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CÔNG TY CỔ PHẦN 

KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG 

 

Số:        /NQ/ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày 04 tháng 6 năm 2021 

 

Dự thảo: 
NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG 

 

 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch 

Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018; 

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải 

Dương ban hành ngày 27/4/2018 

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ 

phần kinh doanh nước sạch Hải Dương; 

 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1. Thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.  

Điều 2. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 như sau: 

 - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc 

Khanh kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2021. 

 - Ông Vũ Văn Nhân được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại 

của nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 05/6/2021. 

Điều 3. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của 

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau: 

 - Điều lệ tổ chức và hoạt động, gồm … chương … điều 

- Quy chế nội bộ về quản trị, gồm … chương … điều 

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, gồm … chương … điều 

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, gồm … chương … điều 

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ  01/01/2020 đến 31/12/2020. 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: 

STT CHỈ TIÊU CHÍNH 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

I SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHỦ YẾU    
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1 - Sản xuất nước sạch đầu nguồn Triệu m3 63,195 64,174  

2 - Sản lượng doanh thu nước sạch Triệu m3 53,5 54,141 

3 - Tỷ lệ thất thoát, thất thu % 11 10,5  

4 - Phát triển khách hàng Hộ 9.000 9.565  

II CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH      

1 Vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ) Triệu đồng 318.824,70 318.824,70 

2 Tổng doanh thu Triệu đồng 491.500 500.942 

 - Nước sạch Triệu đồng 473.000 478.462 

 - Thi công xây lắp Triệu đồng 13.000 16.998 

 - Nước tinh lọc và các hoạt động khác Triệu đồng 5.500 5.482 

3 Tổng chi phí  Triệu đồng 426.500 435.874 

4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 65.000 65.068 

5 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 51.881 51.882 

III CÁC CHỈ TIÊU KHÁC      

1  Nộp ngân sách  Triệu đồng 61.000 61.071 

 - Các loại thuế, phí Triệu đồng 45.872 45.942 

 - Cổ tức trả nhà nước  Triệu đồng 15.128   15.128   

2 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu % 13,2 13    

3 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn CSH % 20,4 20,4 

4 Tổng quỹ lương NLĐ Triệu đồng 93.100 92.635 

5 Tổng lao động Người 937 919 

6 Lương bình quân người/tháng Triệu đồng 8,2 8,4 

2. Báo cáo tài chính niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 

 Các chỉ tiêu chính như sau: 

STT CHỈ TIÊU  ĐƠN VỊ TÍNH  THỰC HIỆN 

I Tổng tài sản đồng 972.750.825.819 

1 Tài sản ngắn hạn đồng 52.606.862.453 

2 Tài sản dài hạn đồng 920.143.963.366 

II Tổng nguồn vốn đồng 972.750.825.819 

1 Nợ phải trả đồng 564.222.377.815 

2 Vốn chủ sở hữu đồng  408.528.448.004 

 (Chi tiết tại báo cáo tài chính niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020) 

3. Phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán:  

STT CHỈ TIÊU CHÍNH 
KẾ HOẠCH 

(ĐỒNG) 

THỰC HIỆN 

(ĐỒNG) 

 Lợi nhuận sau thuế năm 2020 51.881.000.000 51.882.443.763 

1 Trả cổ tức bằng tiền  23.593.000.000 

(7,4%) 
23.593.027.800 

(7,4%) 

2 Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 

Trong đó: 

9.369.000.000 

 

9.342.732.000 
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- Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động  

- Quỹ khen thưởng của BĐH; 

9.043.000.000 

326.000.000 

9.031.932.000 

310.800.000 

3 Trích lập quỹ đầu tư phát triển  15.564.000.000 15.564.733.129 

4 Lợi nhuận không phân phối 3.355.000.000 3.381.950.834 

4. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định: 

 Thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chia cổ tức cho các 

cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty. 

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh 

doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: 

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 

STT CHỈ TIÊU CHÍNH ĐƠN VỊ TÍNH KẾ HOẠCH 

I SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHỦ YẾU    

1 - Sản xuất nước sạch đầu nguồn Triệu m3 66,619 

2 - Sản lượng doanh thu nước sạch Triệu m3 56,5 

3 - Tỷ lệ thất thoát, thất thu (phấn đấu duy trì) % 11 

4 - Phát triển khách hàng Hộ 8.000 

II CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH    

1 Vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ) Triệu đồng  318.824,7   

2 Tổng doanh thu Triệu đồng       508.300   

 - Nước sạch Triệu đồng       490.000   

 - Thi công xây lắp Triệu đồng          16.000   

 - Nước tinh lọc và các hoạt động khác Triệu đồng            6.300   

3 Tổng chi phí  Triệu đồng 443.200 

4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng          65.100   

5 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 51.940  

III CÁC CHỈ TIÊU KHÁC    

1  Nộp ngân sách  Triệu đồng 61.300 

 - Các loại thuế, phí Triệu đồng          45.965   

 - Cổ tức trả nhà nước (dự kiến) Triệu đồng          15.335   

2 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu % 12,8 

3 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn CSH % 20,4 

4 Tổng quỹ lương NLĐ Triệu đồng          96.390   

5 Tổng lao động Người 945 

6 Lương bình quân người/tháng Triệu đồng 8,5 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 

STT CHỈ TIÊU CHÍNH ĐƠN VỊ TÍNH KẾ HOẠCH 

 Lợi nhuận sau thuế năm 2021 Triệu đồng 51.940 

1 Trả cổ tức bằng tiền thấp nhất 7,5% Triệu đồng 23.911 

2 Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 

Trong đó: 

- Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động  

- Quỹ khen thưởng của BĐH  

Triệu đồng 9.594 

 

9.274 

320 
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3 Trích lập quỹ đầu tư phát triển  Triệu đồng 15.582 

4 Lợi nhuận chưa phân phối Triệu đồng 2.853 

3.Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định: 

- Căn cứ kết quả hoạch động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế đạt được của 

năm 2021, quy định theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ 

lao động thương binh và xã hội quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với 

công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước:  

- Quyết định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động;  

- Quyết định trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi và 

các quỹ khác theo quy định. 

Điều 6. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 

2020 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD của công ty, hoạt 

đồng quản trị và Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm 

soát và các thành viên Ban kiểm soát 
Điều 8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn 
vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021. 
1.Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán: 

- Là đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách các doanh nghiệp kiểm toán cho 
đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 
12/11/2020 của Bộ tài chính và được UBCK nhà nước chấp thuận: 
2. Danh sách đề xuất các đơn vị kiểm toán: 
 - Công ty kiểm toán và định giá Việt nam (VAE) 
 - Công ty TNHH kiểm toán An Việt (ANVIET) 
 - Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn (UHY). 
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng đảm bảo theo đúng quy 
định của pháp luật  
Điều 9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán tiền lương, thù lao của 
HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT,BKS năm 2021. 
1. Quyết toán tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 

1.1.Mức lương, thù lao và tổng quỹ lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS đã 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2020: 

- Mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách  29.500.000 Đồng/tháng 
- Mức lương Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách  26.500.000 Đồng/tháng 
- Mức lương Thành viên HĐQT chuyên trách  25.000.000 Đồng/tháng 
- Mức thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách    5.000.000 Đồng/tháng 
- Mức lương Trưởng BKS     23.000.000 Đồng/tháng 
- Mức lương Kiểm soát viên chuyên trách  16.000.000 Đồng/tháng 
- Mức thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách    3.200.000 Đồng/tháng 
1.2. Nguyên tắc trả lương: 
- Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên 

làm việc chuyên trách tại Công ty được trả lương chuyên trách, không hưởng thù lao. 
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý điều hành Công 

ty (TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán trưởng) hưởng lương chuyên trách đối với các chức danh 
quản lý, lãnh đạo đó không hưởng thêm thù lao thành viên HĐQT. 
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- Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, không kiêm nhiệm các chức danh 
lãnh đạo, quản lý thì được hưởng thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS 

HĐQT hưởng lương chuyên trách gồm có 02 người: Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch 
HĐQT. 

HĐQT hưởng thù lao có: 01 người. 
BKS hưởng lương chuyên trách gồm có: 02 người, Trưởng BKS, 01 Thành viên. 
BKS hưởng thù lao có 01 người.  
Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch theo mức lương và thù lao được Đại hội 

đồng cổ đông đã thông qua là: 1.238.400.000 đồng (Một tỷ, hai trăm ba mưới tám triệu, 
bốn trăm nghìn đồng) 

1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện 
% hoàn 

thành 

1 
Sản lượng nước sạch 

doanh thu 
m3 53.500.000 54.141.000 102% 

2 Tổng doanh thu Tr.đ 491.500 500.942 102% 

3 
Lao động bình quân (không 

kể người quản lý điều hành) 
Người 937 919 98% 

4 Năng suất lao động m3/ng/năm        57.097  58.912 104% 

5 Nộp ngân sách Tr.đ 61.000 61.071 100% 

6 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 51.881 51.882 100% 

7 Bảo toàn và PT vốn Tr.đ 390.881,2 408.528,4 105% 
Tổng Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của HĐQT, BKS giữ nguyên theo kế 

hoạch là: : 1.238.400.000 đồng (Một tỷ, hai trăm ba mười tám triệu, bốn trăm nghìn đồng) 
2. Mức tiền lương, thù lao và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2021. 

 2.1 .Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 

1 Sản lượng nước sạch  m3 56.500.000 

2 Tổng doanh thu Triệu đồng 508.300 

3 Lao động bình quân Người 945 

4 Thu nhập bình quân/người/tháng Triệu đồng 8,5 

5 Năng suất lao động m3/ng/năm 59.788 

6 Nộp ngân sách Triệu đồng 61.300 

7 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 51.940 

8 Bảo toàn và PT vốn Triệu đồng 408.528,4 

2.2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS. 
Mức lương, thù lao, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2021 như sau: 

STT Chức danh Mức lương 

Đồng/tháng 

Thù lao 

Đồng/tháng 

1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách 29.500.000  

2 Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách 26.500.000  

3 Thành viên HĐQT chuyên trách 25.000.000  
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4 Thành viên HĐQT không chuyên trách, 

không kiêm nhiệm 

 5.000.000 

5 Trưởng BKS  23.000.000  

6 Thành viên BKS 16.000.000  

7 Thành viên BKS không chuyên trách, 

không kiêm nhiệm 

 3.200.000 

Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT,BKS là: 

1.238.400.000 đồng (Một tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng).  

2.3. Quyết toán tiền lương, thù lao và quỹ tiên lương, thù lao thực hiện. 
Cuối năm, căn cứ vào mức lương, thù lao và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch tại khoản 

2 mục II ; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại khoản 1 
mục II Tờ trình này và quy định theo Điều 15 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 
01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định về lao động, tiền lương, tiền 
thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước. ĐHĐCĐ ủy quyền cho 
HĐQT xem xét và quyết định quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và 
báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

Điều 10. Thông qua Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người nội bộ. 

Điều 11: Điều khoản thi hành. 

Nghị quyết này được công bố trên trang Website:hdwaco.com.vn. 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm 

lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện cá nội dung của bản nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty 

cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 04/6/2021.  
 

Nơi nhận: 

      - Tài liệu Đại hội; 
       - Như Điều 12; 
       - Lưu VT. 

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Dũng 

 

 



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

 
GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG 

 
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương 
                           

Tôi tên là: …………………………………………………………………. 

(Sau đây gọi là Người ủy quyền)  

Số CMND/thẻ căn cước: ………………………..cấp ngày: ……………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………. 

Điện thoại………………………………………………………………….. 

Hiện đang sở hữu: ………………….cổ phần của Công ty cổ phần kinh doanh nước 

sạch Hải Dương.  

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, nay Tôi ủy quyền cho: 

Ông/Bà:..………………………………………………………………………….. 

Số CMND/thẻ căn cước: ……………..….cấp ngày: ……/……/………………...  

Địa chỉ: …………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………………………... 

(Sau đây gọi là Người được ủy quyền) 

Thay mặt tôi thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ 

phần mà tôi đang sở hữu: 

- Tham dự, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận, biểu quyết các vấn đề được 

đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.   

- Ký các giấy tờ cần thiết (nếu có). 

Người được ủy quyền có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung Quy chế tổ chức 

của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, không được ủy quyền lại cho Bên thứ 

ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Người ủy quyền.  

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết 

không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./. 
                                                       

 …………, ngày … tháng ….. năm 2021 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 NGƯỜI ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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