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1. Dự thảo chương trình đại hội 
2. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018. 
3. Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018. 
4. Dự thảo Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất 

kinh doanh năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019. 
5. Dự thảo Nghị Quyết Đại hôi cổ đông thường niên năm 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 

 
Thời gian: 08:00-12:00 sáng thứ 6, ngày 10/05/2019 
Địa điềm: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và XD Bảo Lộc, số 56 Lê Thị Pha, phường 1- 
thành phố Bảo Lộc 

 

Thời gian Nội dung 

17h30-8h00 - Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho cổ đông, đón tiếp khách mời và 
Chào cờ 

8h00-8h15 - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và phát biểu khai mạc 

8h15-8h30 - Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự  Đại hội 

8h30-8h50 - Thông qua Quy chế làm việc 
- Thông qua chương trình Đại hội  

8h50-9h00 - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký 

9h00-9h50 

- Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban Kiểm Soát về  kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 
- Thông qua các báo cáo: 
1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 
và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 

9h50-10h00 

Thông qua các tờ trình: 
Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2018 
Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 
Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 

10h00-10h30 
- Đại diện Đại biểu cấp trên tham dự cho ý kiến chỉ đạo Đại hội 
- Thảo luận các nội dung chính của Đại hội (Báo cáo và các tờ trình) 
- Đoàn chủ tịch trả lời. 

10h30-10h45 - Giải lao/Tiệc trà  

10h45-11h00 - Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình 

11h00-11h15 - Thông qua nghị quyết Đại hội 

11h15-11h30 - Bế mạc Đại hội 
	

DỰ THẢO 



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC 
VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Bảo lộc, ngày    tháng 05 năm 2019 

 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 
--- 

Kính thưa:  Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng 
Bảo Lộc, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội thường niên 2018. HĐQT công 
ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt 
động của HĐQT năm 2018 năm phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 như sau: 
I. Đánh giá hoạt động HĐQT năm 2018: 
 Năm 2013 đến 05/2016 là Công ty CP hoạt động theo mô hình công ty Mẹ-con, trực 
thuộc công ty TNHH 1TV cấp thoát nước Lâm Đồng. Năm 2016 UBND tỉnh Lâm Đồng đã 
có quyết định số 2879/UBNDF-XD2 ngày 27/05/2016 về việc chuyển phần vốn  nhà nước 
(20.503 triệu đồng) về Công ty CP Cấp thoát nước và XD Bảo Lộc và Quyết định số 2081/QĐ-
UBND ngày 20/09/2016 v/v cử người đại diện Chủ sở hữu quản lý phần vốn nhà nước và giữ 
chức danh quản lý tại Công ty. Đồng thời đã  chỉnh sửa, điều chỉnh Điều lệ theo qui định pháp 
luật. Đến nay thực hiện mô hình Cty CP độc lập thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng. 

1) Thành viên HĐQT: 
Hội đồng quản trị có 02 thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn nhà nước: 

- Ông Nguyễn Trọng Hiếu: Đại diện 70% vốn nhà nước; giữ chức Chủ tịch HĐQT. 
- Ông Nguyễn Quốc Tuyến: Đại diện 30% vốn nhà nước và bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty. 

03 Thành viên bao gồm: 
- Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa: CB Kỹ thuật Công ty 
- Bà Nguyễn Thị Thư Trúc: Kế toán trưởng Công ty 
- Ông Võ Thành Y : Cổ đông ngoài Công ty 

2) Về kết quả sản xuất kinh doanh: 
Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng bàn bạc và ra nghị quyết chỉ đạo 

Ban Giám đốc điều hành hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của kế hoạch sản 
xuất - kinh doanh-tài chính theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017. 

Một số chỉ tiêu cơ bản: 

STT	 NỘI	DUNG	CHÍNH	 ĐVT	 Kế	hoạch	
	2018	

Thực	hiện	
	2018	

Tỷ	lệ	
	%	

1	 Tổng	sản	lượng	nước	sạch:	 m3	 3.443.408	 3.455.691	 100.36	

DỰ THẢO 



STT	 NỘI	DUNG	CHÍNH	 ĐVT	 Kế	hoạch	
	2018	

Thực	hiện	
	2018	

Tỷ	lệ	
	%	

		 	-	Công	ty	sản	xuất	 m3	 2.640.408.000	 2.653.160	 100.48	

		 	-	Mua	nước	của	Công	ty	Thiên	Hòa	An	 m3	 803.000	 802.531	 99.94	

2	 Nước	ghi	thu	 m3	 2.482.806	 2,486,592	 100.15	

3	 Tỷ	lệ	thất	thoát	 %	 28	 28,044.0	 0.04	

4	 Giá	thành	tiêu	thụ	SXCN	 Đ/m3	 8.385	 8,314	 -71.00	

5	 Giá	bán	bình	quân	SXCN	 Đ/m3	 8.985	 9,014	 29.00	

6	 Tổng	doanh	thu	 Đồng	 23.823.011.910	 25.364.302.376	 106.47	

4	 Tổng	lợi	nhuận	trước	thuế	 Đồng	 1,569,700,794	 3.486.013.583	 222.08	

C	 Tỷ	lệ	chia	cổ	tức	 %	 4	 4	 		

D	 Quỹ	lương	kế	hoạch	người	LĐ	SX		 Đồng	 4,873,000,000	 5.013.000.000	 102.9	

1	 Số	lao	động	SX	nước	bình	quân	 Người	 69	 69	 100.0	

4	 Thù	lao	HĐQT,BKS	 Đồng	 216,000,000	 216,000,000	 100.0	

E	 Đầu	tư	xây	dựng	cơ	bản,	sửa	chữa	lớn	 Đồng	 4,204,000,000	 2,182,816,998	 51.9	

• Thuận lợi: 
- Được sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố Bảo Lộc, cũng như Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh Lâm Đồng về sự phát triển của cấp nước đô thị Bảo lộc.  
- Thành phố có nhiều quan tâm hỗ trợ trong việc quản lý khoan khai thác nước ngầm, ưu 

tiên cho phát triển cấp nước theo phát triển hạ tầng giao thông thành phố. 
- Các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc đoàn kết nỗ lực trong việc triển khai và thực 

hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, kịp thời ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn phát sinh 
trong qúa trình thực hiện. 

- Tập thể người lao động đoàn kết, đổi mới phong cách làm việc vượt qua khó khăn để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

• Khó khăn tồn tại: 
- Hệ thống Cấp nước trên địa bàn thành phố đã cũ, mục nát, cả một thời gian dài phát triển 

theo nhu cầu sử dụng, không có qui hoạch cấp nước, ống nằm trong nhà dân, dưới lòng đường 
đến nay sảy ra bể vỡ nhiều làm thất thoát nước ( 28%), áp lực nước không ổn định ảnh hưởng 
đến chất lượng nước cung cấp cho khách hàng. 

- Công tác quản lý điều hành chủ yếu thực hiện bằng thủ công, bằng kinh nghiệm thiếu 
khoa học và lạc hậu nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp, xử lý sự cố. 



- Bộ máy quản lý cồng kềnh không hiệu quả, tình trạng làm việc không đủ 8 tiếng trong 
ngày nên năng suất lao động không cao từ đó làm thu nhập còn thấp, không tạo động lực cho 
người lao động. 

- Việc phải mua nước đầu nguồn Hồ Nam Phương tại một số điểm đối với mạng vòng nước 
ngầm làm bể vỡ, tỷ lệ thất thoát cao, giá mua tại điểm hòa vốn dẫn đến phải ngưng 05 trạm 
bơm tương đương 10 lao động làm khó khăn trong công việc, giảm thu nhập và giảm lợi nhuận 
của Công ty. 

3) Về hoạt động của HĐQT: 
HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm thông qua các nội dung báo 

cáo của Ban giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ra các nghị quyết triển 
khai công việc phù hợp với tình hình thực tế tại công ty. Tất cả các thành viên tham dự đầy đủ 
các cuộc họp, đóng góp ý kiến xác thực và đồng thuận cao theo thẩm quyền và yêu cầu làm 
việc của HĐQT về định hướng phát triển kinh doanh để phát triển Công ty. 

Các nghị quyết HĐQT đã ban hành tập trung vào việc phê duyệt kế hoạch sản xuất-kinh 
doanh-tài chính Công ty, điều chỉnh kịp thời các danh mục các dự án xây dựng cơ bản về phát 
triển, sửa chữa mạng lưới, cung cấp nước cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Về thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, công ty đã phân phối lợi 
nhận và thanh toán cổ tức cho Cổ đông đúng thời hạn, về chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm 
soát thực hiện đúng như nghị quyết ĐHĐ cổ đông đã thông qua. HĐQT, Ban điều hành nghiêm 
túc thực hiện đúng qui định pháp luật, qui chế, qui định của Công ty.    

4) Về hoạt động của BGĐ: 
Ban giám đốc trong năm 2018 có bổ sung 01 phó giám đốc. Nhìn chung Ban giám đốc 

điều hành đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, điều hành 
mọi hoạt động để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của 
HĐQT . 

Trong các phiên họp của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đều báo cáo công tác điều hành 
sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền theo nghị quyết để thông qua và các vấn đề phát sinh 
theo yêu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ban 
giám đốc thực hiện đúng quyền hạn theo điều lệ Công ty để thực hiện kế hoạch SXKD được 
giao. 
Trong điều hành, Ban giám đốc Công ty phối hợp tốt với Chủ tịch HĐQT theo qui chế hoạt 
động, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.  
II. Định hướng hoạt động HĐQT 2019: 
– Duy trì và phát triển ổn định cấp nước an toàn, tăng cường công tác chống thất thoát nhằm 

giảm tỷ lệ thất thoát, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng cho nhân dân trên địa bàn thành 
phố Bảo Lộc. Thực hiện các giải pháp quản lý mạng lưới Cấp nước và chăm sóc khách 
hàng ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất 
kinh doanh nước sạch, quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa để nâng cao hiệu 
quả kinh doanh nói chung. 



– Phân vùng cải tạo mạng lưới tiếp tục tiếp nhận sản lượng 2.200 m3/ngđ nguồn nước mặt 
Hồ Nam Phương và nâng sản lượng mua phù hợp với khả năng tiếp nhận trên nguyên tắc 
đảm bảo 3 lợi ích (Doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng) trên cơ sở đặt quyền, lợi 
ích của nhân dân lên hàng đầu.  

– Củng cố xắp xếp lại bộ máy quản lý gọn nhẹ, tăng cường công  tác quản lý giám sát, chỉ 
đạo các hoạt động của ban Giám đốc và bộ máy giúp việc, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các 
qui chế đã ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty. Sử dụng lao động 
hợp lý và đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động. 

– Chú trọng nâng cao năng suất lao động, đào tạo, tái đào tạo lại lực lượng lao động tâm 
huyết, có năng lực và thân thiện với khách hàng. Luân chuyển, thay thế cán bộ chủ chốt 
nhằm mục tiêu ngày càng hoàn thiện đội ngũ cán bộ, phát huy tốt năng lực, sở trường của 
cá nhân. Điều chỉnh thay đổi mô hình quản lý, xí nghiệp, các phòng ban Công ty tinh gọn 
và có hiệu quả nhất gắn lao động với vị trí việc làm, trả lương theo sản phẩm để tạo động 
lực cho người lao động, đáp ứng cho yêu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng hình ảnh 
Công ty Cấp nước có dịch vụ tốt, hướng đến khách hàng, thân thiện, chuyên nghiệp và 
hiện đại.    

– Tập trung công tác chuẩn bị và triển khai 02 dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh: 
o Dự án Kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước, cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố 

Bảo Lộc bằng nguồn vốn vay ưu đãi ODA của Chính phủ Đan Mạch  
o Dự án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải trung tâm thành phố Bảo Lộc, sử 

dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Bỉ.  
– Thực hiện tốt các nội dung kế hoạch theo nghị quyết năm 2019 được Đại hội đồng Cổ 
đông thông qua.   

– Thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty vào năm 2020 theo quyết định của Chính phủ . 
– Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và định hướng của HĐQT Công ty năm 

2020. Thay mặt cho HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty. 
– Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý cổ đông. 
– Thay mặt HĐQT Kính chúc sức khỏe đến các Cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt 

đẹp!  
Xin trân trọng cám ơn. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: HĐQT,VP. 

 
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 
  
 
 
 

 Nguyễn Trọng Hiếu 
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rniNrr DAI HQI o6xc Co DONG THIIoNG NIEN NAvr 2ug

Cdn c* LuQt DoanhnghiQp tii OAnOl4/QH13 dd daqc eutic h6i na6c C1ng
' .Hdq Xd Hli Chil Nghia ViQt Nam thdng qua ngdy 26 thdng 04 ndm 2014 vd cdc vdn

bdn hadng ddn thi hdnh;

Cdn cavdo Eiiu lQ td chrtc vd hoat d/ng C6ng ty CP CTN vdXD Bdo L6c;

Cdn ca vdo thqc te rct qud hoat dlng sdn xudt kinh doanh vd bdo cdo tdi
chinh C6ng ty daqc ki€m todn boi C6ng ty ki€m todn FAC.

Ban Ki6m so6t (BKS) C6ng ty b6o c6o tinh hinh hopt dQng, k6t qua s6n xuSt
kinh doanh ndm 2Ol8; m6t s6 g6p y, kitin nghi vd phucmg hu6ng hoat d6ng ctra
BKS C6ng ty ndm 2019 v6i citc n6i dung nhu sau:

u Hoar DQNG CUA BAN XrnVr SOAT

1, Tinh hinh ho4t tlQng cria Ban ki6m sodt

- N5m 2018, BKS cld ti6n henh tritin khai vd thgc hi6n nghiCm tirc viQc gidm
s6t tinh hinh hoat d0ng SXKD, d6m b6o tinh hqp phSp trong c6c hopt d6ng g6a c6c
thdnh vi6n HDQT, BGD, cdc cdn bQ qu6n ly khdc cria C6ng ty, su ph6i hqp hopt
dOng gitia BKS vdi FDQT, BGD theo quy dinh cria ph6p ludt vd DiCu lQ C6ng ty
nhdm b6o v6 quydn lqi hcr-p ph6p cria C6ng ty vd C6 dOng.

- Ki6m tra, giSm s6t viQc thgc hi6n Nghi quytit ctra Eai hQi cl6ng c6 d6ng
ndm 2018 vd Nghi qrytit cria H6i d6ng qu6n tri (HDeT).

- Tham gia dAy ihi vd <t6ng gop !, ki6n trong c6c phi6n hop cria HDeT v6
dinh hucrng, qrry5t dinh c6c v6n dc liOn quan d6n hoat d0ng sxKD ndm 201g.

- T6 chfc phdn cdng nhi6m vu cU th6 cho trmg thdnh vi6n trong BKS d6
phrlt huy tOi da hiQu qu6 trong c6ng t6c kitim so5t tai C6ng ty.

- Ban ki6m so6t thulng xuy6n trao d6i th6ng tin n6i b6 v6i HDeT, Ban
gi6m ddc, c6c bQ phfn qu6n ly C6ng ty nhdm muc dich ki6m tra, giirms6t c6c mdt
hopt dQng cfra C6ng ty theo chric ndng quy clinh.

- Gi6m s6t viQc quin l;i dicu henh sxKD ctra Ban Gi6m d6c.

1.



- Girim s5t hopt dQng, dua ra cdc y ki
cria C6ng ty.

2. Thf,m ilinh BCTC vi ki6m soft cfc Nghi q.rytit cria HDQT, BGD nim
2018.

- BCTC ndm 2018 cl6 dim b6o tinh hO th6ng, nh6t qu6n vd tinh tuan thri dOi

v6i c6c quy dinh hiQn hdnh vd n6i dung b6o c6o vd thdi gian lpp bdo e5o.

BKS nhfln th6y cdc Nghi qry5t, Quy6t dinh cria HDQT, BGD phu hqp vdi
quy dinh cua ph6p lu6t v6 Doanh nghiQp cflng nhu d6 the hign dugc muc ti6u cria

DIDCD ndm20l8 dO ra.

- BKS th6ng nhAt v6i s6 liCu BCTC ndm 2Ol8 dugc C6ng ty TNHH ki6m
' 

" 
to6n FAC thuc hi6n ki6m todn vdi nhfln dinh chung ld phin 6nh trung thuc vir hqp
Iy cdc khia canh trgng y6, vO tinh hinh tdi chinh cria COng ty tqi thdi di6m
3llt2l20l8. B6o c6o tudn thir c6c chuAn muc k5 to6n vir cn6 A9 k6 to6n hiQn hanh.

- Ndm 2018 BKS kh6ng ph6t hiQn henh vi vi pham phdp lu6t, vi pham Di6u
16 C6ng ty cria cdc thdnh vi6n HDQT vd BGD C6ng ty.

S..f t<iiin Cd adng

Tai thoi di6m ch6t danh s6ch C6 d6ng dO thr;c hiQn quy6n tham dy D4i h6i,
BKS chua nhfln dugc y ki{in il6ng g6p, khi5u n4i cria CO il6ng vd c6c sai pham cria
HDQT, BGD, BKS trong qu6 trinh thyc hiQn nhiQm vg duoc giao.

rV XNT QUA HOAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH NAVT 2018

1. MOt s6 chi ti6u thgc hi6n vir k6 ho4ch chinh cfra ho4t tlQ.rg SXKD
ndm2017

Ban ki0m soSt thuc hi6n tr6ch nhiOm vd quyAn han cta minh, th6ng nh6t
d6nh gi6,k}t qui ho4t ilQng sAn xu6t kinh doanh ndm 2018 c[ra C6ng ty qua m6t s6

chi ti6u chinh chri y5u nhu sau:
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SAn luorrg nu6c s6n xu6t
SAn lugng nu6c TT
Ty 19 th6t thoSt

Gi6 thenh s6n xu6t
GiSbdn binh qu0n

T6ng Doanh thu
Lqi nhuAn tru6c thu6
Loi nhuAn sau thu5
c6 tac 1N1

3.443.408
2.482.806
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r.569.700.794
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3.486.013.s83
2.788.936.739
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+ 0,36
+ 0,15
+ 0,04
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+ 122,09



Nhin chung cdc chi ti6u ktit qu6 hoat dQng s6n xu6t kinh doanh thgc hi€n
ndm 2Ol8 tl6u dpt vd vugt so k6 hoach ndm 2Ol7 .

Mdc dt ndm 2018 C6ng ty cdn nhi6u kh6 khin vd ngu6n v6n vd gi6 nu6c
kh6ng dugc tdng, trong khi d6 c6c kho6n chi phi dAu vdo theo quy clinh Sua Nhd

, -l .-nu6c d6u tdng, hQ th6ng m?ng 1u6i dudng 6ng nu6c hi6n hiru dugc qui hoach cho.A , ;gi6ng nudc ngAm, cfrng nhu m6t sO dia bdn quin l;i cta C6ng ty ld mQt trong nhfing
khu vuc d6n cu t6u ddi c6 h0 th6ng Ong sEt lu:ingk6m ctd cfr muc ndt gitp 6p l1rc
nudc kh6ng 6n dinh khi mua nu6c tir ngu6n nu6c mdt c6ne tv cp rldu tu Thi6n
Hda An tai 03 di6m ddn d6n tinh trang bd v6.6t nhieu. Nhurg C6ng ty v6n d6m b6o

A,
mQt sO nghia vtr tdi chinh v6i Nhd nu6c vir cdc ch6 d6, chinh s6ch, quyen loi cho

, Nguoi lao d6ng thuc hi6n d.r.tg theo LuQt lao d6ng; vi6c chi tr6 luong hdng thdng
'thgc hi6n dring han; c6c cn6 AO thi dua khen thucrng thuc hi€n dAy i1i, d6m b6o thu
nh0p cho Ngudi lao d6ng vd c6 tirc c6 d6ng theo Nghi quyt5t DHDCD cl6 ra.

B6n canh cdc m{t ldm duoc n6u tr6n, C6ng ty v6n cdn t6n tpi nhu ty 16 nu6c
th6t tho6t chua dat duoc ktit qui cao nhu k6 hopch DHDCE d6 ra. Ndm 2Ol9 Ban
tli6u hdnh COng ty cAn nghiOn cr?u dua ra nhtng giii phap ddu tu hqp ly cl6 hpn cht!
gihmty IQ thdtthodt.

III. MQT SO GOP f VA KIEN NGHI BKS

1. Vdi tinh thAn tr6ch nhi6m x6y dpg vd hgp t6c trong qu6 trinh hoat dQng,
thuc hi6n nhi6m vu do crlc C6 cl6ng giao cho, BKS 1u6n ph6i h-o. p trao eOi va d6ng
e6p !'ki6n thing th6n, trung thuc v6i C6ng ty vd loi fch ctn circ c6 d6ng. Can cir
vAo kt5t qu6 thuc hi6n hopt dOng SXKD ndm 2018, Ban kiem so6t c6 m6t s6 ki6n
nghi nhu sau:

- Ndm 2Ol9 C6ng ty cAn ti6p tuc xdy dpg mQt sti dinh mric chi phi kinh tC
k! thuAt 1i6n quan s6n xu6t kinh doanh nhim muc dich gihmcdc kho6n chi phi, tit5t
kiOm chi ti6u vd nh6t ld cdc kho6n chi phi tr.uc titip cAn c6 kti hoach chi ti6u, gi6m
,hirrrg kho6n chi phi chua thgc su cAn thi5t.

- Qu6n l! tdt c6ng t6c <lAu tu XDCB, thanh quyt5t todn kip thdi cdc c6ng
trinh, dAy nhanh ti6n dQ nghicm thu bdn giao c6ng trinh dua vdo str dung.

- Eay manh c6ng t6c ddo tpo di5 ph6t huy chuy6n m6n cria 19.16, nh6n luc
vd ludn chuy6n can b6 hQp ly, phu hqp v6i hi6n tai cfing nhu y6u cAu ph6t tri6n
C6ng ty.

- T?o di6u ki6n thufn lcvi cho hoat d6ng cria BKS dring quy dinh tr6n nguy6n
.!,
tdc quan tri rui ro vd c6nh b5o s6m.

. - Do kinh doanh ngdnh nu6c hi6n nay Nhd nu6c cdn chi pnOi ve gi6 bdn n6n
hi6u qu6 kinh doanh ld kh6ng cao, d6 tdng loi nhufn cho doanh nghidp thi C6ng ty



\_

cAn tim ki6m, hqp t6c c6c d6i tdc d€ c6 c6ng trinh XDCB b6n ngodi nhu c6c c6ng
trinh mo r6ng tdi dinh cu cta dfa phucrng, cdc c6ng trinh c6i tao hp tAng giao th6ng
co ngu6n v6n ddu tu cria Nhd nudc... dO ting Doanh thu vA duy tri thu nh6p cho
Nguoi lao d6ng.

- C6ng ty cAn quan t6m n6 luc hcnr nta trong vdn dd ch6ng th6t tlio6t, 
"Andua vdo chuy6n d€ chdng thilt thodt nu6c bing moi phucrng dn vd dua ra gi6i phdp

dAu tu hqp ly cl6 giAm ty 19 nu6c thdt thodt th6t thu; xdy dpg muc ti6u, iA frou.n
sxKD, k5 hoach tdi chinh phir hqrp dc c6 ,htrg gihi phdp trong qu6n 1/; diAu hdnh
eoi voi hoat d6ng SXKD de aat dugc cdc chitiCu Dai hQi c6 d6ng d6 ra.

IV. PHIIONG HIIOI{G HOAT EQNG XAVT 2(1.g CUA BKS

. NhiQm vp cria BKS trong ndm 2019 Qp trung vdo c6c nhi6m vu trong tdm
sau:

Ki6m tra, giitm s6t vi6c thuc hi6n Nghi quy6t DHDCD thudng ni6n n6m
2079, c6c Nghi quy6t, Quyt5t dinh cira fDeT vd BGD.

Tham du vd tham gia th6o lu6n tai c6c cu6c ho.p FIEQT vd c6c cuQc hop
khrlc cria C6ng ty; kiifn nghi c6c biQn ph6p sira d6i, b6 sung, cii ti6n co c6u t6 chric,
gi6m s6t <tidu hdnh HDSXKD cta COng ty phu hgp v6i phucrng hu6ng phrlt tri6n
C6ng ty, Di6u lQ C6ng ty vd quy dfnh cua phdp lu6t.

Phdi hgrp v6i HDQT, BGE COng ty trong c6ng t6c quhnly, di6u hdnh C6ng
ty, d6m b6o su tuan thri cria.HEQT vd BGD c6ng ty d6i v6i cdc Nghi quy5t, euytit
dinh cua EIDCE.

TrCn ddy ld nQi dung ktit qu6 trong qu6 trinh ki6m tra, gidm s6t hoat d6ng
C6ng ty vd M6t s6 gop i, ki5n nghi cfrng nhu phucrng hucnrg hoat d6ng ndm2Ol9
cria BKS. BKS xin b6o c5o tru6c Dai h6i.

T/M. BAN KIEM SOAT
Tru6'ng Ban

TrAn Thi Nga

4
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC 

VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 
─────────────── 

Số:          /CTNBL     
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

───────────────────────── 

   Bảo Lộc, ngày       tháng 04 năm 2019 

BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 
(Trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2019) 

 
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và XD Bảo Lộc báo cáo Đại hội đồng 
Cổ đông về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 
công tác năm 2019, cụ thể như sau: 

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

1. Đặc điểm tình hình chung: 

- Căn cứ vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, được tổ chức ngày 
25/05/2018. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu chính. Hoạt động 
chính của Công ty là cung cấp ổn định nhu cầu cung cấp nước sạch tại địa phương, phát 
triển khách hàng, cải thiện chất lượng nước và lắp đặt mở rộng các tuyến ống cấp nước. 

- Thực hiện kế hoạch năm 2018 theo Nghị quyết HĐQT. Trong năm 2018, Công 
ty có những khó khăn và thuận lợi như sau: 

1.1 Thuận lợi:  

- Công ty được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng; ủy các cấp, các sở Ban 
ngành của tỉnh, địa phương. Đặc biệt chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, cũng như sự nỗ lực, 
đoàn kết nhất trí giữa Ban Giám đốc và các phòng Ban, Xí nghiệp trong Công ty nên tập 
thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đời sống và việc làm của Người lao động ổn 
định và từng bước được cải thiện. 

- Trong năm 2018 HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã chủ động tìm kiếm thêm 
được việc làm từ UBND thành phố Bảo Lộc, TTTVĐTXD & PTQĐ Bảo Lộc và một số 
đơn vị khác có liên quan đến hệ thống cấp nước: Như tuyến ống khu 3 Lộc Tiến, khu đô 
thị mới Nam Phương City (Công ty Cổ phần Licogi 16), khu dân cư của Công ty Đông 
Đô và Công ty CP Vincom retail nên đã tạo thêm công ăn việc làm cho Người lao động. 
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- Bên cạnh đó việc xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với tốc độ phát triển khu 
vực, nhất là tính kế thừa mang lại hiệu quả cao trong việc thi công lắp đặt hệ thống mạng 
lưới tuyến ống cấp III, ống nhánh trên địa bàn đã tạo được sự tăng trưởng ổn định về sản 
lượng và doanh thu. 

1.2 Khó khăn: 

- Do đặc thù Doanh nghiệp là Công ty Cổ phần (vốn Nhà nước chi phối sở hữu 
76%), nguồn lực tài chính còn hạn chế nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận 
vay vốn ưu đãi của các tổ chức tín dụng, đã ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư mở rộng và 
đầu tư chiều sâu để đáp ứng yêu cầu SXKD ngày một gia tăng.  

- Tỷ lệ thất thoát nước vẫn còn cao do hệ thống mạng lưới đường ống nước hiện 
hữu được qui hoạch cho giếng nước ngầm, cũng như một số địa bàn quản lý của Công 
ty là một trong những khu vực dân cư lâu đời có hệ thống ống sắt tráng kẽm đã cũ mục 
nát đến thời kỳ phải thay thế. Bên cạnh áp lực nước không ổn định khi mua nước từ 
nguồn nước mặt Công ty CP đầu tư Thiên Hòa An tại 03 điểm dẫn đến tình trạng bể vỡ 
rất nhiều, đồng thời Công ty phải ngưng một số trạm bơm, dẫn tới việc dôi dư lao động 
không có chỗ bố trí công việc phù hợp mà vẫn phải trả lương. 

- Trong quá trình triển khai thi công một số công trình nâng cấp mở rộng các 
tuyến đường nội thị, xây dựng các công trình hạ tầng ngầm của Thành phố, đơn vị tư 
vấn, đơn vị thi công còn thiếu sự phối hợp với Công ty, thiếu sự điều tra thẩm định 
chuyên sâu nên khi thi công xảy ra bể vỡ đường ống gây thất thoát nước, làm gián đoạn 
thời gian cấp nước cho khách hàng. Bên cạnh đó chính quyền địa phương các cấp hiện 
chưa có sự hỗ trợ từ phía các cơ quan hữu quan về mặt chế tài khi xảy ra các sự cố gây 
hư hỏng mạng cấp nước, gây khó khăn lớn cho Công ty trong việc khắc phục và phối 
hợp xử lý. 

Với những khó khăn thuận lợi nêu trên Ban giám đốc Công ty kịp thời báo cáo 
và xin ý kiến HĐQT và động viên CBCNV cố gắng vượt qua những khó khăn thử thách 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 25 
tháng 05 năm 2018 đã thông qua, đảm bảo nhiệm vụ chính trị về cấp nước an toàn, chất 
lượng ổn định, thực hiện tương đối tốt các công tác chống thất thu, thất thoát nước, hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, đảm bảo thu nhập, đời sống cán bộ Công 
nhân viên và Người lao động. Với số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 
bởi Công ty Kiểm toán FAC, cụ thể như sau: 

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018: 
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STT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch 
 2018 

Thực hiện 
 2018 

Tỷ lệ 
 % 

A Sản phẩm chủ yếu         
1 Nước sản xuất (trong đó) m3 3.443.408 3.455.691 100,36 
  - Công ty  m3 2.640.408.000 2.653.160 100,48 
  -Mua nước đầu nguồn của Cty CP THA m3 803.000 802.531 99,94 
2 Nước ghi thu m3 2.482.806 2.486.592 100,15 
3 Tỷ lệ thất thoát % 28 28,04 0,04 
4 Tỷ lệ tồn thu % <1% <1% <1% 
5 KH phát triển mới Hộ 900 - 1000 989 100 
6 Kiểm định ban đầu Cái 1.500 1.000 0,67 
7 Kiểm định TLK định kỳ Cái 4.000 4.000 100 
8 Thay ĐH Cái 600 229 0,38 
B Tài chính - Doanh thu         
1 Giá thành tiêu thụ SXCN Đ/m3 8.385 8.314 -71 
2 Giá bán bình quân SXCN Đ/m3 8.985 9.014 29 
3 Doanh thu SXCN Đồng 22.308.011.910 22.413.863.144 100,47 
4 DT ống nhánh cấp 3, tài chính, DT khác Đồng 1.500.000.000 2.931.566.508 195,44 
5 Doanh thu thuê bao TLK Đồng 15.000.000 18.872.724 125,82 
6 Cộng doanh thu Đồng 23.823.011.910 25.364.302.376 106,47 
7 Tổng lợi nhuận trước thuế Đồng 1.569.700.794 3.486.013.583 222,08 
  - Lợi nhuận của nước sạch  “ 1.489.683.600 1.517.383.795 101,86 
  - Lợi nhuận  XDCB, ống cấp 3, khác  “ 80.017.194 183.198.404 228,95 
  -Thuê bao TLK  “   14.541.369   
  - Khác (Thanh lý tài sản, cổ phiếu)  “   1.770.890.015   
C Tỷ lệ chia cổ tức % 4 4   
D Quỹ lương KH người LĐ SX nước Đồng 4.873.000.000 5.013.000.000 102,9 
1 Số lao động SX nước bình quân Người 69 69 100 
2 Thu nhập bình quân của người lao động Đ/n/th 5.885.266 6.054.348 102,9 
3 Thu nhập bình quân thực tế NLĐ Đ/n/th   6.255.000   
4 Quỹ lương kế hoạch của người quản lý Đồng 768.000.000 808.000.000 105,2 

5 Thù lao HĐQT, BKS 
Đồng/

m 216.000.000 216.000.000 100 
E Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn Đồng 4.204.000.000 2.182.816.998 51,9 
I  Lắp đặt mới ống cấp nước D100 ( D50) Đồng 2.000.000.000 953.454.614 47,7 

II 
Lập báo cáo chuẩn bị đầu tư dự án  
mở rộng hệ thống cấp nước Bảo Lộc Đồng 1.000.000.000 0 0,0 

III Cải tạo tuyến ống STK, sửa chữa bể vỡ  Đồng 250.000.000 764.892.791 306 
IV Sửa chữa mạng lưới cấp nước Đồng 350.000.000 231.344.593 66,1 

V 
Sửa chữa thường xuyên và sửa chữa 
lớn Đồng 604.000.000 233.125.000 38,6 

                                                                     (Số kế hoạch trên cơ sở Nghị Quyết ĐHCĐ 2018) 
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II. THỰC HIỆN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP NĂM 2018 

1. Các công tác thực hiện được: 

Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 theo từng lĩnh vực tại Doanh 
nghiệp: 

1.1  Công tác kế hoạch. 

- Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc đã phối hợp cùng các Phòng ban chuyên môn 
xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 trình Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất 
bằng Nghị quyết ĐHCĐ ngày 25/05/2018 để làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ. 

- Công ty bám sát vào tình hình thực tiễn để triển khai kế hoạch, trong quá trình 
thực hiện các vướng mắc, tồn tại được báo cáo với HĐQT và được kịp thời tháo gỡ qua 
các kỳ họp. 

- Công tác phát triển khách hàng, xây dựng cơ bản thực hiện theo đúng kế hoạch 
đã đề ra. Nhìn chung các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đưa ra đều đạt 
và vượt so với kế hoạch, riêng một số chỉ tiêu tăng cụ thể: 

+ Chỉ tiêu về tỷ lệ thất thoát nước sạch tăng 0,04 % so với kế hoạch: nguyên 
nhân do các tuyến ống phân phối, ống nhánh trước đây được lắp đặt bằng ống sắt tráng 
kẽm từ thời kỳ trước năm 1991 đến nay đã bị mục nát, thường xuyên bị rò rỉ. Việc mua 
nước đầu nguồn của Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Hòa An áp lực nước đầu nguồn tăng 
mạnh. Ngoài ra, tại một số công trình thi công hạ tầng kỹ thuật, cải tạo di dời các tuyến 
đường các đơn vị thi công đã bất cẩn, gây bể vỡ ống truyền tải và ống nhánh, thời gian 
khắc phục kéo dài gây thất thoát nước. Trong năm Công ty cũng đã tập trung vào công 
tác thay thế, sửa chữa ống bể, tuy nhiên do số lượng bể vỡ nhiều nên tỷ lệ thất thoát có 
giảm nhưng chưa đáng kể. 

+ Doanh thu tăng so kế hoạch là do tăng doanh thu XDCB, trong đó bao gồm 
các công trình: Khu 3 Lộc Tiến giai đoạn 2, khu dân cư Đông Đô giai đoạn 2 (Công ty 
Đông Đô), khu đô thị mới Nam Phương City giai đoạn 2 (CĐT Công ty Cổ phần Licogi 
16) và Công ty CP Vincom Retail. 

+ Lợi nhuận trước thuế tăng do năm 2018 có bán đấu giá 03 lô đất và bán CP 
phần vốn góp vào Công ty CP Cấp nước Di linh. 

1.2 Công tác sắp xếp, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty: 

- Trong năm Công ty phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức thành công 
Hội nghị Người lao động theo quy định, ghi nhận các ý kiến đóng góp của Người lao 
động và thống nhất điều chỉnh Thỏa ước lao động tập thể. 
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- Trong tháng 02/2018, Công ty cũng đã tiến hành thành lập Xí nghiệp Thi công 
xây lắp và thực hiện áp dụng chế độ khoán lương cho Xí nghiệp để tạo động lực, tăng 
cường ý thức trách nhiệm cho Người lao động. 

1.3 Công tác quản lý, điều hành sản xuất. 

- Quản lý vận hành các trạm bơm, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, cũng 
như chuyên môn đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

- Công tác quản lý, điều hành sản xuất và phân phối nước được quan tâm đảm 
bảo áp lực cung cấp nước cho khách hàng. Trong năm Công ty đã thành lập Ban cấp 
nước an toàn và phòng chống thất thoát nước sạch, bao gồm các cán bộ chủ chốt và có 
tay nghề cao. Qua quá trình hoạt động đã mang lại một số kết quả tốt trong công tác xử 
lý và chủ động dò tìm, phát hiện các điểm bể vỡ, điều hành phân phối nước. Khách hàng 
sử dụng nước ổn định áp lực đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nhất là vào mùa khô và các dịp 
Lễ, Tết không để tình trạng thiếu nước. Chất lượng cung cấp dịch vụ ngày càng hoàn 
thiện hơn. 

1.4  Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn: 

- Công tác đầu tư phần nguồn: Theo định hướng của UBND tỉnh Lâm Đồng, 
trong thời gian tới Công ty sẽ từng bước hạn chế việc khai thác nguồn nước ngầm. Tuy 
nhiên hiện trạng tỷ lệ khai thác các giếng khoan chưa đạt hết công suất. Trong năm tập 
trung vào khâu thổi rửa, bảo dưỡng và khai thác ổn định ở mức an toàn nên nguồn khai 
thác vẫn đảm bảo. 

- Đầu tư thi công lắp đặt các tuyến ống xương cá D50, D32, D25 vào các ngõ 
hẻm xa đường ống cái để mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển thêm khách hàng 
mới theo yêu cầu và thỏa thuận của các hộ dân, tổ dân phố, phường, xã. 

- Công tác đầu tư hệ thống mạng: Trong năm chủ yếu tập trung nhân lực vào các 
công trình di dời cải tạo và lắp đặt hệ thống cấp nước D100, D150 theo Dự án tuyến ống 
khu dân cư (Công ty Đông Đô), khu 3 Lộc Tiến, Nam Phương City (Công ty Cổ phần 
Licogi 16) và Công ty CP Vincom Retail. 

1.5  Công tác quản lý, vật tư, tài sản thiết bị   

- Tài sản của ngành cấp nước có đặc thù rải đều khắp trong phạm vi trung tâm 
thành phố, nhưng với tinh thần trách nhiệm của CNV, cộng với ý thức của cộng đồng và 
xã hội, nên trong năm qua không xảy ra vụ mất mát nào ảnh hưởng đến tài sản của Công 
ty.  
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- Việc theo dõi tài sản thiết bị năm tài chính năm 2018 Công ty quản lý tốt các 
vật tư, thiết bị. Tiến hành kiểm kê, đánh giá định kỳ theo đúng qui định của Nhà nước 
(công tác kiểm kê năm được Công ty Kiểm toán FAC tham gia giám sát và kiểm tra thực 
tế). 

1.6  Công tác Quản lý chất lượng sản phẩm:       

- Quản lý sản phẩm làm ra, đây là một công tác thường xuyên và liên tục, chú 
trọng vào những khách hàng sử dụng nước với khối lượng lớn, khách hàng sử dụng nước 
có biến động tăng giảm bất thường. Phòng thanh tra và quản lý mạng thường xuyên và 
đột xuất kiểm tra những TLK nghi vấn nhanh chậm kịp thời cân chỉnh theo kế hoạch, 
theo yêu cầu của khách hàng. Vi phạm vi lệ, rà soát các hợp đồng sử dụng nước một 
cách thường xuyên, không tăng khống nhân khẩu, điều chỉnh định mức bổ sung cho 
khách hàng kịp thời đúng qui định.   

- Trong năm kiểm tra và xác minh 45 trường hợp khoan giếng và gửi 28 trường 
hợp qua phòng Tài nguyên thành phố xem xét do khu vực đó chưa có tuyến ống cấp 
nước. 

- Kiểm tra chất lượng nước thường xuyên tại đầu nguồn, trên đường ống truyền 
tải, tại các vị trí cuối nguồn và xả rửa hệ thống cấp II, III theo định kỳ hoặc đột xuất, 
đảm bảo an toàn vệ sinh cho khách hàng sử dụng nước. 

- Giao nhiệm vụ quản lý, kiểm tra thường xuyên cho Phòng Kế hoạch Kỹ thuật 
phối hợp phòng Thanh tra Quản lý mạng và các phòng ban bộ phận khác theo dõi các 
tuyến bể vỡ kể cả ngày và đêm, đã kịp thời xác minh, báo cáo Lãnh đạo và sửa chữa kịp 
thời những sự cố bể vỡ. 

1.7  Công tác quản lý Tài chính 

- Công tác quản lý Tài chính kế toán được thực hiện theo đúng Luật kế toán và 
các chế độ quy định của Nhà nước, phù hợp với các đặc điểm hoạt động sản xuất kinh 
doanh và các yếu tố chung của Công ty Cổ phần. Chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp 
pháp, hợp lý, hợp lệ.  

- Chấp hành chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành về quản lý tài 
chính của Công ty Cổ phần, Công ty dựa vào các chính sách đó ban hành bổ sung các 
quy định nội bộ, quản lý kinh tế, định mức kinh tế kỹ thuật, được công khai minh bạch. 

- Tiết kiệm chi phí, có lộ trình các khoản chi. Tập trung phân bổ nguồn lực lao 
động phù hợp. Động viên, tập trung nguồn lực vào làm các công trình XDCB bên ngoài 
để tăng Doanh thu, bù đắp lợi nhuận cho Sản xuất nước. 
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- Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và các cổ đông. 

1.8  Công tác thực hiện chế độ đối với Người lao động. 

- Công ty rà soát bổ sung, sửa đổi một số Nội quy, Quy chế, quy định về chính 
sách đối với Người lao động theo pháp luật quy định và đã thông qua Hội nghị Người 
lao động vào đầu năm 2018, tiến hành Hội nghị người lao động trong tháng 02 năm 2018 
để lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung những chế độ chính sách như về tiền lương khi xây dựng 
thang bảng lương mới nhằm đảm bảo quyền lợi của Người lao động, cũng như bảo đảm 
và tuân thủ theo qui định của Nhà nước. 

- Các chế độ tiền lương tiền công được thanh toán theo quy định, đồng thời Người 
lao động cũng tham gia đóng góp các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Công 
ty cũng chi nộp 100% cho Nhà nước các khoản BH này. 

- Việc trang bị BHLĐ, dụng cụ chuyên ngành để lao động, sản xuất đảm bảo chất 
lượng và số lượng. Thường xuyên chăm lo đến đời sống tinh thần và môi trường làm 
việc cho Người lao động an tâm công tác nên năng suất chất lượng các công trình được 
bảo đảm. 

- Để động viên tinh thần cho người lao động tiếp tục phát huy khả năng của mình 
nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Tổng kết thi đua năm 2018, Công ty đã bầu ra 49 cá nhân đạt lao động tiên tiến, 
27 cá nhân được tặng Giấy khen Chủ tịch HĐQT, 09 cá nhân đạt CSTĐCS và 03 tập thể 
tiến tiến, 04 tập thể tặng Giấy khen Chủ tịch HĐQT. Đặc biệt năm 2018, Công ty đã 
được UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận các kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh 
và trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 
của tỉnh Lâm Đồng năm 2018. 

1.9  Công tác bảo vệ cơ quan an toàn, an ninh chính trị nội bộ: 

- Đây là nhiệm vụ hàng đầu mà Công ty quan tâm, nhất là phối hợp cơ quan Công 
An Thành phố bảo vệ và lắp đặt an toàn, không để mất các nắp trụ chữa cháy và các thiết 
bị trên hệ thống cấp nước. 

- Công tác phòng chống cháy nổ được quan tâm thường xuyên, theo định kỳ kiểm 
tra công tác an toàn PCCN, bổ sung thêm các thiết bị chữa cháy tại trạm bơm và văn 
phòng Công ty. 

- Năm 2018 Công ty tổ chức một số Cán bộ kỹ thuật học chứng chỉ hành nghề 
hoạt động XD ở TP HCM, phối hợp trường ĐH Xây dựng Miền Trung tổ chức huấn 
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luyện An toàn LĐ nhóm 1,2,3 và tham dự các lớp huấn luyện quân sự tại địa phương, 
công tác huấn luyện bắn đạn thật đạt kết quả cao, và được đánh giá là khá và giỏi. 

- Thường xuyên thực hiện việc đóng góp cho các quỹ tại địa phương về chính 
sách hậu phương quân đội, quỹ an ninh quốc phòng đầy đủ, kịp thời. 

2. Vai trò của tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại 
Doanh nghiệp. 

- Chi bộ luôn luôn bám sát, theo dõi trên các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công 
ty, từ đó xây dựng các Nghị quyết lãnh đạo các đoàn thể chính trị trong Công ty (Công 
đoàn; Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) phát huy tốt vai trò tiên phong thực hiện 
nhiệm vụ SXKD, đồng thời cùng chi bộ lãnh đạo nhiệm vụ phục vụ sản xuất và kinh 
doanh có hiệu quả cũng là Người đại diện chính đáng cho Người lao động trong Công 
ty, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham ô lãng phí trong SXKD, là người tiên 
phong giáo dục chính trị tư tưởng cho CBNV, vận động thực hiện chủ trương đường lối 
của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. 

3. Các mặt còn tồn tại và nguyên nhân chủ yếu: 

- Khách hàng sử dụng nước trên địa bàn thuần túy là dùng nước phục vụ sinh 
hoạt, một ít hộ kinh doanh dịch vụ, chủ yếu sử dụng trong mùa khô (có nguồn nước 
giếng ngầm tự khoan), mức tiêu thụ thấp, trong định mức, chủ yếu lắp đặt Hệ thống cấp 
nước của Công ty để đối phó và dùng nguồn giếng ngầm tự khoan để sử dụng trong sinh 
hoạt, sản xuất. 

- Thời gian qua, chất lượng nguồn nước đã được cải thiện đáng kể, đảm bảo các 
quy định về chất lượng nước sạch dùng trong sinh hoạt. Tuy nhiên, do hệ thống mạng 
lưới cung cấp đường ống quá cũ từ trước năm 1991, nay đã xuống cấp trầm trọng, đường 
ống chủ yếu được chế tạo từ chất liệu sắt tráng kẽm, hiện trạng đã mục nát gây bể vỡ 
cục bộ, dẫn đến việc nước bẩn bị đưa vào hệ thống truyền tải, nên Công ty phải thường 
xuyên thực hiện việc xả rửa mạng, cũng như công tác rửa lọc nhiều, làm tăng tỷ lệ thất 
thoát lên 28,4%. 

- Còn một số Cán bộ lao động chưa thực sự năng động, sáng tạo chủ động trong 
xử lý công việc, còn bao che những khuyết điểm thiếu sót của nhân viên dưới quyền, 
CBCNV thiếu đấu tranh phê bình và tự phê bình hoặc nếu có đấu tranh thì chỉ nói chung 
chung, chưa mang tính chất góp ý xây dựng. 

- Quản lý, vận hành mạng lưới đường ống chưa khoa học, việc duy trì bảo dưỡng 
các thiết bị trên mạng chưa được quan tâm đúng mức. Chưa hiện thực hóa việc quản lý 
vận hành, điều hành nước qua sơ đồ, máy tính và vận hành mạng thông qua áp lực. 
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III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

STT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch 
Năm 2019 

A. Sản phẩm chủ yếu   

1 
Nước sản xuất trong đó: 

- Công ty  
- Mua nước đầu nguồn của Công ty CP THA 

m3 
3.732.146 
2.922.146 

810.000 
2 Nước ghi thu m3 2.687.200 
3 Tỷ lệ thất thoát % 28 
4 Tỷ lệ tồn thu % < 1% 
5 KH phát triển mới hộ 900-1000 
6 Kiểm định ban đầu cái 1.500 
7 Kiểm định  TLK định kỳ cái 4.000 
8 Thay ĐH cái 300 
B. Tài chính-Doanh thu   
1 Giá thành tiêu thụ SXCN đ/m3 8.545 
2 Giá bán bình quân SXCN đ/m3 9.103 
3 Doanh thu SXCN đồng 24.461.581.600 
4 Doanh thu ống cấp 3, tài chính, DT khác đồng 1.700.000.000 
5 Doanh thu thuê bao TLK đồng 18.000.000 

   6 Cộng doanh thu đồng 26.179.581.600 
   7 Tổng lợi nhuận trước thuế đồng 1.574.457.600 

 - Lợi nhuận của nước sạch đồng 1.499.457.600 
 - Lợi nhuận XDCB, ống cấp 3, khác đồng 75.000.000 

C Tỷ lệ chia cổ tức % 4 

D Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước đồng 5.280.000.000 

7 Số lao động SX nước bình quân người 69 

8 Thu nhập bình quân người lao động  đ/n/th 6.376.812 

9 Quỹ lương kế hoạch bộ phận quản lý đồng 1.008.000.000 

10 Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đồng/năm 216.000.000 

E Dự án xây dựng cụm xử lý nước mặt hồ Nam 
Phương thượng đồng 8.000.000.000 

F Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn đồng 3.796.766.782 
 

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, 
Điều lệ Công ty và thực hiện các kỳ họp HĐQT. Căn cứ vào thực tế tình hình sản xuất 
kinh doanh năm 2018 xu hướng tiêu dùng 2019, căn cứ vào các khoản chi phí mang tính 
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ổn định, thay đổi theo qui định Nhà nước để xây dựng kế hoạch sản xuất, doanh thu và 
lợi nhuận, cũng như tỷ lệ cổ tức năm 2019. 

- Nước sản xuất tăng 8% so thực hiện năm 2018 

- Nước ghi thu tăng 8,1% so với thực hiện năm 2018 

- Các khoản chi phí tăng do khách quan tăng làm giảm lợi nhuận như: 

+ Chi phí điện tăng nên làm ảnh hưởng đến giá thành sản xuất 

+ Chi phí Bảo hiểm XH, BH Ytế, thất nghiệp tăng với mức lương tối thiểu 
3.710.000 đồng sẽ làm tăng chi phí tính vào giá thành. 

+ Các khoản nộp ngân sách Nhà nước tăng cũng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận 
(phí nước thải công nghiệp, cấp quyền khai thác tài nguyên nước - theo Nghị định 
82/2017/NĐ - CP ngày 17/07/2017 của chính phủ ...) 

+ Chi phí khấu hao tăng lên do Hệ thống Cấp nước đầu tư từ ngân sách NN giao 
Công ty quản lý sử dụng (giao giá trị TS và trích khấu hao: Tài sản tuyến ống do đơn vị 
khác đầu tư bằng NSNN. 

+ Việc mua nước đầu nguồn của Công ty đầu tư Thiên Hòa An 2.200m3/ngày 
đêm, làm giảm lợi nhuận do Công ty vẫn phải đảm bảo các vấn đề về chi phí khấu hao 
tài sản, chi phí sắp xếp bố trí các lao động dư thừa sau khi tạm ngưng một số trạm bơm. 

IV BIỆN PHÁP–GIẢI PHÁP-CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH 

Để thực hiện được lợi nhuận trong năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty cần phải cố 
gắng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành để đảm bảo thực hiện lợi nhuận, cổ tức. Chúng tôi 
rút ra những kinh nghiệm cho nhiệm vụ thực hiện kế hoạch công tác SXKD năm 2019. 
Công ty đề ra một số biện pháp, giải pháp quản lý, điều hành, cụ thể như sau: 

1. Một số giải pháp cần thiết: 

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD, tăng cường công tác kiểm 
tra giám sát về PCCC, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền, tài sản, sản phẩm, đặc 
biệt công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại tất cả các trạm sản xuất nước, Văn phòng. 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch tiết giảm chi phí: Văn phòng, chi 
phí giao tế, chi phí đi lại …v.v. Tiền lương tiếp tục thực hiện cơ chế khoán cho Xí, cũng 
như một số bộ phận khác và được xác định tiền lương thu nhập phải gắn liền với năng 
suất lao động. Theo đó, năng suất lao động tăng thì tiền lương tăng, ngược lại năng suất 
lao động giảm thì tiền lương giảm. 

2. Biện pháp sắp xếp bộ máy quản lý, lao động tại doanh nghiệp: 
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- Tiếp tục hoàn thiện và sắp xếp lại bộ máy quản lý, sản xuất đảm bảo tinh gọn 
và hiệu quả khi giảm sản lượng sản xuất. 

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy phạm, các Quy chế quản lý nội bộ nhất 
là thực thi chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của doanh 
nghiệp. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, công nhân lành nghề phù hợp với nhiệm vụ 
SXKD, tất cả các ngành nghề mà doanh nghiệp đang thực hiện. Đồng thời nâng cao tay 
nghề cho đội ngũ công nhân với tác phong công nghiệp, làm một nghề biết nhiều nghề 
khi cần thì luân chuyển. 

3. Biện pháp quản lý, điều hành: 

- Do điều kiện chi phí đầu tư ít, việc vay vốn ngân hàng với lãi suất cao sẽ ảnh 
hưởng lớn đến Lợi nhuận nên Ban Lãnh đạo Công ty sẽ nghiên cứu và cân nhắc các 
nguồn vốn vay từ Ngân hàng và các tổ chức Tín dụng. 

- Phần mạng chỉ đầu tư công trình trọng điểm theo các công trình công nghiệp 
dân dụng có quy hoạch chung của thành phố đã phê duyệt, việc đầu tư sửa chữa lớn khi 
thật cần thiết khi phát sinh, phải đảm bảo nâng cao hiệu quả và tuổi thọ của tài sản. 

- Tìm kiếm thêm các đối tác để có công trình XDCB bên ngoài như các công 
trình mở rộng tái định cư của địa phương, các công trịnh cải tạo hạ tầng giao thông có 
nguồn vốn đầu tư của nhà nước… để tạo công ăn việc làm cho người lao động, cũng như 
tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp.  

- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát và có phương án 
đầu tư hợp lý để giảm tỷ lệ thất thoát.   

- Tiếp tục hoàn chỉnh các cơ chế quản lý và điều hành phù hợp với mô hình của 
Công ty trong tình hình mới theo quy định của Nhà nước. 

- Trong công tác điều hành phải tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng sản 
phẩm, quy định nội bộ được thông qua HĐQT Công ty; đồng thời Công ty tập hợp được 
sức mạnh của tập thể và các tổ chức, phòng ban, Xí nghiệp trong Công ty để thực hiện 
nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp. 

- Trong quá trình vận hành phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định, quy trình vận 
hành các trạm bơm, nhà xưởng. Thường xuyên thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng 
các thiết bị công nghệ đúng chu kỳ, để đảm bảo duy trì tuổi thọ tránh hư hao không đáng 
có xảy ra gây tốn kém và ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy móc thiết bị. 



12 
 

- Chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các nhà cung cấp dịch vụ để 
từng bước triển khai việc đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền nước (thu tại nhà, 
tại Công ty, tại ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán trực tuyến qua hệ thống mạng 
viễn thông). 

- Một số giải pháp về thị trường: 

+ Tập trung tìm kiếm các công trình xây dựng cơ bản có nguồn vốn đầu tư rõ 
ràng. 

+ Xác định công tác quản lý, sửa chữa kết cấu hạ tầng kỹ thuật cung cấp nước là 
nhiệm vụ chính. 

+ Nâng cao năng lực đấu thầu giám sát thi công, thanh quyết toán các công trình 
XDCB.  

+ Tiếp tục củng cố và giữ vững các thị trường, địa bàn đã có và mở rộng, nâng 
cao tầm mối quan hệ tìm kiếm đối tác. 

+ Tăng cường hợp tác bằng các hình thức liên danh liên kết với các Công ty bạn, 
xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác tránh rủi ro trong tìm kiếm việc làm. 

- Công tác thực hành tiết kiệm mọi chi phí, thực hiện theo quy định nội bộ về 
quản lý tài chính, vật tư dựa theo chính sách chế độ của Nhà nước ban hành. 

4. Công tác kinh tế, kế hoạch, tài chính: 

- Nâng cao chất lượng cho công tác xây dựng các kế hoạch, sửa đổi và hoàn thiện 
các Quy chế nội bộ trong quản lý kinh tế, quản lý các loại hợp đồng, trên cơ sở chấp 
hành các quy định của Nhà nước. 

- Xây dựng cho nhu cầu vốn, là một việc rất cần thiết, đảm bảo vốn cho nhu cầu 
SXKD và các kế hoạch đầu tư. 

- Công tác hạch toán và báo cáo thường xuyên, theo quy định, trên cơ sở quyết 
toán phân tích các sản phẩm, chi phí đầu vào, đầu ra; khắc phục những yếu kém không 
hiệu quả, các chi phí vượt định mức, tìm kiếm và mở rộng thị trường cho các sản phẩm 
mà Công ty đang sản xuất và cung cấp. 

- Tiếp tục soạn thảo các Quy chế sửa đổi bổ sung, nhất là thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. 

- Về Dự án “Kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch, nâng cấp và mở rộng hệ thống 
cấp nước thành phố Bảo Lộc”, bao gồm việc cải tạo, mở rộng hệ thống Cấp nước tại 
thành phố (đây là công trình được xác định là trọng điểm trong Đại hội Đảng bộ tỉnh 
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Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020) là việc làm cấp thiết nhằm nâng cao tỷ lệ nhân dân 
được sử dụng nước sạch; giải quyết việc tiếp nhận và tiêu thụ nguồn nước sạch sau khi 
Công ty CP đầu tư Thiên Hòa An đền bù các khoản chi phí hợp lý việc đơn phương 
ngưng cung cấp nước ngày 01/01/2019. 

- Lập kế hoạch và tập trung các nguồn lực để đảm bảo tiến độ thực hiện 02 Dự 
án trọng điểm trên địa bàn thành phố Bảo Lộc mà Công ty được giao trách nhiệm Chủ 
đầu tư: 

• Dự án “Kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch, nâng cấp và mở rộng hệ thống 
cấp nước Thành phố Bảo Lộc”. 

• Dự án “Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải trung tâm Thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng – Giai đoạn I: công suất 5.000 m3/ng.đ”. 

- Tìm kiếm nguồn cấp nước mới nhằm dự phòng cho nguồn nước ngầm đang 
khai thác cũng như đảm bảo an ninh cấp nước của Tp.Bảo Lộc. 

- Tiếp tục thực hiện các công tác đề xuất điều chỉnh giá nước và thoái vốn Nhà 
nước theo quy định của Chính phủ. 

5. Chính sách đối với Người lao động: 

- Thực hiện chính sách đãi ngộ Người lao động là những Cán bộ và công nhân 
có tâm huyết, yêu nghề, có trình độ tay nghề cao mà Doanh nghiệp cần, nhưng cũng 
không cần thiết sử dụng Người lao động hoặc cán bộ có tính chất chây lười không hiệu 
quả và vô kỷ luật. 

- Gắn tiền lương, tiền công, tiền thưởng với chất lượng hiệu quả kinh doanh từng 
cá nhân, tập thể, thường xuyên chăm lo cho đời sống của Người lao động có cuộc sống 
ngày càng ổn định, giúp họ gắn bó với doanh nghiệp lâu dài hơn. 

- Thực hiện tốt các nhu cầu về an toàn lao động, khám bệnh định kỳ, trang bị 
Bảo hộ lao động đúng quy định, giải quyết đầy đủ các nhu cầu chế độ thuộc chính sách 
Người lao động. 

- Cùng với tổ chức Công đoàn thường xuyên phát động phong trào thi đua trong 
lao động sản xuất, khen thưởng, kỷ luật. 

- Thống nhất đoàn kết nội bộ phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ năm 2019. 
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Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 
của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước & XD Bảo Lộc. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thống 
nhất thông qua để làm cơ sở thực hiện năm 2019.  

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, kính chúc quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, 
hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

    
 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quốc Tuyến 
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Phụ lục 1 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
Năm 2018 

        Đ. vị tính: VND 
                                                                               

 
CHỈ TIÊU 

 

Mã 
số 

 
Thuyết 
minh 

 

Năm 2018 
 

Năm 2017 
 

1. DT bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 VI.19 25.364.302.376 25.053.314.760 
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 VI.20 485.500 5.028.800 
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 VI.21 25.363.816.876 25.048.285.960  

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.22    
15.793.369.111  15.665.078.389  

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (20 = 10 - 11) 20  9.570.447.765 9.383.207.571 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.23 199.913.356  20.266.804 
7. Chi phí tài chính 22 VI.24   
  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23    
8. Chi phí bán hàng 25  5.063.296.699  4.821.791.492 
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26  2.274.693.618           2.645.704.548           
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30  2.432.370.804  1.935.978.335  
11. Thu nhập khác 31 VI.25 1.278.614.730  18.444.000  
12. Chi phí khác 32 VI.26 224.971.951  33.799.357 
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40  1.053.642.779       (15.355.357) 
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50  3.486.013.583  1.920.622.978  
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.27 703.533.592  359.516.726  
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.28    (6.456.748 )                      28.367.634 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 VI.30 2.788.936.739  1.532.738.618  

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu  70  1.033 513 
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Phụ lục 2 
                        

LỢI NHUẬN THỰC HIỆN SO KH VÀ TỶ LỆ CHIA LỢI NHUẬN 2018 
 
       

Stt 
 

Chỉ tiêu 
 

Tỷ lệ 
( % ) 

Kế họach 
2018 

Thực Hiện 
2018 

Tỷ /Vốn Lệ ĐL 

KH TH 

1 Tổng lợi nhuận trước thuế          

  LN SXKD đơn vị   1.569.700.794 3.486.013.583 5.8 12.9 
2 Thuế TN doanh nghiệp 20 313.940.159 703.533.592   
 ThuếTN hoãn lại   (6.456.748)   

3 LN sau thuế TN   1.255.760.635 2.788.936.739 4.7 10.3 
 4 Thù lao HĐQT-BKS   72.900.000 57.150.000   
 5 LN còn lại   1.182.860.635 2.731.786.739 4.4 10.1 
 Quỹ phát triển  SX  10% 118.286.064 273.178.674   
 Quỹ khen thưởng phúc lợi  10% 118.286.064 273.178.674   

6 LN sau trích 3 qũy   946.288.507 2.185.429.391 3.5 8.1 
 LN năm trước còn lại  292.670.894    

7 Chia cổ tức ( 3388 ) 75 1.080.000.000 1.080.000.000 4 4 
 Phần nhà nước 2.050.300 820.120.000 820.120.000   
  Cổ đông bên ngoài 649.700 259.880.000 259.880.000     
8 LN để lại năm sau  158.959.402 1.105.429.391   

 Cộng 2.700.000 1.238.959.402 2.185.429.391   
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Phụ lục 3 
 

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ TỶ LỆ CHIA LỢI NHUẬN 2019 
 

       

Stt 
 

Chỉ tiêu 
 

Tỷ lệ 
( % ) 

Kế họach 
2019 

Thực Hiện 
2019 

Tỷ /Vốn 
KH 

1 Tổng lợi nhuận trước thuế        

  LN SXKD đơn vị   1.574.457.600  5.8 
2 Thuế TN doanh nghiệp 20 314.891.520   
3 LN sau thuế TN   1.259.566.080  4.7 
 4 Thù lao HĐQT-BKS   57.150.000   
 5 LN còn lại   1.202.416.080  4.5 
 Quỹ phát triển  SX  10% 120.241.608   
 Quỹ khen thưởng phúc lợi  10% 120.241.608   

6 LN sau trích 3 qũy   961.932.864  3.5 
 LN năm trước còn lại  1.105.429.391   

7 Chia cổ tức ( 3388 ) 75 1.080.000.000  4 
 Phần nhà nước 2.050.300 820.120.000   
  Cổ đông bên ngoài 649.700 259.880.000   
 LN để lại năm sau  987.362.255   

8 CỘNG 2.700.000 2.067.362.255   
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CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC 
VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

─────────────── 

Số:             /NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
───────────────────────── 

 Bảo Lộc, ngày     tháng 05 năm 2019 

 
NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và 
Xây dựng Bảo Lộc; 

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ 
phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc; 

 
QUYẾT NGHỊ 

 
Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2018, với các nội dung cơ bản như sau: 

STT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch 
 2018 

Thực hiện 
 2018 

Tỷ lệ 
 % 

A Sản phẩm chủ yếu         
1 Nước sản xuất (trong đó) m3 3.443.408 3.455.691 100,36 
  - Công ty  m3 2.640.408.000 2.653.160 100,48 
  -Mua nước đầu nguồn của Cty CP THA m3 803.000 802.531 99,94 
2 Nước ghi thu m3 2.482.806 2.486.592 100,15 
3 Tỷ lệ thất thoát % 28 28,04 0,04 
4 Tỷ lệ tồn thu % <1% <1% <1% 
5 KH phát triển mới Hộ 900 - 1000 989 100 
6 Kiểm định ban đầu Cái 1.500 1.000 0,67 
7 Kiểm định TLK định kỳ Cái 4.000 4.000 100 
8 Thay ĐH Cái 600 229 0,38 
B Tài chính - Doanh thu         
1 Giá thành tiêu thụ SXCN Đ/m3 8.385 8.314 -71 
2 Giá bán bình quân SXCN Đ/m3 8.985 9.014 29 
3 Doanh thu SXCN Đồng 22.308.011.910 22.413.863.144 100,47 
4 DT ống nhánh cấp 3, tài chính, DT khác Đồng 1.500.000.000 2.931.566.508 195,44 
5 Doanh thu thuê bao TLK Đồng 15.000.000 18.872.724 125,82 
6 Cộng doanh thu Đồng 23.823.011.910 25.364.302.376 106,47 
7 Tổng lợi nhuận trước thuế Đồng 1.569.700.794 3.486.013.583 222,08 
  - Lợi nhuận của nước sạch  “ 1.489.683.600 1.517.383.795 101,86 
  - Lợi nhuận  XDCB, ống cấp 3, khác  “ 80.017.194 183.198.404 228,95 
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STT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch 
 2018 

Thực hiện 
 2018 

Tỷ lệ 
 % 

  -Thuê bao TLK  “   14.541.369   
  - Khác (Thanh lý tài sản, cổ phiếu)  “   1.770.890.015   
C Tỷ lệ chia cổ tức % 4 4   
D Quỹ lương KH người LĐ SX nước Đồng 4.873.000.000 5.013.000.000 102,9 
1 Số lao động SX nước bình quân Người 69 69 100 
2 Thu nhập bình quân của người lao động Đ/n/th 5.885.266 6.054.348 102,9 
3 Thu nhập bình quân thực tế NLĐ Đ/n/th   6.255.000   
4 Quỹ lương kế hoạch của người quản lý Đồng 768.000.000 808.000.000 105,2 
5 Thù lao HĐQT, BKS Đồng/m 216.000.000 216.000.000 100 
E Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn Đồng 4.204.000.000 2.182.816.998 51,9 
I  Lắp đặt mới ống cấp nước D100 ( D50) Đồng 2.000.000.000 953.454.614 47,7 

II 
Lập báo cáo chuẩn bị đầu tư dự án  
mở rộng hệ thống cấp nước Bảo Lộc Đồng 1.000.000.000 0 0,0 

III Cải tạo tuyến ống STK, sửa chữa bể vỡ  Đồng 250.000.000 764.892.791 306 
IV Sửa chữa mạng lưới cấp nước Đồng 350.000.000 231.344.593 66,1 

V 
Sửa chữa thường xuyên và sửa chữa 
lớn Đồng 604.000.000 233.125.000 38,6 

 
Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu 
cơ bản như sau: 
 

STT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch 
Năm 2019 

A. Sản phẩm chủ yếu   

1 
Nước sản xuất trong đó: 

- Công ty  
- Mua nước đầu nguồn của Công ty CP THA 

m3 
3.732.146 
2.922.146 

810.000 
2 Nước ghi thu m3 2.687.200 
3 Tỷ lệ thất thoát % 28 
4 Tỷ lệ tồn thu % < 1% 
5 KH phát triển mới hộ 900-1000 
6 Kiểm định ban đầu cái 1.500 
7 Kiểm định  TLK định kỳ cái 4.000 
8 Thay ĐH cái 300 
B. Tài chính-Doanh thu   
1 Giá thành tiêu thụ SXCN đ/m3 8.545 
2 Giá bán bình quân SXCN đ/m3 9.103 
3 Doanh thu SXCN đồng 24.461.581.600 
4 Doanh thu ống cấp 3, tài chính, DT khác đồng 1.700.000.000 
5 Doanh thu thuê bao TLK đồng 18.000.000 

   6 Cộng doanh thu đồng 26.179.581.600 
   7 Tổng lợi nhuận trước thuế đồng 1.574.457.600 
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STT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch 
Năm 2019 

 - Lợi nhuận của nước sạch đồng 1.499.457.600 
 - Lợi nhuận XDCB, ống cấp 3, khác đồng 75.000.000 

C Tỷ lệ chia cổ tức % 4 

D Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước đồng 5.280.000.000 

7 Số lao động SX nước bình quân người 69 

8 Thu nhập bình quân người lao động  đ/n/th 6.376.812 

9 Quỹ lương kế hoạch bộ phận quản lý đồng 1.008.000.000 

10 Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đồng/năm 216.000.000 

E Dự án xây dựng cụm xử lý nước mặt hồ Nam 
Phương thượng đồng 8.000.000.000 

F Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn đồng 3.796.766.782 
 

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế 
hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019. 

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể: 
 

STT Chỉ Tiêu Giá trị ( đồng ) 
1 LNST trên BCTC kiểm toán năm 2018 2.788.936.739 
2 Thù lao HĐQT, BKS 57.150.000 
3 Quỹ đầu tư phát triển (10%) 273.178.674 
4 Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) 273.178.674 
5 Chia cổ tức (4%/năm) 1.080.000.000 
6 Lợi nhuận chuyển sang năm 2019 1.105.429.391 

 

Điều 5. Đại hội cổ đông thống nhất chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 
năm 2019: 216.000.000 đồng. 

Điều 6. Đại hội cổ đông thống nhất: 

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019: 4,0% 
- Mức trích quỹ đầu tư phát triển năm 2019: 10% 
- Mức trích quỹ phúc lợi năm 2019: 10% 

Điều 7. Đại hội cổ đông thống nhất việc triển khai chuẩn bị đầu tư thực hiện 
02 dự án (sau khi được thủ tướng phê duyệt): 

- Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sinh hoạt và cải tạo nâng cấp hệ 
thống cấp nước thành phố Bảo Lộc (nguồn vốn ODA Đan Mạch). 
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- Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực trung tâm 
thành phố Bảo Lộc, công suất giai đoạn 1: 5.000 m3/ng.đ (nguồn vốn 
ODA Bỉ). 

- Triển khai thực hiện dự án xây dựng trạm bơm cấp nước dự phòng hồ 
Nam Phương Thượng. 

Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: 

Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm 
toán tài chính năm 2019. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

 1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn 
văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành 
kể ngày được thông qua. 

 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn 
thể cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, 
chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều 
lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng 
Bảo Lộc. 

Nơi nhận: 
- UBCKNN (báo cáo); 
- UBND tỉnh Lâm Đồng (báo cáo); 
- HĐQT, Ban Kiểm soát; 
- Lưu VT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Hiếu 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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