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ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ 

 
Tại Thành phố Hà Nội: 
 
• Chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán ACB 
 Địa chỉ:  Số 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
  Số 57B Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
• Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long  
 Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
• Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 
  Địa chỉ: Tầng 3, Số 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
• Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt 

  Địa chỉ: Số 19 Nhà Thờ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
•  Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội 

 Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà TTTM Opera, Số 60 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, 
TP. Hà Nội 

 
Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 
 
• Trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán ACB  

Địa chỉ: Số 9 Lê Ngô Cát, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
• Chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long  
 Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 
• Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 
   Địa chỉ: Lầu 2, Số 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
• Đại lý nhận đăng ký Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt 
       Địa chỉ: Số 153 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 
Tại Thành phố Hải Phòng: 
 
• Phòng Giao dịch Công ty TNHH Chứng khoán ACB 
   Địa chỉ: Số 15 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 



I. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ 

1    Tổ chức phát hành 

 Công ty TNHHNN một thành viên Sông Đà 4  

Địa chỉ: Sè 20 Ph¹m V¨n §ång, thµnh phè Pleiku, TØnh Gia Lai 

Điện thoại: 059.717266  

Fax: 059.717267 

2   Tổ chức tài chính trung gian 

 Công ty TNHH Chứng khoán ACB Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: 95 – 97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 04. 9429396 Fax: 04. 9429656 

II. NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

      Tổ chức phát hành 

Ông Trần Văn Thông           Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên.  

Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là 
phù hợp với thực tế để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, 
kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 
Sông Đà 4 trước khi đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần. 

III. TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY 

1. Tên và địa chỉ doanh nghiệp: 
Tên công ty  : CÔNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 4 
Tên đối ngoại  : SONGDA 4 LIMITED COMPANY 

Tên viết tắt  : C«ng ty S«ng §µ 4 

Địa chỉ : Sè 20 Ph¹m V¨n §ång, thµnh phè Pleiku, tØnh Gia Lai 

Số điện thoại  : 059.717266 

Số fax   : 059.717267 
Logo hiện nay   

 

 S«ng §µ 42. Ngành nghề kinh doanh. 
- X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, 

nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c. 
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- Thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn, n−íc vµ th«ng tin. 

- §Çu t− x©y dùng vµ kinh doanh ph¸t triÓn h¹ tÇng kü thuËt nhµ ë vµ khu ®« thÞ. 

- S¶n xuÊt vµ kinh doanh ®iÖn th−¬ng phÈm. 

- S¶n xuÊt – kinh doanh vËt t−, vËt liÖu x©y dùng. 

- Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: Xe m¸y thi c«ng, vËt t−, thiÕt bÞ phô tïng c¬ giíi, c¬ 

khÝ vµ c«ng nghiÖp x©y dùng. 

3. Quá trình hình thành và phát triển 

C«ng ty S«ng §µ 4 lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty S«ng §µ - Bé X©y dùng. 

TiÒn th©n lµ C«ng ty X©y dùng Thuû ®iÖn miÒn Trung ®−îc thµnh lËp theo QuyÕt 

®Þnh sè 447/BXD –TCL§ ngµy 18/05/1989 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng. Tr¶i qua 18 

n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ®¬n vÞ cã nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau nh−: C«ng ty X©y 

dùng Thuû ®iÖn Yaly; C«ng ty X©y dùng S«ng §µ 4; C«ng ty S«ng §µ 4; C«ng ty 

TNHH nhµ n−íc 1 thµnh viªn S«ng §µ 4. 

C«ng ty ®· tham gia thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lín cña quèc gia nh−: Nhµ 

m¸y thuû ®iÖn Yaly - c«ng suÊt 720 MW, nhµ m¸y thuû ®iÖn Ry Ninh 1, nhµ m¸y 

thuû ®iÖn Ry ninh 2, nhµ m¸y thuû ®iÖn Sª San 3, nhµ m¸y thuû ®iÖn Iagrai3, nhµ 

m¸y thuû ®iÖn Sªsan 3A, nhµ m¸y thuû ®iÖn Sª San 4, nhµ m¸y thuû ®iÖn An Khª – 

Ka Nak. 

HiÖn nay, C«ng ty TNHH S«ng §µ 4 cã 929 c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh 

nghÒ; trong ®ã cã 98 c¸n bé qu¶n lý vµ chuyªn m«n nghiÖp vô cã tr×nh ®é ®¹i häc 

víi bÒ dµy kinh nghiÖm trong mäi lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc tæ chøc thi c«ng, tæ 

chøc vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i c¸c dù ¸n lín cña c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, 

thuû lîi vµ giao th«ng trªn c¶ n−íc.  

IV. NGUỒN NHÂN LỰC 

Lao động có đến thời điểm lập phương án cổ phần hoá là: 929 người. 

Trong đó: 

STT Chỉ tiêu Số lượng (người) 

1. Phân theo trình độ:  

+ Trên đại học, đại học 98 người
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+ Cao đẳng, trung cấp 70 người

+ Công nhân kỹ thuật 665 người

+ Lao động phổ thông và nhân viên khác 96 người

2. Phân theo cơ cấu: 

+ Lao động có HĐLĐ không xác định thời hạn 791 người

+ Lao động hợp đồng từ 1-3 năm 138 người

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

• Héi ®ång thµnh viªn: Gåm cã 1 chñ tÞch vµ 4 thµnh viªn. 

• Ban Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: Gåm Tæng gi¸m ®èc vµ 02 phã tæng gi¸m ®èc. 

• C¸c phßng chøc n¨ng nghiÖp vô:  

- Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh. 

- Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n. 

- Phßng Kinh tÕ - KÕ ho¹ch – VËt t−. 

- Phßng Qu¶n lý Kü thuËt chÊt l−îng. 

- Phßng Qu¶n lý  C¬ giíi. 

C¸c phßng chøc n¨ng cã nhiÖm vô tham m−u gióp Héi ®ång thµnh viªn vµ Tæng Gi¸m 
®èc c«ng ty c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau và c¸c phßng ®−îc tæ chøc theo hÖ thèng riªng cña 
m×nh tõ C«ng ty xuèng c¸c Chi nh¸nh trùc thuéc ®Ó phôc vô cho Chi nh¸nh c«ng t¸c 
qu¶n lý ®−îc kÞp thêi vµ hiÖu qu¶. 

• C¸c Chi nh¸nh trùc thuéc:  

- Chi nh¸nh S«ng §µ 4.06: Trô së ®ãng t¹i c«ng tr−êng Thuû ®iÖn An Khª - Ka 
Nak, X· §«ng, huyÖn KBang, tØnh Gialai. 

- Chi nh¸nh S«ng §µ 4.07: Trô së ®ãng t¹i khu c«ng nghiÖp HiÖp Ph−íc, huyÖn 
Nhµ BÌ, TP. Hå ChÝ Minh 

- Chi nh¸nh S«ng §µ 4.08: Trô së ®ãng t¹i c«ng tr−êng Thuû ®iÖn Sª San 4, x· Iao, 
huyÖn Iagrai, tØnh Gialai. 

- Chi nh¸nh S«ng §µ 4.09: Trô së ®ãng t¹i c«ng tr−êng Thuû ®iÖn Iagrai3, x· 
Iakhai, huyÖn Iagrai, tØnh Gialai. 

- Chi nh¸nh S«ng §µ 4.10: Trô së ®ãng t¹i c«ng tr−êng Thuû ®iÖn B¶n VÏ, huyÖn 
T−¬ng D−¬ng, tØnh NghÖ An. 

- Ban qu¶n lý dù ¸n thuû ®iÖn Iagrai 3: Trô së ®ãng t¹i c«ng tr−êng Thuû ®iÖn 
Iagrai3, x· Iakhai, huyÖn Iagrai, tØnh Gialai. 

-  
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VI. SẢN PHẨM CHÍNH 

1. X©y l¾p 

C«ng ty S«ng §µ 4 cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®a chøc n¨ng, trong ®ã chñ 

yÕu lµ thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi, doanh thu ho¹t ®éng 

x©y l¾p chiÕm tû träng chñ yÕu tõ 60-70% tæng doanh thu cña C«ng ty. Trong 

nh÷ng n¨m võa qua, ®Ó trë thµnh mét nhµ thÇu x©y l¾p m¹nh, C«ng ty ®· ®Çu t− 

®æi míi ®ång bé thiÕt bÞ d©y chuyÒn thi c«ng x©y l¾p hiÖn ®¹i (Khoan næ; ®µo 

xóc; vËn chuyÓn; bªt«ng cèt thÐp) thuéc c¸c h·ng Komatsu, Ingersoll-rand, 

Huyndai, Dawoo, Catepiler, Sumitomo, Kobelco....nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh 

tranh trªn thÞ tr−êng x©y dùng. 

2. S¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu x©y l¾p 

§Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi, C«ng ty ®· 

®Çu t− c¸c d©y truyÒn cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i s¶n xuÊt ®¸ d¨m vµ v÷a bª t«ng. HÖ 

thèng d©y truyÒn bª t«ng hiÖn ®¹i cña Céng hoµ liªn bang §øc s¶n xuÊt víi c«ng 

nghÖ tiªn tiÕn, bª t«ng ®−îc s¶n xuÊt t¹i nhµ m¸y, vËn chuyÓn b»ng hÖ thèng 

b¨ng t¶i vµ cÇn trôc th¸p, viÖc san ®Çm bª t«ng t¹i khèi ®æ hoµn toµn sö dông 

m¸y san vµ ®Çm tù hµnh, s¬ ®å c«ng nghÖ thi  c«ng bª t«ng nh− sau: 

 
 
 
 

HÖ thèng bao gåm: 

- Tr¹m trén bª t«ng xi m¨ng cña H·ng LIEBHERR cña CHLB §øc. 

- HÖ thèng b¨ng t¶i vËn chuyÓn bª t«ng l¹nh. 

- Tr¹m ph©n phèi n−íc b¨ng. 

- M¸y lµm l¹nh . 

- C¸c thiÕt bÞ kh¸c nh−: 04 m¸y b¬m n−íc tuÇn hoµn. thiÕt bÞ san ®Çm bª 

t«ng... 

HÖ thèng vËn 
chuyÓn 

HÖ thèng ®æ, 
®Çm bª t«ng 

B¶o d−ìng 
 bª t«ng 

NghiÖm thu, 
bµn giao, 
thu tiÒn chñ 
®Çu t−.

Tr¹m trén bª 
t«ng 

3. Kinh doanh s¶n phÈm ®iÖn th−¬ng phÈm 

Th¸ng 09 n¨m 2007, ®¬n vÞ cã thªm s¶n phÈm ®iÖn th−¬ng phÈm do nhµ m¸y 

thuû ®iÖn Iagrai 3, huyÖn Iagrai, tØnh Gialai  cã c«ng suÊt 7,5 MW ®i vµo ho¹t 

®éng, hoµ l−íi ®iÖn quèc gia.  
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CÊu t¹o, ®Æc tÝnh, chÊt l−îng vµ c¸c tiªu chÝ chÊt l−îng cña c¸c s¶n phÈm do 

C«ng ty TNHH S«ng §µ 4 cung cÊp ®¹t tiªu chuÈn chÊt l−îng ISO 9001 : 2000 

do Trung t©m chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn cÊp ngµy 16/05/2006. 

VII. GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HOÁ 

Theo quyết định số 950/QĐ-BXD ngày 29/06/2007 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng 

về việc xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 

Sông Đà 4 thuộc Tổng Công ty Sông Đà tại thời điểm 01/01/2007 để cổ phần 

hoá như sau: 

-  Giá trị thực tế của Doanh nghiệp: 448.940.408.363 đồng (Bốn trăm bốn 

tám tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, bốn trăm linh tám ngàn, ba trăm sáu ba đồng) 

-  Giá trị thực tế vốn Nhà nước: 57.683.769.537 đồng (Năm bảy tỷ, sáu trăm 

tám ba triệu, bảy trăm sáu chín ngàn, năm trăm ba bảy đồng) 

VIII. TÀI SẢN CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP (31/12/2006) 

 Đơn vị tính : triệu đồng 

N¨m 2005 N¨m 2006 

TT ChØ tiªu Nguyªn 
gi¸ 

Hao mßn 
luü kÕ 

Gi¸ trÞ 
cßn l¹i 

Nguyªn 
gi¸ 

Hao 
mßn luü 

kÕ 

Gi¸ trÞ 
cßn l¹i 

I TSC§ h÷u h×nh 280.141 108.097 172.044 274.989 109.914 165.075

1 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 650 458 191 670 296 374

2 ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 250.656 89.974 160.682 249.653 93.823 155.830

3 Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i 25.102 16.055 9.047 24.666 15.795 8.871

4 TSC§ kh¸c 3.733 1.610 2.124     0

II TSC§ v« h×nh             

I+II Tæng céng 280.141 108.097 172.044 274.989 109.914 165.075

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính năm 2005 và Báo cáo tài chính năm 2006) 

 
Diện tích đất đai doanh nghiệp đang sử dụng 
 

TT §Þa ®iÓm DiÖn tÝch 
N¨m sö 

dông 
H×nh thøc sö 

dông 
Môc ®Ých sö dông 

1 
20 Ph¹m V¨n §ång - TP Pleiku 
- TØnh Gia Lai 2624,5 m2 2004 Thuª 50 n¨m Trô së c«ng ty 
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2 
20 Ph¹m V¨n §ång - TP Pleiku 
- TØnh Gia Lai 68,54 m2 2004 Thuª 50 n¨m Nhµ ¨n tËp thÓ 

3 
X· Hoµ B×nh - ThÞ x· Kon Tum 
- TØnh Kon Tum 103 ha 1994

Thuª ®Õn 
2010  

Trång c©y nguyªn 
liÖu giÊy 

IX. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 3 NĂM TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HOÁ 

a/ Tình hình kinh doanh chung: 

Lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty S«ng §µ, mét th−¬ng hiÖu lín cña ViÖt 

Nam trong lÜnh vùc x©y l¾p, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ trÝ cña m×nh trong 

Tæng C«ng ty S«ng §µ. Lùc l−îng c«ng nh©n kü thuËt cña C«ng ty cã tay nghÒ 

kh¸, æn ®Þnh, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc x©y 

dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi. 

C«ng ty ®· tõng b−íc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc c¸c phßng chøc n¨ng, 

c¸c Chi nh¸nh trùc thuéc theo m« h×nh c«ng ty TNHH, n©ng cao kh¶ n¨ng kiÓm 

so¸t vµ qu¶n lý, n©ng cao n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ¸p dông c¸c tiÕn bé 

khoa häc vµo qu¶n lý vµ s¶n xuÊt. 

ViÖc chuyÓn ®æi Doanh nghiÖp sang ho¹t ®éng theo m« h×nh cæ phÇn ®· ¶nh h−ëng 

tèt ®Õn t©m lý ng−êi lao ®éng, t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn doanh nghiÖp khi chuyÓn 

sang ho¹t ®éng m« h×nh cæ phÇn. 

Tuy nhiªn, do ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c vïng s©u, vïng xa nªn 

ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· bÞ  h¹n chÕ. Doanh thu chñ yÕu cña 

C«ng ty lµ tõ ho¹t ®éng x©y l¾p, trong thêi gian võa qua, gi¸ c¶ c¸c lo¹i vËt t− dïng 

cho s¶n xuÊt t¨ng cao vµ biÕn ®éng lín ®· ¶nh h−ëng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ kÕt 

qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ. 

b/ Một số chỉ tiêu tổng hợp: 

Đơn vị tính : đồng 
TT Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 

A B D E G 

1 Tổng tài sản 448.869.271.784 346.817.487.855 448.940.408.363
2 Vèn Nhµ n−íc 10.038.937.730 35.308.214.600 57.683.769.537
3 Doanh thu 387.853.401.773 433.583.377.834 133.177.786.354
4 Lợi nhuận trước thuế 2.380.683.194 5.092.795.592 219.157.620
5 Lợi nhuận sau thuế 2.251.049.386 4.237.085.232 172.766.269
6 Tû suÊt lîi nhuËn/ Vèn Nhµ 

n−íc 23,71% 14,42% 0,38%
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7 Nộp ngân sách 6.894.541.031 14.508.753.125 13.053.444.690

8 Nợ phải trả 438.294.019.156 308.519.120.236 390.678.897.541

9 Nợ phải thu 19.815.938.540 92.128.104.082 75.507.160.610

10 Lao động (người) 1.478 1.456 977

11 Thu nhập 
(1000đ/ng/tháng) 1.880.000 1.855.071 1.676.201

Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính các  năm  2004, 2005, 2006.  

X . PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2007-2009 

1. Tình hình, đặc điểm chung: 

 Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng 
bình quân hàng năm trên 7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ 
trọng đầu tư cho lĩnh vực xây dựng, công nghiệp luôn cao hơn các lĩnh vực khác. 
Nền kinh tế tăng trưởng kéo theo mức tăng trưởng về nhu cầu tiêu thụ điện năng 
của các thành phần kinh tế, trung bình từ 15 đến 17%/ năm, so với mức tăng trung 
bình của thế giới là 2,3%/ năm. Để đáp ứng mức độ tăng trưởng nhu cầu về điện, 
chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển nguồn điện giai đoạn 2001 - 2010, 
trong đó ưu tiên phát triển các công trình thuỷ điện, nhất là các công trình có lợi 
ích tổng hợp (cấp nước, chống lũ, chống hạn...) khuyến khích đầu tư các nguồn 
thuỷ điện nhỏ và vừa với nhiều hình thức để tận dụng nguồn năng lượng sạch tái 
sinh này. Trong khoảng hai mươi năm tới sẽ đầu tư xây dựng hầu hết các nhà máy 
thuỷ điện tại những nơi có khả năng xây dựng. Dự kiến đến năm 2020 tổng công 
suất các nhà máy thuỷ điện sẽ vào khoảng 13.000 – 15.000 MW. Với tốc độ kinh 
tế tăng trưởng cao, kế hoạch đầu tư lớn của Chính phủ vào lĩnh vực thuỷ điện sẽ 
mở ra thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp xây lắp thuỷ điện và ngành điện 
nói riêng.  

2. Môc tiªu vµ ®Þnh h−íng chiÕn l−îc: 

2.1. Môc tiªu: 

Môc tiªu cña C«ng ty sau khi ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty cæ phÇn lµ x©y dùng 
vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp trë thµnh mét Nhµ thÇu x©y l¾p m¹nh, cã kh¶ n¨ng lµm 
tæng thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi, giao th«ng trong c¶ n−íc. Bªn 
c¹nh ®ã, C«ng ty chó träng thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ s¶n 
phÈm trong x©y l¾p trªn c¬ së duy tr× vµ ph¸t triÓn nghÒ x©y dùng thuû ®iÖn truyÒn 
thèng, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr−êng trong n−íc vµ 
quèc tÕ. 
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 Trong giai ®o¹n tíi, C«ng ty phÊn ®Êu ®¹t c¸c chØ tiªu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt 
kinh doanh nh− sau: 

 Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) 

-  Gi¸ trÞ kinh doanh x©y l¾p:   chiÕm 60%-65% trong gi¸ trÞ SXKD.  

Trong ®ã: 

 + X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi: chiÕm  80% tæng gi¸ trÞ x©y l¾p;. 

 + X©y dùng c«ng nghiÖp, d©n dông, h¹ tÇng: chiÕm  20% tæng gi¸ trÞ x©y l¾p;  

-  Gi¸ trÞ kinh doanh SXCN vµ b¸n SP phôc vô x©y l¾p: chiÕm 35%-40% tæng gi¸ 
trÞ SXKD. 

Trong ®ã: 

   + Kinh doanh ®iÖn gi¸ trÞ:  chiÕm  30% tæng gi¸ trÞ SXCN. 

   + Kinh doanh c¸c s¶n phÈm phôc vô x©y l¾p: chiÕm  70% tæng gi¸ trÞ SXCN. 

C«ng ty ®Ò ra môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o tû suÊt lîi 
nhuËn/ doanh thu h»ng n¨m ®¹t tõ 4% - 5%. 

 Thu nhËp cña ng−êi lao ®éng: 

§¶m b¶o viÖc lµm vµ thu nhËp b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng ®¹t 3-:-3,5 triÖu ®ång 
/ng−êi/th¸ng vµo n¨m 2010. 

 Cæ tøc:  

Cæ tøc chia c¸c Cæ ®«ng ®¶m b¶o æn ®Þnh ë møc b×nh qu©n giai ®o¹n 2008-2010 lµ 
11,2%/n¨m, c¸c n¨m kÕ tiÕp  chia cæ tøc b×nh qu©n tõ 15%-20%/n¨m sau khi c¸c 
dù ¸n C«ng ty  S«ng §µ 4 tham gia gãp vèn ®Çu t− 34,95 tû ®ång ®i vµo ho¹t ®éng 
s¶n xuÊt kinh doanh, bao gåm: Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hµ T©y, thuû ®iÖn Trµ Xom, má 
s¾t Th¹ch Khª, nhiÖt ®iÖn Nh¬n Tr¹ch 1 vµ khu c«ng nghiÖp V©n Phong, tØnh 
Kh¸nh  Hoµ. 

2.2. §Þnh h−íng chiÕn l−îc: 

 Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, 
thuû lîi vµ giao th«ng cã gi¸ trÞ ®Çu t− cao, thêi gian thi c«ng vµ thêi gian thanh 
to¸n kÐo dµi,  phô thuéc nhiÒu vµo c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Çu t− cña c¸c cÊp cã thÈm 
quyÒn vµ cña ®Þa ph−¬ng. V× vËy, C«ng ty x¸c ®Þnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ më 
réng thÞ tr−êng lµ chiÕn l−îc hµng ®Çu cña doanh nghiÖp. 

a. S¶n phÈm của C«ng ty.  

- X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n 
dông, nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c. 



CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN  SÔNG ĐÀ 4 

 

                  BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
 

 12

SÔNG ĐÀ 4

- X©y dùng  c¸c c«ng tr×nh cÇu, ®−êng giao th«ng. 

- Thi c«ng x©y l¾p ®−êng d©y, tr¹m biÕn ¸p ®Õn 110KV . 

- §Çu t− x©y dùng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp. 

- §Çu t− tµi chÝnh: Gãp vèn mua cæ phÇn; kinh doanh tr¸i phiÕu; NhËn uû th¸c 
®Çu t− vµ uû th¸c ®Çu t−. 

- S¶n xuÊt vµ kinh doanh ®iÖn th−¬ng phÈm. 

- S¶n xuÊt – kinh doanh vËt t−, vËt liÖu x©y dùng. 

- Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 

b. ThÞ tr−êng ho¹t ®éng: 

Víi bÒ dÇy kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn vµ giao 
th«ng, C«ng ty tËp trung vµo c¸c thÞ tr−êng chñ yÕu trong nh÷ng n¨m tíi nh− sau: 

- TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång x©y l¾p: Thuû ®iÖn Sª San 4, thuû ®iÖn Iagrai3 
thuéc ®Þa bµn tØnh Gialai; Tr¹m nghiÒn nhµ m¸y xim¨ng H¹ Long t¹i HiÖp 
Ph−íc, huyÖn Nhµ BÌ, TP Hå ChÝ Minh; Thuû ®iÖn B¶n VÏ, tØnh NghÖ An; 
Thuû ®iÖn Sªkaman 1 t¹i n−íc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo. 

- §Çu t− vµo mét sè nhµ m¸y thuû ®iÖn nhá trªn ®Þa bµn tØnh Kontum. 

- Thùc hiÖn c¸c dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn, khai th¸c quÆng t¹i n−íc 
céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo. 

 3.  C¬ cÊu, tæ chøc bé m¸y C«ng ty S«ng §µ 4 sau cæ phÇn ho¸:  

§Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, C«ng ty x©y dùng mét bé m¸y tæ 
chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh− sau: 

• Héi ®ång qu¶n trÞ: Cã 05 thµnh viªn, gåm 1 Chñ tÞch vµ 04 thµnh viªn. 

• Ban kiÓm so¸t: Cã 03 ng−êi, gåm 01 tr−ëng ban vµ 02 thµnh viªn. 

• Ban Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty: Gåm Tæng Gi¸m ®èc vµ mét sè Phã Tæng Gi¸m 
®èc gióp viÖc theo tõng lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh. 

• C¸c phßng chøc n¨ng nghiÖp vô:  

- Gåm 5 phßng chøc n¨ng: Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh; Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n; 
Phßng Kinh tÕ - KÕ ho¹ch; Phßng Kü thuËt chÊt l−îng; Phßng Qu¶n lý- C¬ giíi. 

• C¸c Chi nh¸nh trùc thuéc:  

- Chi nh¸nh S«ng §µ 4.06: Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ x©y dùng c¸c c«ng 
tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông. Trô së chÝnh t¹i c«ng tr−êng thuû ®iÖn An Khª - Ka 
Nak, sau ®ã chuyÓn ®Õn c«ng tr−êng thuû ®iÖn Xªkaman 1 t¹i n−íc Lµo. §Þa bµn 
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ho¹t ®éng: C¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn ®−îc giao thÇu An Khª - KaNak, Xªkaman 1 
vµ mét sè c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi ®−îc giao thÇu, ®Êu thÇu kh¸c. 

- Chi nh¸nh S«ng §µ 4.07: Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ x©y dùng c¸c c«ng 
nghiÖp, d©n dông. Trô së chÝnh t¹i c«ng tr×nh xi m¨ng HiÖp Ph−íc, sau ®ã chuyÓn 
®Õn c«ng tr−êng thuû ®iÖn Hµ T©y, thuéc tØnh Gia Lai. §Þa bµn ho¹t ®éng: C¸c 
c«ng tr×nh thñy ®iÖn ®−îc giao thÇu, ®Êu thÇu vµ c«ng tr×nh T§ do C«ng ty lµm 
Chñ ®Çu t−. 

- Chi nh¸nh S«ng §µ 4.08: Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ x©y dùng c«ng nghiÖp, 
d©n dông; S¶n xuÊt vµ cung cÊp vËt liÖu x©y dùng. Trô së chÝnh t¹i c«ng tr−êng 
T§ Sª San 4 x· IAO, huyÖn Iagrai, tØnh Gia Lai. Sau ®ã lµ c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn 
®−îc giao thÇu vµ ®Êu thÇu kh¸c. §Þa bµn ho¹t ®éng: c«ng tr×nh thñy ®iÖn Sª  San 
4 vµ sau ®ã chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh ®−îc giao thÇu kh¸c. 

- Chi nh¸nh S«ng §µ 4.09: Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ thi c«ng c¬ giíi, s¶n 
xuÊt vµ cung cÊp vËt liÖu x©y dùng. Trô së chÝnh t¹i c«ng tr−êng T§ Ia Grai 3, sau 
®ã lµ c«ng tr×nh thuû ®iÖn Trµ Xom, tØnh B×nh §Þnh. §Þa bµn ho¹t ®éng: C¸c c«ng 
tr×nh T§ do C«ng ty lµm Chñ ®Çu t−, c¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn ®−îc giao thÇu 
Xªkaman 1, Trµ Xom. 

- Chi nh¸nh S«ng §µ 4.10: Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ x©y dùng c«ng nghiÖp; 
S¶n xuÊt vµ cung cÊp vËt liÖu x©y dùng, trô së chÝnh t¹i c«ng tr−êng T§ B¶n VÏ, 
sau ®ã lµ T§ Xªkaman 1. §Þa bµn ho¹t ®éng: c¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn ®−îc giao 
thÇu, B¶n VÏ, Xªkaman 1. 

- Nhµ m¸y thuû ®iÖn Ia Grai 3 trªn c¬ së nh©n lùc cña Ban ChuÈn bÞ s¶n xuÊt thuû 
®iÖn Ia Grai 3, trô së chÝnh t¹i thuû ®iÖn Ia Grai 3, huyÖn Iagrai, tØnh Gia Lai. 
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 4. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 

 4.1. Gi¶i ph¸p tæ chøc, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt 

− Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, ®Æc biÖt lµ c¸c chøc danh l·nh ®¹o chñ chèt:  H§QT, 
Ban Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, Ban kiÓm so¸t; x©y dùng c¸c Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t 
®éng cña tõng cÊp phï hîp víi LuËt doanh nghiÖp vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty cæ 
phÇn; ®¶m b¶o cho bé m¸y qu¶n lý C«ng ty ho¹t ®éng kh«ng bÞ chång chÐo vµ 
mang l¹i hiÖu qu¶. 

− §Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é, hiÖu qu¶ kinh tÕ t¹i c¸c c«ng tr×nh ®¶m nhËn thi c«ng, thùc 
hiÖn viÖc tæ chøc s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®ñ m¹nh vµ hoµn chØnh vÒ c¬ 
cÊu tæ chøc vµ n¨ng lùc thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ ®éc lËp tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh 
riªng biÖt, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng SXKD tr−íc C«ng ty. 

− Thùc hiÖn giao viÖc cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo nguyªn t¾c phï hîp víi khu 
vùc vµ vïng l·nh thæ theo n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng chuyªn ngµnh cña mçi ®¬n vÞ. 

− ChØ ®¹o, gi¶i quyÕt kÞp thêi tÊt c¶ c¸c ph¸t sinh, v−íng m¾c t¹i c¸c c«ng tr×nh 
C«ng ty thi c«ng. 

− X©y dùng vµ ban hµnh míi c¸c qui ®Þnh vµ ph©n cÊp qu¶n lý c¸c mÆt ho¹t ®éng 
SXKD phï hîp m« h×nh tæ chøc vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 
cæ phÇn theo h−íng t¨ng c−êng tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vµ 
n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc.  

− X©y dùng tiÕn tr×nh cô thÓ trong c«ng t¸c tham gia héi nhËp vµ hîp t¸c quèc tÕ 
nh»m më réng thÞ tr−êng ho¹t ®éng vµ n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ 
tr−êng trong n−íc vµ quèc tÕ. 

4.2.  X©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån lùc con ng−êi 

− Gi÷ v÷ng ®éi ngò c¸n bé kü s− cã kinh nghiÖm, biÕt sö dông nh÷ng c«ng nghÖ 
míi vµ ®−îc tr−ëng thµnh qua c¸c c«ng tr×nh lín cña ®Êt n−íc nh−: Thuû ®iÖn 
Hoµ B×nh, Thuû ®iÖn Yaly, Thuû ®iÖn CÇn §¬n, Thuû ®iÖn Sª San 3; Sªsan4. 
§ång thêi tiÕp tôc ®µo t¹o, bæ sung nguån nh©n lùc tõ c¸c tr−êng §¹i häc trong 
n−íc. 

− X©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ n¾m v÷ng nh÷ng c«ng nghÖ míi, vËn 
hµnh thµnh th¹o nh÷ng thiÕt bÞ m¸y mãc tiªn tiÕn hiÖn ®¹i. 

− Coi trọng công tác đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu, đào tạo đón đầu để nâng cao năng 
suát, chất lượng lao động. Trước mắt, công ty sẽ tập trung đào tạo lại những người 
lao động có đủ sức khoẻ chưa được đào tạo, đào tạo trái ngành nghề, người lao động 
còn yếu về chuyên môn hoặc cần tăng cường bổ sung kiến thức cần thiết đáp ứng 
theo yêu cầu trong cơ chế mới . 



 

CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN  SÔNG ĐÀ 4 

 

                  BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
 
 

 16

SÔNG ĐÀ 4

− Hạn chế đối đa việc tăng về số lượng tuyệt đối số lao động trong công ty, song công 
ty vẫn đặt ra chỉ tiêu tuyển dụng thêm một số cán bộ, chuyên gia thực sự có năng lực 
chuyên môn. 

− Về công tác xây dựng và áp dụng hệ thống định mức lao động: Rà soát, xây dựng, 
hoàn thiện và đưa vào áp dụng đồng bộ thống nhất hệ thống định mức lao động đảm 
bảo tính tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí. 

− Về thực hiện chế độ, chính sách: Xây dựng và áp dụng hệ thống quy chế lương, 
thưởng phù hợp theo hướng gắn liến tiền lương, thu nhập của người lao động với 
chất lượng lao động và hiệu quả công tác, coi trọng trình độ chuyên môn, tay nghề 
cao, lao động có kỹ thuật cao, kỷ luật cao… 

− Tiếp tục sắp xếp lại lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, xây dựng chế 
độ khuyến khích đối với người lao động có trình độ chuyên môn cao, xây dựng 
qui chế trả lương hợp lý thật sự khuyến khích người lao động làm việc có hiệu 
quả, tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại. Đồng thời xử lý nghiêm theo quy 
định của Pháp luật và các Quy định của Công ty đối với những lao động yếu 
kém, vô kỷ luật. Duy trì chế độ phúc lợi, đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất 
cho người lao động 

− Mục tiêu của Công ty sẽ cố gắng tạo dựng được môi trường làm việc tốt nhất để 
người lao động có đầy đủ điều kiện phấn đấu phát triển cùng sự phát triển của 
công ty, duy trì văn hoá doanh nghiệp lành mạnh; 

4.3. Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t− 

Trong nh÷ng n¨m tíi, C«ng ty dù kiÕn ®Çu t− vµo c¸c lÜnh vùc sau: 

− §Çu t− c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn nhá: nhµ m¸y thuû ®iÖn Hµ T©y c«ng suÊt 7,5 
MW,  mét sè nhµ m¸y nhá trªn ®Þa bµn T©y nguyªn víi tæng c«ng suÊt 30 MW. 

− §Çu t− tµi chÝnh vµo c¸c C«ng ty cæ phÇn trong vµ ngoµi Tæng c«ng ty: Gãp vèn 
mua cæ phÇn, kinh doanh tr¸i phiÕu, nhËn uû th¸c ®Çu t− vµ uû th¸c ®Çu t−, cô 
thÓ uû th¸c Tæng c«ng ty ®Çu t− c¸c dù ¸n Thuû ®iÖn Trµ Xom tØnh B×nh §Þnh, 
má s¾t Th¹ch Khª Hµ TÜnh, dù ¸n khu c«ng nghiÖp V©n Phong, tØnh Kh¸nh 
Hoµ….. 

− §Çu t−  n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng, bæ sung thiÕt bÞ vËn chuyÓn, c¸c tr¹m trén 
Bª t«ng, c¸c cÇn trôc cã søc n©ng t− 35 -:- 50 tÊn ®Ó phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh 
thi c«ng.  

4.4.  Gi¶i ph¸p vÒ vèn: 

Nhu cÇu vay vèn ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong giai ®o¹n 2007-
:- 2010 kho¶ng 176 tû ®ång. §Ó huy ®éng ®−îc khèi l−îng vèn trªn, C«ng ty ®· ®Ò 
ra c¸c gi¶i ph¸p sau: 
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− §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn: 

∗ Huy ®éng vèn trong néi bé C«ng ty. 

∗ Huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi C«ng ty, bao gåm: 

+ Huy ®éng vèn qua c¸c Ng©n hµng vµ c¸c Tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông. 

+ Thuª tµi s¶n. 

+ Huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. 

+ Huy ®éng vèn th«ng qua thÞ tr−êng chøng kho¸n. 

− Sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶: 

− Tæ chøc ®«n ®èc s¸t sao c«ng t¸c thu nî, lµm tèt vµ triÖt ®Ó c«ng t¸c thu håi 
c«ng nî bÞ chiÕm dông, tr¸nh ®Ó t×nh tr¹ng nî ®äng, gi¶m khèi l−îng dë dang 
®¶m b¶o  kh«ng qu¸ 15% s¶n l−îng thùc hiÖn; … 

− Thùc hiÖn nghiªm chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ nguyªn nhiªn vËt 
liÖu ®Çu vµo, tæ chøc c«ng t¸c thi c«ng hîp lý; lËp kÕ ho¹ch dù tr÷ nguyªn vËt 
liÖu. 

− §Èy nhanh vßng quay cña vèn, tiÕt kiÖm ®èi ®a chi phÝ vèn. 

 4.5. Gi¶i ph¸p vÒ kü thuËt, khoa häc c«ng nghÖ 

− X©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý ISO 9001-2000 cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc 
ho¹t ®éng cña C«ng ty. 

− G¾n chÆt biÖn ph¸p gi¸o dôc kÕt hîp víi viÖc tæ chøc c¸c kho¸ huÊn luyÖn cho 
CBCNV häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi vµo 
s¶n xuÊt, phæ biÕn ®Õn mäi CBCNV chÝnh s¸ch, môc tiªu chÊt l−îng cña C«ng 
ty. 

− Nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, sö dông tin häc vµo 
c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. 

− Phèi hîp víi c¸c tr−êng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu chuyªn ngµnh, ®ång thêi cïng 
víi viÖc hîp t¸c quèc tÕ ®Ó häc tËp, tiÕp nhËn, chuyÓn giao vµ ph¸t triÓn c¸c 
c«ng nghÖ míi trong lÜnh vùc c«ng ty kinh doanh. 

− Th−êng xuyªn cËp nhËt vµ nghiªn cøu c¸c c«ng nghÖ míi, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch 
−u, nh−îc ®iÓm cña tõng c«ng nghÖ ®Ó tõ ®ã ®−a ra ¸p dông c«ng nghÖ thi c«ng 
tèi −u.  

− Ban hµnh quy chÕ khen th−ëng ®Ó ®éng viªn kÞp thêi c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n ®· 
cã s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt thi c«ng, hîp lý ho¸ s¶n 
xuÊt mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty. 
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DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD 

GIAI ĐOẠN 2007-2009 

 

STT ChØ tiªu §VT 
N¨m 
2007 

N¨m 
2008 

N¨m 
2009 

I Vèn ®iÒu lÖ  106 ®ång 75.000 75.000 100.000

1 Vèn ®iÒu lÖ phôc vô SXKD 106 ®ång 25.495 54.300 65.050

2 
Vèn ®iÒu lÖ ®ang trong qu¸ tr×nh ®Çu t−, 
ch−a sinh lîi 106 ®ång 49.505 20.700 34.950

II Doanh thu 106 ®ång 313.962 325.585 344.293

III Chi phÝ 106 ®ång 308.622 311.568 328.051

IV Lîi nhuËn tr−íc thuÕ 106 ®ång 5.340 14.017 16.242

V Nép ng©n s¸ch 106 ®ång 1.444 3.873 4.496

VI Lîi nhuËn sau thuÕ 106 ®ång 3.897 10.144 11.746

VII Tû suÊt lîi nhuËn/ Vèn ®iÒu lÖ % 5,20% 13,53% 11,75%

VIII TrÝch c¸c quü.      

1 Quü ®Çu t− ph¸t triÓn (7%) 106 ®ång 273 710 822

2 Quü dù phßng tµi chÝnh (5%) 106 ®ång 195 507 587

3 
Quü khen thëng phóc lîi (5%≤ 2 th¸ng 
l−¬ng) 106 ®ång 195 507 587

4 Quü thï lao BKS, H§QT (1%) 106 ®ång 39 101 117

IX Cæ tøc 106 ®ång 3.195 8.318 9.632

X Tû lÖ chia cæ tøc      

1 
Tû lÖ cæ tøc/vèn ®iÒu lÖ (gåm c¶ vèn ®ang 
®Çu t− ch−a sinh lîi) % 4,26% 11,09% 9,63%

2 Tû lÖ cæ tøc/vèn ®iÒu lÖ phôc vô SXKD % 12,53% 15,32% 14,81%

XI Lao ®éng Ng−êi 929 1.079 1.259

XII Thu nhËp b×nh qu©n. 106®/th¸ng 2,37 
 

2,50 
 

2,74 
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  KÕ ho¹ch doanh thu giai ®o¹n 2007-2009         KÕ ho¹ch lîi nhuËn giai ®o¹n 2007-2009 

                KÕ ho¹ch doanh thu giai ®o¹n 2007-2009                                                                                 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

XI. VỐN ĐIỀU LỆ, CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ, PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ 
THANH TOÁN CỔ PHẦN 

 

1. Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng, trong đó: 

 

STT Cổ đông Tỷ lệ Số cổ phần 
Giá trị cổ phần 

(VNĐ) 

1 Cổ phần Nhà nước 64,00% 4.800.000  48.000.000.000 

2 
Cổ phần ưu đãi cho người lao 
động 10,19% 764.300 7.643.000.000

3 
Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến 
lược 0 0 0

4 
Cổ phần bán ra ngoài doanh 
nghiệp 25,81% 1.935.700 19.357.000.000

  TỔNG CỘNG 100,00%          7.500.000  
 

75.000.000.000

 

2. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần 

Phương thức và thời hạn thanh toán tiền mua được quy định cụ thể trong “Quy chế 
đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Nhà nước một thành 
viên Sông Đà 4” do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà nội phát 
hành. 
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XII. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO. 

1. Rủi ro  về kinh tế. 

Tốc độ phát triển của nền kinh tế có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự phát 
triển  Công ty. Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng cao, tốc độ 
tăng trưởng GDP bình quân từ 7 đến trên 8% / năm. GDP của Ngành Công nghiệp - 
Xây dựng luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng GDP, năm 2006 tỷ trọng GDP của 
ngành Công nghiệp - Xây dựng trong tổng GDP đạt 41,5%. Theo các chuyên gia 
kinh tế, trong những năm tới Việt Nam sẽ hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, nền 
kinh tế sẽ giữ vững được nhịp độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục được 
chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành Công nghiệp và Xây dựng. Như 
vậy, sự tăng trưởng của nền kinh tế sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của Công 
ty. 

2. Rủi ro về pháp luật 

Trong thời gian tới, khi Công ty hoạt động với mô hình là Công ty cổ phần, Công 
ty sẽ chịu sự điều chỉnh chủ yếu từ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, và các 
chính sách của Chính phủ liên quan đến phát triển ngành điện. Để tạo ra một hành 
lang pháp lý thông thoáng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, đáp ứng các 
chuẩn mực, thông lệ quốc tế trong quá trình hội nhập, Quốc hội đã ban hành Luật 
doanh nghiệp chung có hiệu lực từ 1/7/2006 và Luật chứng khoán có hiệu lực từ 
ngày 1/1/2007. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã xây dựng chiến lược phát triển 
ngành điện từ năm 2006 đến 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Với hệ thống Luật 
pháp, chính sách đang được xây dựng và thực thi theo hướng đồng bộ, nhất quán, 
sẽ tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và 
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói riêng. 

3. Các rủi ro khác 

Rủi ro lãi suất 

Như đã phân tích ở trên, tỷ trọng nợ vay chiếm phần lớn trong tổng tài sản Công ty dẫn 
đến chi phí lãi vay hàng năm cao. Tình hình biến động lãi suất trong những năm gần đây 
cho thấy lãi suất ngân hàng có xu hướng tiếp tục tăng mặc dù có sự kiểm soát của Ngân 
hàng Nhà nước. Lãi suất tăng cao sẽ làm tăng chi phí hoạt động, giảm hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của Công ty. Việc chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ giúp Công ty năng cao 
năng lực tài chính, tạo điều kiện cho công ty giảm bớt nợ vay và giảm thiếu rủi ro lãi suất. 

Rủi ro vận hành 

Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư về tiến độ thi công các công trình, 
hạng mục công trình, nhiều khi Công ty phải tiến hành thi công xây lắp trong  
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điều kiện thời tiết xấu, địa hình phức tạp, có thể xảy ra tai nạn lao động, hỏng hóc 
và ngưng trệ hoạt động máy móc thiết bị, gián đoạn quá trình thi công, ảnh hưởng 
không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.  

Rủi ro bất khả kháng 

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh… đều gây 
ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Bão lớn, hoả hoạn, động đất có thể 
gây ảnh hưởng đến các công trình xây lắp như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại 
(phá huỷ một phần hoặc hoàn toàn)… Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy 
ra, Công ty nên tham gia mua bảo hiểm cho tài sản và các công trình xây dựng mà 
Công ty tiến hành thi công. 

XIII. THAY LỜI KẾT 

Tất cả các thông tin trên đây được tổng hợp căn cứ vào Phương án cổ phần hoá và 
báo cáo tài chính của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 4 qua các 
năm 2004, năm 2005 và năm 2006. 

Các thông tin trên cung cấp cho nhà đầu tư với mục tiêu giúp nhà đầu tư nhìn nhận 
doanh nghiệp dự định đầu tư một cách khách quan, sáng suốt. 

Chúng tôi kính mong các nhà đầu tư tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi 
quyết định ra giá mua cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 
4. 

 

Trân trọng cảm ơn các nhà đầu tư đã quan tâm! 
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