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TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP 

  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CK-LM  SÔNG ĐÀ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022 
  

BÁO CÁO  
Của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả thực hiện nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 
 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị; 
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 
Công ty xin báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 
thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 
1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty 
- Hoạt động kiến trúc, tư vấn về công nghệ và kỹ thuật có liên quan bao gồm: 

Dịch vụ thiết kế kết cấu; thiết kế các hệ thống kỹ thuật có liên quan đến công 
trình; Dịch vụ tư vấn thiết kế khác; 

- Gia công chế tạo, lắp đặt các thiết bị cho các công trình xây dựng; 
- Xây dựng công trình kỹ thuật (Công nghiệp đường dây và trạm biến thế đến 

500kV); 
- Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ, duy 

tu bảo dưỡng định kỳ và xử lý sự cố bất thường các nhà máy điện, đường dây 
tải điện, trạm biến áp, các dây chuyền công nghệ công nghiệp có điện áp đến 
500 KV, công suất đến 3000 MW; 

- Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành, bảo trì và nâng cấp các hệ 
thống thông tin viễn thông, hệ thống điều khiển phân tán, hệ thống SCADA và 
các hệ thống khác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; 

- Sản xuất công nghiệp và quản lý vận hành trong các lĩnh vực: cơ khí, điện, 
điện tử, thông tin viễn thông và sản xuất năng lượng điện; 

- Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ và các loại hình sản xuất 
kinh doanh điện khác theo luật điện lực; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình thuỷ lợi và thuỷ điện (giám sát lắp đặt 
thiết bị, thiết bị công nghệ cơ khí đập tràn). 

2. Vốn điều lệ của Công ty 
- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là 83,536 tỷ đồng 

3. Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty hiện nay: 
Hội đồng quản trị: 
- Ông Trần Thanh Sơn     - Chủ tịch HĐQT 
- Ông Khiếu Mạnh Tuấn     - Thành viên HĐQT 
- Ông Lê Trọng Nghĩa     - Thành viên HĐQT 
- Ông Nguyễn Việt Dũng    - Thành viên HĐQT 
- Ông Vũ Anh Đoàn      - Thành viên HĐQT 
Ban kiểm soát: 
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- Ông Tạ Hoàng Cường     - Trưởng Ban kiểm soát 
- Ông Nguyễn Thế Huynh    - Thành viên Ban kiểm soát 
- Bà Ninh Thị Thu Huyền    - Thành viên Ban kiểm soát 
Ban Tổng giám đốc: 
- Ông Khiếu Mạnh Tuấn     - Tổng giám đốc  
- Ông Lê Văn Tám      - Phó Tổng giám đốc 
- Ông Vũ Trọng Hoàng     - Phó Tổng giám đốc 
Các phòng nghiệp vụ Công ty: 
- Phòng Tài chính – Kế toán. 
- Phòng Kinh tế - Kỹ thuật. 
- Phòng Tổ chức – Hành chính. 
Các đơn vị trực thuộc Công ty 
- Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà – Chi nhánh 1 
- Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà – Chi nhánh 5 

4. Các công ty con 
- Công ty cổ phần SOMECO Hà Giang 
- Công ty TNHH MTV Tư vấn – Thiết kế SOMECO 
- Công ty TNHH MTV Kỹ thuật – Công nghệ SOMECO 
- Công ty CP Năng lượng Someco 1 

 
PHẦN I - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG 

CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2021 
I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021: 

Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, HĐQT đã chỉ đạo tốt các 

mặt sau: 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật pháp, 

Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ nghị quyết của ĐHĐCĐ kịp thời 

: định kỳ hàng quý, HĐQT tổ chức họp thường kỳ và phân tích, đánh giá việc 

thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên; Những công việc khó khăn, những công việc gấp HĐQT Công ty 

đều chủ động chỉ đạo hoặc cử thành viên HĐQT trực tiếp có mặt cùng Ban 

điều hành chỉ đạo trực tiếp, quyết định kịp thời phối hợp tốt với Ban điều hành 

Công ty .  

- Năm 2021 Hội đồng quản trị đã ban hành 15 quyết định ; 15 nghị quyết, và 56 

văn bản hướng dẫn chỉ đạo và phê duyệt với: công tác sản xuất kinh doanh, 

công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, công tác đầu tư, tổ chức và cán bộ.... Các 

văn bản đều được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua trước khi ban hành. 

Các văn bản đều được ban hành theo đúng thẩm quyền, phù hợp với qui định 

của pháp luật, Tổng công ty và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. 
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II. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2021: 
1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2021: 

Số 
TT 

Các chỉ tiêu ĐVT 
KH Năm 2021 TH Năm 2021 

Tỉ lệ HT  
kế hoạch 

Tổ hợp 
C.ty 
mẹ 

Tổ hợp C.ty mẹ 
Tổ 
hợp 

C.ty 
mẹ 

1 Tổng giá trị SXKD 106Đ 127.000 100.000 67.608 38.989 53% 39% 
a Giá trị KD SP công nghiệp 106Đ 61.410 34.410 46.665 18.960 76% 55% 
  GC thiết bị, KCT 106Đ 34.410 34.410 16.050 16.050 

 
 

  Cung cấp TB mua sắm 106Đ 
 

  2.910 2.910 
 

 

  Kinh doanh điện 106Đ 27.000  27.000  27.205           -   
 

 

b Giá trị KD xây lắp 106Đ 59.955 59.955 19.295 19.295 32% 32% 
  Lắp đặt thiết bị & xây lắp 106Đ 59.955 59.955 19.295 19.295 

 
 

  TNHC thiết bị 106Đ 
  

         -            -   
 

 

c Giá trị SXKD khác 106Đ 5.635 5.635 1.648 734 29% 13% 
  Dịch vụ TVTK 106Đ 

  
791  (124) 

 
 

  SXKD ngoài xây lắp  106Đ 5.635 5.635   858   858 
 

 

d HĐ tài chính 106Đ            -     
   

 

2 Chỉ tiêu tài chính                -            -   
 

 
- Tổng doanh số 106Đ 207.318 178.785 70.319 41.342 34% 23% 

 
Doanh số bán hàng 106Đ 207.318 178.785 70.319 41.342 

 
 

 
Hoạt động tài chính 106Đ     

   
 

- Tổng doanh thu 106Đ 188.400 162.500 63.927 37.583 34% 23% 
- Tiền về tài khoản 106Đ 192.106 165.086 92.799 65.094 48% 39% 
- Nộp nhà nước 106Đ 15.600 11.600 7.364 5.005 47% 43% 
- Lợi nhuận trước thuế 106Đ 7.000 5.500 (30.392) (29.021) 

 
 

3 
LAO ĐỘNG TIỀN 
LƯƠNG 

               -            -   
 

 

- Tổng CBCNV bình quân SD Người 264 238 186      167 88% 70% 

 
Trong đó: LĐ trực tiếp Người 193 177 130 112 

 
 

- Thu nhập BQ 1người/tháng 106Đ            7             7  7          7    
- Tổng thu nhập NLĐ 106Đ 23.585 21.029 15.226 13.061 

 
 

4 KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU                -            -   
 

 

- Gia công thiết bị, KCT Tấn 1.274 1.274 507,3 507,3 40% 
    

40% 

- Thiết bị mua sắm Tấn 
            

-   
        16,5        16,5  

 
 

- SX kinh doanh điện 
106 

 
KW.h  

      19,5          20,0           -   102% 
 

- Lắp đặt thiết bị, KCT Tấn 3.677 3.677 1.671,9  1.671,9  
      

45% 
   

45% 
5 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 106Đ     450      450           -            -   0% 0% 

 
2. Đánh giá chung về thực hiện chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2021 
  Bước vào thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế 

trong nước và thế giới gặp vô vàn khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid 19 bùng phát mạnh mẽ và diễn biến hết sức phức tạp, nhiều tỉnh 
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thành trong nước áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hết sức nghiêm ngặt, 

nhiều nước lân cận áp dụng lệnh đóng cửa biên giới, hạn chế tối đa việc di 

chuyển đi lại qua biên giới giữa các nước dẫn đến nhiều hoạt động SXKD năm 

2021 của đơn vị bị đình trệ, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, tiến độ thi công các công 

trình bị ảnh hưởng, nhiều công trình phải dừng hoặc giãn tiến độ thi công, công 

tác thu hồi công nợ còn do ảnh hưởng dịch covid nhất là các công trình ở nước 

ngoài(Lào) ... do đó kết quả SXKD năm 2021 của Đơn vị đạt thấp và không 

hoàn thành kế hoạch đề ra, tổng giá trị SXKD của cả tổ hợp năm 2021 đạt 

67,608 tỷ đồng tương đương 53% kế hoạch năm, doanh thu cả tổ hợp đạt 63,927 

tỷ đồng tương đương 34% kế hoạch năm. 

 Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch: 

Nguyên nhân khách quan: 

1. Do tác động của dịch bệnh covid 19 

-  Do đặc thù ngành nghề kinh doanh của Đơn vị là Thiết kế, chế tạo và lắp đặt các 

thiết bị cơ khí thủy công và lắp đặt thiết bị cơ điện cho các công trình thủy điện 

nên các công trình, dự án đơn vị thi công nằm rải rác ở hầu hết các tỉnh thành 

trong cả nước, một số công trình nằm bên nước bạn Lào nên việc các tỉnh thành 

trong nước và các nước lân cận áp dụng nhiều biện pháp mạnh, siết chặt nhằm 

đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Đơn 

vị, cụ thể: 

+ Việc áp dụng các biện pháp phòng dịch đặc biệt là việc áp dụng chỉ thị số 

16CT/TTg của Thủ tướng Chính Phủ đã gây ra nhiều cản trở, khó khăn phức tạp 

và làm tăng chi phí trong việc di chuyển nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư và 

bàn giao sản phẩm đến các công trình, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án 

dẫn đến sản lượng năm 2021 đạt thấp, công tác nghiệm thu thanh quyết toán và 

thu hồi công nợ bị chậm trễ do khó khăn trong việc gặp gỡ Chủ đầu tư và các 

đơn vị có liên quan để tháo gỡ vướng mắc và ký duyệt hồ sơ thanh quyết toán, 

cụ thể công tác quyết toán tại công trình thủy điện Xekaman 1, Sanxay, 

Đăkđrinh … Kế hoạch năm 2021 Đơn vị sẽ quyết toán xong công trình thủy 

điện Xekaman 1 và Sanxay với tổng giá trị dở dang của 02 công trình này là 

102,115 tỷ đồng, chiếm khoảng 54% tổng giá trị dở dang của toàn tổ hợp, tuy 

nhiên năm 2021 đơn vị vẫn chưa hoàn thành công tác quyết toán của hai công 

trình này. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu năm 2021 không đạt kế 

hoạch đề ra, chỉ đạt 34% kế hoạch năm. 

+ Mặt khác, dịch bệnh Covid – 19 đã làm ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng 

vật tư vật liệu tác động trực tiếp đến nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho sản 

xuất kinh doanh của đơn vị, là một trong những nguyên nhân dẫn đến sản lượng 

năm 2021 không đạt kế hoạch đề ra. Nhiều nước đã áp dụng biện pháp đóng cửa 
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biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ.... dẫn đến khó khăn trong 

việc trao đổi, lưu thông hàng hóa giữa các nước đã ảnh hưởng đến chuỗi cung 

ứng vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước gặp khó khăn, giá cả tăng 

cao nên nhiều dự án triển khai thi công cầm chừng. 

+ Dịch bệnh Covid 19 cũng ảnh hưởng lớn đến công tác tiếp thị đấu thầu. Việc 

phải thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch, đặc biệt việc thực hiện giãn 

cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ dẫn đến nhiều 

Chủ đầu tư phải tạm dừng, hoãn hoặc lùi kế hoạch mời thầu lựa chọn nhà thầu, 

giãn tiến độ triển khai dự án như dự án thủy điện ĐăkMi 1 tại Kontum, dự án 

thủy điện Nậm Mô 2 tại Lào.... đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiếp thị đấu 

thầu của đơn vị và điều này cũng đồng nghĩa với việc các công trình kế cận đảm 

bảo cho sản lượng kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng, 

công ăn việc làm và đời sống của người lao động không ổn định. 

2. Thị trường vật tư, nguyên vật liệu có nhiều biến động: 

-   Thép là vật tư chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị tuy 

nhiên thị trường vật tư thép trong năm 2021 có nhiều biến động, giá thép tăng 

mạnh, tăng đột biến, tăng không theo quy luật, đặc biệt trong nửa đầu năm 2021 

giá thép tăng trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi thép chiếm tỷ trọng 

lớn trong sản phẩm gia công chế tạo của đơn vị dẫn đến đơn vị gặp nhiều khó 

khăn trong việc đàm phán với nhà cung cấp để mua vật tư hoặc không thu xếp 

được nguồn tiền để mua vật tư nên nhiều dự án buộc phải tạm dừng sản xuất 

hoặc sản xuất cầm chừng (như thủy điện Nậm Xe 2, Bình Long…) dẫn đến sản 

lượng và doanh thu năm 2021 đạt được không cao.  

-    Hầu hết các hợp đồng đơn vị ký kết là hợp đồng theo đơn giá cố định nên việc 

giá thép tăng cao đã gây thiệt hại không nhỏ cho đơn vị về mặt kinh tế, khó 

khăn trong việc đàm phán với Chủ đầu tư để được hỗ trợ bù giá thép, thậm chí 

là CĐT đã hủy hợp đồng (như công trình thủy điện Thạch Nham). Đơn vị đã có 

báo cáo gửi TCT theo công văn số 407TCT/Kte ngày 14/5/2021 về việc báo cáo 

giải pháp trước tình hình biến động giá thép của các hoạt động xây dựng, trong 

đó đơn vị đã ước tính thiệt hại do giá thép tăng là khoảng trên 10 tỷ đồng và đơn 

vị cũng đã có đề xuất với TCT để TCT có kiến nghị lên Bộ Xây dựng về việc 

nhanh chóng có biện pháp bình ổn giá cũng như có biện pháp hỗ trợ doanh 

nghiệp trong việc giãn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm lãi vay… vì 

ảnh hưởng của việc tăng giá thép đột biến là rất lớn, làm giảm doanh thu và sản 

lượng, ảnh hưởng đến dòng tiền, đến các tổ chức tín dụng và ảnh hưởng đến kết 

quả SXKD năm 2021 của đơn vị, thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân 

viên trong toàn công ty không được đảm bảo.      

3. Tình hình khí hậu, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp: 
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-   Tình hình thời tiết năm 2021 có nhiều diễn biến phức tạp, không thuận lợi, mưa 

bão và lũ lụt kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình.  (như 

công trình thủy điện Rào Trăng 3 tại Thừa Thiên Huế, công trình thủy điện 

Châu Thôn tại Nghệ An…). 

Nguyên nhân chủ quan và những tồn tại, hạn chế: 

 Nguyên nhân sản lượng đạt thấp và không hoàn thành kế hoạch: 

- Do tình hình tài chính của đơn vị hết sức khó khăn, thiếu nguồn vốn phục vụ cho 

sản xuất kinh doanh, việc chuẩn bị các vật tư đầu vào cho công tác chế tạo chậm 

dẫn đến sản lượng đạt thấp.  

- Trong năm 2021 Đơn vị đã ký các hợp đồng xây lắp với giá trị trên 150 tỷ đồng. 

Mặc dù Đơn vị đã hết sức nỗ lực trong các giải pháp về tài chính phục vụ công 

tác triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng với Chủ đầu tư nhưng với 

khả năng có hạn về nguồn lực tài chính, công nợ lớn kéo dài chưa thu hồi được 

từ các công trình Xekaman 3; Xekaman 1; Sanxay; Nậm Chiến 1; Huội Quảng, 

Trung Sơn… (tính đến 31/12/2021 giá trị công nợ phải thu khách hàng là 

291,898 tỷ đồng) dẫn đến việc giải quyết với các tổ chức tín dụng về công tác 

bảo lãnh hợp đồng và tài trợ vốn cho các dự án mới gặp rất nhiều khó khăn, cụ 

thể: 

+ Đối với Ngân hàng Agribank Hồng Hà: Dư nợ gốc đến 31/12/2021 là 30,530 

tỷ đồng, ngân hàng đã đồng ý cơ cấu thời gian trả nợ đến năm 2029. Ngày 

07/7/2021 Agribank Hồng Hà đã có thông báo cấp tín dụng số 374/TB-

NHNNHH-TD về việc đồng ý cấp tín dụng cho Đơn vị với hạn mức là 16 tỷ 

đồng tuy nhiên để mở được bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp 

đồng thì phải đáp ứng rất nhiều điều kiện đặc biệt là phải có 100% tài sản đảm 

bảo trong khi đơn vị không còn tài sản để thế chấp. 

+ Đối với ngân hàng BIDV Hòa Bình: Dư nợ gốc đến 31/12/2021 là 159,250 tỷ 

đồng. Someco đã đề xuất cơ cấu kéo dài thời gian trả nợ đến năm 2029 và duy 

trì hạn mức tín dụng trình BIDV. Tuy nhiên BIDV chỉ chấp thuận cho Someco 

cơ cấu thời gian trả nợ đến tháng 01/2025 và chưa cấp tín dụng theo Someco đề 

nghị. Căn cứ vào tình hình ký kết hợp đồng thực tế, khả năng bổ sung tài sản 

đảm bảo của Someco, khả năng thực hiện đúng cam kết về chuyển nguồn của 

Someco để BIDV xem xét phê duyệt cấp tín dụng theo món đối với các công 

trình có nguồn vốn thanh toán chắc chắn, phù hợp với năng lực của Công ty. 

Với điều kiện để được cấp hạn mức theo món nêu trên của BIDV thì Someco 

không thể đáp ứng được, đặc biệt là điều kiện phải bổ sung tài sản đảm bảo, bởi 

tài sản Someco đã thế chấp toàn bộ tài sản hiện có cho ngân hàng. 

-   Tình hình tài chính của Đơn vị rất yếu kém do việc thu hồi công nợ của các công 

trình cũ gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, khi Chủ đầu tư chấp nhận thanh 
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toán nhưng khi tiền về ngân hàng thì lại bị ngân hàng phong tỏa và thu hồi nợ 

nên đơn vị không còn bất cứ nguồn nào để chi trả cho các hoạt động SXKD của 

đơn vị như trả nợ cho nhà cung cấp, trả nợ thuế, trả nợ BHXH và thanh toán nợ 

lương cho người lao động.  

-   Sản lượng gối đầu của năm trước chuyển sang rất thấp, chỉ chiếm 30% giá trị 

sản lượng kế hoạch năm 2021, 70% sản lượng kế hoạch của năm 2021 là chưa 

có hợp đồng. 

 Doanh thu, tiền về không hoàn thành kế hoạch, nguyên nhân: 

- Công nợ phải thu lớn; các chủ đầu tư chậm thanh toán, thực hiện nghĩa vụ thanh 

toán không đúng như cam kết; giá trị công nợ lớn và kéo dài làm tăng chi phí lãi 

vay giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận.  

- Tính đến 31/12/2021, tổng giá trị công nợ phải thu khách hàng là 291,898 tỷ 

đồng, giá trị dở dang là 171,069 tỷ đồng, tập chung chủ yếu ở một số công trình 

như thủy điện Xekaman 1 (công nợ là 53,874 tỷ đồng), Xekaman 3 (công nợ là 

77,368 tỷ đồng), Sử Pán 2 (công nợ là 19,267 tỷ đồng), Nậm Chiến 1 (công nợ 

là 21,98 tỷ đồng)… tuy nhiên do hầu hết các chủ đầu tư của các công trình này 

chây ỳ, không thanh toán nên giá trị thu tiền về tài khoản còn thấp.  

- Đối với việc xuất hóa đơn của Đơn vị là không thể thực hiện được vì tính đến 

31/12/2021 riêng cơ quan công ty mẹ còn nợ tiền thuế là 18,318 tỷ đồng. Mặc 

dù Đơn vị đã hết sức nỗ lực để tìm các giải pháp làm việc với Cục thuế Hà Nội 

để tháo gỡ nhưng không giải quyết được vì Someco đã vi phạm cam kết theo 

công văn số 299/CT-TCKT ngày 16/12/2016. Theo đó, số tiền phải nộp theo 

cam kết là 11.405.528.665 đồng. Tính từ thời điểm đó đến nay, đơn vị mới thực 

hiện nộp được với số tiền 300.000.000 đồng, đơn vị chưa thực hiện nộp đủ số 

tiền theo cam kết nêu trên. Số tiền còn phải nộp theo cam kết là: 11.105.528.665 

đồng. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thu hồi vốn và thu tiền về 

tài khoản của Đơn vị, ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền, vòng quay vốn lưu động 

và đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh 

doanh, đến việc chi trả lương và BHXH cho người lao động. Do không xuất 

được hóa đơn nên rất nhiều công trình đã hoàn thành, công tác nghiệm thu thanh 

quyết toán cũng đã xong từ nhiều năm nay nhưng không thu được tiền, Chủ đầu 

tư cũng đã rất nhiều lần yêu cầu Đơn vị xuất hóa đơn để thanh toán tiền 

KLXLHT nhưng Đơn vị không thể xuất được hóa đơn để thu tiền như công 

trình thủy điện Huội Quảng, Bảo Lâm 1, Nậm Củn 2, Trung Sơn, Pake,…. 

- Đối với việc xuất hóa đơn của các Chi nhánh phụ thuộc thì hiện tại đang phải sử 

dụng xuất hóa đơn lẻ GTGT và phải chịu đóng thuế trước 18% vì công nợ thuế 

của Chi nhánh 1 (Chi nhánh tại Hòa Bình) là 40,209 tỷ đồng; công nợ thuế của 

Chi nhánh 5 (Chi nhánh tại Đà Nẵng) là: 2,85 tỷ đồng. Việc này khiến cho tình 
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hình tài chính của đơn vị đã khó khăn lại càng thêm khó khăn do một phần 

không nhỏ số tiền thu được từ thi công các công trình hiện tại lại phải dành để 

trả nợ thuế cũ từ các công trình trước đó trong khi số tiền này phải được dùng để 

quay vòng cho sản xuất kinh doanh các công trình hiện tại và chi trả lương cho 

người lao động. 

- Đơn vị đã có báo cáo gửi TCT về tinh hình tài chính để triển khai các hợp đồng 

được ký kết trong năm 2021 tại văn bản số 45/CT-TCKT ngày 31/5/2021 và văn 

bản số 59/CT-TCKT ngày 17/06/2021 trong đó Đơn vị cũng đã kiến nghị TCT 

Sông Đà - CTCP, tổng thầu chính các dự án mà Đơn vị đã tham gia thi công, cổ 

đông lớn (chiếm 46,5% VĐL) thanh toán cho Đơn vị triển khai thi công các 

công trình, cụ thể là thanh toán công nợ cho Đơn vị để Đơn vị có tiền chi trả 

tiền thuế, BHXH và chi phí phục vụ thi công các công trình mà Đơn vị đã ký kết 

và Tổng công ty hỗ trợ đơn vị trong việc thực hiện mở Bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho các dự án mới đang triển khai.  

 Lợi nhuận: Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị lỗ 29,021 

tỷ đổng nguyên nhân chủ yếu là do gánh nặng về chi phí tài chính, các 

nguyên nhân ảnh hưởng cụ thể là:  

- Sản lượng và Doanh thu trong kỳ thực hiện rất thấp. 

- Chi phí tài chính lớn: tính đến 31/12/2021, dư nợ ngân hàng và các tổ chức tín 

dụng là 193,072 tỷ đồng với mức lãi suất cao trong khi vòng quay vốn thấp dẫn 

đến chi phí tài chính tăng cao, chi phí tài chính năm 2021 là 36,629 tỷ đồng, 

trong đó chi phí lãi vay là 14,98 tỷ đồng. 

- Chi phí tài chính cho các khoản lãi chậm trả BHXH, thuế, chậm trả khách hàng 

cũng rất cao làm tăng khoản lỗ của đơn vị. Trong năm 2021, lãi chậm nộp thuế 

và BHXH của đơn vị là khoảng 3,5 tỷ đồng,  

- Giá trị công nợ lớn và kéo dài nhiều năm nay ở một số công trình như Sử Pán 2, 

Nậm Chiến, Xekaman 3, Xekaman 1, Sanxay… (có dự án kéo dài hơn chục năm 

nay như Sử Pán 2, Nậm Chiến) làm tăng chi phí lãi vay giảm hiệu quả sản xuất 

kinh doanh ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận. 

2.1. Công tác đầu tư năm 2021 

-  Do khó khăn về tài chính nên năm 2021 giá trị đầu tư là 0 đồng.  

-  Dự án thủy điện Nậm Ly 1 với công suất 5,1 MW do Công ty CP Someco Hà 

Giang làm chủ đầu tư đã phát điện từ tháng 11/2017, tuy nhiên do gánh nặng trả 

lãi vay và nợ gốc ngân hàng nên dự án vẫn chưa mang lại hiệu quả kinh tế (tính 

đến 31/12/2021 dư nợ vay ngân hàng của Công ty CP Someco Hà Giang là 

111,761 tỷ đồng), giá trị sản lượng điện năm 2021 đạt 27,705 tỷ đồng tương 

đương 103% kế hoạch năm, sản lượng điện đạt 20,0 triệu kwh. Trong năm 2021, 
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Chủ đầu tư dự án Nậm Ly 1 đã hoàn thành phê duyệt TDT hiệu chỉnh cùa dự án 

là 253,911 tỷ  đồng và cơ bản hoàn thành công tác quyết toán dự án. 

-  Dự án thủy điện Bắc Giang với công suất 14MW do Công ty CP Năng lượng 

Someco 1 làm chủ đầu tư. Tháng 7/2017 các cổ đông nhất trí để Công ty cổ 

phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Đông Bắc tham gia góp vốn đối với 

phần vốn điều lệ còn thiếu và trở thành cổ đông chính thức của Công ty cổ phần 

Năng lượng Someco 1. Đồng thời các bên thống nhất để Công ty cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Công nghiệp Đông Bắc góp toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm đủ 

đảm bảo đối ứng để hoàn thành đầu tư dự án thủy điện Bắc Giang đến khi phát 

điện (TMĐT hiệu chỉnh dự kiến là: 583,432 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay Công 

ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Đông Bắc vẫn chưa góp đủ vốn và 

trong năm 2021 dự án thủy điện Bắc Giang vẫn đang tạm dừng thi công. 

- Ngày 02/03/2021 ngân hàng Agribank Lạng Sơn (ngân hàng tài trợ vốn cho Dự 

án thủy điện Bắc Giang) đã có văn bản số 240/NHNo.LS-KHDN thông báo xử 

lý tài sản đảm bảo là công trình thủy điện Bắc Giang (bao gồm các hạng mục 

kiến trúc công trình, máy móc thiết bị, tư vấn giải phòng mặt bằng..vv.. cấu 

thành nên dự án thủy điện Bắc Giang và các quyền khai thác, sử dụng công trình 

thủy điện và quyền khai thác khác theo quy định của pháp luật đối với Dự án 

thủy điện Bắc Giang). Tính đến 30/9/2021, tổng dư nợ của Công ty cổ phần 

Năng lượng Someco 1 tại ngân hàng Agribank Lạng Sơn là 241,659 tỷ đồng và 

1,138 triệu USD. 

- Ngày 05/7/2021 ngân hàng Agribank Lạng Sơn đã có văn bản số 790/ 

NHNo.LS-KHDN về việc đề xuất giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ của Công 

ty cổ phần Năng lượng Someco 1 (khoản nợ vay đầu tư dự án thủy điện Bắc 

Giang) với giá khởi điểm bán đấu giá lần 1 là 264.831.040.168 đồng. 

- Trước thực trạng nêu trên của dự án thủy điện Bắc Giang, Công ty cổ phần Cơ 

khí – Lắp máy Sông Đà với tư cách là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Năng 

lượng Someco 1 đã đề nghị triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường của 

Công ty cổ phần Năng lượng Someco 1 để xem xét các nội dung sau: Báo cáo 

tình trạng hoạt động của Công ty; Xác định rõ phần vốn thực góp của các cổ 

đông đã góp vào Công ty cổ phần Năng lượng Someco 1; Phương án giải quyết 

các khoản nợ vay tại ngân hàng Agribank Lạng Sơn. Tuy nhiên, Công ty cổ 

phần Năng lượng Someco 1 đã không tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 2021 

theo như đề nghị. Hiện nay đơn vị tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý yêu cầu 

Someco 1 nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cổ đông. 

2.2. Công tác tiếp thị đấu thầu 

- Nhìn chung, công tác tiếp thị đấu thầu năm 2021 cơ bản được cải thiện hơn so 

với năm 2020 mặc dù công tác tiếp thị đấu thầu của đơn vị năm 2021 gặp nhiều 
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khó khăn, phần lớn là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 khiến nhiều dự án 

phải giãn tiến độ thi công hoặc tạm dừng triển khai. Bên cạnh đó, nguyên nhân 

chính vẫn là do tình hình tài chính của đơn vị quá khó khăn đã ảnh hưởng trực 

tiếp đến công tác tiếp thị đấu thầu. Do năng lực tài chính yếu kém, nợ ngân 

hàng, nợ thuế, nợ BHXH và nợ lương người lao động quá lớn, hóa đơn tài chính 

bị phong tỏa, không xuất được hóa đơn dẫn đến Chủ đầu tư rất quan ngại khi 

giao thầu thi công cho đơn vị mặc dù Chủ đầu tư rất tin tưởng năng lực kinh 

nghiệm thi công của đơn vị, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến 

hiệu quả đấu thầu chưa thực sự cao và sản lượng năm 2021 của đơn vị không 

đạt theo kế hoạch đã đề ra. Trong thời gian tới đơn vị sẽ tập chung đẩy mạnh 

công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm hơn nữa, tìm mọi biện pháp nâng 

cao khả năng trúng thầu nhằm tạo việc làm cho CBCNV toàn công ty, góp phần 

hoàn thành giá trị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo. 

- Năm 2021 đơn vị đã tham gia đấu thầu 15 gói thầu với tổng giá trị khoảng 586 

tỷ đồng với tổng giá trị trúng thầu trên 150 tỷ đồng chiếm 26% giá trị đấu thầu. 

Giá trị trúng thầu này đã đảm bảo 100% sản lượng kế hoạch của năm 2022. 

- Tỷ lệ trúng thầu trong năm 2021 cơ bản đáp ứng được nhu cầu việc làm cho toàn 

Công ty. 

2.3. Công tác kinh tế  

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình:  

Về công tác quyết toán các công trình đã thi công xong: Trong năm 2021 công 

tác quyết toán ở một số công trình đã thi công xong gặp rất nhiều khó khăn do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, nhiều tỉnh thành áp dụng biện pháp giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 16/CP-TTg của Thủ tướng chính phủ nên rất khó khăn trong 

việc liên hệ làm việc với Chủ đầu tư để ký duyệt hồ sơ thanh quyết toán như 

thủy điện Xekaman 1, Sanxay, Đăkđrinh.... Tại các công trình khác (như Nậm 

Công, Nậm Sọi, Nậm Chiến 2, Đăklô,...) công tác quyết toán chưa dứt điểm và 

gặp nhiều khó khăn do dự án đã hoàn thành từ rất lâu nên nhiều hồ sơ liên quan 

bị thất lạc. Đối với dự án thủy điện Nậm Ly 1, công tác quyết toán dự án về cơ 

bản đã hoàn thành. 

Công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ các công trình được quan tâm 

hàng đầu, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Kết quả là doanh thu thực hiện đạt 34% 

kế hoạch năm, thu tiền về tài khoản đạt 48% kế hoạch cả năm.  

- Công tác hợp đồng: Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng trong toàn Công ty 

đảm bảo theo đúng pháp luật Nhà nước và quy định của Công ty. Thường xuyên 

bám sát để kịp thời giải quyết các vướng mắc khi thực hiện Hợp đồng. 

 Năm 2021, thực hiện ký kết 06 hợp đồng gia công lắp đặt cơ khí (gồm hợp 

đồng Cung cấp, lắp đặt thiết bị CKTC thủy điện Nậm Xe 2, Lắp thủy điện 
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Bình Long, thủy điện Nậm Củm 3, thủy điện Nậm Củm 2, thủy điện Nậm 

Lằn, thủy điện Châu Thôn), 01 hợp đồng lắp đặt thiết bị cơ điện (dự án thủy 

điện Nậm Xe 2) và 01 hợp đồng thiết kế BVTC (công trình thủy điện Trà 

Phong). Tổng trị giá trị trên 150 tỷ đồng.  

 Thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị cung cấp cho các công trình 

thủy điện Nậm Pạc 1, thủy điện Nậm Lằn, Nậm Củm 2, Châu Thôn.  

- Công tác tiền lương: Kiểm tra, giám sát việc tính toán chi trả lương và các chế 

độ cho người lao động từ cơ quan đến các chi nhánh, các công ty con đúng với 

quy chế chi trả lương Đơn vị đã ban hành. Nhìn chung công tác chi trả lương 

cho người lao động đã được cải thiện, về cơ bản đã giải quyết được vấn đề chậm 

lương cho lực lượng lao động trực tiếp tại các công trường để người lao động 

yên tâm sản xuất.  

2.4. Công tác tài chính - tín dụng 

- Thực hiện công tác báo cáo thống kê, hạch toán kết quả SXKD hàng kỳ theo 

đúng các quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Công ty. 

- Chú trọng đến công tác lập kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng, kế hoạch huy 

động vốn, thu hồi công nợ phục vụ cho hoạt động SXKD và nhu cầu đầu tư. Tuy 

nhiên do tình hình kinh tế khó khăn chung, công nợ phải thu với các Chủ đầu tư 

là rất lớn với tình trạng chậm trả, kéo dài (thường xuyên ở mức gần 300 tỷ 

đồng), dư nợ ngân hàng lớn (thường xuyên ở mức gần 200 tỷ đồng), Ngân hàng 

BIDV vẫn chưa chấp thuận ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2021 nên Công 

ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn để triển khai thi công 

các công trình. Chưa giải quyết được tình trạng nợ thuế đối với các cơ quan thuế 

và nợ BHXH của người lao động. 

- Cố gắng duy trì hợp tác lâu dài với các tổ chức tín dụng như BIDV Hòa Bình, 

Agribank Hồng Hà và một số tổ chức, cá nhân khác để tăng cường nguồn vốn, 

chủ động hơn về dòng tiền. 

- Thực hiện tín dụng năm 2021 như sau:                                                                                        

   Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Stt Nội dung 
Giá trị 
HĐTD 

Số dư nợ 
01/01/202

1 

Thực hiện năm 2021 Số dư  
31/12/20

21 Vay Trả gốc Trả lãi 

I Vay ngắn hạn  262,17      212,287   3,645 23,360     2,510     193,072 

1 BIDV Hòa Bình 190,00 177,259  18,010 0,772 159,250 

2 TCT Sông Đà 23,62 2,027    2,027 

3 
Agribank Hồng 
Hà 

40,00 32,9 1,630 4,000 1,739 30,530 

4 
Vay ngắn hạn 
khác 

8,55 0,10 2,015 1,350  1,265 
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Stt Nội dung 
Giá trị 
HĐTD 

Số dư nợ 
01/01/202

1 

Thực hiện năm 2021 Số dư  
31/12/20

21 Vay Trả gốc Trả lãi 

  
Tổng cộng  262,17   

       
212,287   

3,645 23,360     2,510     193,072 

- Thực hiện trả nợ thuế, BHXH năm 2021 như sau: 

                                                                                           Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Stt Nội dung 
Số dư 

01/01/2021 

Thực hiện năm 2021 
Số dư  

31/12/2021 Phát sinh 
phải trả 

Phát sinh 
đã chi trả 

I Các khoản thuế       78,367   5,697 5,043   79,021   

II Bảo hiểm xã hội      23,360      3,395    4,372   
        

22,382   

III Tiền lương 12,027   19,299      16,453   
        

14,872   

  Tổng cộng      113,754   28,392  25,870   116,277   

 

PHẦN II - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2022 
1.Thuận lợi và khó khăn 

- Thuận lợi 

 Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị công ty. 

 Sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của Công ty mẹ: Tổng công ty Sông Đà - 

CTCP. 

 Dự án thủy điện Nậm Ly 1 do Công ty đầu tư đã đi vào phát điện thương 

mại. Dự án đã hoàn thành công tác quyết toán trong năm 2021 và đang thực 

hiện kiểm toán, là cơ sở thuận lợi để đơn vị thoái vốn, bán dự án để cơ cấu lại 

tài chính của đơn vị. 

- Khó khăn 

 Thị trường vật tư thép và các nguyên vật liệu đầu vào có liên quan vẫn chưa 

ổn định, chưa có dấu hiệu giảm mà vẫn đang có xu hướng tăng. 

 Tình hình tài chính của Công ty còn rất nhiều khó khăn; thiếu vốn phục vụ 

thi công các công trình; tình trạng nợ đọng thuế, bảo hiểm, tiền lương chưa 

được giải quyết dứt điểm, công nợ phải thu lớn và công nợ phải trả cũng rất 

lớn. 

2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022: 

 CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU: 

  Với những nguyên nhân khách quan và chủ quan nêu trên có thể thấy tình 

hình SXKD năm 2022 của đơn vị còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực 

của toàn thể Ban lãnh đạo Công ty trong việc duy trì và thúc đẩy các hoạt động 
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SXKD để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022, Đơn vị đã xây 

dựng kế hoạch SXKD năm 2022 trên tinh thần tích cực nhất cụ thể như sau: 

 Số 
TT 

Tên chỉ tiêu ĐVT 
KH năm 2022 

Tổ hợp C.ty mẹ 
I TỔNG GIÁ TRỊ SXKD  106Đ 139,000 113,000 

1 Giá trị kinh doanh SP công nghiệp 106Đ 111,000 85,000 

2 Giá trị kinh doanh xây lắp 106Đ 28,000 28,000 

3 Giá trị SXKD khác 106Đ 290 290 

II KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 
   

1 Tổng doanh thu 106Đ 217,500 193,800 

2 Lợi nhuận trước thuế 106Đ 4,6000 3,100 

3 Lợi nhuận sau thuế   106Đ 4,6000 3,100 

4 Nộp nhà nước   106Đ 16,200 13,200 

5 Tỷ suất lợi nhuận 
   

 
Lợi nhuận cận biên(Lợi nhuận/doanh thu) % 2,1 1,6 

 
Lợi nhuận sau thuế/VĐL(công ty mẹ) % 5,5 3,7 

 
Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH % -5,0 -4,8 

6 Vốn chủ sở hữu   106Đ (92.300) (64.700) 

7 Vốn điều lệ Công ty mẹ   106Đ 83.536 83.536 

 
 Nhiệm vụ trọng tâm 

a. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tái cơ cấu doanh nghiệp theo phương án đã 

được phê duyệt. Thoái các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả. 

b. Đảm bảo mục tiêu tiến độ các công trình như thủy điện Nậm Xe 2, Bình 

Long, thủy điện Châu Thôn, Nậm Lằn, Nậm Củm 2, Nậm Củm 3 và 

Nậm Xe 2A. 

c. Nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đã thi công xong còn giá trị 

lớn như thủy điện Xekaman 1, thủy điện San Xay, thủy điện Xekaman 

3, Đăkđrinh... 

d. Chủ động triển khai các công trình, công việc mới khi ký được hợp 

đồng. 

e. Tích cực tiếp thị, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, đặc biệt là các dự 

án có nguồn vốn tốt, tập trung tiếp thị đấu thầu vào các lĩnh vực thế 

mạnh của Công ty để hoạt động SXKD của Công ty có hiệu quả và đảm 

bảo việc làm cho cán bộ công nhân viên trong toàn tổ hợp. 

f. Tăng cường cán bộ, lãnh đạo tập trung quyết liệt trong công tác nghiệm 

thu thanh toán và thu hồi công nợ tại các công trình. Tích cực làm việc 

với ngân hàng để ký kết hợp đồng tín dụng, bảo đảm hạn mức tín dụng 
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với các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác để có nguồn vốn lưu 

động cần thiết phục vụ SXKD. 

g. Cân đối lực lượng lao động để đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực đảm bảo 

phục vụ thi công tại các công trình; tiến hành đào tạo, tuyển dụng bổ 

sung thợ hàn, thợ điện, thợ lắp máy có tay nghề cao. Thực hiện và áp 

dụng tốt các chế độ chính sách đãi ngộ để không ngừng nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực. Quản lý lao động nhằm tăng cường mối quan hệ 

ràng buộc giữa người lao động với đơn vị. Giải quyết ngay vấn đề chậm 

lương và từng bước tháo gỡ khó khăn giải quyết các chế độ với người 

lao động để họ yên tâm công tác. 

h. Đối với Dự án nâng cao năng lực xe máy thiết bị phục vụ thi công xây 

lắp: trước mắt cân đối nguồn vốn đầu tư mua sắm các thiết bị thi công 

thật sự cần thiết, các thiết bị khác có thể thuê khi cần thiết, không đầu tư 

giàn trải lãng phí nguồn vốn. 

3. Kế hoạch đầu tư 

Giá trị đầu tư toàn tổ hợp 450 triệu đồng, kế hoạch đầu tư tập trung vào các 

xe máy thiết bị với giá trị nhỏ thật cần thiết phục vụ thi công, do kinh phí hạn chế 

việc đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực xây lắp chưa thực hiện được. 

PHẦN III-MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2022. 
1-Công tác quån lý tổ chức, điều hành sån xuất, kinh doanh: 

- Xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng 

tháng, quí, năm, căn cứ tình hình thực tế đề ra điều chỉnh chỉ tiêu, kế hoạch kịp 

thời chỉ đạo ban điều hành nhằm thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông 

giao hàng năm. 

- Báo cáo phân tích kinh tế, tài chính hàng quí, năm. Thông qua kiểm tra, giám sát 

và thực hiện công tác kiểm toán định kỳ, đảm bảo việc sử dụng vốn cùa Công ty 

đúng mục đích và có hiệu quả. 

- Thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng để tăng tính chủ động trong công tác 

điều hành SXKD  

- Hoàn thiện việc xây dựng và áp dụng các quy trình quản trị trong tất cå các lïnh 

vực quản lý gồm quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị rủi ro và quản lý hệ 

thống thông tin. 

2-Công tác tiếp thị đấu thầu, mở rộng thị trường: 

- Tập trung chủ yếu vào các gói thầu thuộc lĩnh vực truyền thống cùa công ty là 

Gia công chế tạo, lắp đặt các thiêt bị cơ khí thùy công, lắp đặt thiết bị cơ điện và 

thiết bị điện, trạm biến áp, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện cho các công trình 

thủy điện; Lắp đặt thiết bị cho các nhà máy điện mặt trời và điện gió trong và 

ngoài nước. 
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- Về sản phẩm: tập trung vào các gói thầu về thiết kế, gia công chế tạo và lắp đặt 

các thiết bị cơ khí, thiết bị điện, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện cho các công 

trình thủy điện, thủy lợi, điện gió, điện mặt trời.... Từng bước đa dạng hóa sản 

phẩm, tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp đường dây và trạm biến áp, và các 

sản phẩm cơ khí kết cấu thép cho các ngành công nghiệp khác. 

- Về thị trường: Mở rộng thị trường ra ngoài TCT và các đơn vị thành viên trong 

TCT, tập trung vào thị trường EVN, khu vực tư nhân và một số dự án bên Lào, 

tăng cường liên danh liên kết với các đơn vị khác trong việc tham gia đấu thầu 

để nâng cao khả năng trúng thầu. 

- Xây dựng đội ngũ làm công tác đấu thầu chuyên nghiệp, mạnh trong các lĩnh 

vực thị trường chính Công ty hướng tới. Nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ, 

phương tiện cho cán bộ tiếp thị đấu thầu và bộ phận làm hồ sơ thầu đảm bảo tốt 

chất lượng hồ sơ thầu và khả năng trúng thầu ngày càng cao. 

- Phối hợp với Tổng công ty trong công tác đấu thầu với các dự án có yêu cầu cao 

về hồ sơ mời thầu. 

3- Công tác tái cấu trúc doanh nghiêp: 

- Tìm đối tác để chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính tại Công ty Cổ phần 

Someco Hà Giang. 

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động chuyên sâu của các phòng ban. Thành 

lập các ban điều hành hoặc đội phù hợp với quy mô công trình của công ty nhằm 

nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí. 

4-Công tác tài chính, tín dụng:  

- Xây dựng phương án để nâng cao tiềm lực tài chính cùa Công ty. 

- Giữ vững quan hệ và uy tín, tranh thủ tận dụng nguồn vốn vay của các ngân 

hàng, các tổ chức tín dụng để huy động vốn đảm bảo phục vụ cho nhu cầu 

SXKD và đầu tư các dự án; Tìm kiếm các nguồn vốn với chi phí hợp lý. Cân đối 

nguồn vốn đảm båo trả nợ đúng hạn. 

- Sử dụng hiệu quả, linh hoạt giữa vốn của doanh nghiệp và vốn vay, đảm bảo tỷ 

lệ hợp lý, đáp ứng các yêu cầu SXKD và đầu tư phát triển. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh công tác kiểm toán, minh bạch về tài chính. 

- Tập trung thu hồi vốn, giảm giá trị dở dang công nợ, hoàn thiện hồ sơ thu vốn từ 

khâu kỹ thuật, kinh tế, tài chính, giám sát chặt chẽ các hạng mục, các đối tượng 

nợ, đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất để thu hồi vốn. 

5-Công tác kỹ thuật, công nghệ, chất lượng và ATLÐ: 

- Tăng cường thực hiện các biện pháp tối ưu nhất về quản lý kỹ thuật, chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015. Ðôn đốc và tăng cường cán bộ hoàn thiện hồ 
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sơ trước và trong quá trình thi công, hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật các hạng mục 

công trình nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch nghiệm thu thanh toán.  

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong thi công, tích cực nghiên cứu 

những biện pháp, giải pháp thi công mới để áp dụng trong sản xuât kinh doanh 

nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực 

cạnh tranh trên thị trường. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và huấn luyện an toàn cho CBCNV theo qui 

định nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động về công tác ATVSLÐ. 

- Tại các công trình trọng điểm, có tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn trong 

thi công và căn cứ vào mô hình tổ chức sản xuất thi công tại công trình mà thành 

lập Ban hoặc tiểu Ban an toàn tại công trường nhằm tuyên truyền, kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ công tác an toàn trong thi công. 

- Lập kế hoạch cung cấp trang thiêt bị, phương tiện bảo vệ cá nhân và các thiết bị 

an toàn bắt buộc phù hợp vói điều kiện thi công; Ðảm bảo luôn cung câp đầy đủ, 

kịp thời trang thiêt bị bảo hộ lao động cho người lao động. 

- Công tác quản lý môi trường: Thực hiện tốt những quy định về bảo vệ môi 

trường tại các xưởng sản xuất và tại các công trường. 

6-Công tác kinh tế- kế hoạch: 

- Công tác quản lý Hợp đồng: Theo dõi việc thực hiện các điều khoản của Hợp 

đồng đã ký kết; từ đó, giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình 

thực hiện. Ðối với các công trình có khối lượng thi công phát sinh, kiên quyết 

phải ký Phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp chưa có dự toán phải có 

biên bản thỏa thuận A - B trước khi thi công để làm căn cứ nghiệm thu, thanh 

toán. 

- Lập kế hoạch chi phí đối với các công trình ngay từ khi bắt đầu triển khai thi 

công, thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ việc quản lý chi phí theo đúng kế hoạch 

để quản lý tốt, nhằm tăng hiệu quả SXKD. 

- Giải quyết các vướng mắc về kinh tế: Cùng với tổng thầu, lập và trình duyệt các 

dự toán thi công làm cơ sở cho viêc thanh, quyết toán công trình; Tăng cường 

công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình nhằm đảm bảo bổ sung vốn 

cho hoạt động SXKD. 

7-Công tác đầu tư: 

- Hoàn thành quyết toán vốn đầu tư Dự án thủy điện Nậm Ly l; Ðôn đốc Công ty 

cổ phần Thủy điện Ðông Bắc nhanh chóng triên khai thi công dự án thủy điện 

Bắc Giang đi vào vận hành phát điện. 

- Rà soát lại danh mục máy móc thiết bị hiện có của công ty và trên cơ sở nhu cầu 

thực tế của các công trình đang thi công, các lĩnh vực thị trường mới công ty 

đang hướng tới như lĩnh vực đường dây và TBA, lĩnh vực nhiệt điện, điện gió, 
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điện mặt trời... để lập danh mục đầu tư xe máy thiết bị thi công phù hợp, đáp 

ứng được yêu cầu về tiến độ và chất lượng các công trình, đáp ứng được những 

yêu cầu khắt khe, đòi hỏi kỹ thuật cao của những lĩnh vực mới, đồng thời nâng 

cao được năng lực sản xuất của các xưởng cơ khí, giảm giá thành sản phẩm từ 

đó nâng cao hiệu quả trong công tác đấu thầu. 

 

8-Công tác phát triển nguồn nhân lực: 

- Trên cơ sở hiện có tiếp tục tuyển dụng, đào tạo lại, đào tạo tại chỗ, xây dựng đội 

ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu, chuyên 

môn hóa, cán bộ quản lý có trình độ. 

- Xây dựng những chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm 

việc cho Công ty như chính sách ưu đãi với thợ hàn áp lực, thợ bậc cao trong 

công ty... Bố trí công việc đúng người, đúng việc nhằm khai thác tối đa khả 

năng sáng tạo cùa từng người lao động. 

- Thực hiện và áp dụng tốt các chế độ chính sách đãi ngộ để không ngừng nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực. 

- Giải quyết tình trạng chậm lương và các chế độ cho người lao động, từng bước 

tháo gỡ khó khăn giải quyết các chế độ với người lao động để NLÐ yên tâm 

công tác. 

9-Công tác quản trị rủi ro. 

- Triển khai công tác QTRR theo đúng quy trình QTRR có hiệu quả, giảm thiểu 

các sai sót trên mọi khía cạnh hoạt động sản xuất của Công ty. 

- Triển khai công tác QTRR tới các phòng ban công ty, các đơn vị trực thuộc, 

công ty con, công ty liên kết.  

- Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro cùa công ty thông qua các hoạt động sản xuất 

kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, tuyên truyền, phổ biến cho tất cả cán bộ công 

nhân viên hiểu được ý nghïa và tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro và tự giác 

triển khai công tác theo lĩnh vực phụ trách. 

 

PHẦN IV-MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 

 Các kiến nghị đối với Tổng công ty Sông Đà – CTCP – cổ đông lớn: quan tâm 

chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ hơn nữa để Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD và 

đầu tư năm 2022, cụ thể đề nghị như sau: 

- Tổng công ty hỗ trợ đơn vị thu nợ của một số công trình do các đơn vị thành 

viên trong Tổng công ty làm chủ đầu tư như thủy điện Hà Tây của Công ty cổ 

phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên, thủy điện Pake của Sông Đà 9, thủy điện 

Đăklô của Sông Đà 3, thủy điện Mường Kim 3 do Sông Đà 11 làm thầu chính....  
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- TCT Sông Đà thanh toán giá trị KLXL hoàn thành tại các công trình do TCT 

làm tổng thầu để đơn vị có tiền thanh toán lương cho người lao động và có vốn 

để triển khai thi công các công trình mới.  

- Đề nghị TCT Sông Đà đẩy nhanh thanh quyết toán các công trình do TCT làm 

tổng thầu như công trình thủy điện Xekaman 1, Xekaman Sanxay, Xekaman 3; 

- Do đơn vị hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng thị trường, 

thâm nhập vào thị trường mới nên đề nghị Tổng công ty Sông Đà giúp đỡ đơn vị 

trong việc cho đơn vị mượn năng lực Tổng công ty để tham gia đấu thầu một số 

gói thầu thuộc lĩnh vực mới hoặc một số lĩnh vực mà năng lực đơn vị còn chưa 

có kinh nghiệm nhiều như điện gió, điện mặt trời, điện rác, các công trình giao 

thông, công nghiệp… 

- Đề nghị TCT giúp đơn vị trong việc giao thầu hoặc chỉ định thầu các gói thầu 

thuộc lĩnh vực thế mạnh của đơn vị là chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy 

công, thiết bị cơ điện của các dự án do TCT Sông Đà làm chủ đầu tư hoặc tổng 

thầu cũng như các dự án do các đơn vị trong TCT Sông Đà làm chủ đầu tư. 

 

 

  
 
  


