
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP 

CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ 

––––––––––––– 

Số: 01/BC-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2021 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ 

Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 

 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (sau 

đây viết tắt là “Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 về 

công tác quản trị năm 2020 như sau: 

 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020 

1. Tổng quan 

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2020 diễn ra trong bối cảnh hầu hết các nền kinh tế trên 

thế giới đều tăng trưởng âm, trong khi đó GDP của nước ta năm 2020 tăng 2,91% tuy là 

mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch 

Covid - 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì 

đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thể giới. 

Điều nay cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng 

chống dịch bệnh và quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ; sự 

nỗ lực, cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả mục 

tiêu “ vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.  

Đối với mức tăng chung của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 

3,98%; trong đó ngành công nghiệp năm 2020 tăng 3,36% so với năm trước, ngành xây 

dựng tăng 6,76%, cao hơn tốc độ tăng của các năm 2011, năm 2012 và năm 2013 trong 

giai đoạn 2011 - 2020. Ngành xây dựng tiếp tục là ngành đón nhận được những dòng 

vốn đầu tư của toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm 

trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam.  

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế, với các dự án và nguồn lực hiện có của Công 

ty, HĐQT Công ty đã kịp thời ban hành các nghị quyết, cùng với nhiều giải pháp tháo 

gỡ khó khăn cụ thể để chỉ đạo sản xuất kinh doanh như: 

- Chỉ đạo quyết liệt thi công hoàn thiện dự án Tòa nhà 26 Liễu Giai; 

- Phối hợp đơn vị hợp tác kinh doanh chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư xây dựng, 

kinh doanh và bàn giao nhà cho khách hàng của dự án Khu công viên văn hóa - du 

lịch - thể thao tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đúng tiến độ.  
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Với sự chỉ đạo mạnh mẽ như trên nhưng các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty 

trong năm 2020 vẫn không đạt được như mục tiêu đề ra do cả nguyên nhân khách quan 

và chủ quan.  

Dự án Nam An Khánh chủ đầu tư cấp 1 vẫn chưa hoàn thành hạ tầng dự án, dẫn đến 

rất khó thu nợ khách hàng đợt còn lại làm giảm doanh thu của Công ty trong năm 2020; 

Dự án tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh công tác đầu tư chậm so với kế hoạch đề ra do 

quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư với các Sở Ban ngành bị kéo dài so với dự kiến. 

Các dự án khác vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên không ảnh hưởng nhiều 

đến các chỉ tiêu kinh tế của Công ty. 

 

2. Những kết quả đạt được năm 2020 

- Giá trị đầu tư là: 56,898 tỷ đồng 

- Kinh doanh nhà và hạ tầng là: 83,832 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu là: 83,729 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế là: 4,579 tỷ đồng 

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-2019, việc 

Công ty đạt được các chỉ tiêu như trên thực sự là rất cố gắng, phản ánh nỗ lực chung của 

toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong toàn Công ty. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HĐQT 

1. Hội đồng quản trị 

Hiện HĐQT có 05 (năm) thành viên, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. Căn cứ vào 

tình hình thực tế của Công ty, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của 

HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chịu trách nhiệm ở từng lĩnh vực cụ 

thể để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, 

đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các 

nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

 

2. Hoạt động của HĐQT 

Trong năm 2020, HĐQT đã bám sát kế hoạch SXKD 2020 đã được ĐHĐCĐ thường 

niên thông qua và thực tế diễn biến hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ 

đạo Ban Tổng giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty theo kế hoạch đã đề ra. 

2.1  Về hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư 

Ngay từ đầu năm 2020, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh của năm và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng cho 

Ban Tổng giám đốc trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2020 phản 

ánh sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay. 

HĐQT đã tiếp tục chủ trương, thực hiện đẩy mạnh đầu tư các dự án có vị trí chiến 

lược, có khả năng kinh doanh và thu hút khách hàng cao như dự án: Tòa nhà 26 Liễu 
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Giai - Ba Đình - Hà Nội; hợp tác giai đoạn 2 dự án khu công viên Văn hóa - Du lịch 

- Thể thao tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngoài những dự án nêu trên, HĐQT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thủ tục đầu tư các 

dự án để có đủ công ăn việc làm trong những năm tiếp theo, đồng thời đón đầu làn 

sóng tăng trưởng của thị trường bất động sản khi các nhà đầu tư nước ngoài quan 

tâm đến môi trường đầu tư của Việt Nam trong thời gian tới khi dịch bệnh bị đẩy lùi. 

2.2  Về công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc 

HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động: 

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám 

đốc về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về các vấn đề để 

trình HĐQT thông qua; 

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, trực tiếp chỉ đạo và 

góp ý đối với Ban Tổng giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong 

quá trình điều hành sản xuất kinh doanh; 

- Hàng tháng tham dự, có ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể cho Ban 

Tổng giám đốc trong các cuộc họp giao ban và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực 

thuộc thực hiện các công tác trọng điểm trong tháng; 

- Giám sát chỉ đạo Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện nhiệm vụ đúng với 

các quy chế, quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT. 

Ban Tổng giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động 

kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề 

ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong hoạt 

động điều hành, Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, 

đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo 

việc điều hành linh hoạt và hiệu quả. 

Năm qua, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đề ra, tuy 

nhiên kết quả đạt được còn thấp; nhưng đây cũng là sự cố gắng của Ban Tổng giám 

đốc và toàn thể CBCNV, tạo tiền đề để Công ty tiếp tục phát triển và đứng vững trên 

thị trường. 

 

III. TỔNG KẾT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT 

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và trên cơ sở các tờ trình 

của Tổng giám đốc về các vấn đề cụ thể, HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết, cụ thể 

như sau: 

- Nghị quyết về công tác cán bộ: 01 Nghị quyết. 

- Nghị quyết liên quan đến vay vốn, thế chấp, bảo lãnh: 02 Nghị quyết. 

- Nghị quyết khác liên quan đến điều hành SXKD của Công ty: 05 Nghị quyết. 

 Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đều dựa trên sự thống nhất 

cao 5/5 thành viên; từng thành viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị 



 4 

doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự 

phát triển chung của Công ty. 

 

IV. CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2020 

Năm 2021 dự báo kinh tế toàn cầu sẽ diễn biến khó lường trước dịch bệnh Covid - 19. 

Vì vậy, Công ty cần có phương án kinh doanh linh hoạt để khai thác tối đa các cơ hội 

kinh doanh trong những năm tới. Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng 

hoạt động trong năm 2021 như sau: 

1. Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận cho các 

cổ đông và giữ vững thương hiệu của Công ty trên thị trường; đồng thời tạo việc 

làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tham gia thực hiện tốt các chính sách 

xã hội; 

2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai đầu tư hoàn thành các dự án đúng tiến độ (Tòa nhà 26 

Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội; Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh;  Green Diamond quận 

2 thành phố Hồ Chí Minh; KĐT mới Sông Đà – Hòa Bình) kết hợp triển khai công 

tác kinh doanh để đạt hiệu quả đầu tư cao và phát triển các dự án mới tạo tiền đề 

SXKD hiệu quả cho các năm tiếp theo. 

3. Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (nếu cần); tái cấu trúc lại các doanh nghiệp có vốn 

góp chi phối để nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực và khả năng cạnh 

tranh của Công ty. 

4. Chủ động tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 

5. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi công nợ kịp thời, hoàn thành các nghĩa vụ với 

Nhà nước, xây dựng các biện pháp tiết kiệm, tăng cường kiểm soát chi phí. 

6. Chỉ đạo nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong công tác tư vấn thiết kế, quản lý 

dự án, thi công xây dựng nhằm rút ngắn thời gian thi công, hạ giá thành sản phẩm 

nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.  

7. Thường xuyên phối hợp với BKS chỉ đạo ban điều hành thực hiện nhiệm vụ đúng 

quy định đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty đúng Điều lệ, đúng pháp luật và 

hiệu quả; kịp thời đưa ra những cảnh báo ngăn chặn kịp thời các rủi ro trong hoạt 

động kinh doanh phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành sản xuất, giải quyết kịp 

thời các vướng mắc để SXKD ngày càng hiệu quả. 

 

Kết luận: 

Năm 2020 HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động đúng chức trách 

nhiệm vụ của mình, công tác chỉ đạo điều hành SXKD đúng quy chế hoạt động của 

HĐQT, đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty ổn định và đạt được các mục tiêu 

đầu tư đã đề ra, tuy nhiên kết quả SXKD 2020 còn chưa đạt được như kỳ vọng. Trên cơ 
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sở kết quả thực hiện của năm 2020, bước sang năm 2021 Công ty dù còn chịu ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid - 19, song với sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông và các 

khách hàng với sự quyết tâm của toàn thể các thành viên HĐQT, BKS, sự nỗ lực của 

Ban điều hành và của tập thể CBCNV, chắc chắn SDU sẽ vẫn duy trì phát triển và hiệu 

quả trong thời gian tới. 

Trên đây là các mặt hoạt động đã thực hiện trong năm 2020 và kế hoạch công tác 

của HĐQT trong năm 2021, HĐQT Công ty rất mong nhận được những góp ý xây dựng 

của các Quý vị cổ đông để hoạt động của HĐQT Công ty ngày càng hiệu quả hơn. 

 

 

 

Nơi nhận: 
      - ĐHĐCĐ (b/c); 

      - BKS Cty; 

      - HĐQT Cty 

      - Lưu HĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Hoàng Văn Anh 
 

 

 

 

 

 

 


