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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

 
  - Tên giao dịch: 
  - Tên Tiếng Anh: 
  - Tên viết tắt:
  - Giấy CNĐKDN: 

  - Vốn điều lệ: 
  - Vốn đầu tư của 
chủ sỡ hữu: 

02 Bis, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Bình, 
Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
(0251) 3877 241
(0251) 3783 897
www.capnuoclongkhanh.com.vn
capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn
LKW

Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
Long Khanh Water Supply Joint Stock Company
LKWA
Số 3600979223 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp 
lần đầu ngày 18/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 
04/06/2019
25.000.000.000 đồng

25.000.000.000 đồng

  
  - Địa chỉ: 

  - Số điện thoại: 
  - Fax:
  - Website: 
  - Email: 
  - Mã cổ phiếu: 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CTCP Cấp Nước Long 
Khánh được thành lập 
với tiền thân là Xí nghiệp 
nước Long Khánh.

Xí nghiệp nước Long 
Khánh được cổ phần 
hóa và đổi tên thành 
CTCP Cấp Nước Long 
Khánh. Vốn điều lệ 
ban đầu là 25 tỷ đồng.

NĂM 2004

NĂM 2008

NĂM 2011

Cổ phiếu của CTCP 
Cấp Nước Long 
Khánh được Trung 
tâm lưu ký Chứng 
Khoán Việt Nam 
(VSD) chấp nhận 
lưu ký. 

NĂM 2012

Chính thức đăng ký 
giao dịch trên Sở 
giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội với 
mã chứng khoán 
LKW. 

NĂM 2017

Công ty ngừng sản xuất 
nước đóng chai và chuyển 
hướng sang lĩnh vực cho 
thuê hệ thống sản xuất. 
Hoạt động cho thuê dài 
hạn mang lại nguồn thu 
cố định cho công ty trong 
những năm tiếp theo.

Công ty thay đổi địa chỉ trụ 
sở từ Thị Xã Long Khánh 
thành Thành phố Long 
Khánh. Trở thành thành 
phố thuộc tỉnh, Long 
Khánh thu hút vốn đầu tư, 
diện tích khu công nghiệp 
gia tăng; từ đó, góp phần 
làm tăng doanh thu cung 
cấp nước của Công ty.

NĂM 2019
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

Khai thác, lọc và phân phối nước sạch: Công ty cổ 
phần Cấp Nước Long Khánh hoạt động trong lĩnh 
vực khai thác, lọc nước và phân phối nước sạch 
phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tại các khu dân 
cư, cung cấp nguồn nước phục vụ cho hoạt động 
công nghiệp. Đây là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi 
của công ty;

Thi công xây lắp hệ thống cấp thoát nước: Công 
ty cung cấp các dịch vụ thi công xây dựng đường 
ống cấp thoát nước, trạm bơm nước; lắp đặt hệ 
thống ống cấp thoát nước;  theo dõi giám sát, thi 
công công trình cấp thoát nước đối với khu dân 
cư, khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn;

• Sản xuất sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc (không sản xuất tại trụ sở);
• Xây dựng đường ống thoát nước, trạm bơm, lắp đặt ống cấp thoát nước, bơm nước;
• Xây dựng công trình thủy lợi;
• Xử lý nước thải;
• Xây dựng công trình dân dụng;
• Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
• Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: nước tinh khiết đóng chai;
• Bán buôn máy móc thiết bị ngành nước.

Ngoài ra, Công ty cũng hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như:

Địa bàn kinh doanh

Công ty hoạt động sản xuất, cung cấp nước sạch và xây dựng lắp đặt đường ống cấp 
nước chủ yếu trên địa bàn Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC 
KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Cơ cấu quản lý

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
KẾ 

HOẠCH 
KỸ THUẬT

PHÒNG 
KINH 

DOANH

PHÒNG 
TỔ CHỨC 

HÀNH 
CHÍNH

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH KẾ 
TOÁN

ĐỘI 
PHÒNG 
CHỐNG 

THẤT 
THOÁT 

ĐỘI XÂY 
LẮP CƠ 

KHÍ

Các công ty con, công ty liên kết

Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh không có công ty con, công ty liên kết.

Mục tiêu, chiến lược cốt lõi

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hoạt động của công ty đặc thù về ngành 
cung cấp nước, một trong những yếu tố cần 
thiết hàng đầu trong cuộc sống. Vì vậy việc 
đảm bảo cung cấp đủ nước sạch diễn ra 
liên tục cho sản xuất và sinh hoạt của các 
doanh nghiệp, tổ chức và khu dân cư luôn 
được đặt ra hàng đầu.

Kiểm soát nguồn nước Nâng cao chất lượng nước

Liên tục nâng cao chất lượng thông 
qua nâng cấp, sửa chữa, bảo trì và 
thay thế đường ống nước cũ, quá 
niên hạn sử dụng. Qua đó giảm thiểu 
hiện tượng thất thoát nước, cải thiện 
chất lượng nước sạch đến tay người 
dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên về kỹ thuật chuyên môn và kỹ năng mềm 
trong phục vụ khách hàng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác xử lý 
nước, lắp đặt hệ thống ống nước, dò tìm ống nước vỡ và quản lý kinh doanh nhằm tối ưu 
hóa hiệu quả công việc.

Đội ngũ nhân sự

Mục tiêu đối với môi trường và xã hội

Môi trường: Phát triển bền 
vững, thân thiện với môi 
trường là định hướng và 
mục tiêu của công ty. Cùng 
với việc thực hiện nghiêm 
chỉnh các quy định pháp 
luật về bảo vệ môi trường 
trong sản xuất, Công ty 
luôn ý thức cao về việc khai 
thác, sử dụng nguồn nước 
ngầm thiên nhiên một cách 
hiệu quả, tránh lãng phí.

Xã hội, cộng đồng: Công ty luôn nỗ lực để 
hoàn thành nhiệm vụ cung cấp đủ lượng 
nước với chất lượng tốt nhất cho sản xuất, 
sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, công 
ty cũng rất quan tâm đến đời sống của người 
dân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, 
hoạt động từ thiện, quyên góp hỗ trợ các đối 
tượng gặp khó khăn thông qua các chương 
trình ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ học 
giỏi sống tốt, Quỹ vì người nghèo, Quỹ Bảo 
trợ ngành xây dựng, Chương trình Tiếp bước 
cho em đến trường.
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CÁC RỦI RO

Rủi ro giá cả

Đặc thù ngành cung cấp nước là ngành dịch 
vụ công ích và thuộc sự kiểm soát giá của Nhà 
nước. Do đó giá bán nước sạch do UBND tỉnh 
Đồng Nai quyết định, công ty không được chủ 
động điều chỉnh khi có bất cứ sự biến động 
nào. Vì vậy, khi các chi phí sản xuất và quản lý 
gia tăng, hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
Công ty bị ảnh hưởng ít nhiều.
Để phòng tránh rủi ro có thể ảnh hưởng đến 
mục tiêu lợi nhuận, công ty thực hiện kiểm 
soát tỷ lệ thất thoát nước, chi phí nguyên vật 
liệu sản xuất, chi phí quản lý, chi phí đầu tư… 
giúp giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Đồng thời 
công ty cũng đa dạng hóa hoạt động kinh do-
anh như xây dựng công trình thủy lợi, giám 
sát thi công công trình cấp thoát nước,…

Rủi ro thất thoát nước

Tính đến ngày 31/12/2019, tỷ lệ thất thoát nước của Công 
ty là 16,5%, thấp hơn mục tiêu bình quân cả nước đến 
năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ theo quyết định số 
2147/QÐ-TTg là 18%. Tiếp tục thành tựu trong công tác 
phòng chống thất thoát nước, Công ty Cổ phần Cấp nước 
Long Khánh luôn chủ động tham gia các chương trình 
quốc gia về bảo vệ nguồn nước, kiểm tra đường ống nước 
ngầm định kì, duy trì kiểm tra, đo đồng hồ khách hàng và 
thay thế những đồng hồ chạy không chính xác hoặc đồng 
hồ cũ trên 10 năm. Đội chống thất thoát (có sự giám sát 
của ban điền hành) thông qua các kênh Zalo, Messenger, 
Điện thoại, để lấy thông tin đường ống rò rỉ, bể, hư hỏng 
phụ tùng từ cán bộ công nhân viên, khách hàng tiêu thụ… 
để xử lý kịp thời bất kỳ thời gian nào trong ngày.

Thất thoát nước luôn là 
yếu tố được quan tâm 
hàng đầu, rất khó khăn 
trong việc kiểm soát nước 
rò rỉ. Nguyên nhân gây 
thất thoát chủ yếu do 
hệ thống đường ống cấp 
nước quá cũ, mạng lưới 
đường ống phân phối trải 
rộng khi bị rò rỉ khó phát 
hiện. Tỷ lệ thất thoát nước 
cao còn ảnh hưởng đến 
kết quả sản xuất kinh do-
anh của công ty cũng như 
lãng phí tài nguyên nước. 

Rủi ro luật pháp

Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh hoạt động dưới 
hình thức công ty cổ phần và đăng ký giao dịch tai Sở 
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên Công ty chịu sự điều 
chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật 
Thuế và các văn bản pháp lý liên quan. Ngoài ra, với đặc 
thù của công ty hoạt động trong ngành cấp nước, Công ty 
cũng chịu ảnh hưởng bởi Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo 
vệ môi trường, Quyết định số 20/2014/QĐ – UBND ban 
hành ngày 23/05/2014 về giá cung cấp nước máy trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai, cùng với các quy định, tiêu chuẩn 
về an toàn và chất lượng nguồn nước. Tuy nhiên, do hệ 
thống pháp luật Việt Nam và cơ chế quản lý đang trong 
quá trình hoàn thiện nên các rủi ro về mặt pháp lý vẫn 
luôn hiện hữu và đòi hỏi công ty phải luôn chủ động trong 
công tác nghiên cứu, cập nhật nhanh chóng các quy định 
pháp lý để vận dụng phù hợp, hạn chế những rủi ro có thể 
ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty

Rủi ro nguyên vật liệu sản xuất đầu vào

Trái đất đang dần nóng lên, hạn hán gia tăng, nước sạch 
ngày càng trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm. Bên 
cạnh đó, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, 
việc lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực 
vật... đã làm ô nhiễm nguồn nước ngầm – nguyên liệu 
đầu vào chủ yếu của Công ty. Trước tình trạng trên công 
ty sẽ dần bị thiếu hụt nguồn nước. Nguồn nước cung 
cấp sẽ không được đảm bảo đạt tiêu chuẩn của Bộ Y 
tế theo QCVN 02:2009/BYT và Thông tư số 04/2009/
TT-BYT.
Vì vậy, để đảm bảo uy tín và chất lượng sản phẩm, Công 
ty chủ động tìm kiếm nguồn cung nước đạt tiêu chuẩn 
và kiểm duyệt lại trước khi xử lý, đồng thời nâng cao hệ 
thống xử lý nước nhằm tạo ra nước thành phẩm đảm 
bảo sức khỏe cho người dùng.

Rủi ro khác

Hoạt động sản xuất kinh doanh của 
công ty cũng chịu các rủi ro liên quan 
đến biến động tình hình chính trị, xã 
hội, bệnh dịch, thiên tai… làm ảnh 
hưởng đến mức độ ổn định, an toàn 
trong sản xuất và nhu cầu của doanh 
nghiệp. Các rủi ro này có thể tác động 
trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, 
công ty cũng chú trọng đề phòng xây 
dựng các giải pháp ứng phó đối với 
các rủi ro bất khả kháng khác nhằm 
giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, 
tài sản của công ty.



 
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự 
Các khoản đầu tư
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của 
chủ sỡ hữu
Báo cáo phát triển bền vững

CHƯƠNG 02
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu ĐVT TH 2018 KH 2019 TH 2019 TH 2019/
KH 2019

TH 2019/
TH 2018

Sản lượng nước sản xuất 1000 m3 4.469,9 4.604 5.214,02 113,25 116,65

Sản lượng ghi thu 1000 m3 3.700,3 3.844,3 4.353,72 113,25 117,66

Tỷ lệ thất thoát nước % 17,22 16,5 16,5 0 Giảm 0,72

Tổng doanh thu Tr.đồng 39.218,5 38.226,9 45.153,1 118,12 115,13

Tổng chi phí Tr.đồng 30.489 29.226,9 33.393,3 114,26 109,53

Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 8.729,5 9.000 11.759,8 130,66 134,71

Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 6.950,6 7.200 10.386,6 144,26 149,43

Hoạt động sản xuất nước

Doanh thu từ cung cấp nước sạch năm 2019 đạt 37.916 
triệu đồng, tương đương tăng 20,2% so với cùng kỳ và 
vượt 16% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ thất thoát nước giảm từ 
17,22% xuống còn 16,5%.
Để đạt được tỷ lệ thất thoát nước như trên, Công ty đã 
phân vùng tách mạng đánh giá tỉ lệ thất thoát và thực hiện 
dò tìm, sửa chữa, cải tạo, thay thế ống bể và đồng hồ 
khách hàng không chính xác tại các khu vực trên địa bàn 
tỉnh Long Khánh, Đồng Nai. Đồng thời, Công ty chủ động 
cải tạo thay thế tuyến ống STK cũ sang HDPE, thực hiện 
các công tác điều áp nhằm phục vụ đầy đủ việc cung cấp 
nước trong các ngày Lễ và cao điểm mùa khô.

Hoạt động thi công xây lắp

Hoạt động xây lắp trong năm 2019 giảm 12,2% so với 
năm 2018 nhưng vượt 20,2% so với kế hoạch đề ra. Trong 
năm, Công ty đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 
một số dự án sau:

Hoạt động khác
Ngoài 2 hoạt động chính là cung cấp nước và thi công xây lắp, Công ty còn cho thuê dài hạn 
toàn bộ hệ thống sản xuất nước uống đóng chai và vẫn giữ nhãn hiệu Tirsty. Đây là nguồn 
doanh thu ổn định và ít biến động. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này cũng chiếm tỷ 
trọng nhỏ trong tổng doanh thu của Công ty.

Hàng tháng, Công ty tiến 
hành lấy mẫu, kiểm tra 
chất lượng nước cung cấp 
cho người dân nhằm đảm 
bảo chất lượng nước theo 
tiêu chuẩn của Bộ Y tế 
theo QCVN 02:2009/BYT 
và Thông tư số 04/2009/
TT-BYT. Cụ thể, Công ty đã 
lấy 172 mẫu lý hóa và 172 
mẫu vi sinh và toàn bộ mẫu 
kiểm tra đều đạt 100% tiêu 
chuẩn.

• Chuyển đổi hệ thống đồng hồ nước cho các hộ dân 
đường Đồng Khởi, đường Phạm Văn Thuận; 

• Lắp đặt tuyến ống cấp nước cho 206 Hộ tại khu vực 
Tp. Biên Hòa;

• Công trình: tuyến ống cấp nước đường N9, D2 Khu 
công nghiệp Long Khánh (giai đoạn 1); 

• Lắp đặt 08 đồng hồ D50, 
02 đồng hồ D25 và 01 
đồng hồ D100 tại Khu 
công nghiệp Long Khánh 
và 01 đồng hồ D25 tại 
Khu công nghiệp Suối 
Tre;

• Công trình Lắp đặt tuyến 
ống cấp nước HDPE 
D110 với tổng chiều 
dài 5.495 mét tại Nhơn 
Trạch, Đồng Nai.

2018

Doanh thu từ cung cấp nước sạch

DOANH THU TỪNG HOẠT ĐỘNG

Đơn vị tính: triệu đồng

2019

Doanh thu từ cung cấp dịch vụ lắp đặt

Doanh thu từ nguồn khác

31.553

6.839

826

37.916

6.008

1.229

CƠ CẤU DOANH THU

NĂM 2019

NĂM 2018

84
%

13
%

3%

81
%

17
%

2%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị

2 Nguyễn Quang Minh Thành viên Hội đồng quản trị

3 Nguyễn Văn Hòa Thành viên Hội đồng quản trị

4 Huỳnh Trường An Thành viên Hội đồng quản trị

5 Đào Quý Tính Thành viên Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN ANH TUẤN – Chủ tịch HĐQT
• Ngày sinh: 05/05/1967

• Quê quán: Thanh Hóa

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Kỹ sư Cấp nước; Cử nhân Luật

• Chức vụ tại tổ chức khác: Không

• Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện: 

 - Đại diện nắm giữ: 450.000 cổ phiếu (đại diện CTCP Cấp Nước Đồng 
Nai) - chiếm 18% VĐL

 - Sở hữu cá nhân: 6.636 cổ phiếu - chiếm 0,265% VĐL

Ông NGUYỄN QUANG MINH – Thành viên HĐQT kiêm 
Giám đốc

• Ngày sinh: 18/04/1980

• Quê quán: Hà Nội

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước

• Chức vụ tại tổ chức khác: Không

• Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện:

 - Đại diện sở hữu cho Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai: 350.000 
cổ phiếu - chiếm 14% VĐL

 - Sở hữu cá nhân: 2.236 cổ phiếu - chiếm 0,089% VĐL

Ông NGUYỄN VĂN HÒA – Thành viên HĐQT kiêm Phó 
Giám đốc

• Ngày sinh: 22/03/1968

• Quê quán: Quảng Trị

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước

• Chức vụ tại tổ chức khác: Không

• Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện:

 - Đại diện sở hữu cho Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai: 225.000 
cổ phiếu - chiếm 9% VĐL 

 - Đại diện sở hữu cho Công đoàn: 25.000 cổ phiếu - chiếm 1% VĐL

 - Sở hữu cá nhân: 6.600 cổ phiếu - chiếm 0,264% VĐL
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách hội đồng quản trị

Ông HUỲNH TRƯỜNG AN – Thành viên HĐQT

• Ngày sinh: 17/04/1982

• Quê quán: Bình Định

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

• Chức vụ tại tổ chức khác: Không

• Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện: 0 cổ phiếu - chiếm 0% VĐL

Ông ĐÀO QUÝ TÍNH – Thành viên HĐQT

• Ngày sinh: 22/03/1968

• Quê quán: Quảng Trị

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước

• Chức vụ tại tổ chức khác: Không

• Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện:

 - Sở hữu cá nhân: 130.000 cổ phiếu - chiếm 5,2% VĐL

Danh sách ban điều hành

STT Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Quang Minh Giám đốc

2 Nguyễn Văn Hòa Phó Giám đốc 

3 Nguyễn Văn Vĩnh Phó Giám đốc 

4 Lê Văn Anh Kế toán trưởng

Ông NGUYỄN VĂN VĨNH – Phó Giám đốc
• Ngày sinh: 12/12/1971

• Quê quán: Bắc Thái

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

• Chức vụ tại tổ chức khác: Không

• Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện: 

 - Sở hữu cá nhân: 5.600 cổ phiếu - chiếm 0,224% VĐL

Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Quang Minh và Ông Nguyễn Văn Hòa vui lòng xem tại mục 
Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị

Ông LÊ VĂN ANH – Kế toán trưởng
• Ngày sinh: 01/01/1962

• Quê quán: Quảng Bình

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

• Chức vụ tại tổ chức khác: Không

• Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện: 

 - Sở hữu cá nhân: 2.381 cổ phiếu - chiếm 0,095% VĐL
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Thị Hồng Châu Trưởng ban

2 Nguyễn Quang Minh  Thành viên

3 Đoàn Thị Vi Vân  Thành viên

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU - Trưởng ban kiểm soát

• Năm sinh: 05/05/1984

• Quê quán: Đồng Nai

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

• Chức vụ tại tổ chức khác: Không

• Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện: 

 - Đại diện sở hữu cho Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai: 200.000 
cổ phiếu - chiếm 8% VĐL

 

Bà ĐOÀN THỊ VI VÂN - Thành viên Ban kiểm soát

• Năm sinh: 27/02/1983

• Quê quán: Đồng Nai

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

• Chức vụ tại tổ chức khác: Không

• Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện: 

 - Sở hữu cá nhân: 400 cổ phiếu - chiếm 0,016% VĐL

Ông NGUYỄN QUANG MINH  – Thành viên Ban kiểm soát

• Ngày sinh: 13/03/1992

• Quê quán: Đồng Nai

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

• Chức vụ tại tổ chức khác: Không

• Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện:

 - Đại diện sở hữu cho Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai: 50.000 
cổ phiếu - chiếm 2% VĐL
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Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm

20
15

Đơn vị tính: đồng/tháng/người

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A Theo trình độ 66 100%

1 Đại học 32 48,49%

2 Cao đẳng 3 4,54%

3 Khác 31 46,97%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 66 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 5 7,57%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 61 92,43%

3 Hợp đồng theo thời vụ 0 0,00%

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số lao động là 66 người, cụ thể như sau:

20
16

20
17

20
18

20
19

5.300.000

8.000.000

10.200.000 10.200.000

12.100.000
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Chính sách đối với người lao động

Để nâng cao chất lượng 
làm việc, cũng như 
tinh thần trách nhiệm 
của mỗi cá nhân, công 
ty luôn quan tâm đến 
đời sống vật chất và 
tinh thần của người 
lao động, tạo mọi điều 
kiện để người lao động 
được hưởng một cách 
đầy đủ nhất các chế 
độ chính sách của nhà 
nước.

Công ty thực hiện chính 
sách tiền lương căn cứ vào 
bảng lương do Nhà nước 
quy định, luôn đảm bảo 
bằng hoặc cao hơn mức 
lương tối thiểu vùng theo 
Nghị định của Chính phủ. 
Việc trả lương, thưởng thực 
hiện theo quy chế trả lương, 
trả thưởng của Công ty 
theo đơn giá, mức độ hoàn 
thành công việc của mỗi cá 
nhân.

Thực hiện mua BHXH, BHYT, BHTN 
cho người lao động theo chế độ chính 
sách nhà nước. Căn cứ các quy định 
của pháp luật về lao động, kế hoạch 
sản xuất kinh doanh và tình hình cụ thể 
trong quá trình hoạt động kinh doanh, 
công ty sẽ có chế độ lương, thưởng 
phù hợp để khích lệ, thúc đẩy năng 
suất làm việc.  Ngoài ra, công ty cũng 
có những chính sách trợ cấp khó khăn, 
tổ chức thăm hỏi khi cán bộ, công nhân 
viên hoặc thân nhân ốm đau, gia đình 
có ma chay, cưới hỏi,…

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Chính sách nhân sự Công tác đào tạo

Nền kinh tế thị trường ngày càng khốc 
liệt đòi hỏi các công ty không chỉ cạnh 
tranh về sản phẩm, quảng bá,… mà còn 
cả về trình độ của nhân công. Công ty 
muốn vững mạnh thì mỗi cá nhân đều 
phải vững chuyên môn. Người lao động 
là yếu tố đóng góp rất lớn trong quá 
trình sản xuất kinh doanh thực hiện mục 
tiêu hoạt động đã được Đại hội đồng cổ 
đông giao phó. Để nâng cao năng lực 
của mỗi cá nhân, công ty tổ chức cho 
cán bộ công nhân viên tham gia vào các 
lớp đào tạo chuyên môn, các lớp ngắn 
hạn về quản lý, về chính sách thuế, triển 
khai văn bản nghị định,… để kịp thời cập 
nhật những thay đổi cũng như nâng cao 
nghiệp vụ, hiệu quả trong công việc.

Công tác an toàn lao động

An toàn lao động đóng một vai trò và ý nghĩa vô cùng 
quan trọng không những đối với người lao động, doanh 
nghiệp nói riêng mà còn ảnh hưởng đến yếu tố kinh tế và 
xã hội. Bảo đảm an toàn lao động sẽ giúp doanh nghiệp 
giảm được các thiệt hại do tai nạn gây ra. Không chỉ vậy, 
khi thực hiện tốt công tác an toàn lao động, doanh nghiệp 
sẽ tạo được niềm tin và uy tín thương hiệu đối với người 
lao động và cộng đồng xã hội. Vì vậy, Công ty liên tục kiểm 
tra các thiết bị, đường dây điện tại các trạm bơm và văn 
phòng làm việc; trang bị đầy đủ nón bảo hộ, dụng cụ PCCC 
và lập các rào chắn, bảng hiệu khi thi công để đảm bảo an 
toàn cho công nhân cũng như cho người dân quanh vùng. 
Thành lập ban an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên 
kiểm tra, vận động công nhân viên chấp hành tốt các quy 
định về toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Công tác bảo hộ lao động

Tai nạn lao động là một trong 
những vấn đề được mọi người 
quan tâm. Các vụ tai nạn để lại 
hậu quả, tổn thương nặng nề về 
cả kinh tế lẫn con người. Với đặc 
thù ngành cấp nước, vấn đề an 
toàn lao động luôn phải được chú 
trọng và là ưu tiên hàng đầu, Công 
ty đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ 
lao động đầu năm 2019 cho công 
nhân sản xuất tại đơn vị, thường 
xuyên tổ chức các buổi tập huấn 
để hướng dẫn sử dụng và tuyên 
truyền tầm quan trọng của việc 
mặc đồ bảo hộ.
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CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

STT Tên công trình

I Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản

1
Thổi rửa các giếng khoan số: GK-03, GK-06, GK-08, GK-09, GK-10 và GK Xuân Bình tại 
TP. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

2
Lắp đặt hệ thống biến tần điện trạm bơm Số 04, Số 10, trạm bơm Khu 9 Cẩm Tân và 
trạm bơm số 02 KCN Suối Tre.

3 Thi công di dời và xây mới nhà trạm bơm số 01 KCN Long Khánh.

4 Lắp đặt bơm đẩy cho bể chứa nước 500 m3 tại Trạm bơm Giếng 11 phường Phú Bình.

5

Phát triển và cải tạo mới các tuyến ống tại khu vực TP. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai với 
tổng chiều dài như sau:

   + Tuyến ống cấp nước HDPE D63 với tổng chiều dài: 2.057 mét;

   + Tuyến ống cấp nước HDPE D75 với tổng chiều dài: 1.904 mét;

   + Tuyến ống cấp nước HDPE D110 với tổng chiều dài: 1.558 mét.

II Hoạt động thi công xây lắp

1
Chuyển đổi hệ thống đồng hồ nước cho các hộ dân đường Đồng Khởi, đường Phạm Văn 
Thuận, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

2 Lắp đặt tuyến ống cấp nước cho 206 hộ dân tại khu vực TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

3 Tuyến ống cấp nước đường N9, D2 Khu công nghiệp Long Khánh (giai đoạn 1).

4
Lắp đặt 08 đồng hồ D50, 02 đồng hồ D25 và 01 đồng hồ D100 tại Khu công nghiệp 
Long Khánh và 01 đồng hồ D25 tại KCN Suối Tre.

5
Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D110 tại Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng 
Nai với tổng chiều dài 5.495 mét.

Các công trình đã hoàn thành trong năm 2019

STT Tên công trình

1
Đầu tư cải tạo thay thế các tuyến ống cũ đã sử dụng lâu năm TP. Long Khánh, Tỉnh Đồng 
Nai.

2
Phát triển mới tuyến ống cấp nước đường Hoàng Văn Thụ, đường Châu Văn Liêm, 
đường Ngô Gia Tự, đường Hà Huy Giáp, đường Lý Tự Trọng, đường Ngô Quyền phường 
Xuân Thanh, đường Hàm Nghi đến UBND xã Bảo Quang.

3
Đầu tư hệ thống biến tần điện cho các trạm bơm thay thế dần các hệ thống tủ điện 
điều khiển cũ.

4
Hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Giếng khoan tại khu dân cư Khu phố Núi Tung, 
phường Suối Tre với lưu lượng 800 m3/ngày đêm.

Các công trình kế hoạch năm 2020
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 Tăng/giảm so 
với 2018 (%)

Tổng tài sản Tr.đồng  47.570,6  54.868,8 15,34

Doanh thu thuần Tr.đồng  38.687,1  44.247,9 14,37

Lợi nhuận HĐKD Tr.đồng  8.669,3  11.734,1 35,35

Lợi nhuận khác Tr.đồng  60,2  25,6 -57,43

Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng  8.729,5  11.759,8 34,71

Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng  6.950,6  10.386,7 49,44

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/cổ phiếu  2.363  3.378 42,95

Tỷ lệ chia cổ tức %  15  15 0,00

Doanh thu thuần

Với hoạt động kinh doanh chính là cung cấp nước, Công 
ty đã tiến hành cải tạo, thay thế các tuyến ống nước cũ, 
lắp đặt van điều áp nhằm cung cấp đủ nước sinh hoạt và 
sản xuất cho người dùng. Đồng thời, Công ty đã mở rộng 
thêm các khách hàng tại khu công nghiệp Long Khánh và 
khu công nghiệp Suối Tre. Nhờ các công tác trên, doanh 
thu từ mảng cung cấp nước năm 2019 đạt 37,9 tỷ đồng, 
tăng 20,2% so với cùng kỳ, dẫn đến doanh thu thuần đạt 
44,2 tỷ đồng, tăng 14,37% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 
49,44% so với năm 2018. Bên cạnh công tác chống thất 
thoát nước, Công ty triển khai các chính sách quản lý chi 
phí hiệu quả nhằm kiểm soát tốt các công tác ghi thu và 
thu tiền nước làm giảm chi phí phát sinh và tăng lợi nhuận. 

Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 3,76 4,09

Hệ số thanh toán nhanh Lần 3,45 3,84

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 9,37 11,45

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 10,33 12,92

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 9,39 14,65

Vòng quay tài sản Vòng 0,80 0,86

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 17,97 23,47

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 16,55 22,65

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 14,29 20,28

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 
thu thuần % 22,41 26,52

Các chỉ tiêu tài chính
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

3,76

ĐVT: lần

Hệ số thanh 
toán ngắn 

hạn

Hệ số thanh 
toán nhanh

2018

2019

4,09

3,45

3,84

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh 
toán nhanh năm 2019 lần lượt là 4,09 
lần và 3,84 lần, tương đương tăng 8,8% 
và 11,3% so với năm trước. Với đặc thù 
của ngành cấp nước là thu tiền mặt hoặc 
chuyển khoản định kỳ hàng tháng nên hơn 
85% tài sản ngắn hạn của Công ty đến từ 
khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và tiền. 
Bên cạnh đó, Công ty không có nợ vay 
ngân hàng, cơ cấu nợ chủ yếu là chi phí 
lao động, chiếm 53,9%. Do đó, Công ty tài 
trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty bằng vốn tự có.

Về khả năng thanh toán

CƠ CẤU VỐN

9,37

ĐVT: %

Hệ số Nợ/
Tổng tài sản 

Hệ số Nợ/
Vốn chủ sở 

hữu 

2018

2019

11,45
10,33

12,92

Năm 2019, hệ số Nợ/Tổng tài sản và Hệ 
số Nợ/Vốn chủ sở hữu đều tăng lần lượt là 
22,2% và 25,1% so với năm 2018. Nguyên 
nhân chính là do nợ phải trả tăng. Cơ cấu 
nợ phải trả tăng chủ yếu là khoản phải trả 
người lao động. Tính đến tháng 12/2019, 
phải trả người lao động tăng 61,5% so với 
cùng kỳ do Công ty tính tăng thêm  tiền 
lương  thực hiên đồng thời phân bổ cho 
người lao động, cán bộ quản lý vượt năng 
suất lao động và lợi nhuận  khi đạt được 
các kế hoạch đề ra.

Về cơ cấu vốn

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

9,39

ĐVT: Vòng

Vòng quay 
hàng tồn kho

Vòng quay 
tài sản

2018

2019

14,65

0,80 0,86

Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp 
nước, Công ty nỗ lực phục vụ và 
cung cấp đầy đủ nước cho người và 
khu công nghiệp trong địa bàn TP. 
Long Khánh, đặc biệt là trong thời 
điểm Lễ, Tết và cao điểm mùa khô. 
Cụ thể, Công ty đã sản xuất hơn 5,2 
triệu m3 nước trong năm 2019, tăng 
16,65% so với năm ngoái. Bên cạnh 
đó, Công ty còn mở rộng thêm mạng 
lưới khách hàng, làm giá vón hàng 
bán và doanh thu thuần tăng. Từ 
đó, vòng quay hàng tồn kho và vòng 
quay tài sản tăng.

Về năng lực hoạt động

KHẢ NĂNG SINH LỜI

17,97

ĐVT: %

Hệ số Lợi 
nhuận 

sau thuế/ 
Doanh thu 

thuần

2018

2019

23,47

Một số công trình, dự án của Công 
ty đầu tư, thi công đã hoàn thành 
và được đưa vào sử dụng góp phần 
làm tăng doanh thu và lợi nhuận của 
Công ty. Cụ thể, Công ty đã đầu tư 
thi công tuyến ống HDPE D110 đấu 
nối từ trạm bơm số 01 khu công ng-
hiệp Suối Tre đến tuyến ống hiện hữu 
Khu tái định cư xã Bảo Vinh; tuyến 
ống cấp nước đường N9, D2 khu 
công nghiệp Long Khánh (giai đoạn 
1); thi công di dời và xây mới nhà 
trạm bơm số 01 khu công nghiệp 
Long Khánh… Kết quả là các chỉ số 
về khả năng sinh lời tăng.

Về năng lực hoạt động

16,55

22,65

14,29

20,28
22,41

26,52

Hệ số Lợi 
nhuận sau 
thuế/ Vốn 

chủ sở hữu

Hệ số Lợi 
nhuận sau 
thuế/ Tổng 

tài sản

Hệ số Lợi 
nhuận từ hoạt 

động kinh 
doanh/Doanh 

thu thuần



36 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2019 37CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ 
SỠ HỮU 

Cổ phần

STT Loại cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu (%)

I Cổ đông Nhà nước - -

II Cổ đông nội bộ  153.853   6,15

II Cổ đông trong nước  2.281.747   91,27

1 Cá nhân  727.047   29,08

2 Tổ chức  1.554.700   62,19

III Cổ đông nước ngoài  64.400   2,58

1 Cá nhân - 0,00

2 Tổ chức  64.400   2,58

Tổng cộng 2.500.000 100 

• Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng

• Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.500.000 cổ phiếu

• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.500.000 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông

STT Đối tượng Số lượng cổ phiếu 
nắm giữ Tỷ lệ sở hữu

1 Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 1.275.000 51%

2 Nguyễn Thị Hoàng Điệp 147.000 5,88%

3 Đào Quý Tính 130.000 5,2%

Tổng cộng 1.552.000 62,08%

Danh sách cổ đông lớn

Cổ đông nước ngoài

Cổ đông nội bộ

Cổ đông trong nước

91
%

6%3%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
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BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quản lý hoạt động chống thất thoát 
nước

Công tác chống thất thoát nước là nhiệm 
vụ ưu tiên hàng đầu và được duy trì thường 
xuyên. Bởi Công ty Cổ phần Cấp nước Long 
Khánh hiểu rằng nước là nguồn tài nguyên 
quan trọng, thiết yếu trong đời sống con người 
và cần được bảo vệ, sử dụng tiết kiệm. Trong 
năm 2019, bộ phận chống thất thoát nước 
phối hợp với bộ phận kỹ thuật tiến hành tiếp 
nhận, dò tìm và sửa chữa các trường hợp ống 
bị hỏng, rò rỉ nước và thay thế lắp đặt mới. 
Cụ thể, Công ty đã triển khai công tác chống 
thất thoát nước tại các khu vực: phường Xuân 
An từ đường Trần Phú đến đường Lý Thường 
Kiệt,  Khu Tái Định Cư phường Bảo Vinh; khu 
vực Hẻm 1 & 2 Xuân Tân. Bên cạnh đó, nhằm 
cung cấp nước đầy đủ trong dịp Lễ, Tết và 
cao điểm mùa khô, Công ty đã cải tạo và mở 
rộng một số tuyến cấp nước mới trong khu 
vực nội TP. Long Khánh. 

Quản lý chất lượng nước cung cấp

Nước đóng vai trò là nguồn nguyên liệu đầu 
vào đồng thời là sản phẩm đầu ra của Công ty 
Cổ phần Cấp nước Long Khánh. Tuy nhiên, tốc 
độ đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh đã 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sạch. 
Ngoài rác thải sinh hoạt, các tình trạng chất 
thải công nghiệp chưa qua xử lý, tràn dầu,… 
diễn ra liên tục và với mức độ ngày càng nhiều. 
Do đó, để đảm bảo sức khỏe cho người dùng, 
Công ty luôn quan tâm đến chất lượng nước 
đầu vào và chất lượng nước sản xuất ra. Cụ thể, 
Công ty không ngừng tìm kiếm các nguồn nước 
đầu vào đạt tiêu chuẩn và kiểm duyệt lại chất 
lượng nguồn nước này trước khi đưa vào xử 
lý. Bên cạnh đó, chất lượng nước thành phẩm 
của Công ty được kiểm tra hàng tháng và đạt 
tiêu chuẩn của Bộ Y tế (QCVN 02:2009/BYT và 
Thông tư số 04/2009/TT-BYT).

Quản lý tiêu thụ năng lượng

Tình hình sử dụng nhiên liệu trong năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh như sau:

Chỉ tiêu Đvt KH 2019 TH 2018 TH 2019 Tỷ lệ % so 
KH

Tỷ lệ % so 
cùng kỳ

Xe dầu Lít 1.664 1.513 1.849 111,10 122,21

Xe  xăng Lít 3.893 3.539 4.381 112,54 123,79

Dầu chạy máy phát điện Lít 200 116 - - -

Điện năng tiêu thụ Kw 1.913.814 1.494.423 1.800.868 94,10 120,51

Javel 5% Kg 49.302 14.610 22.080 44,79 151,13

NaOH 32% Kg 61.403 13.960 14.300 23,29 102,44

Javel 5% Kg 49.302 14.610 22.080 44,79 151,13

NaOH 32% Kg 61.403 13.960 14.300 23,29 102,44

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa càng nhanh, mức 
độ ô nhiễm môi trường càng nghiêm trọng do các hệ 
thống xử lý rác thải, chất thải, công tác quản lý bảo vệ 
môi trường chưa hoàn thiện và chặt chẽ. 

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.
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Chính sách liên quan đến người lao 
động

Nhân lực là nền tảng, là cốt lõi để vận hành 
một bộ máy doanh nghiệp. Doanh nghiệp 
muốn phát triển bền vững bên cạnh định 
hướng chiến lược đúng đắn còn phải có 
nguồn nhân lực chất lượng. Theo đó, Ban 
lãnh đạo luôn chú trọng, quan tâm đến 
người lao động thực hiện nghiêm túc các 
chính sách cho người lao động như sau:

• Đăng ký mua bảo hiểm xã hội theo đúng 
quy định pháp luật người lao động;

• Chính sách lương tăng theo mức lương 
tối thiểu vùng và luôn đảm bảo chi trả 
lương đúng hạn cho người lao động;

• Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng 
năm cho cán bộ công nhân viên;

• Thường xuyên cho cán bộ công 
nhân viên học các lớp chuyên 
môn nghiệp vụ, các lớp ngắn hạn 
về quản lý, về chính sách thuế, 
triển khai văn bản nghị định …

• Ngoài ra, Công ty còn có chính 
sách thưởng dựa trên mức độ 
hoàn thành công việc của mỗi cá 
nhân và chính sách trợ cấp khó 
khăn, thăm hỏi thân nhân ốm 
đau….

Trách nhiệm liên quan đến cộng đồng địa phương

Trong năm 2019, Công ty tham gia các hoạt động cộng đồng như:

• Tổ chức và triển khai thực hiện các biện pháp 
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ năm 2019 trong CNVLĐ; 
hướng dẫn Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, 
Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình 
Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 
2019; “Tháng công nhân” năm 2019; hướng 
dẫn tổ chức tuyên dương con CNLĐ “Học 
giỏi-Sống tốt” năm 2019;

• Tham gia hoạt động hưởng ứng “giờ trái đất 
năm 2019” tại thành phố Long Khánh;

• Tuyên truyền các đoàn viên thanh niên không 
để kẻ xấu lợi dụng kích động làm mất ổn định 
an ninh chính trị - xã hội tại đơn vị.

• Tổ chức cho cán bộ công nhân 
viên viếng nghĩa trang liệt sĩ 
thăm hỏi và tặng quà cho 01 
mẹ Liệt Sĩ công ty nhận phụng 
dưỡng nhân dịp Tết Nguyên đán 
Kỷ Hợi  và các ngày lễ lớn trong 
năm 2019.

• Triển khai thực hiện tuyên truyền 
kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 
năm như ngày thành lập Đảng 
Cộng Sản Việt Nam và mừng 
xuân Kỷ Hợi năm 2019, ngày 
30/4 & 1/5;  ngày Quốc Khánh 
2/9 ...



 
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh
Tình hình tài chính 
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính 
sách, quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương la
Báo cáo đánh giá liên quan đến trách 
nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

CHƯƠNG 03
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC



46 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2019 47CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Cùng với sự điều hành của Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên từng bộ phận, phòng ban 
phối hợp, thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2019, hoạt động sản xuất của Công ty 
đạt được các kết quả sau:

Chỉ tiêu ĐVT KH 2019 TH 2019 %TH/KH

Sản lượng nước sản xuất 1000m3 4.604 5.214,02 113,25

Sản lượng ghi thu 1000m3 3.844,30 4.353,72 113,25

Tỷ lệ thất thoát nước % 16,5 16,5 100,00

Tổng doanh thu Triệu đồng 38.226,9 45.153,1 118,12

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 9.000 11.759,8 130,66

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 7.200 10.386,6 144,26

Tỷ lệ chia cổ tức % 15 - -

Các chính sách đề ra trong năm 2019 chủ yếu tập trung vào hoạt động cốt lõi của Công 
ty là hoạt động cung cấp nước sạch. Cụ thể, nhằm tăng sản lượng cung cấp nước và hạn 
chế thất thoát nước, Công ty tiến hành mở rộng, phát triển và cải tạo mới các tuyến đường 
ống tại khu dân cư khu vực nội thành phố Long Khánh, khu công nghiệp Long Khánh và khu 
công nghiệp Suối Tre; kiểm tra và thay thế các đồng hồ cũ và đồng hồ chạy không chính 
xác; lắp đặt van điều áp, … Với các biện pháp trên, sản lượng nước sản xuất đạt 5,2 triệu 
m3 và sản lượng ghi thu là 4,3 triệu m3, tỷ lệ thất thoát nước của Công ty giảm còn 16,5%. 
Tổng kết năm 2019, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 45,1 tỷ đồng và 
11,7 tỷ đồng, tương đương tăng 18,12% và 44,26% so với năm 2018.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tài sản

Chỉ tiêu
2018 2019

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Tài sản ngắn hạn 16.750,3 35,21 25.679,1 46,80

Tài sản dài hạn 30.820,3 64,79 29.189,7 53,20

Tổng tài sản 47.570,6 100,00 54.868,8 100,00

Năm 2019, tổng tài sản tăng 
do tài sản ngắn hạn tăng 53,3% 
so với năm trước. Nguyên nhân 
chính là do đầu tư tài chính ngắn 
hạn tăng 16.500 triệu đồng và 
tiền tăng 2.637 triệu đồng. Đây 
là đặc thù của ngành cung cấp 
nước trong việc thu tiền mặt 
hoặc chuyển khoản định kỳ 
hàng tháng.

Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Vòng trong; 2018

Vòng ngoài: 2019

Nguồn vốn

Chỉ tiêu
2018 2019

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Nợ ngắn hạn 4.455,0 9,37 6.280,0 11,45

Nợ dài hạn - - - -

Vốn chủ sở hữu 43.115,6 90,63 48.588,8 88,55

Tổng nguồn vốn 47.570,6 100,00 54.868,8 100,00

Tổng nguồn vốn tăng do nợ ngắn 
hạn tăng 1.825 triệu đồng và vốn 
chủ sở hữu tăng 5.473 triệu đồng. 
Nguyên nhân chính là do ghi nhận 
lợi nhuận chưa phân phối năm 
2019 của Công ty làm tăng vốn chủ 
sở hữu. Bên cạnh đó, kết quả hoạt 
động kinh doanh vượt kế hoạch đề 
ra đã làm tăng thu nhập của người 
lao động, dẫn đến phải trả người lao 
động tăng, nợ phải trả tăng. Như 
vậy, Công ty đã sử dụng hiệu quả 
nguồn nhân lực và nguồn tài chính 
hiện có để đạt mục tiêu, kế hoạch 
do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Cơ cấu nguồn vốn

Nợ ngắn hạn

Vốn chủ sở hữu

Vòng trong; 2018

Vòng ngoài: 2019

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

Trong năm công ty không có thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chỉ tiêu cho năm 2020

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2020

I Sản xuất nước

1 Sản lượng nước sản xuất m3     5.330.000 

2 Sản lượng ghi thu m3     4.477.000 

3 Tỷ lệ thất thoát %    16

II Tổng doanh thu Đồng 39.430.000.000

1 Doanh thu từ cung cấp nước sạch Đồng 38.510.000.000

2 Doanh thu từ cung cấp dịch vụ lắp đặt Đồng -

3 Doanh thu từ nguồn khác Đồng 920.000.000

III Lợi nhuận trước thuế Đồng 11.189.000.000

IV Lợi nhuận sau thuế Đồng 10.002.500.000

V Các khoản nộp Ngân sách Đồng 8.000.000.000

VI Tỷ lệ chia cổ tức % 15

VII Đầu tư XDCB Đồng 4.000.000.000 

VIII Thu nhập bình quân người/tháng Đồng 11.800.000 

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển ổn định, hội nhập gia tăng, Ban lãnh đạo đề ra các chỉ 
tiêu cho năm 2020 như sau:

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

STT Tên công trình

1
Đầu tư cải tạo thay thế các tuyến ống cũ đã sử dụng lâu năm TP. Long Khánh, Tỉnh 
Đồng Nai

2
Phát triển mới tuyến ống cấp nước đường Hoàng Văn Thụ, đường Châu Văn Liêm, 
đường Ngô Gia Tự, đường Hà Huy Giáp, đường Lý Tự Trọng, đường Ngô Quyền 
phường Xuân Thanh, đường Hàm Nghi đến UBND xã Bảo Quang

3
Đầu tư hệ thống biến tần điện cho các trạm bơm thay thế dần các hệ thống tủ điện 
điều khiển cũ

4
Hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Giếng khoan tại khu dân cư Khu phố Núi 
Tung, phường Suối Tre với lưu lượng 800 m3/ngày đêm
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Đánh giá đến các chỉ tiêu môi trường

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, nguyên 
liệu chính và sản phẩm đều liên quan đến tài nguyên nước. 
Do đó, ngoài việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước, 
Công ty còn phối hợp với các ngành chức năng để bảo vệ khai 
thác nguồn nước hiệu quả, tiết kiệm, hạn chế ô nhiễm nguồn 
nước. Công ty cũng thường xuyên tuyên truyền, tổ chức các 
buổi hội thảo nhằm nâng cao kiến thức cho toàn thể cán bộ 
công nhân viên trong công ty về bảo vệ môi trường. Bên cạnh 
đó, Công ty cũng chú trọng công tác sử dụng tiết kiệm năng 
lượng, vừa góp phần tiết kiệm tài nguyên quốc gia vừa giảm 
thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp cho công ty.

Đánh giá về vấn đề lao động

Công ty luôn đề cao tầm quan trọng của các chính sách đào 
tạo và phúc lợi cho người lao động. Bên cạnh việc tăng lương 
theo mức tối thiểu vùng, công ty còn có các chính sách như 
khám bệnh định kỳ, thăm thân nhân đau ốm. Để đảm bảo an 
toàn lao động, công ty đã tăng cường kiểm tra các thiết bị 
đường dây điện tại các trạm bơm và văn phòng, trang bị đầy 
đủ đồ bảo hộ lao động đầu năm 2019 cho công nhân sản 
xuất, dụng cụ PCCC và lập các rào chắn, bảng hiệu khi thi 
công. Thành lập ban an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên 
kiểm tra, vận động công nhân viên chấp hành tốt công tác an 
toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Đánh giá trách nhiệm của công ty đối với cộng 
đồng địa phương

Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào do Tổng công ty 
và địa phương tổ chức như thăm hỏi động viên, tặng quà cho 
01 Bà mẹ liệt sỹ; tham gia hoạt động hưởng ứng “Giờ Trái Đất 
2019”; ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ 
đền ơn đáp nghĩa…



 
Đánh giá về các mặt hoạt động của 
Công ty
Đánh giá về hoạt động của Ban Giám 
đốc công ty 

CHƯƠNG 04
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Nhìn chung năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra đều hoàn thành và 
vượt kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 118,12% kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 130,66% 
kế hoạch. Đối với từng hoạt động kinh doanh của Công ty cũng đạt được một số thành tựu đáng 
khích lệ sau:

Về sản xuất nước sản xuất:

Trong năm 2019 tình hình sản xuất nước 
ổn định, nhu cầu sử dụng nước tăng cao 
nhất là trong dịp trước tết Nguyên đán 
và cao điểm mùa khô nhưng Công ty vẫn 
đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho sinh 
hoạt và sản xuất công nghiệp. Chính sách 
giảm tỷ lệ thất thoát nước và tiết kiệm chi 
phí được thực hiện triệt để. Về chỉ tiêu 
sản xuất nước Công ty đáp ứng sản lượng 
nước cung cấp cho khách hàng, sản lượng 
nước tiêu thụ và doanh thu, lợi nhuận tăng 
so với kế hoạch. Cụ thể, sản lượng nước 
ghi thu đạt 113,25%, doanh thu cung cấp 
nước đạt 116,03%, lợi nhuận cung cấp 
nước đạt 123,13% so với kế hoạch đề ra.

Về hoạt động xây lắp

Hoàn thành và bàn giao các công trình thi công tại 
thành phố Biên Hòa do Công ty cổ phần cấp nước 
Đồng Nai làm Chủ đầu tư; các công trình tại huyện 
Nhơn Trạch do Công ty cổ phần cấp nước Nhơn 
Trạch làm Chủ Đầu tư và công trình tại Khu công 
nghiệp Long Khánh do Công ty cổ phần Khu công 
nghiệp Long Khánh làm chủ đầu tư. Đúng tiến độ 
và thời gian như hợp đồng ký kết.

Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành lắp đặt đồng hồ 
tại khu công nghiệp Long Khánh và Khu công ng-
hiệp Suối Tre. Đồng thời, Công ty đã hoàn tất công 
tác chuẩn bị cho Nhà thầu thi công khoan thăm dò 
kết hợp khai thác giếng khoan công suất 800m3/
ngày đêm tại Khu phố Núi Tung, phường Suối Tre.

Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019
Tăng/giảm

Số tiền %

Doanh thu bán hàng và cung 
cấp DV Triệu đồng 38.687,1 44.247,9 5.560,8 14,37

Giá vốn hàng bán Triệu đồng 18.020,4 21.598,2 3.577,8 19,85

Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp DV Triệu đồng 20.666,7 22.649,8 1.983,0 9,60

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 8.729,5 11.759,8 3.030,3 34,71

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 6.950,6 10.386,7 3.436,1 49,44

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 2.363 3.378 1.015 42,95

Để hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ 
công nhân viên phải nỗ lực, cố gắng phối hợp cùng nhau. Cụ thể, Ban lãnh đạo trao đổi, phối 
hợp, đưa ra chính sách, biện pháp phù hợp kịp thời với tình hình thực tế nhằm đạt được hiệu quả 
kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo còn tăng cường công tác xây dựng, củng cố đoàn kết nội 
bộ, thực hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ 
được giao.

ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Chỉ tiêu ĐVT
2019

%TH/KH
Kế hoạch Thực hiện

Sản lượng nước sản xuất 1000 m3 4.604 5.214,02 113,25

Sản lượng ghi thu 1000 m3 3.844,3 4.353,72 113,25

Tỷ lệ thất thoát nước % 16,5 16,5 100,00

Tổng doanh thu Tr.đồng 38.226,9 45.153,1 118,12

Tổng chi phí Tr.đồng 29.226,9 33.393,3 114,26

Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 9.000 11.759,8 130,66

Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 7.200 10.386,6 144,26
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2020

I Sản xuất nước

1 Sản lượng nước sản xuất m3 5.330.000

2 Sản lượng ghi thu m3 4.477.000

3 Tỷ lệ thất thoát nước % 16

II Tổng doanh thu Đồng 39.430.000.000

1 Tổng chi phí Đồng 28.241.000.000

2 Lợi nhuận trước thuế Đồng 11.189.000.000

Giải pháp

• Thực hiện ghi đúng thu đủ, tăng cường công tác kiểm tra 
kiểm soát chặt chẽ công tác ghi thu tiền nước và nâng cao 
chất lượng dịch vụ khách hàng trong toàn Công ty; Thường 
xuyên kiểm tra hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ và 
nhân viên trực tiếp giao dịch, tiếp xúc với khách hàng nhằm 
nâng cao mức độ hài lòng của người dân; Tiếp tục phát 
triển hoàn thiện các kênh nhờ thu đa dạng, để khách hàng 
thuận tiện cho việc thanh toán tiền nước.

• Tăng cường công tác quản lý, 
sử dụng bố trí hợp lý nguồn 
vốn, nhân lực, thực hiện kiểm 
soát chặt chẽ chi phí SXKD, chi 
phí đầu tư xây dựng;

• Thực hiện các biện pháp tiết 
kiệm chi phí sản xuất, khai thác 
tối ưu công suất máy móc hiện 
có, đảm bảo cung cấp nước an 
toàn cho sản xuất, sinh hoạt 
của khu dân cư và Khu công 
nghiệp trên địa bàn thành phố 
Long Khánh;

• Tiếp tục khảo sát, lập phương 
án phát triển nguồn cung cấp 
nước đáp ứng đủ nhu cầu sử 
dụng nước sạch cho sản xuất 
và sinh hoạt cho khách hàng 
trong thời gian tới.

• Tích cực tìm kiếm tham gia đấu thầu công tác thi công 
xây lắp và chỉ định thầu xây lắp công trình cấp nước để 
tăng doanh thu;

• Tiếp tục khảo sát, khoanh vùng, tách mạng tuyến ống 
cấp nước các tuyến đường, các phường nội ô thành 
phố Long Khánh, xác định tỷ lệ nước thất thoát từng 
khu vực, từng phường, từng khu dân cư để lập kế hoạch 
thực hiện cải tạo, thay mới phù hợp, giảm tỷ lệ nước 
thất thoát; Trang bị thêm máy móc thiết bị, đổi mới 
công nghệ… phục vụ cho công tác giảm tỷ thất thoát 
nước.

• Khai thác hiệu quả nguồn nước hiện có, tăng cường 
công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước sản xuất, 
cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy 
định; Quản lý vận hành tốt các trạm bơm cấp nước: 
duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị; quản lý 
nguồn nguyên liệu đầu vào; điều hòa áp lực giữa các 
trạm bơm khi đưa nước ra mạng lưới, tiết kiệm tối đa 
điện năng và hóa chất tiêu hao.

• Phối hợp với chính quyền địa phương thỏa thuận vị trí các 
tuyến ống cấp nước phù hợp, đảm bảo tính khả thi, tính 
hiệu quả của việc đầu tư phát triển hệ thống cấp nước khi 
xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và phát triển khách hàng; 
Tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch cho 
ăn uống sinh hoạt.

• Duy trì tổ kiểm tra khách hàng đột xuất khi cần thiết, đo 
đồng hồ khách hàng và thay thế những đồng hồ chạy không 
chính xác hoặc đồng hồ cũ trên 10 năm; Thay thế dần các 
đồng hồ cơ bằng đồng hồ điện từ cho các khách hàng lớn.

• Phối hợp chặt chẽ với Công 
an thành phố Long Khánh, 
Công an các phường xã trên 
địa bàn thành phố, bảo vệ 
các Khu công nghiệp, bảo 
vệ an ninh trật tự, an ninh an 
toàn nguồn nước, đảm bảo 
an toàn cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty.

• Nâng cao tinh thần trách 
nhiệm quản lý mạng lưới cấp 
nước, nhất là đối với công 
tác trực 24/24 giờ, đảm bảo 
phát hiện và sửa chữa nhanh 
chóng kịp thời các sự cố ống 
bể.



 
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát 

CHƯƠNG 05
QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông tin về HĐQT

STT Họ và tên Chức vụ Số buổi họp
Tỷ lệ tham 
gia dự họp

Lý do không 
tham dự

1 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch 07 100%

2 Nguyễn Văn Hòa Thành viên 07 100%

3 Nguyễn Quang Minh Thành viên 07 100%

4 Đào Quý Tính Thành viên 07 100%

5 Huỳnh Trường An Thành viên 06 85,71% bệnh

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra các nhiệm vụ Đại hội 
đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao cho Ban Giám đốc. Cụ thể như sau: 

• 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. 

• Thông qua nội dung đánh giá của Ban Kiểm 
soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Giám đốc 
Công ty. 

• 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.

• 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. 

STT Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 31/01/2019
Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch 
SXKD năm 2018 và Phương hướng nhiệm 
vụ SXKD năm 2019.

2 02/NQ-HĐQT 05/03/2019
Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông 
có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2019. 

3 03/NQ-HĐQT 12/04/2019

Thông qua Quỹ tiền lương của người lao 
động, người quản lý công ty năm 2018 
và kế hoạch quỹ tiền lương của người lao 
động và người quản lý năm 2019.

4 04/NQ-HĐQT 16/04/2019
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019.

5 01/QĐ-HĐQT-LKW 16/04/2019

Thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông 
tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên năm 2019 Công ty CP Cấp nước 
Long Khánh

6 05/NQ-HĐQT 13/05/2019
Thông qua tình hình SXKD quý 1/2019 và 
kế hoạch SXKD quý II năm 2019

7 06/NQ-HĐQT 17/05/2019
Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông 
để chi trả cổ tức năm 2018 và lựa chọn 
Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị
Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và tình hình yêu cầu 
thực tế của công ty, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các công 
việc thuộc trách nhiệm của HĐQT

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Không có

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị
Không có

Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ 
của mình theo sự phân công của Hội đồng quản trị
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BAN KIỂM SOÁT

Thông tin về Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Số buổi họp Tỷ lệ tham dự
Lý do không 

tham dự

1 Nguyễn Thị Hồng Châu Trưởng ban 2 100%

2 Nguyễn Quang Minh Thành viên 2 100%

3 Đoàn Thị Vi Vân Thành viên 2 100%

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm, chức năng và nhiệm vụ của 
mình. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên 
môn của mình, tiến hành kiểm tra các hoạt động của Công ty theo đúng quy định đã được cụ thể 
hóa tại Quy chế Công ty. Cụ thể:

• Định kỳ tổ chức các cuộc họp 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 và để đạt 
được kết quả kinh doanh tốt nhất.

• Ban kiểm soát 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.

• Thường xuyên kiểm tra, giám sát trình tự, thủ 
tục ban hành các văn bản của Công ty nhằm 
đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp 
luật và Điều lệ của Công ty.

• 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 2019 đề ra, phù hợp với mục 
tiêu của Công ty và các chính sách, chế độ quy 
định của nhà nước.

• Kiểm soát tính trung thực và chính xác trong việc 
ghi chép, chứng từ kế toán, hợp đồng kinh tế, 
hợp đồng lao động nhằm đảm bảo tính đúng 
đắn của báo cáo tài chính.

Các văn bản của Ban Kiểm soát

STT Số công văn Ngày Nội dung

1 01/BKS 18/01/2019
Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
CTCP cấp nước Long Khánh năm 2018.

2 06/BKS 19/07/2019 Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP 
cấp nước Long Khánh trong 06 tháng đầu năm 2019.

Giao dịch, thù lao và khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban 
Giám đốc

STT Họ và tên Chức vụ Lương Thưởng
 Thu 
nhập 
khác 

Thù lao Vay của 
công ty

1 Hội đồng quản trị 1.887.541.600 87.610.000 8.000.000 364.000.000 54.500.000 

Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch  657.440.000 20.000.000 2.000.000  -   -

Nguyễn Quang Minh Thành viên  554.439.800 20.000.000 2.000.000  91.000.000 -

Nguyễn Văn Hòa Thành viên  461.899.800 15.000.000 2.000.000  91.000.000 34.500.000 

Đào Quý Tính Thành viên  -   15.000.000  -    91.000.000 -

Huỳnh Trường An Thành viên  213.762.000 17.610.000 2.000.000  91.000.000 20.000.000 

2 Ban kiểm soát  314.246.000 26.610.000 4.000.000 104.000.000 -

Nguyễn Thị Hồng Châu Trưởng ban  197.060.000 10.000.000 2.000.000  -   -

Nguyễn Quang Minh Thành viên  -    7.000.000  -    52.000.000 -

Đoàn Thị Vi Vân Thành viên  117.186.000  9.610.000 2.000.000  52.000.000 -

3 Ban điều hành  810.581.454 23.330.000 4.000.000  -   -

Nguyễn Văn Vĩnh Phó Giám 
đốc

 391.313.454  8.330.000 2.000.000  -   -

Lê Văn Anh Kế toán 
trưởng

 419.268.000 15.000.000 2.000.000  -   -

4 Thư ký  196.518.000  9.610.000 2.000.000  52.000.000 -

Nguyễn Thị Thanh Hương Thư ký 
HĐQT

 196.518.000  9.610.000 2.000.000  52.000.000 -



 
Báo cáo tài chính

CHƯƠNG 06
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Đồng Nai, ngày  26   tháng  02  năm 2020

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC
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