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Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 

Tên giao dịch Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai 

Tên viết tắt DOWACO 

Mã cổ phiếu DNW 

Vốn điều lệ 1.000.000.000.000 đồng 

Trụ sở chính 
Số 48 Cách mạng tháng 8, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại (0251) 384 3316 

Fax (0251) 384 7149 

Email capnuocdongnai@dowaco.vn 

Website www.dowaco.vn 

Giấy CNĐKDN 
3600259296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp 

ngày 29/12/2014 

 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
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Nhà máy nước Biên Hòa do người Pháp 

thiết kế và xây dựng với công suất là 1.450 

m3/ ngày. 

Cơ quan viện trợ của chính phủ Úc tài trợ xây 

dựng thêm 1 cụm xử lý mới với công suất 

15.000 m3/ngày. Tổng công suất là 16.500 

m3/ngày. 

Công ty khoan cấp nước Đồng Nai đã cải tạo nâng 

cấp thêm trạm bơm giếng ngầm, cấp nước cho hơn 

1.500 hộ dân với công suất 2.740 m3 /ngày. 

Thành lập Xí nghiệp khai thác nước Xuân Lộc tách 

khỏi Công ty khoan cấp nước Đồng Nai. Xí nghiệp 

xây dựng thêm 2 trạm bơm nước, công suất 

3.300m3 /ngày. 

Công ty cấp nước Đồng Nai mở rộng nhà máy nước 

Biên Hòa từ 22.000 m3/ngày lên 36.000 m3/ngày 

để tăng nguồn nước cung cấp cho các khu dân cư 

của TP. Biên Hòa. 

Năm 1990 là giai đọan khó khăn nhất đối với Công ty khoan 

cấp nước Đồng Nai do ảnh hưởng của cơ chế bao cấp. Trong 

điều kiện xã hội đang chuyển biến, nhưng Công ty chuyển 

đổi không kịp. Nội bộ Công ty hoạt động mất ổn định, tình 

hình cấp nước không đảm bảo yêu cầu của xã hội. UBND 

tỉnh Đồng Nai quyết định giải thể Công ty khoan cấp nước 

và thành lập mới Công ty cấp nước Đồng Nai vào tháng 

4/1990. 

DNW 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  



 

6 
 

THÔNG TIN CHUNG 

  

Tổng công suất khai thác đạt 135.348 m3/ngày; số 

lượng khách hàng sử dụng nước đạt 57.736 hộ. 

Công ty đón nhận Huân chương lao động hạng II. 

CTCP Cấp nước Đồng Nai được cổ phần hóa từ Công ty 

TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai. Tổng công suất khai 

thác năm 2014 đạt 293.615 m3/ngày; số lượng khách 

hàng sử dụng nước đạt 150.356 hộ. 

CTCP Cấp nước Đồng Nai (DOWACO) chính thức đi 

vào hoạt động theo hình thức CTCP. Năm 2015, tổng 

công suất khai thác đạt 304.950 m3/ngày; số lượng 

khách hàng sử dụng nước đạt 167.465 hộ. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (tiếp theo) 

Công ty vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng 

Huân chương Lao động hạng III 

Ngày 09/03, cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao 

dịch trên UPCoM với mã chứng khoán DNW và ngày 16/03 

DNW lần đầu giao dịch trên UPCoM với giá đóng cửa cuối 

phiên là 17,000 đồng/cổ phiếu. Tổng công suất khai thác 

năm 2016 đạt 308.101 m3/ngày; số lượng khách hàng sử 

dụng nước đạt 202.269 hộ. 

DNW 
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STT Quyết định Hình thức Cấp khen Nội dung 

1 

Số 1336/QĐ-

UBND 

ngày 09/05/2016 

Bằng Khen 
UBND tỉnh 

Đồng Nai 

Công ty CP cấp nước Đồng Nai đạt 

thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua yêu nước từ 2014 - 2015 

Cờ thi đua  
UBND tỉnh 

Đồng Nai 

Công ty CP cấp nước Đồng Nai đạt 

thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua yêu nước năm 2015 

STT Quyết định Hình thức Cấp khen Nội dung 

2 

Số 3238/QĐ-

UBND 

ngày 06/10/2016 

Bằng khen 
UBND tỉnh 

Đồng Nai 

Công ty CP cấp nước Đồng Nai đã có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động 

SXKD từ năm 2013 - 2015 góp phần 

vào sự nghiệp xây dựng và phát triển 

tỉnh Đồng Nai 

Khánh vàng 
UBND tỉnh 

Đồng Nai 

Công ty CP cấp nước Đồng Nai đạt 

danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc" 

tỉnh Đồng Nai lần thứ VI - 2016 

Quyết định Hình thức Cấp khen Nội dung 

3 

QĐ số 2470/QĐ-

UBND ngày 

18/7/2017 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

Đồng Nai 

Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai có 

đóng góp trong phong trào ủng hộ Quỹ 

đền ơn đáp nghĩa, giai đoạn 2012 - 2017. 

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

2015 

2016 

2017 
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Ngành nghề kinh doanh 

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước: Khai thác, xử lý nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp, phân 

phối nước sạch. 

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại: Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên ngành nước. 

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Kinh doanh khách sạn. 

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành 

nước. 

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:  

 Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp. 

 Thiết kế công trình cấp nước; Thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình; Dịch vụ hỗ trợ xây dựng; Dịch 

vụ tư vấn thiết kế khác.  

 Thiết kế công trình thoát nước. Khảo sát, giám sát thi công, thẩm tra các công trình cấp thoát nước. 

 Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Giám sát thi công công trình dân dụng-công nghiệp. Lập hồ 

sơ mời thầu. Đánh giá hồ sơ dự thầu. Thẩm định thiết kế kỹ thuật. Quyết toán các dự án đầu tư. 

 Tư vấn quản lý dự án đầu tư. Thẩm định hồ sơ mời thầu và dự toán-tổng dự toán. 

 Thẩm định kết quả đấu thầu. 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; Xây dựng nhà ở và cho thuê nhà; Cho thuê văn phòng; Kinh doanh 

bất động sản. 

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai. 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng công trình công nghiệp. 

- Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí: Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát 

nước. 

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật). 

- Xây dựng công trình công ích: Xây dựng các công trình cấp thoát nước. 

- Xây dựng nhà các loại: Xây dựng công trình dân dụng. 

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Kiểm định đồng hồ đo nước từ 15 mm đến 100 mm (chỉ hoạt động khi có 

đủ điều kiện theo quy định của pháp luật). 

- Điều hành tour du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật). 

 Địa bàn kinh doanh 

Công ty cấp nước Đồng Nai hiện đang sản xuất và cung cấp nước sạch, hoạt động xây dựng lắp đặt đường ống 

cấp nước trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, rộng khắp các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai và các khu vực lân cận. 

 

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
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THÔNG TIN MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

 

Mô hình quản trị 

Ngày 05/09/2014, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2744/QĐ-UBND, phê duyệt phương án cổ phần 

hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên cấp nước Đồng Nai thành Công ty cổ phần; 

Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2015, 

căn cứ theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/12/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai được 

thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2014. 
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Sơ đồ tổ chức 

 

CHI 

NHÁNH 

CẤP 

NƯỚC 

THẠNH 

PHÚ 
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Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ phát triển kinh 

tế nhanh. Các trung tâm, thị trấn thị tứ, các đô thị và khu công nghiệp trong 

tỉnh ngày càng phát triển sẽ thúc đẩy ngành cấp nước phát triển theo để đáp 

ứng nhu cầu cấp nước cho sự phát triển đó. Căn cứ Quy hoạch cấp nước vùng 

tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Đồng 

Nai phê duyệt tại Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 21/01/2014. Do đó mục 

tiêu chủ yếu của Công ty là đầu tư các dự án cấp nước và phát triển khách hàng, 

Công ty sẽ tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh với các mục tiêu 

cụ thể: 

- Đầu tư phát triển nguồn nước theo quy hoạch được duyệt từ các nguồn vốn 

vay ODA, vốn tự có, vốn vay thương mại, vốn vay ưu đãi, vốn huy động của 

khách hàng và vốn của các chủ đầu tư khác.  

- Triển khai các dự án đầu tư hệ thống cấp nước để cung cấp cho các khu vực 

thị xã, thị trấn, khu vực dân cư tập trung để mở rộng phạm vi cung cấp nước 

và tăng đối tượng sử dụng nước sạch. 

- Đầu tư nâng công suất các nhà máy nước bằng các hình thức mở rộng, cải 

tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. 

- Có những giải pháp phát triển nguồn, mạng lưới cấp nước để đáp ứng nhu 

cầu phục vụ dân sinh và công nghiệp. 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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Các dự án phát triển nguồn:    

Hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 2, công suất 100.000m3/ngày. 

Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2, công suất 100.000m3/ngày. 

Dự án HTCN Vĩnh Cửu, công suất 15.000m3/ngày. 

Các dự án phát triển mạng lưới cấp nước: 

- Hệ thống cấp nước xã Long Hưng (giai đoạn 2). 

- Hệ thống cấp nước xã Long Hưng (giai đoạn 1).  

- Hệ thống cấp nước thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (tuyến ống).  

- Hệ thống cấp nước xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.  

- Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Tân - Trị An, huyện Vĩnh Cửu.  

- Hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom (giai đoạn 2)  

- Nâng công suất nhà máy nước Gia Ray từ 7.000m3/ngày lên 15.000m3/ngày.  

- Hệ thống cấp nước xã Long An, huyện Long Thành  

- Hệ thống cấp nước Bình Sơn, huyện Long Thành.  

- Đầu tư mở rộng, cải tạo hệ thống cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống 10% vào năm 2020, nâng tỷ lệ 

dân cư đô thị được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99% vào năm 2020. 

- Thực hiện nâng cao trình độ quản lý hệ thống cấp nước, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà máy 

nước, hệ thống phân phối, hệ thống quản lý khách hàng, áp dụng hình thức quản lý hệ thống chạy trên nền công 

nghệ Hệ thống thông tin địa lý (GIS). 

- Quản lý tốt chất lượng vật tư, thiết bị, nguyên liệu, tài chính, nhân lực, áp dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý để tăng cường chất lượng dịch vụ đối với khách hàng, đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

- Tăng cường chức năng bảo trì, sửa chữa thiết bị trên mạng lưới khi áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý. 

- Hỗ trợ các Công ty cổ phần có vốn góp của Công ty về mặt kỹ thuật, nguồn vốn, nhân lực để các Công ty cổ 

phần đảm đương tốt nhiệm vụ phát triển và cung cấp nước đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của dân cư và khu 

công nghiệp trên địa bàn Tỉnh. 

- Đẩy mạnh công tác cộng đồng, truyền thông từ thiện xã hội theo hướng trực tiếp thiết thực từng bước xây dựng 

thương hiệu Cấp nước Đồng Nai gắn liền với cộng đồng. 
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Rủi ro kinh tế 

Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP 

đạt 6,81 %, là mức cao nhất trong 10 năm qua. Tốc độ tăng chỉ số giá 

tiêu dùng CPI khoảng 3.53%. Chỉ số lạm phát cơ bản tăng 1,41% so 

với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung nền kinh tế Việt Nam đã có sự khởi 

sắc và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên tất 

cả các lĩnh vực, vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đây được xem là tín 

hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công 

ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai nói riêng tiếp tục phát triển và đưa ra 

những chiến lược mới nâng cao vị thế của mình. Tuy nhiên, ngành cấp 

thoát nước không chỉ gắn liền với tình hình kinh tế mà còn các chính 

sách quản lý của Nhà nước, trình độ công nghệ, xây dựng cơ sở hạ 

tầng cũng như nguồn nước thô và chi phí nguyên vật liệu đầu vào. 

 

 

 

Là một doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực cấp thoát nước, các 

yếu tố kinh tế vĩ mô không tác 

động quá lớn đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh nước sạch sinh 

hoạt của doanh nghiệp do nước 

được xếp vào dạng hàng hóa sinh 

hoạt thiết yếu, gắn liền với quá 

trình phát triển đất nước và luôn 

nằm trong danh mục khuyến 

khích phát triển của Chính phủ. 

Tuy nhiên, các yếu tố kinh tế vĩ 

mô lại có tác động trực tiếp đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

của các khu công nghiệp và các 

doanh nghiệp sản xuất, từ đó ảnh 

hưởng trực tiếp đến nguồn doanh 

thu chiếm tỷ trọng lớn của Công 

ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Vì 

thế, việc thường xuyên theo dõi 

và nắm bắt diễn biến tình hình 

kinh tế là điều bắt buộc đối với 

doanh nghiệp nói chung và các 

doanh nghiệp ngành cấp thoát 

nước nói riêng. 

 

 

 

CÁC RỦI RO 
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Rủi ro nguyên liệu đầu vào 

Công ty chủ yếu sử dụng nguyên liệu đầu vào là nguồn 

nước mặt, nước ngầm tự nhiên được khai thác từ sông 

Đồng Nai, hồ Trị An, Gia Ui,… Nguồn nước sông phụ thuộc 

vào thượng nguồn vì vậy không thể không nhắc đến rủi ro 

từ điều kiện tự nhiên khi nguồn nước thô bị thay đổi. Quá 

trình xử lý nước cũng như sản xuất kinh doanh của Công ty 

sẽ gặp phải những sự trở ngại lớn nếu có sự thay đổi về 

chất lượng và lưu lượng nước thô như như nước bị nhiễm 

mặn, ô nhiễm hay lượng nước giảm mạnh. Bên cạnh đó, 

tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo nhu cầu sử dụng nước 

sạch của người dân ngày càng gia tăng nhưng mặt trái của 

nó là hiện tượng bê tông hóa bề mặt đất, làm thu hẹp diện 

tích bổ sung nước từ nguồn nước mưa cho mạch nước dưới 

đất, giảm khả năng tái tạo nguồn nước ngầm bị khai thác 

từ đó có thể gây nên sự thiếu hụt nguồn nước thô trong tự 

nhiên. Chính vì thế, Công ty luôn nổ lực và tiếp tục đảm 

bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy 

định của các cơ quan chức năng trong hoạt động khai thác 

và kinh doanh nước sạch. Ngoài ra, Công ty luôn ý thức 

được trách nhiệm khai thác nguồn nước hợp lý để duy trì 

tài nguyên thiên nhiên trong tương lai. 

 

 

 

 

  

Rủi ro do tỷ lệ thất thoát nước cao 

Đối với các doanh nghiệp ngành cấp nước, 

tỷ lệ thất thoát nước luôn là yếu tố được 

quan tâm hàng đầu. Nước rò rỉ được phân 

theo hai dạng chính là loại dễ thấy (nước 

tràn trên mặt đất) và loại khó thấy (nước 

chảy ngầm dưới lòng đất, chảy vào hệ 

thống cống thoát nước, đường ống nước 

có đoạn đi qua cầu, qua suối...) nên việc 

kiểm soát thất thoát rất khó khăn. So sánh 

với các nước trong cùng khu vực, tỷ lệ thất 

thoát nước tại Việt Nam luôn nằm trong 

nhóm cao, gây lãng phí lớn. Nguyên nhân 

thất thoát nước lớn là do hệ thống đường 

ống cấp nước ở nhiều đô thị quá cũ, có 

nhiều tuyến ống trên 30 năm sử dụng nên 

tình trạng đường ống nước bị vỡ khiến 

nước bị rò rĩ hoặc chảy tràn lan ra ngoài là 

điều dễ thấy. Ngoài ra còn có cả sự gian 

lận trong sử dụng nước của một bộ phận 

người dân còn thiếu ý thức chấp hành quy 

định dẫn đến nguồn nước sạch bị thất 

thoát trầm trọng. Tỷ lệ thất thoát nước cao 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như 

lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên 

quốc gia.  
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Rủi ro luật pháp 

Với những đặc thù của Công ty cổ phần hoạt 

động trong ngành cấp thoát nước, những hoạt 

động của Công ty đều chịu sự điều chỉnh của 

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật 

Thuế, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi 

trường, v.v... cùng với các quy định, tiêu chuẩn 

về an toàn và chất lượng nguồn nước. Hơn 

nữa, hệ thống Luật và các văn bản dưới Luật 

của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn 

thiện và thường được thay đổi, bổ sung để phù 

hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Sự thay đổi về 

chính sách có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít 

nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh 

doanh của Công ty. Trong năm 2017, với việc 

ban hành nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn 

về quản trị công ty áp dụng với công ty đại 

chúng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 

2017, công ty gặp phải những khó khăn trong 

hoạt động quản trị, tổ chức bộ máy và áp dụng 

văn bản luật vào thực tế. Do đó, đòi hỏi công 

ty cần phải có sự nghiên cứu, tìm tòi cũng như 

cập nhật kịp thời những thay đổi Pháp luật mới 

nhất được ban hành. 

Tuy nhiên, có thể thấy mặt tích cực từ những thay đổi này tạo ra hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ 

và khoa học, phù hợp vởi hệ thống pháp luật và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư 

nước ngoài và cũng như giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước tiến hành thuận lợi hơn. 

Để kịp thời điều chỉnh các văn bản pháp lý và hoạt động của công ty theo đúng định hướng và khuôn khổ 

của pháp luật đòi hỏi công ty phải có sự tìm hiểu, nghiên cứu và thường xuyên cập nhật Luật và các văn 

bản dưới luật của Nhà nước ban hành. 
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Rủi ro khác 

Năm 2017 được xem là năm của những kỉ lục thiên tai với các hiện tượng EI Nino, La Nina diễn biến 

phức tạp, phá vỡ mọi quy luật của thời tiết, khiến mưa lũ diện rộng, bão và áp thấp nhiệt đới xuất 

hiện nhiều, đặc biệt không thể không nhắc đến ảnh hưởng lớn của cơn bão Damrey lên toàn khu vực 

Nam Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề và khó khăn đáng kể trong hoạt động sản xuất và kinh doanh 

của công ty. Những rủi ro như thiên tai nói trên và các rủi ro khác như chiến tranh, hỏa hoạn, dịch 

bệnh tuy hiếm xảy ra nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự ổn định của các Công 

ty và toàn xã hội. Có thể thấy đó là những rủi ro bất khả kháng, không thể loại trừ, gây tổn hại rất 

lớn đến tính mạng, sức khỏe của con người và tổn thất đến tài sản, tình hình hoạt động, kinh doanh 

của Công ty. Tuy không thể loại bỏ những rủi ro  trên nhưng có thể đề phòng và giảm thiểu tổn thất 

bằng cách thường xuyên cập nhật tin tức chính trị, thời tiết, xã hội,… Đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt 

các quy định, biện pháp cứu nạn, cứu hộ, sơ tán và phòng tránh thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, để kịp 

thời chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về con người và tài sản ở mức thấp nhất. 

 

Rủi ro về giá cả 

Do nước sạch là mặt hàng thiết yếu và vẫn do Nhà nước kiểm soát giá nên Công ty không thể chủ động 

trong việc điều chỉnh giá cung cấp nước tức thời. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề này 

cần phải tuân thủ các quy định của Pháp luật về khai thác, sản xuất và cung cấp nước. Hơn nữa, giá 

bán nước luôn được Nhà nước điều chỉnh để hài hoà lợi ích của doanh nghiệp và đối tượng sử dụng 

nước. Để đảm bảo lợi ích chung, Nhà nước ban hành ra các khung giá về nước áp dụng cho các khu 

vực và đối tượng khác nhau, chính vì thế giá bán nước đôi lúc chưa được điều chỉnh kịp thời so với tình 

hình giá cả thị trường nên có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Giá không linh hoạt bên 

cạnh rủi ro về thất thoát nước luôn là hạn chế ảnh hường đến biên lợi nhuận của Công ty. Tuy chịu sự 

quản lý gắt gao của Nhà nước nhưng bù lại với những hợp đồng dài hạn, đầu ra của sản phẩm và 

doanh thu của công ty vẫn được ổn định. 

 

Rủi ro về biến động tỷ giá ngoại tệ 

Các dự án Hệ thống cấp nước có giá trị lớn cần phải được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA với thời gian 

vay dài, lãi suất thấp. Tuy nhiên do tỷ giá tiền yên Nhật Bản hoặc won Hàn Quốc so với đồng Việt Nam 

có biến động (ngoài khả năng quản trị của Công ty) nên ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh. 
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 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông 

 Báo cáo phát triển bền vững 

Cơ cấu doanh thu thuần 
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Đơn vị tính: Triệu đồng 

Khoản mục 

Năm 2016 Năm 2017 

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị 
Tỷ trọng 

(%) 

Doanh thu cung cấp nước                843.497    94,14%  894.299    93,64% 

Doanh thu cung cấp dịch vụ lắp đặt                  52.513    5,86%  60.728    6,36% 

Tổng cộng               896.010    100,00%  955.027    100,00% 

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Dowaco 

 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam năm 2017 đã có những 

bước khôi phục khá ổn định sau những khó khăn chạm đáy từ 

năm 2012, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã hoàn thành 

kế hoạch được triển khai và đó là nguồn động động lực để Công 

ty tiếp tục đề ra những phương án phát triển mới góp phần củng 

cố vị thế và vươn lên trong tương lai. Dưới sự quan tâm chỉ đạo 

sát sao và kịp thời của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám 

đốc cùng toàn thể CBCNV, tổng doanh thu năm 2017 đạt 

955,027 tỷ đồng, vượt kế hoạch 15,09%. Trong đó, doanh thu 

cung cấp nước vẫn là nguồn chiếm tỉ trọng cao của Công ty bên 

canh doanh thu từ hoạt động cung cấp lắp đặt dịch vụ. 

 

  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Cơ cấu doanh thu thuần 

94,14%

5,86%

2016

Doanh thu cung cấp nước

Doanh thu cung cấp dịch vụ lắp đặt

93,64%

6,36%

2017

Doanh thu cung cấp nước

Doanh thu cung cấp dịch vụ lắp đặt
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Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Dowaco 

 

 

 

 

 

 

  

Khoản mục Năm 2016 Năm 2017 

LN gộp cung cấp nước  368.760  319.570 

LN gộp cung cấp dịch vụ lắp đặt  (7.708)  1.747 

Tổng cộng  361.052  321.317 

Cơ cấu lợi nhuận gộp 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

 

Trong năm 2017, số lượng khách hàng của Công ty tăng và từ đó, sản lượng nước sản xuất và tiêu thụ 

tăng đáng kể. Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai đồng bộ việc sử dụng phần mềm ghi chỉ số nước bằng 

smartphone, đưa vào sử dụng hóa đơn điện tử và mở rộng các kênh thu tiền nước, không thu tiền nước 

tại nhà nhằm tăng cường quản lý, giám sát, rút ngắn thời gian cập nhật dữ liệu chỉ số nước sử dụng của 

khách hàng, dòng tiền thu về Công ty nhanh. Tuy nhiên, khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá làm ảnh hưởng 

đến lợi nhuận của Công ty: 96,383 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 59,663 tỷ đồng và lợi nhuận 

sau thuế, tỷ lệ chia cổ tức không đạt được mục tiêu dự kiến. Nếu loại trừ yếu tố chênh lệch tỷ giá, lợi 

nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 156,046 tỷ đồng. 
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  Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện của các Công ty con và Công ty liên kết 

 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 

Công ty CPCN Nhơn Trạch Công ty CPCN  Long Khánh 
Cty cổ phần Dịch vụ & 

XDCN 

KH 
2017 

TH 2017 Tỷ lệ %  
KH 

2017 
TH 

2017 
Tỷ lệ % 

KH 
2017 

TH 2017 Tỷ lệ % 

1 Sản lượng nước           

a 
Sản lượng nước 
sản xuất 

1000 m3 14.685 15.961 108,69 3.976 4.089 102,84 4.713,2 4.955,1 105,1 

 
- Nước sạch sản 
xuất  

" 4.332 4.904 113,2 3.976 4.089 102,84 4.255 4.392,7 103,24 

 - Nước thô " 1.725 1.693 98,15    458,2 562,4 122,75 

 
- Nước mua qua 
đồng hồ 

" 8.628 9.364 108,53       

b 
Sản lượng ghi 
thu 

1000 m3 13.806 14.928 108,13 3.220 3.329 103,38 3.885,8 4.155,4 106,9 

 
- Nước ghi thu 
sản xuất 

" 3.953 4.370 110,55 3.220 3.329 103,38 3.441,4 3.609,4 104,88 

 
- Nước ghi thu 
nước thô 

" 1.656 1.647 99,49    444,4 546,0 122,86 

 
- Nước ghi thu 
qua mua đồng hồ 

" 8.197 8.910 108,7       

2 Tỉ lệ thất thoát % 5,99 6,48  19 18,59  17,6 16,1  

a 
Sản xuất nước 
sạch 

" 8,75 10,88  19 18,59  19,1 17,8  

b 
Sản xuất nước 
thô 

" 4 2,69  19 18,59  3,0 2,9  

c Mua qua đồng hồ " 5 4,85        

3 Doanh thu Tr/ đồng 143.097 163.190 114,04 33.248 44.716 134,49 87.600 113.545 129,6 

a 
Sản xuất nước 
máy 

" 136.097 151.288 111,16 27.048 28.172 104,16 27.600 31.539,3 114,3 

 
 - Sản xuất nước 
sạch  

" 54.046 45.495  27.048 28.172 104,16 25.600 29.082,2 113,6 

  - Sản xuất nước thô   7.413    2.000 2.457,1 122,86 

 
 - Mua qua đồng 
hồ 

" 82.052 98.381 119,9       

b Xây lắp " 3.000 2.655  5.000 15.230 304,61 60.000 81.352,1 135,59 

c 
Doanh thu nước đóng chai , doanh thu 
khác 

  1.000 375 37,46    

d 
Doanh thu hoạt 
động tài chính 

" 4.000 4.982 124,6 200 356 178,23  
         
653,6  

 

4 HIỆU QỦA SXKD " 25.300 26.532,6 104,8 8.550 8.608 100,68 8.500 11.524,4 135,58 

5 
CÁC KHOẢN NỘP 
NS 

" 8.693 9.707 111,7 5.000 5.196 103,93 6.000 8.227,4 137,12 

6 
THU NHẬP BÌNH 
QUÂN 

" 10.5 13.6 129,5 8,5 10,2 120 10,4 12 115,38 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Danh sách ban điều hành 

Ông Phan Hùng Giám đốc 

Ông Nguyễn Xuân Thỉnh Phó giám đốc 

Ông Nguyễn Văn Bính Phó giám đốc 

Ông Lê Duy Diệp Phó giám đốc 

Bà Nguyễn Thu Oanh Kế toán trưởng 

 

Sơ yếu lý lịch ban điều hành 

Ông Phan Hùng – Giám đốc 

Năm sinh  1959 

Trình độ chuyên môn  Cử nhân tài chính 

Quá trình công tác: 

 04/2004 – 03/2014: Thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc BQL các dự án 

cấp nước Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 

 04/2014 – 12/2014: Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 

 01/2015 – nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Cấp nước Đồng Nai 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 15.035.200 (15,04%) 

Đại diện nắm giữ: 15.000.000 cổ phần (15%) 

Sở hữu cá nhân: 35.200 cổ phần (0,04%) 
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Ông Nguyễn Xuân Thỉnh – Phó Giám đốc  Ông Phan Hùng – Giám đốc 

Năm sinh 1959   

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Điện công nghiệp,  Kỹ sư CNTT    

Quá trình công tác: 

 2004 – 04/2014: Phó Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Chi nhánh quản lý các dự án cấp 
nước Đồng Nai Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 

 2008 – 2012: Chủ tịch HĐQT CTCP Cấp nước Nhơn Trạch 

 05/2014 – 12/2014: Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh quản lý các dự án cấp 
nước Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 

 01/2015 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Cấp nước 
 Đồng Nai 

 

Quá trình công tác: 

 04/2004 – 03/2014: Thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc BQL các dự án cấp nước 
Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 

 04/2014 – 12/2014: Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 

 01/2015 – nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Cấp nước Đồng Nai 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 10.005.200 cổ phần (10,01%) 

Đại diện nắm giữ: 10.000.000 cổ phần (10%) 

Sở hữu cá nhân: 5.200 cổ phần (0,01%) 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 15.035.200 (15,04%) 

Đại diện nắm giữ: 15.000.000 cổ phần (15%) 

Sở hữu cá nhân: 35.200 cổ phần (0,04%) 

 

Ông Nguyễn Văn Bính – Phó Giám đốc 

Năm sinh 1960 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Kỹ sư cấp thoát nước 

Quá trình công tác: 

 07/2005 – 03/2014: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 

 04/2008 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Cấp nước Long Khánh 

 04/2014 – 12/2014: Thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 

 01/2015 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Cấp nước Đồng Nai 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 10.035.700 cổ phần (10,04%) 

Đại diện nắm giữ: 10.000.000 cổ phần (10%) 

Sở hữu cá nhân: 35.700 cổ phần (0,04%) 
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Ông Lê Duy Diệp - Phó Giám đốc 

Năm sinh 1959 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán tổng hợp 

Quá trình công tác: 

 04/2004 – 03/2014: Thành viên HĐTV, Kế toán trưởng Công ty TNHH 
MTV Cấp nước Đồng Nai 

 04/2014 – 12/2014: Thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV 
Cấp nước Đồng Nai 

 01/2015 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Cấp nước Đồng 
Nai 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 10.005.500 (10,01%) 

Đại diện nắm giữ: 10.000.000 cổ phần (10%) 

Sở hữu cá nhân: 5.500 cổ phần (0,01%) 

 

Bà Nguyễn Thu Oanh – Kế toán trưởng 

Năm sinh 1969 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính kế toán 

Quá trình công tác: 

 02/2001 – 03/2014: PP. TCKT Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 

 04/2014 – 12/2014: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 

 01/2015 – nay: Kế toán trưởng CTCP Cấp nước Đồng Nai 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 28.800 cổ phần (0,03%) 

Đại diện nắm giữ: 0 cổ phần 

Sở hữu cá nhân: 28.800 cổ phần (0,03%) 
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Thay đổi nhân sự Ban điều hành: Không có 

Số lượng cán bộ nhân viên năm 2017 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Theo trình độ lao động 946 100% 

1 Trình độ trên đại học 13 1% 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 529 56% 

3 Trình độ trung cấp 90 10% 

4 Công nhân kỹ thuật 55 6% 

5 Lao động phổ thông 259 27% 

II Theo loại Hợp đồng lao động 928 100% 

1 Hợp đồng không thời hạn 727 78% 

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 201 22% 

3 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 0 0% 

III Theo giới tính 946 101% 

1 Nam 634 67% 

2 Nữ 312 33% 

 

Thu nhập bình quân người lao động  

STT Năm 
Tổng số lượng người lao 

động (người) 

Thu nhập b/q 

(đồng/người/tháng) 

1 2013 757 9.300.000 

2 2014 873 9.500.000 

3 2015 927 9.700.000 

4 2016 935 10.200.000 

5 2017 946 10.800.000 
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78%

22%

0%

Theo loại Hợp đồng lao động

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

 

1%

56%

10%

6%

27%

Theo trình độ lao động

Trình độ trên đại học Trình độ đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

 

67%

33%

Theo giới tính

Nam Nữ
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Chính sách đối với người lao động 

Chính sách tuyển dụng và đào tạo 

Về đào tạo 

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động 

đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và hệ thống quản lý chất lượng. Việc đào 

tạo được tiến hành nội bộ và đào tạo bên ngoài. 

Ngay cả các nhân sự cấp cao cũng luôn tự trau dồi 

các kỹ năng lãnh đạo cần thiết, đặc biệt là các 

chương trình đào tạo về mặt quản trị Công ty nhằm 

nâng cao năng lưc cán bộ quản lý, thực hiện tốt 

công tác quy hoạch, đào tạo; phát triển nguồn nhân 

lực tại chỗ, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ trẻ, cán 

bộ có năng lực, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận.  

Các chương trình đào tạo được chú trọng vào nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và 

nhận thức của cán bộ công nhân viên về quản lý 

SXKD, an toàn lao động và an toàn vệ sinh khi sản 

xuất nước,… từ đó nâng cao năng suất lao động và 

chất lượng sản phẩm đầu ra.  

 

 

Môi trường làm việc 

Với chiến lược phát triển hiện nay, Công ty cổ phần 

Cấp nước Đồng Nai xác định yếu tố "con người" sẽ 

quyết định sự thành công hay thất bại của Công ty. 

Đi đôi với việc bảo đảm lợi ích các cổ đông thông 

qua duy trì chính sách cổ tức tốt thì vấn đề người 

lao động sẽ được Công ty đầu tư đúng mức, tạo 

điều kiện cho người lao động yên tâm gắn bó với 

Công ty, thông qua việc xây dựng Văn hóa Doanh 

nghiệp minh bạch rõ ràng, xây dựng môi trường làm 

việc thân thiện, tôn trọng, kỷ luật nghiêm minh. 

Trước đây, khu vực riêng dành cho nhân viên như: 

khu vệ sinh, đồng phục, phục vụ ăn giữa ca,... gần 

như ít được quan tâm. Từ những năm qua tại mỗi 

Công ty con và các chi nhánh, Công ty đã bố trí và 

đầu tư khu vệ sinh, bãi xe, hỗ trợ suất ăn giữa ca 

tại chỗ,…nhằm đem lại sự thoải mái và tăng sự gắn 

bó với người lao động. 

Về tuyển dụng 

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người 

lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp 

ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy theo 

từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn 

bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh đều phải 

đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên 

môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích 

công việc, chủ động trong công việc, có ý tưởng 

sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu 

tuyển dụng khá khắt khe, với các tiêu chuẩn bắt 

buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích 

và trình độ ngoại ngữ, tin học. Chính sách thu hút 

nhân tài: Công ty có chính sách lương, thưởng đặc 

biệt đối với các nhân viên giỏi và nhiều kinh nghiệm 

trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân 

nhân viên lâu dài, mặt khác để thu hút nhân lực giỏi 

từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty. 
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Chính sách lương, thưởng, phúc lợi 

Chính sách lương  

Công ty thực hiện phân phối lương theo tính chất và 

trách nhiệm của người lao động, Quỹ tiền lương được 

phân phối trực tiếp cho người lao động, không sử 

dụng vào mục đích khác. Trường hợp người lao động 

làm thêm giờ hoặc làm đêm, Công ty thực hiện việc 

chi trả phụ cấp làm đêm và lương ngoài giờ theo đúng 

quy định của Bộ luật Lao động đã ban hành. 

Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với 

đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho 

người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo 

quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng 

lực và công việc của từng người. Cán bộ công nhân 

viên thuộc khối văn phòng và gián tiếp được hưởng 

lương thời gian, công nhân sản xuất trực tiếp được 

hưởng lương theo cấp bậc và tay nghề. Cụ thể qua 

các năm như sau: 

Năm 2017 

 Ban hành Quy chế chi trả tiền lượng, tiền thưởng 

cho Người lao động tại Công ty cổ phấn cấp nước 

Đồng Nai theo Quyết định số 24/QĐ-CN ngày 

27/02/2017 của Giám đốc Công ty. 

 Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động, đào tạo, 

xét nâng lương và nâng bậc tay nghề của Người 

lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, 

gồm có 08 Chương 24 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 

01/04/2017 (theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT 

ngày 22/03/2017). 

Năm 2018 

Quyết định số 09/QĐ-CN ngày 05/01/2018 của Giám 

đốc Công ty về việc điều chỉnh mức lương, mức phụ 

cấp, thang lương, bảng lương cho NLĐ theo mức 

lương tối thiểu vùng. 

 

  

Bảo hiểm và phúc lợi 

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 

tất cả những người lao động thuộc diện bắt buộc 

phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, Công ty còn tham 

gia bảo hiểm tai nạn cho người lao động. Việc 

trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

được Công ty trích nộp đúng theo quy định của 

pháp luật.  

Chính sách ưu đãi cổ phiếu cho cán bộ 

công nhân viên  

Nhằm tạo sự gắn bó lâu dài của nhân viên với 

Công ty và tạo động lực khuyến khích cho cán 

bộ công nhân viên làm việc, Công ty thực hiện 

chính sách ưu đãi cổ phiếu cho cán bộ công 

nhân viên dưới hai hình thức: được mua cổ 

phiếu giảm giá theo thâm niên công tác và mua 

cổ phiếu với giá ưu đãi so với giá thị trường theo 

cam kết làm việc lâu dài tại Công ty. 

Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên 

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty hoạt 

động khá hiệu quả, các phong trào thể dục thể 

thao, văn nghệ của công nhân viên diễn ra hàng 

năm rất sôi nổi, tạo điều kiện cho công nhân 

viên Công ty được nâng cao đời sống tinh thần 

và rèn luyện sức khoẻ. Ngoài ra hàng năm cán 

bộ công nhân viên Công ty còn được tổ chức đi 

nghỉ mát theo chế độ. 

 

 

Chính sách khen thưởng  

Hàng tháng, người lao động được đánh giá, 

phân loại để làm cơ sở cho việc trả lương và 

khen thưởng cho người lao động vào cuối 

năm. Ngoài ra, Công ty thưởng cho người 

lao động nhân dịp các ngày Lễ lớn như: Tết 

nguyên đán, Tết Dương lịch, Lễ 30/04 và 

Quốc tế lao động 01/05, Lễ Quốc khánh 

2/9.  

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công 

nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả 

đóng góp, Công ty có chính sách thưởng 

hàng kỳ, hàng năm, thưởng đột xuất cho cá 

nhân và tập thể.  
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Đầu tư tài chính Đầu tư góp vốn để thành lập Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân. 

Đầu tư dự án 

Hiện nay Công ty đang thực hiện rất nhiều các dự án phát triển nguồn như xây dựng nâng 

công suất các nhà máy xử lý nước và các dự án phát triển mạng lưới cấp nước các phường, 

các huyện trong tỉnh Đồng Nai. Một số dự án trọng điểm của Công ty như sau: 

Dự án HTCN Thiện Tân (giai đoạn 2)  

- Mục đích dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước Thiện Tân hiện hữu 

nhằm đáp ứng được nhu cầu dùng nước sinh hoạt, dịch vụ công cộng và các khu 

công nghiệp tập trung tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), TP. Biên Hòa và huyện 

Trảng Bom. 

- Quy mô, công suất: Đầu tư mở rộng nhà máy nước Thiện Tân (giai đoạn 2) công 

suất từ 100.000m3/ngày lên 200.000m3/ngày. 

- Thời gian thực hiện dự án: 2008 - 2018 

- Tình hình thực hiện dự án:  

 Công trình khởi công vào ngày 25/6/2015.  

 Hiện nay nhà thầu Kumho đang khẩn trương thi công các hạng mục còn lại 

của công trình dưới sự giám sát của Công ty tư vấn Dohwa – Hàn Quốc; 

khối lượng thi công đạt khoảng 95%. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào 

hoạt động vào đầu quý II/2018. 

- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước Thiện Tân hiện hữu 

100.000m3/ngày lên 200.000m3/ngày nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước sinh 

hoạt, dịch vụ công cộng và các KCN tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), TP. Biên 

Hòa và huyện Trảng Bom. 

- Dòng tiền thu về dự án: Dự án đang triển khai thực hiện 

- Nguồn vốn đầu tư: 

 67% vốn vay ODA Chính phủ Hàn Quốc. 

 33% vốn đối ứng. 
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Dự án HTCN Nhơn Trạch (giai đoạn 2) 

- Mục đích dự án: Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất, sinh hoạt của các khu công 

nghiệp, khu dân cư từ thành phố Biên Hòa đến các đô thị và khu công nghiệp thuộc các 

huyện Long Thành và Nhơn Trạch. 

- Quy mô, công suất: Nâng công suất hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 2) công suất 

100.000m3/ngđ. 

- Thời gian thực hiện: 2015 - 2021 

- Tình hình thực hiện dự án: Dự án đang trong giai đoạn thiết kế chi tiết và chuẩn bị sơ tuyển 

xây lắp. 

- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới hoàn toàn hệ thống cấp nước có công suất 

100.000m3/ngày với các hạng mục sau: trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô, nhà máy 

xử lý, các tuyến ống chuyển tải nước sạch, các trạm bơm tăng áp để đáp ứng nhu cầu sử 

dụng nước cho sản xuất, sinh hoạt của các khu công nghiệp, khu dân cư từ thành phố Biên 

Hòa đến các đô thị và khu công nghiệp thuộc các huyện Long Thành và Nhơn Trạch. 

- Dòng tiền thu về dự án: Dự án đang thực hiện 

- Nguồn vốn đầu tư: 

 85% vay ODA Nhật Bản. 

 15% vốn đối ứng 

 

Dự án Hệ thống cấp nước huyện Vĩnh Cửu, công suất 15.000m3/ngày: 

a) Mục tiêu chính của dự án: Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất, và 

các hoạt động khác thuộc khu vực các xã Thạnh Phú, Thiện Tân, Bình Hòa, Tân Bình và Bình 

Lợi của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

b) Quy mô: công suất 15.000m3/ngày. 

c) Tiến độ thực hiện: năm 2014 – 2017. 

d) Quy mô đầu tư: Xây dựng các hạng mục sau: 

 Công trình thu – Trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô, thiết bị trộn. 

 Nhà máy xử lý gồm: cụm xử lý (bể phản ứng, bể lắng Lamen, bể lọc nhanh, bể chứa nước sạch, 

trạm bơm nước sạch), các hạng mục phụ trợ (nhà hóa chất, bể nén bùn, nhà để máy ép bùn, 

đường ống kỹ thuật, đường nội bộ, nhà để máy phát điện dự phòng, hệ thồng điện, trạm biến 

áp 800KVA); và Tuyến ống chuyển tải và phân phối nước sạch (5.252m ống gang D500; 492m 

ống HDPE D225; 1.055m ống HDPE D180; 55m ống thép D500 và 35m ống thép D150). 

e) Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn đầu tư cho dự án gồm vốn hợp pháp của Công ty và vốn vay 

thương mại. 

f) Thời gian thực hiện: 2014–2017 

g) Tình hình thực hiện dự án: Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo Báo cáo số 158/BC-

TTTV ngày 31/10/2017. Hiện đang lập hồ sơ quyết toán dự án. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 
Năm 2017/ 

Năm 2016 

Tổng giá trị tài sản 3.422.789 3.702.029 108,16% 

Doanh thu thuần 895.735 954.970 106,61% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 88.735 59.895 66,76% 

Lợi nhuận khác 1.575 (231) - 

Lợi nhuận trước thuế 91.296 59.663 65,35% 

Lợi nhuận sau thuế 73.552 48.002 65,26% 

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của DOWACO 

Một số chỉ số tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,07 0,80 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,98 0,72 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,61 0,65 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,57 1,85 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 14,02 12,47 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,27 0,27 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần % 8,21 5,13  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu % 5,52 3,72  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản % 2,19 1,38  

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần % 10,02  6,27  
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Cổ phần 

- Tổng số cổ phần: 100.000.000 cổ phần 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.000.000 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần 

- Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông 

Cơ cấu cổ đông 

 ( tính đến ngày 05/07/2017) 

STT Loại cổ đông 

Số 

lượng 

cổ đông 

Số cổ phiếu Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu/VĐL 

 Cổ đông trong nước 912 100.000.000 1.000.000.000.000 100% 

1 Cổ đông nhà nước 1 63.989.100 639.891.000.000 63,989% 

2 Cổ đông tổ chức 3 30.783.633 307.836.330.000 30,784% 

3 Cổ đông cá nhân 908 5.227.267 52.272.670.000 5,227% 

 TỔNG CỘNG 912 100.000.000 1.000.000.000.000 100% 
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Danh sách cổ đông lớn 

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số lượng Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu/VĐL 

1 

Tổng Công ty 

cổ phần Phát 

triển Khu công 
nghiệp 

Số 1, Đường 

1, KCN Biên 

Hòa 1, 
Phường An 

Bình, TP Biên 
Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai, 

Việt Nam 

63.989.100 639.891.000.000 63,99% 

2 

Công ty cổ 

phần Nước - 
Môi trường 

Bình Dương 

Số 11 Ngô 

Văn Trị, 
P.Phú Lợi, 

Thủ Dầu Một, 
Bình Dương 

15.000.000 150.000.000.000 15,00% 

3 

Công Ty cổ 

phần Nước Thủ 

Dầu Một 

Số 11B Ngô 

Văn Trị, P. 

Phú Lợi, TP. 

Thủ Dầu Một, 
Binh Duong, 

Viet Nam 

15.780.833 157.808.330.000 15,78% 

Tổng cộng  94.769.933 947.699.330.000 94,77% 
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Đối với kinh tế 

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai cùng góp vốn, cùng phân chia lợi nhuận, cùng chịu 

trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài chính khác của công ty trong phạm vi số vốn mình đã 

góp vào công ty.  

Tạo công việc ổn định cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, góp phần tăng thu ngân sách 

tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế trong địa phương và cả nước. 

Từ thời điểm cổ phần hóa đến nay, Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai luôn cố gắng thực hiện các mục 

tiêu đã đề ra. Năm 2016 vừa qua, mặc dù lợi nhuận sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch nhưng do lỗ chênh 

lệch tỷ giá làm cho lợi nhuận trước thuế không đạt sự tăng trưởng lợi nhuận như mong đợi, nhưng DOWACO 

vẫn chia cổ tức năm 2016 như kế hoạch đề ra là 6%. Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên 

Công ty luôn cố gắng nỗ lực hết sức để thực hiện các kế hoạch đề ra, nhờ đó góp phần tạo công việc ổn 

định cho người lao động, lợi ích kinh tế cho cổ đông. 
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Đối với cộng đồng, xã hội 

Công ty đóng góp xây dựng Nhà tình 

thương “Vạn tấm lòng vàng”, ủng 

hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, 

đóng góp quỹ “Vì người nghèo, 

nạn nhân chất độc màu da 

cam”, giúp đỡ tài trợ những gia đình 

khó khăn, gia đình liệt sỹ, bà mẹ Việt 

Nam anh hùng… 

 

Đối với môi trường 

 Là một doanh nghiệp sử dụng tài nguyên 

nước khá lớn trên địa bàn, Công ty xác định 

việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước 

là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp, 

ngoài việc phối hợp với các ngành chức năng 

để bảo vệ khai thác nguồn nước hiệu quả, tiết 

kiệm hạn chế ô nhiễm nguồn nước. Công ty 

thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước 

thô, quan tâm công tác xả thải nhằm hạn chế 

thấp nhất ô nhiễm môi trường. 

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là 

cung cấp nước sạch, một sản phẩm thiết yếu 

cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người 

dân, do đó ngoài hoạt động kinh doanh, Công 

ty còn phải đảm bảo vai trò phục vụ an sinh 

xã hội, Công ty sẽ nỗ lực để nhân dân trong 

khu vực được sử dụng nước sạch, góp phần 

cùng cơ quan ban ngành chức năng cải thiện 

môi trường sống và chăm lo sức khỏe cho 

nhân dân.  

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

hàng năm, công nghệ sản xuất nước sạch của 

Công ty phù hợp với tiêu chuẩn môi trường 

theo quy định. Ngoài ra các đoàn kiểm tra 

giám sát về môi trường của tỉnh và cơ quan 

thẩm quyền thường xuyên đến Công ty kiểm 

tra đã đánh giá Công ty hoạt động sản xuất 

kinh doanh đảm bảo vệ sinh và môi trường. 
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 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Các tiến bộ Công ty đã đạt được 

 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 
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Nguồn: Báo tài chính riêng năm 2017 của DOWACO  

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2016 

Kế hoạch 

2017 

Thực hiện 

2017 

% TH 

2017/KH 
2017 

% TH 

2017/TH 
2016 

1 Tổng tài sản 3.323.686 - 3.591.536 - 108,06% 

2 
Tổng doanh 

thu 
825.991 824.000 852.826 103,50% 103,25% 

3 

Doanh thu 

thuần từ BH & 
CCDV 

805.690 - 852.798 - 105,85% 

4 
Lợi nhuận từ 

HĐKD 
64.522 - 30.761 - 47,68% 

5 
Lợi nhuận 

khác 
1.846 - (217) - - 

6 
Lợi nhuận 

trước thuế 
66.368 - 30.544 - 46,02% 

7 
Lợi nhuận sau 

thuế 
55.327 99.800 26.215 26,27% 47,38% 

8 Tỷ lệ cổ tức 6% 7% 3,5% 50,00% 58,33% 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
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ĐÁNH GIÁ SWOT 

 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam tương đối 

ổn định. Đồng Nai là khu vực kinh tế trọng 

điểm phía Nam có nhiều khu dân cư, khu CN, 

và khu kinh tế thương mại đang được hình 

thành và phát triển cùng với đó là hạ tầng kỹ 

thuật cấp nước củng được phát triển theo. 

 Nhu cầu thị trường ngày càng tăng và ổn định. 

 Môi trường chính trị xã hội ổn định. 

 Được sự quan tâm của UBND tỉnh Đồng Nai 

đối với những công trình cấp nước dân sinh và 

cấp nước cho các khu kinh tế, khu công nghiệp 

của tỉnh. UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt 

qui hoạch cấp nước của Công ty đến năm 2020 

và tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với tốc độ 

đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

 

 Chất lượng đường ống cấp nước còn 

nhiều khu vực kém chưa được thay thế. 

 Quản lý hệ thống chưa chặt chẽ nên tỉ 

lệ thất thoát nước còn cao. 

 Cơ chế giá bán nước máy chưa linh 

hoạt. Giá bán nước máy do các cấp có 

thẩm quyền ở địa phương thẩm định 

phê duyệt, khi chi phí SXKD tăng cao giá 

bán nước máy chưa được điều chỉnh kịp 

thời sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

 Chưa được áp dụng công nghệ thông 

tin hiện đại quản lý hệ thống cấp nước 

của doanh nghiệp địa bàn rộng lớn, .  

 Có bộ phận trong doanh nghiệp nhân 

lực còn nhiều, sắp xếp chưa hợp lý. 

 Nhiều thiết bị sản suất nước còn tiêu tốn 

nhiều điện năng. 

 Thiếu vốn trong đầu tư mở rộng phát 

triển mạng lưới cấp nước. 

Đ
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 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam 

tương đối ổn định. Đồng Nai là khu vực 

kinh tế trọng điểm phía Nam có nhiều 

khu dân cư, khu CN, và khu kinh tế 

thương mại đang được hình thành và 

phát triển cùng với đó là hạ tầng kỹ 

thuật cấp nước củng được phát triển 

theo. 

 Nhu cầu thị trường ngày càng tăng và 

ổn định. 

 Môi trường chính trị xã hội ổn định. 

 Được sự quan tâm của UBND tỉnh Đồng 

Nai đối với những công trình cấp nước 

dân sinh và cấp nước cho các khu kinh 

tế, khu công nghiệp của tỉnh. UBND tỉnh 

Đồng Nai đã phê duyệt qui hoạch cấp 

nước của Công ty đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2050 phù hợp với tốc độ 

đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh. 

 Nguồn nước mặt ngày càng bị ô 

nhiễm, nguồn nước ngầm ngày càng 

bị cạn kiệt. 

 Đường ống lâu năm dể bị xì bể hư 

hỏng. 

 Thất thoát nước có thể tăng cao. 

 Nguy cơ nợ quá hạn và sự biến động 

thị trường tiền tệ trong nước và quốc 

tế làm tỉ giá ngoại tệ tăng cao dẫn đến 

chênh lêch tỉ giá đối với khoản nợ vay 

nước ngoài. 

 Khó khăn trong công tác đền bù giãi 

tõa để làm dự án cấp nước.  

 Nguy cơ các hộ dân tái lấn chiếm đất 

trên các tuyến ống cấp nước. 
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15,28%

84,72%

Năm 2016

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

13,85%

86,15%

Năm 2017

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

 

 

  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2016 2017 % 2017/2016 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 523.109 512.841 98,04% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 2.899.680 3.189.188 109,98% 

Tổng tài sản Triệu đồng 3.422.789 3.702.029 108,16% 

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của DOWACO 

Tổng tài sản năm 2017 tăng 8,16% so với năm 2016, đạt giá trị hơn 3,702 tỷ đồng. Theo đó, Công ty vẫn giữ 

nguyên cơ cấu sử dụng tài sản ngắn hạn rất thấp so với tài sản dài hạn. Với đặc thù ngành nghề xử lý và cung 

cấp nước sạch nên giá trị tài sản cố định luôn duy trì ở mức cao.  
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23,43%

76,57%

Năm 2016

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
 

26,71%

73,29%

Năm 2017

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Tình hình nợ phải trả  

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2016 2017 % 2017/2016 

Tổng nợ Triệu đồng 2.089.613 2.403.040 115,00% 

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 489.656 641.808 131,07% 

Nợ dài hạn Triệu đồng 1.599.958 1.761.232 110,08% 

Vốn chủ sở hữu  Triệu đồng 1.333.176 1.298.989 97,58% 

Tổng nguồn vốn Triệu đồng 3.422.789 3.702.029 108,16% 

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của DOWACO 

 

Tổng nguồn vốn Công ty năm 2017 tăng 8,16% so với năm trước. Sự tăng trong nguồn vốn 

chủ yếu xuất phát từ các khoản vay tài chính ngắn và dài hạn. Các khoản vay được sử dụng 

chủ yếu cho việc bổ sung nguồn vốn phục vụ các dự án nhà máy nước và nâng cấp các tuyến 

ống cấp nước hiện có. Theo đó, các khoản mục nợ ngắn hạn và nợ dài hạn lần lượt tăng 

31,07% và 10,08% so với cùng kỳ năm trước. 
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CÁC TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 

2016 

 Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) đã thực hiện công tác đánh giá hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 17025 và cấp giấy chứng nhận.  

 Các đơn vị đã rà soát lại định biên lao động, áp dụng theo mức lương mới để thực hiện khoán 

lương trong năm 2018. 

 Trong năm 2017 nhận 15.700 phiếu đăng ký sử dụng nước. Thực hiện đo đạc khảo sát các hộ 

dân cư, đơn vị kinh doanh, hành chánh sự nghiệp trên địa bàn thành phố để ký hợp đồng sử dụng 

nước mới là 14.833 hộ khách hàng. 

 Phòng Tài chính Kế toán và các đơn vị trực thuộc đã rà soát các chi phí điện năng, hóa chất, chi 

phí sửa chữa nhỏ tại các đơn vị. Tổng hợp trình Giám đốc họp thống nhất mức khoán các chi phí 

trên để triển khai thực hiện cho năm 2018. 

 Phòng Tổ chức - Hành chính, CN Quản lý ghi thu và các đơn vị đã thực hiện các thủ tục pháp lý 

và nhân sự thành lập tổng đài chăm sóc khách hàng (call center) và danh mục thực hiện tại Trung 

tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. 
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 Xây dựng nội dung, lập lưu đồ 03 danh 

mục triển khai thực hiện tại Trung tâm 

hành chính công bao gồm: Thủ tục cung 

cấp thông tin, thỏa thuận về nguồn cấp 

nước, vị trí đấu nối cho các dự án đầu tư; 

Thủ tục khách hàng có nhu cầu đấu nối hệ 

thống cấp nước cho các dự án đầu tư; Thủ 

tục khách hàng có nhu cầu lắp đặt hệ 

thống cấp nước và đồng hồ với nhu cầu sử 

dụng nước ≥150m3/ngày. 

 Triển khai đồng bộ sử dụng phần mềm ghi 

chỉ số nước bằng Smarphone nhằm tăng 

cường công tác quản lý, giám sát, rút ngắn 

thời gian cung cấp số liệu, gửi phiếu thông 

báo tại thời điểm ghi chỉ số cho khách 

hàng, cập nhật dữ liệu kịp thời phục vụ 

công tác nhờ thu (giảm thời gian khách 

hàng thanh toán từ 4 ngày xuống còn 1 

ngày kể từ ngày nhận giấy báo). 

 Thực hiện liên kết với các Ngân hàng trong 

tỉnh Đồng Nai về thu hộ tiền nước để hỗ 

trợ cho khách hàng thanh toán được tiện 

lợi như: VietinBank, VietcomBank, BIDV, 

HDBank, AnbinhBank, AgriBank, 

SacomBank, Bưu điện, Viettel, Payoo, 

VNPay. 

 

 

Phần mềm Hóa đơn điện tử hoạt động 

ổn định, chưa có khách hàng khiếu nại 

về sai sót, khách hàng đã quen việc tải 

hóa đơn và truy cập trang web 

(cskh.dowaco.vn) của Công ty. Thực 

hiện dịch vụ thanh toán tự động từ tài 

khoản của khách hàng ngay khâu đầu 

tiên (kê khai nộp phiếu đăng ký sử dụng 

nước), dịch vụ tin nhắn thông báo: tiền 

nước, lịch cúp nước cho khách hàng... 

và khoanh vùng những khu vực thu tiền 

nước tại nhà đối với khách hàng là người 

già, neo đơn.   
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Stt Các chỉ tiêu Đvt 
Kế hoạch 

Năm 2018 

1 Tổng doanh thu Tr.đồng 880.000 

 - Sản xuất nước Tr.đồng 839.000 

 - Xây lắp Tr.đồng 30.000 

 - Hoạt động khác Tr.đồng 11.000 

2 Lợi nhuận trước thuế  Tr.đồng 150.000 

3 Lợi nhuận sau thuế  Tr.đồng 122.200 

4 Nộp ngân sách Tr.đồng 48.000 

5 Đầu tư xây dựng cơ bản Tr.đồng 336.000 

6 Tỷ lệ chia cổ tức % 8 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2018 
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Về quản lý khách hàng, gia tăng sản lượng tiêu 

thụ nước 

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao 

chất lượng dịch vụ khách hàng trong toàn Công ty; 

Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các bộ phận 

nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp giao dịch, tiếp xúc 

với khách hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của 

người dân. 

Về công tác chống thất thoát nước và thực hiện 

các dự án đầu tư 

 Tiếp thục thay thế đồng hồ của các hộ dân cư sử 

dụng trên 5 năm. 

 Thay thế các ống sắt tráng kẽm bằng ống HDPE theo 

kế hoạch được duyệt năm 2018; Cải tạo thay thế 

mạng lưới cấp nước hiện hữu uPVC và ống sắt tráng 

kẽm các loại.Đầu tư các phần mềm quản lý chạy trên 

nền công nghệ GIS để quản lý hệ thống kỹ thuật hạ 

tầng, quản lý khách hàng, đầu tư và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản lý thủy lực, quản 

lý mạng. 

 Tăng cường trách nhiệm đối với công tác trực sửa 

chữa, đảm bảo phát hiện, sửa chữa nhanh chóng, 

kịp thời. 

 

Về điều hành quản lý sản xuất: 

 Tăng cường công tác nâng công suất các nhà 

máy nước trên cơ sở các biện pháp kỹ thuật về 

hệ thống bơm, hệ thống xử lý, hệ thống đường 

ống cấp nước.  

 Quản lý vận hành tốt các nhà máy: Duy tu, bảo 

dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị; quản lý 

nguồn nguyên liệu đầu vào. Điều hòa áp lực 

giữa các nhà máy khi đưa nước ra mạng lưới, 

tiết kiệm tối đa điện năng và hóa chất tiêu hao.  

 Thay thế các máy bơm và các thiết bị điện 

trong các nhà máy nước có công suất tiêu thụ 

điện và hao hụt điện lớn bằng máy bơm hao 

tổn ít điện năng nhằm giảm chi phí tiền điện. 

 Phát động phong trào sản xuất kinh doanh có 

hiệu quả, giảm chi phí điện, tiết kiệm điện 

năng. 

 Thực hiện tốt các quy định về khai thác và xả 

thải, các biện pháp bảo vệ môi trường theo 

Luật tài nguyên nước. 

 Thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, chất 

lượng đảm bảo theo quy chuẩn Việt Nam 

QCVN01: 2009/BYT của Bộ Y tế. 

 Thực hiện ISO/IEC 17025:2005 về quản lý chất 

lượng. 

 

Các giải pháp thực hiện để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2018 
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 Thay thế các ống sắt tráng kẽm bằng ống 

HDPE theo kế hoạch đề ra; Các tuyến ống 

cấp nước và đồng hồ của các hộ dân khu 

vực còn lại của HTX Long Biên; Thay thế 

các đồng hồ đã sử dụng trên 5 năm, trong 

công tác thi công thay thế tuyến ống cấp 

nước cần cắt bỏ tuyến ống cấp nước cũ 

ngay sau khi đấu nối vào mạng. 

 Đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với tư vấn 

Dohwa kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thi 

công của nhà thầu Kumho và các nhà thầu 

phụ. Dự kiến hoàn thành nghiệm thu và 

đưa vào sử dụng dự án HTCN Thiện tân 

(giai đoạn 2) vào đầu quý II năm 2018. 

 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp 

nước sử dụng vốn vay thương mại và vốn 

tự có. Khi thực hiện các dự án đầu tư hệ 

thống cấp nước, cần tập trung giải quyết 

các khó khăn đã gặp phải như công tác đền 

bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các 

nguồn vốn, việc tính toán tổng mức đầu tư 

và hiệu quả đầu tư. 

 Phối hợp với các Sở, ban ngành, chính 

quyền địa phương và các cơ quan có thẩm 

quyền để giải quyết các trường hợp tái lấn 

chiếm đất của tuyến ống cấp nước,  quyết 

toán chi phí bồi thường, quyết toán vốn đầu 

tư; kiểm toán của dự án Nhơn Trạch (giai 

đoạn 1). 
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 Đôn đốc tư vấn, nhà thầu thực hiện các dự án theo 

đúng tiến độ; phối hợp với nhà thầu và các đơn vị có 

liên quan xử lý các vướng mắc về mặt bằng trong quá 

trình thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 

án, nhất là dự án HTCN Thiện Tân (giai đoạn 2).  

 Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư tại Trung tâm các 

huyện và các dự án cấp nước sạch nông thôn theo chỉ 

đạo của Tỉnh. 

 Các Công ty Cổ phần, các chi nhánh trực thuộc, 

phòng, ban, bộ phận nghiệp vụ cần tập trung phát 

triển khách hàng, đầu tư mở mạng lưới cấp nước, 

nâng cao năng lực quản lý hệ thống cấp nước; chấn 

chỉnh việc thi công lắp đặt đồng hồ và cải tạo, sửa 

chữa tuyến ống trong thời gian qua. Đề ra các biện 

pháp thi công và quản lý để đạt tiến độ, chất lượng 

công trình; tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện 

việc chống thất thoát nước (tại nhà máy sản xuất, 

trong quá trình sản xuất, trong thi công lắp đặt, trong 

việc kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị, quản lý công 

tác ghi chỉ số...).  

 Tiếp tục tăng cường phát triển khách hàng dọc trục 

đường Quốc lộ 51 và các khu dân cư tập trung, khu 

công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom, huyện 

Long Thành, Nhơn Trạch, các khu vực nội ô thành phố 

Biên Hòa và khu vực xã Thiện Tân, Thạnh Phú. 

 Lập kế hoạch mở rộng mạng lưới cấp nước đảm bảo 

phát huy tối đa công suất cấp nước khi dự án HTCN 

Thiện Tân (giai đoạn II) đi vào hoạt động đầu quý II 

năm 2018 góp phần tăng doanh thu, chiếm lĩnh được 

thị trường đồng thời giảm áp lực cạnh tranh từ các 

nhà đầu tư khác.  

 Triển khai thực hiện công trình Xây dựng trạm xử lý 

bùn cho nhà máy nước Biên Hòa. 
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 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 

của Công ty 

 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 

của Ban điều hành 

 Định hướng kế hoạch năm 2018 
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Trong năm qua, Công ty đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 

đem lại ích cho cổ đông. Công ty luôn nỗ lực xây dựng được hình ảnh, quảng bá thương hiệu của 

mình, được sự ủng hộ của các khách hàng truyền thống, tạo được sự tin tưởng đối với khách hàng 

trong và ngoài nước.  

Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các ban ngành và chính quyền từ Trung 

ương đến địa phương cũng như Tổng công ty Sonadezi đã tạo thuận lợi rất lớn, có tác động tích 

cực đến những kết quả trên mọi mặt hoạt động của Công ty.  

Mọi hoạt động của công ty được tiến hành theo điều lệ và quy chế quản trị của Công ty. Từng 

bước rà soát lại và xây dựng quy chế tài chính, lao động, tuyển dụng. DOWACO luôn xác định rõ 

trách nhiệm, quyền hạn của ban lãnh đạo và cổ đông, tổ chức hợp lý các bộ phận kinh doanh và 

xây dựng chiến lược đầu tư nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

        VỀ CÁC MẶT CỦA CÔNG TY 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

        VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2017, Ban Giám đốc có một năm làm việc hiệu quả khi điều hành và chỉ đạo việc thực hiện kết quả kinh 

doanh đạt hiệu quả tốt. Ban Giám đốc triển khai thực hiện công tác theo đúng pháp luật và điều lệ Công 

ty quy định, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị 

nhằm đưa hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển theo đúng định hướng đề ra, đảm bảo lợi ích 

cổ đông. 

Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty thường xuyên theo dõi, giám sát công tác 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty, cụ thể như: 

- Thông qua các cuộc họp và các báo cáo định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh 

giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có biện pháp 

chỉ đạo kịp thời; Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời đáp ứng 

các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty. 

- Thông qua nội dung đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty. 

- Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định 

pháp luật hiện hành. 

- Giám sát việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán. 

 

 

 

 



 
 

55 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

  

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2018 

Về hoạt động sản xuất - kinh doanh 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công thay thế các ống sắt tráng kẽm bằng ống HDPE theo kế hoạch năm 

2018, các tuyến ống cấp nước và đồng hồ của các hộ dân khu vực còn lại của HTX Long Biên; 

Thay thế các đồng hồ đã sử dụng trên 5 năm, trong công tác thi công thay thế tuyến ống cấp 

nước cần cắt bỏ tuyến ống cấp nước cũ ngay sau khi đấu nối vào mạng. 

- Đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với tư vấn Dohwa kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thi công của nhà 

thầu Kumho và các nhà thầu phụ. Dự kiến dự án Hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2) sẽ 

hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào đầu quý II năm 2018. 

- Đối với dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 2): Phối hợp với các cơ quan ban ngành 

huyện, xã tiến hành kiểm đếm thực tế, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các 

tuyến ống nhánh của dự án; Hoàn chỉnh Hồ sơ thiết kế chi tiết; Hồ sơ sơ tuyển trình thẩm tra, 

thẩm định, phê duyệt; Tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu xây lắp và triển khai 

các bước tiếp theo của dự án.  

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sử dụng vốn vay thương mại và vốn tự có. Khi 

thực hiện các dự án đầu tư hệ thống cấp nước, cần tập trung giải quyết các khó khăn đã gặp 

phải như công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các nguồn vốn, việc tính toán tổng 

mức đầu tư và hiệu quả đầu tư. 

- Phối hợp với các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để giải 

quyết các trường hợp tái lấn chiếm đất của tuyến ống cấp nước,  quyết toán chi phí bồi thường, 

quyết toán vốn đầu tư; kiểm toán của dự án Nhơn Trạch (giai đoạn 1). 
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- Các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tư vấn, nhà thầu thực hiện các dự 

án theo đúng tiến độ; phối hợp với nhà thầu và các đơn vị có liên quan xử lý các vướng mắc về 

mặt bằng trong quá trình thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là dự án 

HTCN Thiện Tân (giai đoạn 2).  

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư tại Trung tâm các huyện và các dự án cấp nước sạch nông 

thôn theo chỉ đạo của Tỉnh. 

- Các Công ty Cổ phần, các chi nhánh trực thuộc, phòng, ban, bộ phận nghiệp vụ cần tập trung 

phát triển khách hàng, đầu tư mở mạng lưới cấp nước, nâng cao năng lực quản lý hệ thống cấp 

nước; chấn chỉnh việc thi công lắp đặt đồng hồ và cải tạo, sửa chữa tuyến ống trong thời gian 

qua. Đề ra các biện pháp thi công và quản lý để đạt tiến độ, chất lượng công trình; tăng cường 

chỉ đạo, triển khai thực hiện việc chống thất thoát nước (tại nhà máy sản xuất, trong quá trình 

sản xuất, trong thi công lắp đặt, trong việc kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị, quản lý công 

tác ghi chỉ số...).  

- Tiếp tục tăng cường phát triển khách hàng dọc trục đường Quốc lộ 51 và các khu dân cư tập 

trung, khu công nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom, huyện Long Thành, Nhơn Trạch, các khu 

vực nội ô thành phố Biên Hòa và khu vực xã Thiện Tân, Thạnh Phú. 

- Các phòng ban chuyên môn lập kế hoạch các dự án mở rộng mạng lưới cấp nước đảm bảo phát 

huy tối đa công suất cấp nước khi dự án HTCN Thiện Tân (giai đoạn II) đi vào hoạt động đầu 

quý II năm 2018 góp phần tăng doanh thu, chiếm lĩnh được thị trường đồng thời giảm áp lực 

cạnh tranh từ các nhà đầu tư khác.  

- Triển khai thực hiện công trình Xây dựng trạm xử lý bùn cho nhà máy nước Biên Hòa. 
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Các công tác khác 

- Tiếp tục triển khai phát động phong trào thi đua: Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong vận hành 

các nhà máy nước, trong công tác quản lý ở từng bộ phận.  

- Tổ chức các hội nghị: Hội nghị sơ kết quý IV năm 2017; Hội nghị người lao động năm 2017 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2018; Đại hội đồng cổ đông năm 2018. 

- Thực hiện các công tác: Báo cáo kiểm kê tài sản cuối năm; Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2018; 

Kiểm toán độc lập; Chia cổ tức năm 2017; Ban hành quy chế quản trị Công ty. 

- Tiếp tục rà soát, đề xuất và đưa ra các giải pháp để chuẩn bị cho việc khoán chi phí trong quản lý, điều 

hành tại các chi nhánh trực thuộc, dự kiến thời gian thực hiện: Quý I năm 2018 (rà soát lại việc vận 

hành dây chuyền công nghệ, thu thập ý kiến góp ý phản ảnh, hoàn chỉnh các thủ tục, quy chế về các 

định mức khoán tiền lương, điện năng, hóa chất và chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị). Quý II năm 2018 

(thực hiện việc khoán các chi phí cho từng đơn vị). Quý III năm 2018 (rà soát, đánh giá, sửa đổi bổ sung 

và hoàn chỉnh quy chế khoán để áp dụng cho toàn Công ty). 
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- Triển khai đi vào hoạt động: Tổng đài chăm sóc khách hàng (Call Center), xây dựng chương 

trình chăm sóc khách hàng tạo niềm tin giữa khách hàng và Công ty nhằm nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ của Công ty; Đào tạo nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công 

tỉnh Đồng Nai.    

- Tiếp tục phát triển các kênh nhờ thu đa dạng, để khách hàng thuận tiện cho việc thanh toán. 

Thực hiện không thu tiền nước tại nhà dứt điểm cuối quý I năm 2018 (trừ những hộ già, neo 

đơn được Giám đốc phê duyệt), đề ra giải pháp thu đối với các hộ khách hàng khó khăn đặc 

biệt. Ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hoàn thiện chất lượng dịch vụ. Tiếp tục rà 

soát, chuyển đổi khách hàng theo mục đích sử dụng nước để tăng doanh thu. 

- Các Công ty cổ phần trực thuộc nghiên cứu, áp dụng các nội dung công 

việc tại Công ty mẹ đã triển khai như: Thực hiện hóa đơn điện tử, không 

thu tiền nước tại nhà, thu tiền nước qua các kênh nhờ thu, phần mềm lập 

bảng chiết tính, quản lý vật tư... nâng cao chất lượng dịch vụ, kế hoạch 

cấp nước an toàn... 

- Ban Bảo vệ, các phòng ban, đơn vị, chi nhánh trực thuộc duy trì công tác 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản của Công ty, đơn vị, tài sản của 

nội bộ trong Công ty và khách hàng liên hệ công tác. Thường xuyên nhắc 

nhở ý thức tuân thủ nội quy làm việc tại Công ty cho CB.CNV. 

- Tập trung nâng cao, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ 

trẻ kế cận đảm bảo các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ… để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty liên tục và ổn định theo đúng định hướng. 
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 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 

HĐQT, Ban Điều hành và Ban kiểm soát 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên 

Họ và tên Chức vụ 

Vũ Văn Học Chủ tịch HĐQT 

Phan Hùng Thành viên HĐQT 

Lê Duy Diệp Thành viên HĐQT 

Nguyễn Văn Bính Thành viên HĐQT 

Nguyễn Xuân Thỉnh Thành viên HĐQT 

Nguyễn Văn Thiền Thành viên HĐQT 

Võ Văn Bình Thành viên HĐQT 

 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị  

Hiện tại Công ty chưa thành lập các tiểu ban 
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện 10 (mười) cuộc họp Hội đồng quản trị. Tất cả các cuộc họp 

Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên 

 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu là thành 

viên HĐQT 

Số buổi 
họp tham 

dự 

Tỷ lệ % 

Lý do 

không 

tham dự 

1 Ông Vũ Văn Học Chủ tịch 01/01/2015 10/10 100  

2 Ông Phan Hùng Thành viên 01/01/2015 10/10 100  

3 Ông Lê Duy Diệp Thành viên 01/01/2015 10/10 100  

4 Ông Nguyễn Văn Bính Thành viên 01/01/2015 10/10 100  

5 Ông Nguyễn Xuân Thỉnh Thành viên 01/01/2015 10/10 100  

6 Ông Nguyễn Văn Thiền Thành viên 01/01/2015 9/10 90 

Vắng 1 

buổi do 
bận công 

tác (có 

văn bản 
ủy quyền) 

7 Ông Võ Văn Bình Thành viên 01/01/2015 10/10 100  
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Trong năm 2017, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết 

Stt 
Số Nghị quyết, 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 11/01/2017 
Nghị quyết V/v thông qua việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017. 

2 02/NQ-HĐQT 14/03/2017 
Nghị quyết V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Thạnh Phú trực 

thuộc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

3 03/NQ-HĐQT 03/4/2017 
Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017. 

4 04/NQ-HĐQT 10/4/2017 
Nghị quyết V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Thạnh Phú, thống 

nhất mẫu dấu đăng ký giấy phép kinh doanh. 

5 06/NQ-HĐQT 18/4/2017 

Nghị quyết V/v thông qua việc thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 

I/2017 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch 9 tháng 

cuối năm 2017. 

6 07/NQ-HĐQT 12/7/2017 
Nghị quyết V/v ký kết hợp đồng vay lại vốn vay ODA với Ngân 

hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai. 

7 08/NQ-HĐQT 20/7/2017 

Nghị quyết V/v thông qua việc thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng 

đầu năm 2017 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch 

6 tháng cuối năm 2017. 

8 09/NQ-HĐQT 09/10/2017 

Nghị quyết V/v chuyển giao các tuyến ống cấp nước trên địa 

bàn huyện Nhơn Trạch cho Công ty cổ phần cấp nước Nhơn 

Trạch (giá trị được thẩm định 179.080.780.000đ) 

9 10/NQ-HĐQT 19/10/2017 

Nghị quyết V/v thông qua việc thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng 

đầu năm 2017 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch 

3 tháng cuối năm 2017. 

10 11/NQ-HĐQT 24/10/2017 

Nghị quyết V/v chuyển giao trong năm 2017: các tuyến ống cấp 

nước sạch (bao gồm các loại đường ống có đường kính từ 
DN100 đến DN600 cùng các thiết bị và phụ kiện) trên địa bàn 

huyện Nhơn Trạch cho Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch 
(giá trị được thẩm định 56.516.070.000đ). 

11 01/QĐ-HĐQT 03/01/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho cán bộ Công ty đi công tác Hàn 

Quốc. 

12 02/QĐ-HĐQT 03/01/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho cán bộ Công ty đi công tác Nhật 

Bản. 

13 03/QĐ-HĐQT 06/01/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho nhân viên CNCN Biên Hòa đi 

tham quan, du lịch tại các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. 

14 04/QĐ-HĐQT 16/02/2017 
Quyết định V/v thực hiện lương cán bộ quản lý điều hành năm 

2017 – Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 
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Stt 
Số Nghị quyết, 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

15 05/QĐ-HĐQT 15/02/2017 
Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ôtô của 

Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

16 06/QĐ-HĐQT 15/02/2017 
Quyết định V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét công 

nhận sáng kiến tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

17 07/QĐ-HĐQT 21/2/2017 
Quyết định V/v thành lập Hội đồng tư vấn của Công ty cổ phần 

cấp nước Đồng Nai. 

18 08/QĐ-HĐQT 28/02/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho nhận viên P.TCKT Công ty đi 

tham quan, du lịch tại Nhật Bản. 

19 09/QĐ-HĐQT 03/3/2017 
Quyết định V/v củng cố, kiện toàn Ban phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

20 10/QĐ-HĐQT 17/3/2017 
Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công tác 

thi đua khen thưởng. 

21 11/QĐ-HĐQT 22/3/2017 

Quyết định V/v ban hành Quy chế tuyển dụng lao động, đào 

tạo, xét nâng lương và nâng bậc tay nghề của Người lao động 

tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

22 12/QĐ-HĐQT 12/4/2017 
Quyết định V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Thạnh Phú trực 

thuộc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

23 13/QĐ-HĐQT 04/4/2017 
Quyết định V/v thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham 

dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

24 14/QĐ-HĐQT 14/4/2017 
Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi 

nhánh cấp nước Thạnh Phú. 

25 15/QĐ-HĐQT 10/4/2017 
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch quỹ lương của Người quản 

lý và quỹ lương của Người lao động năm 2017. 

26 16/QĐ-HĐQT 25/4/2017 
Quyết định V/v thực hiện lương cán bộ quản lý điều hành năm 

2017 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

27 17/QĐ-HĐQT 04/5/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho cán bộ Công ty cổ phần cấp 

nước Nhơn Trạch đi tham quan, du lịch tại Singapore. 

28 18/QĐ-HĐQT 18/5/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho đoàn CB.CNV Công ty đi tham 

quan, du lịch Hàn Quốc (11/6/17 – 15/6/17). 

29 19/QĐ-HĐQT 18/5/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho đoàn CB.CNV Công ty đi tham 

quan, du lịch Hàn Quốc (18/6/17 – 22/6/17). 

30 20/QĐ-HĐQT 26/5/2017 
Quyết định cho đoàn CB.CNV Công ty cổ phần cấp nước Long 

Khánh đi tham quan, du lịch Thái Lan. 

31 21/QĐ-HĐQT 02/6/2017 

Quyết định V/v chấp thuận cho nhân viên Chi nhánh Quản lý 

các dự án cấp nước Đồng Nai đi tham quan, du lịch tại Thái 

Lan. 
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Stt 
Số Nghị quyết, 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

32 22/QĐ-HĐQT 02/6/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho nhân viên Phòng Quản lý chất 

lượng nước đi tham quan, du lịch tại Malaysia – Singapore. 

33 23/QĐ-HĐQT 08/6/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho nhân viên P.TCHC đi tham quan 

du lịch Singapore. 

34 24/QĐ-HĐQT 13/6/2017 Quyết định V/v chi thương cho người quản lý Công ty. 

35 25/QĐ-HĐQT 19/6/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho đoàn CB.CNV Công ty cổ phần 

cấp nước Long Khánh đi tham quan, du lịch Thái Lan. 

36 26/QĐ-HĐQT 22/6/2017 

Quyết định V/v chấp thuận cho Người đại diện phần vốn của 

Công ty tại Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đi tham quan 
du lịch, tại Sungapore – Malaysia. 

37 27/QĐ-HĐQT 28/7/2017 

Quyết định V/v chấp thuận cho cán bộ quản lý Công ty và Người 

đại diện phần vốn tại Công ty CP dịch vụ và xây dựng cấp nước 

Đồng Nai tham dự Hội thảo triễn lãm WATER - 2017 tại ISRAEL. 

38 28/QĐ-HĐQT 07/8/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho nhân viên CNCN Biên Hòa đi 

tham quan, du lịch tại Thái Lan. 

39 29/QĐ-HĐQT 31/8/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho cán bộ CNCN Biên Hòa đi tham 

quan, du lịch tại Singapore – Malaysia. 

40 30/QĐ-HĐQT 01/9/2017 

Quyết định V/v duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 

dự án HTCN Nhơn Trạch (giai đoạn 1) công suất 100.000 
m3/ngày. 

41 31/QĐ-HĐQT 10/10/2017 
Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý việc đi nước ngoài 
của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

42 32/QĐ-HĐQT 18/10/2017 
Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty 
cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

43 33/QĐ-HĐQT 24/10/2017 
Quyết định V/v chấp thuận cho cán bộ Chi nhánh Quản lý các 
dự án cấp nước Đồng Nai đi tham quan, du lịch tại Maldives. 

44 34/QĐ-HĐQT 08/11/2017 

Quyết định V/v chấp thuận cho cán bộ Công ty đi tham quan 
nhà máy sản xuất thiết bị ngành nước và xử lý nước của Công 

ty Hydro Instruments tại Mỹ. 
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Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị 

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo, và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ 

sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Trong năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện 

các nhiệm vụ được một cách trung thực, cẩn trọng, năng động, đặc biệt tìm kiếm khách hàng, mở 

rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng. Công tác giám sát các hoạt động của Ban điều 

hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời 

mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty được HĐQT thực hiện chặt chẽ và sát sao. Bên cạnh đó, HĐQT 

đã triển khai thực hiện Quy định quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng để hoàn thiện 

công tác quản trị công ty. Tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định.  

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc Công ty 

Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban điều hành trong năm 2016, ghi nhận sự 

nỗ lực và quyết tâm trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội 

đồng quản trị giao phó. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề: 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2017 đề ra. HĐQT nhận thấy Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù 

hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; tuân thủ chặt chẽ các 

quy định quản trị và quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp. 

 Hàng quý, Giám đốc Công ty lập báo cáo các chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị; đồng thời 

qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh 

doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị 

xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính 

để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh kịp thời đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty. 

 Thông qua nội dung đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty. 

 Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy 

định pháp luật hiện hành. 
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BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên Ban Kiểm soát 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

1 Nguyễn Tấn Dũng Nguyên Trưởng ban 

2 Phạm Thị Hồng Trưởng ban 

3 Phan Thùy Đoan Thành viên 

4 Tăng Tố Vân Thành viên 

 

Sự thay đổi nhân sự trong năm 2017 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 
Ngày miễn 

nhiệm 

1 Nguyễn Tấn Dũng Thành viên Ban kiểm soát 01/01/2015 14/04/2017 

2 Phạm Thị Hồng Thành viên Ban kiểm soát 14/04/2017  

 

 

 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã tiến hành các cuộc giám sát cụ thể như sau: 

 Giám sát tình hình hoạt động của Công ty, đánh giá sự tuân thủ pháp luật đối với các hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2017 của Công ty tổ chức vào ngày 14/4/2017 theo đúng trình tự và quy định. 

 Giám sát tình hình hoạt động quý I, II, III, IV năm 2017 của Công ty. 

 Kiểm tra tình hình sản suất kinh doanh năm 2017. 

 Kiểm tra chuyên đề về lao động tiền lương, tình hình thực hiện nhiệm vụ đại diện vốn của Công ty 

tại Công ty CP cấp nước Long Khánh. 

 Kết quả đánh giá: 

 Nhìn chung hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2017 được tiến hành 

một cách cẩn trọng, hợp lý, hiệu quả đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.  

 Đối với cổ đông của Công ty trong thời gian qua Ban Kiểm soát chưa nhận được yêu cầu 

kiểm tra từ phía cổ đông. 
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Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác 

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp sơ kết tình 

hình sản xuất kinh doanh của Công ty, nhờ đó nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, 

tham gia ý kiến trong công tác lãnh đạo điều hành hoạt động của Công ty nhằm mục tiêu hoàn 

thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông 

qua. 

- Phối hợp trực tiếp với bộ phận tài chính kế toán trong việc rà soát các quy định pháp lý 

phục vụ cho việc ghi chép, lập các báo cáo tài chính một cách thận trọng và tuân thủ các 

quy định hiện hành. 

- Phối hợp với các bộ phận chức năng trong việc xây dựng các quy định nội bộ phù hợp với 

quy định hiện hành. 

- Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp nghiêm túc, cung cấp hồ sơ đầy đủ kịp thời của các 

bộ phận quản lý có liên quan. 

Hoạt động khác của BKS 

Trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp cho các nội dung: 

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát sau khi thay đổi nhân sự. 

- Phân công, phân nhiệm theo cơ cấu nhân sự mới. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT 

STT Họ và tên Chức vụ Lương Thưởng Thù lao 

1 Hội đồng quản trị 

 Ông Vũ Văn Học 
Chủ tịch 

HĐQT 
854.462.000 87.000.000   

 Ông Phan Hùng 
TVHĐQT, 

Giám đốc 
782.522.000 86.000.000 72.000.000 

 Ông Nguyễn Xuân Thỉnh 
TVHĐQT, Phó 

giám đốc 
655.544.250 66.000.000 72.000.000 

 Ông Nguyễn Văn Bính 
TVHĐQT, Phó 

giám đốc 
622.890.000 66.000.000 72.000.000 

 Ông Lê Duy Diệp 
TVHĐQT, Phó 

giám đốc 
625.890.000 66.000.000 72.000.000 

 Ông Nguyễn Văn Thiền TVHĐQT  30.000.000 72.000.000 

 Ông Võ Văn Bình TVHĐQT  30.000.000 72.000.000 

2 Ban kiểm soát 

 Nguyễn Tấn Dũng (T1 đến T4) Trưởng ban 181.587.000 42.000.000   

 Phạm Thị Hồng (T5 đến T12) Thành viên 260.158.000   

 Phan Thuỳ Đoan Thành viên  20.000.000 48.000.000 

 Tăng Tố Vân Thành viên  20.000.000 48.000.000 

3 Ban điều hành 

 Nguyễn Thu Oanh 
Kế toán 

trưởng 
552.948.300 37.000.000   
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Thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và những 

người liên quan năm 2017 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Stt 

Tên 

cổ 
đông 

lớn 

Chức 

vụ/Liên 

quan 

 

Số lượng CP 

trước giao 

dịch 

Giao 

dịch 

(Mua/Bá
n/Cho/T

ặng/Thừ
a kế, …) 

Số 
lượng 

CP đã 

giao 
dịch 

Số lượng 

CP sau 

giao dịch 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Công 

ty cổ 
phần 

Nước 

Thủ 
Dầu 

Một 

Tổ chức có 

2 thành 
viên tham 

gia HĐQT: 
ông Nguyễn 

Văn Thiền, 
ông Võ Văn 

Bình. 

 

16.110.833 Bán 330.000 15.780.833 

Từ 

26/04/17 
đến 

19/05/17 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Stt 

Tổ chức/ cá nhân thực 

hiện giao dịch với Công 
ty 

Nội dung giao dịch Ghi chú 

1 
Công ty TNHH MTV TM DV 

Kỹ thuật D&B 

Hợp đồng phát sinh: Mua hộp bảo vệ 

đồng hồ, phục vụ lắp đặt cho khách 
hàng. 

Tổ chức có ông Võ 

Văn Bình TV.HĐQT 

Dowaco, giữ chức 
Chủ tịch HĐTV. 
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Các kế hoạch, công việc cụ thể để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị 

Công ty 

Hội đồng quản trị tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành 

vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, như sau: 

 Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về sản lượng, doanh thu và lợi 

nhuận theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã đề ra. 

 Định hướng trong việc bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn. 

 Định hướng đầu tư, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. 

 Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác chống thất nước để mang lại hiệu quả kinh doanh cao. 

 Tiếp tục triển khai việc Khoán chi phí cho các đơn vị trực thuộc. 

 Định hướng tập trung triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục 

vụ khách hàng. 

 Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận có liên quan và đơn vị thi công, giám sát để thực hiện thi công các 

công trình cấp nước hoàn thành theo đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án. 
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Việc thực hiện các quy định về quản 

trị Công ty 

Trong năm 2017, với việc ban hành nghị 

định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng với công ty đại 

chúng của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 

01 tháng 08 năm 2017, Công ty đã có 

những thay đổi trong điều lệ cũng như 

các chính sách, tổ chức nguồn nhân lực 

nhằm đảm bảo việc quản trị Công ty 

luôn được theo đúng Pháp luật. Ngoài 

ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức 

quản trị cho các thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban Giám đốc thông qua việc 

cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo 

của UBCKNN, các cơ quan liên quan và 

các lớp học quản trị công ty. Từ đó, 

nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao 

khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi 

phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối 

với cổ đông, nhà đầu tư.  
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 

Địa chỉ: 48 Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: (0251) 384 3316 

Fax: (0251) 384 7149 

Website: www.dowaco.vn 

 


	Công ty khoan cấp nước Đồng Nai đã cải tạo nâng cấp thêm trạm bơm giếng ngầm, cấp nước cho hơn 1.500 hộ dân với công suất 2.740 m3 /ngày.
	Ngành nghề kinh doanh
	- Khai thác, xử lý và cung cấp nước: Khai thác, xử lý nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp, phân phối nước sạch.
	- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại: Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên ngành nước.
	- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Kinh doanh khách sạn.
	- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành nước.
	- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:
	 Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp.
	 Thiết kế công trình cấp nước; Thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình; Dịch vụ hỗ trợ xây dựng; Dịch vụ tư vấn thiết kế khác.
	 Thiết kế công trình thoát nước. Khảo sát, giám sát thi công, thẩm tra các công trình cấp thoát nước.
	 Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Giám sát thi công công trình dân dụng-công nghiệp. Lập hồ sơ mời thầu. Đánh giá hồ sơ dự thầu. Thẩm định thiết kế kỹ thuật. Quyết toán các dự án đầu tư.
	 Tư vấn quản lý dự án đầu tư. Thẩm định hồ sơ mời thầu và dự toán-tổng dự toán.
	 Thẩm định kết quả đấu thầu.
	- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; Xây dựng nhà ở và cho thuê nhà; Cho thuê văn phòng; Kinh doanh bất động sản.
	- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.
	- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng công trình công nghiệp.
	- Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí: Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước.
	- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
	- Xây dựng công trình công ích: Xây dựng các công trình cấp thoát nước.
	- Xây dựng nhà các loại: Xây dựng công trình dân dụng.
	- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Kiểm định đồng hồ đo nước từ 15 mm đến 100 mm (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
	- Điều hành tour du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật).
	Địa bàn kinh doanh
	Công ty cấp nước Đồng Nai hiện đang sản xuất và cung cấp nước sạch, hoạt động xây dựng lắp đặt đường ống cấp nước trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, rộng khắp các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai và các khu vực lân cận.
	Mô hình quản trị
	Ngày 05/09/2014, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2744/QĐ-UBND, phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên cấp nước Đồng Nai thành Công ty cổ phần;
	Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2015, căn cứ theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/12/2014 và Điề...
	Sơ đồ tổ chức
	Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ phát triển kinh tế nhanh. Các trung tâm, thị trấn thị tứ, các đô thị và khu công nghiệp trong tỉnh ngày càng phát triển sẽ thúc đẩy ngành cấp nước phát triển theo để đáp ứng nhu cầu cấp nướ...
	- Đầu tư phát triển nguồn nước theo quy hoạch được duyệt từ các nguồn vốn vay ODA, vốn tự có, vốn vay thương mại, vốn vay ưu đãi, vốn huy động của khách hàng và vốn của các chủ đầu tư khác.
	- Triển khai các dự án đầu tư hệ thống cấp nước để cung cấp cho các khu vực thị xã, thị trấn, khu vực dân cư tập trung để mở rộng phạm vi cung cấp nước và tăng đối tượng sử dụng nước sạch.
	- Đầu tư nâng công suất các nhà máy nước bằng các hình thức mở rộng, cải tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới.
	- Có những giải pháp phát triển nguồn, mạng lưới cấp nước để đáp ứng nhu cầu phục vụ dân sinh và công nghiệp.
	Các dự án phát triển mạng lưới cấp nước:
	Chính sách lương, thưởng, phúc lợi
	Dự án HTCN Thiện Tân (giai đoạn 2)
	Tổng tài sản năm 2017 tăng 8,16% so với năm 2016, đạt giá trị hơn 3,702 tỷ đồng. Theo đó, Công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu sử dụng tài sản ngắn hạn rất thấp so với tài sản dài hạn. Với đặc thù ngành nghề xử lý và cung cấp nước sạch nên giá trị tài sản cố...
	Tổng nguồn vốn Công ty năm 2017 tăng 8,16% so với năm trước. Sự tăng trong nguồn vốn chủ yếu xuất phát từ các khoản vay tài chính ngắn và dài hạn. Các khoản vay được sử dụng chủ yếu cho việc bổ sung nguồn vốn phục vụ các dự án nhà máy nước và nâng cấp...
	Các công tác khác
	Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
	Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị
	Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc Công ty
	 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đề ra. HĐQT nhận thấy Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản tr...
	 Hàng quý, Giám đốc Công ty lập báo cáo các chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gia...
	 Thông qua nội dung đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty.
	 Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
	BAN KIỂM SOÁT
	CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT
	Thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và những người liên quan năm 2017
	Các kế hoạch, công việc cụ thể để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty
	 Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã đề ra.
	 Định hướng trong việc bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn.
	 Định hướng đầu tư, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
	 Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác chống thất nước để mang lại hiệu quả kinh doanh cao.
	 Tiếp tục triển khai việc Khoán chi phí cho các đơn vị trực thuộc.
	 Định hướng tập trung triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.
	 Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận có liên quan và đơn vị thi công, giám sát để thực hiện thi công các công trình cấp nước hoàn thành theo đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.
	Công ty khoan cấp nước Đồng Nai đã cải tạo nâng cấp thêm trạm bơm giếng ngầm, cấp nước cho hơn 1.500 hộ dân với công suất 2.740 m3 /ngày.
	Ngành nghề kinh doanh
	- Khai thác, xử lý và cung cấp nước: Khai thác, xử lý nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp, phân phối nước sạch.
	- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại: Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên ngành nước.
	- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Kinh doanh khách sạn.
	- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành nước.
	- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:
	 Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp.
	 Thiết kế công trình cấp nước; Thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình; Dịch vụ hỗ trợ xây dựng; Dịch vụ tư vấn thiết kế khác.
	 Thiết kế công trình thoát nước. Khảo sát, giám sát thi công, thẩm tra các công trình cấp thoát nước.
	 Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Giám sát thi công công trình dân dụng-công nghiệp. Lập hồ sơ mời thầu. Đánh giá hồ sơ dự thầu. Thẩm định thiết kế kỹ thuật. Quyết toán các dự án đầu tư.
	 Tư vấn quản lý dự án đầu tư. Thẩm định hồ sơ mời thầu và dự toán-tổng dự toán.
	 Thẩm định kết quả đấu thầu.
	- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; Xây dựng nhà ở và cho thuê nhà; Cho thuê văn phòng; Kinh doanh bất động sản.
	- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.
	- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng công trình công nghiệp.
	- Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí: Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước.
	- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
	- Xây dựng công trình công ích: Xây dựng các công trình cấp thoát nước.
	- Xây dựng nhà các loại: Xây dựng công trình dân dụng.
	- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Kiểm định đồng hồ đo nước từ 15 mm đến 100 mm (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
	- Điều hành tour du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật).
	Địa bàn kinh doanh
	Công ty cấp nước Đồng Nai hiện đang sản xuất và cung cấp nước sạch, hoạt động xây dựng lắp đặt đường ống cấp nước trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, rộng khắp các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai và các khu vực lân cận.
	Mô hình quản trị
	Ngày 05/09/2014, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2744/QĐ-UBND, phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên cấp nước Đồng Nai thành Công ty cổ phần;
	Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2015, căn cứ theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/12/2014 và Điề...
	Sơ đồ tổ chức
	Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ phát triển kinh tế nhanh. Các trung tâm, thị trấn thị tứ, các đô thị và khu công nghiệp trong tỉnh ngày càng phát triển sẽ thúc đẩy ngành cấp nước phát triển theo để đáp ứng nhu cầu cấp nướ...
	- Đầu tư phát triển nguồn nước theo quy hoạch được duyệt từ các nguồn vốn vay ODA, vốn tự có, vốn vay thương mại, vốn vay ưu đãi, vốn huy động của khách hàng và vốn của các chủ đầu tư khác.
	- Triển khai các dự án đầu tư hệ thống cấp nước để cung cấp cho các khu vực thị xã, thị trấn, khu vực dân cư tập trung để mở rộng phạm vi cung cấp nước và tăng đối tượng sử dụng nước sạch.
	- Đầu tư nâng công suất các nhà máy nước bằng các hình thức mở rộng, cải tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới.
	- Có những giải pháp phát triển nguồn, mạng lưới cấp nước để đáp ứng nhu cầu phục vụ dân sinh và công nghiệp.
	Các dự án phát triển mạng lưới cấp nước:
	Chính sách lương, thưởng, phúc lợi
	Dự án HTCN Thiện Tân (giai đoạn 2)
	Tổng tài sản năm 2017 tăng 8,16% so với năm 2016, đạt giá trị hơn 3,702 tỷ đồng. Theo đó, Công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu sử dụng tài sản ngắn hạn rất thấp so với tài sản dài hạn. Với đặc thù ngành nghề xử lý và cung cấp nước sạch nên giá trị tài sản cố...
	Tổng nguồn vốn Công ty năm 2017 tăng 8,16% so với năm trước. Sự tăng trong nguồn vốn chủ yếu xuất phát từ các khoản vay tài chính ngắn và dài hạn. Các khoản vay được sử dụng chủ yếu cho việc bổ sung nguồn vốn phục vụ các dự án nhà máy nước và nâng cấp...
	Các công tác khác
	Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
	Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị
	Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc Công ty
	 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đề ra. HĐQT nhận thấy Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản tr...
	 Hàng quý, Giám đốc Công ty lập báo cáo các chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gia...
	 Thông qua nội dung đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty.
	 Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
	BAN KIỂM SOÁT
	CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT
	Thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và những người liên quan năm 2017
	Các kế hoạch, công việc cụ thể để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty
	 Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã đề ra.
	 Định hướng trong việc bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn.
	 Định hướng đầu tư, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
	 Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác chống thất nước để mang lại hiệu quả kinh doanh cao.
	 Tiếp tục triển khai việc Khoán chi phí cho các đơn vị trực thuộc.
	 Định hướng tập trung triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.
	 Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận có liên quan và đơn vị thi công, giám sát để thực hiện thi công các công trình cấp nước hoàn thành theo đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.
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