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Quá trình hình thành và phát triển

1997 2007 2012
Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch 
– đơn vị trực thuộc Công ty 
TNHH MTV 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.

Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch 
chuyển đổi thành Công ty Cổ 
phần Cấp nước Nhơn Trạch 
theo Quyết định số 3059/
QĐ-UBND ngày 24/09/2007 
của UBND tỉnh Đồng Nai.

Cổ phiếu Công ty 
được giao dịch trên 
sàn UPCOM với 
mã NTW, vốn điều 
lệ là 50 tỷ đồng.

2017
Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ 
thành công sau khi hoàn tất việc 
phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 
nguồn vốn của chủ sở hữu, vốn 
điều lệ của Công ty tăng từ 75 tỷ 
đồng lên 100 tỷ đồng.

2019
Thay đổi giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh lần 8 vào ngày 
05/07/2019, thay đổi địa chỉ do 
điều chỉnh địa giới đơn vị hành 
chính.

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

Công ty chính thức hoạt 
động dưới hình thức 
Công ty cổ phần với tên 
gọi Công ty Cổ phần 
Cấp nước Nhơn Trạch.

2004

Thực hiện thành công đợt tăng 
vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở 
hữu. Vốn điều lệ của NTW dựa 
trên báo cáo tài chính đã kiểm 
toán năm 2016 là 75 tỷ đồng.

2016

Thay đổi giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh lần 7 vào ngày 
15/05/2018, Ông Ngô Dương Đại 
trở thành người đại diện theo pháp 
luật.

20182008

NTW
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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

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

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
• Lắp đặt ống cấp, thoát nước, bơm nước

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
ĐỊA BÀN KINH DOANH 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

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
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CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và phân phối nước sạch, đây là hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp 

đến sức khoẻ cộng đồng. Ý thức được vai trò trách nhiệm của mình, Công ty luôn có những mục tiêu cụ để 

góp phần bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội, cộng đồng:

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.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Để thực hiện những mục tiêu đã đề ra, Công ty đã xây dựng các chiến lược trung và dài hạn:

• Kiểm soát giá vốn hàng bán: Phần lớn giá vốn hàng bán của Công ty đến từ chí phí mua nước, chi phí 

mua các các hoá chất như Sút (NaOH), Javen để xử lý nước, ngoài ra còn có chi phí điện năng để vận 

hành các máy móc. Các chi phí trên cần được kiểm soát nhằm giúp Công ty tối đa hoá lợi nhuận.

• Đảm bảo chất lượng nước: Công ty luôn chú trọng vào công tác đảm bảo chất lượng nguồn nước, bằng 

cách nâng cấp hệ thống xử lý nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời thục hiện sửa 

chữa, bảo trì hệ thống đường ống đúng hạn và định kỳ.

• Xây dựng đội ngũ nhân sự: Hằng năm Công ty đều có chương trình đào tạo nhân sự, nhằm nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng các nhu cầu về chuyên môn, kỹ thuật, động viên người lao động 

phát huy tính năng động sáng tạo bằng chính sách lương thưởng phù hợp. Nhu cầu về nguồn nhân lực 

và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là nhu cầu hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Việc đào 

tạo được đội ngũ nhân lực lành nghề không những nâng cao hiệu suất làm việc, còn giúp tiết kiệm chi 

phí, mang lại lợi nhuận tốt hơn và vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Yếu tố môi trường là yếu tố quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững của Công ty. Trong những năm 

qua, Công ty không ngừng nỗ lực thực hiện song song các hoạt động kinh doanh, sản xuất đi cùng với các 

biện pháp bảo vệ môi trường:

Đối với môi trường

• Công ty tuân thủ các quy định của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên Môi trường 

tỉnh Đồng Nai về khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm để tránh cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

• Cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong quá trình sản xuất, thi công xây lắp, và có những giải pháp, 

sáng kiến khác nhằm tăng hiệu suất và hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm môi trường phát sinh.

Định hướng phát triển

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Công ty cũng tích cực thực hiện những hoạt động đóng góp thiết thực cho xã 

hội, cộng đồng:

Đối với xã hội, cộng đồng

• Chất lượng nước luôn đảm bảo được các chỉ tiêu Lý – Hoá và Vi sinh theo tiêu chuẩn của Bộ y tế để đảm 

bảo nguồn nước sạch cung cấp cho người dân.

• Công ty luôn cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ hiện đại, cải cách thủ tục để đảm bảo cung cấp nguồn 

nước liên tục, ổn định, kịp thời, với chất lượng đạt tiêu chuẩn cho mọi nhu cầu của người dân và khách 

hàng doanh nghiệp.

• Để đảm bảo nguồn nước an toàn và đồng nhất cho mọi khách hàng, Công ty thường xuyên tổ chức rà 

soát mạng lưới cấp nước, các trạm bơm, biến áp,

• Thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, quyên góp hỗ trợ các đối tượng khó khăn của các xã trên 

địa bàn huyện Nhơn Trạch.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

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 và công ty liên kết.

CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

Phòng 
tổ chức 

hành 
chính

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN
KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC

Phòng 
kế hoạch 
kỹ thuật

Phòng 
kinh 

doanh

Phòng 
tài chính 
kế toán

Phân
Xưởng

sản xuất 
nước

Đội xây 
lắp sửa 
chữa

Trạm Đại Phước

Điều hành trực tiếp

Kiểm soát hoạt động

CƠ CẤU TỔ CHỨC

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
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RỦI RO PHÁP LUẬT

NTW là một Công ty cổ phần đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, hoạt động của Công ty luôn chịu 

sự chi phối của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thuế, Luật lao động…  Hoạt động chủ yếu 

của công ty là cung cấp nước sạch đến các hộ dân cư trong khu vực. Đây là một hoạt động chịu sự 

quản lý trực tiếp của Nhà nước, Công ty phải tuân thủ các quy định do Nhà nước ban hành về chất 

lượng và giá cả. Ngoài ra, kể từ năm 2018, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 

844/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng buộc phải đăng ký khai thác 

nước dưới đất đối với huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Thành phố Biên Hoà. NTW đã niêm phong các 

giếng khoang nước ngầm trong các khu vực theo quy định.

Đặc thù ngành cấp thoát nước còn phải chịu sự quản lý của các luật liên quan khác như Luật giá, Luật 

Phí và lệ phí, Luật tài nguyên nước, Luật xây dựng, Luật bảo vệ môi trường,… Hệ thống khung pháp 

lý cho ngành cấp thoát nước hiện nay đang được từng bước hoàn thiện, vừa thể hiện hiệu lực quản 

lý của Nhà nước, cũng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành. Khi hệ thống 

khung pháp lý được thiếp lập rõ ràng và chặt chẽ, giúp cho Công ty chủ động hơn trong việc vận hành, 

đảm bảo tránh các rủi ro về pháp luật. Công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình thay đổi các quy định 

có liên quan để kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không tránh khỏi việc ảnh hướng đến môi trường, cụ thể: hoạt 

động khai thác nước tác động đến nguồn nước ngầm; các máy móc trong lúc vận hành để khai thác và xử lý 

nước cũng tiêu tốn nhiên liệu và tạo ra lượng chất thải nhất định cho môi trường; các hoá chất để xử lý nước 

nếu xảy ra rò rỉ cũng sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Là một công ty đi đầu trong việc khai thác và cung cấp nước sạch cho khu vực, vấn đề bảo về môi trường 

cần được đặt lên hàng đầu. Công ty luôn tuân thủ quy trình xử lý sau sản xuất, bảo quản nghiêm ngặt các 

hoá chất dùng cho việc lọc nước; tối ưu hoá công suất và hiệu suất làm việc, loại bỏ công nghệ lạc hậu, để 

giảm thiểu hao phí nguồn tài nguyên thiên nhiên (nước, nhiên liệu) trong quá trình sản xuất.

RỦI RO KINH TẾ

Nhìn chung tình hình kinh tế trong nước ổn định, ít bị tác động bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới đang 

chậm lại do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo dài.

Xét về địa bàn hoạt động, Công ty hoạt động chủ yếu ở khu vực huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, là nơi có 

tiềm năng phát triển kinh tế lớn và tốc độ đô thị hoá nhanh. Nhơn Trạch đang sở hữu thế mạnh về cả dịch 

vụ cảng, công nghiệp, đồng thời đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng và liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thế mạnh này đang giúp Nhơn Trạch ngày càng nhận được nhiều nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư xây 

dựng các khu công nghiệp, thu hút nguồn lao động ở các nơi đổ về. Từ đây nhu cầu về sử dụng nước cũng 

tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho NTW phát triển.

NHỮNG NHÂN TỐ RỦI RO
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RỦI RO NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO

Nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là nước. Nguồn nước ngầm hiện 

nay đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán, ngập mặn. Tốc độ đô thị hoá và công nghiệp hoá đang 

tăng lên, các khu công nghiệp mọc lên liên tục, điều này làm tăng nhu cầu sử dụng nước trong khu vực 

nhưng cũng làm tăng các chất thải công nghiệp, tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Bên cạnh 

đó, việc lạm dụng phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp nhưng 

không có biện pháp xử lý thích hợp, lượng phân bón dư thừa ngấm vào đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Để đảm bảo chất lượng nguồn nước và uy tín cho Công ty, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng 

nguồn nước đầu vào là công tác không thể thiếu. Công ty luôn chủ động tìm kiếm những nguồn nước chất 

lượng, đẩy mạnh cải tiến công nghệ lọc nước để đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn Bộ y tế đưa ra 

theo QCVN 02:2009/BYT và thông tư 05/2009/TT-BYT.

RỦI RO Ô NHIỄM HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Hệ thống cấp nước là một cơ sở hạ tầng lớn và liền mạch với nhau, bất kể một sự cố nào gây ô nhiễm thì 

toàn bộ hệ thống sẽ gặp vấn đề. Việc giải quyết hậu quả là rất khó khăn, thiệt hại cũng rất lớn. Quan trọng 

hơn cả, nước sạch gắn liền với sinh hoạt hằng ngày của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, đời 

sống của người dân. Hệ thống cấp nước lại là hệ thống cố định, nếu xảy ra sự cố, Công ty sẽ không thể thay 

đổi nguồn cấp nước ngay lập tức cho người dân. Nên công tác phòng tránh ô nhiễm được đặt lên hàng đầu.

Để phòng tránh rủi ro ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho người dân, ngoài nâng cao chất lượng xử 

lý nước, Công ty cũng chú trọng kiểm soát nghiêm ngặt hệ thống phân phối nước, tu sửa bảo trì các đường 

ống, đảm bảo hệ thống kín kẽ, tránh tác động xấu từ bên ngoài gây ảnh hưởng nguồn nước cung cấp cho 

người dân. Theo dõi sát sao tình hình trong khu vực hoạt động, để có những biện pháp xử lý, khắc phục kịp 

thời, nhanh chóng.

RỦI RO VỀ THẤT THOÁT NƯỚC

NTW hoạt động chủ yếu là xử lý và cung cấp nước sinh hoạt, việc thất thoát nước trong quá trình hoạt động 

là không thể tránh khỏi. Thất thoát nước có thể do nhiều nguyên nhân như đường ống nước bị bể do thời 

gian khai thác đã lâu, do chất lượng công tác thi công lắp đặt và chất lượng vật tư, đường ống không tốt, 

đồng hồ chạy không chính xác, bể ống nước khi đào đường trong quá trình xây dựng các công trình khác. 

Bên cạnh đó, việc gian lận, phổ biến nhất là người dùng khoang thẳng vào đường ống chính để lắp đặt 

đường ống nước riêng, để sử dụng nước không qua đồng hồ nước, đã dẫn đến sự hư hỏng của đường ống 

nước, làm thất thoát nước.

Hiện nay công tác hạn chế thất thoát nước gặp nhiều khó khăn do những nguyên nhân trên khó nhận biết 

và xử lý ngay. Công ty luôn nỗ lực thực hiện các biện pháp để phòng tránh thất thoát nước, tiến hành chia 

nhỏ khu vực, phân vùng tách mạng, bố trí cán bộ theo dõi để kiểm soát việc thất thoát nước theo khu vực; 

rà soát, kiểm tra lại các đường ống nước, van khoá, trạm bơm, sửa chữa kịp thời khi có sự cố bể ống cấp 

nước, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, kiểm định đồng hồ quá thời hạn sử dụng 05 năm, nâng cao chất 

lượng lắp đặt,… cùng với cải tạo, nâng cấp, thay mới những phần không đạt yêu cầu.

RỦI RO KHÁC

Các thiên tai như gió bão, lũ lụt, cháy nổ,… tuy ít khi xảy 

ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt 

động của công ty. Công ty luôn thực hiện các biện pháp 

phòng tránh cũng như theo dõi diễn biến các sự kiện trên 

nếu có xảy ra, để luôn có kế hoạch phòng tránh thích 

hợp, đảm bảo hoạt động của Công ty.

NHỮNG NHÂN TỐ RỦI RO
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Hội đồng quản trị
Ban Điều hành công ty
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

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

Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT

THÀNH VIÊN 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

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 Ngô Dương Đại - Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1600 cổ phần

Đại diện phần vốn: 1.200.000 cổ phần - tỷ lệ 12,016% vốn điều lệ

Ông Trần Văn Thùy – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 60.000 cổ phần

Đại diện phần vốn: 0 cổ phần

Ông Nguyễn Viết Hưng – 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

Ông Nguyễn Văn Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

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

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 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

Quá trình công tác

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

ÔNG NGÔ DƯƠNG ĐẠI
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Năm sinh 1975

Nơi sinh Thanh Hoá

Trình độ chuyên môn Kỹ sư điện khí hoá

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân 20.000 cổ phần – tỷ lệ 0,2% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn 0 cổ phần – tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Quá trình công tác

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

Ông Trần Văn Thùy

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 1.200.000 cổ phần – tỷ lệ 12,016% vốn điều lệ

Quá trình công tác

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

ÔNG NGUYỄN LƯƠNG THẮNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

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

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh – Trưởng 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 Đặng Nguyễn Thanh Liêm – 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

Ông Nguyễn Bá Hải – Thành viên Ban kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY BAN KIỂM SOÁT

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2019, Công ty không có sự thay đổi về Ban điều hành.
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Thu nhập bình quân của 
người lao động qua các năm

Đơn vị: Nghìn đồng/người/tháng

STT Năm Mức lương bình quân

1 2015 7.250

2 2016 9.950

3 2017 10.500

4 2018 13.600

5 2019 12.568

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

STT Tiêu chí 2018 2019 Tỷ trọng 2019(%)

A Theo trình độ 93 89 100,00%

1 Trình độ đại học, trên đại học 42 39 43,82%

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 6 6 6,74%

3 Khác 44 44 49,44%

B Theo địa bàn công tác 93 89 100,00%

1 Nhà máy nước Nhơn Trạch 79 75 84,27%

2 Trạm đại Phước 14 14 15,73%

C Theo trình độ lao động 93 89 100,00%

1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 58 54 60,67%

2 Trình độ bậc thợ 35 35 39,33%

Tổng số lao động năm 2019 là 89 người

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục tổ chức các đợt tập 

huấn cho cán bộ công nhân viên kiến thức về Luật 

xây dựng, Luật thuế, Luật lao động, chứng chỉ hành 

nghề thiết kế, giám sát thi công công trình… cùng 

các khoá bồi dưỡng năng lực chuyên môn. Bên cạnh 

đó, Công ty xây dựng chính sách tiền lương, thưởng, 

chính sách phúc lợi ngày lễ, tết cho cán bộ công 

nhân viên, đồng thời trích lập BHYT, BHXH, BHNT 

theo đúng quy định để đảm bảo đời sống người lao 

động được cải thiện, an tâm công tác.



Trong công tác triển khai sản xuất và hoạt động hằng ngày của Công ty luôn ưu tiên về đảm bảo an toàn lao 

động. Hằng năm Công ty đều thực hiện công tác đánh giá, kiểm tra điều kiện làm việc của nhân viên, đặc biệt 

là khối sản xuất, thi công, nhằm đáp úng tiêu chuẩn quy định. Để tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên 

được làm việc trong môi trường tốt hơn, Công ty đã cho đưa vào sử dụng trụ sở làm việc mới. Nơi làm việc 

như văn phòng, nhà xưởng được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết, cấp phát đồng phục cho nhân viên 

theo quy định. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

Chế độ làm việc tuân thủ theo quy định của pháp luật về lao động: làm việc 8 giờ/ngày và có chế độ nghỉ trưa 

hợp lý. Thời gian nghỉ lễ, tết, nghỉ ốm, thai sản được bố trí theo quy định của pháp luật. Người lao động làm 

việc tại Công ty đủ 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày trong năm, người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng 

được tính số ngày nghỉ phép dựa trên thời gian thực tế làm việc, cứ 01 tháng tương đương với 01 ngày nghỉ 

phép. Ngoài ra, người lao động được cộng thêm 01 ngày phép cứ mỗi 05 năm làm việc tại Công ty.

Điều kiện và chế độ làm việc

Để đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài mà Công ty đề ra, Công ty cần đội ngũ nhân sự chất lượng, lành nghề, 

công tác đào tạo nhân sự là công tác không thể thiếu trong định hướng lâu dài của Công ty.

Hằng năm, Công ty đều tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ, đào 

tạo nội bộ, và tổ chức đánh giá năng lực thường xuyên để có chế độ thưởng thích hợp, nhằm tạo động lực, 

phát huy hết tiềm năng của người lao động. Bên cạnh đó, Công ty còn cử cán bộ công nhân viên tham gia 

các khoá tập huấn về Luật xây dựng, Luật thuế, 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 sự gắn kết lâu dài với cán bộ công nhân viên. Trong những 

năm qua, hầu như không có sự biến động lớn về nhân sự.

Công tác đào tạo

Công tác đoàn thể chính trị

Công tác Đảng:

- Tổng số Đảng viên là 19 đảng viên.

- Trong năm 2019, chi bộ đã lãnh đạo CB.CNV 

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 87/89. Hàng 

tháng kết hợp cùng Chính quyền, công đoàn 

bình xét thi đua, thăm hỏi CB - CNV ốm đau, 

hiếu, hỷ theo quy định. Thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền vận động sản xuất an toàn.

Chủ trương về chính sách lương thưởng và phúc lợi của 

Công ty luôn rõ ràng, minh bạch, dựa trên tiêu chuẩn 

chung về mức sống trong khu vực và phù hợp với quy 

định của pháp luật. Chính sách lương thưởng, phúc lợi 

được Công ty chú trọng, dựa trên cấp bậc và mức độ 

đóng góp cho Công ty nhằm tạo động lực cho cán bộ 

công nhân viên, khuyến khích nhân viên làm việc sáng 

tạo, hiệu quả hơn, chấp hành chính sách, pháp luật và 

quy định của Công ty.

Ngoài ra, những quy định về Luật lao động, Luật bảo 

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

pháp luật đều được Công ty thực hiện đầy đủ. Bên cạnh 

đó, hằng năm Công ty đều đặn tổ chức các kỳ nghỉ mát 

và tham quan tập thể, góp phần đảm bảo đời sống tinh 

thân cho cán bộ công nhân viên, tạo sự đoàn kết, gắn 

bó trong nội bộ Công ty.

Chính sách lương thưởng, phúc lợi

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO 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

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
năm 2018

Kế hoạch 
năm 2019

Thực hiện 
năm 2019

Tỷ lệ % 
TH/KH 
2019

Tỷ lệ % 
TH 2019/ 
TH 2018

Sản lượng nước sản xuất m3 16.183.904 16.200.000 15.885.590 98,06% 98,16%

Sản lượng ghi thu m3 15.104.925 15.115.023 14.806.447 97,96% 98,02%

Tỷ lệ thất thoát nước % 6,67% 6,70% 6,79% 0,10% 0,13%

Tổng doanh thu Nghìn đồng 170.260.650 167.729.000 171.148.535 102,04% 100,52%

Lợi nhuận trước thuế Nghìn đồng 20.172.787 13.789.000    14.777.576 107,17% 73,26%

Lợi nhuận sau thuế Nghìn đồng 16.068.630 11.031.000 12.466.881 113,02% 77,59%

Tỷ suất LNST/VĐL % 16,07% 11,03% 12,47% 1,44% -3,60%

Các khoản nộp ngân sách Nghìn đồng 7.613.748 3.958.000 4.893.972 123,65% 64,28%

Tỷ lệ chia cổ tức % 15  (*) 

(*) Dự kiến chi trả sau khi có nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 giảm so với năm 2018 nhưng đã đạt 113,02% kế hoạch năm 2019. Công ty đã 

đàm phán thành công với các đơn vị đối tác để lấy nước với giá ưu đãi hơn nhằm giảm chi phí mua nước, 

cải thiện lợi nhuận cho Công ty, tuy vẫn chưa đạt kết quả tốt như khi Công ty tự khai thác được nước ngầm, 

nhưng đã vượt kết quả đề ra đầu năm.

Bên cạnh đó, vì chủ yếu lấy nước từ đơn vị khác, với khoảng cách xa hơn so với các giếng khai thác nước 

ngầm trước đây, nên tỷ lệ thất thoát nước tăng 0,12% so với năm 2018. Tuy nhiên, tỷ lệ thất thoát nước vẫn 

thấp hơn mục tiêu về tỷ lệ thất thoát nước bình quân theo Quyết định 2147/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt (theo quyết định này, mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước bình quân là 18%).

TÌNH HÌNH CHUNG
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CHỈ TIÊU ĐVT
Thực hiện 
cùng kỳ 

năm 2018

Kế hoạch 
năm 2019

Thực hiện 
năm 2019

%TH/
KH năm 

2018

% thực 
hiện so với 

cùng kỳ 
năm trước

1 Sản lượng nước

a Sản lượng nước sản xuất m3 16.183.904 16.200.000 15.885.590 98,06% 98,16%

- Nước sản xuất Nhơn Trạch m3 5.172.870 3.156.500 3.001.958 95,10% 58,03%

- Nước mua qua ĐH tổng m3 9.066.953 9.526.500 8.701.136 91,34% 95,97%

- Nước mua qua Hồ Cầu Mới m3 1.944.081 3.517.000 4.182.496 118,92% 215,14%

b Sản lượng nước ghi thu m3 15.104.925 15.115.023 14.806.447 97,96% 98,02%

- Nước ghi thu Nhơn Trạch m3 4.734.124 2.816.333 2.682.647 95,25% 56,67%

- Nước mua qua ĐH tổng m3 8.448.237 8.897.751 8.118.635 91,24% 96,10%

- Nước mua qua Hồ Cầu Mới m3 1.922.564 3.400.939 4.005.165 117,77% 208,32%

2 Tỷ lệ thất thoát % 6,67% 6,70% 6,79% 0,09% 0,12%

a - Nhơn Trạch % 8,48% 10,78% 10,64% -0,14% 2,16%

b - Qua Đồng hồ tổng % 6,82% 6,60% 6,69% 0,09% -0,13%

c - Qua Hồ Cầu Mới % 1,11% 3,30% 4,24% 0,94% 3,13%

3 Doanh thu Nghìn đồng 170.260.650 167.729.000 171.148.535 102,04% 100,52%

a Sản xuất nước máy Nghìn đồng 154.255.834 162.229.000 159.630.353 98,40% 103,48%

- Nhơn Trạch Nghìn đồng 39.846.790 27.540.000 26.463.793 96,09% 66,41%

- Qua Đồng hồ tổng Nghìn đồng 94.730.235 99.877.000 91.913.361 92,03% 97,03%

- Qua Hồ Cầu Mới Nghìn đồng 19.678.809 34.811.000 41.253.200 118,51% 209,63%

b Xây lắp Nghìn đồng 8.038.601 3.000.000 4.264.016 142,13% 53,04%

c Doanh thu khác Nghìn đồng 4.395.336  3.720.914  84,66%

d Doanh thu HĐ tài chính Nghìn đồng 3.570.879 2.500.000 3.533.252 141,33% 98,95%

4 HQ-SXKD Nghìn đồng 16.068.630 11.031.000 12.466.881 113,02% 77,59%

- Trước thuế Nghìn đồng 20.172.787 13.789.000 14.777.576 107,17% 73,25%

- Sau thuế Nghìn đồng 16.068.630 11.031.000 12.466.881 113,02% 77,59%

5 CÁC KHOẢN NỘP NS Nghìn đồng      

- Phải nộp Nghìn đồng 7.613.748  3.958.000 4.893.972  64,28%

- Đã nộp Nghìn đồng 6.501.385  5.280.790  81,23%

6 ĐÃ THU NHẬP BÌNH QUÂN Nghìn đồng 13.600 13.600 12.568 92,41% 92,41%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Trong năm 2019 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 và mua nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới thông qua 
đồng hồ tổng D600 để cung cấp nước an toàn cho sản xuất của khách hàng.

Công tác sản xuất tại Công ty

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.

Công tác sửa chữa và bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị

Tuyên truyền vận động Cán bộ - Công nhân viên thực hiện tốt nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động 

phòng chống cháy nổ. Trong năm 2019 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 an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NƯỚC VÀ TIẾP NHẬN NƯỚC

Trong năm 2019, Công ty đã kiểm tra, súc xả các tuyến ống nước: Tuyến ống cấp nước Tổng cục xăng dầu 
186; Tuyến ống cấp nước Khu tái định cư Đại Lộc 1, 2; Tuyến ống cấp nước ấp Câu Kê, ấp Bến Cộ, ấp Cái 
Lái; Tuyến ống cấp nước các đường hẻm trên địa bàn thị trấn Hiệp Phước, các xã Phước Thiền, Long Thọ, 
Phước An, Phú Hội.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện sửa chửa, thay mới, bảo trì hệ thống dẫn nước:

Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện thay thế, bảo trì hệ thống cấp nước và đồng hồ nước khách hàng; kiểm 
định và thay thế những đồng hồ trên 05 năm sử dụng cho khách hàng; đồng thời, sửa chữa hệ thống điện 
chiếu sáng Công ty,

• Sửa chữa ống bể D150 khu dân cư Samco Trung tâm huyện; ống bể D110 hẻm Sáu Xệ, D110 đường đê 
Phước Lương xã Phú Hữu; ống bể D110 hẻm Nhà Thờ, xã Đại Phước; ống bể D60 đường Dương Văn 
thì; ống bể D60 PVC khu TDC Đại Lộc 1; ống bể  HDPE D160 đường Hùng Vương, xã Phú Đông; ống 
bể HDPE D110 cấp cho Tổng cục xăng dầu 186; ống bể D110 hẻm Diệp Thạnh, xã Phước Thiền; ống bể 
D200 đường ĐT.769, xã Phú Hội.

• Sửa chữa thay thế ống STK D114 bằng ống HDPE D110 Đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2

• Sửa chữa ống bể D160, D225 đường ĐT.769, xã Phước Thiền; ống bể D110 đường Nguyễn An Ninh, TT 
huyện Nhơn Trạch; ống bể D300 đường Trần Phú

• Sửa chữa sự cố bể tê trụ cứu hỏa số 15 đường Lý Thái Tổ xã Đại Phước

• Kiểm tra, phục hồi van chặn tuyến và van xả cặn tuyến ống cấp nước các đường hẻm trên địa bàn các 
xã Long Thọ, Hiệp 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 14 7 9 4 0

a Nhơn Trạch 13 7 9 4 0

b Đại Phước 1 0 0 0 0

2 Hộ dân cư 1.454 265 16 97 0

a Hiệp Phước 505 3 2 5 0

b Long Thọ 427 0 3 2 0

c Phước Thiền 84 0 1 5 0

d Phú Hội 174 0 0 1 0

e Đại Phước 92 69 6 25 0

f Phú Hữu 78 193 4 59 0

g Phú Đông 70 0 0 0 0

h Phước An 24 0 0 0 0

Tổng cộng 1.468 272 25 101 0

- Tổng số thuỷ lượng kế tính đến ngày 31/12/2019 là: 11.218  đồng hồ.

- Trong năm 2019, lắp đặt đồng hồ nước 1.468 khách hàng.

CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
VÀ THỦY LƯỢNG KẾ KHÁCH HÀNG

Nhằm hạn chế tỷ lệ nước thất thoát, định kỳ mỗi tháng 2 lần, Công ty tổ chức kiểm tra hệ thống cấp nước 

cho khách hàng, doanh nghiệp, kiểm tra mạng lưới cấp nước truyền tải và phân phối, đồng thời khắc phục 

và giải quyết các trường hợp đồng hồ hư, chạy không chính xác. Trong năm 2019, Công ty đã kiểm tra cho 

2.240 lượt khách hàng là các Cơ quan và các Doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp và 110 khách hàng là 

hộ dân cư trên địa bàn.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

STT Tên công trình Ngày hoàn thành (*)

1 Công trình tuyến ống cấp nước HDPE D200 Cụm Công nghiệp Phú Thạnh – 
Vĩnh Thanh 16/01/2019

2 Công trình Cải tạo thay thế các tuyến ống PVC khu 5 ấp Cát Lái, xã Phú Hữu 24/01/2019

3 Công trình lắp đặt hệ thống bơm dự phòng số 3 trạm bơm Đại Phước 31/05/2019

4 Công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước 20 hẻm kết hợp với Công ty TNHH Hưng 
nghiệp Formosa 15/10/2019

5 Công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước Đường Nguyễn Văn Ký 04/11/2019

6 Công trình Xây dựng tuyến ống chuyển tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước 06/12/2019

STT Tên công trình Tiến độ thực hiện

1 Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D400 đường 
Nguyễn Văn Cừ

Đã phê duyệt dự án, tạm ngừng triển khai để tập 
trung vốn vào các công trình khác cấp thiết hơn.

2 Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D160 đường 
ĐT.769 xã Long Tân - Phú Thạnh

Trình Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai phê 
duyệt chủ trương đầu tư.

3 Công trình Xây dựng hàng rào trạm bơm tăng áp Phú 
Hữu

UBND xã Phú Hữu đã họp để vận động nhưng Bà 
Tảo không đồng ý cho làm, UBND xã đang báo cáo 
UBND huyện xử lý.

4 Công trình di dời tuyến ống D400 đường 319

Sở Kế hoạch đầu tư đang trình UBND tỉnh phê 
duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán, đang triển 
khai thi công lắp đặt ống  D400 khối lượng 498 m/ 
820m.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG

STT Tên công trình Tiến độ thực hiện

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

Đã khởi công ngày 06/12/2019, đang triển khai xây 
dựng.

2 Công trình di dời tuyến ống cấp nước HDPE D225 
Ngã 3 Bến Cam, xã Phước Thiền

Đã triển khai đặt ống lồng và luồn ống HDPE D225 
qua đường, đã hoàn thành thi công phần bên trái 
đường Trần Phú hướng về ngã ba Bến Cam, tiếp 
tục triển khai thi công khi có mặt bằng.

3 Công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước 4 hẻm xã 
Đại Phước Đang triển khai thi công.

(*) Ngày hoàn thành: Ngày thi công hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu Thực hiện 2018 Thực hiện 2019 % tăng giảm

Tổng tài sản 194.680.668 195.127.006 0,23%

Doanh thu thuần 162.294.434 163.894.368 0,99%

Giá vốn hàng bán 133.950.713 141.901.740 5,94%

Lợi nhuận từ HĐKD 15.781.750 11.163.865 -29,26%

Thu nhập khác 4.950.367 3.720.914 -24,84%

Lợi nhuận trước thuế 20.172.787 14.777.576 -26,74%

Lợi nhuận sau thuế 16.068.630 12.466.881 -22,41%

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 6,23 4,49

Hệ số thanh toán nhanh Lần 5,90 4,21

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 8,63% 10,67%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 9,45% 11,95%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 20,60 24,69

Vòng quay tài sản Vòng 0,81 0,84

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 9,90% 7,61%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân % 9,03% 7,08%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 8,25% 6,40%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 9,72% 6,81%

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của Công ty có sụt giảm so với năm 2018. 

Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn giảm còn 4,49 lần, hệ số thanh toán nhanh giảm còn 4,21 lần. Tuy nhiên 

các hệ số trên vẫn lớn hơn 1, thêm vào đó các khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm hơn 50% tài sản 

ngắn hạn, nên đảm bảo khả năng thanh toán nợ của Công ty cho các khoản nợ ngắn hạn.

Khả năng thanh toán

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn tăng so với năm 2018. Công ty vẫn duy trì cơ cấu nợ hằng năm, không sử dụng 

nợ dài hạn, nên chủ yếu phần nợ tăng lên đến từ nợ ngắn hạn. Trong khoản nợ ngắn hạn, chủ yếu là khoản 

phải thanh toán cho Công ty Cổ phần Nước Đồng Nai tăng, do có sự thay đổi trong chính sách thu tiền của 

Công ty này. Theo chính sách thu tiền mới đàm phán năm nay, Công ty không cần ứng trước tiền mua nước, 

mà chuyển sang thanh toán sau theo lượng nước mua vào. Chính sách này cũng làm tăng ưu thế về sử dụng 

vốn của Công ty hơn so với trước đây trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cơ cấu vốn của Công ty

Năm qua Công ty chủ yếu mua nước từ đơn vị đối tác với giá cao hơn so với chi phí tự khai thác nước ngầm, 

nên làm cho giá vốn hàng bán tăng, kéo theo vòng quay hàng tồn kho trong năm 2019 tăng lên đến 24,69 

vòng, bên cạnh đó vòng quay tổng tài sản cũng tăng nhẹ đến 0,84 vòng. Vòng quay hàng tồn kho và vòng 

quay tổng tài sản của Công ty tăng cho thấy trong năm qua Công ty đã thực hiện tốt chính sách quản trị hàng 

tồn kho và cũng đạt hiệu quả cao hơn trong việc sử dụng tài sản.

Năng lực hoạt động

Trong năm 2019, Công ty không khai thác nước ngầm tại khu vực huyện Nhơn Trạch, mà hoàn toàn mua 

nước từ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Công ty Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới, chi phí mua nước 

sẽ cao hơn chi phí khai thác nước ngầm tại chỗ, nên giá vốn hàng bán của Công ty tăng 5,94% so với năm 

2018, biên lợi nhuận giảm, đây là nguyên nhân làm cho các chỉ tiêu về lợi nhuận giảm.

Khả năng sinh lời
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Cơ cấu cổ đông
và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu

CỔ PHẦN CÔNG TY

Cổ phần phổ thông: 10.000.000 cổ phần

Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.000.000 cổ phần

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

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

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

Trong năm qua, Công ty không có sự thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Trong năm qua, Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Không có.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2019

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (nghìn đồng) Tỷ lệ sở hữu (%)

I Cổ đông Nhà nước 5.243.736 52.437.360 52,44%

II Cổ đông nội bộ 336.180 3.361.800 3,36%

III Cổ đông trong nước 8.501.054 85.010.540 85,01%

1 Cá nhân 5.865.024 58.650.240 58,65%

2 Tổ chức 2.636.030 26.360.300 26,36%

IV Cổ đông nước ngoài 1.498.946 14.989.460 14,99%

1 Cá nhân 31.541 315.410 0,32%

2 Tổ chức 1.467.405 14.674.050 14,67%

Tổng cộng 10.000.000 100.000.000 100,00%

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 52,44%

2 America LLC 1.467.405 14,67%

Tổng cộng 6.711.141 67,11%

Danh sách cổ đông lớn
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Đánh giá kết quả kinh doanh
Tình hình tài chính
Kế hoạch phát triển trong tương lai
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 
chính sách, quản lý
Giải trình của Ban giám đốc đối với ý 
kiến của kiểm toán viên

❃
❃
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Đánh giá kết quả kinh doanh

Tổng doanh thu của Công ty đều tăng qua các năm, trong đó tỷ trọng hoạt động sản xuất nước luôn giữ ở 

mức trên 90%. Trong năm 2019, tỷ trọng doanh thu hoạt động sản xuất nước đạt mức 93,27% trong cơ cấu 

Tổng doanh thu, cao nhất trong giai đoạn 3 năm 2017 - 2019. Điều này cho thấy Công ty vẫn tập trung nguồn 

lực vào lĩnh vực kinh doanh chính để hoạt động.

Với nguồn nước mua từ Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai và Công ty Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới, 

Công ty đảm bảo cung cấp nước ổn định phục vụ cho khu công nghiệp và dân cư trên địa bàn huyện Nhơn 

Trạch, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc và 

thiết bị được thực hiện đầy đủ, đồng thời trong năm Công ty cũng thực hiện kiểm tra, bảo trì hệ thống cấp 

nước và đồng hồ nước cho khách hàng, kiểm định và thay thế đồng hồ nước của khách hàng trên 05 năm, 

không đạt yêu cầu chất lượng đo lường. Bên cạnh đó, công tác khắc phục sự cố kỹ thuật, đảm bảo an toàn 

lao động cũng được chú trọng.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu về lợi nhuận có sự sụt giảm so với năm 2018 do giá vốn hàng bán tiếp tục tăng. 

Nguyên nhân là từ tháng 05/2018, Công ty phải niêm phong các giếng khoan tại khu vực có nước mặt theo 

Quyết định số 844/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng buộc phải đăng ký khai 

thác nước dưới đất đối với huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Thành phố Biên Hoà. Dẫn đến từ sau đó Công ty 

không tự khai thác nước ngầm mà chủ yếu mua nước từ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco). 

Tuy nhiên trong năm qua, Công ty đã kiểm soát được mức tăng giá vốn hàng bán do cuối năm 2018, Công 

ty đàm phán được giá mua nước từ Dowaco giảm 4,00% (8.652 đồng/m3) và giá mua nước từ Công ty Cổ 

phần Cấp nước Hồ Cầu Mới giảm thêm 5,00% (8.219 đồng/m3) so với Dowaco.

Mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng theo đánh giá của Ban Giám đốc, với tốc độ đô thị hoá hiện tại, triển 

vọng phát triển cho ngành cấp thoát nước là rất lớn, Ban Tổng giám đốc sẽ xây dựng những kế hoạch và 

chiến lược hiệu quả hơn nữa để bắt kịp đà tăng trưởng của ngành, khi việc hạn chế khai thác nước ngầm 

được thực hiện đồng bộ trên địa bàn huyện Nhơn Trạch khi có nguồn nước mặt.

TÌNH HÌNH KINH DOANH

Chỉ tiêu TH 2018 KH 2019 TH 2019 TH/KH 
2019(%)

TH 2019/
TH 2018 (%)

Tổng doanh thu 170.260.650 167.729.000 171.148.535 102,04% 100,52%

Lợi nhuận trước thuế 20.172.788 13.789.000   14.777.576 107,17% 73,26%

Lợi nhuận sau thuế 16.068.630 11.031.000   12.466.881 113,02% 77,59%

Tình hình kinh doanh năm 2019
Đơn vị tính: Nghìn đồng

Khoản mục

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Giá trị
(Nghìn đồng)

Tỷ trọng 
(%)

Giá trị
(Nghìn đồng)

Tỷ trọng
(%)

Giá trị
(Nghìn đồng)

Tỷ trọng
(%)

Sản xuất nước 151.288.074 92,63% 154.255.834 90,60% 159.630.353 93,27%

Xây lắp 2.627.630 1,61% 8.038.601 4,72% 4.264.016 2,49%

Doanh thu khác 9.405.934 5,76% 7.966.215 4,68% 7.254.166 4,24%

Tổng Doanh thu 163.321.638 100,00% 170.260.650 100,00% 171.148.535 100,00%

Cơ cấu doanh thu
Đơn vị tính: Nghìn đồng
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Tổng tài sản của NTW trong năm 2019 tăng nhẹ 

0,23%, tài sản ngắn hạn giảm và tài sản dài hạn 

tăng. Xét trong cơ cấu tổng tài sản, tỷ trọng tài 

sản cũng có xu hướng dịch chuyển từ tài sản 

ngắn hạn sang tài sản dài hạn.

Trong năm 2019, tỷ trọng tài sản dài hạn là 

52,03%, trong khi năm 2018 là 46,20%. Điều này 

cho thấy Công ty đang đầu tư vào tài sản dài hạn, 

đây là đặc thù ngành cấp thoát nước, Công ty 

đang dần mở rộng, phát triển mạng lưới đường 

ống cấp nước, nhà máy xử lý nước Đại Phước.

Công ty duy trì chủ trương sử dụng cơ cấu nguồn 

vốn không vay dài hạn, khoản mục nợ ngắn hạn 

trong năm qua tăng 23,93% so với năm 2018, 

trong khi vốn chủ sở hữu giảm nhẹ 2,01%.

Nợ ngắn hạn năm qua tăng chủ yếu đến từ khoản 

phải trả để mua nước từ Công ty Cổ phần Cấp 

nước Đồng Nai tăng hơn 4 tỷ. Tuy nhiên khoản 

này tăng là vì Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng 

Nai đã thay đổi chính sách thu tiền của Công ty 

theo từng tháng (Công ty không phải ứng trước 

tiền mua nước như trước đây).

Đánh giá chung tình hình tài chính của Công ty trong năm qua ổn định. Tài sản được quản lý hiệu quả hơn, 

tập trung đầu tư dài hạn cho định hướng phát triển lâu dài, giá vốn hàng bán được cải thiện so với năm 

2018, cơ cấu vay nợ cũng tiếp tục duy trì hiệu quả kinh doanh.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Cơ cấu tài sản

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Tỷ lệ 2019/2018

Tài sản 194.680.668 195.127.006 100,23%

Tài sản ngắn hạn 104.731.480 93.593.992 89,37%

Tài sản dài hạn 89.949.188 101.533.014 112,88%

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Cơ cấu nguồn vốn

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Tỷ lệ 2019/2018

Nguồn vốn 194.680.668 195.127.006 100,23%

Nợ ngắn hạn 16.806.583 20.827.971 123,93%

Nợ dài hạn - -  

Vốn chủ sở hữu 177.874.085 174.299.035 97,99%

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Năm 2018

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Năm 2019

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Năm 2018

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu

Năm 2019

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu

Cơ cấu trong tài sản Cơ cấu trong nguồn vốn
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020

Các chi tiêu chủ yếu ĐVT Thực hiện năm 2019 Kế hoạch năm 2020 Tỷ lệ % 2020/2019

Sản lượng nước sản xuất m3 15.885.590 16.438.823 103,48%

Sản lượng ghi thu m3 14.806.447 15.313.569 103,43%

Tỷ lệ thất nước thoát % 6,79% 6,85% 100,88%

Tổng doanh thu Nghìn đồng 171.148.535 172.746.831 100,93%

Lợi nhuận trước thuế Nghìn đồng 14.777.576 14.603.558 98,82%

Lợi nhuận sau thuế Nghìn đồng 12.466.881 12.893.203 103,42%

Tỷ suất LNST/VĐL % 12,47% 12,89% 103,36%

Các khoản nộp Ngân sách Nghìn đồng 4.893.972 4.551.356 93,00%

STT Tên công trình Tiến độ thực hiện

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

Tiếp tục triển khai thi công, dự kiến hoàn thành 
trong quý II năm 2020

2 Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D400 đường 
Nguyễn Văn Cừ

Tạm ngừng triển khai để tập trung vốn vào 
các công trình khác cấp thiết hơn.

3 Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D160 đường 
ĐT.769 xã Long Tân - Phú Thạnh

Trình Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 
xin chủ trương đầu tư, hoàn thành trong quý 
III/2020.

4 Công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước 4 hẻm trên địa 
bàn xã Đại Phước

Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 
trong tháng 01/2020

5 Công trình Xây dựng hàng rào trạm bơm tăng áp Phú 
Hữu

Chờ kết luận của UBND huyện Nhơn Trạch và 
UBND xã Phú Hữu, triển khai tiếp công trình.

6 Công trình di dời tuyến ống D400 đường 319

Tiếp tục triển khai thi công hoàn thành trong 
quý I/2020 để kịp thời bàn giao mặt bằng cho 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tỉnh triển 
khai thi công hoàn thiện mở rộng đường 319.

7 Công trình di dời tuyến ống cấp nước HDPE D225 Ngã 
3 Bến Cam, xã Phước Thiền

Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng Tỉnh tiếp tục triển khai thi công khi có mặt 
bằng thi công, hoàn thành trong quý I/2020.

8

Mạng lưới cấp nước các hẻm trên địa bàn các xã Hiệp 
Phước, Phước Thiền, Long Thọ, Đại Phước, Phú Đông, 
Phú Hội, Vĩnh Thanh, Phước Khánh thuộc huyện Nhơn 
Trạch; nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước của các 
nhà máy nước hiện hữu.

Đang tiếp tục mở rộng bằng nguồn vốn của 
Công ty và nguồn vốn khác, kết hợp với Công 
ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa để đầu tư.

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

Các biện pháp cụ thể thực hiện kế hoạch

Ban điều hành cần xây dựng các kế hoạch cụ thể, đề ra các biện pháp thiết thực để hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch được đề ra:

• Tích cực phổ biến, vận động và tuyên truyền cán bộ công nhân viên thực hiện tốt các quy định quy chế 
làm việc của Công ty, cùng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

• Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giúp nâng cao 
về nhận thức, hành động và thực hành tiết kiệm.

Về công tác quản lý nhân sự

• Phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch bảo vệ an ninh trật tự 
tại khu vực và giải quyết một số công việc có liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh

• Tranh thủ sự quan tâm của Chính quyền địa phương huyện Nhơn trạch để phát triển các mạng lưới cấp 
nước cho các khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự

• Tập trung mọi khả năng cung 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, nâng cấp mạng lưới cấp nước, 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 ổn định.

Về công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ cấp nước

• Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong toàn Công ty

• Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp giao dịch tiếp xúc 
với khách hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Về công tác chăm sóc khách hàng
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong những năm qua, Công ty không ngừng có các kế hoạch cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản 
lý, vừa để phù hợp với các quy định của pháp luật, vừa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 
tạo ra những đột phá trong lợi nhuận và phát triển bền vững:

• Cải cách về hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhằm nâng cao uy tín và hình ảnh của 
Công ty đối với khách hàng, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý khách hàng, tiến hành sử dụng 
hoá đơn điện tử.

• Phát huy ý thức trách nhiệm, khả năng sáng tạo của người lao động, hướng đến mục tiêu chất lượng 
dịch vụ ngày càng tốt hơn.

• Cải tiến quy trình làm việc, tạo sự liên kết giữa các phòng ban trong Công ty, đảm bảo các phòng ban 
luôn phối hợp làm việc để mang lại hiệu quả làm việc tốt nhất.

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập đã có ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2019 của 
Công ty. 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 giám đốc
Kế hoạch và định hướng của Hội đồng 
quản trị

❃
❃
❃

BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Mặc dù các chỉ tiêu lượng nước sản xuất và tiêu thụ của Công ty không đạt kế hoạch nhưng tổng doanh thu 

vượt 2,04% so với kế hoạch, do giá bán nước máy được quy định theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2014 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành giá cung cấp nước máy trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai cao hơn giá bán nước ngầm.

Lợi nhuận sau thuế tăng so với kế hoạch đề ra năm 2019. Nguyên nhân là do Công ty đã đàm phán được 

khung giá mua nước mới ưu đãi hơn từ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Công ty Cổ phần Cấp nước 

Hồ Cầu Mới. Với khung giá mới này, Công ty phần nào cải thiện được kết quả kinh doanh, tuy lợi nhuận vẫn 

chưa được tốt như khi tự khai thác được nước ngầm, nhưng đây là vấn đề về chính sách, Công ty cần tuân 

thủ các quy định của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019 Tỷ lệ TH/KH 2019

Sản lượng nước sản xuất m3 16.200.000 15.885.590 98,06%

Sản lượng ghi thu m3 15.115.023 14.806.447 97,96%

Tỷ lệ thất thoát nước % 6,70% 6,79% 0,10%

Tổng doanh thu Nghìn đồng 167.729.000 171.148.535 102,04%

Lợi nhuận trước thuế Nghìn đồng 13.789.000    14.777.576 107,17%

Lợi nhuận sau thuế Nghìn đồng 11.031.000 12.466.881 113,02%

Tỷ suất LNST/VĐL % 11,03% 12,47% 1,44%

Các khoản nộp ngân sách Nghìn đồng 3.958.000 4.893.972 123,65%

Tỷ lệ chia cổ tức %  (*) 

(*) Dự kiến chi trả sau khi có nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua

Tình hình hoạt động trong năm
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Đánh giá các mặt hoạt động của công ty

Hội đồng quản trị đã xem qua và nhất trí với các kế hoạch Ban Giám đốc đã trình bày cho năm tài chính tiếp 

theo. Bên cạnh đó, để có được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn, Hội đồng quản trị cũng đề ra 

các kế hoạch, định hướng:

Trong năm qua, có nhiều thay đổi có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban 

giám đốc đã nỗ lực phối hợp cùng Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch đã đề ra, đồng thời xây dựng các 

biện pháp để mọi hoạt động của NTW diễn ra thuận lợi, đáp ứng kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Kết quả cho thấy Công ty đã hoàn thành được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung cấp nước ổn định, đầy 

đủ cho sản xuất, sinh hoạt các khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn hoạt động. Các thành viên trong 

Ban giám đốc của Công ty đã có một năm làm việc hiệu quả, thành công và mong Ban giám đốc tiếp tục nỗ 

lực để duy trì kết quả này trong những năm tiếp theo.

Đánh giá về hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

• Tiếp tục duy trì các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty, nâng cao chất 

lượng các cuộc họp, phân tích tình hình thực tế của Công ty để xây dựng chiến lược phát triển của Công 

ty trong thời gian sắp tới, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

• Tập trung cung cấp nước an toàn và chất lượng cho khách hàng, đảm bảo chất lượng hoạt động xây lắp, 

đồng thời đưa ra kế hoạch cụ thể để giảm thiểu tình trạng thất thoát nước.

• Quản lý chi phí hoạt động hiệu quả hơn, nhằm tiết kiệm chi phí, tối ưu hoá doanh thu và lợi nhuận, nâng 

cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu.

• Để thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng hơn, NTW tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ, ứng 

dụng phần mềm quản lý nhằm nâng cao khả năng quản lý và điều hành, đảm bảo chất lượng phục vụ 

cho khách hàng.

• Phối hợp giám sát việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, công khai theo quy định của 

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

• Tiếp tục lựa chọn Công ty kiểm toán có năng lực và uy tín, thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính 

năm 2020.

Hội đồng quản trị phối hợp với Ban điều hàng giám sát các hoạt động khác của Công ty, đảm bảo theo đúng 

quy định, điều lệ Công ty cũng như các quy định pháp luật hiện hành, cùng nhau xây dựng kế hoạch khắc 

phục khó khăn hiện tại, cụ thể đánh giá các mặt hoạt động của Công ty như sau:

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cùng nhau phân tích tình hình thị trường để đưa ra 

những kế hoạch, định hướng để giải quyết các vấn đề phát sinh.

• Công tác kiểm tra, 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 Nhơn Trạch được thực hiện tốt, chất lượng nước luôn đạt tiêu 

chuẩn.

• Các khoản doanh thu và chi phí trong quá trình hoạt động rõ ràng, minh bạch

• Quy chế dân chủ trong Công ty được phát huy

• Đảm bảo thu nhập cho người lao động an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

• Phối hợp với địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

• Tích cực tham gia công tác xã hội, các đoàn thể xã hội hoạt động có hiệu quả.

• Công tác công bố thông tin được thực hiện theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước  và Sở 
giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
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Chiến lược phát triển bền vững bao gồm:
• Về kinh tế
• Về xã hội
• Về môi trường và tài nguyên

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Về kinh tế
Về xã hội

Cơ sở hình thành và phát triển của Công ty Cấp nước Nhơn Trạch là dân chủ, bình đẳng, tự nguyện, các cổ 

đông cùng nhau góp vốn cùng chia sẻ lợi nhuận và chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ dựa trên số vốn 

góp của mình. Công ty đang tạo công việc ổn định cho người lao động, mang lại lợi ích cho các cổ đông, 

góp phần tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Tỉnh Đồng Nai cũng như cả nước.

Với tinh thần đầy trách nhiệm và nhiệt huyết, Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn 

cố gắng hoàn thành các mục tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông đề ra, triển khai thực hiện kế hoạch các 

năm. Cổ tức được trả cho cổ đông luôn được xem xét, vừa mang lại lợi ích cho các cổ đông, vừa đảm bảo 

hoạt động lâu dài và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Công ty đã tạo điều kiện việc làm cho người lao động trong khu vực, góp phần đảm bảo thu nhập cho tập 

thể cán bộ công nhân viên đang công tác tại Công ty. Công ty luôn chú trọng xây dựng môi trường làm 

việc văn hoá, văn minh, đảm bảo sức khoẻ và tinh thần cho người lao động, duy trì các chính sách phúc 

lợi, lương thưởng hợp lý, đáp ứng nhu cầu chính đáng của các cán bộ công nhân viên đang góp sức cùng 

Công ty trong việc thực hiện các mục tiêu lớn lao của mình.

Với mục tiêu đóng góp nhiều hơn cho xã hội, Công ty cũng tích cực tham gia các chương trình góp phần 

mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt tham gia các 

chương trình hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội, đặc biệt là trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và 

tỉnh Đồng Nai.

Tiêu chí Giá trị mang lại trong năm 2019

Kết quả hoạt động Doanh thu thuần: 163,8 tỷ đồng; LNST: 12,4 tỷ đồng

Cổ đông Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu

Nộp ngân sách Tổng khoản nộp ngân sách bằng 4.893.972 nghìn đồng

Người lao động Mức lương bình quân 2019 là 12,568 triệu đồng/người/tháng 
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Về môi trường -  năng lượng

Hoạt động cung cấp nước sạch bao gồm các khâu khai thác nguồn nước ngầm và xử lý nguồn nước ngầm 

khai thác được trước khi đưa vào hệ thống cung cấp nước cho người tiêu dùng ở những địa bàn chưa có 

nguồn nước mặt. Những khâu này không tránh được việc sử dụng nhiên liệu, tài nguyên nước ngầm và gây 

ảnh hưởng cho môi trường. Nhưng hiểu được tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch cho người dân 

cùng trách nhiệm bảo vệ môi trường của mình, Công ty luôn tích cực giám sát chặt chẽ các khâu khai thác, 

sản xuất, tránh gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên, thực hiện đầy đủ các quy trình xử lý chất thải sau sản 

xuất, tránh gây tác động xấu cho môi trường, đặc biệt là khu vực xung quanh nhà máy.

Bên cạnh đó, Công ty luôn tìm kiếm các công nghệ hiện đại, thân thiện hơn với môi trường, vừa để nâng cao 

chất lượng nguồn nước, vừa giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu các chất phát sinh, góp phần bảo vệ môi 

trường chung.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hoạt động của Hội đồng quản trị
Hoạt động của Ban kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và các khoản 
lợi ích

❃
❃
❃

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã có 05 cuộc họp với sự tham dự của đầy đủ các thành viên

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị thường xuyên tiến hành giám sát hoạt động triển khai các kế 
hoạch đã giao phó cho Ban Giám đốc, bao gồm các chỉ đạo, định hướng phát triển cho Công ty, 
cùng với các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quý nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện tình hình 
hoạt động của Công ty, đánh giá kết quả hoạt động trong quý, kịp thời đưa ra những quyết sách 
nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh và phát triển sản xuất kinh doanh. Xác định các mục tiêu hoạt 
động dựa trên cơ sở định hướng trung và dài hạn đã đề ra. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập 
trung vào các vẫn đề sau:

• Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng theo từng tháng, từng quý.

• Giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quản lý, đồng thời đôn 
đốc Ban giám đốc quản lý chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch trong các tháng, các quý còn lại.

• Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định của Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

• Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu, công tác để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. 
Thực hiện Đại hội cổ đông thường niên 2019 thành công tốt đẹp.

• Phê duyệt các chủ trường, đồng thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định, nhằm thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

• Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ các buổi họp thường kỳ theo đúng quy 
định trong Điều lệ Công ty, đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực cho việc ban hành và tổ 
chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ 
đông tin tưởng và giao phó.

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%
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CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM 2019 CỦA HĐQT

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các Văn bản của HĐQT

STT Số Văn bản Ngày phát hành Nội dung

1 01/2019/HĐQT-NTW 11/03/2019 Trả lời Đơn đề nghị giải quyết yêu cầu công ty mua lại cổ 
phần của cổ đông Phí Long.

2 02/2019/HĐQT-NTW 11/03/2019 Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến ống truyền 
tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

3 03/2019/HĐQT-NTW 03/05/2019
Phúc đáp một số ý kiến qua email của cổ đông Phí Long về 
một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019.

Các Nghị quyết HĐQT

STT Số Nghị quyết Ngày phát hành Nội dung

1 01/2019/NQ-HĐQT 25/06/2019 Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi 
trả cổ tức năm 2018.

2 02/2019/NQ-HĐQT 26/04/2019 Chi thưởng cho Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2018.

Các Quyết định của HĐQT

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng Trích yếu nội dung

1 01/2019/QĐ-HĐQT-NTW 02/01/2019
Quyết định v/v trình phê duyệt dự toán phát sinh và điều 
chỉnh tổng dự toán. Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp 
nước D200 cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh.

2 02/2019/QĐ-HĐQT-NTW 11/01/2019
Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 
Tên dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước thô công suất 
2.500m3/ngày.đêm cho nhà  máy xử lý nước Đại Phước.

3 03/2019/QĐ-HĐQT-NTW 07/03/2019 Quyết định v/v thanh lý tài sản cố định, vật tư hư hỏng.

4 04/2019/QĐ-HĐQT-NTW 12/03/2019
Quyết định v/v phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư. 
Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường 
ĐT.769 xã Đại Phước. 

5 05/2019/QĐ-HĐQT-NTW 14/03/2019
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường 
ĐT.769 xã Đại Phước.

6 06/2019/QĐ-HĐQT-NTW 15/03/2019
Quyết định v/v phê duyệt dự toán gói thầu. Gói thầu số 01: 
Khảo sát địa chất. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải 
D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.

Các Quyết định của HĐQT

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng Trích yếu nội dung

7 07/2019/QĐ-HĐQT-NTW 15/03/2019
Quyết định v/v phê duyệt dự toán gói thầu. Gói thầu số 02: 
Khảo sát địa hình. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải 
D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.

8 08/2019/QĐ-HĐQT-NTW 15/03/2019
Quyết định v/v phê duyệt dự toán gói thầu. Gói thầu số 03: 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình: Xây dựng tuyến ống 
truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.

9 10/2019/QĐ-HĐQT-NTW 29/03/2019
Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tên 
dự án: Cải tạo tuyến ống cấp nước PVC D114 khu 5 ấp Cát 
Lái

10 11/2019/QĐ-HĐQT-NTW 29/03/2019
Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tên 
dự án: Xây dựng tuyến ống cấp nước D200 cụm công nghiệp 
Phú Thạnh - Vĩnh Thanh

11 13/2019/QĐ-HĐQT-NTW 12/04/2019
Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ 
phần cấp nước Nhơn Trạch

12 14/2019/QĐ-HĐQT-NTW 17/04/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch quỹ lương của người 
quản lý và quỹ lương của người lao động năm 2019

13 15/2019/QĐ-HĐQT-NTW 17/04/2019 Quyết định v/v phê duyệt mức chi lương hàng tháng cho 
Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

14 16/2019/QĐ-HĐQT-NTW 06/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước 
đường hẻm liên ấp 1-2.

15 17/2019/QĐ-HĐQT-NTW 06/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước 
đường hẻm Ông Long.

16 18/2019/QĐ-HĐQT-NTW 06/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước 
đường hẻm Cổng văn hóa ấp 1.

17 19/2019/QĐ-HĐQT-NTW 08/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp 
đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm liên ấp 1-2.

18 20/2019/QĐ-HĐQT-NTW 08/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp 
đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Long.

19 21/2019/QĐ-HĐQT-NTW 08/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp 
đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Cổng văn hóa ấp 1.
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Các Quyết định của HĐQT

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng Trích yếu nội dung

20 22/2019/QĐ-HĐQT-NTW 13/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước 
đường hẻm Ông Ba Triều.

21 23/2019/QĐ-HĐQT-NTW 13/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước 
đường hẻm Ông Nhẫn.

22 24/2019/QĐ-HĐQT-NTW 13/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước 
đường hẻm Năm Huân.

23 25/2019/QĐ-HĐQT-NTW 15/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp 
đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Ba Triều.

24 26/2019/QĐ-HĐQT-NTW 15/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp 
đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Nhẫn.

25 27/2019/QĐ-HĐQT-NTW 15/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp 
đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Năm Huân.

26 28/2019/QĐ-HĐQT-NTW 20/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình: 
Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công 
suất 5.000m3/ngày.đêm.

27 29/2019/QĐ-HĐQT-NTW 20/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước 
đường hẻm Miễu Bà Tám.

28 30/2019/QĐ-HĐQT-NTW 20/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước 
đường hẻm Ông Tám Thuật.

29 31/2019/QĐ-HĐQT-NTW 20/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước 
đường hẻm Hai Cải.

30 32/2019/QĐ-HĐQT-NTW 22/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp 
đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Miễu Bà Tám.

31 33/2019/QĐ-HĐQT-NTW 22/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp 
đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Tám Thuật.

32 34/2019/QĐ-HĐQT-NTW 22/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp 
đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Hai Cải.

33 35/2019/QĐ-HĐQT-NTW 22/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Nâng cấp, mở rộng nhà 
máy xử lý nước Đại Phước công suất 5.000m3/ngày.đêm.

34 36/2019/QĐ-HĐQT-NTW 23/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước 
đường hẻm Karaoke Window.

Các Quyết định của HĐQT

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng Trích yếu nội dung

35 37/2019/QĐ-HĐQT-NTW 23/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp 
nước đường hẻm Cây Me.

36 38/2019/QĐ-HĐQT-NTW 24/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công 
trình: Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước 
công suất 5.000m3/ngày.đêm.

37 39/2019/QĐ-HĐQT-NTW 24/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công 
trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 
xã Đại Phước.

38 40/2019/QĐ-HĐQT-NTW 27/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: 
Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Karaoke Win-dow.

39 41/2019/QĐ-HĐQT-NTW 27/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: 
Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Cây Me.

40 42/2019/QĐ-HĐQT-NTW 29/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công 
trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 
xã Đại Phước.

41 43/2019/QĐ-HĐQT-NTW 29/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp 
nước đường hẻm Ông Ân.

42 43.1/2019/QĐ-HĐQT-NTW 29/05/2019
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp 
nước đường hẻm Liên ấp 2-3.

43 44/2019/QĐ-HĐQT-NTW 31/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: 
Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Ân.

44 44.1/2019/QĐ-HĐQT-NTW 31/05/2019 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: 
Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Liên ấp 2-3.

45 45/2019/QĐ-HĐQT-NTW 11/06/2019
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán 
BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn 
Trạch.

46 46/2019/QĐ-HĐQT-NTW 11/06/2019

Quyết định về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng. 
Gói thầu số 1 - Xây lắp thi công xây dựng và cung cấp lắp 
đặt thiết bị. Công trình: Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý 
nước Đại Phước công suất 5.000m3/ngày.đêm.

47 47/2019/QĐ-HĐQT-NTW 11/06/2019
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng. 
Gói thầu số 1 - Xây lắp. Công trình: Xây dựng tuyến ống 
truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.

48 48/2019/QĐ-HĐQT-NTW 01/07/2019

Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh 
giá hồ sơ dự thầu. Gói thầu số 1 - Xây lắp. Công trình: 
Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại 
Phước.

Hoạt động của Hội đồng quản trị



67 |  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 QUẢN TRỊ CÔNG TY  | 68

Các Quyết định của HĐQT

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng Trích yếu nội dung

49 49/2019/QĐ-HĐQT-NTW 13/08/2019
Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói 
thầu số 1: Xây lắp. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải 
D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.

50 50/2019/QĐ-HĐQT-NTW 14/08/2019

Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá 
hồ sơ dự thầu. Gói thầu số 1 - Xây lắp thi công xây dựng và 
cung cấp lắp đặt thiết bị. Công trình: Nâng cấp, mở rộng nhà 
máy xử lý nước Đại Phước công suất 5.000m3/ngày.đêm.

51 51/2019/QĐ-HĐQT-NTW 08/11/2019

Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói 
thầu số 1: Xây lắp thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết 
bị. Công trình: Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại 
Phước công suất 5.000m3/ngày.đêm.

52 52/2019/QĐ-HĐQT-NTW 25/12/2019 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xử lý nợ phải thu của Công 
ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

53 53/2019/QĐ-HĐQT-NTW 25/12/2019
Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá lại TSCĐ, thay 
đổi thời gian khấu hao của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn 
Trạch

54 54/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019 Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công 
trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Ân.

55 55/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019
Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công 
trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Cổng văn hóa 
ấp 1.

56 56/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019 Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công 
trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm  Liên ấp 1-2.

57 57/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019 Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công 
trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Năm Huân.

58 58/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019
Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công 
trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Tám 
Thuật.

59 59/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019 Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công 
trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Ba Triều.

60 60/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019 Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công 
trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Hai Cải

61 61/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019
Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công 
trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Kar-aoke Win-
dow.

62 62/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019 Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công 
trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Liên ấp 2-3.

63 63/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019 Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công 
trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Miễu Bà Tám.

Các Quyết định của HĐQT

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng Trích yếu nội dung

64 64/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019
Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn 
thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước 
đường hẻm Cây Me.

65 65/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019
Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn 
thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước 
đường hẻm Ông Long

66 66/2019/QĐ-HĐQT-NTW 30/12/2019
Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 
Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm 
Ông Nhẫn.

Hoạt động của Hội đồng quản trị

CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Không có

Không có
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BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, quyền hạn của mình theo đúng quy 

định trong việc giám sát điều hành công ty, nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn. 

Với tinh thần trách nhiệm luôn được đặt lên hàng đầu, Ban kiểm soát luôn nỗ lực, nghiêm túc trong 

mọi hoạt động để mang lại lợi ích cao hơn cho các cổ đông. Các hoạt động của Ban kiểm soát cụ 

thể như sau:

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích

THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Không có

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Không có
HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng

Hội đồng quản trị

Nguyễn Văn Bính Chủ tịch 108.000 30.000

Ngô Dương Đại Thành viên 84.000 30.000

Trần Văn Thuỳ Thành viên 84.000 20.000

Nguyễn Viết Hưng Thành viên 84.000 10.000

Nguyễn Văn Hồng Thành viên 84.000 20.000

Ban Kiểm soát  

Nguyễn Thị Mai Hạnh Trưởng ban    321.900 23.500

Đặng Nguyễn Thanh Liêm Thành viên      60.000    10.000

Nguyễn Bá Hải Thành viên      60.000    10.000

Ban Thư ký

Nguyễn Ngọc Hiển Thư ký HĐQT 48.000

Ban Điều hành

Ngô Dương Đại Giám đốc 506.863

Nguyễn Lương Thắng Phó Giám đốc 387.409 25.000

Trần Văn Thuỳ Kế toán trưởng 377.113

Đơn vị tính: Nghìn đồng

• Tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với Hội đồng quản 
trị và Ban điều hành trong hoạt động quản lý Công ty, đồng thời thường xuyên đánh giá lại hệ 
thống rủi ro để có chính sách quản trị rủi ro thích hợp.

• Cử thành viên tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động của 
Công ty, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

• Kiểm tra các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, kế toán tài chính, tình hình đầu tư xây dựng 
cơ bản và các hoạt động khác của Công ty, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

• Trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắng, trung thực với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công 
ty trong hoạt động quản trị, đảm bảo hoạt động theo phương hướng đã đề ra, tạo ra bộ máy vận 
hành trơn tru, sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐÃ KIỂM TOÁN
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH 2019

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN

Nhơn Trạch, Ngày .... tháng .... năm 2020

NGÔ DƯƠNG ĐẠI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC
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