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1997 

Tiền thân là xí nghiệp 

Nước Nhơn Trạch, đơn vị 

trực thuộc Công ty TNHH 

Một Thành viên Xây dựng 

Cấp nước Đồng Nai được 

thành lập theo quyết định 

số 03/XD.QĐ ngày 

08/04/1997 của Sở Xây 

dựng Đồng Nai 

 

Chuyển đổi thành 

CTCP Cấp nước Nhơn 

Trạch theo Quyết 

định số 3059/QĐ – 

UBNN ngày 

24/09/2007 của 

UBNN tỉnh Đồng Nai 

về việc “phê duyệt 

phương án và chuyển 

Xí nghiệp Nước Nhơn 

Trạch thành Công ty 

Cổ phần 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

2007 

2008 

24/01/2008 Đại hội 

đồng cổ đông thông 

qua điều lệ tổ chức 

hoạt động cho CTCP 

Cấp nước Nhơn 

Trạch. Ngày 

14/02/2008 được Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Đồng Nai cấp 

giấy Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh 

số 4703000498 
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2012 

Cổ phiếu Công ty 

chính thức được giao 

dịch trên sàn UPCOM 

với vốn điều lệ là 

50.000.000.000 VNĐ  

 

2016 

Thực hiện thành công đợt 

tăng vốn điều lệ từ nguồn 

vốn chủ sở hữu theo nghị 

quyết lấy ý kiến ĐHĐCĐ 

số 01/2015/NQLYK-

ĐHĐCĐ ngày 

20/10/2015. Theo báo 

cáo tài chính kiểm toán 

năm 2016, vốn điều lệ 

của NTW hiện đang là 75 

tỷ đồng 

 

2017 

Thực hiện tăng vốn điều 

lệ Công ty từ 75 tỷ lên 

100 tỷ đồng sau khi hoàn 

tất việc phát hành cổ 

phiếu tăng vốn từ nguồn 

vốn chủ sở hữu theo nghị 

quyết số 01/2017/NQ-

ĐHĐCĐ-NTW ngày 

20/04/2017 
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 Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt  

 Khai thác, lọc nước phục vụ công nghiệp 

  Phân phối nước sạch 

 Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước. 

 Xây dựng trạm bom 

Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) đang hoạt động trong các lĩnh vực chính như sau: 

 

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
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 ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) có địa bàn hoạt động kinh doanh chủ yếu tại 

Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.  

 

 

 Lắp đặt ống cấp, thoát nước, bơm nước 

 Theo dõi, giám sát lắp đặt thiết bị công trình  

 Xây dựng, hoàn thiện công trình cấp nước 
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Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của Công ty tổ 

chức theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Bao gồm 

các bộ phận: 

 Đại hội đồng cổ đông  

 Hội đồng quản trị Công ty  

 Ban kiểm soát 

  Ban Giám đốc  

 Phòng chuyên môn nghiệp vụ 

Cơ cấu bộ quản lý điều hành 

Mô hình quản trị 

Điều hành trực tiếp 

Kiểm soát hoạt động 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

P.Tổ 

Chức 

Hành 

Chính 

 

P.Kế 

Hoạch 

Kỹ 

Thuật 

 

P.Kinh 

Doanh 

 

P.Tài 

Chính 

Kế Toán 

 

Phân 

Xưởng 

Sản 

Xuất 

Nước 

 

Đội Xây 

Lắp Sửa 

Chữa 

 

Trạm Đại Phước 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp nước hoạt động 

dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty đặt các mục tiêu 

phát triển chủ yếu sau: 

 Đảm bảo cung cấp nước ổn định cho địa bàn hoạt 

động và không ngừng mở rộng khu vực kinh doanh. 

 Duy trì và nâng cao chất lượng nước cung cấp theo 

tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

 Tối đa hóa lợi ích kinh tế của cổ đông đi đôi với phát 

triển bền vững. 

 Tôn trọng và tuân thủ pháp luật, quản trị Công ty 

minh bạch tạo sự phát triển mạnh mẽ. 

 Kiểm soát giá vốn hàng bán: Do đặc thù hoạt động trong ngành cung cấp nước, công ty cần kiểm soát chi 

phí chủ yếu là điện năng, nguồn nước và một số loại hóa chất chuyên xử lý nước như phèn, vôi, clo,…  để 

cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh.  

 Uy tín và chất lượng: Tận dụng tối đa các nguồn lực có sẵn đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ tìm 

kiếm, sữa chữa kịp thời các lỗi phát sinh. Để đảm bảo việc cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của 

các doanh nghiệp, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn hoạt động. 

 Đội ngũ nhân sự: Có kế hoạch cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng và quản lý kinh doanh, phát huy tối đa tính sang tạo, xây dựng một đơn vị cấp 

nước vững mạnh. 

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 
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Các mục tiêu đối với môi trường xã hội 

Với hoạt động chính là sản xuất và phân phối nước sạch, có ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, Công ty luôn ý thức được 

vai trò và trách nhiệm của mình đối với môi trường, cộng đồng và 

xã hội. Sau đây là mục tiêu cụ thể của công ty đối với môi trường 

và xã hội: 

 

 

 

 

Đối với môi trường 

Công ty luôn dành sự quan tâm nhất định và rất xem trọng yếu 

tố môi trường trong quá trình sản xuất. Chất lượng nước luôn 

đảm bảo được các chỉ tiêu Lý - Hóa và Vi sinh theo tiêu chuẩn 

của Bộ Y Tế. Bên cạnh đó, các quy định về khai thác và sử dụng 

nguồn nước ngầm cũng được NTW nghiêm túc tuân thủ nhằm 

bảo vệ và tránh cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, Công 

ty cũng có biện pháp hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm môi 

trường phát sinh từ các hoạt động sản xuất, thi công xây lắp. 

 

Đối với xã hội cộng đồng 

 Công ty luôn nỗ lực cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công 

nghệ, cải cách thủ tục để đảm bảo cung cấp nguồn 

nước liên tục, ổn định với chất lượng tốt nhất, đảm bảo 

tính kịp thời cho mọi nhu cầu của người dân và khách 

hàng doanh nghiệp; 

 Đảm bảo chất lượng nước luôn đạt chuẩn, an toàn cho 

người sử dụng, thường xuyên rà soát mạng lưới cấp 

nước, các trạm bơm và trạm biến áp, đảm bảo chất 

lượng nguồn nước an toàn và đồng nhất cho mọi khách 

hàng; 

 Thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, quyên 

góp hỗ trợ các đối tượng khó khăn thông qua các 

chương trình ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, Tiếp bước 

cho em đến trường. 
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Rủi ro pháp luật 

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, đăng ký giao dịch cổ phiếu 

tại Sở GDCK Hà Nội nên hoạt động của NTW chịu nhiều tác động từ các văn bản pháp 

luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán, các Nghị định, thông tư liên quan về 

hoạt động công bố thông tin,... Ngoài ra với ngành nghề khai thác và cung cấp nước 

sạch, hoạt động của công ty còn chịu sự chi phối bởi các văn bản luật liên quan đến việc 

quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Giá bán nước cũng vì thế sẽ bị kiểm soát 

từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của NTW. Trong những năm gần đây, 

rất nhiều văn bản pháp luật có sự thay đổi nhằm đáp ứng sự hội nhập sâu rộng đang 

diễn ra trong nền kinh tế hiện nay. Mỗi sự thay đổi đều hàm chứa cơ hội và thách thức 

ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

NTW luôn tìm cách để đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro về pháp luật như: 

Cập nhập liên tục quá trình thay đổi các quy định pháp luật điều chỉnh về tổ chức hoạt 

động của công ty để có được sự thay đổi thích nghi phù hợp góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động. Các bộ phận trong phòng ban của công ty luôn có trách nhiệm tìm hiểu 

và xây dựng quy trình hoạt động phù hợp với pháp luật và có được nhiều hiệu quả khi áp 

dụng thực tế. Tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên cập nhật kiến thức pháp luật 

bằng cách cử nhân sự tham dự các buổi hội thảo phổ biến các quy định mới của cơ quan 

ngành và đơn vị tư vấn doanh nghiệp. 

 

CÁC RỦI RO 
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  Rủi ro kinh tế 

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, tình hình Kinh tế - Xã 

hội Việt Nam năm 2017 có nhiều thuận lợi trong bối cảnh kinh 

tế thế giới chuyển biến tích cực với đà tăng trưởng khả quan 

của nền kinh tế Mỹ và các nước phát triển. Tăng trưởng GDP 

năm 2017 đạt mức 6.81% vượt mục tiêu 6.7% Quốc Hội đề 

ra từ đầu năm, đây cũng là mức tăng cao trong suốt những 

năm qua. Tuy nhiên, với đặc thù lĩnh vực của Công ty là khai 

thác và phân phối nước sạch, là yếu tố không thể thiếu trong 

đời sống sinh hoạt và sản xuất do đó ít bị tác động mạnh bởi 

các yếu tố thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế.  

Mặc dù ít chịu biến động từ thay đổi kinh tế, nhưng không vì 

vậy mà công ty chủ quan với tình hình chung. Ban Lãnh đạo 

Công ty luôn cập nhật và theo sát diễn biến kinh tế vĩ mô, 

nhằm đảm bảo nhận diện và ứng phó kịp thời với các rủi ro 

do tác động từ nền kinh tế. 
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Rủi ro về mạng lưới hoạt động 

Với đặc thù hoạt động là đơn vị khai thác, cung cấp nước sử dụng 

cho sản xuất và sinh hoạt, công ty không thể trách khỏi vấn đề 

thất thoát trong quá trình truyền dẫn sản phẩm đến khách hàng. 

Giải pháp cho bài toán này thực sự là một thách thức không nhỏ 

đối với ban lãnh đạo của NTW. Với mạng lưới phân bố rộng khắp 

như hiện nay, công tác kiểm soát thất thoát hàng năm gặp nhiều 

khó khăn do hệ thống đường ống cấp nước có thể đã cũ, ống mục 

chưa được thay thế làm rò rĩ nước. Bên cạnh đó sự gian lận trong 

sử dụng của một số người tiêu dùng cũng góp phần làm gia tăng 

mức độ ảnh hưởng của rủi ro này. 

Với những khó khăn như trên, Công ty đã tăng cường bố trí thêm 

các cán bộ chuyên trách định kỳ kiểm tra và rà soát nhằm khắc 

phục cũng như giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra đối với mạng 

lưới ống dẫn nước. Thực hiện kiểm tra giám sát các hộ gia đình, cơ 

sở sản xuất có dấu hiệu gian lận để tránh thất thoát. 

NTW luôn lên kế hoạch cụ thể cho việc tu sửa và nâng cấp các hệ 

thống đường ống cũng như các trạm bơm, trạm tăng áp và giếp 

khoan để nhằm hạn chế tối đa rủi ro về việc thất thoát nước. 
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Rủi ro nguyên vật liệu, giá cả và các yếu tố đâu vào 

Đầu vào của quá trình sản xuất tại Nhà máy là nguồn nước ngầm mà Công ty khai thác 

được. NTW sử dụng các nguyên phụ liệu để xử lý nước bao gồm Clo (Cl2) và Natri 

Hydroxyt (NaOH). Các loại hóa chất này chủ yếu được Công ty mua từ những doanh 

nghiệp cung cấp có uy tín trên thị trường vì thế luôn đảm bảo được chất lượng tốt nhất 

khi sử dụng. Nguồn cung cấp nguyên liệu năm qua nhìn chung khá ổn định do Công ty và 

các nhà cung cấp có mối quan hệ gắn bó từ rất lâu. Do đó rủi ro về nguyên vật liệu dùng 

xử lý nước là không quá lớn đối với Công ty. 

Ngoài ra, vì giá bán nước chịu sự kiểm soát của các quy định đặc thù trong ngành nên 

thực tế khi áp dụng phương án kinh doanh đã được phê duyệt Công ty phải chịu rủi ro về 

giá nếu chi phí có sự biến động lớn. 

Để hạn chế về rủi ro nguyên vật liệu NTW đã luôn duy trì tốt mối quan hệ hợp tác với các 

đơn vị cung cấp cũ và cũng không quên tìm kiếm những nguồn cung cấp mới để có được 

phương án dự phòng và có thêm sự lựa chọn cho mục tiêu tiết kiệm chi phí đầu vào.  

Ngoài ra trong quá trình hoạt động, Công ty luôn đề ra kế hoạch chi tiết từ đó theo sát 

quá trình thực hiện nhằm quản lý hiệu quả sử dụng nguồn nước ngầm cũng như đảm bảo 

chất lượng và duy trì được quá trình cung cấp nước đến khách hàng của mình được đầy 

đủ và liên tục. 
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Rủi ro về môi trường 

Trong quá trình hoạt động và cung cấp dịch vụ của mình, NTW không tránh khỏi 

có những tác động nhất định đến môi trường xung quanh khu vực nhà máy. 

Chính vì thế công ty luôn ý thức và tuân thủ các quy định về môi trường trong 

việc kiểm tra chất lượng nước và bảo quản hóa chất xử lý nước. Không ngừng cải 

tiến kỹ thuật để giảm thiểu những rủi ro gây ra ô nhiễm tại khu vực sản xuất. 

NTW luôn có sự kiểm soát, đánh giá tác động của hoạt động sản xuất đến môi 

trường. Hệ thống công nghệ áp dụng được bảo trì định kỳ, đảm bảo duy trì trạng 

thái hoạt động của máy móc ở mức tốt nhất để tạo ra dòng nước sạch phân phối 

đến khách hàng. 
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THÔNG TIN CHUNG 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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 Ban điều hành công ty 

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Những thay đổi trong ban điều hành 

 Tình hình nhân sự và chính sách đối với người lao động 
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  BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

 

Thành viên ban điều hanh công ty 

Thành viên Ban Điều hành Chức Vụ 

Ông Nguyễn Anh Tuấn Giám Đốc 

Ông Ngô Dương Đại Phó Giám Đốc 

Ông Võ Quang Hồng Phó Giám Đốc 

Đặng Thị Thu Hằng Phụ trách phòng Tài chính Kế toán 
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Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc 

Sinh năm: 1967 

Nơi sinh: Thanh Hóa 

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

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 60.000 cổ phần - tỷ lệ 

0,6% vốn điều lệ 

Đại diện phần vốn: 1.200.000 cổ phần - tỷ lệ 12% vốn điều lệ 

Quá trình công tác: 

 1968 – 1988: Công ty Xây dựng Lọc Hóa Dầu Long Thành 

- Đồng Nai 

 1988 – 1989: Công ty Dừa Long Thành - Đồng Nai 

 1989 – 1997: Công ty Khoan Cấp Nước Đồng Nai 

 1997 – Nay: Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch nay là Công ty 

cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch - Đồng Nai 

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành 

 
Ông Nguyễn Anh Tuấn Ông Võ Quang Hồng 

Phó Giám Đốc  

Sinh năm: 1958 

Nơi sinh: Đông Nai 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.332 

cổ phần - tỷ lệ 0,013% vốn điều lệ  

Đại diện phần vốn: 0 cổ phần 

Quá trình công tác: 

 1978 – 2002: Xí nghiệp Nước Long 

Khánh – Đồng Nai 

 2002 – Nay: Xí nghiệp Nước Nhơn 

Trạch, nay là Công ty cổ phần Cấp Nước 

Nhơn Trạch - Đồng Nai 
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Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc  

Năm sinh: 1979 

Nơi sinh: Hà Nội 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

Đại diện phần vốn: 1.000.000 cổ phần - tỷ lệ 10% vốn điều lệ 

Quá trình công tác: 

 2001 - 05/2012: Công ty TNHH Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, nay là Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 

 06/2012 – Nay: Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 

 

  

 

 Phụ trách phòng Tài chính Kế toán  

Năm sinh: 1986 

Nơi sinh: Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 2.000 cổ phần – tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ  

Đại diện phần vốn: 0 cổ phần  

Quá trình công tác: 

 2009 – 2012: Nhân viên Phòng TC – KT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 

 2012 – 2016: Phó phòng TC – KT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 

 2016 – Nay: Phụ trách phòng TC – KT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 

 

Ông Ngô Dương Đại 

Bà Đặng Thị Thu Hằng 
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Thành viên HĐQT Chức Vụ 

Ông Nguyễn Cao Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc 

Ông Ngô Dương Đại Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc 

Ông Nguyễn Thanh Bình Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Chí Quốc Thành viên HĐQT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Ông Nguyễn Cao Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

o Đại diện phần vốn: 1.843.736 cổ phần - tỷ lệ 18,44% vốn điều lệ 

 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 60.000 cổ phần - tỷ lệ 0.6% vốn điều lệ 

o Đại diện phần vốn: 1.200.000 cổ phần - tỷ lệ 12% vốn điều lệ 

 Ông Ngô Dương Đại – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc  

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

o Đại diện phần vốn: 1.000.000 cổ phần - tỷ lệ 10% vốn điều lệ 

 Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

o Đại diện phần vốn: 0 cổ phần 

 Ông Nguyễn Chí Quốc - Thành viên Hội đồng quản trị 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

o Đại diện phần vốn: 0 cổ phần  
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Thành viên HĐQT Chức Vụ 

Ông Trần Văn Thùy Trưởng Ban 

Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm Thành viên 

Ông Nguyễn Tấn Dũng Thành viên 

 

BAN KIỂM SOÁT 

CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT 

 Ông Trần Văn Thùy – Trưởng Ban kiểm soát 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.600 cổ phần – Tỷ lệ 0,02% 

o Đại diện phần vốn: 1.000.000 cổ phần - tỷ lệ 10% vốn điều lệ 

 Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thành viên Ban kiểm soát 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  

o Đại diện phần vốn: 200.000 cổ phần – Tỷ lệ 2,00% vốn điều lệ 

 Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm – Thành viên Ban kiểm soát 

o Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 166.600 cổ phần - tỷ lệ 1.67% vốn điều lệ 

o Đại diện phần vốn: 0 cổ phần 
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Tổng số lao động năm 2017 là 84 người 

Trong đó: 

STT Tính chất phân loại Năm 2016 Năm 2017 Tỷ trọng 2017 

A Theo trình độ 85 84 100% 

1 Trình độ đại học, trên đại học 29 30 35,71% 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 11 10 11,90% 

3 Khác 45 44 52,38% 

B Theo địa bàn công tác 85 84 100% 

1 Nhà máy nước Nhơn Trạch 75 73 86,90% 

2 Trạm Đại Phước 10 11 13,1% 

C Theo trình độ lao động 85 84 100% 

1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 40 49 58,33% 

2 Trình độ bậc thợ 45 35 41,67% 

 

 

  

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

Trong năm 2017 Công ty không có sự thay đổi trong Ban điều hành. 
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36%

12%

52%

Đại học, trên đại học

Cao đẳng, trung cấp

Khác

87%

13%

Nhà máy nước Nhơn Trạch

Trạm Đại Phước

42%

58%

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Trình độ bậc thợ

 

 

  

Theo trình độ 

Theo địa bàn công tác 

Theo trình độ lao động 
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THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM  

STT Năm 
Mức lương bình quân 
(Đồng/ người /tháng) 

1 2013 7.250.000 

2 2014 9.950.000 

3 2015 7.250.000 

4 2016 9.950.000 

5 2017 10.500.00 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

Với chủ trương nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong sự thành công của doanh nghiệp, Ban lãnh 

đạo luôn dành sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tạo 

dựng sự vững chắc trong việc phát triển của Công ty. 

Trong năm 2017, Công ty tạo điều kiện cho nhiều CB.CNV tập huấn nghiệp vụ về luật xây dựng, 

thuế và luật lao động. Chi trả tiền lương, tiền thưởng, ngày Lễ, Tết cho CB-CNV, trích nộp BHXH, 

BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định. Đời sống người lao động được cải thiện, an tâm 

công tác.  

 

  

Trong công tác triển khai sản xuất và hoạt 

động hàng ngày của Công ty thì NTW luôn 

ưu tiên về đảm bảo an toàn lao động. Và để 

thực hiện tốt nhất những chính sách thì 

hằng năm công ty đều cho những chuyên 

gia đánh giá, kiểm tra điều kiện làm việc của 

nhân viên, đặc biệt là khối sản xuất, thi 

công nhằm đảm bảo các điều kiện về an 

toàn và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. 

Hiện Công ty đã xây dựng hoàn thành xong 

trụ sở làm việc mới tạo điều kiện cho CBCNV 

có điều kiện làm việc, công tác tốt hơn.  

 

 

 

Ngoài ra, Công ty cũng tạo điều kiện làm việc tốt 

nhất cho nhân viên, trang bị đầy đủ các thiết bị, 

phương tiện làm việc cần thiết, cấp phát đầy đủ 

đồng phục nhân viên theo quy định. Tổ chức 

định kỳ khám sức khỏe cho toàn thể Cán bộ Công 

nhân viên trong Công ty. 

Về chế độ làm việc Công ty luôn tuân thủ quy 

định của pháp luật về lao động như: chế độ làm 

việc 8 giờ/ngày và chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Thời 

gian nghỉ phép, lễ tết, ốm, thai sản tuân thủ theo 

đúng quy định của Luật lao động. 

 

 

Điều kiện và chế độ làm viêc 

 



  

                        TỔ CHỨC NHÂN SỰ  32    

 

 

Công tác đào tạo 

Một công ty tốt khi mỗi cá nhân trong công ty đều phải 

tốt, nêu nhân sự cũng là nguồn lực quan trọng đối với 

NTW, họ là yếu tố đóng góp rất lớn trong quá trình sản 

xuất kinh doanh khi Công ty thực hiện mục tiêu hoạt 

động đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó. 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, Ban lãnh 

đạo Công ty luôn tạo cơ hội để các CB.CNV tham gia các 

lớp đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nội bộ và các lớp đạo tạo 

cá nhân nếu có. Ngoài ra, Công ty đã cử nhiều CB.CNV 

tham gia tập huấn nghiệp vụ về luật xây dựng, thuế và 

luật lao động để đáp ứng sự thay đổi của các văn bản 

pháp luật. Với những chính sách như trên, Công ty đã 

tạo được sự gắn kết lâu dài với các CB.CNV, trong 

những năm qua hầu như không có sự biến động lớn nào 

về nhân sự của Công ty. 

 

 

Chính sách phúc lợi 

NTW luôn chú trọng đến nhân sự nên một trong những 

chính sách mà Công ty đưa ra để thu hút cũng như tạo 

động lực cho nhân viên làm việc tốt hơn đó là chính sách 

phúc lợi. Do vậy, Chủ trương về chính sách phúc lợi của 

Công ty luôn rõ ràng và minh bạch, việc chi trả lương thực 

hiện theo quy định của quy chế trả lương, thưởng trong 

nội bộ Công ty. Công ty xây dựng phù hợp với thực trạng 

của doanh nghiệp, tính cạnh tranh, mức sống chung của 

khu vực và phù hợp với quy định của Pháp Luật.  

Ngoài những quy định về Luật Lao động, Luật bảo hiểm 

xã hội, Bảo hiểm y tế và một số quy định khác theo quy 

định của Pháp luật đều được Công ty thực hiện rất tốt. 

Bên cạnh đó, hằng năm Công ty đều tổ chức những buổi 

tham quan và kỳ nghỉ mát cho CBCNV để tạo động lực cho 

mọi người làm việc tốt hơn.  
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TÌNH HÌNH 

 HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh     

 Tình hình hoạt động đầu tư   

 Tình hình tài chính  

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

2016 

Kế hoạch 

2017 

Thực hiện 

2017 

Tỷ lệ % 

TH/KH 

2017 

TH 

2017/TH 

2016 

Sản lượng nước sản xuất m3 13.715.300 14.685.243 15.961.391 108,69% 116,38% 

Sản lượng ghi thu m3 12.898.919 13.805.708 14.927.653 108,13% 115,73% 

Tỷ lệ thất nước thoát % 5,95% 5.99% 6,48% - - 

Tổng doanh thu 1000Đ 136.358.943 139.097.466 163.349.830 117,44% 119,79% 

Lợi nhuận trước thuế 1000Đ 23.923.233 25.239.010 26.532.613 105,13% 110,91% 

Lợi nhuận sau thuế 1000Đ 19.072.186 20.191.208 21.156.490 104,78% 110,93% 

Tỷ suất LNST/VĐL % 25,43% 20,19% 21,16% - - 

Các khoản nộp ngân sách 1000Đ 7.993.590 8.041.066 10.260.980 127,61% 128,37% 

Tỷ lệ chia cổ tức % 15% 15% (*) - - 

(*) Dự kiến chi trả sau khi có nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH 

Có thể thấy năm 2017 lượng nước sản xuất từ Công ty tăng mạnh so 

với năm trước, đạt gần 16 triệu m3, tương ứng 116% so với năm 

2016. Ngoài ra, sản lượng ghi thu của Công ty trong năm 2017 cũng 

tăng tương đối cao gần 16% so với năm trước và vượt kế hoạch 8%, 

với lượng nước ghi nhận đạt được sắp sĩ 15 triệu m3. Điều này 

chứng tỏ rằng việc tăng sản lượng nước sản xuất và tăng sản lượng 

nước ghi thu là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chuyển 

biến tích cực của doanh thu Công ty. Bên cạnh đó, sự thay đổi này 

cũng làm gia tăng giá vốn hàng bán trong năm vừa qua. Theo đó, 

giá vốn hàng bán của NTW năm 2017 tăng 15,58% so với năm trước 

từ 102,7 tỷ đồng lên 118,8 tỷ đồng.  
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Tổng doanh thu của NTW trong năm 2017 

tăng 20% với giá trị đạt được là 163,3 tỷ 

đồng, trong đó ngoài nguyên nhân từ việc 

tăng doanh thu bán hàng, thì doanh thu tài 

chính của Công ty trong năm cũng tăng nhẹ, 

do tiền lãi cho vay với giá trị đạt được trong 

năm là 2,3 tỷ đồng tăng 61,4% so với năm 

2016. Ngoài ra, thu nhập khác năm 2017 của 

Công ty cũng tăng tương đối cao từ 235,1 

triệu đồng lên 4,4 tỷ đồng, nguyên nhân là 

do Công ty có thu nhập từ việc chuyển 

nhượng vật tư với giá trị khá lớn. 

 

Cuối năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 

mức 21,2 tỷ đồng, đạt tương ứng bằng 111% so với 

năm trước và vượt kế hoạch đặt ra là 20,2 tỷ đồng 

trong năm 2017, tương ứng 105%. Tuy nhiên, trong 

năm qua Công ty đã cho phát hành cổ phiếu tăng vốn 

từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, dẫn đến tỷ suất lợi 

nhuận sau thuế trên cho Vốn điều lệ của Công ty có sự 

giảm so với năm trước, nhưng vẫn vượt mức kế hoạch 

đã đặt ra. Năm qua, Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn 

Trạch cũng đã tiến hành chỉ trả cổ tức 2016 theo tỷ lệ 

thực hiện sẽ bằng 15%/cổ phiếu đúng với Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 20/04/2017. 
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Các chỉ tiêu ĐVT KH 2017 TH 2017 
TH/KH 

2017 (%) 
TH 2017/TH 

2016(%) 

Sản lượng nước sản xuất m3 14.685.243 15.961.391 108,69% 116,38% 

- Nước sản xuất Nhơn Trạch “ 6.056.868 6.437.068 106,28% 109,64% 

- Nước mua qua đồng hồ tổng “ 8.628.375 9.364.416 108,53% 119,38% 

- Nước qua Hồ Cầu Mới “ -  159.907 - -  

Sản lượng nước ghi thu m3 13.805.708 14.927.653 108,13% 115,73% 

- Nước sản xuất Nhơn Trạch “ 5.608.752 5.870.773 104,67% 108,26% 

- Nước mua qua đồng hồ tổng “ 8.196.956 8.909.980 108,70% 119,18% 

- Nước qua Hồ Cầu Mới “ -  146.900 - - 

Tỷ lệ nước thất thoát % 5,99% 6,48% - - 

- Nhơn Trạch “ 7,40% 8,8% - - 

- Qua đồng hồ tổng “ 5,00% 4,85% - - 

- Qua Hồ Cầu Mới “ -  8,13% - - 

 

  

Tình hình sản xuất và tiếp nhận nước 

Công tác sản xuất tại Công ty: 

Trong năm 2017 Công ty sản xuất và mua nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thông qua đồng hồ tổng tại 

Trạm bơm tăng áp Formosa theo chế độ bơm 1 ngày, nghỉ 5 ngày và mua nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Hồ 

Cầu Mới thông qua đồng hồ tổng D600 từ tháng 11/2017 cung cấp nước an toàn cho sản xuất của khách hàng. 
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Công tác sửa chữa và bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị 

Công tác sửa chữa bảo trì và khắc phục sự cố kịp thời đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật phục vụ tốt cho công tác sản xuất. Trong năm 

2017 sửa chữa HTCN & ĐHN 18 khách hàng Cơ quan - Doanh 

nghiệp; 73 khách hàng hộ dân trên địa bàn; sửa chữa ống bể 

D200 đường 25B; ống bể D160 đường Hùng Vương, xã Long Thọ; 

ống bể D160 đường Lý Thái Tổ, xã Phước Thiền; ống bể D225 

đường Võ Văn Tần, xì hở tuyến ống D114 ấp Phước Lương; xì hở 

tuyến ống D110 Bờ bao khu A, xã Phú Hữu; ống bể D160 đường 

Lý Thái Tổ xã Đại Phước; ống bể D114 đường 5A, KCN Nhơn 

Trạch 2; thay thế và sửa chữa bơm chìm nước thô số 2, 3; kiểm 

tra sửa chữa bơm chìm giếng G3, G4 trạm 1A; G9, G11, G12, G13 

Trạm 1B; G1, G2 trạm bơm Đại Phước. 

 

 

Đơn vị lấy mẫu 

Tổng số mẫu Tổng hợp lý hóa Tổng hợp vi sinh 

Nước 

thô 

Nước 

máy 

Mẫu 

không đạt 

Mẫu 

đạt 
% đạt 

Mẫu 

không đạt 

Mẫu 

đạt 
% đạt 

Đại Phước 0 72 1 35 97,2% 0 36 100% 

NhơnTrạch 0 72 1 35 97,2% 0 36 100% 

Cộng 0 144 2 70 97,2% 0 72 100% 
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  Công tác an toàn lao động, VSCN và PCCN 

Tuyên truyền vận động CB - CNV thực hiện tốt 

nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động phòng 

chống cháy nổ. Trong năm 2017 công tác an 

toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng 

chống cháy nổ thực hiện tốt, không có sự cố nào 

xảy ra. 

Công tác phát triển khách hàng 

Tổng số thuỷ lượng kế tính đến 31 tháng 12 năm 2017: 6.965 đồng hồ. Trong năm 2017, lắp đặt đồng hồ 

nước là 1.805 hộ khách hàng, cụ thể: 

STT Khu vực Lắp đặt mới Sữa chữa di dời Thay đồng hồ Bảo hành 
Chuyển 
nhượng 

1 Cơ quan 11 31 3 - - 

 Nhơn Trạch 6 31 3 - - 

 Đại Phước 5 - - - - 

2 Hộ dân cư 1.794 439 2 179 1 

 Hiệp Phước 572 30 2 4 - 

 Long Thọ 567 10 - - - 

 Phước Thiền 136 7 - - 1 

 TT Huyện 3 - - 1 - 

 Đại Phước 132 86 - 61 - 

 Phú Hữu 384 306 - 102 - 

Tổng cộng 1.805 470 2 168 1 
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Công tác kiểm tra hệ thống cấp nước và thủy lượng 

kế khách hàng 

Công tác tổ chức kiểm tra HTCN khách hàng, mạng lưới cấp 

nước truyền tải và phân phối định kỳ mỗi tháng 2 lần, khắc 

phục và giải quyết các trường hợp đồng hồ hư, chạy không 

chính xác, nhằm hạn chế tỷ lệ nước thất thoát. Trong năm 

2017 đã kiểm tra: 966 khách hàng là các Doanh nghiệp tại 

các KCN, 45 khách hàng hộ dân cư trên địa bàn. 
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Triển khai thực hiện tiếp các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, được Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

thông qua: 

Các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 

 Công trình Tuyến ống cấp nước hẻm Ông Lâm Triều: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử 

dụng ngày 03/01/2017. 

 Công trình Tuyến ống cấp nước hẻm Ông Tài: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng 

ngày 05/01/2017. 

 Công trình Sửa chữa đài nước trạm bơm Đại Phước: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử 

dụng ngày 25/01/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Hai Ở: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 08/08/2017. 

 Công trình Tuyến ống cấp nước đường Ông Tám Đáng: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào 

sử dụng ngày 09/08/2017. 

 Công trình Tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Năm Đực Đen: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 09/08/2017. 

 Công trình Tuyến ống cấp nước đường hẻm Tổ 17, khu 4: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa 

vào sử dụng ngày 10/08/2017. 

 Công trình Tuyến ống cấp nước đường Dương Văn Thì nối liên ấp: Nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng ngày 10/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Năm Ron: Nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng ngày 10/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Tổ 1B, Ấp Phú Mỹ 2: Nghiệm thu hoàn thành 

công trình đưa vào sử dụng ngày 11/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Liên Xã: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa 

vào sử dụng ngày 11/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Thợ Mười: Nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng ngày 14/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Mười Thêm: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 14/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Tất: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa 

vào sử dụng ngày 14/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Hai Hồ: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 15/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Chỉnh: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 18/08/2017. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 
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  Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Lợi: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa 

vào sử dụng ngày 18/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Lương Hà: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 21/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Đức: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 21/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Chức: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 22/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Tổ 9, Ấp Phú Mỹ 2: Nghiệm thu hoàn thành 

công trình đưa vào sử dụng ngày 22/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Út Phệt: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa 

vào sử dụng ngày 23/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Lại: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa 

vào sử dụng ngày 23/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Tổ 6, Ấp Phú Mỹ 2: Nghiệm thu hoàn thành 

công trình đưa vào sử dụng ngày 23/08/2017. 

 Công trình Tuyến ống cấp nước hẻm bà Gái Mập: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử 

dụng ngày 24/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Chánh: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 30/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Bảy Tiều: Nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng ngày 30/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Phong: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 30/08/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Bực: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 07/09/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Bà Bền: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa 

vào sử dụng ngày 11/09/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Trụ Sở Ấp 5: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 11/09/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Lương Tỷ: Nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng ngày 14/09/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ba Trêu: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa 

vào sử dụng ngày 14/09/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Bảy Giảo: Nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng ngày 18/09/2017. 
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   Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Ba Nổi 1: Nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng ngày 25/09/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Cây Xăng: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 25/09/2017. 

 Đưa vào sử dụng công trình: Tuyến ống Cấp nước HDPE D160 đường DT 769 xã Phước Thiền: 

Nghiệm thu hoàn thành ngày 27/09/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Bà Đạng: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 28/09/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Vườn Xoài 3: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 03/10/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Cảm: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 03/10/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Vườn Dừa: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 03/10/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Bảy Hoàng: Nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng ngày 03/10/2017. 

 Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D160 đường Hùng Vương: Nghiệm thu hoàn thành ngày 

17/11/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Sân Banh: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 20/11/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Tổ 11 – Tổ 12, Ấp Phú Mỹ 2: Nghiệm thu hoàn 

thành công trình đưa vào sử dụng ngày 20/11/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Tổ 3 – Tổ 4, Ấp Phú Mỹ 2: Nghiệm thu hoàn 

thành công trình đưa vào sử dụng ngày 24/11/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Đường Đình: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 28/11/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Đường Giữa: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 28/11/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Bà Ba Liên: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 28/11/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Mười Hiển: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 13/12/2017. 

 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Hai Nhiêu: Nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng ngày 13/12/2017. 
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Các công trình đang lập dự án đầu tư  

 Công trình Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 5.000m3/ngày.đêm: 

HĐQT có Nghị quyết thống nhất chủ trương xây dựng Công trình, đang chỉnh sửa hồ sơ thiết kế 

theo yêu cầu của tư vấn. 

 Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D400 đường Nguyễn Văn Cừ:  Trình Sở Xây dựng thẩm 

định thiết kế cơ sở.  

 Công trình Xây dựng hàng rào trạm bơm tăng áp Phú Hữu: Đang tạm ngưng thi công do hộ bà 

Huỳnh Thị Tảo cản chở không cho thi công. 

 Công trình Xây dựng hệ thống Cấp nước thô Công suất 2.500m3/ngày cho nhà máy xử lý nước 

Đại Phước: Tư vấn đang thẩm định báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 ĐVT : đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2016 Thực hiện 2017 % tăng giảm 

Tổng tài sản 202.317.563.630 203.857.224.942 0,76% 

Doanh thu thuần 131.292.564.297 153.915.703.517 17,23% 

Gía vốn hàng bán 102.742.612.387 118.752.922.000 15,58% 

Lợi nhuận từ HĐKD 23.939.932.374 26.351.635.487 10,07% 

Thu nhập khác 235.149.107 4.423.261.190 1781,05% 

Lợi nhuận trước thuế 23.923.233.022 26.532.612.804 10,91% 

Lợi nhuận sau thuế 19.072.186.418 21.156.490.243 10,93% 

Các chỉ tiêu 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 6,03 6,55 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 5,71 6,19 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 11,59% 9,99% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 13,11% 11,10% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 12,86 15,96 

Vòng quay tài sản Vòng 0,65 0,76 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  thuần % 14,53% 13,75% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 10,71% 11,68% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 9,43% 10,42% 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 18,23% 17,12% 
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Các chỉ tiêu khả năng thanh toán của Công ty đều tăng so với năm trước. Trong đó, hệ số thanh toán ngắn hạn 

tăng 0,53 lần và hệ số thanh toán nhanh tăng 0,48 lần so với năm 2016. Nguyên nhân là do Công ty đã giảm đi 

khoản phải trả cho Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai phát sinh từ hoạt động tiếp nhận nước qua đồng hồ 

tổng. Cụ thể khoản này đã giảm 47,99% từ 6,6 tỷ đồng xuống còn 3,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó việc tăng chi Quỹ 

khen thưởng phúc lợi cho CBCNV, xã hội và cộng đồng cũng góp phần đáng kể làm cho nợ ngắn hạn của NTW 

giảm mạnh so với năm trước tương ứng 13,18%. Trong kỳ Công ty đã thu về thành công khoản tiền vay từ 

Công ty Cổ phần Dịch vụ & Xây dựng Cấp Nước Đồng Nai cộng với việc tăng việc sử dụng nguyên liệu, vật liệu 

đã là cho tài sản ngắn hạn và hàng tồn kho của Công ty cũng có sự sụt giảm nhưng không đáng kể, lần lượt 

giảm tương ứng 5,58% và 2,08%. 

Cơ cấu vốn của Công ty 

So với năm trước, kết thúc năm 2017 các chỉ số này có xu hướng giảm điều này được giải thích do NTW vẫn 

tiếp tục không sử dụng nợ vay dài hạn và nợ ngắn hạn của Công ty cũng sụt giảm so với năm 2016 nên làm cho 

khoản nợ phải trả của Công ty giảm tương ứng 13,18%, từ 23,5 tỷ đồng xuống còn 20,4 tỷ đồng. Tổng tài sản 

tăng nhẹ 0,78%, từ 202,3 tỷ đồng lên 203,9 tỷ đồng, trong đó sự thay đổi này xuất phát từ những biến động 

của tài sản dài hạn bởi năm qua Công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản các tài sản cố định hữu hình. 

Riêng đối với vốn chủ sở hữu việc phát hành thành công thêm 2,5 triệu cổ phiếu phổ thông đã nâng vốn điều lệ 

Công ty từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, bên cạnh đó NTW trong năm cũng đã sử dụng một phần quỹ đầu tư 

phát triển đây chính là những yếu tố chính đã góp phần làm vốn chủ sở hữu năm 2017 tăng tương đối cao 

2,59% so vơi năm trước từ  178,9 tỷ đồng lên 183,5 tỷ đồng. 

Năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho năm 2017 tiếp tục có sự gia tăng, nhờ đó có thể thấy được công tác quản trị hàng tồn 

kho của Công ty đang diễn ra tốt. Trong năm, giá vốn hàng bán đã gia tăng đáng kể 15,58%, từ 102,7 tỷ đồng 

lên 118,8 tỷ đồng, bên cạnh đó hàng tồn kho lại có sự sụt giảm, đây chính là nguyên nhân chủ yếu làm vòng 

quay hàng tồn kho tăng đến 3,11 vòng (từ 12,86 vòng lên 15,96 vòng). Vòng quay tổng tài sản cũng có sự thay 

đổi đáng kể khi tăng nhẹ 0,11 vòng (từ 0,65 vòng lên 0,76 vòng) cho thấy được hiệu quả sử dụng tài sản của 

Công ty trong năm có sự chuyển biến tích cực theo đó doanh thu thuần và tổng tài sản đều có sự tăng trưởng. 

Khả năng sinh lời 

Các chỉ số khả năng sinh lời năm 2017 của Công ty có sự thay đổi so với năm trước, trong đó hệ số của lợi 

nhuận sau thuế và lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần và có sự sụt giảm nhẹ, nguyên nhân dẫn đến kết quả 

này do doanh thu thuần của NTW có sự tăng mạnh so với năm 2016, tăng 17,23% (từ 131,3 tỷ đồng lên 153,9 

tỷ đồng), trong khi đó lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận từ HĐKD của Công ty có gia tăng nhưng không cao so 

với mức tăng trưởng doanh thu thuần, cụ thể các khoản mục này chỉ tăng tương ứng với mức 10,03% và 

10,07% so với năm trước. Sự thay đổi của vốn chủ sở hữu và tổng tài sản trong năm như đã phân tích với tốc 

độ gia tăng nhỏ hơn mức tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế lại làm chỉ tiêu sinh lời so với các yếu tố này có sự 

chuyển biến tích cực. 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI 

TRONG VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỠ HỮU 

 
CỔ PHẦN CÔNG TY 

Cổ phần phổ thông: 10.000.000 cổ phần 

Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.000.000 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần 

Mệnh giá: 10.000 VNĐ 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG NĂM 2017 

STT Loại Cổ đông Số lượng Số CP sở hữu Tỷ lệ (%) 

1 Nhà nước - - 0% 

2 Cổ đông trong nước 224 8.510.818 85,108% 

 
Tổ chức 08 5.920.045 59,208% 

 
Cá nhân 216 2.590.045 25,900% 

3 Cổ đông nước ngoài 14 1.489182 14,892% 

 
Tổ chức 01 1.434.585 14,346% 

 
Cá nhân 13 54.597 0,546% 

Tổng cộng 238 10.000.000 100% 
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-NTW ngày 20/04/2017, Hội đồng quản trị, Ban 

điều hành Công ty đã triển khai việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó Công ty đã 

phát hành thành công thêm 25.000.000 cổ phiếu phổ thông trong năm 2017, nâng số vốn điều lệ của 

NTW từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. 

Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ và các chứng khoán khác 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

STT Tên Cổ đông lớn Số lượng cổ phần đang nắm giữ Tỷ lệ 

1 Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 5.243.736 52,437% 

2 America LLC 1.434.585 14,346% 

Tổng cộng 6.678.321 66,783% 
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BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC   

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh  

 Tình hình tài chính  

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý  

 Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

Trong năm 2017, với nguồn nước ngầm tại chỗ và nguồn nước mua từ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng 

Nai, Công ty đã đảm bảo cung cấp nước ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư và khu 

công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, qua đó cho thấy công ty đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ đặt 

ra. Về chất lượng, nguồn nước của công ty được kiểm tra định kỳ, các mẫu nước đều đạt tiêu chuẩn theo 

quy định của Bộ y tế. Công tác đầu tư XDCB được triển khai theo kế hoạch và quy định. Năm qua tình 

hình phát triển khách hàng đạt được nhiều kết quả tích cực, số thủy lượng kế được lắp mới tại khu dân 

cư Hiệp Phước, Phước Thiền, Long Thọ, Phú Hội, Đại Phước, Phú Hữu và Phú Đông huyện Nhơn Trạch 

đạt mức 1.805 đồng hồ, tăng mạnh đến 43,82% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra các công tác về 

nhân sự, hoạt động đoàn thể đều được đảm bảo thực thi đúng quy định của Pháp luật và chính sách của 

Công ty, thu nhập của người lao động được cải thiện trong năm. 

Tình hình kinh doanh năm 2017 

ĐVT: nghìn đồng 

Chỉ tiêu TH 2016 KH 2017 TH 2017 
TH/KH 
2017 

(%) 

TH 
2017/TH 

2016 (%) 

Tổng doanh thu 136.358.943 139.097.466 163.349.830 117,44% 119,79% 

Lợi nhuận trước thuế 23.923.233 25.239.010 26.532.613 105,13% 110,91% 

Lợi nhuận sau thuế 19.072.186 20.191.208 21.156.490 104,78% 110,93% 

 

 Tổng doanh thu năm qua đạt 163,3 tỷ đồng đạt 120% so với 

năm 2016 và vượt gần 18% so với kế hoạch đề ra. Tổng kết 

cả năm lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 26,5 tỷ đồng 

vượt hơn 5% so với kỳ vọng và đạt 111% so với 2016. Sau 

khi thực hiện nghĩa vụ thuế, Công ty ghi nhận lợi nhuận còn 

lại đạt 21,2 tỷ đồng, vượt kế hoạch 5%. Qua đó cho thấy 

trong năm 2017, Công ty đã hoạt động hiệu quả với lợi 

nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều tăng tương đối 

cao so với năm trước và đã vượt kế hoạch mà Ban điều hành 

của Công ty đặt ra. Trong đó, ngoài việc kinh doanh có hiệu 

quả làm tăng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ thì 

trong năm qua Công ty có khoản thu nhập khác tăng rất cao 

từ 235,1 triệu đồng năm 2016 lên 4,4 tỷ đồng năm 2017 đây 

chủ yếu là thu nhập từ việc chuyển nhượng vật tư. 

Về cơ cấu doanh thu, trong 3 năm qua, 

doanh thu từ sản xuất nước của Công 

ty luôn giữ  tỷ trọng ưu thế trong tổng 

doanh thu. Hoạt động này mang lại 

92,63% doanh thu của cả công ty 

trong năm qua, xây lắp chỉ chiếm 

1,61% và 5,76% còn lại từ doanh thu 

khác – chủ yếu từ việc ghi nhận lãi cho 

vay tăng 85,9%, còn tiền lãi gửi ngân 

hàng thì giảm 21,61% (từ 3,4 tỷ đồng 

xuống còn 2,6 tỷ đồng). Cơ cấu doanh 

thu cho thấy công ty luôn tập trung 

vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

chính đã định hướng ngay từ những 

ngày đầu thành lập. 
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Khoản mục 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 

(%) 

Sản xuất nước  118.189.700.117 90,50% 129.162.737.400 94,72% 151.288.073.500 92,63% 

Xây lắp  4.509.695.860 3,45% 2.143.118.122 1,57% 2.627.630.017 1,60% 

Doanh thu khác 7.896.485.301 6,05% 5.053.087.594 3,71% 9.405.934.187 5,76% 

Tổng Doanh thu 130.595.881.278 100% 136.358.943.116 100% 163.321.637.704 100% 

 

Có thể thấy rằng, năm 2017 Công ty đã hoạt động rất hiệu quả với những định hướng phát triển đúng đắn. 
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ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Tỷ lệ 2017/2016 

Tài sản 202.317.563.630 203.857.224.942 100,76% 

   Tài sản ngắn hạn 141.310.137.336 133.418.928.141 94,42% 

   Tài sản dài hạn 61.007.426.294 70.438.296.801 115,46% 

Nguồn vốn 202.317.563.630 203.857.224.942 100,76% 

   Nợ ngắn hạn 23.450.305.031 20.359.251.013 86,82% 

   Nợ dài hạn - - - 

   Vốn chủ sở hữu 178.867.258.599 183.497.973.929 102,59% 

 

 
  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

 

TÀI SẢN 

Tình hình tài chính trong năm 2017 của NTW cho thấy, trong hơn 203,9 tỷ đồng của Tổng tài sản công ty, 

thì tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 65,45% và 34,55% còn lại là tài sản dài hạn. Tuy nhiên so với 

năm 2016, tài sản ngắn hạn chỉ bằng 94,42% nguyên nhân dẫn đến kết quả này là do lượng tiền của NTW 

trong năm sụt giảm so với năm trước dùng phục vụ hoạt động kinh doanh. Ngoài ra với việc giảm đi khoản 

phải thu từ cho vay trong năm làm các khoản phải thu ngắn hạn có sự thay đổi đáng kể cũng là một trong 

những yếu tố tạo nên sự biến động về tài sản ngắn hạn như đã đề cập. Tài sản dài hạn tăng 15,46%, chủ 

yếu do mua thêm các thiết bị dụng cụ quản lý và hoàn thành các đầu tư xây dựng cơ bản là gia tăng đáng 

kể tài sản cố định hữu hình. 
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 

NGUỒN VỐN 

Trong năm 2017, Công ty vẫn tiếp tục duy trì cơ cấu 

vốn chỉ bao gồm nợ ngắn hạn, khoản mục này có sự 

sụt giảm chỉ bằng 86,82% so với năm trước đạt mức 

20,4 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải trả 

người bán trong năm nổi bật nhất là khoản phải trả cho 

Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai giảm đến 47,99% 

so với năm trước. Đồng thời việc tăng chi Quỹ khen 

thưởng phúc lợi cho CBCNV, xã hội, cộng đồng cũng là 

nguyên nhân góp phần tạo nên sự thay đổi trên đối với 

nợ ngắn hạn.  Vốn chủ sở hữu thay đổi không đáng kể, 

nổi bật trong năm qua là việc phát hành thành công 

thêm 2,5 triệu cổ phiếu phổ thông Công ty đã nâng 

mức vốn điều lệ của mình từ 75 tỷ lên 100 tỷ đồng. 

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty vẫn đang 

ổn định, năm 2017 tổng tài sản và nguồn vốn tăng nhẹ 

so với năm trước. Công ty vẫn duy trì tỷ trọng tài sản 

thiên về ngắn hạn, tài sản dài hạn tăng trưởng nhẹ 

trong năm phù hợp với tiến độ của các hoạt động đầu 

tư, xây dựng cơ bản của Công ty trong năm. 

 

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch luôn cố gắng cập nhật các quy định pháp luật mới điều chỉnh 

hoạt động của mình nhằm đề ra các kế hoạch cải tiến cụ thể về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý qua 

đó cho thấy được tuân thủ nghiêm túc vừa đáp ứng được yêu cầu của các văn bản pháp luật hiện hành 

vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG  
TƯƠNG LAI 

 

Các biện pháp cụ thể thực hiện kế hoạch: 

 Tiếp tục phổ biến, vận động và tuyên truyền CB.CNV thực hiện tốt các qui định qui chế làm việc của 

Công ty, các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nước. 

 Phối hợp với Ban quản lý KCN, Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch bảo vệ an ninh trật tự tại khu 

vực sản xuất - kinh doanh; Phối hợp với UBND  huyện Nhơn Trạch, UBND các xã phát triển các 

mạng lưới cấp nước cho các khu dân cư xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Long Thọ, Phú Hội, Phước An. 

 Tập trung cấp nước ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của các Doanh nghiệp và các khu dân cư trên 

địa bàn. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra bảo trì, sửa chữa, hệ thống cấp nước và đồng hồ 

nước khách hàng hạn chế tỷ lệ thất thoát. Bảo dưỡng máy móc thiết bị thường kỳ, khắc phục kịp 

thời các sự cố kỹ thuật đảm bảo sản xuất an toàn. 

 Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, nâng cao mức độ 

hài lòng của người dân. 
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Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán AFC 

Việt Nam đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP 

Cấp nước Nhơn Trạch, vì vậy Ban Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm. 

Triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, được Hội đồng Quản trị, cổ đông 

thông qua: 

 Công trình Nâng cấp, mở rộng trạm bơm cấp nước Đại Phước công suất 5.000m3/ngày.đêm: Thẩm tra, 

thẩm định, phê duyệt hồ sơ và đấu thầu thi công theo quy định trong quý I, II năm 2018. 

 Công trình Xây dựng hệ thống Cấp nước thô Công suất 2.500m3/ngày cho nhà máy xử lý nước Đại Phước: 

Triển khai thi công nghiệm thu hoàn thành trong quý I năm 2018. 

 Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D400 đường Nguyễn Văn Cừ: Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ 

sơ và đấu thầu thi công theo quy định trong quý I, II năm 2018. 

 Công trình Xây dựng hàng rào trạm bơm tăng áp Phú Hữu: Làm việc với cơ quan chức năng giải quyết 

tranh chấp đất đai với hộ bà Huỳnh Thị Tảo để triển khai thi công công trình hoàn thành trong quý I năm 

2018. 

 Tiếp tục đầu tư mở rộng các mạng lưới cấp nước các hẻm trên địa bàn các xã Hiệp Phước, Phước Thiền, 

Long Thọ, Phú Hội, Phước An, Đại Phước huyện Nhơn Trạch bằng nguồn vốn của Công ty, vốn khách hàng. 

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỚI 

Ý KIẾN KIỂM TOÁN 
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  

 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty   

 Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị  
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  ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

 

Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

2017 

Thực hiện 

2017 

Tỷ lệ % 

TH/KH 

2017 

TH 

2017/TH 

2016 

Sản lượng nước sản xuất m3 14.685.243 15.961.391 108,69% 116,38% 

Sản lượng ghi thu m3 13.805.708 14.927.653 108,13% 115,73% 

Tỷ lệ thất nước thoát % 5.99% 6,48% - - 

Tổng doanh thu 1000Đ 139.097.466 163.349.830 117,44% 119,79% 

Lợi nhuận trước thuế 1000Đ 25.239.010 26.532.613 105,13% 110,91% 

Lợi nhuận sau thuế 1000Đ 20.191.208 21.156.490 104,78% 110,93% 

Tỷ suất LNST/VĐL % 20,19% 21,16% - - 

Các khoản nộp ngân sách 1000Đ 8.041.066 10.260.980 127,61% 128,37% 

Tỷ lệ chia cổ tức % 15% (*) - - 

(*) Dự kiến chi trả sau khi có nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua 

Năm qua lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng trưởng gần 11% so với năm 2016 cho thây được hiệu quả 

hoạt động của NTW vẫn duy trì được trạng thái tích cực hoàn thành tốt các kế hoạch được Đại hội giao phó. 

Chi phí giá vốn sản xuất nước tăng trong năm cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty chủ yếu do sản 

lượng nước sản xuất và ghi thu đều có sự gia tăng đáng kể. Vấn đề thất thoát nước tiếp tục được kiểm soát 

liên tục trong năm qua, tuy nhiên tỷ lệ thất thoát đã có sự tăng nhẹ so với năm trước.  

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành luôn thực hiện hoạt động giám sát theo Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định hiện hành. 

Cùng với Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị đã tập trung khắc phục 

những khó khăn, hạn chế đảm bảo chất lượng nguồn nước phục 

vụ cho sản xuất và sinh hoạt đến các khu công nghiệp, khu dân cư 

trên địa bàn huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Các khoản doanh 

thu và chi phí trong quá trình hoạt động đều rõ ràng, minh bạch. 

Việc chăm lo cho người lao động cũng được Công ty Cổ phần Cấp 

nước Nhơn Trạch thực hiện tốt góp phần giữ vững tiến độ và hoàn 

thành tốt kế hoạch đã đề ra trong năm hoạch trong năm 2017. 
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Với những thay đổi có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 

vừa qua, Ban Giám đốc đã rất nỗ lực phối hợp thực hiện chặc chẽ, hiệu quả thực hiện các 

giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo mọi hoạt động của NTW được diến ra thuận lợi, đáp ứng 

được kỳ vọng của cổ đông theo kế hoạch đề ra. Kết quả cho thấy Công ty luôn duy trì, đảm 

bảo cung cấp nước ổn định cho sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư, KCN trên địa bàn 

hoạt động. Các thành viên trong Ban giám đốc tiếp tục có được một năm làm việc hiệu quả, 

thành công và mong rằng kết quả này sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo. 

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA  

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY  

 

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, 

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Liên tục đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản xuất kinh 

doanh để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT 

theo đúng quy định và Điều lệ. Đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cung cấp nước ổn 

định cho sản xuất, sinh hoạt của khách hàng. Hoạt động Công Bố thông tin được thực hiện đầy đủ đến Ủy 

Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định. 
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Xem xét kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 mà Ban Giám đốc trình bày, Hội đồng Quản 

trị nhất trí với các chỉ tiêu kế hoạch cho năm tài chính tiếp theo. Để có được kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2018 tốt hơn, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục: 

 Luôn duy trì các cuộc họp định kỳ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty, nâng cao chất 

lượng các cuộc họp, xây dựng chiến lược phát triển của công ty phù hợp với tình hình thực tế 

của công ty, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.  

 Để đảm bảo và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng hơn thì NTW đã tăng cường cải 

thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ, ứng dụng các phần mềm quản lý nhằm nâng cao năng lực 

quản lý và điều hành đảm bảo mục tiêu nâng cao doanh thu và lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu 

kế hoạch SXKD năm 2018 và các năm tiếp theo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 

 Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả 

của việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu. Tập trung cung cấp nước an toàn cho sản xuất và 

sinh hoạt của các khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn trạch. 

 Phối hợp giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty trên phương tiện thông tin đại 

chúng, đảm bảo tính minh bạch, công khai theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước 

và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán có năng lực thực 

hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 

 Đảm bảo chất lượng của hoạt động cung cấp nước và xây lắp. Kiểm soát lượng nước thất 

thoát giảm tối đa, đồng thời tiết kiệm chi phí, đảm bảo lợi nhuận đạt kế hoạch. 
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Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch hình thành 

và phát triển trên cơ sở dân chủ, bình đẳng, tự 

nguyện các cổ đông cùng nhau góp vốn cùng chia 

sẻ lợi nhuận, cũng như cùng chịu trách nhiệm đối 

với các khoản nợ trên số vốn đã đầu tư. Cho đến 

thời điểm hiện nay, các mục tiêu kinh tế đặt ra đều 

được Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên 

trong Công ty phối hợp triển khai thực hiện quyết 

liệt với tinh thần đầy trách nhiệm. Kết quả hoạt 

động năm 2017 cho thấy NTW vẫn đảm bảo được 

thu nhập, các chính sách đối với đối tượng này 

được thực hiện đầy đủ và có sự cam kết dài lâu, 

tiếp tục duy trì được sự phát triển bền vững của 

Công ty, tuân thủ đúng các quy định về thuế của 

Nhà Nước. NTW luôn 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 Tỉnh Đồng Nai và cả nước. 

Những năm qua, Công ty luôn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. 

Năm 2017, kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì 

sự tăng trưởng, việc trả cổ tức mỗi năm đều 

được xem xét trên tình thần vì sự phát triển 

trong tương lai của Công ty và trên hết là 

hướng đến gia tăng lợi ích cho cổ đông.  

NTW luôn tuân thủ các nghĩa vụ thuế theo quy 

định pháp luật, cho đến nay những thành công 

có được của Công ty đều nhờ các chiến lược 

kinh doanh phù hợp, nắm bắt được nhu cầu 

kịp thời và đón đầu xu hướng, duy trì sự ổn 

định về chất lượng phục vụ, đội ngũ  nhân viên 

năng động, chuyên nghiệp; cũng như không 

ngừng gia tăng dịch vụ sử dụng, đảm bảo sự 

chăm sóc tận tình đến khách hàng sử dụng 

dịch vụ của Công ty. 

Tiêu chí Giá trị mang lại trong năm 2017 

Kết quả hoạt đông Doanh thu thuần: 153,9 tỷ đồng; LNST: 21,2 tỷ đồng 

Cổ đông Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 15%/VĐL  

Nộp ngân sách Tổng khoản nộp ngân sách bằng 10.260.980 ngàn đồng 

Người lao động Mức lương bình quân 2017 là 10.5 triệu đồng/người/tháng  

 

VỀ KINH TẾ 
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Công ty đã và đang tạo được việc làm ổn định cho 

CB.CNV của mình và cho người lao động tại địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. Đảm bảo cho người lao động có được môi 

trường làm việc an toàn, khỏe mạnh, có được tinh thần 

thoải mái sau một ngày làm việc. Tạo điều kiện khuyến 

khích nhân viên thể hiện năng lực trong công việc, qua 

đó phát hiện đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn bị cho nguồn 

nhân lực kế cận góp phần thực hiện mục tiêu hoạt động 

mà Công ty đang theo đuổi. Ngoài ra, Công ty luôn tuân 

thủ thực hiện đầy đủ các quy định dành cho người lao 

động, duy trì các chính sách phúc lợi đều đặn hàng năm. 

Kết quả là thu nhập bình quân của CB.CNV trong những 

năm gần đây được cải thiện tích cực, người lao động có 

được công việc ổn định, tinh thần gắn bó với doanh 

nghiệp được nâng cao. Ngoài ra, NTW luôn chú trọng 

không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ để có thể đáp 

ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của khách hàng. 

Với mong muốn tham gia đóng góp cho các chương 

trình mang nhiều ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội, Công 

ty sẽ tiếp tục có sự phối hợp với các đơn vị ủng hộ tiền 

cho người nghèo, vận động kinh phí giúp đỡ các hoàn 

cảnh khó khăn, tham gia các chương trình xây dựng 

cộng đồng có tính hiệu quả lâu dài, đặc biệt là tại địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. 

VỀ XÃ HỘI 
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Hoạt động chính của công ty là dịch vụ cung cấp nước sạch cho người tiêu dùng, nên Công ty 

luôn ý thức được trách nhiệm đối với môi trường thông qua các công tác kiểm tra chất lượng 

nước, bảo quản hóa chất xử lý nước và tăng cường kiểm tra rủi ro thất thoát nước. Đồng thời 

không ngừng cải tiến sản xuất để giảm thiểu những rủi ro gây ra ô nhiễm. 

Ngoài ra, do đặc thù hoạt động nên loại năng lượng phụ vụ cho hoạt động này chủ yếu là 

Điện và Nguồn nước ngầm tại khu vực khai thác. Do đó, trước khi thực hiện kế hoạch khai 

thác và kinh doanh dịch vụ, NTW luôn chú ý để có thể sử dụng điều độ và hợp lý các nguồn 

năng lượng này góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, tiết kiệm chi phí 

hoạt động. Chất lượng nước thành phẩm của Công ty luôn đạt các tiêu chuẩn của Bộ y tế. 

Công ty chưa từng bị xử phạt do vi phạm các quy định về môi trường. 

Công ty có một đội ngũ chuyên gia để kiểm soát, đánh giá tác động của hoạt động sản xuất 

đến môi trường nhằm có những biện pháp kiểm soát, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước 

tại các khu vực khai thác. Đồng thời, NTW luôn cho kiểm tra và bảo trì định kỳ các công nghệ 

áp dụng cho sản xuất, luôn đảm bảo duy trì trạng thái hoạt động của máy móc, thiệt bị ở mức 

tốt nhất, an toàn nhất để tạo ra dòng nước sạch phân phối cho khách hàng. 

VỀ MÔI TRƯỜNG – NĂNG LƯỢNG 
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CÁC TIỂU BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hiện nay Công ty không thành lập tiểu ban hội đồng quản trị. 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNH QUẢN TRỊ 

Trong năm 2017. Hội đồng quản trị đã có 05 cuộc họp với sự tham dự của đầy đủ các thành viên 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp  

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT 05 100% 

2 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT 05 100% 

3 Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên HĐQT 05 100% 

4 Ông Nguyễn Chí Quốc - Ủy viên HĐQT 05 100% 

5 Ông Ngô Dương Đại - Ủy viên HĐQT 05 100% 

 
Trong năm 2017, Hội đồng quản trị thướng xuyên giám sát các hoạt động triển khai nhiệm vụ mà HĐQT 

giao cho Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo và định hướng phát triển Công ty; đồng thời giám sát, kiểm tra việc 

thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị Công 

ty đã tổ chức các cuộc họp thường ký hàng Quý nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện mọi tình hình hoạt 

động của Công ty để đưa ra những Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh hàng Quý. Xác 

định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tập chung vào một số vấn đề chính như sau: 

 Chỉ đạo, đánh giá kết quả SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản trong từng tháng, Quý. Đôn đốc và giám 

sát ban điều hành công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành, quản lý để thực hiện tốt 

những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng tháng, quý còn lại. 

 Kiểm tra, theo dõi việc công bố thông tin định kỳ và bất thường cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công ty đã thực hiện theo đúng quy định. 

 Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

Thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thành công tốt đẹp. 

 Chỉ đạo thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ lên 100 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

 Phê duyệt các chủ trương, ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh và đầu tư xây dựng. 

 Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ 

Công ty, dự họp đầy đủ và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc ban hành và tổ chức thực 

hiện các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và 

đầu tư xây dựng cơ bản. 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TRIỂN 
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Các nghị quyết và quyết định trong năm 2016 của HĐQT: 

Nghị quyết HĐQT  

STT Số Nghị quyết 
Ngày  

phát hành 
Nội dung 

1 01/2017/QĐ-HĐQT 11/05/2017 Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 

chủ sở hữu. 

2 02/2017/QĐ-HĐQT 14/03/2017 Thống nhất chủ trương xây dựng công trình nâng cấp mở rộng 

Nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 5.000m3/ngày.đêm. 

3 03/2017/QĐ-HĐQT 21/06/2017 Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty 

Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch. 

4 04/2017/QĐ-HĐQT 19/07/2017 Chi thưởng cho Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2016. 

5 05/2017/QĐ-HĐQT 27/07/2017 

Thông qua việc đăng ký Chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu 

ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch Chứng 

khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 

2.500.000 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần 

từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

Quyết định của HĐQT 

STT Số Quyết định 
Ngày  

phát hành 
Nội dung 

1 01/2017/QĐ-HĐQT-NTW 02/03/2017 

Phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Xây dựng tuyến ống cấp 

nước HĐPE D160mm đường Hùng Vương. ĐĐ: xã Đại Phước, 

Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

2 02/2017/QĐ-HĐQT-NTW 16/03/2017 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 

tuyến ống cấp nước HĐPE D160mm đường Hùng Vương. 

3 03/2017/QĐ-HĐQT-NTW 17/03/2017 

Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công 

trình: Xây dựng HTCN thô công suất 2.500m3/ngày cho nhà 

máy xử lý nước Đại Phước. 

4 04/2017/QĐ-HĐQT-NTW 27/03/2017 

Phê duyệt dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình: Nâng 

cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 

5.000m3/ngày.đêm. 

5 05/2017/QĐ-HĐQT-NTW 30/03/2017 
Phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Xây dựng tuyến ống cấp 

nước HĐPE D160 đường DDT xã Phước Thiền. 

6 06/2017/QĐ-HĐQT-NTW 31/03/2017 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 

HTCN thô công suất 2.500m3/ngày cho nhà máy xử lý Đại 

Phước. 

7 07/2017/QĐ-HĐQT-NTW 05/04/2017 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, 

mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 

5.000m3/ngày.đêm. 

8 08/2017/QĐ-HĐQT-NTW 11/04/2017 Nâng lương Cán bộ quản lý Công ty (Ông Võ Quang Hồng). 
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Các thành viên trong HĐQT có chứng chỉ quản trị Công ty: Không có 

STT Số Quyết định 
Ngày  

phát hành 
Nội dung 

9 09/2017/QĐ-HĐQT-NTW 11/04/2017 

Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ 

phần Cấp nươc Nhơn Trạch. 

10 10/2017/QĐ-HĐQT-NTW 17/04/2017 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 

tuyến ống cấp nước HĐPE D160mm đường ĐT769 xã Phước 

Thiền. 

11 11/2017/QĐ-HĐQT-NTW 21/04/2017 
Phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng công trình: Xây dựng 

tuyến ống cấp nước HĐPE D160mm đường Hùng Vương. 

12 12/2017/QĐ-HĐQT-NTW 03/05/2017 

Phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp số 01 công trình: Xây 

dựng tuyến ống cấp nước HĐPE D160mm đường ĐT769 xã 

Phước Thiền. 

13 13/2017/QĐ-HĐQT-NTW 27/07/2017 
Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp 

nước Nhơn Trạch. 

14 14/2017/QĐ-HĐQT-NTW 18/09/2017 

Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây dựng 

tuyến ống cấp nước đường Nguyễn Văn Cừ. ĐĐ: huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

15 15/2017/QĐ-HĐQT-NTW 26/09/2017 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng 

tuyến ống cấp nước đường Nguyễn Văn Cừ. ĐĐ: huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

16 16/2017/QĐ-HĐQT-NTW 03/10/2017 

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây dựng 

HTCN thô công suất 2.500m3/ngày cho nhà mày nước Đại 

Phước. ĐĐ: xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai. 

17 17/2017/QĐ-HĐQT-NTW 09/10/2017 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng 

HTCN thô công suất 2.500m3/ngày cho nhà mày nước Đại 

Phước. ĐĐ: xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai. 

18 18/2017/QĐ-HĐQT-NTW 26/10/2017 

Phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng. Gói thầu số 1 (xây 

lắp): Xây dựng HTCN thô công suất 2.500m3/ngày.đêm cho 

nhà máy xử lý nước Đại Phước. 

19 19/2017/QĐ-HĐQT-NTW 20/11/2017 

Phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng. Gói thầu số 1 (xây 

lắp): Xây dựng HTCN thô công suất 2.500m3/ngày cho nhà 

máy xử lý nước Đại Phước. Công trình: Xây dựng HTCN thô 

công suất 2.500m3/ngày cho nhà máy xử lý nước Đại Phước. 

20 20/2017/QĐ-HĐQT-NTW 04/12/2017 Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty (Ông Ngô Dương Đại). 
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 BAN KIỂM SOÁT 

TRIỂN 
Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, luôn thực hiện 

nghiêm túc chức năng, quyền hạn của mình trong việc giám sát điều hành Công ty nhằm đảm bảo việc 

hoạt động hiệu quả, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.. Nội dung các cuộc họp được diễn ra nhằm triển 

khai công tác kiểm tra, giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành khi thực hiện hoạt động sản 

xuất kinh doanh, kế toán tài chính, kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng cơ bản và các hoạt động khác của 

công ty. Việc tổ chức các cuộc họp định kỳ sẽ giúp cho Ban kiểm soát nắm bắt được tình hình hoạt động 

của Công ty.  

Với tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao phó, Ban kiểm soát cử người tham dự 

đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để giám sát phối hợp. Trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực 

với Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty bảo đảm công ty hoạt động theo đúng nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2017 

đề ra, phù hợp với mục tiêu của Công ty và các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
 

 Thù lao, lương, thường và các khoản lợi ích 

Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng 

Hội đồng quản trị 
 

   

Ông Nguyễn Cao Hà Chủ tịch 84.000.000  50.000.000 

Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 60.000.000   

Ông Ngô Dương Đại Thành viên 60.000.000   

Ông Nguyễn Thanh Bình Thành viên 60.000.000  45.000.000 

Ông Nguyễn Chí  Quốc Thành viên 60.000.000  45.000.000 

Ban kiểm soát 
 

   

Ông Trần Văn Thùy Trưởng ban  365.245.280 20.000.000 

Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm Thành viên 48.000.000  10.000.000 

Ông Nguyễn Tấn Dũng Thành viên 48.000.000  10.000.000 

Ban thư ký 
    

Ông Nguyễn Ngọc Hiển Thư ký HĐQT 48.000.000  10.000.000 

Ban điều hành 
    

Ông Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc NT 612.828.910 45.000.000 

Ông Ngô Dương Đại Phó Giám đốc NT 487.958.930 45.000.000 

Ông Võ Quang Hồng Phó Giám đốc  498.701.790                        20.000.000 

Bà Đặng Thị Thu Hằng Phụ trách P.TCKT  326.365.017 16.165.000 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không 
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NỘI DUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 



 

 

Nhơn Trạch, Ngày 13 tháng 02 năm 2018 
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