




































 

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04  

 

 Số: 08/BC-HĐQT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022 

                               

BÁO CÁO 
Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 

 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 ;                                                 

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 310322.014/BCTC.KT5 ngày 31/03/2022 của Công ty 

TNHH Hãng Kiểm toán AASC, 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông  Đà 7.04 trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022, cụ thể như sau: 

A. Báo cáo tài chính năm 2021 

(Có bản Báo cáo kiểm toán số 310322.014/BCTC.KT5 ngày 31/03/2022 của 

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kèm theo). 

B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 

Năm 2021 Công ty đã bắt đầu có lợi nhuận. Tuy nhiên HĐQT trình Đại hội đồng cổ 

đông không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021. Đồng thời sử dụng lợi nhuận để bổ 

sung nguồn vốn nhằm thực hiện các kế hoạch 2022-2027 của Hội đồng quản trị. 

C. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty chủ động 

lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC và 

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. 

 Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội! 

 

    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Doanh 

 
 











1 

 

C    T  CỔ      S            

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

 

Số: 09/BC-S74-HĐQT 

CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆT  AM 

 ộc lập – Tự do –  ạnh phúc 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

Hà Nội  n à  07    n  4 năm 2022 
     

BÁO CÁO 
Về việc trả thù lao   QT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 

Tiền lương của người quản lý Công ty năm 2 21 

và phương án chi trả thù lao năm 2022 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên Công ty CP Sông Đà 704 năm 2021; 

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo Tài chính 

năm 2021 đã được xác nhận bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AASC. 

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo báo cáo chi trả thù lao 

HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương người quản lý Công ty năm 2021 và phương án 

trả thù lao năm 2022 như sau: 

I - Chi trả thù lao   QT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và tiền lương người 

quản lý Công ty năm 2021 

TT Chức danh Kế hoạch năm 

2021 ( ồng) 

Thực hiện năm 

2021 ( ồng) 

1 Hội đồng quản trị 84.000.000 0 

2 Ban kiểm soát 42.000.000 0 

3 Thư ký Công ty 18.000.000 0 

4 Tổng giám đốc 300.000.000 242.044.045 

 Lý do không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2021: Do 

giá trị sản lượng và doanh thu không đạt.  

II -  ội đồng quản trị trình  ại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao  ội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 như sau: 

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (mộ  số c ỉ  iêu c ủ 

 ếu: Sản lượn   doan    u  lợi n uận) của Công ty hoàn thành ≥100% kế hoạch năm: thù 

lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau: 

TT Chức danh Thù lao/tháng/người (V  ) 

1  Chủ tịch HĐQT 3.000.000 

2  Thành viên HĐQT 2.000.000 

3  Trưởng Ban kiểm soát  2.000.000 

4  Thành viên BKS  1.500.000 

5 Thư ký HĐQT 1.500.000 
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- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (mộ  số c ỉ  iêu 

c ủ  ếu: sản lượn   doan    u  lợi n uận) của Công ty < 100% kế hoạch năm: thù lao 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch hoặc theo 

quyết định tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. 

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng 

lương tại đơn vị thi không được hưởng thù lao. 

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!  

 

    TM  ỘI  Ồ   QUẢ  TRỊ 
C Ủ TỊC  

 

 

 

 

 
 

 guyễn  ữu Doanh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

NĂM 2021 

 
Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04 

 

- 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 2021 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2021 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. 

I - SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG : 

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Tổng giám đốc công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của 

công ty.  

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng đã 

cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của 

công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền 

và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.  

II - KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM 

ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY NĂM 2021 : 

1. Trong năm 2021 các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Tổng giám đốc và 

các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại 

Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và pháp luật có liên quan.  

2. 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 2021, nhằm tuân thủ theo quy định của 

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

4. Trong năm 2021 Hội đồng quản trị và ban tổng giá đốc chưa hoàn thành kế 

hoạch đã được đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra : Chưa tìm kiếm được việc làm mới, 

không có doanh thu từ việc sản xuất kinh doanh. 

5. Về nhiệm vụ năm 2022        :  

+ Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Tổng giám đốc công ty thực 

hiện các công việc sau: 

 - Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ với các đối tác, xem xét đánh giá 

các khoản đầu tư, các khoản nợ phải thu phân loại để trích lập dự phòng theo luật định. 
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-  Tìm kiếm việc làm phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty. 

+  Nhìn ở góc độ tổng thể thì năm 2021 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 

bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất 

kinh doanh đã đề ra. 

+ Xem xét phân tích công tác thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính, tình hình 

SXKD của Công ty và làm việc với HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý. 

+ Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. 

+ Tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, các quy định quy chế quản lý phù hợp 

với luật doanh nghiệp mới và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty .  

+ Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho  mỗi kỳ 

kế toán năm của công ty sau khi đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ 

thường niên nhất trí lựa chọn. 

+ Thu nhận các thông tin, trao đổi với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của 

cổ đông. 

III - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 

NĂM 2021: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2021: 

- Trong năm công ty thu hồi được khoản nợ phải thu có giá trị 8 tỷ đồng. đồng thời 

công ty được chia cổ tức từ khoản đầu tư có giá trị là 36,7 tỷ đồng. Bên cạnh những mặt 

đạt được thì năm 2021 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch đề ra, cụ thể: 

- Công ty vẫn chưa tìm kiếm được việc làm. 

-  Trong năm Công ty không có doanh thu bán hàng.  

-  Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Tổng giám đốc đã phản ánh đúng tình 

hình hoạt động và đầu tư của công ty trong năm 2021.    

2. Thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2021: 

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.  

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán 

tại ngày 31/12/2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và 

bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của công ty đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC Sau khi xem xét, thẩm tra Ban kiểm soát có 

nhận xét như sau 

- Năm 2021, Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các 

chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành. Việc tổ chức công tác tài 

chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán, việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế 

toán thích hợp và nhất quán, phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý 

của công ty. Lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, phản ánh tương đối đầy đủ, trung 

thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 

lưu chuyển tiền tệ của công ty trong năm.  
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- Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh đầy đủ 

tình hình tài chính của công ty trong năm 2021. 

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã 

được Ban Tổng giám đốc và Phòng Tài chính kế toán lập. Ban kiểm soát xác định các số 

liệu tài chính đựoc đưa ra trong báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ là thể hiện trung thực 

tình hình tài chính hiện tại của công ty.  

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh 

giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương 

pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính. 

- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế 

toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2021; 

hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác. 

- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.  

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán): 

                                                                                                         ĐVT: Ngàn đồng 

 

  

 

TT 
Chỉ tiêu 

ĐVT 
Số cuối năm Số đầu năm 

I Tài sản ngắn hạn Ng.đ 60.655.593 40.065.021 

1 

Tiền và các khoản tương đương 

tiền 
Ng.đ 

1.003.290 181.053 

2 Các khoản phải thu ngắn hạn Ng.đ 51.829.031 32.262.487 

3 Hàng tồn kho Ng.đ 7.606313 7.606.313 

4 Tài sản ngắn hạn khác Ng.đ 216.929 15.168 

II Tài sản dài hạn Ng.đ 97.881.079 92.712.952 

1 Tài sản cố định Ng.đ 159.332 159.332 

2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Ng.đ 10.661.420  

3 Đầu tư dài hạn khác Ng.đ 87.060.327 92.553.620 

 Tổng cộng tài sản Ng.đ 158.536.672 132.777.973 

I Nợ phải trả Ng.đ 15.822.404 16.222.461 

1 Nợ ngắn hạn Ng.đ 15.822.404 16.222.461 

2 Nợ dài hạn Ng.đ 0 0 

II Nguồn vốn chủ sở hữu Ng.đ 142.714.268 116.555.512 

1 Vốn chủ sở hữu Ng.đ 142.714.268 116.555.512 

   - Vốn đầu tư của chủ sở hữu Ng.đ 64.800.000 64.800.000 

 - Thặng dư vốn cổ phần Ng.đ 15.960.000 15.960.000 

 - Quỹ Đầu tư phát triển Ng.đ 54.514.367 54.514.367 

 

  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối 
Ng.đ 7.439.901 (18.718.855) 

 Tổng cộng nguồn vốn Ng.đ 158.536.672 132.777.973 
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T

T 
Chỉ tiêu 

ĐVT 
Năm 2021 Năm 2020 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Ng.đ (178.913) 0 

2 Doanh Thu thuần về BH & CC dịch vụ Ng.đ (178.931) 0 

3 Giá vốn hàng bán Ng.đ 0 0 

4 Lợi nhuận gộp về bán hàng & CC dịch vụ Ng.đ (178.931) 0 

5 Doanh thu tài chính Ng.đ 36.729.151 232 

6 Chi phí tài chính Ng.đ 5.493.292 141.033 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp Ng.đ 5.125.444 2.743.721 

8 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Ng.đ 26.158.756 (2.149.605) 

 

Năm 2021 Công ty CP Sông Đà 7.04 không tìm kiếm được việc làm dẫn đến 

không có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ có khoản giảm trừ doanh thu là 

178 triệu đồng khi thực hiện quyết toán tại Công trình đã thi công trước đây. 

Trong năm công ty đã thu hồi được khoản nợ phải thu có giá trị 8 tỷ đồng và thực 

hiện nhận chuyển nhượng hợp đồng chuyển nhượng  quyền sử dụng đất và quyển sở hữu 

nhà ở tại khu đô thị Thanh Hà  -  Cienco 5 có giá trị 10.661.420.000 từ Ông Phạm Đức 

Thuận. 

Trong năm Công ty thực hiện trích lập khoản đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty 

cổ phần Sông Đà 7.02 có giá trị là 5,5 tỷ đồng. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là 5,125  tỷ đồng trong đó chi phí tiền lương là 1,3 

tỷ đồng, chi phí trích lập dự phòng là 3,6 tỷ đồng. 

- Tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt 

tài chính và đánh giá mức độ lành mạnh của tài chính công ty: 

1,1 Bố trí cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 38% 30%

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 62% 70%

1,2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 10% 12%

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 90% 88%

2 Khả năng thanh toán Cuối kỳ Đầu kỳ

2,1 Khả năng thanh toán tổng quát 10,02                          8,18                           

2,2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 3,83                            2,47                           

2,3 Khả năng thanh toán nhanh 3,28                            1,93                           

 

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét như sau :  

- Năm 2021 Công ty cơ bản tuân thủ các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế 

toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản 

xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo 
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quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi 

chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế 

toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập đúng theo mẫu biểu, được gửi tới đúng đối 

tượng và đúng thời hạn quy định.  

- Các chính sách kế toán như phương pháp xác định giá vốn hàng bán, chính sách 

lập dự phòng, phương pháp khấu hao, phân bổ chi phí trả trước dài hạn ... được thực hiện 

theo đúng quy định và áp dụng nhất quán trong suốt năm tài chính của công ty. Vì vậy 

kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán có không có sự chênh lệch. 

Các khoản công nợ phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, các khoản phải 

thu khác 51,8 tỷ đồng/chiếm 85% tài sản ngắn hạn, đây là tài sản của công ty nhưng đang 

do khách hàng nắm giữ nên vẫn còn tiềm ẩn rủi ro; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và 

thanh toán nhanh của công ty phụ thuộc rất lớn vào công tác thu hồi vốn; vì vậy để đảm 

bảo được mức độ an toàn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, thanh toán nhanh, 

công ty cần phải tập trung cho việc thu hồi công nợ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và 

lành mạnh hóa tài chính cho công ty.     

- Chỉ số lưu động (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) = 3,83 lần: Chỉ số này lớn  hơn 

1,00 thể hiện Công ty có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn nhanh.  

- Cơ cấu nguồn vốn (Nợ phải trả/Vốn CSH) : 10%/90% hệ số nợ phải trả trên vốn 

điều lệ (tính cả thặng dư vốn cổ phần) : 0,2 lần và trên vốn chủ sở hữu: 0,11 lần thể hiện 

mức độ an toàn về tài chính, vốn của Công ty chủ yếu là vốn chủ sở hữu nên không có 

nhiều áp lực phải trả nợ.  

Tài sản dài hạn chiếm 62% tổng tài sản của Công ty điều này chứng tỏ Công ty tập 

trung sử dụng vốn của mình để đầu từ tài sản dài hạn. Các khoản đầu tư dài hạn chủ yếu 

là đầu tư tài chính vào Công ty khác.  

Tài sản dài hạn chiếm 68% vốn chủ sở hữu, và bằng 1,5 lần vốn điều lệ. Như vậy 

hiện nay Công ty đang tập trung vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp phục vụ đầu tư dài hạn 

dẫn đến Công ty sẽ có ít vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.  

Trong năm 2021 Công ty đã ghi nhận khoản doanh thu tài chính là 36 tỷ đồng 

bằng 42% đầu tư tài chính dài hạn điều này chứng tỏ khoản đầu tư tài chính của Công ty 

mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. 

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của công ty đã phản ánh 

trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 

31/12/2021, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy 

định Pháp lý có liên quan; tình hình tài chính công ty là minh bạch. 

           

Nơi nhận :                                           
- Như kính gửi (báo cáo)                                     

- HĐQT, GĐ, TVBKS.  

 

 

 

       

      

 
 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
 Số:  10 /TTr-S74-HĐQT Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung  

thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04, 

Để đảm bảo h oàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và tăng tính 

chủ động cho Hội đồng quản trị trong quá trình quản lý, điều hành Công ty. Hội 

đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ 

thể sau: 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di 

chuyển trụ sở chính Công ty từ Mường La ra Thành phố Sơn La hoặc về Hà Nội, 

Hòa Bình cho phù hợp với điều kiện SXKD cụ thể của đơn vị  

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty khi có thay đổi địa điểm trụ sở chính. 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty và phê 

duyệt các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án, ký hợp đồng nhà thầu, hợp tác, liên 

doanh, liên kết (nếu có) 

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




