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Ni dung thông tin cong be1: 

1. Thu mO'i h9p Di hi dng ce1 dOng thuàng niên näm 2020 (kern mu giy üy quyn 
và mu don dê ci.'r, irng ci'r thành viên Ban kiêrn soát nhim k' 2017 —2022). 

2. Chuong trInh h9p Dti hi dông cO dông thuàng niên näm 2020. 
3. Quy chê lam vic và biêu quyêt tai  Dti hi dông cô dông thuo'ng niên näm 2020. 
4. Tài 1iu trInh Di hi dông cO dông thuxng niên närn 2020 (cac báo cáo, t trInh, 1)2 

ljch trIch ngang cüa i'rng viên bâu bô sung vào Ban kiêrn soát nhim kS'  2017 — 2022). 
5. Mu phiêu biêu quyêt ti Dti hi dong cO dông thung niên näm 2020. 
6. Dix thão nghj quyêt Dai  hi dông cô dông thuOng niên närn 2020. 

Thông tin nay dâ dixçic cong be1 trên trang thông tin din tir cüa Cong ty vào ngày 
12/06/2020 tti duàrng dan www.capnuoccholon.com.vn.  

Chüng tôi xin cam kêt các thông tin cong bô trên dày là dcing sir that và hoàn toàn 
chju trách nhim truâc pháp luat ye ni dung các thông tin dä cong bô. 

No'inhân: 
- Nhix trén; 
- Ltru VT, VP.I-IDQT 



TONG CONG TY CAP NT5Oc sAi GON 
TRACH NHIM HfIU HN MQT THANH VIEN 
CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CH LON 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p — Ttr do — H3nh phñc 

Quán 5, ngày tháng nàm 2020 

THIf MOI 
THAM DI BAI HQI BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2020 

KInh gui: Qu c dông cüa Cong ty 

Hi dhng Quãn trj Cong ty c phn cp nuOc Chç Lan trân tr9ng kInh m?ñ Qu cô 
dông den tham dir Dai  hi dông cô dông thu?ing niên näm 2020 nhu sau: 

1. Thôi gian: 08 gi 00 ngày 30 tháng 06 näm 2020 (thir ba) 

2. BIa  diem: Hi trung Cong ty c phn cAp nuâc Ch Lan (Lu 4) 
97 Phtm HUu ChI — Phi.thng 12— Qutn 5 — Tp.H Chi Minh 

3. Biêu kiin tham diy Bii hi: tat Ca c dông sâ hctu c phiu cüa Cong ty c phn 
cap nuâc Chq Lan theo danh sách chôt ngày 13/05/2020. - 

4. Ni dung Thu hi, thu tijc tham dr và üy quyn: 

- Trithng hçp không th trrc tip tham di,r Di hi, Qu c dông Co th üy quyn 
cho nguai di din tharn dij, vic üy quyên phãi thirc hin bang van bàn theo mu cüa 
Cong ty. 

- D vic t chirc và don tip duc chu dáo, d nghj Qu c dông xác nhn tham dir 
hoc üy quyên tham dir trtiOc ngày 29/06/2020 (C.Khanh: 0918.141.278 ho,c C.Oanh: 
0934.007.980). 

- Khi dn tharn dir Di hOi,  Qu c dông vui lông mang theo CMND hoc Can cuó'c 
cong dan và Giây üy quyên (nêu là nguYi duçic Uy quyen) d lam thU tic däng k tham 
dir Dai hOi. 

- Ni dung, tài 1iu và mu giAy Uy quyn tham dr Di hi, Qu c dông có th 
nhn trirc tiêp ti Cong ty (97 Pham HUu ChI, phu?rng 12, qun 5, TP.HCM - Phông 101) 
ho.c tãi ti'r website theo dja chi www.capnuoccholon.com.Vn tir ngày 15/06/2020. 

- Thu mi nay thay th cho thu rn?yi gUi cho tUng c dông trong tri.thng hçip c dông 
không nhn duçic thu mi qua du?ing buu din. 

5. Do Di h3i dEng cj dông lhw?rng niên nám 2020 có nji dung btu b6 sung 01 
(m3t) thành viên Ban kiêm sodi nhim kj' 2017— 2022, vi vIy Ban to chfrc kInh dê nghj 
Quj cô ciOng va nhóm cô dOng có tie cfr, á'ng cü' thành viên tham gia á'ng cü' vào Ban 
kiêm sodt nhiem kj' 2017— 2022 (cO dU diêu kin theo quy djnh t.i Dieu 48 Dieu i to 
chUc và hot dng Cong ty cô phân cap nuâc Ch Lan), vui lông gui ho so ye van phOng 
Cong ty truàc ngày 15/06/2020 dê Ban to chUc co the chuân bj và to chUc Dai  hi duqc 
chu dáo. Ho so gm dan dê CU, Ung cU, so yêu 1 ljch (Qu cô dong vui lông tãi tiir 
website cUa Cong ty) và bàn sao bang cap chuyên mon. 

Trân tr9ng kInh m?ii./. 
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CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap — Tt do — Hanh phiic  

GIAY UY QUYEN 
DAI HOI  BONG CO DONG THIJNG NN NAM 2020 
CONG TY CO PHAN CAP NIJC CHQ LON 

(ca cá nhân) 

KInh gii.  Ban tö chtic Dai hi dng c clông thuIng niên näm 2020 
Cong ty c phn cä'p nuic Chcf LIn 

1. NGIRIUYQUYEN 

- H9vàtênc6dông:  

- S6 DKSH: Do Câp ngày  

- S6 c phn s5 hu: c phn. Loi c6 phn: c6 phn ph6 thông. 

2. NGJJeII DJJ1C UY QUYEN 

- Ho Va ten:  

- Giâ'y CMND/CCCD so': Do Cp ngày  

- Dia chi:  

- Diên thoai liOn lac:  

3. NI DUNG VA THI HiN UY QUYEN 

Thay mt NgiRii üy quyn tham dli Di hOi  dng c6 dông thu1ng niên näm 2020 cOa 

COng ty C6 phn câ'p nude Chçc Ldn t6 chi.tc vào ngày 30 tháng 06 nãm 2020 và duç5c tham 

gia bi8u quyO't các nOi  dung trong Di hOi  vdi sO' c6 phn s hU'u cüa Ngu'ii üy quy6n. 

NgiRii üy quyn chju mçi tráeh nhim d6i vdi vic üy quy6n nay và cam kO't không có 

bât k su' khiO'u nai nào v6 sau. 

Gia'y üy quy6n nay có hiu hrc k8 tir ngày k cho dO'n khi ke't thuic Dai hi dng c6 

dOng thffng niOn nãm 2020 cña Cong ty c6 phn cãp nude Chç5 Ldn. 

 ngày tháizg — ndm 2020 

NGIRJI BJIçC UY QUYEN NGIRII UY QUYEN 
(K và ghi rö hQ ten) (Ky va ghi rö hQ ten) 
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GIAY UY QUYEN 

f DAI HOI  BONG CO DONG THIJNG NN NAM 2020 
CONG TY cO PHAN cAp N!JOC CHQ LN 

(cia nhóm c dong) 

KInh gii:  Ban t cht?c Dai hi ding c dOng thuIng niên näm 2020 
Cong ty c phn cä'p nuic Chçf Lin 

Chüng tOi là nhU'ng cö dông cüa Cong ty c6 phn câp nudc Chçi L6n cüng nm giU' 
c6 phn, cd ten trong danh sách du'di day: 

Ten cd dông So' DKSH Ngày cKp DIa chi 
so'cP K9 ten 

dKu neu 
là t chLc) 

Tang sO' CP 

Ciing nhä't trI iy quyn cho: 

- Ong (bà):  

- Giy CMND/CCCD s6: Do 

- Dia chi thu5ng trti:  

  

Cp ngày  

  

   

Dtrjc thay mt chüng tôi tham du Dai hOi  dng c6 dong thung niên nãm 2020 cüa 

Cong ty C6 phn ca'p nu'dc Ch Ldn t6 chiYc vào ngày 30 tháng 06 nàm 2020 và thrçc tham 

gia bi8u quyê't các nOi  dung trong Di hi vdi so' c6 phn s hUu cüa Ngtri Oy quy6n. 

Ngu5i Oy quyn chu mi trách nhim dô'i vdi vic iy quyn nay và cam k6t không có 

bâ't k sr khiê'u nai nào v sau. 

Gia'y Oy quy6n nay có hiu liic  k6 tr ngày k cho dO'n khi k6t thiic Di hi c6 dOng 

thtr5ng niên nãm 2020 cia Cong ty C6 phn cá'p nu'dc Ch Ldn. 

 ngày tháng :idin 2020 

NGIR5I DU'€IC UY QUYEN DAI DIEN NHOM Co DONG 

(K và ghi rö hQ ten) (K va ghi rö hQ ten, dóng dd'u nê'u là to' chüc) 



CONGTY 
COPHAN 

CAP NIJOC 

CFIQ LfN 

CONG HOA XA HOI  CHU NGHJA VIT NAM 
Doe lap - Tis do - Hanh phiie  

oOo  

DN XIN 1NG CI 
SOAT CONG TY CO PHAN CAP NIXC CHq LN 

KInh gtti:  Ban ti chu'c Dti hi ding c dông thurng niên nàm 2020 
Cong ty ci phãn cp ntr&c Chçr Lo'n 

Tôi tOn là:  

CMND/CCCD s6: Ngày cAp: Ncyi cApS  

Dja chi thi.rng tri:  

TrInh do h9c van:  

Trinh d chuyOn môn, nghip v1i:  

Noi cong tác:  

Hin dang sc hUu/dai din si hOu:  c phAn (Bang chTh 

) 

DO nghj Ban to chirc cho tôi duçc däng k tharn gia 1rng cü vào Ban kiêrn soát 
Cong ty cO phân cap nuâc Ch Lón (nhirn k' 2017 — 2022) ti Di hi dông cô dOng 
thuOng niOn näm 2020 (to chilic ngày 30 tháng 06 nàm 2020). 

Nu thrçc các c dOng tin nhim bu vào Ban kim soát Cong ty c phAn cAp 

nuc Chçi LOn, tôi xin dem ht nàng lrc và tam huyt cUa bàn than d dong gop cho sir 

phát trin cUa Cong ty. 

Xin trãn tr9ng cam on. 

 ngày tháng näm 2020 
CO BONG 

(Kj và gui rO hQ ten) 



CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Doe lap - Tii do - Hanh phUc  

DNDECI 
lEN THAM GIA 1YNG CI BAN KIEM SOAT 

NG TY CO PHAN CAP NIJC CHq LfYN 

KInh gt'ri:  Ban t chu'c Dii hi dng c dông thirong niên nãm 2020 
Cong ty ci phn cp ntr&c Chq Lo'n 

Chüng tôi là nhüng Co dông cüa Cong ty c phn cp nuc Ch Lan, cüng nm 
gi[t  cô phân, chiêm % von diêu l cüa Cong ty, có ten trong 
Danh sách nhOm cô dong kern theo. 

D nghj Ban t chüc Dti hi cho chüng tôi duçic d cir: 

Ong (Ba):  

CMND/CCCD s& Ngày cAp  Non cp  

Dja chi thuing trü:  

Trinh do hoc van:  

TrInh d chuyên rnôn, nghip vii:  

Noni cong tác:  

Hin dang sâ huu/dai din sâ htru:  c phn (B&ng chil': 

). 

Tharn gia 11ng ci'r vào Ban kirn soát Cong ty cô phn cap nuàc Chç Lan (nhim 

k' 2017 — 2022) tai  Dii hi dng c dông thithng niën nam 2020 (t chrc ngày 30 tháng 

06 nàrn 2020). 

Xin trân trçng cam cyn. 

 ngày tháng na/n 2020 
BAI DIN NHOM CO BONG 

(K và ghi rO ho ten, dóng ddu nê'u co) 



DANH SACH NHOM CO BONG 
BE CI THANH VIEN THAM GIA U*NG  cir VAO BAN KIEM SOAT 
CONG TY CO PHAN CAP NU'CC CHç LON NHIM K( 2017 - 2022 

(Tti Bii hi d1ng cô dông thu'ông niên näm 2020) 

Ten c dông So DKSH Ngay cp Bla chi 
s6cp Ktên 

(dOngdãu nêu 
là to chile) 

Tng s CP 



CONG TY CAP NIJOC SAI GON 
M HUU HJN MQT THANH VIEN 

PHAN CAP NIXOC CHO LON 

CONG HOA XA HO! CHU NGH!A VIT NAM 
Dc Ip  — Ttr do — Hanh phüc 

CHUNG TRINH HOP 
BA! HO! BONG CO BONG THIXONG NIEN NAM 2020 

- Th&igian: 08 già 30phit ngày 30 tháng 06 nám 2020 
Dia dkm: Hç5i trztàng Cong ty có phn cap nu'âc ChçiLó'n 

97 Phgm Hüv ChI — Phu'O'ng 12— Quán 5— TP.HCM 

1. Thông qua ni dung chuang trInh Dai  hi dng c dông (DHDCD) 
thumg niên näm 2020. 

2. Chü tjch HOi  dng quãn trj (HDQT) tuyên b khai mc dai  hi. 

3. Di din Ban Giám dc Cong ty báo cáo kt qua thrc hin k hoch 
SXKD nàm 2019 và kê hoach SXKD näm 2020. 

4. Dti din HDQT báo cáo k& qua tài chInh kim toán näm 2019 và k 
hoach tài chInh 2020. 

5. Dii din HDQT báo cáo tng kt hoat dng nàm 2019 cüa HDQT. 

6. Trithng Ban kim soát báo cáo dánh giá cüa Ban kim soát v hoat  dng 
san xuât kinh doanh näm 2019. 

7. Dai dién HDQT báo cáo to' trInh DHDCD: 

- Phuong an phân phi 1çi nhutn và chia c tüc näm 2019. 

- Qu thu lao thirc hin 11am 2019 và qu5 thu lao k hotch nám 2020 c 
ngu'ôi quãn 1 không chuyên trách. 

- Uy quyn cho HDQT ch9n dan vj kim toán báo cáo tài chInh nä 
2020. 

- Uy quyn cho HDQT xem xét, quyt djnh v dan giá k kt hçip dng 
mua ban si rnxo'c sach  qua dông ho tong vôi Tong Cong ty cap nuo'c Sài GOn näm 
2020 và näm 2021. 

- K hoach san xut kinh doanh và tài chInh näm 2020. 

- Bu b sung thành viên Ban kim soát nhim k' 2017 — 2022. 

8. C dông phát biu kin. 

9. HDQT trã lan và tip thu kin cüa Co dông. 

10. DHDCD bO phiu biu quyt thông qua các ni dung: 

- Báo cáo kt qua tài chInh kim toán vá phuang an phân phôi 1çi nhun 
nãm 2019. 

- Qu5r thu lao thirc hin nAm 2019 và qu5 thii lao k hotch näm 2020 cüa 
nguo'i quãn l không chuyên trách. 

CONG 
COPH 

CAP N 



- Uy quyn cho HDQT ch9n don vj kim toán báo cáo tài chInh näm 
2020. 

- V don giá mua si nuc sach  qua dng h tng cüa hçp dng mua ban si 
nuóc sach  k)" kêt vâi Tong Cong ty cap nuâc Sài Gôn TNHH MTV: 

• Uy quyn cho HDQT xem xét, quyt djnh v don giá 11am 2020. 

• Uy quyn cho HDQT xem xét, quy& djnh v don giá nãm 2021 trong 
thôi gian chua to chirc DHDCD thithng niên näm 2021. Trong truông hçp nay, 
HDQT có trách thim báo cáo DHDCD näm 2021 ye don giá k kêt hçip dông 
mua ban si nuâc sch näm 2021 ma HDQT dã thông qua. 

- K hotch SXKD và tài chinh näm 2020. 

- Bu b sung thành viên Ban kim soát nhim kS'  2017-2022. 

11. Ban kim phiu cOng b k& qua kim phiu thông qua các ni dung. 

12. Thu k trInh biên ban vâ nghj quyt Dti hi. 

13. DHDCD biu quy& thông qua biên ban và nghj quyêt DHDCD näm 
2020. 

14. Chü tjch HDQT tuyên b b mac. 
oOo  

2 



o'.ONG TY CAP NU'OC SAI GON 
HUIJ HN MQT THANH VIEN 

' PHAN CAP NU'OC CHQ LN 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap — Tir do — Htnh phüc 

* CAP NIJOC 
%CHç1 LON 

QUY CHE LAM VIEC vA BIEU QUYET 
A! BAI HQI BONG cO BONG THIXNG NIEN NAM 2020 

CUA CONG TY CO PHAN CAP NU'UC CHQ LON 

- Thô'igian: 
- Dia diêm. 

08 già 00phth ngày 30 tháng 06 nám 2020 
H3i fru'ông Cong cO phán cap rnthc Chci LO'n 
97 Phgm HI?u ChI — Phu'àng 12— Qun 5— TP.HCM 

IEMéu 1. Doàn chü tich  gm 03 ngui là thành viên HDQT, ChU tjch HDQT là 
chü t9a Dui hi dông cô dong (sau dày gçi tat là Di hi). 

Diêu 2. Nhim vi cüa I3oän chil tjch 

- Chü trI Di hi dông c dông thung niên nãrn 2020. 

- Diu hành hott dng cüa Dai  hi theo chuo'ng trInh duçic Dti hti thông qua. 

- HuOng dn các dai  biu và Di hi tháo lun. 

- TrInh dir thão, kt lun nhtrng vn d cn thi& d Dui hi biu quyêt. 

- Trã Ryi nhttng vn d do Dui hi yêu câu. 

- Lam vic theo nguyen thc tp trung dan chü, quyt dnh theo da s. 

Diêu 3. Ban thu k grn 02 ngithi do HDQT giOi thiu và duçc Dai  hi thông 
qua. Ban thu k chju trách nhim truâc Doàn chü tjch và Dii hi ye nhim vii cüa mmnh, 
ciith: 

- Ghi chép dÀy dU trung thirc các ni dung cUa Dti hi. 

- Giüp Doàn chü tjch kim tra tu cách cüa c dông và dui din c dông dçr h 
(khi can thiét). 

- H trçl Doàn chü tjch cong b dir tháo cac van kin, kt lun, nghj quyt cüa 
Di hi và thông báo cüa Doàn chñ tjch giri den các cô dOng khi duc yêu câu. 

- Tip nhin phiu dang k phát biu cüa các c dOng. 

- Tiêp nhn tài lieu có lien quan den Di hi. 

Diu 4. Ban kim tra tir cách c dông cUa Dui hi gm 03 nguii do HDQT giâi 
thiu va duçc Dai  hi thông qua. Ban thâm tra tu cách cô dông có trách nhim kiêm tra 
tu cách và tInh hInh cô dông, di din cô dông den dir h9p. 

Truâng Ban thÀm tra tu each c dông báo cáo vOi D.i hi dng c dông tInh hinh 
cô dông dir hçp duçic thirc hin theo Diéu l Cong ty và pháp lut hin hành. 

Diu 5. Co (lông tham dir Di hi: 

- Các c dông cüa Cong ty du CO quyn tharn dir Dai  hi. 

- Các c dông, ngu?i dai  din theo Uy quyn tharn dir Di hi co mt dung thi 
gian quy djnh, phãi mang theo giây t? tüy than (CMND/CCCD/H chiêu), thu miii tham 
d%r và lam thñ t1ic dàng k vi Ban tO chirc Di hi. 

Quy ch lam vic vã biu quy& t?i Dal liOl c1ng ca dong thumg niên nAm 2020 -1- 
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- Trong thai gian din ra Dti hi, các c dông phãi tuân thu theo six huâng dn 
cüa Doan chü tjch, ing xir van minh, ljch sr, không gay mat trt tir. 

- Ngu?i duçc üy quyn tham dçr Dui hi dng c dông không du'cc üy quyn I?i 
cho ngu?ii khác tham dix Dai  hi. 

Diêu 6. Phát biu kin trong D,i hi. 
C dông däng k ni dung phát biu vâi Doàn chU tjch (thông qua Ban thu kg), 

khi phát biêu hoc can thão 1un thI gio tay, chi khi duqc ?oàn chU tjch nhât trI mOi phát 
biu. Mi c dông phát biêu không qua 3 phüt, ni dung can ngän gçn, tránh trUng lap. 

Diêu 7: Biu quyêt 
a) C dông, ngusii dui din theo üy quyn biu quy& cac vn d tai  Dii hi b&ng 

phiu biu quyt. 

b) C dông, ngithi dai  din theo üy quyn tham dir Dti hi du có quyn biu 
quyêt các van dê thuc thâm quyên cüa Dai  hi, quyên biêu quyêt tuong irng vci so cô 
phân sO hüu hoc duçc Uy quyên. 

c) Các vn d biu quyt trong Di hi: 

- Thông qua the ni dung: dt t' 1 It nht 51% tng s c phn biu quyt cüa 
tat cã cô dong dr h9p chap thun. 

- Bu b sung thành viên Ban kirn soát nhim k' 2017 — 2022: mi c dông cO 
tong so phiêu bâu tuong üng vâi tong so cô phân có quyên biêu quyêt nhân vi sO thành 
viên Ban kim soát duçic bâu. Nguthi trüng cu:r thành viên Ban kiêm soátduçic xác djnh 
theo s phiu btu tInh tir cao xuông thâp, bat dâu tü üng cü viên Co 5Ô phiêu bâu cao nhât 
cho den khi dü so thành viên bâu bô sung vào Ban kiêrn soát dã duçic Di hi thông qua. 
Truthng hçip Co nhüng ing Cu viên dt so phiêu bâu ngang nhau ma can phäi 1oi bOt dé 
dt dü sO thành viên thing cir theo quy djnh, thI ngu?i nào si hüu hoc dti din sâ hUu 
nhiu c phn hon së duçic chn. Nêu sO cô phân s hiu hoc dai  din si hilu ngan 
nhau, thI nguôi nào CO trinh d chuyên môn, kinh nghim, thâm niên cong tác cao hon s 
duçc chçn. 

d) Ban kirn phiu cua Dti hi gm 05 ngu?ii do Dui hi d ctr hoc Doan ch 
tich gidil thiêu va duoc Dai hôi thông qua Ban kiêm phiêu co trach nhiêrn kiêm phlêlN 
biu quyM, thng hqp kt qua và báo cáo kêt qua các ni dung biêu quyêt truâc Dai  hi. 

Diu 8. Biên ban Di hi 
TAt cã the ni dung tai  Di hi phãi duqc thu k Di hi ghi vao bién bàn. Biên 

bàn Dti hi phâi duqc d9c và thông qua truâc khi be mc Di hi. 

Diu 9: C dông, ngi.thi dai  din theo uy quyn tham di,r Dti hi phãi chAp hành 
nghiêm chinh quy ch lam vic cña D?i  hi. C dOng vi phm quy chê nay thI tüy theo 
muc dO cu1 th& Doàn chü tjch se xem xét va CO hjnh thuc xu l theo quy djnh cua pháp 
1utt hin hành. 

Trén day là quy ch lam vic và biu quyt ti Di hOi  dng c dong thi.rO'ng niên 
näm 2020 cua Cong ty cô phan cap nuOc Ch Lan. Quy chê nay cO hiu lijc ngay sau khi 
duçc Dti hOi  dOng cô dông biêu quyêt thông qua. 

p 
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SfF CHITIEU Nim2019 Nim2018 
13 Lçri nhuân khac (1.194.352.611) 1.663.270.595 
14 Tang Icri nhun kA thin truuc thuA 30.289.507.539 16.796.951.509 
15 Chi phi thuC thu thp doanh nghip hiên hirth 9.816.701.328 1.565.810.939 
16 Chi phi thuC thu nh6p doanh nghip ham lai (1.577.352.011) 1.677.673.970 
17 Lqi nhun sau thuC thu nhip doanh nghiep 22.050.158.222 13.553.466.600 
18LAicabintrincphiAu 1.108 617 
I9LiisuygiiintrincphiAu 1.108 617 

III MOT sO CR! TIEU TA! CHIN!! Co BAN 
SIT CH!T!EU DVT Nim2019 Nim2018 

1 B6tricocAutiisin 
TaisinngAnhanlri,ngs6tiisin 33,98 30,81 
Tii sin dii han/T6ng st tii sin % 66,02 69,19 

2 B6 trl ct cAn nguAn v4n 
Ncr phil ti-i/ Tng ngun v&i % 48,23 50,2 1 
Ngun von chi sir hltu/ TOng nguOn vOn % 5 1,77 49,79 

3 Khi ning thanh tom 
Khi ning thanh thin hiên hinh (TOng TS/T6ng ncr phil tn) LAn 2,07 1,99 
Khi nAng thanh tom nq ngAn han (TSNH/NNH) LAn 0,92 0,77 
KM ning thanh tom nhanh (TiAn & Prong throng tiAn/Ncr NH) LAn 0,42 0,19 

4 T5' suAt sinh iii 
T suAt 1i nhun tnrirc thuA u-in doanh thu thuAn % 2,84 1,66 
T suit lçn nhuan sau thui u-in doanh thu thuin % 2,07 1,34 

5 T suit Ic1  nhuân trin tOng tIi sin 
T' suit lçn nhun tnrirc thui u-in tOng tii sin birth quin % 7,19 3,69 
T' suit id nhuOn sau thui u-in tong tai sin birth quin % 5,24 2,98 

6 T5 suit li nhun san thui trin nguOn vOn chi sfr hirti % 10,17 6,43 

Tom bO ni dung bio cáo tai chinh cia Cong ty duqc ding tii men: www.capnuocchoion.com.vn  

Ngirii 1p biAu 

Nguy1n Thj Kim Loan 

K Toán Trtr&ng 

VP Thi Nh,- Quynh 

TONG CONG TY CAP NUC SAJ GON - TNHH MOT THANH VIEr' 
CONG TV CO PHAN CAP NUC CH LN 

BAO CÁO TAI CHfNH TOM TAT NAM 2019 
I BANGCANDOIKETOAN Don vj tinh: dong 
SiT TAI SAN Näm 2019 Nim 2018 
A TA! SAN NGAN HN 142.349.937.835 130.415.903.775 

I i9n vi cic khoin tixang throng ti& 64.195.166.006 32.462.303.526 
II Cic khoin du Pr tai chinh ngn han 17.538.692.295 50.596.753.234 
III Cic khoin phil thu ng&i han 36.085.187.128 24.618.651.194 
IV Hingtn kho 17.620.798.911 16.295.325.787 
V Tii sin ngn han  khác 6.910.093.495 6.44.870.034 

B TA! SAN DAI 1LN 276.529.562.130 292.814.137.848 
I Cic khoin phil thu dii han 8.292.634 13.292.634 
II Tii sin c dinh • 206.393.165.553 222.772.919.456 

Tii sin c djnh hthi hInh 205.384.093.362 222.302.125.599 
Tii sin ci dinh  vô hinh 1.009.072.191 470.793.857 

III B.t dng sin du Pr 
IV Tii sin dir dang dii han 6.183.490.778 9.690.368.158 
V Cac khoin du tu tai chlnh dài hn 8.330.000 8.330.000 
VI Iii sin dii han khic 63.936.283.165 60.329.227.600 

TONG CONG TA! SAN 418.879.499.965 423.230.041.623 
NGUON VON Nim 2019 Nim 2018 

C N PIIAI TRA 202.037.183.389 212.501.383.269 
I Ncr ngn han 154.484.937.488 169.862.060.477 
II Ncr dài han 47.552.245.90 1 42.639.322.792 

D VON CHU St HUU 216.842.316.576 210.728.658.354 
I V6nchüsihtiu 216.842.316.576 210.728.658.354 

1 V6n gOp cia clii sir hltu 130.000.000.000 130.000.000.000 
2 Qu5 du Pr phit trin 63.849.723.527 63.849.723.527 

Lqi nhun sau thué chira phili ph6i 22.992.593.049 16.878.934.827 
II Ngu6n kinh phi vi qu khic 

TONG CQNG NGUON VON 418.879.499.965 423.230.041.623 

II BANG BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KIN!! DOANU 
SiT CHI TIEU Nim 2019 Näm 2018 

1 Doanh thu bin hang vi cung cp dich vi 1.067.925.326.526 1.016.573.814.286 
2 Cáo khoin gum u-fr doanh thu 835.327.561 5.512.509.685 
3 Doanh thu thun ye bin hang vi cung c&p DV 1.067.089.998.965 1.011.061.304601 
4 Oh v8n hAng bin 972.801.343.889 940.164.705.411 
S Lqi nhun gp vC bin hing vi cung cAp DV 94.288.655.076 70.896.599.190 
6 Doanh thu hoat dOng tii chinh 4.764.373.547 3.130.698.753 
7 Clii phi tai chlnh 2.827.285.938 1.343.929.448 
8 Clii phi bin hang 20.761.677.458 17.247.322.660 
9 Chi phi quin 1' doanh nghiep 43.980.205.077 40.302.364.921 

10 Lçri nhuân thuAn tir hoat dung kinh doanh 31.483.860.150 15.133.680.914 
11 Thunhapkhac 2.120.886.628 2.263.773.424 
12 Chi phf khic 3.315.239.239 600.502.829 



TONG CONG TY CAP NU'OC sAi GON 
TRACH NHIM HUU HN MOT THANH VIEN 
CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHO LO'N 

CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIET NAM 
Dc 1p — Tir do — Hanh phUc 

S& // 'Z/BCCNCL-KHDT ThànhphA H C/il Minh, ngày 2?tháng 0.? náin 20Z5 

BAO CÁO 
Tng kt hoit dng san xut kinh doanh nãm 2019 

Va kê hoach thtrc hiên näm 2020 

i. ic DIEM TINH H!NH 

1. Thnãn 'i 

Duçc sir quan tam, chi dao sâu sat cüa Ban Lãnh dao,  Dàng üy, Hi dông 
quàn tr! cong ty cüng nhu sir giüp dä tix Tong Cong ty cap nithc Sài GOn và 
chInh quyên dja phuang trên dja bàn Cong ty quàn l. 

H th6ng mng luài cp rnrc co bàn dã phil kin gn ht dja bàn nên có the 
u'u tiên tp trung nhân 1irc cho cong tác giàm that thoát ni.thc. 

Co diu kin tip can,  nghiên ciru các cong ngh tiên tin de áp ding vao 
hot dng cong ty nhäm tang nàng suât lao dng, cài thin hiu qua giàm that 
thoát nrnc, nâng cao chat hrçing phic vi khách hang... 

2. Khó khän 

Tiêu thii nuc cüa khách hang dã n dnh, dja bàn cap nixó'c dã gân duçc 
phü kin. San lucmg van tang so vâi nàm ngoái nhung mirc tang không cao. 

Vic du tu các dir an phát trin mng kri cp nuOc chua mang lai hiu 
qua tuang xirng vth chi phi dã bô ra. 

Cong tác xin phép dào dumg d thxc hin cài tio ng Cu miic con nhiêu 
khó khän, trö' ngai tir phIa dja phucing. 

Cn tip tiic kin toàn t chilc b may quàn 1 d phü hçip vó'i tmnh hinh san 
xuât kinh doanh cña Cong ty, qua do bô trI sap xêp can b hçip 1 trên co s xern 
xét quy hoach di ngü can b hiên tai va lâu dài dáp ilng giai doan phát triên 
mi cüa do'n vi. 

II. KET QUA HOAT BONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2019 

1. Kêt qua thrc hin san xut kinh doanh (dInh kern phii hic) 

Kt thüc nàm 2019, cong ty dã hoàn thành và hoàn thành vu'qt các chi tiêu 
k hoach d ra du nAm, trong do các kêt qua nôi bet: 

- Giá ban binh quân dat  9.573 dng (bAng 102,26% k hoach). 

- Doanh thu dat  1.031 tT dng (bAng 101.03% k hoach) dng thai dat 
milc tang truô'ng 5,41% so vâi nAm 2018. 
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- Gn mâi 6.174 dng h nuâc, dam bào vic cung cp nixâc sach, tiêp 
tc duy trI 100% tT 1 h dan trên dja bàn do cong ty quãn 1' duçc cap nuâc 
sach, qua do hoàn thành Nghj quyét so 40/NQ-HDND ngày 07/12/20 18 cüa 
Hi dông nhân dan thành phô. 

- Thay djnh kST 68.366 dng h nurc (dat 118,71% k hoach). 

D dat  duçic kt qua nhu trên, cong ty dä thirc hin các giái pháp: 

e PMi hçp chinh quyn dja phuong t chirc tuyên truyn, phát trcyi 
4n dng khách hang si:r diing nurc may, ngixng sü dyng nuOc ngâm. 
Triên khai tiêp xiic, 4n dng khách hang cam kêt sü diing trên 5 m 
nuâc mi k' dê giàm luqng DHN tiêu tñ' 0 - 4 m3. 

Tip nhn và giãi quyt 4.5 14 tmng hçp khiu nai,  phãn ánh Va các 
yêu câu kiêm tra tr khách hang. 

Dy manh  tang curng cong tác kim tra tInh trng sü' diing nixâc và 
dông ho nuc, kjp thai phát hin các tnrâng hcip khách hang dâu nôi sir 
diing nuàc bat hçp pháp, có hành vi gian lQtn, vi phm qui djnh sfr d1ing 
nu9c... truy thu 318.046 m3  nuâc vi phm. 

• Thi,rc hin ct tam,  ct hu 4.151 dja chi d xi:r 1' các tnthng hçp nç 
tiên nuâc. 

2. Kt qua thrc hin cong tác giãm tht thoát ntr&c 

- T 1 tht thoát nucc duc kéo giám xung con 24,23% dat  mitc tiêu 
duOi 25% dé ra dâu näm và giãm 4,1% so vâi nAm tmc. 

KH 11am 
2019 

Thirc hiên 
nàm2019 

Thtrc hiên 
nAm2018 

So sánh 
v&iKH 

So sánh voi 
nàm2018 

T5 1 tht 
thoát niro'c 

25% 24,23% 28,33% -0,79% -4,10% 

Chi tit, t' 1 %NRW cüa t1rng k' nhu sau: 

Nidung Ki1 K'2 K5'3 K'4 KS' 6  

T lé %NRW tInh thee k3' 27,68 27,08 22,77 27,78 23,09 24,24 

T 1 %NRW tinh theo ngày 25,64 25,28 28,87 25,12 24,60 22,99 

Nidung K'7 Ki8 K'9 K'10 1C'11 K12 

T lê %NRW tInh theo k' 22,5 1 24,37 24,92 2 1,95 24,36 19,24 

T 1 %NRW tInh theo ngày 23,28 23,13 22,80 23,86 22,6 1 2 1,59 



• Dtt drnc kt qua nay là nhy Cong ty âã Co dinh hithng ding dn và kiën 
d!nh vó'i các giái pháp giãm that thoát nithc dã dé ra: 

a) QUy hoach, phân vüng tách mng hoàn chinh giüa các qun thông qua 
các dông ho tong ban si, qua do, xac dinh chInh xác khu vrc có th.t thoát rnthc 
cao dé dê ra giái pháp ct the, tp trung ngun lirc dy manh  cong tác kéo giàm 
that thoát rnró'c cho trng khu vuc. Ben cnh vic hoàn chinh cOng tác thiêt lap, 
phân vüng tách mang khu vlxc dOng ho tong (DMA), hin nay, cong ty dang 
quân 13 4n hành 139 DMA. 

b) Trin khai ap d1ing mO hInh khoán luang Caretaker theo t' l that thoát 
nixc cüa tü'ng khu vuc nhäm gän lien thu nhp v9i näng suât lao dng tao  dng 
1rc cho cOng tác giàm that thoát nuc, tirng bixó'c thay dOi tu duy, nâng cao 
thiirc trách nhiêrn cüa nguôi lao dông trong cOng tác chông that thoát rnxâc. 

c) Chü dng thuë dcm vj ngoài cüng pMi hçp vó'i 11rc 1ixçmg do süa be cüa 
cong ty nhäm rut ngän thai gian phát hin cüng nhu khàc phiic các diem rO Ti, 
qua do tang cithng hiu qua dO, sira be ngâm. Kêt qua dâ phát hin và sira chITra 
di.rçic han 6.000 diem rô ri (trong do gân 55% là be ngam). 

d) Dy manh thirc hin cOng tác du tu thay mâi ng mic có ch9n JQC dc 
bit tai  các khu virc có ti l that thoát nuOc cao, thu6ng xuyên thirc hin cong tác 
rà soát bit hüy cac tuyên ông cii cOn ton tai trên mng luâi nhung khOng khai 
thác Hoàn tat han 90% các dir an dâu tu thay mó'i ông mc dü gp phái rat nhiêu 
khó khän trong cOng tác xin phép dào dung và diêu chinh kê hoach. 

e) Ngoài ra, cong ty ciing du tir nghiên cüu, irng diing các trang thit bj, 
4t hr tiên tién trén mang  luOi cap nuâc nhám nâng cao hiu qua Cong tác quàn 
1', tien tOi thiêt 1p mng luâi cap nuâc thông minh trong tuanglai: dông ho 
nuóc thông minh dQc so tir xa (403 cai, tai  P.8 Q.5); van diêu tiêt áp hrc cho 
vüng áp 1irc thâp nhàm dam bào khách hang dii nrnc sr dung, han  ché rô ri, 139 
vi tn theo dOi áp hrc nuc cuOi nguôn, 10 vj trI theo dOi chat lung rnthc lien tc 
24/7 

3. Cãi cách hãnh chInh, nãng cao chat hrQ'ng phc vi khách hang 

Ngoài vic thirc hin cOng tác san xut kinh doanh, trong näm vra qua 
cOng ty cflng chii tr9ng dày manh  cOng tác nâng cao chat 1ung phc vi khách 
hang, cãi cách thu tiic hành chinh vâi kt qua nhu sau: 

- Thành 1p T Tng dài chäm soc khách hang vi mt duO'ng day nOng 
lien h giái dáp mi thàc mac ciia khách hang, dam bào kiên khách hang 
duçc lang nghe, ghi nh.n và phàn hOi trong thai gian sam nhât; 

- Rut g9n, tinh giàm các thu tic, biu mu giAy ta khOng cn thiêt và dào 
tao di ngii nhân viên tiep khách hang than thin, chuyen nghip luOn lay 
sr hài lông ciia khách hang lam miic tiêu phân du; 

- Ngung thu tin nithc tai nhà khách hang dng thai da dng các kenh 
thanh toán tiên nithc, thanh toán không dung tien mt tien tâi bô thu tai  nhà 
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khách hang, giám nhân sr thu tiên nuâc và bô tn tái sü diing sir diing lao 
dng nay tang cung cho b phn chông that thoát nithc; 

- Cüng c co cu t chüc b may và nhân s\,r phü hcp d hoat dng cüa 
Cong ty có hiu qua và di vào chiêu sâu. 

4. Nhn xét, dánh giá kêt qua 

4.1 Nhü'ng mt lam thrçrc 

Hoàn thành phn hrn các miic tiêu k hoch, miic tiêu thi dua duqc giao, 
trong do có nhiêu chi tiêu hoàn thành truâc thyi han  và vuçrt ké hoch. 

Ti l tMt thoát nuâc duçic kéo giãm diing theo I trInh dã d ra. 

Phü kin mang lithi cp nithc trên dja bàn cong ty quãn 1 vi tng chiêu dài 
1.318 km và 290.233 khách hang, duy tn t' l 100% h dan dixqc cap nixâc 
sach, gop phân vào cong tác an sinh xã hi, nâng cao chat lixcrng cuc song cüa 
ngui dan và hoàn thành nhim v1i do Hi dong nhân dan Thành phô giao phó. 

Dam báo vic cp nirc sach  an toàn, lien tçc, ngày càng nâng cao chat 
luçng phiic vii khách hang, gop phân vào sr phát triên cüa Tong Cong ty Cap 
rnthc Sài Gôn TNHH MTV nói chung và Cong ty Co phân Cap nithc Chç Lan 
nói riêng. 

4.2 Nhü'ng mt con tn ti, hn ché 

Nhu cu sir ding nuOc cüa khách hang dã bão hoà; cac khách hang lan co 
chiêu hithng giàm tiêu thii dê tiêt kim chi phi (cac Cong ty Djch vii cong Ich 
trên dja bàn Quân 5, 6, 8; bnh viên Chç Ray...); Cong tác gn mOi DHN chü 
yêu dê thay the các dông ho tong. 

Lucing hoa dan tiêu thi dithi 4m3  vn a müc cao (mi tháng khoàng 3 6.000 
hoá dan, chiêm khoãng 12% tong so hoá don cüa cong ty). Tlnh trang khách 
hang gian ln trong sir diing nixOc vn con cao, din bin phirc tap  và khó kiêm 
soát. 

Cong tác truy thu tin nixóc do dan vj ngoãi lam b ng chua hiu qua, dc 
biêt là các don vi có trii sa nàm ngoài dja bàn cap nuâc cüa cOng ty. 

Tc d do thj hóa cao, các dir an nâng cp duang lien tic ducic triên khai 
dan den h thông ông cap nuàc cüa cong ty ngày càng bj chôn sâu gay khó khän 
trong Cong tác do, sira be. Ngoài ra trên dja bàn cap nuoc cüa cong ty có nhiêu 
Cong trInh ha tang k5i thut khác (cong thoát nuâc, ngâm hóa cap din, viên 
thông,...) dang thi cOng ành hithng den h thông cap nixác, thçrc hin trén din 
rng, rat khó theo döi, giám sat vi pham. 

Con gp nhiu khO khän trong vic thoã thun huàng tuyn, vj trI, xin phép 
dào duang vai ca quan chirc nãng lam ành hithng den tién dO thirc hin CáC Cong 
trInh dâu tu thay mai ông miic, phát triên mang hrài... 
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III. PHU'QNG HU'ONG TH!XC HIEN KE HOACH SAN XUAT KINH 
DOANH NAM 2020 

1. Mc tiêu, phxo'ng hirrng phát trin nãm 2020 

Cong ty phát trin n djnh, bn vtng, hi nhp. Xây dirng hmnh ánh cong sâ 
chuyên nghip tr cung cap djch v1i den quãn 1' 4n hành mang  lu6i cap nixc, 
nâng cao thrning hiu uy tin cong ty. 

,Hoàn thành các chi tiêu k hoach, nhiêm vi cong ty d ra và do Tong Cong 
ty Cap nijóc Sài Gôn TNIHH MTV giao; 

Giàm nhanh, giãm manh ti lé tht thoát ntthc theo l trinh dã d ra; 

Duy ti-I t lê 100% ho dan trén dia bàn duo-c cp nuàc sach. Dam báo cung 
cap nixOc sach  an toàn, lien tic. Dam bào áp Iuc mang hri du?c diêu tiêt Va 
kiêm soát tot; 

KhOng ng11ng cài tin thu tiic hành chInh, nâng cao chat lucmg phiic vi 
khách hang, day manh  1rng  dvng  cong ngh thông tin trong hoat dng quàn l 

Hoàn thin c0 CâU t chirc b may, b tn sp xp luân chuyn can b dan 
chü, khách quan phü hcTp yêu câu nhim v trong tInh hInh mth. 

Giü vtrng hiu qua hoat dng san xut kinh doanh, gia tAng lçxi nhuan, dam 
bào thrc hin day du nghia vi tâi chjnh vi nhà nuó'c; bão ton và phát triên 
nguôn vôngóp cüa các cô dông, On djnh va tAng dan cô tüc; dam bào thu nhp 
và tirng brnrc nâng cao dO-i sOng vat  chat, tinh than cho nguO-i lao dng. 

2. Chi tiêu san xut kinh doanh chinh (dInh kern ph Ic) 

- Sãnlucing: 110.500.000m3. 

- Doanhthu: l.155t669triudng. 

- GiábánbInhquân: 10.458,54dng. 

- G&n mO-i DHN: 4.000 DFfN. 

Thay DHN djnh kST: 55.115 DHN. 

T 1 tht thoát nuO-c: 22,7% 

- Du ti..r thay mO-i ng mic: 19.066m 

- Phát trin mang luO-i cap nuâc: 1 .900m 

3. Giãi pháp thtyc hin 

NhAm thic hin hoàn thành các muc tiêu nhiêm vi dã d ra, cong ty can 
phài tiêp tiic phát huy nhng the rnanh sAn cO và khäc phiic nhng han chê, 
trong do can tp trung vào các van dê sau: 

31. Cong tác quãn J ni b 

Lap 1 trInh, k hoach thirc hin cii th cho các dr an, cac cOng tác can thrc 
hin tü dâu nAm d kjp thO-i phân bô nhân lirc, day nhanh tiên d thi cong và sir 
dçing nguôn vOn hcp 1. 
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Tang cutmg vic 1rng dting Cong ngh thông tin trong quãn 1, diêu hành: 
áp ditng phn mm d9c s bAng din thoai thông minh giüp hn chê sai so trong 
cong tác doc sO, nâng cao hiu qua cong tác quán lr dông ho nuàc; ngày càng 
hoàn thiên, ma rng them các tInh näng cüa GIS dOng bvâi nhu câu phát triên 
cüa cong ty; xay dirng các phân mêm quãn 1' cong tác gän, thay DHN; chuo'ng 
trInh WaterNET (trên may tInh và din thoti thông minh lOS, Android) quàn 1 
áp li7rc, lu'u lucmg tir xa; chucing trInh CHOWAGIS so hóa, quãn 1' tài san mang 
luai cap nithc trên nên GIS, theo döi, cap nhât thông tin báo be khãc phiic kjp 
thai thông qua tong dài chäm soc khách hang (call center); rng diing thông báo 
den khách hang khi thijc hin cOng tác dóng nuó'c,. . . tüng buóc giâm bó't hInh 
thCrc quãn l thU công, chuyên dan sang quàn 1 bang cOng ngh. 

Nghiên cUu, Ung dting các trang thi& bj, 4t tu tiên tin trén mng hrri cap 
nithc nhäm nâng cao hiu qua cong tác quàn l', tiên tói thit 1p mang lithi cap 
nuâc thông minh trong twYng lai. 

Tip tc thc hin khoanh vüng, thit k vi trI dt DMA hap l', mang lai 
hiu qua cao nhât, không thiêt 1p ô t chy theo,  so lix9llg. Diêu chinh quy hoach 
cac DMA, tiên tâi phU kIn toàn b mng Iuó'i cap nixàc, kiêm soát toàn b dOng 
ho nuâc khách hang qua DMA trên dja bàn Cong ty. 

Thithng xuyên thirc hin diu tit li áp 1?c mang lixth cho phU hap vai tInh 
hInh thuc té, dam bão mang  lixOi cap nuac luôn trong tinh trng hoat dng on 
djnh, dáp Ung dU nhu câu sU ding nuóc cUa khách hang, giám thiu luçmg nuóc 
that thoát. 

Hoàn thin các quy trinh quy djnh, phân rO trách nhim cUa các dan vj phU 
hop vOi tInh hjnh thrc tê. 

Kim soát vat tu chat chë dam báo luçmg vt tu dir trü n djnh, tránh mua 
sam dix thira gay lang phi, tái sü ding vt tu con dam bão chat lixqng (neu có 
the) dê tiêt kim chi phi. 

3.2. Cong tác phôi hqp các dan vj ngoài 

Tip tiic dAy manh  trin khai chuang trmnh 4n dng khách hang sU dimg 
trên 5 m nu'âc mi kS'  dé giám luçng DHN tiêu thii tir 0 - 4 m3. 

PMi hap vài chinh quyn da phuong trong cOng tác vn dng han ché khai 
thác nuâc ngâm. Thông tin lien lac,  phôi hap vâi các ban ngành dê kêt hap thi 
cong các Cong trInh cUa cong ty dông b vâi các d? an ma rng, nâng cap dithng 
nhäm tiêt kim chi phi dâu tix xây dirng. 

Thu&ng xuyên cp nht, ph bin k hoach cAp nuâc an toàn dn chinh 
quyën dja phuong vã Tng COng ty Cap nuO'c Sài GOn TNHH MTV dë üng phó 
khi có phát sinh si.r cô ye nguOn nuOc. 

6 
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3.3. Dào to nhân huc 

TAng cixO'ng cong tác kim tra ni b v chit lixçmg doe s cüa cong nhân. 
Xây d?ng  chInh sách khen thuOng ciing nhu ché tài xir phat thIch dáng trong 
cong tác thông that thoát nuóc. Khuyen khIch phát huy tInh ti,r giác, tinh than 
trách nhim cña ñgithi lao d1ng. 

Lp k hoach dào tao  di ngü caretaker theo 1 trjnh, lâu dài dam bào xây 
dung 1 dôi ngü caretaker vQng kiên thuc, giau kinh nghiêm dam duung thuc 
hin cong tác quail l' DMA. 

Nâng cao chat krorng can bô quan ly, can bô k thuât, can bô quan ly du an 
bängnhiêu hInh thüc dào tao, chuyên sau, các k näng dam phán, trinh d ngoi 
n.gEt,... 

• Thtthng xuyên t chirc cac lap tp hun v các vAn bàn pháp 1ut, quy djnh 
inâi cüa Nhà nrnc cho toàn'b nguai lao dông hçc tip, nâng cao tay nghê, kiên 
thi1rc dê gop phân xây dirng cOng ty phát triên. 

Noi nhân: 
- Dai  Hi dng c dông "di báo cáo"; 

Hi dông Quán .trj "dê báo cáo"; - 
Ban Giám doe "dO báo cáo"; 
.Các PhOng, Ban, Di "di thirc hin"; 

- Luu: VT, KHET. 



• TONG CONG T CAP NIJOC SAI GON 

TRACH NHIM HUU'HN MÔT THANH VIEN 

CONG TY cO PHAN CAP NUdC  CH LN 

CONG HOAXA  HOI CHU NGHIA VIET NAM 

Dôc1âp-Tifdo-Hanhphüc. 

Thànhph.H ChI Minh,. ngay ??tháng O.lnäm 2020 

PHULUC 01 
KET QUA THU'C HIN SAN XUAT KINH DOANH NAM 2019 VA K HOACH NAM 2020 

DInh kern báo cáo s 4 Z. /BC-CNCL-KIHDT ngày 23 tháng 03 näm 20 

STT NQI DUNG DiN VI TINH 
THU'C lIEN 

NAM 2018 
KH NAM 2019 KET QUA 

THIVC HIN 2019 
KE HOACH 

NAM 2020 
so SAMi KET QUA NAM 2019 

vOl NAM 2018 (%) vOl JUl 2019 (%) 

A KINH DOANH. (1) (2) (3) (4) (5) =(3)/(1) •(6)=(3)/(2) 

1 San luang. 1.000 m3 104.199 109.000 107.683 110.500 103,34% 98,79% 

2 DoanhthutiMnithc. Tr4ng 977.955 1.020.349 1.030.841 1.155.669 105,41% lOi,03% 

- 3 

4 
5 

Ti lê thirc thu. % 99,90 99,00 100,00 — 
GiábánbInhquân 
G&n rnâi dng h ni.ràc 

Dng. 
DHN 

9.386 9.361 9.573 10.459 101,99% 102,26% 
8.007 5.000 6.174 4.000 77,11% 123,48% 

6 Thay dng h nuàc djnh k$' DHN 40.242 67.590 68.366 55.115 169,89% 101,15% 
- Thayddnghnw&ccãnhó 40.064 67.3 70 68.142 55.088 170,08% 101,15% 
-Thay&nghntthccôlán 178 220 224 27 125,84% 101,82% 

B QUAN LY MiNG Lii 0! 
1  
2 
3 

Congtácsüab Dim 6.011 •__ 4.000 6.792 4.000 112,99% 169,80% 
Süachiacai van Van 418 • 250 283 

24,23 
250  67,70% -113,20% 

T' lê thAt thoát nuâc % 28,33 25,00 22,70 

c XAY DVNG  CY BAN 
I PhattriAnmnglithi CN. Met 0 2.020 2.020 1.900 100,00% 
2 DAu tu thay miii Mg mic Met 0 21.976 21.224 1 9 96,58% 



TONG CONG TY CAP NUC SAI GON CQNG IIOA XA 1191 CHU NGIITA v1T NAM 
TRACH NH1M HUU HN MQT THANH VIEN 'Dec Ip - T do - Hnh phüc 
CONG TV CO PHAN CAP NUC C11 LON Thành pM H ChI Mink ngay2 ' thang nàm 20).O 

• PIIVL1JCO2 
DANII MVC  CAC CONG TRINII 1)AU TU' XAY DUNG NAM 2020 

DInh kern báo cáo s 4 IBC-CNCL-KII'DT ngày 2 ? tháng G3 näm 2020 

STT DANH MIJC CONG 'I'RlNII 

Kil NAM 2020 
Gil! CIIU 

Nng Itrc thit 
ke 

Von dau tir 

lung 
(meO 

khiIu'ng 
(tr.dng) 

giaingân 
(tr.dng) 

Tng vn 
dan tir 

(A) = (B)+(C) 

Vn vay 
ngân hang 

(13) 

Vn di 
frng 
(C) 

TONG SO: 80.413m 223.638 146.238 77.400 23.170m 73.973 63.334 
A. Vn Cong ty Co phAn cp nu*c . 79.568w 

8.057m 
214.451 
68.213 

146.238 
- 

68.213 
68.213 

23.170m 
4.104m 

73.973 
9.236 

56.447 
6.615 1.V6nkinhdoanh 

2.V&ivayngdnhing 7L511m 146.238 146.238 19.066m 64.737 49.832 

- B. V6n T6ng Cong ty: 845w 9.187 - 9.187 - 6.887 
I. V6n kinh doanh 845w 5.727 - 5.727 - 4.587 
2. V6n vay ngân hàig thucrng m -  -  -  -  -  
3.VnchiphfsiachtaIàn 3.460 - 3.460 - - 2.300 - - 

ciii 'ri E'i' 
A. VON CONG TV COPHAN: 79.568w 214.451 146.238 68.213 23.170m 73.973 56.447 
A.1. Vn Kinh doanh: 8.057m 18.501 18.501 4.104w 9.236 6.615 
1. Ditu thay mOi n'g mue:'' ' -•' ' " 299m "" 633' 633 " 505 '. .- 

I I).0 hr thay rni ng mic phu&ng 11 Qun 6 (dot 2). 
- Duông I-i.0 Giang (Nguyn Van Luông - s 741). 

299m 025 633 633 505 Chuyn tip tr näm 2019 d 
giâi ngan 

i1.PIut trin'rnng hró'i cp nuó'c: 4.450in 6.466 6.466 1.900rn 2570 3.157 
1. Cong trinh chnyiin (iêp: 2.020rn 3.217 3.217 553 

1 PTMLCN Qun BInh Tan (dçxt 2) 400m 0180 
1.620m 0125 

3.217 3.217 
' 

553 Chuyn tip t nãm 2019 d 
•, giài ngân 

2. COngtrInli thy'chieii du (zc2020 , 1.900ni 2.570 2.570 1.900ns 2.570 2.570 

2 1'I'MLCN Qu.n I3inh Tan (dcit 3) 

1. 11am 9/4 T Lra - phung Binh Trj Dong B 
2. horn dcc rch kOnh DuôiTrâu - phumg Tan tao 

3. Dixmg dQc kênh Thani Luang, hem 687 QuOc L lÀ - phi.thg 
Binh hung hloà • ' 
4. 11Cm 129 duông s 4, hOrn 90B du'ng sO 18B - phuixg Binh 
1'hrngHoàA 

Q.BT 1.00rn 0125 

• 

2.570 2.570 ' 1.900rn 2.570 2.570 Da chunu Ui nãm 

PHU LIJC 2- Oath muc XDCI nãm 2020 @09-04-2020 hop HDQT.xlsx\XDCB Cho Lon 



SFT DANIL M.1C cON(; TR'INH 

1(11 NAM 2020 
CIII CHU 

diem Nàng hc thiCt 
kc 

Von dau tu 

1UQng 
(met) 

khôiluQng 
(tr.dng) 

gnu 
(tr.dng) 

'rang vn 
dau tu 

(A) = (B)l(C) 

Vn vay 
ngan hang 

(B) 

Vn 
üng 
(C) 

3. Cong lrIiih chui, bj de'i, fit,  2020 530rn 679 679 34 
3 PTMLN Quin l3inh Tan (dcl 4) 

1. hem 490/25, 510, 621/2 Throng L 2; 11Cm 479/8 Tan llôaDông 
- Phuing Binh TrI DOng 
2. 11Cm 597/42 Qu6c Lô IA, 11Cm 87/38 Dthng Se, 3 - Phthng BInh 
1-lung Hôa 
3. 11Cm 55/13 Duông S 18B - Phung Binh Hung HOaA 
4. 11Cm 176 Dung se, 8, Hem 5/1 iie, Van Long - Phthng Binh 
hung 1-lOa B 

Q.BT 530m 0125 679 679 34 Dang k9 m6i 

III. Di dô'i tuyn ng cp nu*c và Ip dng h tong: 3.308m 11.402 11.402 2.204;,i 6.666 2.953 
1. CôngtrInh chuyln iil!p 2.268nz 8.897 8.897 1.164ni 4.161 2.452 

Xü 1 giao ct và bit buy tuyCn 6ng cp nuac trong phigm vi cOng 
tm mb Xay dung dogn kcnh I-lang Bang duong Mam Xuin Fhuung 
den kcnh Vmn I uqng (bao gom ngo vet kcnh, xay drng bo ke Va 
mCng xanh dcc hal ben bO kCnh)" 

Q5 Q6 311 m 3 331 3 331 31 m 333 Cong trinh Phoi hop CXI 
virong den bu gum toa mgt bang 

2 
XCy drng he, sung cAu nirt ...an KS' Tan Qu5' thuc dc an BOT C/ti 

lao, hang cap Quoc Lô 1A do?n  An Suong - An Lac 
- 1 lang muc: Di d/ri h th/tng c/tp nuóc trong pharn vi cOng trinh 

Q.BT 544m 1.336 1.336 54m 133 
Ch/t thi cOng ph/ti hop v/ti 

IDICO tiarn 2020; dang trong 
giai doan giái 1/ta mt bang 

3 
Nãng c/tp, ma rng thrOng TOn Lüa (doan t/r duang sO 29 dOn Tinh 
1t 10) phuCng BInh TrI DOng 13, que,n 13mb f/t -  
- Hang muc: Di dOi du/tng Ong cAp nuóc trong phgrn vi cOng trinh 

Q.B'I' 670m 1.070 1.070 335m 535 215 
Dang trInh tham dlnh  I-IS b/ti 
tbiräng, hoCn t/tt I3CKT, ch& 

phoi hp 2020 

4 
Xây dcng  mói c/tn Ba Flom, Qun BInh Tan 
- Di dOi và di dai tgm (n/tn co) h thAng cAp nuoc trong pharn vi 
cOng trinh 

Q.BT 743nt 2.456 2.456 743m 2.456 1.616 
ch thi cong phot hcip, di,r kjcn 

LAp dat dAng he, tAng D250 pht,te vc cOng tác chAng thAt thoát nuroc 
tam khu v;rc phuong 13mb 1 r Dong, Qutln Btnh Ian. 

Q.BT 2 DIIT 0250 704 704 704 621 Chuy/tn ti&p dC thee hiOn 

2. COng Inn!, I1,y'c hien th4 IwnOin 2020 1.040,n 2.505 2.505 1.040rn 2.505 501 

6 
N/tog cAp, c/ti Lao du/tng va kOnh Nude Den (doan t/r cOng hp hin 
hitud/tn kOnh Thani Lung). - Di ddi h thAng cAp nude trong pham Q.BT 1.040m 2.505 2.505 1.040m 2.505 501 Dang k rn/ti 

A.2. V/tn vay ngân hng: 71.5llm 195.950 146.238 49.712 19.066m 64.737 49.832 
I. 1)Au tu'thay mói Ang mimc: 71.5llm 195.950 146.238 49.712, 19.066m 64.737 49.832 

DAu tu thay mdi Ang muc phuOng 8, 9 - qu.n 8. Q.8 904m 0180 2.375 1.619 756 476m 1.251 1.933 
Ti/tp ttc ph/ti hp thi cong 
doan con at närn 2020 v/ti 

BQLDT XDCT Q,8 

tiu lUC 2- Dank n,uc XDCB nOrn 2.020 @00-04-2020  hop ItDQT.xtsx\XDCB Cho Lon 2 



S'l"l' DANIL MIC CONG TRINII 
dirn 

Ku NAM 2020 
CIII CILU 

Nng lyc thit 
ke 

Von dau to' 

Ing 
(met) 

khihrng 
(tr.dng) 

giäingãn 
(tr.diig) 

Tng vn 
dâu tu 

(A) = (B)1(C) 

V6n vay 
ngân hang 

(B) 

Vn döi 

(C) 

2 Dâu tu thay mài ông muc phLthng 14 qutn 8. Q.8 850m 0225 4.048 2.922 1.126 850m 4.048 230 
TiAp Uic phéi hp thi cong 
dopn con lal näm 2020 vOi 

BQLDT XDCT Q,8 

3 1-)Au tu thay mói Ang mic phtthng 16 qu.n 8 (dct 3) Q.6 1.280rn 0180 

1.920rn 0125 

8.170 6.967 1.203 3.200 8.170 4.411 

4 1)Aututhaymó'iAngmpcphumg 1,5,6quân5. Q,5 1.398ni 0125 3.462 2.499 963 2.272 

Chuyii tkp digiai ngãn 

5 Düu tis thay mói Ang mtic phuong 1, 2, 4 qu.n 6. Q.6 420m 0315 

590rn 0125 

4.083 3.595 488 2.078 

6 1)Autlrthay rnói Ang mic pbi.rông 11 qu.n 6. Q.6 916m 0225 3.327 2.401 926 2.225 

7 i)Au lLrthay mó'i ông muc phung 1,7, 10, 11, 12 qun 8. Q.8 260rn 0225 

340rn 0180 

500rn 0125 

3.775 2.725 1.050 1.835 

8 DAu tLr thay mó'i ông rni,Ic phirOng 4. 5 qumn 8. Q.8 2. 150m 0125 4.365 3.151 1.214 1.870 
9 DAu iLt thay mói Ang rntc phrrO'ng 8 qu.n 6. Q.6 1.950m 0125 3.966 2.863 1.103 2.435 
10 DAu tLr thay mói Ang mc phLrOng 10 qu.n 6 (d4y2). Q.6 1.550m 0125 4.168 3.009 1.159 1.55 1 
11 DAu tLr thay mOi Ang mtic  pliung 10 qun 6 (d3). Q.6 36Dm 0180 

1.500m 0125 

5.259 3.557 1.702 2.903 

12 1)Au tr thay mOi Ang myc phithng 4, 5, 8,9, 10, II qun 8 Q.8 1.20Dm 0125 3.144 2.704 440 1.073 

13 DAu tuthay mo-i Ang muc phuing 8. 10 quãn 5. Q.5 914rn 0225 

210m 0180 

129m 0125 

4.301 3.105 1.196 2.809 

14 I)Au tLr thay mri Ang muc  phuOng 6 qu.n 8. Q.8 1.800m 0125 3.588 2.950 638 1.603 
15 DAu tLr thay mói ông myc phu&ng 16 quân 8 (d2). Q.8 1.300ni 0180 4.718 3.376 1.342 1.437 

2 Cong inn/i t/i(rc h:t.'n  a'au in izam 2020 22 960m 77831 57266 20565 14 ¶40 51 268 16398 
16 DAu tLrthaymó'i Ang myc phuOng 1,7, 10, 13, 14 qun 6. 

1. 1)uong Cao Van LAu (Ph?m Van Chi - Dli Say) - phuOng I 

2. hem 1570 VO Van Kit-phLrng 7 

3. I)uOiig sA 66 (sA IC), dumg sA 68 (2 bOn), dLthng sA 70 (2 ben) - 

phung 10 

4. Dumg Kinh Dm.rong VLrong (sA chAn) (Dng NguyCn Can - vOng 
xoay Phi Lam)-phm.thng 13 

Q.6 1.20Dm 0225 

2.00Dm 0125 
10:096 7.223 2.873 1.600 5.048 2.032 

PIlL) l.UC 2 Danh nuc XDCII nan 2020 © 09-04-2020 hop I IDQT.xlsx\XDC13 Cho Ion 3 



5. Dtthng s6 10 (s chn) (Kinh Dung Vixong - duàng s6 11)-
plur&ng 13 

6. Duàng s6 11 (s6 chin) (An Dixoig Vuoig - dtràng s 10)- 
phtxàng 13 

7.11èrn 101 Tan Hoa-phu?mg 14 

8. Ilérn 68, 275 Ding Nguyen Cn - phu'àng 14 

9. 11Cm 83, 103 K6nh Tan 1-ba Là Gm - phtthng 14 

MI NAM 2020 
Gil! CIIU 

Von dau to' 

17 1)u lii thay moi 6ng mvc phurng 10, 11 qun 6 

1. DuCng Nguyn Van Luông (s6 16) (121 Nguyn Van Luông - 
dthng s 26) - phuCng 10 

2. DisCTig Nguyn Van Luông (s 16) (dung s6 26 - 1-1Qu Giang) - 
phung 11 
3. l)i.ràng Nguyn Van Luông (s chn) (Là Gm - Him  Giang) - 
phuOng 11 

4. 11Cm 357, 365, 371, 385 1-lâu Giang-phuàng 11 

Q.6 1.870m 0225 

1.320m 0125 

9.672 6.928 2.744 1.595 4.836 1.940 

18 1)iu tuthay mói ngiiiic phi.ràng 12 qutn 6 (dgt 1) 

1 I)ring Nguyn Van Luông (02 ben) (I-1.0 Giang - Kinh Dtroiig 
Vrong). 

2. I)u-Cng Kinh Dtrong Vrong (s 16) (s 413 - Nguyôn Van Luông) 

3. Diàng 11ng Bang (s 16) (Nguyn Van Luông - cu Ong l3uông) 

4. 11Cm 468 (s cii 474) Nguyn Van Luiing 

5. Ham 1017 (s6 cii 345) Hng Bang 

6. Dtrông 1-1u Giang (s6 chn) (yang xoay Phá Lam - Là Gm) 

7. Hem 944, 960 H.0 Giang 

Q.6 3.750m 0225 

450m 0125 

13.648 9.802 3.846 2.100 6.824 2.604 

19 1)u tu thay m&i ng niic phthng 10 qu.n 6 (d9t 1). 

1. Duàng L ChiCu lloàng (s 16) (BInh Phá - Nguyn Van Luông) 

Q.6 600m 0225 1.970 1.478 492 600 1.970 360 

20 Diu tu thay m&i ng mic phtthng 16 quim  8 (dat 1) 

1. 1)trông Truong DInh Hôi (2 bCn) (An Duong Vucing - PhC Dinh) 

Q.8 1.600in 0180 5.695 4.271 1.424 1.600 5.695 2.399 

21 I)liu tu thay mói éng mic phuàng J3inh Trj Dông A, quin Binh Tan. 
1. T)uàng Ma Là (sé chin) (Tinh L 10 - Huong L 2) 

Q.BT 920m 0225 4.082 3.062 1.020 920 4.082 915 

22 
l)au tuthay mói ng mvc  phuàng An Ic A, Binh Trj 1)ông A qun 
llinh I an. 

1. Dràng Ma Là (s chtn) (11rong L 2 - s 280)- phu&ng Binh 
Irl Dông A 

2. I)uàng s 4 (bCn trái) (duông s 4C - KhiCu Nang Tinh), duàng 
séi 4C - phung An Lic A. 

Q.BT 710m 0225 

65m 0180 

285ni 0125 

4.184 3.138 1.046 1.060 4.184 826 

PIIU 1.UC 2- Donh muc XDCB nan, 2020 @09-04-2020  hop IIDQT\XDCB Cho Ion 4 



Ku NAM.2020 
Gill CIIU Von dau tn 

23 
l)u tu thay mài 6ng mvc  phung Binh Trj Dong A, Binh Flung lloà 
A qun llinh lan. 
1. DuOng M Là (s chn) (s6 280- dixng s6 1813) 

Q.BT 970in 0225 4.230 3.173 1.057 970 4.230 955 

24 l)iu tu thay rnól 6ng rnic phung BInh Flung 1-ba A qun BInh Tan. 

I. 1)thng Ma 1.6 (s ch?in) (duông s 1813 - Tan K' Tan Qu) 

Q.BT 970rn 0225 4.542 3.407 1.135 970 4.542 957 

25 1).0 tu thay m6i ng mic phu&ng An L?c,  qun l3inh Tän(d9t 1). 

1. Duàng Kinh Duong Vuung (s6 16) (c.0 An Lc — An Duung 
Vuoig) 

Q.BT 3.100m 0225 9.651 7.238 2.413 1.550 4.826 1.695 

26 

1. Du&ng Kinh Dwng Vuong (s chn) (du An Lc — An Duong 
Vurng) 

Q.BT 3.150m 0225 .10.061. 7.546 2.515 1.575 5.031 1.715 

3 Cong tnnlz chufn b1 ttiu 1w nain 2020 .2 26J tOrn ..' 55570 41S29 J13 

27 
DLIu Lu thay rnói và nâng cLip tuyn ng cp ntthc phuing 2,3, 
5,6,7, 13, 14 qun 6 

1. Dirông Chu Van An (s chãn) (Phan Van Khoá — Tháp niu?ri) — 
phu6ng 2 
2. 1)uông Plitm Dinh F1 (s chn) (1'háp Mu&i - 1Iing Bang) - 
phuang 2; 
3. Duông Ph?mVàn Chi (s là) (Mai Xuãn Thuàng-Plwrn Phá T1u'r)-
phuong 3 
4. Du&ng F1iu Giang (s6 16) (Minh Phng-Mai Xuân ThuOng)-
phuông 5 
5. Duông Ph?rn Dinh I1 (sá 16) (Là Quang Sung-1-Ing Bang)-
phuèng 6 
6. 11am 579 Ph9rn Van Chi-phuóng 7 
7. Duong S6 8 (2 bàn), &thng s6 9 (2 bàn)- phtsOng 13 
8. l)uang DngNguyên C.n (s6 là) (Tânllóa-c6u trc)-phuông 14 
9. horn 57 Tan I-lóa - phuOng 14 

Q6 1.980in 0180 

1.590tn 0125 

7.960 5.970 1.990 398 Dang k m6i 

28 
1)âu tu thay mói và nâng c6p tuy6n 6ng cp nuó phthng 6 
quân 8 (dat 2)". 

1. b)uisng Pharn Th6 hIin (s6 IO)(c6u Nhj Thiên Dirong-c5u Ba Tang) 

Q8 2.020m 0280 7.388 5.541 1.847 369 Bang k moi 
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Ku NAM 2020 
Gil! CiIU 

V6n dâu tu 

29 

1)üu ti.r thay mó'i và nâng cp tuy.n ng c6p nuc phung Binh 

'Fri DOng, Binh 'Fri Dông B, 13mb lli.rng 1Iôa qu.n BInh Tan 

1. Dtsông ten Lta ( S6 chn)(Tinh l 10-s6 702 ten Lüa), ckr&ng Ten LCra 
(s6 lC)(s6 615 Ton Lra-du6ngs6 34)-phtr6ngBinh Tr Dong B 
2. hOrn 637 Tinh L 10- phrthng Binh Tr Bong B 
3. DirOng Phan Anh (s6 lO)(Tân BOa Dong-s6 83 Phan Anh)- PhrrOng Binh 
'I'd DOng 
4. Drthng An Dutrng Vucrng (s6 lO)(Tinh i.e, 10- Tan BOa Dong) - phtrOng 
llinh 'Frj BOng 
5. 11Cm 54, 70, 78, 94, 106 Dinh Nghi XuOn - phrr&ng Binh Tr BOng 
6. 11Cm 16, 28 thrOngs6 18 - phrxOng Birth }li.rng 1-lOa 

QBT 400rn 0225 

500rn 0180 

3.000rn 0125 

- 

8.556 6.4 17 2.139 428 Dàng k mó'i 

30 

I)u tu thay mói va nâng c.p tuyn ng cp nrâc phthng An 

1c A, Binh 'Fri Dâng B quân Binh Tan 

1. 1)rthng s6 7 (so IC) (VOnh 1)ai ...rung-An 1)u'crng Vuo'ng), du'O'ng so 
4 (2 ben), du-Ong s6 1A (s6 10) (Vành Dai Trong-Floàng Van Flcrp), 
di.r&ng S6 1713- phrxOng An Lac A, Binh Trj DOng B. 
2. Drr0ng s6 I (sO chn) (di.rOng sO 4-An I)rrung Vtrang), thrOng sO I (sO 
IO)(dithng sO 4-TrrrOng DI-1 ThOy San), hOrn 13, hOin LO V dir6l'rg sO 1-
phirang An I,ac A. 
3. DirOngs6 3,313, 3C, 5, 5B, 7B, 2 dirOng sO 6(2 ben)(thr&ng sO lA-durng 
sO II )-phirOng An Lc A. 
4. HOrn 327 Tinh LO lO-phirOng An 1.c A 

QBT 1.020in 0225 

1.500rn 0180 

3.430rn 0125 

12.150 9.113 3.037 608 Dang k mó'i 

31 
1)6u (u thay mói và nâng c6p tuyn ng crp rnxâc phung BInh 

'l'rj DOng B qu41n l3inh Tan (dçyt 1) 

1. DuOng sO 3, 3A, 5, 7A 
2. DuCng sO 4A, 4B, 6, 6A,8,10,12,14,16 

QBT 335w 0225 

2.220rn 0180 

4.480w 0125 

12.658 9.494 3.164 633 Dãng k moi 

32 
I)6u tu thay mO và nâng cOp tuyOn ng cOp nuóc phu'ng BInh 

Tr Bong B qun 13mb Tan (dgt 2) 

l.Dtngs6 1, 1A, IB, ii, hA, 13, iS, 17; 

2. DirOng st 413,6, 8, 10, 12, 14, 16. 

QBT 1.1 lOin 0180 

2.525m 0125 

6.658 4.994 1.664 333 Dang k mói 
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Ku NAM 2020 
Gill Cl-LU 

Von dau tu 
- 

B. VON TONG CONG TY: 845m 9.187 9.187 6.887 
B.i. Vn knh dàanh: --: 5.727 4.587 
1. Lilp dt dông h tng cho tram cp nuoc: 997 997 994 

1. Cong lrin/z chu n tkp: 997 997 994 
1pdit 1)HT 100 ly cung cp nu.ó.c cho tram  cp mróc Lê Minh 
Xuan 2 

H.BC I DHT 72 72 72 

Chuyn tip d giãi ngân 

2 Utp d6t  DIIT 100 ly cung cp nu6c cho tram cp nixâc Pham Van Hai H.BC 1 DHT 248 248 248 

3 Lp dit DFIT 100 ly cung cp nuâc cho tram  cp nithc An Lac  1 H.BC I DHT 212 212 212 
4 Liip dt DHT 100 ly cung cp rnthc cho tram  cp nithc An Lac 2 H.BC 1 DHT 159 159 159 

Lap dat DFIT 100 ly cung cp niióc cho trim cp mràc lan Qu ray 
H.BC I DHT 241 241 241 

6 Lp dt 1-)HT 150 ly cung cp ntthc cho tram  cp ntnic An PhO Tây 3 H.BC 1 DHT 65 65 62 

IL Phân vOng tách mng: 845m 4.730 4.730 3.593 
1. Cong IrInh chuven tip: 845m 4.730 4.730 3.593 

al Cong tác Ip dt dng h tng: 3.425 3.425 2.354 
Lip dt dng h tang D200 ly phiic vt cong tác phân vOng tách 

Huyn BInh Chánh. 
Dja dim: Giao Iô Nguyn Van Linh — Pham Th Hin, phixng 7, 
qu.n 8 (thr&ng vào khu nba a Hai Thânh). 

" 8 
' 

1 DI-IT 293 293 191 

ChuyOn tiOp dO giCi ngtn 

2 

Lp dat d&ig ho tOng D150 ly phc viI cOng tác phân vOng tách 
mang Huyn BInh Chánh. 

. ., . . . 
Da diem: Truoc so 9 Pham Hung (ho boi lloa Binh), xa Binh I-lung, 
huyn Binh Chánh. - 

H.BC I DI-IT 

- 

273 273 178 

LOp dt dOng hO tOng D150 ly phvc vi cOng tác phOn vOng tách 
mng Huyn Binh Chánh. 
Dia diem: Truóc so A1/4 QuOc Lô 50, xà BInh Hung, huyn BInh 
ChOnb. 

H BC I DHT 273 273 178 

4 
LOp dit dOng hO tOng D150 ly phi,ic vtl  cong tác phân vOng tácb 
mng 1Iuyn BInh Chánh. 
Da diOm: Tru'Oc sO 390 Pham 1-lOng, phtr&ng 5 qun 8. 

Q.8 I DFIT 270 270 176 

5 
1.Op dat dOng hO tOng DISO ly phiic vv cOng tác phân vOng tách 
nu.ing 1{uyn Binh Chánh. 
I)ia diOrn: TruO-c sO A30/6 QuOc Lö 50, xii Binh Flung, huyn BC 

H.BC I DHT 289 289 188 

6 
Cong tác: LOp dit dOng hO tOng Dl 00 ly phic vij cOng tác phân vOng 

tachmang11uynBinhChanh. -, 

Da diem: Ben hông nhà sO 879A Ta Quang Btru, phthng 5 qun 8. 

Q.8 I DIIT 249 249 162 

PHU LUC 2 - Danh muc XDCB ntxn 2020 09-04-2020 hop HDQr.XDCB Cho Lou 7 



KU NAM 2020 
Gill CHU 

Von du tu' 

Lp dt dng h t&ng DIOO ly phiic vl1 cOng tác phân vOng tách 
mng l-1uyn BInh Chãnh. 
I)ja dirn: Nguyn Dinh KiOn, plii.r&ng TOn To A. Qu4in Binli TOn 
(gn 1323/527 Nguyn DInh KiOn, xO TOn NIt, huyn l3Inh ChOnh). 

Q.BT I DHT 256 256 179 

Chuyn tip d giOi ngOn 

8 

Litp dit dcng h tng DIOO ly ph9c v9 cOng tác phân vOng tách 
m?ng 11uyn l3inh Chánh. 
1)ja dirn: Tri.r&c s 4303 Nguyn Ciru PhO, phuOng TOn Tao A, qun 
13mb TOii. 

Q.BT 1 DI-IT 271 271 190 

XOy hin dng h ting D250 ly phuc vi cOng tác phân vOng tOch 
nng 11uyn llInh ChOnh. 
1)ia dhrn: 'l'ruóc sO 1874 Tinh Lô 10, phuOng Tan T?o.  quin Binh 
IOn 

Q.BT I DI-IT 366 366 238 

10 

Uip dit dng h tng D250 ly phuc vi cOng tác phOn vOng tách 
nwng lIuyn I3Inh Chánh. 
1)ia dicrn Giao lo throng so 3 — duong Trung tam thtro'ng mai Binh 
Din, phu'Ong 7, quân 8 

Q.8 1 DHT 418 418 272 

XOy hini dng h tng D300 ly phtc vu cOng taO phân vCing tOch 
inng Fluyn Binh Chánh. 

1)Ia dim: Giao 1 duOng s 3 — &thng Trung tOrn Ihuong rnai  BInh 
Din, phuOng 7, qun 8 

Q.8 I DI-IT 188 188 123 

12 

Lp dt ding h tang D200 ly phuc vu cOng tác phOn vOng tách 
mng l-1uyn l3inh Chánh. 
1a di6rn: Quc 1 IA - Trân Di Nghla, phhrOng Tan To A, Qumn 
llinh TOn 

Q.BT IDHT 279 279 279 

b/ COng trinh Iip ditt tuyn ng cip nuó'c: 845rn l.30 1.305 1.239 
hip dit tuyn ng crp niróc 0D125 lIDPE don 1r se, 255/58/8 dn 
st C5/12C Duong LiOn khu 4-5 phuc vti cOng tác phOn tOch rn?ng 
hnn cip nuac huyn BInh ChOnh. 
Dia diem: XO Vinh Lôc B, huyn l3Inh ChOnh. 

Ii BC 287in 0125 436 436 414 

Chuyen tip dê giOi ngOn 2 

Lmip d4t tuyCn tng c'ip nuOc 0D125 I1DP1t doan tO so C5/12C dOn so 

C5/19 DuOiig LiOn khu 4-5 phuc vu Cong tOe phan tach m?ng  luoi 
cOp nuóc huyôn lInh Chánh. 
1)ia dim: XOVinh Lçc'B, huyn Binh ChOnh. 

H.BC 273rn 0125 436 436 414 

1Atp dit tuyn ng cp nuoc 01)125 1-IDPE doan icr sO C5/19 dOn sO 
1)16/48G5 DtrOng LiOn khu 4-5 phic vu cOng lác phOn tách m?ng 
hrOi cOp nuóc huyin 13mb CbOnh. 
Dja diCnt XO Vinh Lc B. huyn Binh Chánh. 

H.BC 285in 0125 433 433 411 

N-lU lUC 2 - Danh moo XDCB him 2020 B 09-04-2020 hop 111)QT\X0C13 Cho Lon 8 



KII NAM 2020 
Gil! CIIU Von dau to 

B.2. Vin vay ngân hang thu'ng mi . . . .• — 
B.3. Vn chi phi saa chia Ion: 3.460 . 3.460 • 2.300 

1. Süa chüa, thay thi tr9 cOu höa: . 212 tru 3.460 3.460 2.300 
1. Công tri,ilz c/zzip/n iMp: 212 iru 3.460 3.460 2.300 

• Thy trrhiw&c chO'a cháy trën dia bàn Quân 5,6,8, Quãn Binh 
1 an va lluycn Binh Chanli 

198tru 3.162 3.162 2.002 
— 

1.1 Thay tri niióc chita cháy trén dja bàn Qun 8 dt 1 21 trtj 339 339 220 

Chuyn tip d giâi ngln 

1.2 Thay tn nu-óc chcta cháy trên dja bàn Qu.n 8 dt 2 18 tn'i 281 281 183 
1.3 1'hay tru ntroc chtta cháy trén dia bàn Qun 8 dçt 3 22 trV 382 382 248 
1.4 Thay trtl  rnioc cha cháy trên dja bàn Qun 8 dot 4 21 tri,i 401 401 261 
1.5 Thay irti  ruróc chta cháy men dja bàn Qun 8 dqt 5 22 tr9 350 350 214 
1.6 1'hay trO nróc cha chày trén dja bàn Quin 8 dvt  6 14 trtl 248 248 149 
1.7 Thay tri rnróc chtha ch5y trên dja bàn Qun Bmnh i'ân dcrt 1 19 trV 257 257 167 
1.8 'I'hay Iru nr&c chta cháy trén dia bàn Qun Binh Tan dt 2 18 trV 272 272 177 
1.9 Thay tr nróc cIia cháy trCn da bàn Qun BInh Tan drt 3 23 trti 345 345 224 

1.10 Thay tri,i nixóc chcta cháy trên da bàn Qun Binh Tan dpt 4 13 tri,i 182 182 118 
1.11 1'hay trmi  rnthc chCta cháy trCn dla  bàn 1-Iuyn Binh Chánh 7 tr 105 105 41 

2 Thay rnói và nàng cao tr9 nuOc chfla cháy 1)100 4 tr 70 70 70 
I. 1'nróc s 53 Phit Dinh - Q8 
2. tn.ryc st 40/1 Phü Dinh 
3. Ngii ba P1iO Djnh - dung 41 . 
'l:rnróc 46/3 Ph Dinh 

. ChuyCn tiôp dC giãl ngln 

3 Thay wOi, nâng coo trt nuóc chOa cháy trCn da bàn qun 6 10 tr9 228 228 228 Chuyn tip d giái ngân 
1. 1'nirOc s 67 Thãp Mu'Oi P2 Q6 
2. TruOc s 34 lhãp MrOi P2 Q6 
3. TnrOc s 52 1Iu Giang 1'6 Q6 
4.Tnoóc a6 993 Il6ng Bang P9 Q6 
5. Tnróc s6 364 An I)rong Vucmg PlO Q6 
6. TruOc s6 502 E1u Giang P12 Q6 • • - 
7. TruOc a6 168 Kinh Diwng Vuung P13 Q6 

PIIU I.UC 2- Donh muc XDCB cam 2020 @09.04-2020  hop IIDQT\XDCB Cho Lon 9 



STT DANJI MIJC CONG TRINII 
dim 

K!! NAM 2020 
Gil! CHU 

Niing IC thit 
ke 

Von dau tu 

Iuçng 
(met) 

khihrQng 
(tr.dàng) 

giãingn 
(tr.dng) 

Tang 
dau tU' 

(A) = (B)+(C) 

Vn vay 
ngan hang 

(B) 

Vtn (1I 
üng 
(C) 

8. TmOcs671813 Kinh Duong Vuong P13 Q6 

9. lruDcsô 13 Bàllom P13 Q6 

10. Tnróc s 113 'I'ân 1loá P 14 Q6 — 

No'i ,il,â,i: 

- I 1i dng quán trj "d báo cáo'. 

- Ban Gum d6c "d báo cáo'. 

- Các I'hông Ban "d bi& Va thrc hin". 

- Liru VT, KI-IfYr(Tr). 

1'I Iti 1.UC 2 - Oanh muc XDCI3 atm 2020 09-04-2020 hop I IDQT.xlsx\XDCI3 Cho Lou 
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JONG CONG TY CAP NUOC SAT GON 
TRACH NHIM HUU HAN MQT THANH VIEN 
CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tç do — Hnh phüc 

S:t -Q /BC-HDQT TP,HcM ngayO?i tháng'nám 2020 

BAO CÁO HOAT BONG CUA HQI BONG QUAN TRJ 
NAM 2019 

KInh g1ri: Bii hôi dông c dông Cong ty C phân Cap ntrrc Chq L&n 

HOi dông Quãn trj (HDQT) Cong ty co phn cp nuOc Chq Lan kInh trInh Di hi 
dông cô dông báo cáo kêt qua hot dng näm 2019 và phtwng hu6ng hot dng näm 2020 
cUa HDQT nhis sau: 

A/-NHAN SU HO! BONG QUAN TRJ 
I/-Thành viên và co can cila HBQT 

Di hi dông cô dông (DHDCD) thti0ng niên nàm 2017 to chfrc ngày 06/06/20 17 
dà bâu HDQT Cong ty cô phân cap nuàc Chçi Lan (sau dày gi tat là Cong ty) nhim kS' 
2017 — 2022 gôm 7 thành vien, trong do cO ba thành viên HDQT nhim k trithc tiêp tic 
duçc cô dông tin nhirn bâu vao HDQT nhim k' 2017 — 2022. Ngay sau dai hi, các 
thành viên HDQT dà h9p và thông nhât bâu ông Nguyn Van Dung giü chirc vii Chü tjch 
HDQT Cong ty nhim k' 2017 —2022. 

Dn DHDCD thi.thng niên näm 2018 t chi'rc ngày 27/04/2018, Di hi dâ thông 
nht min nhim chi'rc danh thành vien Hi dng quán trj COng ty c phân cp nuâc Ch? 
Lan nhirn k' 2017 — 2022 dOi vâi Ong Lê Tr9ng Hieu va thông nhât bâu bô sung Ong 
Huinh Tuân Anh vào Hi dOng quãn trj Cong ty cô phân cap nixâc Ch Lan nhim k 
2017 —2022. Kê tr ngày 27/04/20 18 den thai diem 1p báo cáo, HDQT Cong ty gOm các 
thành viên sau: 

1. Ong Nguyn Van DUng Chü tjch HDQT 
2. Ong Hunh Tun Anh Uy viên HDQT kiêm Giám dOc 
3. Ong Trân Quang Minh Uy viên HDQT 
4. Ong Ding Thrc Hin Uy viên HDQT 
5. Ong Trân Van Châu Uy viên HDQT 
6. Ong Lê Huy HUng Uy viên HDQT 
7. Ong Nguyn Thanh Phong Uy viên HDQT 
S hxçing c phn sâ hUu và dai diên sâ huu cUa các thành viên HDQT cUa Cong ty 

cô phân cap nuó'c Ch? Lan tInh dn thai dirn 1p báo cáo (theo danh sách cô dOng chôt 
ngày 16/10/2019) nhu sau: 

So 
TT Ho và ten 

C phn 
trtrc tip s& hfru 

-.1A A o phan 
di din s& hfru 

Tong cong 

S hrçrng 
T 1 °" 
trên vn 
diu 1 

hrçrng 

T lé % 
trên vn 

So 
hrng 

T l % 
tren von 
diu 1 

I Thành viên HDQT có tham ia didu hành: 
1 Hu'nhTunAnh 1.657.600 12,75% 1.657.600 12,75% 
H Thành vjên HDOT khôn tham ia didu hành: 
1 Nguyn Van Dung 1.657.600 12,75% 1.657.600 12,75% 
2 Trân Quang Minh 1.657.600 12,75% 1.657.600 12,75% 

1 



TT Ho và tOn 

C phn 
trrc tip so' hu'u 

C phân 
di din so' hü'u 

Tong cong 

So lirçing 
T5' 1 % 
trên Von 
diu lê 

So 
1u'Qng 

T lê % 
trên vOn 
diu 1 

So 
hro'ng 

T 1 % 
trOn vOn 

3 DngDc Hin 5.000 0,04 1.657.600 12,75% 1.662.600 12,79% 
4 Trân Van Châu 300.000 2,31% 300.000 2,31% 
5 LeHuyHung(*) 2.156.790 16,59 2.156.790 16,59% 
6 NguynThanhPhong 660.000 5,08 660.000 5,08% 

Tong cong 9.752.190 75,02% 
(*): S lixçing c phiu ntm giü cüa Ong Lê Huy Ht'ing: 

ThOri dim ch& danh sách c dông ngày 16/10/2019 d My kin bang van bàn: 
nàm giü 2.156.790 cô phiOu (16,59%). 
Tho'i dim Cong ty nhn báo cáo (ngày 13/11/20 19) cüa Ong Lê Huy Hung ye két 
qua giao djch cô phiêu cüa nguo'i ni b: con nàm giU 1.820.000 cô phiêu(14%). 

1.2/-Cdc 1ku ban thu3c HDQT: 
Trong nhiern k' 2012 - 2017, HDQT Cong ty cIa thông nhât không thành 1p các 

tiêu ban nhung CO phân cong 3 thành vien HDQT dc 1p phii trách các lTnh vuc nhân s1r, 
luang thu&ng, chInh sách phát triOn cüa Cong ty. 

Den ngày 03/8/20 17, HDQT Cong ty nhiëm ki rnoi 2017 — 2022 cIa hçp và thông 
nhât phân cong các thành viên HDQT có ten sau dâu phii trách các linh virc nhân sir, 
Iung thuo'ng, chInh sách phát triên, gOrn: 

- Ong LO Huy HUng, thành viên HDQT dOe  1p ph trách v nhân sir. 
- Ong Trn Van Châu, thành viên HDQT dOe  1p phi,i trách v li.rang thithng. 
- Ong Nguyn Thanh Phong, thành viên HDQT dOe  1p phii trách v chInh sách phát 

triên 
Các thành viOn HDQT duGc b nhiém cIa thrc hin vic theo dOi, giám sat cong tác 

trong linh virc ph trách. 

B/-BAO CÁO HOT BONG NAM 2019 
I/-Bánh giá cUa HBQT v các mt hoat dng cUa Cong ty 
1) Bánh giá cUa HDQT ye các mat  hott dng cUa Cong ty 

Ngay tU dâu näm 2019, HDQT và Ban diêu hành d nhan dinh dUng nhUng thuan 
lçii và khó khän, dac  bit xác djnh rO cong tác chOng that thoát nuâc s quyêt djnh dOn sir 
song cOn cUa doanh nghip. TU do HDQT cIa cO nhUng chi dao  quyêt 1it, kjp tho'i, cUng 
vâi quyOt tam n 1rc va kinh nghim cUa các thành viên trong Ban Giám doe, den cuôi 
cUng dã dua Cong ty vixqt qua khO khän và hoàn thành các chi tiOu ma Dai HOi dong cO 
dOng cIa dê ra. 

Tat Ca cac khoãn thu, chi du minh bach, rO rang, hqp pháp và thirc hin dUng các 
quy dinh hiên hành. Ben canh do các chInh sách chäm 10 cho ngithi lao dng luOn duqc 
Ban Giám dôc quan tarn thirc hin dUng pháp 1ut. 

2) Dánh giá cUa HBQT v hot dng cüa Ban Giám dôc Cong ty 
Trong närn 2019, mac  dU 2 Phó Giám dôc K thuat  và Kinh doanh dêu mâi duqc 

HDQT bô nhim nhung Ban Giárn doe da hoàn thành tot nhim vi d'irqc giao. 
- Ban Giám dc (BGD) Cong ty luôn barn sat cáe chi tiêu k hoach SXKD cIa thrçic 

DHDCD giao dê dieu hành và theo dOi sat k& qua thuc hiên dinh k' 1 lan / 1 tháng thông 
qua h9p giao ban. 
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- BUD dà phân công, phan nhim ci th trong t1rng thành viên. Các thành viên BGD 
chU dng trong chi dao, diêu hành hoat dông SXKD hang ngày, mnh dtn i'rng diing cong 
ngh thông tin vão các mt hott dng cia &m vj. 

- Ben canh viêc xern xet, quyêt dinh cac cong viêc thuôc thâm quyên, BGD cüng da 
de xuât vâi HDQT nhung van dê lien quan den ca câu to chirc b may, chU trL1ong sr 
ding nguôn von vay trong XDCB, các giãi pháp de giãi quyêt khó khän ye tInh hinh tài 
chInh, djnh huâng phát triên Cong ty trong näm và các nàm tOi .vv... 

Nói chung, trong näm 2019, vOi six chü dng, mtnh dn thay dôi c câu to chcrc bO 
may, thuc hin dng bO nhiu giãi pháp trong cOng tác chng nht thoát nixâc cüng tinh 
than doàn két nhât tn cao, kinh nghim, sir diu hành linh hott, sâu sat và day tam huyêt, 
Ban Gjám dc d hoàn thành tt nhiêm vu drnc HDQT giao phó, thirc hin nghiêm tUe và 
day dU cac quy dinh v quyn han và trách nhiêm cUa mInh, dâ chi dao  các phOng, ban, 
di chuyên mon nghiêp vi,i phát huy ni lirc, khäc phiie khó khän, doàn kêt và triên khai 
thixc hiên hoàn thành các chi tiêu SXKD. - 

STT Chi tiêu DV tinh K hoch Thtrc hiên 
T 1 

hoàn thành 
I Sãnluçingnuctieuthi 1.000m3  109.000 107.683 98,79% 
2 Tngdoanhthu Tr.d 1.045.509 1.073.950 102,7% 

- 3 Lciinhuântruàcthu Tr.d 18.084 30.290 167,5% 
4 Lcyi nhuân sau thu Tr.d 14.789 22.050 149,1% 
5 CitUc % 8% 10,5% 

Kt qua hoat dng SXKD cUa cOng ty näm 2019 dà hoàn thành và hoàn thành vixcit 
các chi tiêu ké hoach ye giá ban binh quân, doanh thu, cong tác thay DHN, gàn mâi DHN 
và dc bit là t l that thoát nixOc. T l that thoát nuâc binh quân näm 2019 là 24,23%, 
cia giãm 3,45% so vâi dâu näm 2019 và giãrn 4,1% so vOi t l that thoát nuâc bInh quân 
näm 2018. 

II/-Quãn trj Cong ty 
1) Hoit dng cüa HDQT 

Näm 2019 HDQT cia t6 chUc thành cOng DHDCD thithng niên vài six thông nhât 
rat cao cUa c dOng khi tht cã các ni dung biu quyt dêu duqe thOng qua vài tT 1 là 
100% dã to chUc 04 cuc h9p chInh thiLrc cUa HDQT. Ben cnh dO, dê giài quyêt các van 
dê cap bach lien quan den hoat dng SXKD và quàn trj COng ty, vic quãn l diêu hành 
con du?c thirc hin thông qua vic lay kiên biêu quyêt cUa các thành viên HDQT bang 
van bàn (13 lan). Ngoài cac cuc hçp dinh ks', các thành viên HDQT cUng thtxàng xuyen 
trao dOi thông tin ye các yân dê lien quan den diêu hành hot dng cUa COng ty thông qua 
email, din thoui. 

HDQT luOn dam bão tInh dng thuan trong vic ra quyêt djnh. Di vâi các van dê 
ma các kien có six khác biêt sê ducyc can nhäc, lam rO và diêu chinh dê tim duc si,r 
thOng nhat, yà trong tat ca các cuc h9p cUa HDQT cieu có sir tham dir cUa cac thành vien 
và Truâng Ban kiem soát. 

Lua chçn dan vi kiém toán dam bâo cOng the kiem toan djnh k' hang nám, 6 tháng 
duçc thirc hin day dU và dUng quy djnh. 
Cong tác tO chic nhOn szc 

- Trong näm 2019, HDQT cia xem xët bO nhiém Phó Giãm dOe K thut (tháng 
3/2019) yà Phó Giám dOe Kinh doanh (thang 7/20 19) dê cUng cO và tang cixng b may 
dieuhanh cUa COng ty. Ben canh  do HDQT thithng xuyên theo dOi, dánh gia vâ cO nhUng 
quyêt djnh phU hqp, kjp thO'i ye nhan sir thuc thâm quyen cUa HDQT, so can b do 
HDQT bO nhiêrn dêu hoàn thành nhim v1i duçc giao. 
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• - Trén c sâ d xut cüa Giám dc Cong ty, HDQT d xem xét thông qua chü trwng 
cUng cô c câu to chiic bO may hoat dng khj kinh doanh näm 2019 và nhffiig näm tiêp 
theo. 

- HDQT nhn thirc sâu sc v thm quan tr9ng cüa di ngU nglxi lao dng trong 
Cong ty, dc bit là lao dng k5 thut, có chuyên mon và kinh nghim v cong tác chông 
that thoát nuâc. Tir dO thi.thng xuyén có nhUng chi do kjp thai vOi Ban Giám dôc kin 
toàn to chi'xc b may quãn l Cong ty và sü ding nguôn nhân Irc; sap xêp Va bô tn lao 
dng phU hop; tim nhiêu giãi pháp tang näng suât lao dng dê tang thu nhp nhäm dam 
báo cho ngithi lao dng cO thu nhp on dinh, gan bO lâu dài vâi Cong ty. 
Cong tác giám sat dOi vó'i Giám dôc và các can b quán l.j khác: 

- Trong qua trInh chi do các mat hoat dng cUa Cong ty, HDQT thi.rng xuyên duy 
trI giám sat dôi vâi Giám doe thông qua báo cáo và chat van ti các cuc hçp. Cong tác 
giám sat giüp hot dng cüa Giárn doe lien tic và nhât quán trong chi do to chi'rc SXKD, 
tuân thu Dieu l Cong ty nhung không lam ãnh hixOng den tInh chü dng sang to cüa 
ngithi thrng dâu b may diêu hành. Vài các can b quan 1 khác, HDQT can cir chirc näng 
nhim vu throc phân công, qua trinh to chc thrc hin và kêt qua cong vic dê có dánh giá 
và chi dao  kjp thii. 

- Giám sat vic thrc hin Nghj quyt cüa DHDCD thiRrng niên nàm 2019. Chü tjch 
HDQT tharn dir tat cã các cuc hçp giao ban cUa Giám dOc vâi truâng, phO các phOng, 
ban, di (1 lan / 1 thang), tir do theo sat throc tinh hInh chi dao và diêu hành hot dng san 
xuât kinh doanh cüa Ban Giárn dOe trong cong vic hang ngày. 

- Giám dôc cüng là thành viên HDQT nen vic cung cap thông tin, báo cáo cho các 
thành vien khác không trVc tiêp diu hành duqc thirc hin thuing xuyen và day dü, phiic 
vii kjp th?yi cho cong viéc chi dao, giám sat cUa Hi dOng quãn trj dôi vi Ban Giám dOe. 

NhIn chung, giám sat qua trinh to chi'rc thuc hiên nhiêrn vu cUa Giám dOc Va nhüng 
can b quãn 19 khác trong Cong ty chua phát hin vi phm Diêu l Cong ty, vi phm pháp 
lust cüng nhix nhüng quy djnh, quy chê chung. 

2) Ltrong, thtrerng, thu lao cüa HDQT 
- ThU lao cUa HDQT duçc Dai hi dng c dông quy& djnh, mrc thU lao bInh quân 

cUa näm 2019 là 5 (näm) tniu dOng / ngithi / thang. 
- Tin hxGng cUa Ngui quan 19 (bao gm ChU tjch HDQT, Truâng Ban Kiêm soat, 

Ban Giám dOe và Kê toan truâng) duqc hithng theo quyêt djnh cUa HDQT. HDQT thông 
qua qu tiên hwng kê hoach cUa Ngixi quan 19, hang tháng Ngui qüãn 19 duc tarn irng 
tiên hwng bang 75% tiên krmig kê hoach duc duyt. Den cuOinam, can c vào kêt qua 
hot dng SXKD cUa Cong ty, HDQT sê quyêt djnh (Nghj quyêt) qu tiên luang thijc tê 
duc huâng cUa Ngui quãn 19. 

- Tin thuâng cho Ngithi quàn 19 COng ty do Dai  hi dông cô dông quyêt djnh, can 
cir vào két qua san xuat kinh doanh hang näm cUa Cong ty. 

3) Các Nghj quyt / Quyt djnh cüa HDQT 
Trong nám 2019, HDQT dä thông qua 18 nghj quyet và ban hành 03 quyêt djnh vOi các 
ni dung nhu sau: 

Thôi gian va ni dung h9p DHDCD thurng nién nam 2019. 
- Chitractrcnam2018. 
- Chon thn vi kim toan bao cáo tài chInh nam 2019. 
-, ThOng qua hop dng mua ban si rnràc sach  qua dng h thng nam 2019 gifla Cong 

ty cO phân cap nuàc Cha Lan và Tong Cong ty cap nixàc Sài Gôn TNT-IH MTV. 
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- Phé duyt qu tin luong thrc hin nàm 2018 và qu tin lucing kê hoch näm 
2019 cüa Ngui quân 1 va ng.thi lao dng cüa Cong ty. 

- Bô nhim Ong Nguyn Anh Kiét, Truâng phông K5 thuat gi& chirc vi Phó Giám 
doe K5 thuat Cong ty cô phân cap nuâc Chçi Lan nhim k' 2017 —2022. 

- Bô nhim Ba H Kim Phirnng, Truâng phông K hoch du tu gi chac vii Phó 
Giám doe Kinh doanh Cty cô phân cap nuOc Chç Lan nhim k 2017 - 2022 

- Thông qua Quy ch cong b thông tin cUa Cong ty c phn ep nuóc Chq Lan gôm 
7 Chwing, 23 Diêu. 

- Thông qua hqp dng cho thuê tài san trên da bàn huyn BInh Chánh näm 2019 k 
kêt giüa Cty cO phân cap nirâc Ch? Lan va Tng Cong ty cap nuOc Sài Gôn TNHH MTV, 

- Thông qua hqp dng thuê tài san hoat dng närn 2019 k kt giüa Cong ty cO phân 
cap rnxâc Chç Lan và Tong Cong ty cap nrn9c Sài Gôn TN}IH MTV. 

- Thông qua chü tnrcng cñng c cty cu t chirc b may hoat dng Khôi Kinh doanh 
näm 2019 và nhüng nàm tiép theo. 

- Thng nhAt b sung dir an "Phát trin mng luOi cp rnrac Qun BInh Tan (dçTt 3)" 
vào kê hoach san xuât kinh doanh—dâu tu xây dirng näm 2019 cüa Cong ty. 

- Thông qua danh miic cac dir an du tu thay mOi ng mic và diu chinh phuong an 
vay vOn dé thirc hin các dir an dâu tu thay mOi ông mic cüa näm 2018. 

- Thng nht nOi  dung trin khai vic My kin Dai  hi dng cô dông V/s, bu b 
sung thành vién Ban Kiêm soát Cong ty CO phân cap nuâc Chq Lan nhim k' 2017 — 
2022. 

-, TMngnht üy quyn cho Giám dc Cong ty xem xét các diu khoãn hqp dong và 
k kêt hop dông vói Tong Cong ty cap nuâc Sài Gôn TN}IH MTV ye vic dào tao  thi 
nâng bc näm 2019 cho cong nhân. 

- Thóng nht trin khai don giá nuàc sach  cho di tuçmg co quan hành chInh sir 
nghip, doàn the; don vi san xuât; don vi kjnh doanh, dich vu trên dja bàn Cong ty quãn 
1, 1 trInh 2019 — 2022, theo Quyt dinh s 728/QD-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 
cüa Tong Cong ty cap nixâc Sài GOn TNHH MTV. 

- Th6ng nht giao Giám dc Cong ty xem xét d 1c k& Bàn thOa thun, Hcip dông 
trang bj bàn quyên phân rnêm ArcUIS. 

- Chip thu.n cho Giárn dc Cong ty cé, phn cp nuâc Cha L6n k kt hqp dong 
mua vt tu cüa Cong ty TN}IH thucing mai  N.T.P. 

C/-KE HOACH HOAT DQNG CUA HDQT NAM 2020 
Trên co sa k hoach SXKD nàm 2020 và djnh huOng phát trin Cong ty den näm 

2022, HDQT COng ty nhiêm k' 2017 — 2022 dê ra kê hoach hoat dng nàm 2020 nhu sau: 
1. Chi dao  triên khai nghj quyêt DHDCD thithng niên nàrn 2020. Tang cung cong 

tác quàn tn, giám sat thixô'ng xuyên viêc thuc hin các chi tiêu ye san lucmg, doanh thu, 
giá ban bInh quân ... nhäm dam bào hoàn thành ké hoach 1çi nhun và cO tirc da duçic 
DHDCD thông qua. 

2. Ho trq và phOi hcp cüng Giám dc Cong ty kjp thai thào gr nhftng khó khàn, 
vrang mac dé xfr 1 và quyêt djnh nhng van dê lien quan den hoat dng SXKD cüa 
Cong ty sao cho dat  hiu qua cao nhat. 

3. TAng cuang quan h vai cO dong nhAm cung cap thông tin tai cO dong mt each 
nhanh chOng, kjp thai và minh bach. 

4. Chi dao  Ban Giám dOe Cong ty xây dung các giãi pháp thrc hin nhim vii trçng 
tam trong nAm 2020, cii the: 
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T ;.-ONGQUAN 
ICH 

CONG TY 
CO PHAN 

c$p iIOc 
CH1LN 

an Dung 

• - Duy trI và tip t1ic kéo giãrn t' 1 tht thoát nuâc theo 1 trInh dä d ra. 
- Duy trI t' lé 100% ho dan trên dia bàn duçc cAp nuOc sach.  Darn bão cung cap 

nuâc sach an toàn, lien tiic. Dam bão ap luc mang lui duçc diêu tiêt và kiêm soát tot. 
- Không ng&ng cãi tin thii tuc hành chInh, nâng cao chAt 1ung phic \T11 khách 

hang, day mnh irng ding cong ngh thông tin trong hot dng quàn l. 
- Xây dirng Cong ty phát trin n djnh, bn vüng và hi nhp. Xây dirng hinh ãnh 

cOng sO chuyên nghiêp tr cung cap djch vii dn quãn l", vn hành mang hxâi cap nuâc, 
nâng cao uy tin và thuong hiu Cong ty. 

- Giü vUng hiu qua hot chng san xuAt kinh doanh, gia tang 1i nhun, darn bão 
th?c hin day dU nghia vu tài chinh vâi nhà nuOc; bão ton và phát triên nguôn von gop 
cUa cac cô dông, on djnh va tang dan cô t1rc; darn bào thu nhp và trng bithc nâng cao di 
song 4t chat, tinh than cho ngui lao dng. 

Noi nhân: 
-Nhu trén 
-Luu VT,VP.HDQT 
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KIEM SOAT CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc 

TP. FM ChIMinh, ngày75Tháng çnam 2020 

BAO CÁO 
DANH GIA CUA BAN KIEM SOAT 

V HOiT BONG vA KET QUA SXKD NAM 2019 
CUA CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHç LON 

KInh g11i: Bti Hi Bong C Bong thu*ng niên 2020 

Can cir:  
Lut Doanh nghip näm 2014. 
Diêu 1 to chic và hoat dng cüa Cong ty Co phân Cap ni.rOc Ch Lan. 
Quy chê to chic va hot dng cüa Ban kiêm soát Cong ty Co phân Cap Nuâc 
Chçi Lan. 

Ban kim soát ('BKS') Cong ty c6 phn Cp nuâc Chç Lan ('Cong ty') xin báo cáo 
Di hOi  dông cô dông thuOng niên näm 2019 ye các mt ho?t dng cüa Ban kiêm soát 
trong näm 2019 nhu sau: 

I. HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2019:  

1. cu thành vjên cila Ban kiém soát: 

+ Ba: Lai TM Thu - Trung Ban 
+ Ba: Truang Thj Thanh Nhung - Thãnh viên 
+ Ba: Lê Thj Kim Xuyk - Thành viên 
+ Ong: Nguyn Ng9c Lixo'ng - Thành viên 
+ Ba: Nguyn Thj Bão Châu - Thành viên thay Ba Duang Qu'nh Nga (*) 
(*) Ngày 04/09/20 19 Cong ty dà thirc hin cong bô thông tin 24 gi theo quy djnh 

dOi vai cong ty niëm yet v/v bà Duong Qu'nh Nga thôi là thành viên BKS Cong ty cO 
phân cap nu6c Chç Lan nhirn k' 2017 — 2022. Den ngày 23/12/2019, thông qua hInh 
thirc lay kiên bang van bàn, Dai  hi dng c dOng dã thông nhât bâu bO sung bà Nguyen 
Thj Bão Châu vào BKS Cong ty c phn cp nuâc Chçi Lan nhim k' 2017 —2022. 

2. Các hoyt ctng cüa Ban kiêm soát: 

BKS dà thirc hin trách nhirn và quyn hn cüa rnInh, thay rnt CáC cO dông giárn 
sat hott dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty thông qua các ho?t dng san xuât chü yêu 
sau: 

- Giárn sat hot dng cia Hi dng quãn trj lien quan den vic thirc hin Nghi 
quyêt Dai  hi dông cô dOng. 

- Giám sat vic quân 1 dieu hành san xuât kinh doanh cüa Ban giám dôc. 
- Kiêrn tra tInh hcip l, hcrp pháp, trung thrc và niirc d cn trng trong quán 1)", 

diêu hành hot dng kinh doanh, trong té, chac cong tác kê toán, thông ke va 1p báo cáo 
tài chInh. 

- Xem xét sO kê toán và các tài lieu khác cüa cOng ty, các cOng vic quan 1)', diêu 
hành hoat dng cüa cong ty. 
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- Thrn djnh báo cáo tInh hinh kinh doanh trng qu, báo cáo tãi chInh sau thang và 
báo cáo tài chInh näm cUa cong ty. Trmnh báo cáo dánh giá ye hoat dng va kêt qua san 
xuât kinh doanh tai Di hi dông cO dông ththng niên hang näm. 

- Dé xuât vic li.xa ch9n cong ty kiêm toán dc 1p kiêrn toán báo cáo tài chinh näm. 
- Lam vic vo'i tu van Kiêm toán Bat Vit v/v thay dOi thO'i gian phân bô chi phi 

gän dông ho nuâc. 
- Thão 1un vài kiêrn toán viên dc 1p ye nhitng van dê khó khãn và ton tai  phát 

hin t1 các két qua kiém toán giia k' hoc cu& ks'. 
- Theo dOi và kiêm tra tInh hInh thiic hiên kê hoach san xuât kinh doanh Va dâu tu 

xây di.xng ca ban hang qu, närn. 
- Tham gia và có kin v báo cáo tài chInh, ye djnh hithng, quyêt djnh các van dê 

lien quan den hoat dng san xuât kinh doanh närn 2019 và k hoach näm 2020 trong các 
phiên hQp Hi dông quãn trj. 

3. Thu lao cüa Ban kiêm soát: 

- Thu lao cUa thành viên Ban kirn soát duçc chi trã theo Quy chê trá lucng, thU 
lao, tien thuâng cho Nguoi quán l Cong ty (sUa dôi, bô sung lan 1), duçc ban hành theo 
Quyet djnh so 73/QD-CNCL-TCHC ngày 08/04/20 19 cUa Cong ty cô phân cap nuàc Chq 
Lan. 

- Tiên lirnng cUa Truâng Ban kim soát du?c chi trã theo Quy chê trá hrang, thU 
lao, tiên thixâng cho Ngithi quán l Cong ty (sU'a dôi, bô sung lan 1), duc ban hành theo 
Quyet dinh sO 73/QD-CNCL-TCHC ngãy 08/04/20 19 cUa Cong ty cô phân cap nuâc Ch 
Lan. 

4. Tng két các cuc hQp cüa Ban kiêm soát: 

Trong näm 2019 ban kim soát Cong ty d t chirc 06 phiên h9p: 
- Phiên h9p ngày 11, 12 thang 03 näm 2019 vai ni dung hçp ye tinh hinh hoat 

dng kinh doanh nàm 2018, báo cáo tài chInh qu IV và báo cáo tài chInh näm 2018 sau 
kiêm toán. 

- Phiên h9p ngày 22, 23 tháng 05 nãm 2019 và ngày 14 tháng 6 näm 2019 vâi ni 
dung h9p ye hInh hoat dng kinh doanh và báo cáo tài chInh qu I näm 2019. 

- Phiên h9p ngây 17 tháng 05 näm 2019 (theo hinh thirc gi:ri mail) các thành viên 
Ban kiêm soát thông nhât ch9n cong ty TNHH Kiêm toán Tu van Dat Vit kiêrn toán báo 
cáo tài chinh näm 2019 vOi ni dung kim toán gOm: 

• Kim kê thirc th ngay 30/06/2019 và ngãy 31/12/2019. 
• Soát xét báo cáo tài chInh 6 tháng du näm 2019. 
• Kiêrn toán báo cáo tài chInh näm 2019. 

- Phiên h9p ngày 5, 6 tháng 8 näm 2019: h9p v tInh hinh hoat dng kinh doanh và 
báo cáo tài chInh qu II vã 6 thang dau nm 2019. 

- Phiên h9p ngày 8 và ngày 11 tháng 11 nàm 2019 vó'i ni dung: h9p ye tInh hinh 
hoat dng kinh doanh va Báo cáo tài chInh qu III và 9 tháng näm 2019. 

- Phiên hQp ngãy 25 tháng 3 nãrn 2020 v6i ni dung hçp ye tinh hInh hoat dng 
kinh doanh näm 2019. Báo cáo tai chInh qu IV và báo cáo tãi chInh näm 2019 sau kiêm 
toán. 

II. KET QUA GIAM SAT HOAT BONG SAN xuAT KINH DOANH NAM 2019:  

Ban kim soát dä thrc hin trách nhim và quyên han  cUa mInh, thay ni.t cô dông 
giám sat hoat dng SXKD näm 2019 cUa Cong ty. Các chi tiêu thrc hin trong nãm nhu 
sau: 

C 
A 
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Cm TIEU KE HOiCH 
NAM 2019 

TH1YC HIN 
NAM 2019 

T' LE 

A 1 2 4=2/1 

SAN XUAT KINH DOANH 

1/ San 1uçng nixâc tiêu thii (1.000 rn3) 109.000 107.683 98,79% 

2/Doanh thu nixâc (Triu dng) 1.020.349 1.030.841 101,03% 

3/ Gn mi dng h nuâc (cái) 5.000 6.174 123,48% 

4/Thaydnghni.xoc(cai) 67.590 68.366 101,15% 

5/ T lê tht thoát nixOc (%) 25 24,23 

xA DuNG CY BAN 

6/ Phát trin mang  hxOi cp 3 (met) 2.020 2.020 100,00% 

7/ Sth. chüa mng luOi cp 3 (met) 2 1.976 2 1.224 96,58% 

Nhân xét:  

Trong nàm 2019, ngoài chi tiêu san luqng và sfra chUa m.ng luài cp nuOc. Cong ty 
dà phân dâu thirc hin dt Va vuçt các chi tiëu thea ké ho?.ch nhu: 

- Chi tiêu doanh thu thrc hin tang 10 1,03% so vOi kê hotch. 
- Cong tác gän mâi dông ho niióc dat  123,48% so vâi ké hoach. 
- Cong tác thay dng h nuc dat  101,15% so vài ké hoach. 
- Kêt qua t lê that thoát nuó'c nãm 2019 là 24,23% - giãm 4,1% so vài näm 2018 

(t le TTN näm 2018 là 28,33%) và dtt rniic tiêu kê hoach dê ra là dixài 25%. 

III. KET QUA GIAM SAT BAO CÁO TA! CH!NH vA KET QUA KINH DOANH 
NAM 2019:  

1. Kt qua hot dng kinh doanh näm 2019: 

Torn tt k& qua hoat dngkinh doanh cüa Cong ty dn ngày 3 1/12/2019 nliu sau: 

S 
T 
T 

Cm TIEU 
DiN 

VI 
TINH 

KE 
HOACH 

NAM 
2019 

THIXC 
HIEN 
NAM 
2019 

THIIC 
HIN 
NAM 
2018 

T'c(LE 
(thçrc 

hiên so 
vói kê 
hoach) 

TYLE 
(thrc 

hiên so 
v&i 

2018) 

A 1 2 3 4 5=3/2 6=3/4 

1 
Tngdoanhthu  
và thu nhp khác 

tr.dMg 1.045.509 1.073.975 1.016.456 102,72% 105,66% 

2 TngchiphI tr.dng 1.027.425 1.043.685 999.660 101,58% 104,40% 

Lai nhuân trixâc 
thug 

tr.dng 18.084 30.290 16.796 167,50% 180,34% 

Lai nhuân sau 
tr.dng 14.789 22.050 13.553 149,10% 162,69% 

5 Ctcdirkintrã % 8 10,5 8 131,25% 131,25% 
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- Tng doanh thu và thu nhp khác närn 2019 cña Cong ty là 1.073,97 t dng, dat 
102,72% so vOi ké hoich và tang 105,66% so vói nArn 2018. 

- Tong chi phi nam 2019 là 1.043,69 t' dong, tang 44,03 t' dông so vâi närn 2018, 
nguyen nhân chü yêu là do giá von ban hang tang 32,64 t dông bao gm chi phi gän và 
thay dông ho ntirc tang 20,60 t (chi phI phát sinh gan 6.174 DHN trong näm dã hach 
toán hét vào chi phi näm 2019 là 13 t' dông theo nghj quyêt so S1INIQ-HDQT ngày 19 
tháng3 nàrn 2020, chi phi thay dông ho nuâc phân bô 3 närn trong khi nAm 2018 chi phi 
gän dông ho nuâc phân bo 5 narn); mua si nuâc stch tang 1,92 t'; chi phi nhân cong tang 
8,66 t' do chi phi báo hiêm nhân tho va chi phi tiên luang tang, chi phi sira be chong that 
thoát nuâc tang 3,71 t' dông. Chi phi ban hang tang 3,52 ti dông do cong ty d hach  toán 
chi tharn quan nghi mat và cac khoán chi mang tInh chat phüc l?i  vào chi phi, näm 2018 
hach toán khoãn chi nay vào qu phüc lvi. Chi phi quãn l doanh nghip tang 3,68 t' 
dông do chi phi bão hiêm nhân th9 và chi phi tiên hrang tang. 

- Lori nhun truâc thuê cüa nàm 2019 là 30,29 t dông dit 167,50% so vâi kê hoach 
và dat  180,34% so v6i nàrn 2018. 

- Nhj.r vy ye tong the chi tiêu doanh thu, lçii nhun cüa Cong ty trong närn 2019 
dêu tang vixçit nicrc so vâi ké hoach de ra tai Dai hi dông cô dông thung niên näm 2019 
và cao horn so vâi näm 2018, cô tirc dr kiên trã 10,5%. 

Ban kjêm soát d thuc hiên thâm dinh báo cáo tài chInh näm 2019, kêt thüc vào ngày 
3 1/12/2019 và nhn xét nhu sau: 

- Báo cáo tài chInh d 1p dung rnu biu và thO'i gian quy djnh. 
- Thuc hién tot chê do báo cáo tài chInh, Cong bô thông tin tài chInh kip thai den 

Uy Ban chcrng khoán Nhà nuâc và Sâ Giao djch Chüng khoán TP.HCM theo quy djnh. 
- Ho so' so sách, ching tir k toán 1p va luu trü dày dU, sap xêp g9n gang, dê truy 

lc, dáp üng các yêu câu cüa cong tác kim tra, kiêrn toán. 
- Ban kiêm soát thong nht vOi nhUng ni dung cüa báo cáo tài chinh nàm 2019 cüa 

Cong ty dà dirçic kim toán byi Cong ty TNHH Kim toán Tu van Dat Vit tai báo cáo so 
0132/2020/BCTC-KTV ngày 26 tháng 03 nam 2020 v6i kin cüa ki&n toán viên là "báo 
cáo tài chinh da phán ánh trung thrc va hqp 1, trên các khia canh  tr9ng yêu tinh hInh tài 
chinh cüa Cong ty CO phân Cp mrc Ch Lói tai  ngày 31 tháng 12 närn 2019, cüng nhix 
kêt qua hoat dng san xuât kinh doanh, tinh hInh kru chuyen tiên t cho k' kê toán näm 
ket thüc cüng ngày, phü hcp vOi chun misc kê toán, che d kê toán doanh nghip Vit 
Nam và cac quy trinh quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài 
chinh". 

2. TInh hInh Tài san và Ngun von chñ s& hü'u: 

CM tiêu 31/12/2019 01/01/2019 

Tng Tài san 418.879.499.965 423.230.041.623 

Tài san ngn han 142.349.937.835 130.415.903.775 

Tài san dài han 276.529.562.130 292.814.137.848 

Ting Ngun vn 418.879.499.965 423.230.041.623 

Nçi ngn han 154.484.937.488 169.862.060.477 

Nçi dài han 47.552.245.901 42.639.322.792 

Vnchusahftu 216.842.316.576 210.728.658.354 
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Tng tài san cüa Cong ty trong kS' giãm 4,35 t' dng so vói dâu ks', chñ yêu do: 

A) Tài san ngàn hn: 142,3 5 t dng, tang 11,93 t dông so vó'i dâu k. 

- Tiên và các khoán tu'o'ng dutrng tin: 64,20 t dng, tang 31,73 t dông so vâi 
näm 2018. 

- Dáu tu tài chInh ngán hqn: 17,54 t c1ng, thp hon 33,06 t dng SO V6i närn 
2018. 

-, Các khoán phái thu ngn han. 36,09 t' dng, tang 11,47 t dông so vài dâu k' 
chii yeu là do khoãn phài thu khách hang là 30,25 t' dông, tang them 9,29 t' dông trong 
do phãi thu cüa Tong cong ty Cap niiOc Sài Gôn: 8,75 t' dông; 

- Trá trzthc cho ngithi bán. 6,97 t dng; các khoán phái thu ngn han khác: 2,19 t 
dông; dr phông nq phãi thu khó dôi cia trIch 1p den thO'i diem 3 1/12/2019 là 3,33 t'dông. 
Các khoán phãi thu duGc theo dOi chi tiét theo tüng dOi tuqng, thixc hin dôi chiêu xác 
nhn nq ti thO'i diem cuoi näm theo quy djnh. 

- Hang ton kho: 17,62 t dng tang 1,33 t' dông do nguyen vt 1iu mua them dé 
phuc viii theo kê hoach san xuât kinh doanh cüa cong ty. Cong tác kiêm kê duqc thuc hin 
theo dáng quy djnh. 

B) Tài san dài hn: 276,53 ti dng, giãm 16,29 ti dong so vOi dâu ks'. 

- Tài san co' djnh: 206,3 9 t' dng giãm 16,3 8 tT dông chü yêu là thanh 1 tài san 
(may rnóc thiêt bj, phuo'ng tin vn tái - truyn dn, thiêt bj van phOng). 

- Chi phi xdy c4rng  co' ban dà dang: 6,18 t' dong (gom: cOng trInh di di dung 
ong, cOng trInh chong tht thoát nuOc, cOng trinh cãi t?o  Ong m11c, cOng trinh ông cái, phát 
triên rnng luài) giãm 3,51 t' dông so vâi näm 2018. 

- C'hi phi trá trzthc dài hgn: 63,94 t' dong, tang 3,61 ti dông chii yeu do chi phi 
gan DHN theo ND 117 giàm 13,48 t dng; chi phi thay DHN tang 17,26 t' dông (näm 
2018 chi phi gän dông h nithc phân b 5 näm, närn 2919 chi phi gãn dông ho rnxc hach 
toán hêt vào chi phi, chi phi thay dong ho nuo'c phân bô 3 nãm) 

Ttro'ng trng co' cu ngun vn cung thay dôi nhu sau: 

Nçi phãi trã: 202,04 t' dng, giãm 10,46 t dông: 

Nç' phãi trã ngn hmn: 154,49 t' dng, giäm 15,38 t dng so vOi du k' chU yêu do: 

- Phái trá ngw&i ban: 91,39 t dng, giãrn 15,16 t' do trong kS'  cong ty cia thanh 
toán các khoãn phâi trà tin nuó'c, vt tu, thuê TSCD cho Tong Cong ty Cap Nuc Sài 
GOn. 

- Ngu'&i mua trá tiên tru'ó'c ngn han: 10,16 t' dong, tang 3,90 t dong do khoàn 
tiên nuic chixa giãi trách. 

- Thuê và các khoánphái nóp nhà nzthc: 13,55 t dông, tang 1,79 t5' dong. 
- Phái trá ngu'ô'ilao dQng: 10,3 1 t' dOng, giãm 5,63 t dOng. 
- Chiphiphái trth ngän hgn nám 2019: 10,7 1 t' dOng, giãm 1,38t dOng do trong 

k' cia quyet toán chi phi thue ngoài thu'c hién các cOng trInh phát trien mng lui cap 
nuc cia nghim thu nhung chua quy& toán, chi phi gan dOng ho nithc, chi phi sfra b tái 
lap, nãng di dOng ho nuO'c. 

- Phái trá ngcn han khác: 8,23 t dng, giãm 2,03 t dng do khoàn phãi trã ye bão 
lânh thijc hin hp dOng, c tirc trâ cô dOng, 

- Vay và n' ngn han: 5,62 t dng, tang 1,88 t' dOng là khoán den han trâ cho 
Ngan hang NN&PTNT - CN Ch? Lthi TpHCM d phát triên mang luâi cap ntrOc. 

- Qu5Y khen thzthng, phtc lçii: 4,52 t dOng. 
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Nq phãi trã dài han:  47,55 t' dng, tang 4,91 t dng do: 

- Phái trá dài hgn khác: 14,38 ti dng, giãrn 1,99 t' dông là khoàn phái trã khách 
hang irng von dé gän dông ho ntxó'c theo hçp dông phát triên ông cái cap 3 có th?yi han 
hoàn trã trong 10 närn. 

- Vay và no' dài hQn: 3 1,93 t) dng, tang 8,48 t dng do trong ki vay dài han  cüa 
Ngân hang NN&PTNT — CN Ch? Ló'n TpHCM d phát trin mng luth cp nu'Oc, thi 
han vay là 8 närn và khoãn vay Ngân hang TMCP Ngoai Thu'o'ng Vit Nam CN Sài 
Thành dê phát triên mng luâi cap nuO'c, thai han  vay là 10 närn. 

Mt s chi tiêu tài chmnh: 

STT Chi tiêu Nám 2018 - Nm 2019 

1 H s thanh toán ng.n han  (TSNIH/NNH) 0,67 0,92 

2 Vông quay hang tn kho 

Giá vn hang bán/Hàng tn kho bInh quân 5 1,71 57,37 

3 Doanh thu thun/Tng tài san 2,39 2,55 

4 He sé 1çi nhun sau thud / Vn thu s hüu binh quân 0,06 0,10 

5 H sé lçii nhun sau thu/ Tng tài san bInh quail 0,03 0,05 

Nãrn 2019, Cong ty không có nç phãi thu xu, tài san xu, lam ánh huâng den kêt 
qua kinh doanh. 

IV. KET QUA GIAM SAT VOl THANH VIEN HOI BONG QUAN TRL BAN 
GIAM BOC:  
1. Bi v&i thành viên Hi Bong Quãn Trj: 

- Hi dông quàn trj Cong ty dà thrc hin day dü chê d hp djnh kS' hang qu tai 
tri s& Cong ty. Thông qua các ki h9p, Hi dông quân trj dä thirre hin quyên quãn l'cong 
ty trên co s xem xét, thão lun và biêu quyêt thông qua các kê hoach, cac van dê lien 
quan den hoat dng san xut kinh doanh cüa Cong ty tao  diêu kin cho Ban Giárn dôc 
trong vic diêu hành kjp thOi. 

- Giüa các k' h9p cüa Hi dng quàn trj, khi cO mt so cong vic cap bach lien 
quan dk hoat dng san xut, kinh doanh và quân tr cOng ty, Hi dng quãn trj da to chiirc 
lay kiên các thành viên bang van bàn theo dung diêu 1 hoat dng cüa Cong ty cO phân. 
Các phiên hQp HOi  dông quãn trj dêu có mi Ban kiêm soát tham dix day dü. 

- Trong näm qua, Hi dông quãn trj Cong ty d thirc hin nghiêm chirih nhim vi 
và quyên han,  dam bão vic chi dao  và quãn trj Cong ty theo ding pháp lut, Diêu 1 Va 
mic tiêu kinh doanh cUa Cong ty. 
2. Bôi vó'i Giám dôc và can b quail 1 khác: 

- Giám doe Cong ty thirc hin tot chirc näng, nhim và quyên han  cüa mmnh, dâ 
triên khai thrc hin day du, kjp thi các Nghj quyêt cüa Hi dông quãn trj. 

- Ban Giám doe da chü dng 1p k hoach, quãn l, diêu hành, sü' ding von, tai san, 
lao dng, phân cOng nhirn vii trong Ban Giárn doe dé chi dao,  diêu hành san xuât kinh 
doanh, th?c hin dy dü nghia vu di vó'i nhà nuc và ch d chInh sãch cho ngui lao 
dng. 

V. BANH GIA SIX PHOI HP HOAT BONG GIfrA BAN KIEM SOAT, HOI 
BONG QUAN TRI, GIAM BOC VA CO BONG:  

- Trong näm, Ban kim soát dã chü dng trao di, thng nht vii Hi dông quãn trj 
Cong ty ye cãc ni dung, k hoach kim tra, giám sat, phôi hp vâi Ban giám doe trong 
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qua trInh trin khai cong tác kirn tra, giárn sat nay. Ban kirn soát thông báo kêt qua cOng 
tác kiêm tra, giám sat dOi vâi Hôi dông quãn trj và Ban Giárn dc d có nhU'ng bin pháp 
xir 1 kjp thi nhUng van dê ton tai  nhäm nâng cao hiu qua quãn 1. 

- Hi dOng quán trj Cong ty d cung cap kp thai, day dü các Nghj quyêt, Quyêt 
djnh cüa Hi dong quãn trj cho Ban kiêrn soát, Ban Giám doc d to diu kin cho Ban 
kiêrn soát trong vic thu thp các thông tin, tài 1iu lien quan den hoat dng san xuât kinh 
doanh cüa Cong ty khi có yêu câu. 

- Hi dOng quãn tn Cong ty, Ban kirn soát, Ban diu hành va các can b quán 1 
cüa Cong tydà cO môi quan h phôi hcirp chat ch trong cong tác diêu hành, quàn l hott 
dng san xuât kinh doanh. 

- Dôi vâi Co dông: trong närn, Ban kirn soát Cong ty không nhn duc don thu 
yêu câu hay khiêu ni cüa cô dông hoc nhórn cô dông cO t 1 và thi gian s hüu cô 
phân theo quy djnh ti Diêu 1 Cong ty. 
VI. KET LUAN VA KILN NGHI:  

Trong näm 2019, Ban Diu hành Cong ty d cO nhiu n 1irc trong vic diu hành 
san xuât kinh doanh. Nh sir n luc va phi hp chat chë giUa Hi dOng quàn trj, Ban 
giám doe trong qua trinh chi do diêu hành vã trirc tiêp tharn gia tháo g khó khän, vuOng 
mac trong hot dng san xuât kinh doanh. Ngoài chi tiêu san hrgng, sa chüa rnng 1ui 
cap nixâc Cong ty d phân dau thirc hin dt và hoàn thành vucit các chi tiêu kê hoach san 
xuât kinh doanh và li nhuan ma Dai  hi dông cO dOng dê ra nhix: 

- Tong doanh thu: thrc hin tang 102,72% so vâi kê hoach. 
- Lai nhuân truâc thuê: dat 167,50% so vó'i kê hoach. 
- Co tüc: dat  13 1,25% so vOi kê hoach. 
- Mua Si nuâc sach:  thrc hin theo dung h9p dOng da k vi Tong Cong ty Va các 

Nghj quyêt cüa Hi dông quãn trj ye dan giá rnua Si nuOc sach.  Dan giá tir tháng 01 den 
tháng 11 nam 2019 là 5.120,6 dIm3, don giá thang 12 näm 2019 là 5.530,25. d/rn3. 

-, Gàn dOng ho nuc: trong nArn gän 6.174 DHN vâi chi phi phat sinh 13 t cia hach 
toan hêt vào närn 2019 theo nghi quyêt sO 51/NQ-HDQT ngày 19 thang 3 näm 2020. 

Mt s kin ngh: 
- Vê cOng nçi thu tin nuâc khách hang: COng ty thirc hin ngung thu tiên nuâc tai 

nhà khách hang, da dng các kênh thanh toán, do dO can phOi hp chat chë trong cong tác 
theo dOi cOng n. 

- Tang cung cong tàc kim tra ni b ye chat lucmg d9c sO cüa cOng nhân nhãm 
tInh dung luçing nuâc tiêu thii và giãrn khieu nai  cüa khách hang. 

- Các khoãn phãi thu: kjp th?ñ don dc các khoàn nçi phãi thu cia có biên bàn 
nghim thu dua vào si'r d1ing. 

Trên day là báo cáo cüa Ban kirn soat COng ty Co phn Cp Nuó'c Ch Lan, trInh 
Dai hi dOng cô dOng thu&ng niên thông qua. 

KInh chüc Dti hOi  thành cOng. 
Xin trân trçng cam an. 

TM.BAN KIEM SOAT 
TRUNG BAN 

Nyinhân:  
- Hi dng Quán trj Cong Ty 
- Ban diêu hành Cong ty. 
- Co dOng cOa Cong ty. 
- Các TV BKSCTCPCNCL. 
- Lu'u BKS CTCPCNCL. L4J THI THU 
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TONG CONG TY CAP NIJOC SAT GON 
TRACJJ NHIEM HUll HN MQT THANH VIEN 
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tr do — Hanh phüc 

   

      

S: fl-  /TTr-HDQT Qudn 5, ngàyll thángG näm 2020 

T5 TRINH 
Ye các ni dung xin kin Di hi dng c dông 

   

   

 

KInh gi:  Dii hi dng c dông thtrô'ng niên näm 2020 
Cong ty cô phn cp nixrc Chçr L&n 

    

Can ci'r Lust Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/20 14 cña Quôc hi nithc 
Cong hOa X hi Chü nghia Vit Narn; 

Can ci'r Diu 1 t chirc va hot dng Cong ty c phn cp rnrâc Chci Lan (si.'ra dôi, 
bô sung lan 4) dä duçic Dai  hi dông cô dông thuo'ng niên näm 2018 thông qua ngày 
27/04/20 18 (NQ s 04/NQ-DHDCD). 

Hi dng Quãn trj (HDQT) Cong ty c phn cp nuó'c Chc Lan (sau day gi tat là 
Cong ty) kinh trInh và xin kiên Dai  hi dông cô dông (sau day gçi tat là DHDCD) ye các 
nôi dung nhu sau: 

I!- Phãn phi loi nhuân và chia c tác näm 2019: 
Kêt qua hot dng kinh doanh närn 2019 cüa Cong ty dat thrc nhu sau (dInh kern bang 

chi tiêt): 
- Tang ku nhuân k toán trixc9c thu& 30.289.507.539 dng 

Thus thu nhp doanh nghip: 8.239.349.3 17 dOng 

- Lçui nhuân sau thu thu nhp doanh nghip: 22.050.158.222 dông 

Lcui nhun chua phân ph& nArn truOc chuyn sang: 942.434.826 dOng 
- Tng lçui nhun phân ph&: 22.992.593.048 dOng 

CAn cir quy djnh cüa Diu l Cong ty và tinh hinh thirc t cüa Cong ty, HDQT kInh d 
xuât Dai hôi dông cO dông xem xét thông qua phirnng an phân phOi Igi nhun dt duc cüa 
nAm 2019 nhu sau: 

1. Chi trã cô trc (59,37%) -> c ti'rc 10,5%: 13.650.000.000 dng 
+ Ngày dãng k3 cuôi cling: 24/07/2020 

2. TrIch qu5 thuang Nguui quàn l Cong ty (1,57%): 36 1.778.400 dng 
3. TrIch qu khen thuâng (18%): 4.13 8.666.749 dông 
4. TrIch qu5 phüc lçui bao gôm: 

V Ngtthi lao dng (18%): 4.138.666.749 dng 
V Ngui quãn 1 Cong ty (3,06%): 703.48 1.150 dông 

II!- K hoach tài chInh nAm 2020: 
HDQT kInh d nghj DHDCD thông qua k hoch tài chInh nArn 2020 vó'i các chi 

tiêu chinh nhix sau: 

   

   

   

   

   

- Tng doanh thu: 
- Tng igi nhun k toán truàc thu: 
- Loi nhuân sau thud: 

Ctirc: 

T trinh EHDCD thiIng nidn ,0m 2020 v nhong ni dung nm ' kin -1- 

1.225.456.000.000 dng 
33.657.000.000 dng 
26.264.000.000 dng 
10% / mnh giá c phiêu 

    

    

          



III!- Chon cong ty kim toán báo cáo tài chInh närn 2020: 
- Nhäm to diêu kiên thuân lçi cho Ban Giám dôc trong diêu hành hot dng san xuât 

kinh doanh cüa Cong ty vã dam bão tuân thU quy djnh pháp lut, HDQT kInh dê nghj 
DHDCD tiêp tuc Uy quyên cho HDQT 1ira chon cong ty kiêm toán báo cáo tài chInh näm 
2020, trên co' si kiên dé xuât cUa Ban kiêm soát. 

IV/-Qu thñ lao thurc hiên nãm 2019 và qu thU lao kê hoach nám 2020 cfla ngirUi 
luãn l không chuyên trách: 

Can cr Nghj djnh so 53/2016/ND-CP ngày 13/6/2016 cUa ChInh phU quy djnh ye 
lao dng, tiên lixcng, thU lao, tiên thuâng dôi vó'i cong ty có cô phân, von gop chi phôi cUa 
nhà nuâc chiêm trén 50% von diêu l; 

Can cir Thông tu 28/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/9/2016 cUa B Lao dng Thuang 
binh X hoi huâng dan thirc hiên quy dinh ye lao dng, tiên luong, thU lao, tiên thung dOi 
vi cong ty CO cO phân, von gop chi phôi cUa nhà nuâc; 

Can ci Nghj quyêt so 40/NQ-HDQT ngày 12/09/2019 cUa Hi dông quân trj Cong 
ty cô phân cap nuc Ch L6n phé duyt qu5 tiên luo'ng kê hoch näm 2019; 

Can cirbáo cáo kêt qua tài chInh näm 2019 (sau kiêm toán). 
Ban diêu hành báo cáo qu5 thU lao thuc hin näm 2019 và qu5 thU lao kê hoch nãrn 

2020 cUa nguYi quãn l không chuyên trách, C%i the nhu sau: 
a. Qu5 thU lao thirc hin näm 2019: 

- So ngu?i quán l không chuyên trách duic trã thU lao theo ké hoach: 10 ngixii. 
- S ngu&i quãn 1 không chuyên trách sU diing bInh quân: 9,667 nguO'i 
- Qu5 thU lao thirc hin: 580 triu dng (Näm tram tarn rnuai triu dong). 
- Thu nhp binh quân tir thU lao: 5 triu dng/nguOi/tháng. 

b. Qu5 thU lao kê hoich Ham 2020: 
- S ngi.thi quãn 1 không chuyên trách duçc trã thU lao theo k hoch: 10 ngui. 
- Qu thU lao k hoch näm 2020: 5 triu x lOng x 12 thang 600 triu dOng. 

(So tiên bang chi?: Sáu tram triu dOng,) 
Can cU các quy dnh, HDQT kInh dê nghj DHDCD xern xét thông qua: 

1. Qu thu lao thrc hin näm 2019 cUa ng.thi quân l khOng chuyên trách là 580 triu 
dOng (Nàm tram tarn rnuai triu dOng). 

2. Qu thU lao k hoch närn 2020 cUa ngui quàn l không chuyên trách là 600 triu 
dOng (Sáu tram triu dng). Qu thu lao thuc th thrc hin cUa näm 2020 së duçc quyêt toán 
theo qu tiên luong thirc tê thrc hin cUa nguii quãn l cOng ty chuyên trách và duc phân 
phôi theo quy chê chi trã tiën luong, thU lao, tiën thung cUa Cong ty. 

3. ThU lao cUa Ngithi phi trách quán tr Cong ty, kiêm thu k HDQT (khong tInh vào 
qu thU lao cUa Ngui quãn 1 không chuyên trách): 4.000.000 dong / tháng (bOn triu 
dOng /tháng). 

V/-K kt hop dng mua ban si ntr&c sach qua dng ho tong nàm 2020 Va 2021: 
Can cU diem 3, khoân 1 diéu 162 Lut Doanhnghip "HQp dOng, giao djch giü'a 

cong vói cO dOng sà hi?u trên 10% tOng sO cO phOn phô thông cza cOng ty và nhIbig 
ngu&i có lien quan cza hQ phái dwcic DHDD hoc HDQT chOp thun" và khoàn 3 diêu 
162 Lut Doanh nghip "DHDCD chOp thuán các hçrp dOng và giaodjch cO giá fr/ ? 35% 
tong giá trj tài san doanh nghip ghi trong bOo cáo tài chInh gOn nhOt ". 

Hp dOng rnua ban si nixâc sch qua dOng ho tOng k ket giUa Cong ty CO phân cap 

nuâc Ch Lan và Tng Cong ty cp nuâc Sài Gôn TNHH MTV (là c dOng sâ hUu 51% 
tOng s c phn ph thông cUa COng ty) có giá trj thanh toán hang thang nhO ho'n 35% tong 
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Nguyn Van Dung 

gia trj tài san doanh nghiép, nhung tng giá trl hcip dng nu tInh cá näm s iOn han 35% 
tong giá trj tài san doanh nghiêp ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât. 

Do do, dé hp dông rnua ban si nuOc sch qua dong h tng duc k kêt sOm, to 
diêu kin thun lçii cho vic diêu hành hoat dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty Va tuân 
thu dung quy djnhpháp 1ut, HDQT kInh dé nghj DHDCD chap thun: 

- Uy quyên cho HDQT xem xét, quy& djnh v dan giá k kt hcp dong mua ban 
si nuOc sch qua dông ho tong närn 2020 gifla Cong ty cô phân cap nuó'c Chç Lan và Tong 
Cong ty cap rnxOc Sài Gôn TNHH MTV. 

Uy quyn cho HDQT xem xét, quyt djnh v don giá nàm 2021 trong thOi gian 
chi.ra to chirc DHDCD thixing nien näm 2021. Trong trilô'ng hcip nay, HDQT cO trách 
nhiêm báo cáo DHDCD näm 2021 ye don giá ic kêt hqp dông mua ban si nirOc s?ch  närn 
2021 ma HDQT dä thông qua. 

- Uy quyên cho Giám doe Cong ty xern xét k) kt hqp dng mua ban si nuO'c sach 
qua dong ho tong närn 2020 và 2021 vO'i Tong Cong ty cap nuOc Sài Gôn TNHH MTV 
theo dan giá dâ dixçc HDQT thông qua. 

VI/-Bu b sung thànhviên Ban kim soát nhiêm ky 2017 — 2022: 
Can cir Nghj quyêt DHDCD thuing niên närn 2017 v/v  bâu Ban kiêm soát nhirn k' 

2017 — 2022, kt qua phiên hçp dAu tién cüa Ban kim soát v/ bu Tru&ng Ban kiêrn soát 
và Nghj quyêt cUa DHDCD bu b sung rnt thành viên Ban kin soát, nhân sir Ban kiêm 
soát Cong ty cô phân cap nixOc Chci Lan nhirn k' 2017 —2022 gm 5 thành viên: 

1.  Ba Lai  Thj Thu Tru&ng Ban kiém soát 
2.  Ba Tnrang Thj Thanh Nhung Thành viên Ban kiêm soát 
3.  Ong Nguyn Ng9c Luo'ng Thành viên Ban kiêm soát 
4.  Ba Lê Thj Kim Xuyên Thành viên Ban kiêm soát 
5.  Ba Nguyen Thj Bão Châu Thành viên Ban kiêm soát 

Ngay 0 8/06/2020 Tng Cong ty cp nuOc Sài Gôn TNIHH MTV dä cO van ban so 

1860/TCT-HDTV gri Cong ty v vic d cü nhân sr Ban kim soát Cong ty cô phân cap 
nuâc Cho LOn. Theo do Tng Cong ty giâi thiu Ong Hoang Thanh BInh lrng cü thành viên 
và Trirâng Ban kiêm soát Cong ty c phân cap nuó'c Ch LOn nhirn k' 2017 — 2022 (thay 
bà Lai TM Thu, có don tir nhiérn kê tr khi DHDCD bâu thành viên thay the). 

Nham dam bão nhân su can thiêt dê Ban kiêm soát thirc hin tot cong tác giárn sá 
hoat dng san xuât kinh doanh, HDQT kInh trInh DHDCD xem xét chap thun bâu bô sun 
1 thãnh viên Ban kiêm soát nhirn k' 2017 —2022: 

- Danh sách ing cir, d cir: theo quy djnh cüa Diu 1 Cong ty. 
- Nguyen the b.0 cü: th%rc hin theo phuang thuc bu dn phiu theo quy djnh cü 

Diêu 1 Cong ty. 
- Nguyen the trüng cir: eh9n mt ngthi có s phiu bu cao nht. TruOng hçip CO t 

02 irng ei:r viên trâ len dat  cüng s phiu bu cao nitht va bang nhau thI së tiên hanh bâu 1a 
trong sO các üng cü viên do ho.c 1xa chçn theo tiêu chI cua quy ché bau th dä dt.rqc DHDCD 
thông qua. 

Tran trong kinh trinh. 

Nol nhn: 
-Nhu trn; 
-L.ru VT, VP.HDQT. 
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•CONGT 
CO PHA'N 

CAP NiJOc 

CHc1Li 
H T 

tháng 03 nm 2020 
DOC 

AN ANH 

TONG CONG TY CAP NUC SAi GON 
TRACH NI{IM lit/U HN MQT THANH VIEN 
CONG TY CO PHAN cAp NI/(C CH1 L(N 

DV THAO KE HOACH TAI CHfNH NAM 2020 
Dcm vi tInh: triêu dn 

STT Chi tieu 
Thtrc hiçn 

019 
Ke hoach 

2 20 0 

Chênh 1ch Ku 
2020 sovó'iTH 

2019 Ghi thu 

Chênh 1ch TS'I 

A B 1 2 3=2-1 4=2/1 S 

1 Doanh thu ban hang vã cung cp djch vi,i 1,067,090 1,218,006 150,916 114% 
2 Các khoàn giãm trr doanh thu 
3 Doanh thu thun v ban hang & cung cp djch vi,i 1,067,090 1,218,006 150,916 114% 
4 Gia v6n hang ban 972,801 1,119,01Q 146,209 115% 
5 94,289 98,996 4,707 105% 

6 Doanh thu hot dQng tài chInh 4,764 5,450 686 114% 

7 ChiphItàichInh 2,827 4,510 1,683 160% 

8 ChiphIbanhàng 20,762 21,800 1,038 105% 

9 Chiphiquãn1doanhnghip 43,980 46,179 2,199 105% 

10 LqinhunthuntirhQatdngkinhdoanh 31,484 31,957 473 102% 

11 Thu nh.p khác 2,096 2,000 (96) 95% 

12 Chi phi khác 3,290 300 (2,990) 9% 

13 Lciinhuankhac -1,194 1,700 2,894 

14 Tong1ciin1iunketOantruo'cthue 30,290 33,657 3,368 111% 

15 Ehu thu thp doanh nghip hin hanh 7,264 7,496 232 103% 

16 
Thu thu thp doanh nghip hin hành phài flOp theo 
BB thanh tra thud 2,552 (2,552) 

17 Thu&thunpdoanhnghiphoan1i -1,577 -103 1,474 7% 

18 Lçii nhun sau thus thu nhp doanh nghip 22,050 26,264 4,214 119% 

19 Céticdirkintrã 10.5% 10% -0.5% 95% 

KE TOAN TRUYNG 

VU TH! NHIf QU'(NH 

Trang 1 



LICH TRICH NGANG 1NG C1 VIEN BAN KIEM SOAT 
TY cO PHAN CAP NU'OC CH LON NHIM K' 2017 — 2022 

(Theo thif tçr A, B, C) 

STT 
HQTEN 

NGAY, THANG NAM SIiNII 
IMA CII! 

TY LE 
BE CU 

TRINH BQ 
CHUYEN MON 

QUA TR!NH CONG TAC 

Ong HOANG THANH BINH 51% -Ci:r nhân kinh té chuyên 2001-2004: Chuyên viên k toán — Cong ty Xi mäng Ha 

10/02/1975 nganh K toán — Kim toán. Tiên 1. 

358/6E Cách Mang Tháng 8, 
P.10, Q.3, Tp.H ChI Minh 

-Giây chirng nhn K toán 
trung. 

2004-2008: Chuyên viên k toán — Tng Cong ty ctp 
rniôc Sài GOn. 

-Giy chüng nhn Kiêm 
soát viên doanh nghip. 

2008-20 10: Tr 1 kiêm toán — Cong ty kim toán AFC- 
BDO. 

-Trung cp 1 1un chInh 
trj-hành chInh. 

20 10-2014: Phó Tnring phOng TCHC, thãnh viên Ban 
kim soát — Cty cô phn cp nirc Thu Dirc. 

2014-2017: Trung phông TCHC, thành viên Ban kim 
soát — Cty c phn cp nuâc Thu Düc. 

2017 - Nay Truâng Ban kim soát — Cong ty c phn 
cap nisOc Thu Dic. 



u i BONG CO BONG THU'UNG NIEN NAM 2020 
* CA'P NLIOC  1  NG TY CO PHAN CAP NIJC CH€1 LaN 
%CHQLft4 

PHIEU BIEU QUYET 

Ten c dông: NGUYEN VAN A 

So dang k) sâ hU'u: 123456789 

Sâ htru: 2.000 Co phn Ma C dông: 001 
9 p 9 9 p A A A 1 A P A I • A A iong SO CO pnan co quyen rneu quyet: 2.000 cô phân 

(Quj5.Cd Dông sü dyng Phiu Biu Quylt nay d biu quylt các vtn d chung tqi Dqi hai:  Bdu Doàn Ghz 
tfc/i, Doàn Thu- kj, Ban kkm phiEu, Ni dung chwoiig trinh Dai hói) 
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Hç 

S 

Tng 

Tling 

\CHcIL(N 

cOo. \QI 
cO' PHN tONG 

CAP NLJC 

. 
/ 

BONG CO 
TY CO 

lEN BAN KIEM 
NGUYEN VAN 

123456789 

2.000 cli phn 

có quyn biu 

BONG THUNG NIEN 
PHAN CAP NIIOC CH 

NAM 2020 
LON 

KY 2017- 2022 
001 

phn 

PHIEU BAU 
SOAT, NHIEM 

A Ma cô dông: 

quyt : 2.000 x 1 = ci 

ten Co dông: 

dàng k)' sà hiru: 

s c phn: 

sli cli phn 

Stt Ho ten ü'ng Vfl 

Cáchl: 
Dánh d.0 (X) vão ô trng 
(Bâu hét cho frng vien) 

Cách2: 
Ghi s6 phiu bu vào ô trng 

1 HOANG THANH BiNH 

Quan 5, ngày 30 tháng 06 nám 2020 
Co dông k ten 

Nguyn Van A 



0! BONG CO BONG THT1NG NIEN NAM 2020 
G TY CO PHAN CAP NU'OC CHV LON 

PHIEU BIEU QUYET 

Ten c dông: NGUYEN VAN A 

Ma s cô dông: 001 S dáng k s& hfru: 123456789 

Tng s cô phn có quyn biu quyt: 2.000 CO PIIAN 

CAC NQI DUNG BIEU QUYET: 

I- Báo cáo k& qua tài chInh kim toán và phuong an phân phi lçii nhun 
— näm 2019. 

LI Bôngy A A A - 

LI Khong Bong y LI Khong co y kien 

2'- Qu5 thu lao thirc hin näm 201? và qu thu lao k hoch nãm 2020 cüa 
ngurn quan ly khong chuyen trach. 

r-i A I1 A A , A - • 

Li Bong y Li Khong Bong y Li Khong co y kien 

3/ Uy quyên cho HDQT ch9n don vi kiêm toán báo cáo tài chInh nàm 
2020. 

A 
LI Bongy LI Không Bong LI Không có kiên 

9 F, '9 F, 

4i- Uy quyên cho HDQT xem xet, quyêt djnh ye don giá k)" kêt hçp dông 
mua ban si nuâc sch qua dông ho tong näm 2020 và näm 2021 vOi 
Tng Cong ty cp nuOc Sài Gôn. 

LI Bong LI Không Blng LI Không cO kin 

Kê hoch SXKD và tài chinh näm 2020. 

LI Dông A A A r r LI Khong Bong y LI Khong co y kien 

TP. HCM, ngày 30 tháng 6 nàm 2020 
Co dông kf ten 

Nguyen Van A 



TONG CONG TY CAP NUOC SAT GON 
M HOU HJN MÔT THANH VIEN 

PHAN CAP NIIOC CHO LON 

CONG HOA XA 1-101 CFIU NGH!A VIT NAM 
Dc 1p — Tçr do — Hnh phüc 

/NQ-DHDCD Quán 5, ngày tháng nãm 2020 

DU'THAO  

NGH! QUYET 
BA! HO! BONG CO BONG THIXONG NIEN NAM 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NIfOC CHQ LON 

DI HO! BONG CO BONG 
CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LON 

Can cir Lust  Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cüa Quc hi 
nuâc Cong hôa X hi Chü nghia Vit Narn; 

Can ci'r Diu lê t chirc vã hoat dng Cong ty c phn cp nuàc Ch Lan (scra 
dôi, bô sung lan 4) dä duçic Dti hi dong cô dong ththrng niên nãm 2018 thông qua ngày 
27/04/2018 (NQ s 04/NQ-DHDCD); 

Can cü Biên ban h9p Dai  hi dng c dông và các Biên bàn kirn phiu t?i  phiên 
h9p Di hi dông cô dông thithng niên näm 2020 cüa Cong ty cO phân cap nuOc Chçi Lan 
ngày 30 tháng 06 närn 2020. 

QUYET NGH! 

Thur 1: Báo cáo kt qua hoit dng SXKD và tài chInh (da kim toán) và phirnng an 
phân phôi iqi nhun närn 2019: 
a) Kt qua hott dng SXKD närn 2019: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

b) Phixng an phân ph& lçii nhun nãm 2019: 

- Chia c tirc 10,5% / mnh giá c phiu (59,37%): 
* Ngày dãng kj cui cIng thcc hin quyn nhan  c 

13.650.000.000 dng 
tz,c: 24/07/2020 

TrIch qu thuâng Nguôi quán 1 Cty (1,57%): 361.778.400 dông 
TrIch qu khen thuang (18%): 4.138.666.749 dông 
TrIch qu phüc lçii (21,06%): 4.842.147.898 dông 

V Ngui lao dng (18%): 4.138.666.749 dng 
V Ngithi Quãn 1 Cong ty (3,06%): 703.48 1.150 dng 

Ph4n bié'u quye't: 

- Tang so' cphiê'u có quyn bku quye't tgi Dgi h5i: cphiéu 
- Sphiê'u dng : c phiê'u, dat t5 ìé  
- Sphiê'u khOng dngj5. cdphié'u, dt ti) l  
- Sphiê'u trng: cphiê'u, dgt 

Dr thâo Nghj quyt DHDCD thung niên näm 2020 -1—
Cong ty c phãn cap nuàc Chq Lan 

Tng doanh thu: 1.073.975.259.140 dng 
Tng lçxi nhun k toán truac thu: 30.289.507.539 dng 
Thu thu nhp doanh nghip: 8.239.349.3 17 dng 
Lçi nhun sau thu thu nhp doanh nghip: 22.050.158.222 dng 
LN chua phân phi näm truâc chuyn sang: 942.434.826 dng 
Tng 1çi nhun phân phi: 22.992.593.048 dng 



Thir 2: Ké hoach san xut kinh doanh và tài chinh nàrn 2020: 

- Tng doanh thu: 1.225.456.000.000 dng 
Tng lqi nhun k toán truc thu: 33.657.000.000 dng 

- Lcyi nhuân sau thud: 26.264.000.000 dng 
- Ctrc: 10% / mnh giá Co phiu 

Phcn biê'u quyê't: 

- Tang so' cphiê'u cO quyn biu quyé't tgi DQi hói. cphie'u 
- SO' phi ê'u dngj: co'phiê'u, dat t5' l % 
- SO phie'u khOng dng j: co' phié'u, dgt tj' l  
- So' phiê'u trng: co'phié'u, dat t lê  

Thfr 3: Uy quyn cho Hi dng Quán trj l?a  chQn don vi kim toán báo cáo tài chinh 
näm 2020, trên ca s kiên dê xuât cüa Ban kiêm soát. 

Phcn bié'u quyê't: 
- To'ng so' co'phiê'u có quyn biu quyê't tQi DQi h(5i: co'phiê'u 
- SO'phiê'u dng: cO phiêu, dat t' lé % 
- SO'phie'u khOng dng .. co'phiê'u, dat l  
- So' phiê'u tro'ng: co'phiê'u, dat lé % 

Thir 4:  Qu5 thu lao thirc hin närn 2019 và qu5 thu lao k hoch näm 2020 cüa ngithi 
quân 1 không chuyên trách: 
1. Qu thu lao thirc hin näm 2019 : 580 triu dng (Btng chü : närn tram 
tam mum triu dong). 
2. Qu5 thu lao k hoach näm 2020 cüa ngui quãn 1 không chuyên trách là 
600 triu dong (Sáu tram triu dông). Qu thi lao th?c tê thirc hin cüa näm 
2020 së dirçc quyêt toán theo qu5 tiên luong th?c tê th?c hin cüa nguYi quãn 
l cong ty chuyên trách va duqc phân phôi theo quy chê chi trã tiên li.rang, thU 
lao, tiên thuâng cUa Cong ty 
3. ThU lao cUa NguOi phii trách quàn trj Cong ty, kiêm thu k HDQT (khong 
tfnh vào qu thU lao cUa Nguô'i quãn 1 khong chuyên trách): 4.000.000 
dong/tháng (bôn triu dong Ithang). 

Phcn biu quyê't: 
- Tdng so' co'phiê'u cO quyn bié'u quylt tgi Dgi h5i: cdphié'u 
- SO'phiê'u dngj: co'phié'u, dat t lê  
- SO'phiê'u khOng dng j: co' phie'u, dat tj lê % 
- So' phiê'u trng: co' phiê'u, dqt tj' l  

ONG I 
OPHA 
P Nh 

H1L 

Th(r5: V dan giá rnua si nuâc sach  qua dng h tng cUa hçp dng mua ban si nuâc stch 
k kêt vO'i Tong Cong ty cap nuâc Sài GOn TNHH MTV: 
1. Uy quyên cho HDQT xem xét, quyêt djnh ye don giá näm 2020. 
2. Uy quyên cho HDQT xem xét, quyêt djnh ye dan giá näm 2021 trong thai gian 
chi.ra tO chi'rc DHDCD thithng niên nãrn 2021. Trong triRing hçip nay, HDQT có 
trách nhim báo cáo DHDCD nãrn 2021 ye don giá k kêt hvp  dông rnua ban si 
nixOcsach narn 2021 ma HDQT d thông qua. 
3. Uy quyên cho Giám dôc Cong ty xem xét k két hçip dOng mua ban si nuó'c 
sch qua dOng ho tong narn 2020 và 2021 vâi Tong Cong ty cap nrnc Sài GOn 
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TN}IH MTV theo dn giá dä duçc HDQT thông qua. 

Co dông là Tng Cong ty cap nu'ó'c Sài Gôn TNHH MTV không dtrçrc tham 
gia biêu quyêt ni dung nay, do có 19i Ich lien quan. 

Phcn biu quyêt: 

- Tang s cphie'u Co quyn biu quyEt tii DQi hi: cphiê'u 
- So phiêu dOngj5: cdphié'u, dat tj' lê % 
- SO' phiê'u khong dng j: c phié'u, dgt tj' lé  
Sphiê'u trng: c phié'u, dgt tj) l  

Thur 6: Bâu b sung 01 thành viên cO ten sau day vào Ban kim soát Cong ty c phn 
cap niz9c Chç Lan nhim k 2017 — 2022 (theo thr t1 phiêu bâu ttr cao 
xuông thâp): 

1. Ong/Bà  
Phn biu quyê't: 

- TOng s cphiéu cO quyên biêu quyê't tçsi Dqi h5i. cO phiêu. 
- Ong/Bà , dt % s phiu bu / thng s c phiu 

cO quyên biêu quyët tham Dai  hi. 

Nghj quyt Dai  hi dng c dông thrning niên näm 2020 cüa Cong ty cô phin cap 

nuâc Chçi Lan to chUc vao ngày 3 0/06/2020 sê duçc thông qua toàn van t?i Dai hi a 
duçc dang tãi trén website: www.capnuoccholon.com.vn  trong 24 gi? sau khi kêt thi1c 
Dai hi dê Qu cô dông có thông tin. 

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LUN 
TM. OI HQI BONG CO BONG 

Chü toa Bai hi 
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