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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

(Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch năm 2022) 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 

Kính thưa Đại hội! 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14, ngày 17/6/2021; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 7 ngày 26/4/2019; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7. 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Công phần Sông đà 7 (SĐ7) xin được 

báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 

2021, Kế hoạch năm 2022 như sau: 

I. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021: 

1. Kết quả hoạt động năm  2021: 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị 
KH năm 

2021 

Thực hiện 

năm 2021 

% TH 

năm 

1 Tổng giá trị SXKD Tỷ.đ 38,02 4,64 12% 

2 Doanh thu Tỷ.đ 32,3 4,64 14% 

3 Nộp Ngân sách Tỷ.đ 1,2 0,93 78% 

4 Lợi nhuận     

- Lợi nhuận trước thuế Tỷ.đ -1,5 -1,118  

- Lợi nhuận sau thuế Tỷ.đ -1,5 -1,118  

5 Vốn chủ sở hữu  Tỷ.đ 120,2 121,2 101% 

6 
Thu nhập BQ 1 

CBCNV/tháng 
triệu.đ 9,0 10 111% 

7 CBCNV bình quân Người 25 21 84% 

Do tình hình dịch bênh Covid 19 diễn da phức tạp, trong năm vừa qua 

không chỉ công ty chúng ta mà toàn bộ nền kinh tế trong nước bị đình trệ nên 

kết quả sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua không đạt được theo kế hoạch 

đề ra. 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp, với tỷ lệ 100% 

thành viên Hội đồng quản trị tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng 

quản trị, đã ký và ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã 

ban hành Quy chế hoạt động của BKS. Trong năm đã ban hành 07 Nghị quyết và 

quyết định đảm bảo kịp thời những chỉ đạo, định hướng trong sản xuất kinh doanh. 

- Trong năm Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát Ban Tổng giám 

đốc, như:  

+ Hội đồng quản trị luôn đảm bảo giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng 

giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ của công ty và các quyết định của Hội đồng 

quản trị đã được thông qua. 

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo 

điều kiện thuận lợi cho ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công 

ty. 

+ Định hướng cho ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa 

ra các giải pháp hỗ trợ để Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 

II. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2022: 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị 
KH năm 

2022 

Ghi chú 

1 Tổng giá trị SXKD Tỷ.đ 35  

2 Doanh thu Tỷ.đ 30  

3 
Đầu tư góp vốn kinh doanh BĐS, 

cụm khu công nghiệp 
Tỷ.đ 100 

 

4 Các khoản nộp ngân sách Tỷ.đ 1,2  

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ.đ -1,5  

6 Vốn chủ sở hữu  Tỷ.đ 120,2  

7 Vốn điều lệ Tỷ.đ 106,0  

8 Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng triệu.đ 10,5  

9 CBCNV làm việc bình quân Người 21  

 CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022 

- Bảo tồn nguồn vốn hiện có. 

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, dứt điểm công tác thu hồi công nợ 

từ Tổng công ty Sông Đà  - Công ty Cổ phần. Trong trường hợp cần thiết có thể 

thuê bên thứ ba tiến hành khởi kiện. 

- Thanh lý hợp đồng các Công trình đơn vị đã thi công. 
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- Tập trung thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu phù hợp với năng lực, kinh 

nghiệm của công ty khi có điều kiện thích hợp. 

- Tìm hiểu thị trường để tham gia góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất 

động sản, cụm khu công nghiệp. 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD 

năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 7. Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể 

CBCNV rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của các cổ đông để hoàn 

thành mục tiêu đã đề ra và đồng thời cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông 

qua phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất 

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

thủ tục liên quan đến đầu tư dự án, ký Hợp đồng nhà thầu (nếu có). 

 

Nơi nhận: 
- Như kg; 

- Lưu VT; HĐQT.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                              Hà Nội, ngày 06 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 

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; 

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 310322.013/BCTC.KT5 ngày 30/03/2022 của Công ty TNHH 

Hãng Kiểm toán AASC. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông  Đà 7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công 

ty 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 310322.013/BCTC.KT5 

ngày 30/03/2022 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kèm theo). 

B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 

Do năm 2021 Công ty lợi nhuận sau thuế lỗ 1,118 tỷ đồng nên không thực hiện phân phối lợi 

nhuận. 

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! 

    

 

 











CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022 

BÁO CÁO 
Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty năm 2021  

và phương án chi trả thù lao năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7 

 

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7. 

 

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 

2022 thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 

2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022. Cụ thể như sau: 

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

người quản lý Công ty năm 2021 

TT Chức danh Kế hoạch năm 

2021 (Đồng) 

Thực hiện năm 

2021 (Đồng) 

1 Hội đồng quản trị 100.000.000 0 

2 Ban kiểm soát 60.000.000 0 

3 Thư ký Công ty 18.000.000 0 

4 Tổng giám đốc 300.000.000 165.272.727 

Do lợi nhuận sau thuế năm 2021 lỗ 1,118 tỷ đồng và hoạt động sản xuất kinh 

doanh không hiệu quả nên năm 2021 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và 

Thư ký. 

II - Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao 

Hội 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 (một số chỉ tiêu 

chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) 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 

(đồng)  

1  Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm ) 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 

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu 

chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) 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. 

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

hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao. 

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

    

 

 



 

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7  

Số: 21/TTr-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                             Hà Nội, ngày 20  tháng 4 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án tiếp tục thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng tại khu Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao xã Đồng quang và 

Cấn Hữu và  khu đô thị Đồng quang (Khu A thuộc Dương Cốc - Yên Nội), 

 huyện Quốc Oai, TP Hà Nội . 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7 

 

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

- Căn cứ Luật đầu tư số 60/2020/QH14 của Quốc Hộị; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7; 

- Căn cứ Tình hình thực tế hiện nay của “Dự án khu đô thị, nhà vườn sinh thái” 

tại Đồng Quang Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. 

Dự án Đầu tư xây dựng xây dựng Khu A - Dự án mở rộng Khu nhà vườn sinh 

thái Nông nghiệp Công nghệ cao xã Đồng quang và xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai đã 

được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt cho Công ty Cổ phần Sông Đà 7 làm Chủ đầu tư 

tại quyết định số số2089/QĐ-UBND, ngày 04/7/2008 và Quyết định số  2657/QĐ-

UBND, ngày 22/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội); và dự 

án Khu đô thị Đồng quang (Khu A thuộc Dương Cốc - Yên Nội) huyện Quốc Oai theo 

Quyết định số  2657/QĐ-UBND, ngày 22/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây 

(nay là TP Hà Nội) sau đây gọi tắt là “Dự an khu đô thị, nhà vườn sinh thái” tại Đồng 

quang, Quốc Oai, TP Hà Nội. 

Do tình hình thực tế từ năm 2009 đến nay dự án đang tạm dừng vì sáp nhập tỉnh 

Hà Tây vào TP Hà Nội. 

Ngày 18/3/2022, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội đã gửi công văn số 

1055/KH&ĐT-ĐT về việc rà soát một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở 

trên địa bàn huyện Quốc Oai (đợt 1) trong đó có dự án trên của công ty CP Sông Đà 7. 

Vì vậy để kịp thời nắm bắt cơ hội rà soát phê duyệt cho các chủ đầu tư tiếp tục  thực 

hiện một số các dự án, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông 

xem xét thông qua việc ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh 

đạo điều hành Công ty theo dõi, bám sát các thủ tục liên quan đến việc tiếp tục thực 

hiện các hồ sơ pháp lý để thực hiện dự án cụ thể: 

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ 

động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các Sở Ban nghành có liên quan của Thành phố 

Hà Nội để nắm bắt kịp thời các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự án, đồng thời 

trình Hội đồng quản trị phê duyệt các bước hồ sơ pháp lý theo quy định. 



 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tìm kiếm, lựa chọn phương án 

thời điểm thích hợp kêu gọi góp vốn hợp đồng; hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, 

liên kết, tăng vốn điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập công ty để tiếp tục 

thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết. 

3. Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án 

và các chi phí khác có liên quan. 

4. Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào đại hội cổ 

đông gần nhất. 

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

     

 

















 
 

 

TỜ TRÌNH  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7 

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
V/v: Phê duyệt phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, 

cũng như địa điểm để di chuyển trụ sở chính Công ty từ tỉnh Sơn La về tỉnh Hòa Bình hoặc 

thành phố Hà Nội 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7; 

 - Căn cứ tình hình thực tế tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty.  

 Để thuận tiện trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với 

mô hình, định hướng phát triển của Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp 

theo, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 phê duyệt phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, 

cũng như địa điểm di chuyển trụ sở Công ty từ tỉnh Sơn La về tỉnh Hòa Bình 

hoặc thành phố Hà Nội và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi 

có thay đổi địa điểm di chuyển trụ sở.  

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

 

 
 

                                                                                                       

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022 


