
cONc rY cP cAp NUoc PONc Nat
crY cp cAp NI/oC NHoN TRACH

ハ化ガ″力′″
=

―Nhlr tren;

―HDQT,BKS Cty;
‐Llru VT,HDQT;

CONG HOA XA HOICHも NGHIA VIET NAM
Doc lap‐ Tv do‐ Hlnh phiC

cOng b6 th6ng tin

c0Nc s6 IHONG rIN rnfN cONc rnoNc uN
or$N Trr cuA uv nlN cnuNc xnoAN NHA wtJoc

K{nh efti: - Uy Ban Chimg kho6n Nhd Nu6c;

- S0 giao dich chimg khoSn Hd NQi.

Cdng ty: c6phan cip nlF“ Nhσn Trach

Trl sO chinh: Khu COng nghiep lNhm TraCh,dllmg Tr`逓 L Phi,Xa Hiep

Phlr6c,huyOn Nhon Trach,tinh DOng Nai.

Dion thOli:    02513560574

Fax: 02513560031

Ngltti th“ hien cOng b6 thong tin:Nguyё n vtt Binh。

Dia chi: Khu COng Nghiep Nhm TraCh,dlrmg Tr`波L Phi,Xa Hiep

Phlr6c,huyOn Nhon Trach,tinh DOng Nai。

Dion thO11(″ ″
“
g σσg“αれ,″力a rJο,電ノr θ933.∂∂∂.ゴ 3イ .

Fax: 02513560031

LolithOng tin cOng b6:24h□ 72h□ Yeu ch□ Bttthumg□ Dinhけ日

Noi dung thOng tin cOng b6:B10 cao■ まhg nien nm 2018 cia COngty CO

phh Cわ lllr6c Nhm TraCh rD加力謄″ bttο θdο ttzttg″′0“ ″夕
“

2θノ〃.

動∂

“

励 ″″ attc θδtt b∂ ″ι″施鐵 滅″″″ σttα α辱 ″憾οゅ

2刀 3ノクθノ9″ Jdりに洵ag`滋″力″ン
=′
′nんク.θο

“
.ッ″匂クα4-力θ―θο―Jο4g.力′

“
及

Ch血g tOi xin cam k6t cac thong tin cOng b6 tren d～ la d血g Sv thtt Va hO狙

to:h chiu triCh nhielrltru6c phせゎlua Va noi dung CiC thOng tin cOng b6。

Nhση ETac力,″gcノ 22′力dηg 3 κグ″2 2θf9

TUQ.GIAM DOC

h9 t6n)

Nguyen VIn Binh

CO FDIIA

cAp rvu

Dia chi:KCN Nhσn Trach,Duttlg Trり h Phi― Xa Hiep Phu6c_H.Nhm TraCh‐ Tinh Dもng Nai

Dien Thooi:(02513)560574-Fax:(02513)560031-Website:www.ntwocom.Vn



2018

BÁO CÁO 
THƯỜNG NIÊN



NỘI DUNG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM

BÁO CÁO 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
KIỂM TOÁN

THÔNG
TIN 

CHUNG
03

16 24 36

524842

62



2       | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 THÔNG TIN CHUNG |         3

•	 Thông tin khái quát  
•	 Quá trình hình thành và phát triển 
•	 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
•	 Định hướng phát triển  
•	 Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức  
•	 Rủi ro

THÔNG TIN CHUNG
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty:

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Giấy CNĐKDN số:

Vốn điều lệ:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số fax:

Website:

Email:

Mã cổ phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

NHON TRACH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

NTW

3600977120 đăng ký thay đổi lần 07 ngày 15 tháng 05 năm 2018

100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)

100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)

KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

(0251) 3 560 574     

(0251) 3 560 031

www.ntw.com.vn

daidowaco@yahoo.com

NTW



6       | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 THÔNG TIN CHUNG |         7

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.

2017
Cổ phiếu Công ty chính 

thức được giao dịch trên 

sàn UPCOM với vốn điều lệ 

là 50.000.000.000 VNĐ.

2012
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.

2007

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.

UBND tỉnh Đồng Nai 
ra quyết định thành lập 
số 36/QĐ.CT.UBT

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.

1997

2004 2008

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.

Thay đổi giấy chứng 
nhận đăng ký kinh 
doanh lần 7 vào ngày 
15/05/2018.

2016 2018

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp nước hoạt 
động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty đặt 
ra cho mình các mục tiêu phát triển chủ yếu như 
sau:
• Đảm bảo cung cấp nước ổn định cho địa bàn 

hoạt động.
• Duy trì chất lượng nước cung cấp đúng 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.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên Công 
ty tiếp tục duy trì các chiến lược hoạt động phát 
triển trung và dài hạn như đã đề ra trong các năm 
trước:
•     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 không ngừng nâng cao chất lượng 
dịch vụ, sửa chữa kịp thời các lỗi phát sinh, bảo 
trì đường ống đúng hạn. Đảm bảo việc cung cấp 
nước được diễn ra liên tục cho sản xuất và sinh 
hoạt của các doanh nghiệp, tổ chức và khu dân cư 
trên địa bàn hoạt động.

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

           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.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

                         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.

• Đội ngũ nhân sự: Có kế hoạch cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học kỹ thuật và cơ sở hạ tầng và quản lý kinh doanh, phát huy tối đa tính sáng tạo, 
xây dựng một đơn vị cấp nước vững mạnh.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) đang hoạt động trong các lĩnh vực chính 
như sau:
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
• Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt
• Khai thác, lọc nước phục vụ công nghiệp
• Phân phối nước sạch
Xây dựng công trình công ích
• Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước
• Xây dựng trạm bơm
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
• Lắp đặt ống cấp, thoát nước, bơm nước
Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan
• Theo dõi, giám sát lắp đặt thiết bị công trình
• Xây dựng, hoàn thiện công trình cấp nước

Ngành nghề kinh doanh

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.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC

Phòng
Tổ Chức 
Hành 
Chính

Phòng
Kế 
Hoạch 
Kỹ 
Thuật

Phòng
Kinh  
Doanh

Phòng
Tài 
Chính 
Kế Toán

Phân 
Xưởng 
Sản 
Xuất 
Nước

Trạm Đại Phước

Đội Xây 
Lắp Sửa 
Chữa

Điều hành trực tiếp

Kiểm soát hoạt động

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của NTW được 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

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) 

KHÔNG có công ty con, công ty liên  kết.
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Cùng với tốc độ tăng trưởng kỷ lục trong 10 năm qua, tăng 
trưởng GDP 2018 đã đạt 7,08% vượt mức chỉ tiêu đề ra. Hòa 
chung nhịp điệu phát triển đó, ngành cấp nước hạ tầng đang 
ngày càng có triển vọng. Nước sạch là nhu cầu đời sống cơ bản 
và không thể thiếu đối với đời sống sinh hoạt hàng ngày của 
con người nên Công ty ít chịu sự tác động bởi sự thay đổi lớn 
của nền kinh tế. Là một trong những công ty đi đầu về khai thác 
và phân phối nước sạch đến các hộ dân trong khu vực, NTW 
luôn ngày càng mở rộng mạng lưới đường ống ngày càng nhiều. 
NTW luôn chủ động theo dõi tình hình biến động về kinh tế vĩ 
mô, có những kế hoạch dự phòng cho các rủi ro có thể xảy ra bất 
cứ lúc nào từ đó có các biện pháp ứng biến hiệu quả và đảm bảo 
nhu cầu ngày càng cao của các hộ dân về nước sạch.

Rủi ro kinh tế

Hoạt động khai thác và cung cấp 
nước sẽ khó tránh khỏi việc ảnh 
hưởng đến môi trường cũng như tác 
động từ môi trường đến hoạt động 
kinh doanh của Công ty. Nhận thức 
được tầm quan trọng về điều này, 
Ban lãnh đạo Công ty luôn tuân thủ 
quy trình và đảm bảo chất lượng 
nước, có biện pháp bảo quản nghiêm 
ngặt đối với hóa chất để giảm thiểu 
nguy cơ rủi ro ô nhiễm môi trường 
cho khu vực sản xuất và các khu vực 
lân cận. Bên cạnh đó, công tác kiểm 
tra, rà soát kỹ thuật luôn được nhắc 
nhở định kỳ bảo trì, không ngừng 
cải tiến kỹ thuật để đem đến nguồn 
nước sạch, đảm bảo an toàn đến 
khách hàng.

Rủi ro môi trường

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

 Đặc thù trong lĩnh vực cấp thoát nước chịu ảnh hưởng nhiều  từ luật như Luật Chứng khoán, Luật Thuế, 
Luật Doanh nghiệp và các luật chuyên ngành riêng như Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, 
Luật Cấp nước sạch… Bên cạnh là các quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, chất lượng, đảm bảo an toàn 
về nguồn nước cũng là một trong những rào cản cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong ngành. 
Hơn nữa, Hệ thống văn bản dưới Luật của nước ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và liên tục sửa 
đổi bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của từng thời kỳ. Vì vậy, Công ty cần cập nhật thông 
tin, tình hình về những thay đổi của Pháp luật để tuân thủ và hoạt động theo đúng quy định. Tuy nhiên, 
rào cản pháp luật cũng làm hạn chế nguy cơ gia nhập ngành của các Công ty khác. Ảnh hưởng từ luật 
pháp cũng sẽ tác động chung đến cả toàn ngành cấp thoát nước, không riêng gì đến Công ty NTW.
              

Rủi ro pháp luật

Hành lang pháp lý cũng tạo nên rủi ro về giá cả 
cho ngành cấp thoát nước. Nhu cầu thiết yếu của 
khách hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe và 
sinh hoạt luôn được Nhà nước kiểm soát chặt chẽ 
về chất lượng cũng như kiểm soát gắt gao về giá cả 
của nguồn nước sạch, đảm bảo sự công bằng, an 
sinh xã hội. Từ đó, để đảm bảo lợi ích chung cho 
cộng đồng, Nhà nước ban hành ra các khung giá 
cả phù hợp cho từng đối tượng, khu vực trên thị 
trường làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận 
công ty. Tuy nhiên, sản phẩm nhu cầu thiết yếu 
luôn được đảm bảo đầu ra và doanh thu được duy 
trì, ít chịu tác động lớn khi có biến động cũng như 
những cú sốc về kinh tế xã hội.
              

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
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Bài toán về thất thoát nước là mối quan tâm hàng đầu 
đối với tất cả các công ty trong lĩnh vực khai thác và 
cung cấp nước. Trong mạng lưới hoạt động cũng như 
hệ thống ống nước truyền dẫn đến khách hàng sẽ không 
tránh khỏi vấn đề về nước bị thất thoát. Việt Nam là 
một trong những nước có tỷ lệ thất thoát nước khá cao 
ở mức 30%. Nguyên nhân là từ các ống nước có thể bị 
rò rỉ vì đã cũ, ống mục, đường ống đi qua sông rất khó 
để phát hiện nên dễ bị thất thoát. Hơn nữa, nguy cơ 
về đạo đức của người dân cũng là một nguyên do góp 
phần gia tăng ảnh hưởng của rủi ro này.
Ý thức được điều này, NTW đã cố gắng kiểm soát tối 
đa bằng cách bố trí thêm nhân viên có chuyên môn 
kiểm tra định kỳ và rà soát hệ thống đường ống. Tăng 
cường công tác sửa chữa và thay thế đường ống đã cũ, 
các trạm bơm và giếng khoan để hạn chế tối đa rủi ro 
này. Đồng thời phối hợp với người dân, thực hiện các 
biện pháp giám sát người tiêu dùng có hành vi gian lận 
trong sử dụng nước sạch.

Rủi ro  thất thoát nước

Biến đổi khí hậu cũng như những 
thiên tai gần đây ở khu vực Đông 
Nam Bộ cũng là một rủi ro cho NTW. 
Hay những rủi ro như chiến tranh, 
hỏa hoạn, dịch bệnh. Những rủi ro 
bất khả kháng này tuy có tần suất xảy 
ra thấp nhưng lại gây ra thiệt hại rất 
lớn về nhân sự cũng như tài sản Công 
ty. Vì vậy, Ban lãnh đạo luôn cập nhật 
tin tức, tình hình thời tiết, chính trị 
xã hội để giảm thiểu tổn thất kết hợp 
mua bảo hiểm đầy đủ, thực hiện các 
biện pháp phòng cháy để hạn chế tối 
đa về thiệt hại.

Rủi ro khác

Hoạt động sản xuất nước sạch là hoạt động chính cấu thành nên giá vốn của Công ty. Và để có được nguồn 
nước sạch đến với khách hàng, NTW cần nhiều nguyên phụ liệu để xử lý như Clo và Natri Hydroxit đảm 
bảo chất lượng nước đạt chuẩn. Nguồn phụ phẩm này cũng được NTW mua từ các Doanh nghiệp cung cấp 
có thương hiệu và chất lượng để làm khách hàng tin tưởng và an tâm sử dụng nguồn nước. Chủ động nguồn 
nguyên phụ liệu cho quá trình kinh doanh, Công ty luôn duy trì mối quan hệ đối với các đối tác này để có thể 
kiểm soát được sự biến động của giá đầu vào. Bên cạnh đó, NTW không ngừng hợp tác và tìm kiếm mở rộng 
hơn nữa để chủ động nhất có thể đối với nguồn cung cấp, lập các phương án dự phòng để tiết kiệm tối đa được 
chi phí đầu vào khi có biến động bất lợi. Hơn nữa, Công ty luôn đề ra kế hoạch rõ ràng và thực hiện theo tiến 
độ để từ đó khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm hiệu quả nhất, đem đến nguồn nước sạch cho khách hàng 
đầy đủ.

Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
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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

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ



18       | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ |         19

Quá trình công tác

Quá trình công tác

Năm sinh: 1979
Nơi sinh: Nam Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.600 cổ phần - tỷ lệ 0,016% vốn điều lệ 
Đại diện phần vốn: 1.201.600 cổ phần - tỷ lệ 12,016% vốn điều lệ

Năm sinh: 1975
Nơi sinh: Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện hóa
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần - tỷ lệ  0,2% vốn điều lệ

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

Thời gian Vị trí

05/2002 - 06/2012 Công nhân - Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

06/2012 - 04/2017 Phó Quản đốc - Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

04/2017 - 07/2018 Quản đốc - Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

07/2018 - nay Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

Thời gian Vị trí

06/2002 – 04/2006 Công nhân tại Xí nghiệp nước Nhơn Trạch

05/2006 – 02/2008 Nhân viên phòng Tổng hợp – Xí nghiệp nước Nhơn Trạch

03/2008 – 05/2010 Nhân viên phòng TCKT – Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

06/2010 – 12/2010 Phụ trách phòng TCKT – Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

01/2011 – 04/2015 Kế toán trưởng – Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

05/2015 - 05/2018 Trưởng ban kiểm soát – Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

05/2018 - nay Kế toán trưởng - Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

NGUYỄN LƯƠNG THẮNG

TRẦN VĂN THÙYNăm sinh: 1979
Nơi sinh: Hưng Yên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Anh văn
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

Đại diện phần vốn: 1.400.000 cổ phần - tỷ lệ 14% vốn điều lệ

Thời gian Vị trí

2001 - 2005 Nhân viên Phòng QLĐT&XDCB Công ty Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

2006 – 2008
Phó phòng Phòng QLĐT&XDCB Công ty TNHH một thành viên Xây 
dựng Cấp nước Đồng Nai

2008 – 2010
Phó phòng Phòng KHKT-BQL Dự án Công ty TNHH một thành viên 
Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

2010 - 2012
Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án Cấp nước - Công ty TNHH một 
thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

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

Quá trình công tác

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

NGÔ DƯƠNG ĐẠI

Thành viên Ban điều hành Chức Vụ

Ông Ngô Dương Đại Giám đốc

Ông Nguyễn Lương Thắng Phó Giám đốc

Ông Trần Văn Thùy Kế toán trưởng
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT Chức Vụ

Ông Nguyễn Văn Bính Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Ngô Dương Đại Thành viên HĐQT

Ông Trần Văn Thùy Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Viết Hưng Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Văn Hồng Thành viên HĐQT 

Ông Ngô Dương Đại - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần - tỷ lệ 0% vốn điều lệ
Đại diện phần vốn: 1.400.000 cổ phần - tỷ lệ 14% vốn điều lệ

Ông Trần Văn Thùy – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1600 cổ phần 
Đại diện phần vốn: 1.201.600 cổ phần - tỷ lệ 12,016% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Viết Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 60.000 cổ phần 
Đại diện phần vốn: 60.000 cổ phần - tỷ lệ 0,6% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Văn Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  
Đại diện phần vốn: 382.465 cổ phần – tỷ lệ 3,825% vốn điều lệ

Thành viên Ban kiểm soát Chức Vụ

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh Trưởng Ban

Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm Thành viên

Ông Nguyễn Bá Hải Thành viên

BAN KIỂM SOÁT

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00%
Đại diện phần vốn: 800.000 cổ phần - tỷ lệ 8% vốn điều lệ

Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm – Thành viên Ban kiểm soát
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 166.600 cổ phần - 
tỷ lệ 1.67% vốn điều lệ
Đại diện phần vốn: 0 cổ phần

Ông Nguyễn Bá Hải – Thành viên Ban kiểm soát
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 
Đại diện phần vốn: 0 cổ phần - tỷ lệ 0% vốn điều lệ 

Những thay đổi trong Ban điều hành

Trong năm 2018 Công ty có sự thay đổi trong Ban điều hành:
• Ông Ngô Dương Đại được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám Đốc (từ ngày 26/04/2018);
• Ông Trần Văn Thùy được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng (từ ngày 10/05/2018);
• Ông Nguyễn Lương Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám Đốc (từ ngày  04/07/2018).

Ông Nguyễn Văn Bính – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 
Đại diện phần vốn: 1.843.736 cổ phần - tỷ lệ 18,44% vốn điều lệ 
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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. 

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 có sự 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 nay, 
Công ty đã đưa vào sử dụng 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.

Một công ty tốt khi mỗi cá nhân trong công ty đều phải tốt, nên 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 CBCNV tham 
gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nội bộ và các lớp đạo tạo cá nhân nếu có. Bên cạnh đó, Công ty cũng 
cử nhiều CBCNV 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 
CBCNV, trong những năm qua hầu như không có sự biến động lớn nào về nhân sự của Công ty.

Chính sách việc làm

Điều kiện và chế độ làm việc

Công tác đào tạo

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

93 người

STT Tính chất phân loại Năm 2017 Năm 2018 Tỷ trọng 2018 
(%)

A Theo trình độ 84 93 100
1 Trình độ đại học, trên đại học 30 37 39,78
2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 10 09 9,68
3 Khác 44 47 50,54
B Theo địa bàn công tác 84 93 100
1 Nhà máy nước Nhơn Trạch 73 76 81,72
2 Trạm Đại Phước 11 17 18,28
C Theo trình độ lao động 84 93 100
1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 49 46 49,46
2 Trình độ bậc thợ 35 47 50,54

Với phương châm 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 2018, Công ty tiếp tục duy trì tạo điều kiện 
cho nhiều CBCNV tập huấn nghiệp vụ về luật xây 
dựng, thuế và luật lao động. Chi trả tiền lương, tiền 
thưởng, ngày Lễ, Tết cho CBCNV, trích nộp BHXH, 
BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định. Đời 
sống người lao động được cải thiện, an tâm công tác. 

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
QUA CÁC NĂM (ĐỒNG/THÁNG/NGƯỜI)

TT Năm Mức lương bình quân

1 2014 6.500.000

2 2015 7.250.000

3 2016 9.950.000

4 2017 10.500.000

5 2018 13.600.000

Công tác Đoàn thể chính trị
           Công tác Đảng: 
- Tổng số Đảng viên là 18 đảng viên.
- Trong năm 2018, chi bộ đã lãnh đạo CBCNV 
và các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, 
góp phần thực hiện tốt kế hoạch SXKD được giao. 
Đảng viên và CBCNV thực hiện tốt chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 Công tác công đoàn :
- Tổng số đoàn viên công đoàn là 91/93. Hàng 
tháng kết hợp cùng Chính quyền, công đoàn 
bình xét thi đua, thăm hỏi CBCNV ốm đau, hiếu, 
hỷ theo quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền vận động sản xuất an toàn.  
 Công tác Đoàn thanh niên:      
- Tổng số Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh Công ty có: 28 đoàn viên (08 đoàn viên nữ, 
20 đoàn viên nam).
- Chi đoàn tổ chức họp định kỳ hàng tháng, đúng 
quy định. Tham gia các phong trào thể dục thể 
thao do đoàn cấp trên phát động.
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•	 Tình hình hoạt động 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

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM
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TT CHỈ TIÊU ĐVT
Thực hiện 

cùng kỳ năm 
2017

Kế hoạch 
năm 2018

 Thực hiện 
năm 2018

% TH/KH
năm 2018

% thực 
hiện 

so với 
cùng 

kỳ năm 
trước

1 Sản lượng nước

a Sản lượng nước sản xuất m3 15.961.391 16.845.863 16.183.904 96,07 101,39

- Nước sản xuất Nhơn 
Trạch

" 6.436.786 4.023.986 5.172.870 128,55 80,36

- Nước mua qua ĐH tổng " 9.364.416 11.179.377 9.066.953 81,10 96,82

- Nước mua qua Hồ Cầu 
Mới

" 159.907 1.642.500 1.944.081 118,36 1115,76

b Sản lượng nước ghi thu " 14.927.653 15.716.572 15.104.925 96,11 101,19

- Nước ghi thu Nhơn 
Trạch

" 5.870.773 3.558.264 4.734.124 133,05 80,64

- Nước mua qua ĐH tổng " 8.909.980 10.565.083 8.448.237 79,96 94,82

- Nước mua qua Hồ Cầu 
Mới

" 146.900 1.593.225 1.922.564 120,67 1308,76

2 Tỷ lệ thất thoát % 6,48 6,70 6,67 -0,04 0,19

a - Nhơn Trạch " 8,80 11,57 8,48 -3,09 -0,32

b - Qua Đồng hồ tổng " 4,85 5,49 6,82 1,33 1,97

c - Qua Hồ Cầu Mới " 8,13 3,00 1,11 -1,89

3 Doanh thu 1000đ 163.321.638 166.783.940 170.260.650 102,08 104,25

a Sản xuất nước máy " 151.288.073 160.283.940 154.255.834 96,24 101,96

- Nhơn Trach " 51.394.493 27.675.269 39.846.790 143,98 77,53

- Qua Đồng hồ tổng " 98.380.510 116.198.454 94.730.235 81,52 96,29

- Qua Hồ Cầu Mới " 1.513.070 16.410.218 19.678.809

b Xây lắp " 2.627.630 2.500.000 8.038.601 321,54 305,93

c Doanh thu khác " 4.423.261 4.395.337 99,36

d Doanh thu hoạt động tài 
chính

" 4.982.672 4.000.000 3.571.000 89,28 71,67

4 HQ-SXKD " 21.156.490 16.024.859 16.068.630 100,27 75,95

- Trước thuế 26.532.613 20.118.074 20.172.787 100,27 76,03

- Sau thuế 21.156.490 16.024.859 16.068.630 100,27 75,95

5 CÁC KHOẢN NỘP NS " 10.260.980 9.707.084 6.520.985 67,18 63,55

- Phải nộp   7.613.748   

- Đã nộp "   6.501.385   

6 THU NHẬP BÌNH 
QUÂN

" 13.600 13.600 13.600 100,00 100,00

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
2017

Kế hoạch 
2018

Thực hiện 
2018

Tỷ lệ %
TH/KH 

2018

Tỷ lệ %
TH 2018/
TH 2017

Sản lượng nước sản xuất m3 15.961.391 16.845.863 16.183.904 96,1% 101,39%

Sản lượng ghi thu m3 14.927.653 15.716.572 15.104.925 96,1% 101,19%

Tỷ lệ thất thoát nước % 6,48% 6,70% 6,67% - -

Tổng doanh thu 1000Đ 163.321.637 166.783.940 170.260.650 102,1% 104,25%

Lợi nhuận trước thuế 1000Đ 26.532.613 20.118.074 20.172.787 100,3% 76,03%

Lợi nhuận sau thuế 1000Đ 21.156.490 16.024.859 16.068.630 103,0% 75,95%

Tỷ suất LNST/VĐL % 21,16% 16,02% 16,07% - -

Các khoản nộp ngân sách 1000Đ 10.260.980 9.707.084 6.501.385 66,98% 63,36%

Tỷ lệ chia cổ tức % 20% 15% (*) - -

Trong đó doanh thu về hoạt động cung cấp nước chiếm 
đến 95,05% là hoạt động kinh doanh chính, cho thấy 
Công ty vẫn đang chú trọng đến hoạt động chính yếu.
Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng lên đến 12,8% 
ở mức gần 134 tỷ và làm cho lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh giảm mạnh. Doanh thu hoạt động tài 
chính của NTW giảm nhẹ (chủ yếu đến từ tiền lãi và 
cho vay) xuống còn 3,5 tỷ. Thu nhập khác của Công 
ty cũng chiếm phần nhỏ do Công ty có được từ các 
khoản khác.

Mặc dù chưa đạt được kế hoạch đề ra do Công ty 
đã niêm phong tất cả các Giếng từ tháng 05/2018 
theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, 
UBND tỉnh Đồng Nai và sử dụng hoàn toàn 
nguồn nước tập trung mua qua Đồng hồ tổng từ 
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Công 
ty Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới. Tuy nhiên 
sản lượng nước sản xuất trong năm 2018 đã tăng 
1,39% so với năm 2017 đạt hơn 16 triệu m3. Song 
song đó, sản lượng ghi thu của NTW tương ứng 
101,19% so với năm 2017 và đạt mức trên 15 triệu 
m3 làm giảm tỷ lệ thất thoát nước so với năm 
2017. Đây là một tin tốt được ghi nhận khi giảm 
thiểu được tỷ lệ thất thoát nước – bài toán khó đối 
với công ty trong ngành. 
Bên cạnh, tổng doanh thu trong năm 2018 cũng 
tăng đạt hơn mức 170 tỷ đồng và vượt kế hoạch 
đã đề ra. 

(*) Dự kiến chi trả sau khi có nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.
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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 2018 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 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 2018 đã kiểm tra, súc xả các tuyến ống nhánh 
cấp nước cho khách hàng; Sửa chữa sự cố ống bể:
•  Tuyến ống D225 đường ĐT.769 xã Phước Thiền; 
•  Tuyến ống gang D300 đường Trần Phú;
•  Tuyến ống HDPE D225 đường ĐT769, ấp Phú Mỹ, xã   

Phú Hội;
•  Tuyến ống HDPE D110 Khu Samco - Trung tâm huyện 

Nhơn Trạch;
•  Tuyến ống HDPE D90 tại hẻm Bà Hiệp, xã Long Thọ;
•  Tuyến ống HDPE D110 hẻm Diệp Trung, xã Phước 

Thiền;
•  Tuyến ống HDPE D110 tại hẻm Ông Quang, xã Phước 

Thiền; 
•  Tuyến ống HDPE D110 tại hẻm Ông Rép, xã Long Thọ;
•  Tuyến ống HDPE D110 đê Phước Lương (tuyến 186);
•  Tuyến ống HDPE D160 đường ĐT.769, xã Phú Hữu; 
•  Tuyến ống HDPE D63 đường Nguyễn Hữu Cảnh;
•  Tuyến ống HTCN Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất 

Thương mại Kim Phong;
•  Tuyến ống HDPE D160 qua cầu Đại Phước. 
•  Tuyến ống D160 trạm bơm Đại Phước;

Công tác sản xuất tại Công ty

Trong năm 2018 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 lấy nước hoàn toàn của Công ty 
cổ phần cấp nước Đồng Nai từ 01/05/2018 thông qua đồng hồ tổng D600 cung cấp nước an toàn cho sản xuất 
của khách hàng.

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 5 264 0 132 100 0 132 100

NhơnTrạch 1 84 0 42 100 0 42 100

I. Cộng 6 348 0 174 100 0 174 100

Khắc phục 
sự cố bơm giếng

• G8, G11, G12 
Trạm B; G5, G3 
(6 giếng Công 
ty);

• G16 Trạm C; 
G2, G5 trạm 
Đại Phước;

• G7 đường Lý 
Thái Tổ.

   Công tác thay thế, sửa chữa, di dời

• Thay thế 2 bơm định lượng hóa chất trạm đường 2;
• Thay thế bơm chìm trạm bơm tăng áp Phú Hữu;
• Sửa chữa hệ thống điện Trạm đường 2;
• Sửa chữa bơm thổi rửa trạm bơm cấp 2;
• Thay bơm hóa chất Trạm đường 2; 
• Sửa chữa mô tơ quậy vôi;
• Thay thế lắp đặt HTCN và ĐHN D100 Công ty TNHH Sợi Chỉ 

Việt Côn; 
• Di dời tuyến ống D225 đường Lý Thái Tổ, xã Phú Hội; 
• Di dời trụ cứu hỏa khách hàng tại Khu tái định cư xã Long Thọ; 
• Hàn đấu nối bồn chứa công nghiệp trạm bơm Đại Phước; 
• Đấu nối thông tuyến ống HDPE D225 vào ống HDPE D160 

đường Võ Văn Tần;
• Di dời trụ cứu hỏa đường Hùng Vương, xã Đại Phước.
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Công tác phát triển khách hàng

STT KHU VỰC LẮP ĐẶT 
MỚI

SỬA CHỮA THAY 
ĐỒNG HỒ

BẢO HÀNH CHUYỂN 
NHƯỢNG

1 CƠ QUAN 35 0 0 0 0

a NHƠN TRẠCH 28 0 0 0 0

b ĐẠI PHƯỚC 7 0 0 0 0

2 HỘ DÂN CƯ 2.750 174 12 248 0

a HIỆP PHƯỚC 274 09 0 24 0

b LONG THỌ 652 5 0 9 0

c PHƯỚC THIỀN 495 7 0 13 0

d PHÚ HỘI 223 0 0 0 0

e ĐẠI PHƯỚC 483 72 0 54 0

f PHÚ HỮU 443 81 12 148 0

g PHƯỚC AN 180 0 0 0 0

TỔNG CỘNG 2.785 174 12 248 0

Công tác 
phát triển 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 2018 đã kiểm tra: 
1.752 khách hàng là các Do-
anh nghiệp tại các KCN và 
105 khách hàng hộ dân cư 
trên địa bàn.

STT Công trình Thời gian 
nghiệm thu

1 Nâng cấp tuyến ống nước đê Phước 
Lương xã Phú Hữu

03/05/2018

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

23/04/2018

3 Xây dựng nhà xe nhà máy Nhơn Trạch 25/10/2018

4 Xây dựng hồ cảnh nhà máy nước Nhơn 
Trạch

25/10/2018

STT Công trình Thời gian hoàn thành

1 Đường hẻm Mười Hiền - xã Long Thọ 09/02/2018

2 Đường hẻm Ông Kỳ - xã Long Thọ 09/02/2018

3 Đường hẻm Ông Tiếp - xã Long Thọ 09/02/2018

4 Đường hẻm Bà Lê - xã Long Thọ 12/03/2018

5 Đường hẻm Đường Chùa - xã Long Thọ 12/03/2018

6 Đường hẻm Bà Hiệp - xã Long Thọ 19/03/2018

7 Đường hẻm Diệp Trung - xã Phước Thiền 23/03/2018

8 Đường hẻm Bà Sáu Bắc - xã Phước Thiền 19/03/2018

9 Đường hẻm Ông Đành - xã Phước Thiền 12/04/2018

10 Đường hẻm Ông Thâu - xã Phước Thiền 12/04/2018

11 Đường hẻm Ông Rép - xã Phước Thiền 12/04/2018

12 Đường hẻm Ông Lễ - xã Phước Thiền 12/04/2018

13 Đường hẻm Diệp Trung - xã Phước Thiền 12/04/2018

14 Đường hẻm Ông Lương - xã Phước Thiền 12/04/2018

15 Đường hẻm Ông Sơn - xã Phước Thiền 12/04/2018

16 Đường hẻm Ông Bảy Xong - xã Phước Thiền 12/04/2018

17 Đường hẻm Ông Nhồng - xã Phước Thiền 12/04/2018

18 Đường hẻm CVN ấp Bến Săn - xã Phước Thiền 10/04/2018

19 Đường hẻm Liên ấp Trầu - Bến Săn - xã Phước Thiền 05/04/2018
20 Đường hẻm Trường THCS 09/08/2018

21 Đường hẻm Võ Ấp Trầu 09/08/2018

22 Đường hẻm Ông Quang 09/08/2018

23 Đường hẻm Trường học nối Bến Chùa 09/08/2018

24 Đường hẻm Phước Thiền I 09/08/2018

25 Đường hẻm lò gạch khu D, ấp Phước Lý 26/10/2018

26 Đường hẻm Ông Luyện ấp Phước Lý 26/10/2018
27 Đường hẻm cổng trước giáo xứ ấp Phước Lý 26/10/2018

28 Đường hẻm cổng sau giáo xứ ấp Phước Lý 26/10/2018

Lắp đặt tuyến ống nước
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Các công trình đang lập dự án đầu tư

1. Công trình Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 
5.000m3/ngày.đêm: Đã phê duyệt ĐTM. Tư vấn thiết kế hoàn thiện theo yêu cầu 
của Tổ thẩm định. Đã hoàn thiện hồ sơ yêu cầu của phòng quản lý đô thị huyện 
Nhơn Trạch, chờ cấp phép quy hoạch.
2. Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D400 đường Nguyễn Văn Cừ: đã 
phê duyệt dự án.
3. Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE D200 Cụm công nghiệp 
Phú Thạnh-Vĩnh Thanh: Đã thi công hoàn thành lắp đặt ống, đang thi công lắp đặt 
trụ cứu hoả, thử áp lực, súc xả, khử trùng và đấu nối tuyến ống.
4. Công trình Cải tạo thay thế các tuyến ống PVC khu 5 ấp Cát Lái và ấp Phước 
Lương - xã Phú Hữu: Đang triển khai thi công.
5. Công trình Xây dựng tuyến ống chuyển tải D300 đường ĐT xã Long Tân-
Phú Thạnh: đang thẩm tra dự toán chuẩn bị đầu tư, xin thoả thuận chuyển hướng.
6. Công trình Khoan thay thế giếng G1 trạm Đại Phước: đã hoàn thành công 
trình.
7. Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D160 đường ĐT 769 xã Long Tân-
Phú Thạnh: đã khảo sát, lập dự toán chuẩn bị đầu tư.
8. Công trình Tuyến ống cấp nước 20 hẻm trên xã Hiệp Phước, Long Thọ kết hợp 
với công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa: hoàn thành lập dự toán, gửi công ty 
Hưng Nghiệp Formosa duyệt vốn.

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.
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.
Các chứng khoán khác: Không có.
Thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi so với 2017. 

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị
(triệu đồng)

Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước                       
5.243.736 52.437.360.000 52,437

II Cổ đông nội bộ                                
336.180 3.361.800.000 3,362

III Cổ đông trong nước                             
8.501.054 85.010.540.000 85,011

1 Cá nhân                             
5.865.024 58.650.240.000 58,650

2 Tổ chức                             
2.636.030 26.360.300.000 26,360

IV Cổ đông nước ngoài                             
1.498.946 14.989.460.000 14,989

1 Cá nhân                                 
31.541 315.410.000 0,315

2 Tổ chức                             
1.467.405 14.674.050.000 14,674

Tổng cộng                         
15.579.916 155.799.160.000 155,799

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%

Danh sách cổ đông lớn
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Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Ghi 
chú

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 6,55 6,23

Hệ số thanh toán nhanh Lần 6,19 5,90

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 9,99% 8,63%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 11,10% 9,45%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 15,96 20,60

Vòng quay tài sản Vòng 0,76 0,81

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 13,75% 9,90%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 11,68% 9,03%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 10,42% 8,25%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu 
thuần

% 17,12% 9,72%

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn cũng có xu hướng 
giảm so với năm 2017. Chủ trương công 
ty là không sử dụng nợ dài hạn nên nợ của 
NTW là nợ ngắn hạn và có sự giảm so với 
năm 2017 ở mức 16 tỷ đồng tương đương 
với giảm 17,45%. Tổng tài sản của NTW 
cũng giảm 4,5% so với 2017. Chủ yếu 
giảm tài sản ngắn hạn và đầu tư mở rộng, 
mua thêm tài sản dài hạn. Từ đó cũng cho 
thấy, Công ty đang ngày càng thận trọng 
hơn trong việc sử dụng đòn bẩy. 

Trong năm 2018, vòng quay hàng tồn kho lại tiếp tục gia tăng. 
Nguyên nhân là giá vốn hàng bán của NTW tăng lượng đáng 
kể lên đến 12,8% đạt mức gần 134 tỷ đồng. Tuy nhiên công tác 
quản trị hàng tồn kho của Công ty đang dần được cải thiện 
nên vòng quay hàng tồn kho đã tăng thêm 4,64 vòng. 
Bên cạnh đó, vòng quay tài sản cũng có một sự gia tăng nhẹ từ 
0,76 vòng lên đến 0,81 vòng. Chủ yếu đến từ việc giảm lượng 
tài sản ngắn hạn như đã phân tích trên. Tuy nhiên doanh thu 
năm 2018 đã tăng 5,44% cho thấy triển vọng của Công ty trong 
tương lai cũng như việc Ban lãnh đạo NTW đã có biện pháp 
quản trị tài sản để phù hợp với việc mở rộng và phát triển 
Công ty. 
 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Chỉ tiêu về cơ cấu vốnTÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT : đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Thực hiện 2018 % tăng giảm

Tổng tài sản 203.857.224.942 194.680.668.430 -4,50%

Doanh thu thuần 153.915.703.517 162.294.434.906  5,44%

Giá vốn hàng bán 118.752.922.000 133.950.713.986 12,80%

Lợi nhuận từ HĐKD 26.351.635.487 15.781.750.926 -40,11%

Thu nhập khác 4.423.261.190 4.395.336.740 -0,63%

Lợi nhuận trước thuế 26.532.612.804 20.172.787.666 -23,97%

Lợi nhuận sau thuế 21.156.490.243 16.068.630.133 -24,05%

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty 
đều giảm so với năm trước. Hệ số thanh toán ngắn 
hạn giảm xuống còn 6,23 lần và hệ số thanh toán 
nhanh giảm xuống còn 5,90 lần. Lý giải cho điều 
này là công ty giảm các khoản tương đương tiền 
cũng như không có khoản phải thu cho vay ngắn 
hạn. Hệ số thanh toán nhanh cũng gần bằng hệ 
số thanh toán ngắn hạn cho thấy hàng tồn kho 
của NTW không bị ứ đọng nhiều đạt 5,6 tỷ (giảm 
23,29%) và chủ yếu là nguyên, vật liệu phục vụ cho 
quá trình xử lý nước. Ngoài ra, nợ ngắn hạn của 
Công ty cũng giảm chủ yếu từ khoản mục Phải trả 
người lao động.

Các chỉ số về khả năng sinh lời trong năm nay 
đều giảm so với năm 2017. Trong đó, chỉ tiêu về 
Lợi nhuận từ hoạt động/Doanh thu thuần giảm 
mạnh nhất lên đến 7,40%. Nguyên nhân từ là 
do lợi nhuận của Công ty cũng ảnh hưởng đáng 
kể từ  việc giá vốn hàng bán tăng mạnh. Đây là 
một trong những thách thức lớn nhất của NTW 
do lượng nước ô nhiễm lớn cũng như cần nhiều 
nguyên vật liệu hóa chất để đảm bảo quá trình 
lọc nước đủ chất lượng về tiêu chuẩn. Bên cạnh 
đó, việc Công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới 
đường ống cũng như lắp đặt thêm các giếng 
khoan khai thác cũng làm cho giá vốn tăng 
mạnh đến như vậy. Tuy nhiên, ngành cấp thoát 
nước được đánh giá là triển vọng đối với nước 
ta do sự gia tăng của tốc độ đô thị hóa nước 
ta làm cho nhu cầu trong tương lai sẽ tăng cao. 
Việc lắp đặt để mở rộng thêm mạng lưới hoạt 
động, khai thác lượng nước trước sẽ đáp ứng 
cho nhu cầu sau này.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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•	 Đánh giá kết quả kinh doanh
•	 Tình hình tài chính
•	 Những cải tiến về tổ chức, chính sách quản lý
•	 Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý 

kiến của kiểm toán viên
•	 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

BÁO CÁO 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ
 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Tài sản:
Trong năm 2018, tổng sài sản của NTW 
có xu hướng giảm 194,7 tỷ đồng. Chủ yếu 
giảm từ Tài sản ngắn hạn để đầu tư trang 
thiết bị máy móc là các tài sản dài hạn. Nên 
ta có thể thấy, tài sản dài hạn tăng lên đến 
127,7% do đặc thù của ngành cấp thoát 
nước cũng như việc mở rộng phát triển 
mạng lưới đường ống của Công ty. Từ đó 
cơ cấu tài sản của NTW cũng đang dần 
dịch chuyển từ giảm tài sản ngắn hạn và 
tăng đầu tư vào tài sản cố định. Tỷ trọng 
tài sản ngắn hạn đã giảm từ 65,45% còn 
lại 53,80% từ việc quản trị hàng tồn kho 
không bị ứ đọng nhưng vẫn đảm bảo được 
thanh khoản cho Công ty để đảm bảo hoạt 
động kinh doanh.

Nguồn vốn:
NTW chủ trương không sử dụng nợ dài 
hạn, khoản mục nợ ngắn hạn của Công 
ty lại giảm đáng kể trong năm 2018 đến 
17,45% so với năm 2017. Nguyên nhân là 
trong năm 2018, khoản mục phải trả người 
lao động giảm đáng kể từ 5,5 tỷ xuống còn 
1,8 tỷ đồng và việc giảm khoản trích lập về 
quỹ khen thưởng phúc lợi lên đến 2,2 tỷ 
đồng. Vốn chủ sở hữu của NTW chỉ giảm 
nhẹ 3,06% so với năm trước. Đánh giá tổng 
quan cho thấy tình hình tài chính Công ty 
đang có sự giảm nhẹ so với năm trước. Tuy 
nhiên, việc quản trị tài sản cho phù hợp với 
tình hình công ty nhưng nhưng vẫn chú 
trọng đầu tư mở rộng về sau cho thấy tầm 
nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo khá dài 
hạn.

ĐVT : đồng

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 %2018/2017

Tài sản 203.857.224.942 194.680.668.430 95,50%

   Tài sản ngắn hạn 133.418.928.141   104.731.480.104 78,50%

   Tài sản dài hạn 70.438.296.801 9.949.188.326 127,70%

Nguồn vốn 203.857.224.942 194.680.668.430 95,50%

   Nợ ngắn hạn 20.359.251.013 16.806.583.587 82,55%

   Nợ dài hạn -  -   - 

   Vốn chủ sở hữu 183.497.973.929  177.874.084.843 96,94%

Trong năm 2018, với việc mở rộng hơn nữa hệ 
thống khai thác nước ngầm kết hợp mua nước 
từ Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Cấp nước 
Đồng Nai, Công ty đã cung cấp đầy đủ cũng 
như đảm bảo về chất lượng nước cho khách 
hàng để phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt 
hàng ngày trên địa bàn và các khu vực lân cận. 
Tuân thủ quy định về Cấp nước sạch, Công ty 
luôn chủ động 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 9750 đồng. 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.

Doanh thu sản xuất nước và xây lắp trong năm 2018 
đạt 162 tỷ đồng và tăng 5,44% so với năm 2017. Do 
ảnh hưởng của giá vốn hàng bán tăng cao nên tổng 
lợi nhuận trước thuế của Công ty chỉ đạt 20,2 tỷ đồng 
giảm 23,97% so với năm trước. Từ đó, sau khi hoàn 
thành các nghĩa vụ về Thuế, NTW ghi nhận lợi nhuận 
sau thuế ở mức 16,1 tỷ đồng. Năm 2018 là năm hoạt 
động khó khăn đối với ngành cấp nước nói chung 
cũng như Công ty NTW nói riêng. Tuy có một số chỉ 
tiêu không đạt được trong kế hoạch đã đề ra, Ban lãnh 
đạo vẫn có chiến lược dài hạn hơn cho triển vọng sắp 
tới của ngành.
Tổng doanh thu của NTW tăng dần qua các năm.
Trong năm 2018, tổng doanh thu Công ty tăng 4,24% 
đạt mức trên 170 tỷ đồng. Trong dó Công ty vẫn chú 
trọng đến hoạt động chính đó là sản xuất nước. Cơ 
cấu của khoản mục doanh thu này luôn trên 90% mỗi 
năm cho thấy NTW vẫn tập trung nguồn lực để hoạt 
động.

ĐVT : đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 
2017

Kế hoạch  2018 Thực hiện 
2018

TH2018/
KH2018

TH2018/
TH2017

Tổng doanh thu 163.321.637 166.783.940 170.260.650 102,08% 104,24%

Lợi nhuận trước thuế 26.532.613 20.118.074 20.172.788 100,27% 76,03%

Lợi nhuận sau thuế 21.156.490 16.024.859 16.068.630 100,27% 75,95%

Khoản mục

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Giá trị Tỷ trọng 
(%)

Giá trị Tỷ trọng 
(%)

Giá trị Tỷ trọng 
(%)

Sản xuất 
nước 

129.162.737.400  94,72% 151.288.073.500 92,63% 154.255.833.700 90,60%

Xây lắp 2.143.118.122 1,57% 2.627.630.017 1,60% 8.038.601.206 4,72%

Doanh thu 
khác

5.053.087.594 3,71% 9.405.934.187 5,76% 7.966.215.389 4,68%

Tổng Doanh 
thu

136.358.943.116 100% 163.321.637.704 100% 170.260.650.295 100%
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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.

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

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: Phê duyệt hồ sơ và đấu thầu theo 
quy định, triển khai thi công hoàn thành 
trong Quý II năm 2019.
 - Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước 
D400 đường Nguyễn Văn Cừ: Tạm ngừng 
triển khai, để đầu tư các công trình khác có 
hiệu quả hơn.

- Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE D200 Cụm công nghiệp Phú Thạnh-Vĩnh Thanh: Triển khai 
thi công, nghiệm thu hoàn thành trong tháng 01/2019.
- Công trình Cải tạo thay thế các tuyến ống PVC khu 5 ấp Cát Lái và ấp Phước Lương: Triển khai thi công, 
nghiệm thu hoàn thành trong tháng 01/2019.
- Công trình Xây dựng tuyến ống chuyển tải D300 đường ĐT769 xã Đại Phước: Phê duyệt hồ sơ và đấu thầu 
theo quy định, triển khai thi công hoàn thành trong Quý II năm 2019.
- Công trình Khoan thay thế Giếng G1 trạm bơm Đại Phước: Nghiệm thu hoàn thành trong tháng 
01/2019. 
- Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D160 đường ĐT.769 xã Long Tân - Phú Thạnh: Phê duyệt hồ sơ và 
đấu thầu theo quy định, triển khai thi công hoàn thành trong Quý II năm 2019.
- Tuyến ống cấp nước 20 hẻm trên địa bàn xã Hiệp Phước, Long Thọ kết hợp với Công ty TNHH Hưng Nghiệp 
Formosa: Phê duyệt hồ sơ và đấu thầu theo quy định, triển khai thi công hoàn thành trong Quý I năm 2019.
 - Tiếp tục đầu tư mở rộng các mạng lưới cấp nước các hẻm trên địa bàn các xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Long 
Thọ, Đại Phước, Phú Đông, Phước Khánh thuộc huyện Nhơn Trạch bằng nguồn vốn của Công ty nhằm khai 
thác hiệu quả nguồn nước của các nhà máy nước hiện hữu.

Kế hoạch phát triển trong 
tương lai

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 
2018 Kế hoạch 2019

ĐVT : đồng

Tỷ lệ % 
2019/2018

Sản lượng nước sản 
xuất

m3 16.183.904 15.602.977 96,41%

Sản lượng ghi thu m3 15.104.925 14.542.995 96,28%

Tỷ lệ thất nước thoát % 6,67% 6,79% +0,12

Tổng doanh thu 1.000đ 170.260.650 161.778.000 95,02%

Lợi nhuận trước thuế 1.000đ 20.172.787 13.018.000 64,53%

Lợi nhuận sau thuế 1.000đ 16.068.630 10.414.000 64,81%

Tỷ suất LNST/VĐL % 16,07% 10,41% -5,66

Các khoản nộp Ngân 
sách

1.000đ 6.501.385 6.501385 100%

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

Các biện pháp cụ thể thực hiện kế hoạch

Tiếp tục phổ biến, vận 
động và tuyên truyền 
CBCNV thực hiện tốt 
các qui định qui chế 
làm việc của Công ty, 
các chủ trương chính 
sách của Đảng, Pháp 
luật nhà nước.

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.

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 phát triển 
các mạng lưới cấp nước 
cho các khu dân cư xã 
Hiệp Phước, Phước 
thiền, Long Thọ.

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.

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán RSM 
Việt Nam đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP 
Cấp nước Nhơn Trạch, vì vậy Ban Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm. 
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•	 Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty
•	 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
•	 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về 
hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty

‘‘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 của Hội đồng quản trị 
về các mặt hoạt động của Công ty

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
2017

Kế hoạch 
2018

Thực hiện 
2018

Tỷ lệ %

TH/KH 
2018

TH 
2018/

TH 
2017

Sản lượng nước sản xuất m3 15.961.391 16.845.863 16.183.904 96,1% 101,39%

Sản lượng ghi thu m3 14.927.653 15.716.572 15.104.925 96,1% 101,19%

Tỷ lệ thất thoát nước % 6,48% 6,70% 6,67% - -

Tổng doanh thu 1000Đ 163.321.637 166.783.940 170.260.650 102,1% 104,25%

Lợi nhuận trước thuế 1000Đ 26.532.613 20.118.074 20.172.787 103,0% 78,12%

Lợi nhuận sau thuế 1000Đ 21.156.490 16.024.859 16.068.630 103,0% 75,95%

Tỷ suất LNST/VĐL % 21,16% 16,02% 16,07% - -

Các khoản nộp ngân sách 1000Đ 10.260.980 9.707.084 6.501.385 66,98% 63,36%

Tỷ lệ chia cổ tức % 20% 15% (*) - -

Trong năm qua, doanh thu sản xuất và xây lắp của 
NTW đã tăng 5,44% tuy nhiên lợi nhận của Công 
ty lại giảm so với năm trước do ảnh hưởng của giá 
vốn hàng bán theo phân tích ở trên. Một thành 
công của Công ty trong năm nay đó là giảm được tỷ 
lệ thất thoát nước dó Ban lãnh đạo đã có kế hoạch 
tăng cường công tác bảo trì các đường ống đã cũ.
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 do-
anh 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 2018.
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.

(*)Dự kiến chi trả cổ tức sau khi có nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua
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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 2019 và các năm tiếp theo, thực hiện 
tốt công tác an sinh xã hội.

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 2019.
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.

Kế hoạch, định hướng
Hội đồng quản trị

Xem xét kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 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 2019 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.

Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, nhằm tăng do-
anh 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.
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Công ty đã và đang tạo được việc làm ổn định cho 
CBCNV 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 CBCNV trong những 
năm gần đây được cải thiện tích cực, người lao động 
có được công việc ổn định, tinh thần gắn bó với do-
anh 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. 

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 ở khu vực 
sản xuất và các khu vực xung quanh. Đảm bảo nhu 
cầu nước sạch và đời sống người dân không bị ảnh 
hưởng.
Ngoài ra, do đặc thù hoạt động nên loại năng lượng 
phục 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 xã hội Về môi trường - năng lượng

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 2018 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 
2018, 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 2018

Kết quả hoạt đông Doanh thu thuần: 162,3 tỷ đồng; LNST: 16,1 tỷ đồng

Cổ đông Hoàn thành chi trả cổ tức 2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu

Nộp ngân sách Tổng khoản nộp ngân sách bằng 6.501.385 ngàn đồng

Người lao động Mức lương bình quân 2018 là 13,6 triệu đồng/người/
tháng 

Về kinh tế
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ Lý do không 

tham dự

1 Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT 05 100%

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

3 Ông Trần Văn Thùy - Ủy viên HĐQT 05 100%

4 Ông Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên HĐQT 05 100%

5 Ông Nguyễn Văn Hồng - Ủy viên HĐQT 05 100%

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 2018. 
Thực hiện Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2018 
thành công tốt đẹp.

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.

Trong năm 2018, 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 kỳ 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, từng 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.

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.

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hiện nay, Công ty không thành lập Tiểu ban 
HĐQT.
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STT Số Quyết định Ngày phát 
hành Nội dung

1
01/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
        

22/01/2018

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầ gói thầu số 1 (Xây 
lắp) công trình: Xây dựng hệ thống nước thô công suất 
2.500m3/ngày.đêm cho nhà máy xử lý Đại Phước.

2
02/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
29/01/2018

Phê duyệt kế hoạch quỹ lương  của người quản lý và quỹ 
lương của người lao động năm 2017.

3
03/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
12/04/2018

Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ 
phần Cấp nước Nhơn Trạch.

4
04/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
16/04/2018

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành Công 
trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước HĐPE D160mm 
đường Hùng Vương. Địa điểm: xã Đại Phước, Phú Đồng, 
Nhơn Trạch, Đồng Nai.

5
05/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
26/04/2018 Bổ nhiệm Giám đốc Công ty (Ông Ngô Dương Đại).

6
06/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
10/05/2018 Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (Ông Trần Văn Thùy).

7
07/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
22/05/2018

Thanh lý tài sản cố định (Xe ô tô 4 chỗ ngồi nhãn hiệu 
Deawoo).

8
08/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
22/05/2018

Chỉ định thư ký HĐQT Công ty (Ông Nguyễn Ngọc 
Hiển).

9
09/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
24/05/2018

Phê duyệt mức lương chi trả hàng tháng cho Giám đốc, 
Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

10
10/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
19/06/2018

Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: 
Xây dựng tuyến ống cấp nước D200 cụm Công nghiệp 
Phú Thạnh, Vĩnh Thanh.

11
11/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
20/06/2018

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây 
dựng tuyến ống cấp nước D200 cụm Công nghiệp Phú 
Thạnh, Vĩnh Thanh.

12
12/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
20/06/2018

Phê duyệt dự toán gói thầu số 01 khảo sát địa hình công 
trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước D200 cụm Công 
nghiệp Phú Thạnh, Vĩnh Thanh.

13
13/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
22/06/2018

Phê duyệt dự toán gói thầu số 02 lập báo cáo kinh tế kỹ 
thuật công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước D200 
cụm Công nghiệp Phú Thạnh, Vĩnh Thanh.

Các quyết định ban hành

STT Số Văn bản Ngày phát hành Nội dung

1 01/2018/HĐQT-NTW 05/02/2018 Họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2017.

2 02/2018/HĐQT-NTW 09/04/2018 Họp HĐQT thường kỳ Quý I/2018.

3 03/2018/HĐQT-NTW 17/05/2018 Họp HĐQT lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

4 04/2018/HĐQT-NTW 22/05/2018

Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến ống 
cấp nước HĐPE D200 đường 25B cấp nước cho các 
doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Phú Thạnh - 
Vĩnh Thanh tại huyện Nhơn Trạch.

5 05/2018/HĐQT-NTW 29/06/2018
Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến ống 
cấp nước các hẻm tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai.

6 06/2018/HĐQT-NTW 02/07/2018 Họp HĐQT thường kỳ Quý II/2018.

7 07/2018/HĐQT-NTW 20/08/2018
Giải trình, làm rõ các nội dung phản ánh của Cổ 
đông.

8 08/2018/HĐQT-NTW 07/09/2018
Phản ánh của cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước 
Nhơn Trạch.

9 09/2018/HĐQT-NTW 17/09/2018
Thư mời họp mở rộng lần thứ 06, nhiệm kỳ 2018 - 
2023.

STT Số Nghị quyết Ngày phát hành Nội dung

1 01/2018/QĐ-HĐQT 12/04/2018 Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018.

2 02/2018/QĐ-HĐQT 26/04/2018 Chi thưởng cho Ban quản lý, điều hành Công ty 
năm 2017.

Các văn bản ban hành

Các nghị quyết ban hành
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STT Số Quyết định
Ngày phát 

hành
Nội dung

25
25/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
17/09/2018

Quyết định về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng: 
Gói thầu số 01 (xây lắp): Xây dựng tuyến ống cấp nước 
D200 cụm CN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh.

26
26/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
26/09/2018

Quyết phê duyệt hồ sơ dự thầu gói thầu số 01 (xây lắp): 
Xây dựng tuyến ống cấp nước D200 cụm CN Phú Thạnh 
- Vĩnh Thanh.

27
27/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
06/11/2018

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, 
gói thầu số 01 (xây lắp) công trình: Xây dựng tuyến ống-
cấp nước D200 cụm CN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh.

28
28/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
21/11/2018

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự 
án: Xây dựng tuyến ống cấp nước đường Nguyễn Văn 
Cừ. ĐĐ: Xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

29
29/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
11/12/2018

Quyết định về việc BVTK – Dự toán xây dựng Công 
trình: Cải tạo tuyến ống cấp nước PVC D114 khu 5 
ấp Cát Lái. ĐĐ: Khu 5, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, Nhơn 
Trạch, Đồng Nai.

30
30/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
13/12/2018

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu Công 
trình: Cải tạo tuyến ống cấp nước PVC D114 khu 5 
ấp Cát Lái. ĐĐ: Khu 5, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, Nhơn 
Trạch, Đồng Nai

Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, luôn thực hiện ng-
hiêm 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 2018 đề ra, phù hợp 
với mục tiêu của Công ty và các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước.

STT Số Quyết định
Ngày phát 

hành
Nội dung

14
14/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
28/06/2018

Phê duyệt kế hoạch quỹ lương của người quản lý, quỹ 
lương của người lao động năm 2018.    

15
15/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
04/07/2018  

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Lương 
Thắng).

16
16/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
04/07/2018

Phê duyệt Bản vẻ TKKT - dự toán xây dựng công trình: 
Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm đường Trường học 
nối Bến Chùa, địa điểm: Ấp Trầu, Phước Thiền, Nhơn 
Trạch, Đồng Nai.

17
17/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
04/07/2018

Phê duyệt Bản vẻ TKKT - dự toán xây dựng công trình: 
Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm đường Trường trung 
học cơ sở, địa điểm: Ấp Trầu, Phước Thiền, Nhơn Trạch, 
Đồng Nai.

18
18/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
04/07/2018

Phê duyệt Bản vẻ TK - dự toán xây dựng công trình: Lắp 
đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Võ Ấp Trầu, địa điểm: 
Ấp Trầu, Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

19
19/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
05/07/2018

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp 
đặt tuyến ống cấp nước hẻm đường Trường học nối Bến 
Chùa, địa điểm: Ấp Trầu, Phước Thiền, Nhơn Trạch, 
Đồng Nai.

20
20/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
05/07/2018

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp 
đặt tuyên ống cấp nước hẻm đường Trường trung học 
cơ sở, địa điểm: Ấp Trầu, Phước Thiền, Nhơn Trạch, 
Đồng Nai.

21
21/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
05/07/2018

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp 
đặt tuyên ống cấp nước hẻm đường Trường trung học 
cơ sở, địa điểm: Ấp Trầu, Phước Thiền, Nhơn Trạch, 
Đồng Nai.

22
22/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
16/07/2018

Chấm dứt HĐLĐ đối với Cán bộ quản lý Công ty (Ông 
Võ Quang Hồng).

23
23/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
04/09/2018

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công 
trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước.

24
24/2018/QĐ-HĐQT-

NTW
06/09/2018

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước D200 
cụm CN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh.
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Thù lao và các khoản lợi ích

Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng

Hội đồng quản trị  

Ông Nguyễn Văn Bính Chủ tịch 72.000.000

Ông Ngô Dương Đại Thành viên 84.000.000 71.800.000

Ông Trần Văn Thùy Thành viên 56.000.000 30.000.000

Ông Nguyễn Viết Hưng Thành viên 56.000.000

Ông Nguyễn Văn Hồng Thành viên 56.000.000

Ban kiểm soát  

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh Trưởng ban 208.000.000

Ông Đặng Nguyễn Thanh 
Liêm Thành viên 60.000.000 20.000.000

Ông Nguyễn Bá Hải Thành viên 40.000.000

Ban Thư ký

Nguyễn Ngọc Hiển Thư ký HĐQT 48.000.000 14.694.000

Ban điều hành  

Ông Ngô Dương Đại Giám đốc 691.168.470

Ông Nguyễn Lương Thắng Phó Giám đốc 518.716.577

Ông Trần Văn Thùy Kế toán trưởng 479.781.452

Trong năm qua, Cổ đông nội bộ Công ty không có hoạt động giao dịch và hợp đồng giao dịch.

ĐVT: Đồng
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

NGÔ DƯƠNG ĐẠI

Nhơn Trạch, ngày 22 tháng 03 năm 2019
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