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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty tăng vốn thành
công lên 370 tỷ đồng và đổi
tên thành Công ty Cổ phần
SCI; thiết lập hệ thống gồm
các Công ty con và Công
ty liên kết có năng lực kinh
nghiệp tốt phù hơp với định
hướng phát triển của SCI.

Trải qua gần 20 năm nỗ lực phấn đấu và trưởng thành
với nhiều tên gọi khác nhau như: Xí nghiệp Sông Đà
903, Công ty cổ phần Sông Đà 909 và Công ty Cổ
phần SCI vào năm 2015. Trong suốt quá trình hoạt
động, SCI luôn khẳng định năng lực và vị thế của mình
thông qua rất nhiều dự án cấp quốc gia tại Việt Nam và
nước CHDCND Lào.
Để SCI thành công như ngày hôm nay chính là sự cố
gắng vượt bậc của một tập thể năng động, tâm huyết,
đoàn kết; SCI đang hướng tới mục tiêu trở thành một
trong những công ty hàng đầu của Việt Nam và khu
vực trong lĩnh vực đầu tư và thi công xây lắp.

Công ty Cổ phần Sông
Đà 9 thực hiện thoái hoàn
toàn phần vốn nhà nước tại
Công ty Cổ phần Sông Đà
909.

Công ty CP Sông Đà 909
tiếp tục phát triển và mở
rộng theo định hướng chiến
lược 5 năm (2010 - 2015)

Ngày 22/12/2006 Cổ phiếu
của Công ty cổ phần Sông
Đà 909 với mã S99 đã
niêm yết và chính thức giao
dịch trên sàn Chứng khoán.

Xí nghiệp Sông Đà 903
chuyển đổi thành Công ty
cổ phần Sông Đà 909 theo
QĐ số 955/QĐ-BXD ngày
25/7/2003 của Bộ trưởng
Bộ Xây Dựng.

Xí nghiệp Sông Đà 903
được thành lập trực thuộc
Công ty Sông Đà 9 - Tổng
Công ty Sông Đà.
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Đầu tư
thủy điện

•
•
•
•

Nhà máy thủy điện sau đập
Nhà máy thủy điện kiểu kênh dẫn
Và các nhà máy thủy điện khác như:
Thủy điện tích năng, thủy điện thủy triều

Đầu tư
môi trường

•
•
•

Nhà máy xử lý nước thải
Nhà máy xử lý rác thải
Và các lĩnh vực môi trường khác.

Đầu tư bất
động sản,
hạ tầng

•
•
•
•

Hạ tầng các khu đô thị.
Hạ tầng các khu công nghiệp.
Hạ tầng giao thông.
Xây dựng chung cư cao cấp

Đầu tư
tài chính

•
•

Các chứng chỉ có giá.
Đầu tư cổ phần, cổ phiếu.

Các công ty
con, công
ty liên kết

•
•

Thành lập công ty con.
Mua cổ phần, cổ phiếu các công ty
tiềm năng cùng lĩnh vực để trở thành
công ty con, công ty liên kết.
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LĨNH VỰC
THI CÔNG
XÂY LẮP

Công trình
giao thông
đường bộ

Công trình
thủy điện

Công trình
nhiệt điện

Công trình hạ tầng
công nghiệp.

Công trình trên
sông, trên biển

• Công trình đường bộ
• Công trình cầu đường bộ
• Và các công trình, thiết bị

• Nhà máy thủy điện

• Thi công các
hạng mục nhà máy
nhiệt điện

• San lấp tạo mặt bằng
• Các công trình hạ

• Nạo vét sông
• Bến cảng
• Kè sông, kè biển

phụ trợ đường bộ khác.
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Công ty cổ phần SCI tiền thân là một Đơn vị thuộc Tổng Công ty Sông Đà, được thành lập
năm 1998. Quá trình hoạt động và phát triển, Công ty đã đảm nhận thi công nhiều công trình
trên khắp mọi miền đất nước.
Với một giai đoạn phát triển bền bỉ, hiệu quả, không ngừng kết nối và mở rộng; luôn lắng
nghe những phản hồi từ thị trường và khách hàng. Đến nay SCI vẫn cải tiến không ngừng nhằm
đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng và trở thành sự lựa chọn số một của các
đối tác.

sau đập
• Nhà máy thủy điện
kiểu kênh dẫn
• Nhà máy thủy điện
kiểu hỗn hợp
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tầng khác.
• Thi công nền móng
• Thi công nhà công
nghiệp
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Tổng tài sản

486,364

853,115

974,671

Giá trị tài sản ròng

223,068

488,398

500,077

Vốn luân chuyển

122,884

386,828

269,330

Doanh thu

331,284

124,707

293,418

Lợi nhuận

29,554

28,437

13,527
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Năm 2015
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AN TOÀN LAO ĐỘNG, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP - TIẾN ĐỘ
- CHẤT LƯỢNG - MÔI TRƯỜNG

Chính sách của SCI là tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam bao gồm nhưng
không hạn chế các quy định ở mọi cấp (địa phương, tỉnh thành, quốc gia…/.). Tất cả
các hoạt động của SCI luôn hướng tới sức khỏe, và an toàn lao động cho tất cả nhân
sự của mình; Và mục tiêu của SCI là không ngừng cải thiện và ngăn ngừa ô nhiễm
môi trường.
SCI luôn xem xét các yếu tố: An toàn - Chất lượng - Tiến độ - Tác động môi trường
của sản phẩm và dịch vụ cung cấp trong tất cả các giai đoạn của vòng đời sản phẩm.
SCI sẽ chỉ cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chí này.
Các nguy cơ và rủi ro liên quan đến An toàn - Chất lượng - Tiến độ - Môi trường luôn
được SCI nhận diện, đánh giá, kèm theo là các hành động ngăn ngừa, khắc phục.
Bằng sự nỗ lực, quy trình hành động cụ thể, quyết liệt đó đã giúp SCI luôn hoàn thành
công trình/dự án với:
Chất lượng tốt nhất.
Đạt và vượt tiến độ.
Đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động.
Kiểm soát tác động môi trường.
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ĐỐI TÁC

THÀNH TỰU
Trong quá trình xây dựng và phát triển, hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty Cổ phần SCI luôn đạt mức tăng trưởng cao và
ổn định, tạo dựng được uy tín, xây dựng và phát triển thương hiệu.
Các dự án SCI thực hiện luôn được đánh giá cao về chất lượng, tiến
độ, thẩm mỹ và an toàn. Đời sống CBCNV và lợi ích cổ đông ngày
càng được nâng cao.
Với một giai đoạn phát triển bền bỉ, hiệu quả, không ngừng kết nối
và mở rộng luôn lắng nghe những phản hồi từ thị trường và khách
hàng. Đến nay SCI vẫn cải tiến không ngừng nhằm đáp ứng các
yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng và trở thành sự lựa chọn số
một của các đối tác.
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