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TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 

___________ 

Số: 29/2013/NQ- HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 
   Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013 

NGHỊ QUYẾT  
( Kỳ họp HĐQT Quý II/2013) 

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9  

 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội  XI kỳ họp thứ 8 của Nước  
cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua và được bổ sung sửa đổi ngày 27/4/2011. 
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 04/04/2013 đã được các thành 
viên dự họp nhất trí thông qua. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều1.  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 thống nhất thông qua các nội 
dung sau:  
I. THÔNG QUA THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU QUÝ I/2013. 

STT Các chỉ tiêu kinh tế ĐVT 
Kế hoạch 

Quý I/2013 
Ước TH 

Quý I/2013 
%HT 

I Tổng giá trị SXKD 106đ 170.000 143.350 84 
1 Giá trị kinh doanh xây lắp 106đ 160.000 125.543 78 
2 Giá trị sản xuất công nghiệp “ 10.000 9.927 99 
3 Giá trị kinh doanh khác “  7.879  
II Các chỉ tiêu tài chính “    
1 Doanh số “ 180.000 145.100 81 
2 Doanh thu “ 164.332 132.587 81 
3 Tiền về tài khoản “ 170.000 170.946 101 
4 Nộp Nhà nước “ 7.541 6.897 91 
5 Lợi nhuận trước thuế “ 12.650 12.122 96 
6 Lợi nhuận sau thuế “ 11.400 9.579 84 
7 Tỷ suất lợi nhuận     

III Kế hoạch đầu tư 106đ 75.593 30.888 41 

IV Thu nhập BQ/1 CBCNV 103đ 6.943 6.677 96 
 
II. PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ II NĂM 2013. 
1. Các chỉ tiêu kinh tế: 

STT Các chỉ tiêu kinh tế ĐVT 
Kế hoạch 

Quý II/2013 

Ghi chú 

I Tổng giá trị SXKD 106đ 152.000  

1 Giá trị kinh doanh xây lắp 106đ 138.500  

2 Giá trị sản xuất công nghiệp “ 13.500  

II Các chỉ tiêu tài chính    

1 Doanh số “ 160.463  

2 Doanh thu “ 145.966  
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STT Các chỉ tiêu kinh tế ĐVT 
Kế hoạch 

Quý II/2013 

Ghi chú 

3 Tiền về tài khoản  165.000  

4 Nộp Nhà nước “ 7.199  

5 Lợi nhuận trước thuế “ 10.000  

6 Lợi nhuận sau thuế  7.750  

7 Thu nhập BQ/1CBCNV/tháng 103đ 6.800  
III Kế hoạch đầu tư 106đ 16.997  
1 Đầu tư mở rộng SXKD “ 500  
2 Đầu tư nâng cao năng lực thi 

công 
“ 

16.497  

 
2. Mục tiêu tiến độ thi công trên các công trường: 
� Thủy điện Lai Châu. 

- Hoàn thành thi công bê tông RCC khối C1 cao trình 189,3m đạt khối lượng 
52.000m3 (7/4/2013). 

- Hoàn thành thi công bê tông RCC khối C2L cao trình 205m đạt khối lượng 
128.500m3 (7/6/2013). 

- Hoàn thành thi công bê tông RCC khối C3L đạt khối lượng 68.280m3 
(30/6/2013). 

- Hoàn thành đắp thượng lưu cửa  nhận nước cao trình 229,5m: Hoàn thành công 
tác đắp đất đá đạt khối lượng 18.500m3 (10/4/2013). 

- Mỏ đá 1B: Đảm bảo khối lượng đá cung cấp cho các trạm nghiền sàng. 
� Thủy điện Huội Quảng. 

- Mỏ đá số 1: Bóc phủ, khai thác đá 63.000 m3 (30/6/2013). 
� Thủy điện Đồng Nai 5. 

- Hoàn thành công tác đào hố móng phạm vi hố móng đập vai phải từ ▼293m trở 
xuống (30/4/2013).Hoàn thành toàn bộ hố móng vai phải 30/5/2013. 

� Đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai: Xong và bàn giao phần nền đường ngày 
30/4/2013. Hoàn thành lề, rãnh thoát nước, cống các loại: 30/5/2013 

�  Đường tránh ngập Lai Châu: Đảm bảo tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký kết. 
� Đường tránh Hà Tĩnh: Hoàn thành rải nhựa mặt đường vào 30/4/2013; Hoàn 

thiện và bàn giao trước ngày 30/6/2013. 
� Về sản xuất công nghiệp: 

Trong quý II/2013 giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến thực hiện với giá trị 13,5 
tỷ đồng chiếm 9,0% tổng giá trị SXKD (sản lượng điện tại các công trình: Thủy 
điện Nậm Khánh). 

3. Công tác đầu tư: Tổng giá trị đầu tư là: 16,997 tỷ đồng bao gồm: 
- Thủy điện Pake  :   0,5    tỷ đồng. 

- 07 xe ô tô 15 tấn : 12,81 tỷ đồng. 

- Xe quét hút  :   2,8   tỷ dồng. 

- Xe ô tô con  : 0,887 tỷ đồng. 

4. Các nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2013 
4.1. Chuẩn bị báo cáo và tổ chức Đại hội cổng đông thường niên năm 2013 của 

Công ty cổ phần Sông Đà 9 và các đơn vị thành viên hoàn thành trong tháng     
5 /2013. 

4.2. Hoàn thành phương án tái cấu trúc công ty và thông qua Tổng công ty Sông Đà. 
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4.3. Tiếp tục triển khai công tác định biên sắp xếp lại bộ máy gián tiếp từ công ty 
đến các đơn vị. Thực hiện phân loại lao động và tiến hành ký kết lại hợp đồng 
lao động đối với CBCNV trong toàn công ty. 

4.4. Rà soát và ban hành lại các định mức nội bộ: Định mức nhiên liệu, định mức 
đơn giá tiền lương, đặc biệt là các định mức đối với các xe máy thiệt bị mới đầu 
tư, các công việc mới phát sinh hoặc còn thiếu trong bộ định mức đơn giá nội 
bộ làm cơ sở cho việc thanh quyết toán nhiên liệu và tiền lương. 

4.5. Tăng cường chỉ đạo tác quản lý cơ giới nhằm nâng cao chất lượng năng lực thi 
công của thiết bị xe máy, chú trọng công tác bảo dưỡng, sửa chữa. 

4.6. Nghiên cứu và lập phương án công nghệ và năng lực thi công các công trình 
trên sông nước, bờ biển, công trình giao thông, công trình ngầm... 

4.7. Tập chung chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ 
tiêu kinh tế, tài chính, mục tiêu tiến độ tại các công trình trọng điểm của quý II 
và 6 tháng đầu năm 2013 tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thành kế hoạch 
năm 2013. 

4.8. Rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty, tổ chức kiểm tra 
giám sát tình hình thực hiện tại các đơn vị. Chỉ đạo triển khai và đưa công tác 
hạch toán kinh doanh đi vào nề nếp . 

5. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2013 
5.1. Giải pháp về công tác tổ chức sản xuất. 
- Sắp xếp lại bộ máy gián tiếp ở tất cả các đơn vị trực thuộc, đảm bảo bộ máy gọn 

nhẹ, hiệu quả. 
- Rà soát, phân loại lại lực lượng lao động trực tiếp, ký lại hợp đồng lao động cho 

phù hợp với thỏa ước lao động tập thể và bộ luật lao động mới sửa đổi. 
- Tổ chức đại hội đông cổ đông năm 2013 vào trung tuần tháng 4. 
- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của các đơn vị đặc 

biệt đối với các đơn vị hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao. , 
- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, tuyển dụng đặc biệt là đào tạo đội ngũ 

cán bộ kế cận đảm bảo đáp ứng đủ nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ năm 2013 
cũng như sự phát triển lâu dài của Công ty. Chọn bộ máy cán bộ đạt yêu cầu về 
năng lực và trình độ cho các công trình trúng thầu. 

- Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định. 
- Kiện toàn lại bộ phận làm hồ sơ đấu thầu, thành lập tổ tư vấn bỏ thầu. 
- Đảm bảo chế độ cho người lao động; đồng thời có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán 

bộ kế cận cho năm 2013 và các năm tiếp theo. 
- Chỉ đạo quyết liệt hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD quý II, năm 2013. 
5.2. Giải pháp về công tác cơ giới - vật tư. 
- Thực hiện quyết toán nhiên liệu qua phần mềm quản lý cơ giới. 
- Tiếp tục nâng cao công tác bảo quản bảo dưỡng xe, máy. Thực hiện vận hành và 

bảo dưỡng kỹ thuật đúng quy trình quy phạm. 
- Nâng cao công tác sửa chữa xe máy thiết bị, đặc biệt là công tác sửa chữa lớn để 

nâng cao tính năng kỹ thuật xe máy . 
- Tiếp tục đào tạo nâng cao kỹ năng vận hành và tay nghề cho đội ngũ vận hành xe 

máy thiết bị. 
- Nâng cao trách nhiệm và trình độ của cán bộ kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm 

tra kỹ thuật xe máy, kịp thời đưa ra biện pháp khắc phục, hạn chế hư hỏng nặng.  
- Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh xe máy, trang bị đầy đủ thiết 

bị cứu hỏa cho xe máy. 
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- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết toán nhiên liệu, việc sử dụng 
vật tư phụ tùng ở các đơn vị, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. 

5.3. Giải pháp về công tác kỹ thuật và an toàn lao động. 
- Rà soát lại khối lượng dở dang, nguyên nhân và vướng mắc, có biện pháp quyết 

liệt để xử lý các vướng mắc đó. 
- Tập trung tăng cường nhân sự lập hồ sơ thu vốn các hạng mục, rà soát lại các 

hạng mục đã thi công để thu phủ khi có Tổng dự toán, dự toán được duyệt. 
- Lập biện pháp đảm bảo tiến độ, cân đối thiết bị, xe, máy đảm bảo hoàn thành các 

mục tiêu tiến độ công trình năm quý II/ 2013. 
- Lập và thỏa thuận biện pháp thi công trước khi thực hiện thi công. 
- Giải quyết các vướng mắc với Chủ đầu tư về thiết kế, biện pháp thi công. 
- Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là thi 

công bê tông RCC. Triển khai nghiên cứu công nghệ thi công mới đối với các 
công trình thi công dưới nước, các công trình ngầm trong thành phố phục vụ cho 
yêu cầu phát triển của Công ty. 

- Hoàn thiện, củng cố bộ máy làm công tác AT-BHLĐ tại các đơn vị. Thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc việc hoạt động và quan tâm hơn đến chế độ của mạng lưới an toàn 
viên. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ xây dựng và Tổng công ty Sông Đà về việc 
tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn trong ngành xây 
dựng. 

- Tập trung quyết toán khối lượng các công trình XêKaMan3, Sơn La, Hủa Na, Nậm 
Chiến. 

5.4. Giải pháp về công tác kinh tế- kế hoạch. 
- Hoàn chỉnh kế hoạch chi phí và triển khai  khoán chi phí quản lý năm 2013 cho 

tất cả các đơn vị. 
- Xây dựng kế hoạch giá thành, kiểm soát chi phí đối với các công trình đấu thầu 

trước khi triển khai thi công. 
- Ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng thi công xây lắp các công trình năm 2013 đảm 

bảo ràng buộc trách nhiệm các bên về tiến độ, chất lượng thi công, nghiệm thu 
thanh toán khối lượng hoàn thành. 

- Tập trung làm việc với Chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi tiết các hạng mục công 
trình, đơn giá công trình đối với hợp đồng có điều chỉnh giá. 

- Công tác đầu tư: Kiểm tra giám sát tình hình đầu tư theo đúng pháp luật; Thẩm định 
dự án, Tổng dự toán và phê duyệt dự toán; giải quyết các vướng mắc về kinh tế kịp 
thời. 

- Công tác đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu cho các gói thầu theo 
đúng quy định của Pháp luật. 

- Tham gia lập hồ sơ dự thầu đấu thầu thi công các công trình. 
5.5. Giải pháp về công tác tài chính, tín dụng. 
- Làm việc với các ngân hàng để ký hợp đồng tín dụng năm 2013. 
- Làm việc với ngân hàng vay vốn cho dự án đầu tư thiết bị công trình XêKaMan1. 
- Chú trọng, tăng cường công tác hạch toán kinh doanh, nâng cao chất lượng công 

tác lập kế hoạch chi phí giá thành nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong 
các đơn vị trực thuộc và toàn Công ty. 

- Cân đối, thu xếp đủ vốn và kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và công 
tác đầu tư năm 2013 cho Công ty. 

- Tập trung thu hồi vốn để giảm giá trị dở dang và thu hồi dứt điểm công nợ, đặc 
biệt là công nợ cá nhân, công nợ khó đòi; có cơ chế, chế tài cụ thể cho các bộ thu 
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vốn và công tác thu vốn trong toàn Công ty nhằm đảm bảo vốn phục vụ sản xuất 
kinh doanh, giảm áp lực vay vốn tín dụng, giảm chi phí lãi vay. 

- Cân đối trả nợ kịp thời các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, minh bạch, lành 
mạnh hóa công tác tài chính của đơn vị. 

- Tăng cường công tác kiểm soát phần vốn của Công ty CP Sông Đà 9 tại các Công 
ty con, Công ty liên kết nhằm tăng hiệu quả đồng vốn đầu tư. 

- Tiến hành triệt để, quyết liệt công tác thoái vốn của Công ty tại các doanh nghiệp 
ngoài ngành và các đơn vị có hiệu quả sản xuất kinh doanh yếu kém. 

- Hoàn thành quyết toán các dự án đầu tư, chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ kiểm 
toán. 

- Xây dựng kế hoạch tiết kiệm (chi phí sản xuất, chi phí quản lý…) cho năm 2013. 
5.6. Giải pháp thị trường. 
- Tìm kiếm bổ sung công việc để đảm bảo đủ việc làm nhằm hoàn thành kế hoạch 

sản xuất kinh doanh Quý II/2013 và năm 2013. 
III. CÁC NỘI DUNG KHÁC: 
1. Thông qua các nội dung Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của 
Công ty: 
- Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 
18/4/2013; 
- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013. 
2. Thông qua công tác nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần 
Sông Đà 9 như sau: 
- Căn cứ công văn số 26 CT/HĐQT ngày 12/3/2013 của Hội đồng quản trị về việc 
ứng cử đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát 
Công ty. Tính đến thời điểm 17h ngày 01/4/2013 không có nhóm cổ đông nào đề cử 
thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát. Sau khi xin ý kiến 
của Ban thường vụ Đảng Công ty cổ phần Sông Đà 9, Hội đồng quản trị công ty 
thống nhất giới thiệu và tiến cử để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thay thế thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 9 cụ 
thể như sau 
2.1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Giới thiệu và tiến cử ông Nguyễn Văn 
Tuấn để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thay thế vào Hội đồng quản trị công ty 
với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

Tóm tắt lý lịch của ông Nguyễn Văn Tuấn: 
- Họ và tên:  NGUYỄN VĂN TUẤN 
- Năm sinh:   27/8/1949 
- Quê quán:   Xã Kim Chân- Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh. 
- Chỗ ở hiện nay:  Số nhà 26- Ngõ 207 Lương Thế Vinh- Thanh Xuân – Hà Nội. 
- Nghề nghiệp:  Cử nhân Tài chính – Kế toán 
- Hiện nay là:   Cán bộ nghỉ hưu. 
- Dân tộc:   Kinh.   Tôn giáo: Không 
 Quá trình công tác của bản thân ông Nguyễn Văn Tuấn 
- T9/1969 -:- T9/1976 : Công nhân điện Xí nghiệp 20/7 Công ty XD thuỷ điện 

Thác Bà 
- T10/1976 -:- T9/1985 : Công nhân điện Công ty thi công cơ giới Sông Đà - Hoà  

Bình. Bí thư Đoàn Xí nghiệp Cơ khí Cơ giới; 
- T10/1985 -:- T12/1997 : Phó phòng Tổ chức,Trưởng phòng Tổ chức, Trưởng ban 

thanh tra nhân dân Công ty thi công cơ giới 
- T01/1998 -:- T10/2002 : Thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng TCHC Công ty   
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Sông Đà 9 
- T11/2002 -: - T7/2003 : Chủ tịch Công đoàn, TP TCHC Công ty Sông Đà 9. 
- T8/2003  -: T8/2009 : Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công Đoàn Công ty cổ 

phần Sông Đà 9. 
- Tháng 9/2009 : Nghỉ hưu. 
2.2. Thành viên Ban kiểm soát: Giới thiệu và tiến cử ông Nguyễn Việt Hà – Kỹ sư 
Kinh tế Thủy lợi – Trưởng phòng KTKH Công ty để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ 
sung thay thế thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9. 
Tóm tắt lý lịch của ông Nguyễn Việt Hà: 

- Họ và tên: NGUYỄN VIỆT HÀ 
- Năm sinh:   13/10/1982 
- Quê quán:   Xóm Trại mới, xã Lộc An, TP Nam Định. 
- Nghề nghiệp:            Kỹ sư Kinh tế Thủy lợi 
- Chức vụ hiện nay :  Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty 
- Dân tộc:   Kinh.   Tôn giáo: Không 
 Quá trình công tác của bản thân ông Nguyễn Việt Hà 
- T7/2007 -:- T6/2008 : Nhân viên phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty cổ phần 
Sông Đà 9 
- T6/2008 -:- T8/2008 : Nhân viên phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty TNHH 1 
TV Sông Đà 908 
- T8/2008 -:- T2/2009 : Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty TNHH 1 TV Sông 
Đà 908 
- T3/2009 -:- T12/2011 : Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch Chi nhánh Sông Đà 907 
- T1/2012 -: - T8/2012 : Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 9 
- T9/2012  -: T12/2012 : Quyền Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty cổ phần 
Sông Đà 9 
- T1/2013  -: nay : Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 9 

3. Thông qua ủy quyền  người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 
9 tại các công ty cổ phần: 
3.1. Tại công ty cổ phần Sông Đà 901: 
- Ông Dương Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT Cty CP Sông Đà 901 hiện đang nắm giữ 
5.237.000.000 đồng vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần Sông 
Đà 901 thôi là đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần 
Sông Đà 901 và trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 901 biểu 
quyết thông qua  để ông Dương Hữu Thắng thôi không tham gia  Hội đồng quản trị 
của công ty cổ phần Sông Đà 901 
- Giới thiệu Ông Dương Kim Ngọc hiện là Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ 
phần Sông Đà 901 để Hội đồng quản trị công ty bầu qua giữ chức Chủ tịch Hội đồng 
quản trị công ty cổ phần Sông Đà 901 thay ông Dương Hữu Thắng 
- Ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần 
Sông Đà 901 như sau: 
- Ông Dương Kim Ngọc  - Ủy viên HĐQT Cty CP SĐà 901 : 9.237.000.000 đồng 
- Ông Trần Thế Quang - Ủy viên HĐQT Cty CP SĐà 901 : 3.000.000.000 đồng 
- Ông Nguyễn Đức Thọ - Ủy viên HĐQT Cty CP SĐà 901  : 2.000.000.000 đồng 
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng   - Trưởng ban kiểm soát công ty    : 2.000.000.000 đồng 
3.2. Tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu: 
- Ông Dương Kim Ngọc – Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần thủy điện 
Nậm Mu hiện đang nắm giữ 11.000.000.000 đồng vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 
9 tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu thôi là đại diện phần vốn của Công ty cổ 
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phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu và trình Đại hội đồng cổ 
đông biểu quyết thông qua để ông Dương Kim Ngọc thôi không tham gia vào Ban 
kiểm soát của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu 
- Ủy quyền quản lý vốn và giới thiệu Ông Phạm Quốc Thái hiện là Kế toán trưởng 
Công ty cổ phần Sông Đà 9 để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát Công ty 
cổ phần thủy điện Nậm Mu và giới thiệu để Ban kiểm soát bầu giữ chức Trưởng ban 
kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu. 
- Ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần 
thủy điện Nậm Mu như sau: 
+ Ông Lê Văn Hưng - C.tich HĐQT Cty  :   30.000.000.000 đồng 
+ Ông Đỗ Văn Hà    - Ủy viên HĐQT Cty  :   20.000.000.000 đồng 
+ Ông Hà Ngọc Phiếm - Ủy viên HĐQT Cty :   15.500.000.000 đồng 
+ Ông Phạm Quốc Thái – KTT Cty cổ phần Sông Đà 9: 11.000.000.000 đồng 
3.3. Tại Công ty cổ phần Sông Đà 909: 
- Tiếp tục giới thiệu Ông Nguyễn Duy Quang - Trưởng phòng Thị trường Công ty cổ 
phần Sông Đà 9 để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 909 bầu vào Hội 
đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909. 
- Tiếp tục giới thiệu bà Trần Thị Chung hiện là Phó Kế toán trưởng Công ty cổ phần 
Sông Đà 9 để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 909 bầu vào Ban 
kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 909 và giới thiệu để Ban kiểm soát bầu giữ chức 
Trưởng ban kiểm soát công ty. 
- Ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần 
Sông Đà 909. như sau: 
+ Ông Nguyễn Duy Quang - Thành viên HĐQT Cty:   21,386,937,500 đồng 
+ Bà Trần Thị Chung - Ban kiểm soát Cty   :   10,557,812,500 đồng. 
4. Bổ sung nhân sự Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư của công ty, như 

sau: 
- Ông Phạm Quốc Thái – Kế toán trưởng công ty - Ủy viên 
- Ông Nguyễn Văn Đại – Trưởng ban kiểm soát nội bộ - Ủy viên. 
- Ông Phạm Văn Long – PP Quản lý Cơ giới Vật tư - Ủy viên 

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện 
các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của công ty. 
Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ký, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông 
Đà 9, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty theo theo 
thẩm quyền căn cứ quyết nghị  thực hiện.  

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT: 
 
Ông: Nguyễn Hoàng Cường….…… 
 
Ông: Lê Văn Hưng………….…………. 
 
Ông: Nguyễn Văn Phúc......................... 

 

Ông: Lê Công Tinh.............................. 

 
 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch 

 
 
 
 

Dương Hữu Thắng 
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