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NGHỊ QUYẾT  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 
 

Ngày 22 tháng 03 năm 2010 tại trụ sở Công ty; Hội đồng quản trị Công ty đã 

tổ chức họp dưới sự chủ trì của ông Trần Ngọc Lan – Chủ tịch HĐQT để xem xét các 

nội dung sau: 

1. Thống nhất các nội dung của Đại hội đồng cổ đông năm 2010. 

2. Phê duyệt các tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty. 

3. Thông qua báo cáo của người đại điện phần vốn của Công ty.  

Sau khi nghe báo cáo của các ông trong Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị 

đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết với những nội dung chính như sau: 

I. THỐNG NHẤT NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯỜNG NIÊN NĂM 2010. 

1.Thống nhất chương trình đại hội ( Chương trình chi tiết kèm theo) 

2. Thống nhất kết quả SXKD năm 2009 đã được kiểm toán ( Báo cáo kèm 

theo) 

3. Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2010 và các giải pháp thực hiện: 

3.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

- Giá trị SXKD:    946.873.000.000 đồng. 

- Doanh thu:    861.238.000.000 đồng. 

- Nộp ngân sách:     63.133.000.000 đồng. 

- Lợi nhuận:       104.581.000.000 đồng ( Trong đó lợi ích tại 

CTCP Sông Đà 10.1 là 14,977 tỷ đồng) 

-Tỷ suất lợi nhuận: 

  +Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu: 10,4%. 

  + Tỷ suất lợi nhuận/ VCSH  19,1%. 

- Dự kiến cổ tức:   20%. 

- Thu nhập bình quân CBCNV: 5.200.000 đồng/người/tháng. 

- Giá trị đầu tư:   281.052.000.000 đồng. 

 3.2.Mục tiêu tiến độ các công trình: 

- Công trình thủy điện Xekaman3: 
 + KT công tác đào hầm dẫn nước: 30/10/2010 
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 + Đổ bê tông 180m/tháng/bộ cốp pha, tổng khối lượng đổ bê tông: 
960m/6.816m 

 + KT toàn bộ công tác đào giếng, tháp điều áp: 15/12/2010 
- Công trình thủy điện Nậm Chiến: 
 + KT công tác đổ bê tông hầm dẫn nước: 31/11/2010 
 + Tháp điều áp: KT đào mở rộng ngày 15/11/2010 
 + Giếng nghiêng số 1, số 2: KT đào mở rộng ngày 30/10/2010 
- Công trình thủy điện Sơn La: 
 + Công tác khoan phun gia cố, chống thấm: KT ngày 30/4 
 + Khoan thoát nước: KT ngày 30/6/2010 
- Công trình thủy điện Huội quảng: 
 + Hầm dẫn dòng thi công:  KT Đào và gia cố tạm ngày 30/6 

KT đổ bê tông hầm ngày 31/10 
- Công trình thủy điện Hủa Na: Đào hầm dẫn nước và các hầm phụ đạt 

3km/3,8km bằng 80% khối lượng. 
- Thủy điện Hương Sơn: KT toàn bộ công tác thi công hầm dẫn nước 

30/3/2010 
3.3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010. 

- Giải pháp về sắp xếp tổ chức và đổi mới doanh nghiệp: 
 + Xem xét và cơ cấu lại một số xí nghiệp có trình độ quản lý tốt, sản xuất kinh 

doanh hiệu quả cao để chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
nhằm nâng cao tính tự chủ trong sản xuất kinh doanh. 

 + Thành lập mới phòng Đầu tư, thành lập ban công nghệ thông tin để triển 
khai ứng dụng công nghệ thông tin 

 + Kịp thời xây dựng các quy chế, phân cấp cho các đơn vị thành viên (các 
côngty TNHH một thành viên), tạo thế chủ động trong việc SXKD cho các đơn vị.  
 

- Giải pháp chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh tại các công trình: 
 + Bố trí các đơn vị thi công một cách hợp lý nhằm phát huy năng lực của từng 

đơn vị trong các lĩnh vực và giảm chi phí quản lý, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
 + Tập trung mọi nguồn lực và công tác chỉ đạo điều hành để thi công các công 

trình trọng điểm, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. 
 + Chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ, bàn giao, quyết toán tại các công trình đã 

kết thúc như thuỷ điện Quảng Trị, thuỷ điện Ba Hạ, thủy điện Nậm Ngần… 
    

- Giải pháp về kỹ thuật, công nghệ và an toàn lao động: 
 + Nâng cao chất lượng công tác lập biện pháp trước khi thi công và thiết kế 

biện pháp tổ chức thi công, lập biện pháp thi công tối ưu, thỏa thuận với Chủ đầu tư 
nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao. 

 + Nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng công nghệ cốp pha trượt cho công tác thi 
công bê tông giếng đứng. 

 + Cải tiến biện pháp khoan nổ hạ nền giếng đứng, giếng nghiêng bằng máy 
khoan thủy lực và máy vận thăng lồng. 

 + Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều 
hành năm 2010 (đã được phê duyệt) và xây dựng kế hoạch đến năm 2015.   
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 + Cử các cán bộ đi học tập công nghệ đào hầm cho hệ thống tàu điện ngầm ở 
nước ngoài, Tiếp xúc với các Công ty của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.. trong 
việc liên danh tham gia đấu thầu các dự án về giao thông ngầm. 

 + Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, thường xuyên huấn luyện, 
kiểm tra an toàn trong thi công hầm, an toàn trong phòng chống cháy nổ, phòng 
chống lụt bão 
 

- Giải pháp về kinh tế – tài chính: 
 + Đôn đốc Chủ đầu tư phê duyệt các dự toán và thanh toán khối lượng phát 

sinh tại công trình, đặc biệt là công trình thủy điện Xêkaman3.  
 + Bố trí cán bộ làm việc với chủ đầu tư để quyết toán các công trình đã hoàn 

thành.  
 + Giải quyết các vướng mắc về kinh tế, dự toán tại các công trình, chấn chỉnh 

lại công tác lập hồ sơ phục vụ nghiệm thu, thanh toán. 
 + Kiểm tra công tác hạch toán sản xuất kinh doanh tại 4 Xí nghiệp còn lại 

nhằm chấn chỉnh kịp thời và đưa ra các biện pháp khắc phục các yếu kém.. 
 + Cân đối nguồn vốn cho công tác đầu tư và sản xuất năm 2010, xem xét 

phương án tăng vốn điều lệ (nếu thấy cần thiết). Cơ cấu lại nguồn vốn của công ty 
đầu tư tại các công ty khác, xin rút vốn hoặc bán cổ phiếu tại các công ty làm ăn 
không hiệu quả để lấy vốn phục vụ SXKD . 

 + Ký các hợp đồng tín dụng với các ngân hàng, tổ chức tín dụng ngay từ đầu 
năm đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh. 

 + Tận dụng các cơ hội trong chính sách ưu đãi của Chính phủ về vốn cho đầu 
tư và sản xuất.  
 

- Giải pháp về đầu tư: 
 + Để đảm bảo thiết bị máy móc cho công tác thi công năm 2010 và các năm 

tiếp theo, trong năm 2010 Công ty CP Sông Đà 10 dự kiến đầu tư 183 tỷ đồng thiết 
bị, tập trung chủ yếu cho các dây chuyền thi công hầm, khoan nổ lộ thiên… 

 + Xúc tiến các công tác đầu tư dự án thủy điện Iahao công suất 9MW tại tỉnh 
Gia Lai, đồng thời thẩm định lại hiệu quả của dự án, triển khai các công việc chuẩn bị 
để sẵn sàng thi công khi có đủ các điều kiện. 

 + Xúc tiến việc xin thủ tục cấp giấy phép đầu tư mỏ đá vật liệu tại tỉnh Hà 
Nam, xem xét và nghiên cứu cơ hội đầu tư hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bắc Giang   

 + Tiếp tục tìm hiểu các cơ hội đầu tư về lĩnh vực thủy điện, bất động sản, các 
dự án khai thác khoáng sản… 
 

- Giải pháp về tuyển dụng, đào tạo nhân lực: 
 + Dự kiến trong năm 2010 cần bổ sung thêm khoảng 270 người, trong đó kỹ 

sư, cử nhân là 57 người, công nhân kỹ thuật là 215 người. 
 + Liên kết với trường Cao đẳng nghề Sông Đà - Hòa Bình, trường Cao đẳng 

nghề mỏ Hữu Nghị TKV để đào tạo các nghề đặc thù của Công ty như thợ khoan 
hầm, thợ mìn…  

 + Cử các cán bộ tham gia học các lớp quản lý kinh tế và chuyên môn nghiệp 
vụ  
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- Công tác đời sống, phong trào đoàn thể: 
 + Đảm bảo việc làm và đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong toàn 

Công ty. 
 + Phối hợp với các tổ chức như Công đoàn, Đoàn thanh niên đẩy mạnh các 

phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhằm nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần cho 
CBCNV. 

 + Tiếp tục tổ chức, ủng hộ các phong trào quyên góp vì người nghèo, các gia 
đình chính sách… 

4.Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 để trình Đại hội 

đồng cổ đông  như sau: 

- Lợi nhuận thực hiện năm 2009: 109.895.035.016 đồng  

+ Lợi nhuận CTCP Sông Đà 10:  96.942.716.554 đ (Đã bao gồm 

3.025.000.000 chia cổ tức năm 2008 của CTCP Sông Đà 10.1 và cổ tức của 

Sông Đà 10 – Phương Đông năm 2009: 1.420.000.000đồng) 

+ Lợi ích tại CTCP Sông Đà 10.1 năm 2009: 14.509.652.403 đ  

+ Lợi ích tại CTCP Sông Đà 10-PĐ: 2.887.666.059 đồng            

 - Lợi nhuận phân phối:  96.942.716.554 đồng.  

 Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư không tính thuế: 5.004.796.500 đồng 

 - Thu nhập tính thuế: 91.937.920.054 đồng. 

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: 22.984.480.013 đồng. 

  + Thuế TNDN phải nộp: 12.558.106.097 đồng 

  + Thuế TNDN được miễn: 10.426.373.916 đồng. 

- Lợi nhuận còn lại phân phối: 73.958.236.541 đồng. 

+ Thù lao HĐQT,BKS kiêm nhiệm không điều hành: 185.760.000 đồng. 

+ Trích quỹ dự phòng tài chính ( 5%): 3.697.911.827 đồng 

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 37.278.741.060 đồng. 

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%: 7.395.823.654 đồng 

+ Thưởng Ban quản lý điều hành: 500.000.000 đồng. 

+ ủng hộ các huyện nghèo tỉnh Sơn La và Lai Châu: 1.500.000.000 

đồng. 

+ Chia cổ tức ( 20%): 23.400.000.000 đồng 

5. Thống nhất trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2009 và kế hoạch năm 

2010 như sau: 
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5.1. Chi trả năm 2009: Thực hiện trả theo quy chế trả lương, thù lao mà HĐQT 

đã ban hành theo uỷ quyền của Đại Hội đồng cổ đông: 1.161.425.000 đồng. 

- Thành viên Hội đồng quản trị: 1.016.945.000 đồng 

 + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 0,7% x lợi nhuận trước thuế = 

0,7% X 109.895.000.000 đồng = 769.265.000 đồng/năm 

 + Thù lao thành viên HĐQT: 4 người x 3.000.000 đồng/ người x 12 tháng X 

1,72 (tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận) = 247.680.000 đồng. 

- Thành viên Ban kiểm soát: 144.480.000 đồng. 

 + Trưởng ban: 1 người x 3.000.000 đồng/ người x 12 tháng X 1,72 (tỷ lệ hoàn 

thành KH lợi nhuận) = 61.920.000 đồng. 

 + Thành viên: 2 người x 2.000.000 đồng/ người x 12 tháng X 1,72( tỷ lệ hoàn 

thành KH lợi nhuận) = 82.560.000 đồng. 

5.2. Kế hoạch năm 2010: 

- Hội đồng quản trị: 5 thành viên: 

 + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 1% lợi nhuận nhưng không quá 

720.000.000 đồng năm. 

 + Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng. 

- Ban kiểm soát. 

 + Trưởng ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng. 

 + Thành viên ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng. 

Thù lao được hưởng như trên khi lợi nhuận/doanh thu >3% 

Khi lợi nhuận/Doanh thu <3% thì mức thù lao được hưởng bằng 80% mức 

trên. 

6. Thống nhất báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2009 và kế 

hoạch hoạt động năm 2010 ( Báo cáo kèm theo) 

7. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 : 

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội. 

- Phí kiểm toán:176.000.000 đồng.( Đã bao gồm thuế VAT) 

- Nội dung: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 và soát xét báo cáo tài 

chính bán niên. 

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty  

8. Thống nhất việc gia hạn thời gian nhiệm kỳ 1 của HĐQT, BKS Công ty 

đến tháng 4/2011. 

II. PHÊ DUYỆT VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC: 

1. Phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010 ( Dự toán chi 

tiết kèm theo): 
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- Tổng giá trị dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010: 45.496.036.000 

đồng. 

- Tỷ lệ chi phí quản lý/ Sản lượng: 4,8%. 

2. Phê duyệt kế hoạch và dự toán chi phí tuyển dụng và đào tạo năm 2010 

( Chi tiết kèm theo): 

- Kế hoạch tuyển dụng: 

 + Tuyển dụng 57 lao động gián tiếp. 

 + Tuyển dụng 215 lao động trực tiếp. 

- Dự toán kinh phí đào tạo: 

 + Đào tạo cán bộ: 107 người. 

 + Đào tạo công nhân kỹ thuật: 605 người. 

 + Dự toán kinh phí: 1.273.537.500 đồng. 

3. Phê duyệt kế hoạch và dự toán chi phí Bảo hộ lao động và huấn luyện 

an toàn lao động năm 2010 (Chi tiết kèm theo). 

- Dự toán trang bị bảo vệ cá nhân: 780.000.000 đồng. 

4. Phê duyệt dự kiến thu và kế hoạch chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 

2010 (Chi tiết kèm theo). 

- Quỹ khen thưởng: 

 + Dự kiến thu: 4.437.494.192 đồng. 

 + Kế hoạch chi: 4.900.000.000 đồng. 

- Quỹ phúc lợi: 

+ Dự kiến thu:2.958.329.462 đồng. 

 + Kế hoạch chi: 2.340.000.000 đồng. 

5. Phê duyệt  tiền lương tối thiểu và quy chế trả lương gián tiếp sửa đổi 

như sau: 

- Phê duyệt việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo nghị định số 

97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 và thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH ngày 

13/11/2009 áp dụng kể từ ngày 1/1/2010 như sau: 

 + Cơ quan Công ty: Mức 880.000 đồng/ tháng. 

 + Xí nghiệp Sông Đà 10.7: Tạm áp dụng mức 730.000 đồng/ tháng. 

 + Các Xí nghiệp khác: Mức 730.000 đồng/tháng. 

 - Phê duyệt quy chế trả lương gián tiếp sửa đổi áp dụng kể từ ngà 1/1/2010 ( 

Quy chế chi tiết kèm theo) 
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6. Phê duyệt việc điều chỉnh tăng định mức nhân công một số công tác 

trong bộ định mức nội bộ ban hành kèm theo quyết định số 20 SĐ10/QĐ-HĐQT 

ngày 10/6/2009 như sau: 

- Công tác khoan Robbin và khoan mở rộng giếng: Tăng 25%. 

- Công tác khoan nổ mìn hở: Tăng 20%. 

- Công tác khoan nổ và xúc chuyển đá nổ mìn hầm: Tăng 15%. 

- Công tác khoan, lắp đặt neo hầm: Tăng 15%. 

- Công tác phun vảy hầm và hở: Tăng 15%. 

7. Phê duyệt việc thanh lý, nhượng bán tài sản như sau: 

-  Thanh lý tài sản : 

 + Tên tài sản: Nhà làm việc 3 gian số 1. 

 + Nguyên giá: 161.252.000 đồng. 

 + Giá trị còn lại: 0 đồng. 

 + Vị trí: Tầng 3 khu cầu biêu. 

 + Diện tích: Khoảng 169 m2. 

- Phương thức nhượng bán: 

 + Bán ưu tiên cho các đối tượng gia đình ở tầng dưới. 

 + Giá tối thiểu: 10.000.000 đồng/m2. 

8. Thông qua việc khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm 2009 như sau: 

- Xí nghiệp Sông Đà 10.2: 150.000.000 đồng. 

- Xí nghiệp Sông Đà 10.3: 100.000.000 đồng. 

- Xí nghiệp Sông Đà 10.4: 10.000.000 đồng. 

- Xí nghiệp Sông Đà 10.6: 150.000.000 đồng. 

9. Thông qua công tác cán bộ như sau: 

Thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông 

Phạm Đình Chiến để tập trung nhiệm vụ Giám Đốc Xí nghiệp Sông Đà 10.3. 

10. Phê duyệt việc đầu tư dự án thuỷ điện Ia Hiao và cử người đại điện 

phần vốn như sau: 

10.1. Phê duyệt việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần thuỷ điện Ya Hiao như 

sau: 

 - Tên Công ty dự kiến: Công ty cổ phần thuỷ điện Ya Hiao. 

- Trụ sở Công ty: Tỉnh Gia Lai 
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- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng. 

- Lĩnh vực hoạt đồng chủ yếu: Đầu tư, xây dựng, sở hữu và kinh doanh các dự 

án điện vừa và nhỏ; Trước mắt là dự án thuỷ điện Ia Hiao ( Sơ lược về dự án kèm 

theo). 

- Số vốn Công ty tham gia góp: 38.500.000.000 đồng. 

- Thời gian góp vốn: Theo quyết định của HĐQT Công ty CP thuỷ điện Ia 

Hiao. 

10.2 Phê duyệt việc cử người đại diện phần vốn của Công ty như sau: 

- Cử các ông có tên sau là người đại diện phần vốn của Công ty tại CTCP thuỷ 

điện Ia Hiao: 

 + Ông Lê Văn Khang – Phó tổng giám đốc Công ty đại diện 28,5 tỷ đồng. 

 + Ông Nguyễn Ngọc Ánh đại diện 10 tỷ đồng.  

- Giới thiệu ông Lê Văn Khang và ông Nguyễn Ngọc ánh để Đại hội đồng cổ 

đông thành lập CTCP thuỷ điện Ia Hiao bầu vào Hội đồng quản trị. 

- Uỷ quyền cho Ông Vũ Văn Tính – Tổng giám đốc Công ty đại diện cho Công 

ty ( Với số vốn biểu quyết là 38,5 tỷ đồng) tham gia biểu quyết các vấn đề tại Đại hội 

cổ đông thành lập CTCP thuỷ điện Ia Hiao. 

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: 

1. Thông qua báo cáo của người đại điện phần vốn của Công ty tại CTCP Sông 

Đà 10.1 về kết quả SXKD năm 2009, KH SXKD năm 2010, Phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2009 và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông.( Báo cáo kèm theo) 

2. Thông qua việc giới thiệu nhân sự để đại hội đồng cổ đông của CTCP Sông 

Đà 10.1 bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 như sau: 

- Hội đồng quản trị: 

 + Ông Trần Ngọc Lan là thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT. 

 + Ông Vũ Văn Tính. 

 + Ông Nguyễn Văn Bảy. 

 + Ông Nguyễn Văn Tánh. 

- Ban kiểm soát: Ông Trần Tuấn Linh là thành viên Ban kiểm soát và giữ chức 

Trưởng Ban kiểm soát. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

      - Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định theo 

đúng pháp luật nhà nước, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty theo chức trách, 

nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết này.  
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Nơi nhận:            T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ     

- Thành viên HĐQT;          CHỦ TỊCH     
- Ban kiểm soát; 
-  Ban lãnh đạo C.ty; 
- Các phòng ban Công ty; 
- Các Xí nghiệp trực thuộc; 
- Lưu HĐQT; TCHC.  
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