó dự đoán trước, việc mưa gió thất thường sẽ làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của Công 
ty đặc biệt ảnh hưởng đến các dự án thi công cầu, đường. 

5.2.2 Rủi ro trong kinh tế: Các chính sách như cắt giảm đầu tư công, giảm tăng trưởng tín dụng của 
nhà nước làm ảnh hưởng đến cơ hội tìm kiếm việc làm và tiếp cận nguồn vốn với chi phí lãi vay ở 
mức chấp nhận được của Công ty là rất khó khăn.  

5.2.3 Rủi ro tài chính 

 - Lãi suất: Việc sử dụng vốn vay cho hoạt động SXKD thường chiếm tỷ lệ cao trong nguồn vốn 
kinh doanh. Chính vì thế, sự biến động lãi suất cho vay trên thị trường luôn có những tác động trực 
tiếp đến chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.  

 - Tỷ lệ lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình của vài năm gần đây giữ ở mức ổn định, tuy 
nhiên các thành phần trong CPI biến động thất thường, giá nhiều loại vật liệu tăng mạnh làm ảnh 
hưởng đến chi phí đầu vào.  Khi chi phí đầu vào tăng lên thì giá bán đầu ra cũng sẽ tăng lên tương 
ứng. Phần lớn các Hợp đồng xây dựng công ty ký kết đều không điều chỉnh giá. Như vậy, rủi ro từ lạm 
phát giá đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là khó kiểm soát.  

 - Tỷ giá hối đoái: Các biến động của tỷ giá hối đoái luôn làm ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực xây dựng bởi sự biến động của tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng đến giá các mặt 
hàng chủ chốt như: thép, xi măng, nhiên liệu…là những loại vật liệu chính của các doanh nghiệp trong 
lĩnh vực xây dựng. Vì vậy sẽ tác động làm tăng chi phí sản xuất. 

5.2.4 Rủi ro từ sự phát triển của khoa học công nghệ trong xây dựng: Trong những năm qua nền khoa học 
công nghệ của thế giới và trong nước luôn phát triển mạnh mẽ các thế hệ máy móc mới được ra đời với 
những tính năng vượt trội so với các thế hệ trước. Đối với lĩnh vực xây lắp hiện nay có rất nhiều thiết bị thi 
công mới hiện đại. Rõ ràng môi trường ứng dụng các khoa học công nghệ mới đang rất thuận lợi cho các 
doanh nghiệp lớn đổi mới công nghệ sản xuất đồng thời cũng là hạn chế của các doanh nghiệp nhỏ. 

5.2.5 Rủi ro từ chính sách pháp luật: Việt Nam đang có thế mạnh nổi bật là có môi trường chính trị, an 
ninh quốc phòng ổn định thu hút được đầu tư, phát triển kinh tế. Tuy nhiên hệ thống chính sách, pháp luật  
của Việt Nam thường có nhiều thay đổi, ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây 
dựng trong và ngoài nước.  

5.2.6 Rủi ro từ việc cạnh tranh ngày càng gay gắt: Có thể nói ngành xây dựng hiện nay đang được 
đánh giá là cạnh tranh khốc liệt nhất, có rất nhiều doanh nghiệp đang thi công từ dân dụng, hạ tầng 
chuyển dang thi công thuỷ điện như: Vinaconex, Licogi, Cavico…đồng thời rất nhiều công ty mới 
đầu tư thiết bị hiện đại, hạ giá thành để cạnh tranh thị trường như  các đối thủ canh trạnh trực tiếp 
với công ty đã phân tích phần trên. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Xem tại mục III 

2. Tổ chức và nhân sự  

2.1. Ban điều hành: 

2.1.1. Ông Nguyễn Việt Dũng 

- Chức vụ hiện tại  : Tổng giám đốc - Bổ nhiệm ngày 19 tháng 10 năm 2019 
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- Giới tính    : Nam 

- Ngày sinh  : 12/04/1983 

- Nơi sinh   : Lạng Giang - Bắc Giang 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Quê quán   : Thạch Hà - Hà Tĩnh 

- Chứng minh nhân dân : 121481098 do CA Bắc Giang cấp Ngày 31/05/2008 

- Địa chỉ thường trú : SN 14 ngõ 90, đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

2007 -:- 2008 Công ty CP đầu tư FIT Nhân viên 

2008 -:- 2013 Công ty CP chứng khoán Sao Việt Phụ trách phòng Đầu tư 

2013 -:- 7/2019 
Công ty CP Hacotec Group 
 
Công ty CP Sông Đà 19 

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 
 
TV BKS Sông đà 19 

07/2019 -:-nay 

 
Công ty CP Sông Đà 19 
 
 
Công ty CP Hacotec Group 
 

Thành viên HĐQT kiêm Tổng 
giám đốc Công ty. 
 
Chủ tịch HĐQT Hacotec 
Group 

 

2.1.2. Ông BÙI TUẤN DŨNG 

- Chức vụ hiện tại  : Tổng giám đốc - Miễn nhiệm ngày 19 tháng 10 năm 2019 

- Giới tính    : Nam 

- Ngày sinh  : 30/06/1979 

- Nơi sinh   : Nam Hồng – Nam Sách - Hải Dương 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Quê quán   : Nam Hồng – Nam Sách - Hải Dương 

- Chứng minh nhân dân : 017389154 do CA Hà Nội cấp Ngày 14/6/2012 

- Địa chỉ thường trú : Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ thuỷ lợi 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

2003 -:- 2004 Công ty Sông Đà 5 Nhân viên 

2004 -:- 2009 XN Sông Đà 506 - Công ty Sông Đà 5 Phó giám đốc XN 

2009 -:- 2015 Công ty CP Sông Đà 19 Trưởng phòng KTKT 

2015 -:- 04/2018 Công ty CP Sông Đà 19 Tổng giám đốc Công ty 

05/2018 -:-10/2019 Công ty CP Sông Đà 19 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc Công ty 

20/10/2019 -:- nay Công ty CP Sông Đà 19 Chủ tịch HĐQT  
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2.1.3. Ông Hoàng Việt Thanh 

- Chức vụ hiện tại : Phó tổng giám đốc - Miễn nhiệm ngày 21 tháng 08 năm 2019 

- Giới tính  : Nam 

- Ngày sinh : 15/01/1977 

- Nơi sinh  : Xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Quê quán  : Xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

- Chứng minh nhân dân : 011794560 cấp ngày 30/03/2006 tại CA Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú : Số nhà 72 ngõ 1/62/23 Phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân,  Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kế toán 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi làm việc 
Chức vụ 

 

1999 -:- 2002 Chi nhánh Công ty XD Sông Đà 502 Nhân viên kế toán 

2002 -:- 2003 Chi nhánh Công ty XD Sông Đà 502 Kế toán trưởng 

2003 -:- 2005 
Xí nghiệp Sông Đà 502 – Công ty CP 
Sông Đà 5 

Trưởng ban Tài chính Kế- 
toán 

2005 -:- 2008 
Xí nghiệp Sông Đà 506 – Công ty CP 
Sông Đà 5 

Trưởng ban Tài chính Kế toán 

2008 -:- 2009 Công ty CP Sông Đà 5 Phó kế toán trưởng 

2009 -:- 2012 
Công ty CP đầu tư xây dựng và PT năng 
lượng Sông Đà 5 

Kế toán trưởng 

2013 -:- 10/2015 Công ty CP Sông Đà 19 Phó kế toán trưởng 

11/2015 -:- 9/2018 Công ty CP BOT Biên cương Kế toán trưởng 

10/2018 -:- 8/2019 Công ty CP Sông Đà 19 
Thành viên HĐQT kiêm Phó 
tổng giám đốc Công ty 

08/2019 -:- Nay Công ty CP Sông Đà 19 Thành viên HĐQT 

 

2.1.4. Ông  NGUYỄN QUỐC CHINH 

- Chức vụ hiện tại  : Kế toán trưởng 

- Giới tính    : Nam 

- Ngày sinh  : 30/10/1982 

- Nơi sinh   : Thanh Miếu - Việt Trì – Phú Thọ 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Quê quán   : Hồng Dương – Thanh Oai – Hà Nội 

- Chứng minh nhân dân : 131618288 Do CA Phú Thọ  cấp  ngày 10/07/2007 

- Địa chỉ thường trú : Văn Quán – Hà Đông - Hà Nội 
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- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính kế toán 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

08/2008 -:- 05/2010 
Công ty cổ phần Someco Sông Đà   

CN tại Quảng Ninh 
Nhân viên kinh tế 

05/2010 -:- 10/2015 Công ty cổ phần Sông Đà 1 
Nhân viên kế toán, 
Phó kế toán trưởng 

11/2015 -:-  Nay Công ty cổ phần Sông Đà 19 Kế toán trưởng 

 
* Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần. 

 
 

STT Họ và tên cổ đông Chức vụ 
Số lượng CP 
nắm giữ tại 

ngày 18/6/2019 

Số lượng CP nắm 
giữ tại ngày 
31/12/2019 

1 Bùi Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT- Tổng GĐ 1.201.694 1.201.694 

2 Nguyễn Việt Dũng Ủy viên HĐQT -Tổng GĐ 169.100 900.000 

3 Hoàng Việt Thanh Phó Tổng giám đốc 10.000 300.000 

4 Nguyễn Quốc Chinh Kế toán trưởng   

 Tổng cộng    

* Thông tin về quyền lợi và thù lao của thành viên Ban điều hành 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tiền lương, phụ cấp 

BQ/tháng 

1 Nguyễn Việt Dũng Tổng giám đốc 10.400.000 

1 Bùi Tuấn Dũng Nguyên Tổng giám đốc 10.400.000 

2 Hoàng Việt Thanh Nguyên Phó Tổng giám đốc 8.600.000 

3 Nguyễn Quốc Chinh Kế toán trưởng 8.600.000 

2.2. Những thay đổi trong Ban  điều hành:  

Ông Hoàng Việt Thanh Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 10/10/2019 
 

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 

2.3.1 Số lượng cán bộ công nhân  viên 

- Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng số lao động hiện có của Công ty là 07 người, trong đó có 06 
lao động nam, chiếm 85,71% và 01 lao động nữ, chiếm 14,29%. Cơ cấu lao động của Công ty phân 
loại theo trình độ học vấn như sau: 

TT Trình độ học vấn Số người Tỷ trọng ( %) 

I. Trình độ chuyên môn   

1 Lao động trình độ trên đại học 2 40 

2 Lao động trình độ đại học 5 60 

3 Lao động trình độ cao đẳng   

4 Lao động trình độ trung cấp   

5 Lao động công nhân kỹ thuật   

6 Lao động phổ thông   
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II. Hợp đồng lao động   

1 - Không xác định   

2 - Xác định thời hạn   

3 - Lao động thời vụ   

 Tổng cộng 7 100 
 

2.3.2 Chính sách đối với người lao động: 

- Nhằm mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối với người lao 
động theo định hướng sau: 

- Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng với chế độ chính sách 
quy định của Nhà nước. Ký hợp đồng lao động đối với mọi thành viên trong Công ty, tổ chức ký thỏa 
ước lao động tập thể giữa lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty để đảm bảo quyền lợi cho người lao 
động. 

- Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, có chính sách thu hút nguồn cán bộ, công nhân kỹ 
thuật có tay nghề cao vào làm việc, có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có 
công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng 
xấu đến quyền lợi và uy tín của Công ty.  

- Công ty cũng đã thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ bảo trợ khác đối 
với người lao động. Mức thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty hiện nay là 3.213.000 
đồng/ người/ tháng. Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị cũng luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo và 
đào tạo lại tay nghề, trình độ cho người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm phát triển đội ngũ cán bộ 
công nhân viên, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành nghề của Công ty, theo kịp trình độ công nghệ 
của các nước tiên tiến trên thế giới. 

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

3.1 Các khoản đầu tư lớn: không  

3.2 Công ty liên kết: Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây  

+ Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
6100593280 đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 10 năm 2011 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum cấp. 
Có trụ sở chính tại Số nhà 162, Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum.  

+ Ngày 28/4/2014 Hội đồng Quản trị Công ty đã ra Quyết nghị số 07/2014/NQ-HĐQT về việc 
thông qua tăng vốn điều lệ của công ty TNHH thuỷ điện ĐăkLây từ 28 tỷ lên 37 tỷ, cụ thể Công ty CP 
sông Đà 19 góp 15.561.458.336/37.000.000.000 chiếm 42,06% . Tính đến 31/07/2019 Công ty đã thực 
góp số tiền là :14.961.458.336 đồng chiếm 39,7%; 

+ Ngày 27/08/2019 Hội đồng Quản trị Công ty đã ra Quyết định số 2708/2019/NQ-HĐQT về việc 
thoái toàn bộ 100% vốn góp tại công ty TNHH thuỷ điện ĐăkLây. 

 
4. Tình hình tài chính 
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TT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 % tăng, giảm

1 Tổng giá trị tài sản 39.334.655.105 36.855.299.893 -6%

2 Doanh thu thuần 1.686.439.182 178.181.818 -89%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -3.577.860.226 1.502.085.853 142%

4 Lợi nhuận khác 209.848.405

5 Lợi nhuận trước thuế -3.577.860.226 1.711.934.258 148%

6 Lợi nhuận sau thuế -3.577.860.226 1.711.934.258 148%

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0% 0%
 

 
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1 Cổ phần:  

Tại ngày 31/12/2019 toàn bộ số lượng cổ phần của Công ty đều thuộc loại chuyển nhượng tự do. 
Công ty không có cổ phiếu niêm yết tại nước ngoài. 

Cổ phần Số lượng  Tổng mệnh giá 
% vốn 

điều lệ 
Ghi chú 

1. Chuyển nhượng tự do 5.000.000 50.000.000.000 100  

2. Hạn chế chuyển nhượng     

Tổng cộng 5.000.000 50.000.000.000 100  

 
5.2 Cơ cấu cổ đông:  

Cơ cấu cổ đông tại ngày 18/06/2019 như sau: 

Cổ đông 
Số lượng cổ 

phần  

Tổng mệnh 

giá (Triệu 

đồng) 

% /vốn 

điều lệ 
Ghi chú 

A. Cổ đông trong nước (618) 4.999.600 49.996,00 99,992%  

I. Cổ đông lớn (01) 

1. Tổ chức 

2. Cá nhân 

- Bùi Tuấn Dũng 

1.201.694 

 

1.201.694 

1.201.694 

12.016,94 

 

12.016,94 

12.016,94 

24,034% 

 

24,034% 

24,034% 

 

II. Cổ đông nhỏ (620) 3.797.906 37.979,06 75,958%  

B. Cổ đông nước ngoài  (03) 

- Tổ chức 

- Cá nhân 

400 

 

400 

4,00 

 

4,00 

0,008% 

 

0,008% 

 

Tổng cộng (621) 5.000.000 50.000 100%  
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5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2019 Công ty không có thay đổi 
về tăng, giảm vốn điều lệ 

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Đầu năm 2019 Công ty không có cổ phiếu quỹ, trong năm Công ty 
không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.  

5.5 Các chứng khoán khác: Trong năm 2019 Công ty không phát hành bất cứ loại chứng khoán 
khác nào.  

6. B¸o c¸o t¸c ®éng liªn quan ®Õn m«i tr−êng vµ x· héi cña C«ng ty 

6.1 Qu¶n lý nguån nguyªn vËt liÖu: Do đặc thù đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh về xây lắp nên 
nguồn nguyên vật liệu đơn vị sử dụng cho các công trình được nhập và xuất thẳng cho các công trình 
sử dụng theo tiến độ công trình. 

6.2 Tiªu thô n¨ng l−îng: Đơn vị sử dụng điện năng cho hoạt động sản xuất kinh doanh là rất thấp, 
Công ty sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm theo đúng tiêu chuẩn, tránh lãng phí 

6.3 Tiªu thô n−íc: Sử dụng đường nước sạch tránh thất thoát lãng phí, không gây ô nhiểm ảnh hưởng 
đến môi trường 

6.4 Tu©n thñ ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng: Trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty luôn thực 
hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường của Nhà nước. Công ty thường xuyên có ý thức và áp dụng 
các biện pháp bảo vệ môi trường đã đề ra, tuân thủ các quy định và hướng dẫn bảo vệ môi trường quản 
lý, không gây ô nhiễm và không làm ảnh hưởng xấu tới chất lượng môi trường cho Khu vực. 
Do vậy trong quá trình hoạt động Công ty chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật 
và các quy định về môi trường. 

6.5 ChÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ng−êi lao ®éng 

a, Sè ng−êi lao ®éng cã mÆt ®Õn 31/12/2019: 07 ng−êi. Møc l−¬ng trung b×nh lµ: 3,2 triÖu 

®ång/ng−êi/th¸ng. 

b, ChÝnh s¸ch lao ®éng nh»m ®¶m b¶o søc kháe, an toµn vµ phóc lîi cña ng−êi lao ®éng:  
- Công ty luôn xác định vấn đề sức khỏe và an toàn lao động là mục tiêu quan trọng chung của toàn hệ 
thống Công ty từ Ban giám đốc tới các cấp quản lý đến Công nhân. Công ty luôn áp dụng các chính 
sách phù hợp với thực tế để đảm bảo chính sách về sức khỏe và an toàn lao động và phúc lợi thực sự 
có ích cho người lao động.  
- Bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe cho người lao động Công ty chưa chăm lo tới đời sống anh em cán bộ 
công nhân viên Công ty. Hàng năm Công ty chưa tổ chức được các chương trình vui chơi giải trí, nghỉ 
dưỡng cho cán bộ công nhân viên công ty như: các giải bóng đá phong trào, tổ chức nghỉ mát cho cán 
bộ công nhân viên dịp 30/4, 1/5 và 2/9, tổ chức thăm hỏi CBCNV ốm đau, hiếu, hỉ. 
c, Ho¹t ®éng ®µo t¹o ng−êi lao ®éng. 

6.6 B¸o c¸o liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm ®èi víi céng ®ång ®Þa ph−¬ng 

6.7 B¸o c¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thÞ tr−êng vèn xanh.  

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD: 

 TT Tên chỉ tiêu ĐVT 
KH năm 

2019 

Thực hiện KH 
SXKD năm 

2019 

% HT KH 
2019 

1 Tổng giá trị xây lắp 106 đ 5.000 0  

2 Doanh thu “ 2.500 178 7,13% 

3 Lợi nhuận “ 0 1.711  

4 Thu nhập bq 1 CNV “ 6,5 3,2 49,44 
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5 TS lợi nhuận/D.thu %  960,78  

 

1.2 Phân tích nguyên nhân: 

Năm 2019 Công ty lãi 1.711.934.258 đồng. Nguyên nhân là do các yếu tố sau: 

1.2.1 Nguyên nhân khách quan: 

  + Trong năm Công ty đã thực hiện thoái vốn 100% tại Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây. 
Do đó, đã thực hiện hoàn trích lập dự phòng đầu tư tài chính 4.642.983.893, đồng tại Công ty 
này làm lợi nhuận của Công ty cả năm lãi 1.711.934.258 đồng. 

1.2.2 Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán: 

Công tác nghiệm thu thanh quyết toán tại các công trình đã được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan 
tâm. Đối với các khoản dở dang và công nợ phải thu, Công ty đã thành lập bộ phận thu vốn do Tổng 
giám đốc trực tiếp chỉ đạo các bộ phận thu hồi công nợ và tập trung đặc biệt vào các công trình có giá 
trị như Dự án Nam Xa La, Thăng Long - Victory, Thuỷ điện Lai Châu…. 

1.3.  Những tiến bộ công ty đã đạt được. 

1.3.1 Công tác quản lý điều hành và tổ chức sản xuất: 

- Đã ổn định và kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý điều hành của Công ty, phân công nhiệm vụ cụ 
thể đến từng cán bộ giữ chức vụ quản lý nhằm phát huy tối đa tính năng động, tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm trong chỉ đạo điều hành công việc; 

- Xây dựng được cơ chế quản lý khoán đội phù hợp đối với các công trình nhỏ, công trình ở xa trụ 
sở từ đó phát huy được nguồn lực trong Công ty, nâng cao vai trò của Đội trưởng và người lao động; 

- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.  

1.3.2 Công tác quản lý chất lượng, công tác an toàn: 

- Lập hồ sơ đầy đủ trước khi thi công, quản lý hồ sơ thi công chất lượng công trình đầy đủ; 

- Phối hợp giải quyết tốt các các vướng mắc trong công tác thiết kế và biện pháp tổ chức thi công; 

- Chất lượng công tác an toàn lao động tiếp tục được duy trì tốt, trong năm không xảy vụ tai nạn 
lao động nào. 

1.3.3. Công tác quản lý lao động, tuyển dụng, đào tạo nhân lực 

- Việc tuyển dụng lao động đã được quan tâm, chủ yếu là lực lượng trẻ mới ra trường trình độ và 
kinh nghiệm làm việc còn hạn chế nhưng cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; 

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kỷ luật lao động tại hiện trường cũng như tại các 
phòng ban; 

- Thực hiện chưa đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ bảo trợ khác đối với 
người lao động, hàng tháng thanh toán lương cho người lao động chưa đầy đủ và đúng kỳ. 

1.3.4. Công tác quản lý tài chính, kinh tế- kế hoạch. 

- Thực hiện đầy đủ và hoàn thiện công tác hạch toán kinh doanh hàng tháng, quý, năm làm cơ sở 
chỉ đạo điều hành các hoạt động SXKD; 

- Huy động đủ vốn phục vụ cho hoạt động SXKD 

- Xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với định 
hướng phát triển; 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng quý đã được xây dựng đầy đủ là cơ sở cho việc 
chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, xe máy, thiết bị, vật tư, tiền vốn… việc kiểm tra đôn đốc thực hiện 
kế hoạch thực hiện thường xuyên; 
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- Chất lượng công tác kế hoạch từng bước được cải thiện và dần đi vào nề nếp. 

1.3.5. Công tác thu hồi vốn.  

Nhận thức tầm quan trọng của công tác này, Tổng giám đốc đã phân công cụ thể cho các thành 
viên trong Ban tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo từng công trình, cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho từng chủ công trình, thường xuyên kiểm điểm tình hình thực hiện. Tuy nhiên Công ty vẫn gặp khó 
khăn do chủ đầu tư không hợp tác. 

* Kết luận: Trong năm 2019 có rất nhiều khó khăn, thách thức: 

+ Không có công trình thi công gối đầu; 

+ Quyền lợi của cổ đông (cổ tức) không được bảo đảm; 

+ Doanh thu không có, công nợ phải thu và giá trị khối lượng dở dang vẫn còn rất lớn. 

Tất cả những yếu kém trên hội tụ và phản ánh bức tranh kinh tế của Công ty là yếu kém và chưa 
vững chắc. 

Trong bối cảnh nêu trên để đạt được mục tiêu tổng quát đặt ra cho năm 2019 đòi hỏi sự nỗ lực 
vượt bậc hơn nữa của toàn công ty từ ban lãnh đạo đến từng CBCNV phải thực hiện đồng bộ, quyết 
liệt các nhiệm vụ và giải pháp đề ra. 

2. Tình hình tài chính 

2.1 Tình hình tài sản 

Tổng tài sản năm 2019 giảm so với năm 2018 là do các yếu tố sau: 

- Tài sản dài hạn: Giá trị Đầu tư tài chính dài hạn là chỉ tiêu giảm lớn nhất do năm 2019 Công ty 
thực hiện thoái vốn 100% tại Công ty TNHH thủy điện Đăck Lây. 

2.2 Tình hình nợ phải trả 

Tính đến 31/12/2019 Tổng nợ của Công ty là 30,514 tỷ đồng bằng 83,79% tổng nguồn vốn. Trong 
đó Nợ ngắn hạn chiếm 100% trong tổng nợ là do tình hình thu hồi vốn tại các công trình chậm, các 
nguồn tín dụng bị hạn chế làm cho tăng công nợ phải trả khách hàng và các khoản công nợ khác.  

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Được giải trình đầy đủ và đăng tải theo 
báo cáo tài chính trên Website của Công ty cổ phần Sông Đà 19 

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 

Năm 2019 mặc dù Nhà nước đã có các giải pháp hỗ trợ nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn 
gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Đối mặt 
với những khó khăn chung của nền kinh tế trong năm qua tập thể CBCNV Công ty đó có nhiều nỗ lực, 
cố gắng tập trung đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa sức mạnh tập thể. Các chỉ 
tiêu kinh tế năm 2019 của Công ty cụ thể như sau: 

       ĐVT: 106 đ  

TT Chỉ tiêu KH TH Tỷ lệ 
TH/KH (%) 

1 Sản lượng 5.000 0  
2 Tổng doanh thu 2.750 196 7,13 
3 Lợi nhuận trước thuế 0 1.711  
4 Thu nhập bq/CBCNV 6,5 3,2 49,44 
5 Tỷ lệ trả cổ tức    
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Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng 

quản trị, sự điều hành của Ban Tổng giám đốc, ngay từ đầu năm 2019 Công ty đã triển khai các biện 
pháp nhằm thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ như:  

- Đã ổn định và kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý điều hành của Công ty theo định hướng phù 
hợp với điều kiện SXKD của đơn vị; 

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã ký hợp đồng, có vốn 
và mặt bằng thi công; 

- Tìm kiếm và phát triển thị trường; 
Tuy nhiên năm 2019 Công ty không đạt được một số chỉ tiêu kinh tế đề ra do các nguyên nhân:  

- Tiềm lực tài chính và năng lực thi công hiện chưa đủ mạnh để cạnh tranh với các doanh nghiệp 
trong ngành xây lắp cũng như tham gia đấu thầu các công trình lớn; 

- Tình trạng thi công chưa đủ điều kiện như: thiếu mặt bằng, thiết kế sửa đổi bổ sung chậm phê 
duyệt, việc bố trí vốn của chủ đầu tư vừa thiếu vừa không phù hợp với tiến độ thi công đã làm cho 
công tác thi công kéo dài, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh; 

- Đội ngũ Cán bộ quản lý, kỹ thuật chưa thật sự mạnh; 
- Chưa thực hiện tốt chính sách thu hút, đãi ngộ đối với cán bộ có năng lực. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

- Ban giám đốc Công ty cũng là thành viên HĐQT nên việc Báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt 
động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT tiếp cận tới các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, 
tham vấn các vấn đề quản trị trong việc điều hành Sản xuất kinh doanh của Công ty qua Email, điện 
thoại ngoài cuộc họp thường kỳ. 

- Hội đồng quản trị tiếp tục theo dõi, giám sát và có những quyết sách chỉ đạo bám sát tình hình 
kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.Việc giám sát được thực hiện qua 
báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý  

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Năm 2019 với những cơ hội và thách thức mới, để giữ vững và phát triển nâng cao hiệu quả 
SXKD, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo vào các lĩnh vực sau: 

- Chỉ đạo phân tích, đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2019, chấn chỉnh các mặt hoạt 
động trong năm 2019, các giải pháp khắc phục trong năm 2019; 

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch tài chính, lợi nhuận, dự toán chi phí quản lý 
doanh nghiệp; 

- Kiện toàn, định biên sắp xếp lại bộ máy quản lý cho phù hợp với tình hình mới để thực hiện 
thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2019;  

- Tăng cường công tác quản lý, tập trung nguồn lực đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết; 

- Rà soát, điều chỉnh lại các quy định quy chế phự hợp với tình hình SXKD; 

- Duy trì các cuộc họp HĐQT. 

3.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 :                                    

TT Các chỉ tiêu chính ĐVT 
KH 

năm 2020 
Ghi chú 

A GIÁ TRỊ SX KD       

I TỔNG GIÁ TRỊ SXKD 103đ 5.000.500   

II DOANH SỐ BÁN HÀNG 103đ 2.750.000   
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1 Doanh thu “ 4.950.000   

2 Thuế GTGT đầu ra “ 450.000   

III LỢI NHUẬN 103đ    

1 Tỷ suất lợi nhuậnTT/Doanh thu %    

2 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ %    

B KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 103đ 9.000.000   

1 Đầu tư tài chính “ 9.000.000   

2 Mua sắm tài sản “    

 

V. Quản trị công ty  

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

- Số lượng thành viên HĐQT của Công ty gồm 04 Thành viên. Hôi đồng quản trị là cơ quan có 
đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc 
ĐHĐCĐ, HĐQT có các quyền sau: 

+ Quyết đinh cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty; 

+ Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do 
ĐHĐCĐ thông qua; 

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ 
quản lý Công ty; 

+ Kiến nghị, sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, 
quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát 
triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty trình ĐHĐCĐ; 

+ Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ; 

+ Đề xuất việc tái cơ cấu hoặc giải thể Công ty; 

+ Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty. 

 

* Ông HOÀNG VIỆT THANH 

Lý lịch xem tại lý lịch tóm tắt của các thành viên Ban điều hành 

* Ông Bùi Tuấn Dũng 

Lý lịch xem tại lý lịch tóm tắt của các thành viên Ban điều hành 

* Ông Nguyễn Việt Dũng 

Lý lịch xem tại lý lịch tóm tắt của các thành viên Ban điều hành 

* Bà NGUYỄN THỊ THANH BÌNH: Thành viên HĐQT 

- Chức vụ : Phó Phòng tổ chức hành chính 

- Giới tính : Nữ 

- Ngày sinh : 11/02/1972 

- Nơi sinh : Thành phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình 

- Quốc tịch : Việt Nam 
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- Quê quán : Nghi Xá – Nghi Lộc - Nghệ An 

- Chứng minh nhân dân : 012583315 do CA Hà Nội cấp ngày 10/12/2011 

- Địa chỉ thường trú : Tập thể y tế I, tổ 10, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn : Kế toán 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

1992- 1993 
XN đời sống – Cty XD công 

trình ngầm 
Nhân viên 

1993-1999 
Công ty XD công trình ngầm 

Sông Đà 10 
Nhân viên phòng TCHC 

1999- 2000 
XN xây lắp và thi công 10.1 - 
Công ty XD công trình ngầm 

Sông Đà 10 
Nhân viên phòng kế toán 

2000 -2002 Công ty Sông Đà 11 Nhân viên phòng kế hoạch 

2002- 2007 
Trung tâm thí nghiệm điện -

Công ty Sông Đà 11 
Nhân viên phòng kế toán 

2007-2009 Công ty CP KT điện Sông Đà  Nhân viên phòng kế toán 

2009 – 04/2018 Công ty CP Sông Đà 19 Phó phòng TCHC 

04/2018 - nay Công ty CP Sông Đà 19 
Thành viên HĐQT, Phó phòng 

TCHC 
 

a) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công việc cho 
đến năm 2019 Công ty chưa thành lập các tiểu ban giúp việc cho HĐQT.  

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

- Hội đồng quản trị định kỳ (mỗi quý 1 lần) và tổ chức một số buổi họp đột xuất khác theo yêu cầu 
của công tác SXKD để kiểm điểm thực hiện các nhiệm vụ của kỳ trước, thông qua chủ trương và chỉ 
đạo sát sao việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra hướng giải quyết các 
vấn đề phát sinh, thông qua các chương trình hoạt động, ban hành các nghị quyết, quyết định…kịp 
thời cho công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm HĐQT đã ban hành 08 Nghị 
quyết phục vụ cho công tác điều hành SXKD của Công ty; 

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách 
quan và tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị; 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty và quy 
chế hoạt động của HĐQT; 

- Thực hiện tốt việc sửa đổi bổ xung hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định cũ đã ban hành 
theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; 

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Công ty không có 
thành viên HĐQT độc lập 

d) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Công ty chưa có các tiểu Ban giúp 
việc HĐQT. 
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e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong 
năm: Tất cả thành viên HĐQT Công ty đều đã tham gia các lớp học bồi dưỡng về quản trị Công ty. 
Tất cả thành viên HĐQT đều đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty. 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở 
hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành). 

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên để thực hiện giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong 
việc quản lý và điều hành Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công 
việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 ông (bà) sau: 

* Ông NGUYỄN KHẮC CHIẾN: Trưởng ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện tại  : Trưởng phòng Tổ chức hành Chính Công ty CP Sông Đà 19 

- Giới tính   : Nam 

- Ngày sinh  : 12/01/1967 

- Nơi sinh  : Nghĩa Hưng - Quốc Oai – Hà Nội 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Quê quán  : Nghĩa Hưng - Quốc Oai – Hà Nội 

- Chứng minh nhân dân  : 017390334 cấp ngày 21/7/2012 tại Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú  : Số 25- Ngõ 9, Phố An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn  : Kế toán 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

1990-1991 XN1 – Cty vận tải 500 xe Ninh Bình  Công nhân 

1991-1998 Công ty CP Sông Đà 9 Nhân viên kế toán 

1999-2001 XN 903 - Công ty CP Sông Đà 9 Nhân viên kế toán 

2001-2003 XN 908 - Công ty CP Sông Đà 9 Trưởng ban TCHC 

2004-2006 CN 908 - Công ty CP Sông Đà 9 Trưởng ban TCHC 

2006-2012 BQLDA tòa nhà HH4 – TCT Sông Đà Trưởng phòng TCHC 

2012 đến nay Công ty CP Sông Đà 19 Trưởng phòng TCHC 

 

* Ông BÙI ANH NGỌC: Thành viên Ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện tại  : Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Sông Đà 19 

- Giới tính   : Nam 

- Ngày sinh  : 28/05/1978 

- Nơi sinh  : Nam Hồng – Nam Sách – Hải Dương 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Quê quán  : Nam Hồng – Nam Sách – Hải Dương 

- Chứng minh nhân dân  : 141928706 cấp ngày 7/8/2010 tại Hải Dương 

- Địa chỉ thường trú  : P428, VP3, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội  
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- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân xây dựng cầu đường 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

2002-2011 
Công ty CP tập đoàn xây dựng Thăng 
Long Hà Nội 

Cán bộ kỹ thuật 

2012- T12/2015 
Công ty xây dựng Hồng Hà Dầu Khí Hà 
Nội 

Cán bộ kỹ thuật 

T12/2015 đến nay Công ty CP Sông Đà 19 Cán bộ kỹ thuật 

 

* Ông TRẦN VĂN GIANG: Thành viên Ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện tại  : Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Sông Đà 19 

- Giới tính   : Nam 

- Ngày sinh  : 14/11/1981 

- Nơi sinh  : Bệnh viện Sông Đà Hòa Bình 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Quê quán  : Cẩm Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương 

- Chứng minh nhân dân  : 017498621 

- Địa chỉ thường trú  : Số 9, Ngõ 5, Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội. 

- Trình độ chuyên môn  : Thạc sĩ xây dựng Dân dụng và Công trình  

- Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

2006 - 2008 
Xí nghiệp Sông Đà 12-5, Công ty cổ 
phần Sông Đà 12 

Cán bộ kỹ thuật 

2009 - 2015 Công ty CP Sông Đà 19 Cán bộ kỹ thuật 

08/2015 - 04/2017 Công ty CP Sông Đà 19 Phó phòng KT-KT 

05/2017 - nay Công ty CP Sông Đà 19 
Phó phòng KT-KT, Thư ký 
HĐQT, Thành viên BKS 

 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số 
lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp). 

- Năm 2019 Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định 
tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban, chú trọng kiểm tra, 
kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công 
tác năm 2019 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường 
xuyên mọi hoạt động của Công ty, định kỳ kiểm tra trực tiếp.    

- Trên cơ sở thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do 
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp, các thành viên 
Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như: Kiểm tra, rà soát lại các tờ trình của Tổng giám đốc, 
Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đồng thời có ý kiến đóng góp kịp thời. 

- Các cuộc họp của HĐQT Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ. 
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- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo 
cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để đơn vị chỉnh sửa kịp thời đảm bảo 
báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực tình hình tài chính của đơn vị. 

- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 15/07/2019 Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện 
bỏ phiếu miễn nhiệm Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Kể từ sau Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2019, Công ty không có Ban kiểm soát. 

 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm 

soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  

Họ và tên Chức vụ 
Tiền lương 
BQ/tháng 

Thù lao BQ/ 
tháng 

1. Bùi Tuấn Dũng  Chủ tịch HĐQT 12.000.000 5.000.000 

2. Nguyễn Việt Dũng Ủy viên HĐQT, TGĐ 10.500.000 3.000.000 

2. Hoàng Việt Thanh Ủy viên HĐQT 8.600.000 3.000.000 

3. Nguyễn Thị Thanh Bình Trưởng BKS 7.000.000 3.000.000 

4. Nguyễn Khắc Chiến Trưởng BKS 7.500.000 3.000.000 

5. Bùi Anh Ngọc Thành viên BKS 6.500.000 1.500.000 

6. Trần Văn Giang Thành viên BKS  1.500.000 

7. Nguyễn Quốc Chinh Kế toán trưởng, Thư ký 
HĐQT 

8.600.000 1.500.000 

Tổng cộng   21.500.000 

 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

T
T 

Người thực 
hiện giao dịch 

Quan hệ 
với cổ 

đông nội 
bộ/cổ 

đông lớn 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 
(01/01/2019) 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

(31/12/2019) 
Lý do 
tăng, 
giảm  Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 
(%) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Hoàng Việt Thanh  10.000 0,2 300.000 6,00 Mua 

2 Nguyễn Việt Dũng  169.100 3,38 900.000 18,00 Mua 

3 Nguyễn Thị Thanh Bình  210.400 4,21 400.000 8,00 Mua 

 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã 
được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công 
ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc 
(Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên)  

- Trong năm 2019 Công ty không thực hiện huy động vốn lưu động của CBCNV; 

- Đối với Công ty TNHH thủy điện ĐăkLây: không phát sinh 

d)  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã và đang thực hiện theo đúng 
các quy định về quản trị Công ty. 
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ  

• Công ty chưa thực hiện đầy đủ việc đối chiếu công nợ phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 và ngày 01 
tháng 01 năm 2019. Số dư chưa được đối chiếu lần lượt bao gồm: Phải trả người bán ngắn hạn: 
12.882.905.261 VND và 14.021.853.464 VND (xem thuyết minh số V.10) và Phải trả ngắn hạn khác: 
7.570.122.997 VND và 11.807.771.608 VND (xem thuyết minh số V.14). Bằng các thủ tục kiểm toán bổ 
sung, thay thế, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về các khoản công 
nợ nêu trên tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 và ngày 01 tháng 01 năm 2019, cũng như ảnh hưởng đến Báo cáo 
tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty (nếu có). 

• Công ty chưa thực hiện đầy đủ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các số dư nợ phải thu khách 
hàng quá hạn thanh toán lâu ngày. Số dự phòng phải trích thêm theo chính sách kế toán của Công ty ước tính 
là 11.993.315.847 VND. Nếu Công ty ghi nhận dự phòng nợ phải thu khó đòi nêu trên thì trên Bảng cân đối kế 
toán ảnh hưởng tăng chỉ tiêu “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” và giảm chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối” tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 và ngày 01 tháng 01 năm 2019 cùng giá trị là 11.993.315.847 
VND. 

2. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ 

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến 
kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu 
tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả 
hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 
với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp 
lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

3. Vấn đề cần nhấn mạnh 

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số VII.3 trong 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính về lỗ lũy kế của Công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 
43.659.538.172 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn là  
5.036.711.006 VND. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu 
có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. 

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại 
Hà Nội và được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty cổ phần Sông Đà 19. 
 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
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