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TẦM NHÌN 
 

Công ty định hướng ngoài nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn Thành phố do 
UBND Thành phố Hà Đông giao, Công ty hướng tới phát triển trong một số lĩnh vực khác như 
tham gia đầu tư nâng cấp đường giao thông, xây dựng khu văn phòng và nhà ở cao cấp... 

 

SỨ MỆNH 
 

Công ty đề ra mục tiêu “Nâng cao chất lượng và Thái độ phục vụ” nhằm xây dựng công ty ngày 
càng vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Hà Đông luôn văn minh "Sáng - Xanh - Sạch - 
Đẹp". 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Thành lập công ty 
 
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích được 
thành lập từ tháng 7 năm 1986. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, từ lúc mới được 
thành lập với lực lượng lao động ít ỏi, cơ sở vật chất còn nghèo nàn. Đến nay, Công ty đã trở 
thành doanh nghiệp Nhà nước được xếp hạng II, với hơn 400 cán bộ công nhân viên có trình độ 
chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, sản xuất 
kinh doanh dịch vụ đang tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng là đơn vị chủ lực 
đảm nhiệm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Đông. 
 

Quá trình phát triển 
Tháng 7 năm 1986 Công ty Môi trường Đô thị Hà Đông được thành lập. 

Tháng 6 năm 2007 
UBND tỉnh Hà Tây có quyết định 976/QĐ-UBND phê duyệt phương 
án Cổ phần hóa và chuyển Công ty MTĐT Hà Đông thành công ty cổ 
phần. 

Tháng 9 năm 2007 
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông chính chức hoạt động 
theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 
0303000840 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tây cấp. 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 
Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ MÔI TRƯỜNG HÀ ĐÔNG 

Tên tiếng Anh Ha Dong Environment Public Service Joint Stock Company 

Tên viết tắt  

Biểu tượng  

Người đại diện Ông Đinh Văn Tiến 

Trụ sở 121 đường Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội 

Điện thoại 04.3355 2070 

Fax 04.3351 5843 

Website  

Vốn điều lệ 13.977.500.000 đồng 
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CÁC THÀNH TÍCH CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC 
 

Chất lượng dịch vụ công ích ngày càng được nâng cao: Đường phố Hà Đông đẹp hơn, sạch hơn, 
sáng hơn, nhất là trong những ngày lễ tết, không còn tình trạng ứ đọng rác thải trên địa bàn, hệ 
thống vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ được đầu tư, chăm sóc, tinh thần thái độ phục vụ của các bộ 
phận đã có nhiều tiến bộ, được cán bộ và nhân dân thành phố ghi nhận. 

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Công ty còn được giao thực hiện các dự án xây dựng cơ bản như: 
Dự án đường Lê Lai, Dự án đèn tín hiệu giao thông, các dự án đều đảm bảo đúng tiến độ và chất 
lượng công trình. 

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 
 

Từ 09/2007 Công ty bắt đầu hoạt động dưới hình thức công ty Cổ phần với vốn điều lệ là 
13.977.500.000 đồng. Từ năm 2007 đến nay, Công ty vẫn giữ nguyên quy mô vốn điều lệ. 

SẢN PHẦM/ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY  
 

 Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đô thị, công nghiệp. 
 Xử lý môi trường làng nghề 
 Quản lý, vận hành hệ thống: thoát nước, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng, trang 

trí đô thị, tín hiệu giao thông. 
 Quản lý, duy tu, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. 
 Dịch vụ vui chơi, giải trí công viên. 
 Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ. 
 Quản lý nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang nhân dân, dịch vụ tang lễ. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC  

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

BAN GIÁM ĐỐC 

Phòng Tổ 
chức LĐTL 

Phòng Hành 
chính quản 

trị 

Phòng Kế 
toán - Tài 

vụ 

Phòng Kinh 
doanh 

Ban QLDA 

4 Đội Môi 
trường
  

Đội vận tải 
& xử lý bãi 

Đội quản lý 
VH - NT 

Đội Thoát 
nước đô thị 

Đội Điện 
CSCC 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Môi trường kinh doanh 
 
Năm 2008 là năm có nhiều sự kiện 

đặc biệt: là năm Hà Tây sáp nhập với 

Thủ đô Hà Nội, năm thứ hai Hà Đông 

được công nhận là Đô thị loại III và 

Thành phố thuộc Tỉnh, một năm trọn 

vẹn, Công ty hoạt động theo mô hình 

công ty cổ phần và thực hiện nhiệm vụ 

theo đơn đặt hàng của UBND Thành 

phố Hà Đông. 

Nhưng phát huy truyền thống Công ty 

nhiều năm hoàn thành vượt mức các 

chỉ tiêu SXKD, Công ty đã vượt qua 

khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

CBCNVC-LĐ đoàn kết, thống nhất ý 

chí, nâng cao tinh thần trách nhiệm để 

thực hiện các chỉ tiêu kinh tế mà nghị 

quyết Đại hội cổ đông Công ty đã 

thông qua. Kết quả SXKD dịch vụ 

năm 2008 đạt được như sau: 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2008 
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ 
tiêu 

TH 
2007 

KH 
2008 

TH 
2008 

TH 
2008/KH 

2008 

TH 
2008/TH 

2007 
DT 10.597 34.199 39.255 114,8% 138,9 % 

LNST 800 978 2.372 242,5 % 296,5% 
 
Doanh thu 
 
Với doanh thu năm 2008 hơn 39 tỷ đồng, Công ty đã 

vượt kế hoạch đề ra 114,8% và tăng trưởng so với năm 

2007 đạt 138,9%. 

 

Lợi nhuận sau thuế 

ROE năm 2008 đạt 16,5% tăng gần gấp 3 so với năm 

2007 (năm 2007 đạt 5,7%). 

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2008 đạt 2,372 tỷ 

đồng, vượt kế hoạch 2008 đề ra là 242,5% và tăng 

trưởng bằng 296,5% so với năm 2007. 
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Khó khăn 
 

‐ Công ty mới chuyển sang hoạt động 
theo mô hình Công ty Cổ phần chưa lâu. 

- Chưa có nhiều kinh nghiệm trong chỉ 
đạo, điều hành sản xuất kinh doanh dịch 
vụ theo mô hình công ty cổ phần. Việc 
điều hành sản xuất từ phần giao kế hoạch 
đến phần đặt hàng có nhiều thay đổi.  

- Nhiệm vụ của Công ty đa dạng, nặng 
nhọc và độc hại, đối tượng phục vụ nhiều 
thành phần, chất lượng phục vụ đòi hỏi 
ngày càng cao, địa bàn làm việc trải rộng 
khắp thành phố.  
     - Các thiết bị chuyên dùng như xe vận 
tải, xe ép rác vừa thiếu, vừa xuống cấp 
nghiêm trọng, nên gặp nhiều khó khăn 
trong khâu vận chuyển, xử lý rác thải.  
    - Vấn đề ô nhiễm môi trường do các xe 
vận tải chở vật liệu cho các dự án làm rơi 
vãi trên các trục đường chính, đây là một 
trở ngại lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ 
của Công ty. 

Thuận lợi 
 
Công ty nhận được sự quan tâm và chỉ 
đạo trực tiếp của Thành uỷ, HĐND, 
UBND Thành phố và các ngành liên quan. 
Được sự giúp đỡ của tổ công tác thuộc 
UBND các xã, phường tuyên truyền từ đó 
nhận thức của CB và nhân dân trong 
thành phố về công tác VSMT được nâng 
cao. 
Đội ngũ CBCNVC-LĐ có tay nghề, có 
trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm 
trong công tác, có tinh thần trách nhiệm, 
năng động, sáng tạo, đoàn kết, giúp đỡ lẫn 
nhau trong LĐSX. 

 
Kế hoạch dự kiến trong tương lai 
 
Kế hoạch tăng trưởng 2009 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

Công ty lần thứ II, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã 

Hà Đông lần thứ XVIII. Tập thể CNVC-LĐ Công ty 

Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông tập trung mọi nỗ 

lực, mọi cố gắng để phát huy những kết quả đã đạt 

được trong năm 2008, tiếp tục phấn đấu xây dựng 

Công ty ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, 

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo đặt 

hàng năm 2009 như sau: 

1. Doanh thu tiêu thụ                 48.000.000.000 đồng 

2.Thu nhập bình quân         2 triệu đồng/người/tháng 
3.Nộp ngân sách nhà nước          5.000.000.000 đồng 
4. Bảo toàn và phát triển vốn, phấn đấu trả cổ tức 
cho các cổ đông đúng thời hạn, đạt từ 10%/năm 
trở lên 
5. Chất lượng dịch vụ công ích không ngừng được 
nâng cao, không để rác thải tồn đọng, góp phần 
đảm bảo môi trường thành phố Hà Đông luôn 
“sáng -xanh - sạch - đẹp”. 
6. Các đoàn thể chính trị giữ vững danh hiệu vững 
mạnh xuất sắc. Công ty đạt danh hiệu cơ quan 
Văn hoá. 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 

Tăng trưởng doanh thu dịch vụ công ích qua các năm 2005-2008 (ĐVT:Triệu 
đồng) 

 
 

Tình hình thu nộp ngân sách từ năm 2005- 2008 (đơn vị: triệu đồng) 
 

 

Năm 2008, mặc dù có nhiều khó khăn trong việc hiện các nhiệm vụ chính trị của 
Công ty. Nhưng tập thể lãnh đạo, CNVC-LĐ Công ty đã tập trung mọi nỗ lực, cố gắng, 
đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, tìm ra nhiều giải pháp cụ thể nên năm 2008, 
Công ty phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao theo hồ sơ 
đặt hàng. Đặc biệt trong năm 2008, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mặc dù gặp 
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Năm 2008, Thu nhập bình quân/người/tháng của người lao động công ty là 1.700.000 
đồng. Kế hoạch năm 2009, Công ty phấn đấu đạt 2.000.000 đồng/người/tháng. 

rất nhiều khó khăn, nhưng sản xuất kinh doanh dịch vụ vẫn phát triển: doanh thu đạt 
138,9% so với thực hiện năm 2007, thu nộp ngân sách đạt 101% so với thực hiện năm 
2007, cổ tức đạt 10%/năm cao hơn 3% so với năm 2007, bảo toàn và phát triển vốn, đời 
sống CNVC-LĐ ngày càng được cải thiện thu nhập đạt 113,33% so với năm 2007. 
 

 

Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động 
 

Tình hình số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty đến ngày 30/06/2009: 

STT Loại lao động Số lượng 

I Dài hạn 403 

1 Đại học 32 

2 Cao đẳng 9 

3 Trung cấp 18 

4 Lao động phổ thông 344 

II Ngắn hạn 70 

Tổng 473 

 

Thực hiện chế độ với người lao động 
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Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 
Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

STT Khoản mục Năm 2008 Năm 2007 Tăng 
trưởng 

1 Doanh thu thuần 39.255,47 10.596,84 270,45%

2 Lãi trước thuế 3.294,99 1.111,66 196,4% 

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 922,6 311,26 196,4% 

4 Thuế thu nhập hoãn lại - - - 

5 Lãi sau thuế (2-3-4) 2.372,39 800,4 196,4% 
 

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 1.679 đồng /CP 

 

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2008 (Đơn vị tính: Triệu VNĐ) 
STT Khoản mục Năm 2008 Năm 2007 

1 Tiền và các khoản tương đương 10.330 13.171 

2 Các khoản phải thu 4.690 1.450 

3 Tài sản ngắn hạn khác 456 317 

4 Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 8.656 10.171 

5 Tài sản dài hạn khác - - 

Tổng tài sản 24.368 25.277 

6 Phải trả người bán 1.955 633 

7 Phải trả ngắn hạn khác 3.289 6.793 

8 Nợ ngắn hạn - - 

9 Phải trả dài hạn - - 

10 Vốn chủ sở hữu 14.918 14.459 

Tổng nguồn vốn 24.368 25.277 

Tình hình tài chính 
 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 

1. Cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn    

1.1. Cơ cấu tài sản    
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- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản % 59,76 64,48 

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 40,24 35,52 

1.2. Cơ cấu vốn    

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 43 39 

- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 57 61 

2. Khả năng thanh toán    

- Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,41 1,69 

- Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,39 1,67 

3. Tỷ suất sinh lời    
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần % 7,6 6 

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở 
hữu % 5,7 16,5 

- Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần % 10,4 7,5 

 

 
 Khả năng thanh toán nợ của Công ty là khá cao và an toàn. 

 Về cơ cấu vốn, hệ số nợ/ tổng tài sản của Công ty là khá thấp. Năm 2007 là 43%, giảm 

xuống còn 39% trong 2008. Khả năng tự chủ về mặt tài chính của Công ty khá tốt.  

 Các tỷ suất sinh lời chung của Công ty tuy có xu hướng giảm từ năm 2007-2008 nhưng tỷ 

suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2008 lại tăng đáng kể so với năm 

2007: năm 2007 là 5,7 % và tăng gần gấp 3 lần vào năm 2008 tương ứng với 16,5%.  Đây 

là sự thành công lớn của Công ty vì trong năm 2008, nền kinh tế thế giới cũng như trong 

nước chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng Tài chính thế giới, mặc dù hoạt động sản 

xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra. 

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008: 
Giá trị sổ sách tại 

thời điểm 
31/12/2008 

            

                        
=  

VCSH tại thời điểm 31.12.2008 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 

Số cổ phiếu đang lưu hành 

    
= 

14.918.186.427 – 523.650.717 

 1.397.750 

 
                                                          =                                   10.298 đồng/ Cổ phiếu. 
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Chính sách cổ tức 
Tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty qua các năm 2007 - 2009 

STT Năm Tỷ lệ trả cổ tức (%) 

1 2007 7% 

2 2008 10% 

3 Dự kiến 2009 15% 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIẾM SOÁT 

Các hoạt động của Ban kiếm soát 

Trong năm 2008, Ban Kiểm soát đã tiến hành những hoạt động sau: 

- Tham gia tổ chức Đại hội Cổ đông 2008 
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị & đưa ra những đề xuất đứng trên lợi ích 

của Quý Cổ đông. 
- Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo Công ty về chiến lược, kế hoạch kinh doanh 

năm và báo cáo tình hình thực hiện. 

Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Giám đốc và Phòng Kế toán Tài chính chuẩn bị. 

 

Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và quyết định của Ban Kiểm soát 
 

Trong năm 2008, Ban Kiểm soát đã có sự trao đổi thường xuyên nội bộ cũng như với Hội 

đồng Quản trị, Ban Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp 

và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. Năm qua, Ban Kiểm soát không có quyết định thanh tra, 

kiểm tra bất thường nào đối với các hoạt động của Công ty. 

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 

Đến hết năm 2008, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp nghi vấn bất thường nào trong 
các hoạt động và tài chính của Công ty. Các hoạt động của đơn vị đều tuân thủ các quy định 
của Nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. 
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Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Ban 
Giám đốc Công ty & Phòng KTTC đưa ra. 

 

Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và 
các cán bộ quản lý 

Trong năm 2008 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động 

của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý 

khác của Công ty. Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý Cty CP Cầu Xây đã thể hiện 

trách nhiệm cao trong công tác điều hành. 

Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản 
trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông. 
 

Trong năm 2008, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp hoạt động tốt với Hội đồng Quản trị và 

Ban Giám đốc, nắm bắt & kiểm soát được tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban 

Kiểm soát đã chủ động đề nghị HĐQT họp định kỳ và tham gia tất cả các cuộc họp cũng như 

đóng góp ý kiến. Tuy nhiên công tác phối hợp giữa BKS & Cổ đông vẫn còn nhiều hạn chế.  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2008 



 

15 
 

 



 

16 
 



 

17 
 

 



 

18 
 

 



 

19 
 

 



 

20 
 

 



 

21 
 

 

 



 

22 
 



 

23 
 



 

24 
 



 

25 
 



 

26 
 

 

 



 

27 
 

 

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 
 

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của Công ty: Không có. 

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do Công ty nắm giữ: Không có. 

- Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan: Không có. 

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các Công ty liên quan: Không có 

 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 
 

Danh sách Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2008 có một số thay đổi so với năm 
2007. Cụ thể như sau:  

STT Vị trí Năm 2007 Năm 2008 

1 Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Hiển Đặng Văn Hiển 

2 Ủy viên HĐQT Đinh Văn Tiến Đinh Văn Tiến 

3 Ủy viên HĐQT Vũ Thị Viễn Vũ Thị Viễn 

4 Ủy viên HĐQT Bùi Đình Mạnh Bùi Đình Mạnh 

5 Ủy viên HĐQT Vũ Thị Mai Vũ Thị Mai 

6 Giám đốc Đinh Văn Tiến Đinh Văn Tiến 

7 Phó giám đốc Vũ Thị Viễn Vũ Thị Viễn 

8 Phó giám đốc Bùi Đình Mạnh Bùi Đình Mạnh 

9 Kế toán trưởng Vũ Thị Mai Vũ Thị Mai 

 

Sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, Danh sách Hội đồng quản trị và Ban Giám 
đốc có sự thay đổi: Ông Đặng Văn Hiển thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, Ông Đinh Văn 
Tiến được bầu thay ông Đặng Văn Hiển. 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2009 
 

ÔNG ĐINH VĂN TIẾN 
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 
 
Ông sinh ngày 24/3/1957.  
Ông đã tốt nghiệp bằng Cử nhân Kinh tế - 
Ngành thống kê XDCB. Hiện nay, ngoài giữ 
chức Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty, 
ông còn đảm nhiệm chức Phó Bí thư Công ty 
cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông. 
Ông đang là đại diện phần vốn Nhà nước 
chiếm 21% Vốn điều lệ. 

BÀ VŨ THỊ VIỄN 
Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám 
đốc 
Bà sinh ngày 8/10/1958. 
Bà tốt nghiệp cử nhân Luật và hiện nay bà 
đang là Đảng ủy viên của Công ty. 
Bà là đại diện phần vốn Nhà nước chiếm 
10% vốn điều lệ. 

ÔNG BÙI ĐÌNH MẠNH 
Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám 
đốc 

Ông sinh ngày 04/04/1959. 

Ông tốt nghiệp Kỹ sư ngành cơ khí. Hiện ông 
là Bí thư chi bộ Văn phòng Công ty Cổ phần 
Môi trường Đô thị Hà Đông. 

Ông đang là đại diện phần vốn Nhà nước 
chiếm 10% Vốn điều lệ của Công ty. 

 

BÀ VŨ THỊ MAI 
Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán 
trưởng. 
Bà sinh ngày 05/10/1969. 
Bà đã tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế chuyên 
ngành kế toán. 
Hiện bà là Phó bí thư Chi bộ Văn phòng 
Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà 
Đông. 
 
Bà đang là đại diện phần vốn Nhà nước 
chiếm 10% Vốn điều lệ của Công ty.  
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BAN GIÁM ĐỐC 
 

ÔNG ĐINH VĂN TIẾN 
Giám đốc 
 

 
 

BÀ VŨ THỊ VIỄN 
Phó Giám đốc 
 

ÔNG BÙI ĐÌNH MẠNH 
Phó Giám đốc 
 

 

BAN KIỂM SOÁT 

 

BÀ TRẦN THỊ HẠNH 
Trưởng Ban kiểm soát 
Bà sinh năm 1978, bà đã tốt nghiệp Cử nhân 
Luật kinh tế. Hiện bà đang đảm nhận chức vụ 
Nhân viên Phòng Kế hoạch. 

ÔNG PHẠM TRUNG THÀNH 
Ủy viên Ban kiểm soát 
Ông sinh năm 1974, ông đã tốt nghiệp Cử 
nhân kinh tế. Hiện ông đang đảm nhận chức 
vụ Nhân viên phòng Kế toán. 

 

BÀ ĐỖ THỊ THẮNG 
Ủy viên Ban kiểm soát 
Ông sinh năm 1964. Ông đang tiếp tục học 
lên Đại học, hiện ông đang là Đội trưởng Đội 
môi trường số 4. 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 30/06/2009 
 

Danh mục 
Số lượng sở 

hữu 
Giá trị 

Tỷ lệ 
(%) 

1. Cổ đông Nhà nước (UBND thành 
phố Hà Nội). Đại diện nắm giữ: 
- Ông Đinh Văn Tiến 
- BàVũ Thị Viễn 
- Ông Bùi Đình Mạnh 
- Bà Vũ Thị Mai 

 
712.852 
293.527 
139.775 
139.775 
139.775 

 
7.128.520.000 
2.935.270.000 
1.397.750.000 
1.397.750.000 
1.397.750.000 

 
51 
21 
10 
10 
10 

2. Cổ đông nội bộ 554.206 5.542.060.000 40 

3. Cổ đông bên ngoài 130.692 1.306.920.000 9 

Tổng cộng I + II 1.397.750 13.977.500.000 100 

 

  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Đinh Văn Tiến 
 


