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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Công ty Cổ phần 
Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Tên Tiếng Anh 

Tên viết tắt

Mã cổ phiếu

Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp

Dong Thap Water Supply and Urban Environment Joint – Stock Company 

DOWASEN

DWS

Số 1400101205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu 

ngày 27/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/06/2018

Vốn điều lệ 

Trụ sở chính

Điện thoại

Fax

Email

Website

259.181.300.000 đồng

Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, 

TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

(0277) 3853 332

(0277) 3852 825

capnuocdt@dowasen.com

capnuocdt@dowasen.com
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 -

Ngày 03/07/1976, Sở Xây dựng Tỉnh 
được thành lập và hình thành các bộ 
phận trực thuộc Sở, trong đó có nhà 
máy nước Sa Đéc và nhà máy nước 
Cao Lãnh.

Ngày 16/10/2089, Công ty Dịch vụ Cấp 
thoát nước tỉnh Đồng Tháp được thành 
lập theo quyết định số 28/QĐ-TL của Uỷ 
Ban Nhân Dân tỉnh trên cơ sở nền tảng 
của Xí nghiệp Cấp nước thị xã Cao Lãnh. 
Bộ máy tổ chức Công ty gồm 3 phòng 
nghiệp vụ, 1 đội thi công, có 31 cán bộ 
công nhân viên. Với số vốn ban đầu là 
10.086.000 đồng. Ông Lý Khôi Văn được 
đề bạt làm Giám đốc Công ty.

Ngày 09/12/1992, UBND tỉnh quyết 
định thành lập Doanh nghiệp nhà nước 
Công ty Cấp nước tỉnh Đồng Tháp theo 
quyết định số 132/ QĐ.TL, trụ sở chính 
đặt tại số 01 đường Nguyễn Huệ, thị xã 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 15/01/1994, Công ty thành lập 
thêm nhà máy nước huyện Lai Vung và 
huyện Châu Thành. Ông Nguyễn Anh Dũng 
được bổ nhiệm làm giám đốc nhà máy 
nước huyện Châu Thành và ông Lê Văn 
Thanh được bổ nhiệm làm giám đốc nhà 
máy nước huyện Lai Vung.

1996
Tháng 10/1996, Công ty tiếp nhận 
và thành lập Nhà Máy Nước huyện 
Cao Lãnh, đồng thời bổ nhiệm ông 
Nguyễn Thành Sơn làm Giám đốc.

1998

+ Ngày 18/04/1998, UBND Tỉnh ra 
quyết định số: 60/QĐUB.TL về việc 
chuyển Công ty Cấp nước thành 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động 
công ích. Trụ sở chính đặt tại số 44 
đường 30/4, phường 01 thị xã Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 
+ Ngày 03/06/1998, Công ty thành 
lập Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư 
ngành nước trực thuộc Công ty, nay 
là Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư. Ông 
Phan Đình Hùng được bổ nhiệm 
làm giám đốc Xí nghiệp, trụ sở tại 
số 01A, đường Tôn Đức Thắng, 
phường 1, thị xã Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp.

2000
Công ty được giao quản lý 11 
nhà máy cấp nước huyện, thị 
trong Tỉnh, trụ sở mới đặt tại 
số 01 đường Tôn Đức Thắng, 
phường 1 thị xã Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp.

UBND tỉnh ra quyết định nâng nhà 
máy Cao Lãnh thành Xí nghiệp Cấp 
nước thị xã Cao Lãnh.

1976 1983 1989

19921994

2019

+ Ngày 05/01/2019, Cổ phiếu của CTCP Cấp 
nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp chính 
được chấp thuận đăng ký giao dịch trên sàn 
UPCOM. 
+ Ngày 01/11/2019, Công ty quyết định giải 
thể công ty con Công ty nước Đông Bình, lý 
do: nhà nước xác lập sở hữu toàn dân đối với 
tài sản Công ty.

Ngày 29/03/2017, Cổ phần hóa từ 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Cấp nước và Môi trường 
Đô thị Đồng Tháp thành Công ty Cổ 
phần Cấp nước và Môi trường Đô thị 
Đồng Tháp.

20172006

Ngày 21/09/2006, Ủy Ban Nhân 
Dân Tỉnh ra quyết định số 158/ 
QĐ-UBNDTL về việc chuyển đổi 
tên Công ty Cấp thoát nước và Môi 
trường Đô thị Tỉnh Đồng Tháp 
thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Cấp nước và Môi 
trường Đô thị Đồng Tháp.

2003

Ngày 16/03/2003, UBND Tỉnh ra 
quyết định số 16/QĐ.TL về việc sát 
nhập 02 công ty Xây lắp và Dịch vụ của 
hai thị xã Sa Đéc và thị xã Cao Lãnh 
vào Công ty cấp nước và đổi tên thành 
Công ty Cấp thoát nước và Môi trường 
Đô thị Tỉnh Đồng Tháp. Đến tháng 03 
năm 2004, trạm cấp nước huyện Lấp 
Vò đã được giao về Công ty quản lý.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Đồng Tháp

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH

Địa bàn kinh doanh của Dowasen được phép hoạt động khắp cả nước nhưng hiện nay hoạt 
động kinh doanh chủ yếu tập trung vào khu vực tỉnh Đồng Tháp.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

DOWASEN hoạt động trong các lĩnh vực như: cung cấp nước 
sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất; dịch vụ thu gom rác; tư 
vấn xây dựng, kinh doanh nước đóng chai…

Lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất 
và cung cấp nước sạch, đóng góp 
khoảng 75,81% trong tổng doanh 
thu.

Lĩnh vực chiểm tỉ trọng lớn thứ 2 trong 
cơ cấu doanh thu của DOWASEN là dịch 
vụ thu gom rác (16,47%).
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 16CTCP CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

• DOWASEN tập trung phát triển hơn nữa hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty sau cổ phần hóa với mục 
tiêu xây dựng Công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả, trình độ quản lý và công nghệ hiện 
đại, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời 
sống cho người lao động, đóng góp đầy đủ và kịp thời 
nghĩa vụ đối với Nhà nước.

• Chiến lược kinh doanh của Công ty chủ yếu vẫn tập trung vào 3 
lĩnh vực chính là cấp nước, dịch vụ môi trường đô thị và nước 
đóng chai, đóng bình. Trong đó: 

• Về cấp nước: Chú trọng việc định mức tiêu hao các loại nguyên 
nhiên vật liệu nhằm quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí. Tập 
trung nguồn lực mở rộng điạ bàn ra các vùng ven đô thị và 
vùng nông thôn, kết nối mạng lưới đường ống giữa các huyện, 
thị thành phố nhằm đảm bảo cấp nước an toàn, chiếm lĩnh thị 
phần và tăng khách hàng. 

• Dịch vụ môi trường đô thị: Chủ động trong công tác đấu thầu, 
nhận thầu, thực hiện xã hội hóa công tác thu gom rác thải và 
thu phí vệ sinh, chú trọng công tác vận chuyển và xử lý rác thải; 
tiếp tục phát triển mở rộng địa bàn và thực hiện có hiệu quả 
các dịch vụ môi trường; quản lý khai thác tốt nghĩa trang và lò 
hỏa thiêu. 

• Nước đóng chai: Phát triển thị trường tiêu thụ nước đóng chai, 
đóng bình đảm bảo vận hành có hiệu quả Nhà máy nước đóng 
chai, tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng hình ảnh và thương 
hiệu cho Công ty.

• Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước và 
dịch vụ đô thị hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, 
Công ty đặt ra các mục tiêu phát triển như sau: 

• Đầu tư để cải tạo, nâng cấp nhà máy, trạm xử lý nước và 
mạng lưới cấp nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý 
và cung cấp nước. Phấn đấu trở thành Công ty có dịch vụ cấp 
nước hàng đầu khu vực. 

• Đảm bảo việc cấp nước đạt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 
hành và đảm bảo nhu cầu dùng nước của nhân dân thuộc các 
địa bàn Công ty được giao quản lý mạng lưới cấp nước. 

• Mở rộng phạm vi thu gom rác thải trên địa bàn nội ô thành 
phố, thị xã, thị trấn và vùng ven ngoại ô, vùng nông thôn. 

• Mở rộng các loại hình dịch vụ đô thị như: vệ sinh gia đình và 
cơ quan; trồng mới, chăm sóc hoa viên cây cảnh, thiết kế sân 
vườn; dịch vụ tang lễ: hỏa thiêu, lưu giữ tro cốt, xây mộ,...

• Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động, đoàn 
kết nhằm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

• Tôn trọng và tuân thủ pháp luật, quản trị Công ty minh bạch 
tạo sự phát triển mạnh mẽ. 

• Giữ vững ổn định hoạt động của Công ty sau khi cổ phần hóa. 
Có các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả chiến lược, 
đảm bảo đưa Công ty tăng trưởng bền vững

Chiến lược trung và dài hạn

Chiến lược đầu tư phát triển

Chiến lược kinh doanh

Các mục tiêu chủ yếu

• Đầu tư các dự án trọng điểm để xây mới, cải tạo và mở 
rộng các nhà máy nước, hệ thống ống truyền dẫn, ống 
phân phối nước, vùng phục vụ để đáp ứng nhu cầu nước 
sinh hoạt và sản xuất. 

• Thực hiện kế hoạch chống thất thoát theo vùng, tuyến 
ống, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát đến năm 2025 xuống 
dưới 18%. Ưu tiên các dự án chống thất thoát, thất thu 
nước sạch nhằm nâng cao năng lực vận hành hệ thống 
cấp nước và giảm tỷ lệ thất thoát nước. 

• Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ thông 
tin để nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành. 

• Từng bước chuyển dần sang khai thác sử dụng nước 
mặt, hạn chế sử dụng nước ngầm. Đến 2025 nâng tỉ lệ 
sử dụng nước mặt lên 80%, năm 2030 là 100%. 

• Đảm bảo thực hiện tốt công tác môi trường, dịch vụ công 
cộng theo hợp đồng do các địa phương khác giao. Tham 
gia đấu thầu hoặc nhận đặt hàng với chính quyền các địa 
phương thực hiện công tác vệ sinh môi trường với Công 
ty dài hạn, từ 03 - 05 năm.

• Nâng cao hiệu quả thu phí vệ sinh hàng tháng đạt từ 90% 
trở lên và phát triển khách hàng tham gia dịch vụ thu 
gom rác thải trên địa bàn do Công ty đảm nhiệm bình 
quân đạt 95% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030. 

• Thu gom, vận chuyển và xử lý rác hợp vệ sinh, không để 
ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh và không 
vi phạm các quy định của Nhà nước.
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Năm 2020, nền kinh tế trở nên trì trệ bởi ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19, theo IMF, tốc độ 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu ước tính giảm 

khoảng 4,4%. Do mức độ hội nhập sâu rộng 

của nền kinh tế, Việt Nam cũng không nằm 

ngoài xu hướng chung khi tăng trưởng GDP 

2020 chỉ vào khoảng 2,91%. Để đạt được kết 

quả này, Chính phủ đã tiến hành nới lỏng tín 

dụng thông qua thông tư 01/2020/TT-NHNN, 

chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/03/2020; đẩy 

mạnh đầu tư công để kích thích kinh tế.

Một khi đất nước phát triển thì nhu cầu nước 

sạch ngày càng tăng cao và nhu cầu thu gom, xử lý 

rác thải càng nhiều, điều này góp phần thúc đẩy hoạt 

động sản xuất kinh doanh của DOWASEN. Đặc thù 

lĩnh vực kinh doanh của Công ty là yếu tố không thể 

thiếu trong đời sống sinh hoạt và sản xuất do đó ít bị 

tác động mạnh bởi các yếu tố thay đổi nhanh chóng, 

bất thường của nền kinh tế. Tuy nhiên, DWS luôn chủ 

động theo dõi tình hình biến động về kinh tế vĩ mô 

để có những kế hoạch dự phòng cho các rủi ro có thể 

xảy ra và đưa ra những chiến lược phù hợp cho từng 

thời kì.

Rủi ro lãi suất

Trong năm 2020, lãi suất cho vay 
ở Việt Nam phổ biến trong khoảng 6,0-

9,0% đối với ngắn hạn và 9,0-11,0% đối với 
trung và dài hạn. Nhìn chung, mặt bằng lãi suất 

cho vay ở nước ta đang ở mức thấp. Theo báo cáo 
tài chính tổng hợp tính đến thời điểm 31/12/2020, 

Công ty có tổng dư nợ cho vay lên đến 150,4 tỷ đồng, 
trong đó vay ngắn hạn 54,75 tỷ đồng và vay dài hạn 
95,6 tỷ đồng. Với tỉ lệ vay nợ khoảng 49,24% so với vốn 
chủ sở hữu, bất cứ biến động nhỏ nào về lãi suất cũng 
sẽ ảnh hưởng đến chi phí hoạt động kinh doanh của 
Công ty. Vì vậy, DOWASEN liên tục theo dõi những 
biến động của lãi suất cho vay để từ đó kịp thời đưa 
ra những điều chỉnh về cơ cấu nguồn vốn, giảm 

thiểu tối đa những tác động từ rủi ro về lãi suất 
đồng thời tận dụng cơ hội từ chính sách của 

chính phủ để có thể sử dụng được nguồn 
vốn với chi phí rẻ.
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Rủi ro pháp luật

CÁC RỦI RO

Công ty hoạt động theo mô hình Công 

ty Cổ phần, được đăng ký giao dịch 

trên sàn UPCOM nên mọi hoạt động 

của DOWASEN chịu sự điều chỉnh của 

Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng 

khoán, Luật Bảo vệ môi trường và 

các văn bản dưới luật liên quan. Do 

vậy, Công ty cũng luôn theo dõi, cập 

nhật các quy định mới, xử lý kịp thời, 

dứt điểm các vấn đề phát sinh khi 

các văn bản pháp luật mới được ban 

hành, đảm bảo quá trình vận hành 

liên tục của Công ty, nhất là khi Luật 

Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban 

hành vào 26/11/2019 và Luật Doanh 

nghiệp số 59/2020/QH14 được ban 

hành vào 17/06/2020 cùng có hiệu 

lực từ 1/1/2021. Việc xây dựng một 

hành lang pháp lý ngày càng chặt 

chẽ và khoa học cũng sẽ giúp Công 

ty hoạt động một cách hiệu quả, đảm 

bảo giảm thiểu rủi ro về mặt quản trị 

xuống mức thấp nhất.

Đối với các doanh nghiệp ngành cấp nước, tỷ lệ thất thoát nước luôn 

được quan tâm hàng đầu vì nước chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu 

giá thành sản phẩm. Tỷ lệ thất thoát nước của DOWASEN vào khoảng 

19,5% tính đến cuối năm 2020. Nguyên nhân dẫn đến việc thất thoát 

nước xảy ra do hệ thống đường ống cấp nước đã cũ, tình trạng rò rỉ 

ống nước ở mức cao và có cả sự gian lận trong sử dụng nước. Trước 

tình hình đó, Công ty thường tiến hành kiểm tra đường ống nước 

ngầm định kì, duy trì kiểm tra, đo đồng hồ khách hàng và thay thế 

được những đồng hồ chạy không chính xác để giảm thiểu rủi ro. 

Giá cả đầu ra phụ thuộc vào quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp, đơn 

giá cung cấp nước sạch và môi trường đô thị do UBND phê duyệt theo 

từng thời kỳ trong khi giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào của Công ty 

lại không ổn định. Để giá bán được điều chỉnh, Công ty phải lập, trình 

các cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Điều này đã làm giảm 

tính linh hoạt trong cơ chế giá bán nước sạch của Công ty. Với khung 

giá được định sẵn kèm theo tỷ lệ thất thoát nước cao chính là hạn chế 

trong việc tăng trưởng lợi nhuận cho Công ty trong tương lai. 

Rủi ro thất thoát nước

Rủi ro về giá cả
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CÁC RỦI RO

Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp 

dịch vụ về môi trường nên trong quá 

trình thực hiện, các hoạt động của 

DOWASEN sẽ có tác động đến môi 

trường sống tại địa phương. Cụ thể, 

hoạt động thu gom rác, vận chuyển 

và xử lý chất thải nếu không được 

thực hiện tốt sẽ ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh. Ý thức rõ điều 

đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn thận 

trọng, giám sát các hoạt động của 

mình để đảm bảo môi trường sống 

của cộng đồng luôn xanh - sạch - đẹp.

Rủi ro môi trường
Rủi ro chất lượng nước đầu vào

Đối với một Doanh nghiệp cấp nước như 

DOWASEN, nước thô chiếm tỉ trọng lớn trong 

cơ cấu giá vốn. Chính vì vậy, bất kỳ sự thay đổi 

nào về chất lượng và lưu lượng nước thô đều có 

tác động lớn đến quá trình xử lý nước và hoạt 

động kinh doanh của công ty. Hiện nay, nguồn 

nước thô đến từ nguồn nước mặt, nước ngầm. 

Thế nhưng, tình trạng biến đổi khi hậu, thiên 

tai liên tục xảy ra làm nước sông đang dần bị ô 

Rủi ro khác 

Ngoài những rủi ro kể trên, những rủi ro như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… tuy hiếm xảy ra 

nhưng cũng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động và sự ổn định của các công ty và toàn xã hội. Tuy không 

thể loại bỏ hoàn toàn những rủi ro trên nhưng Công ty có thể đề phòng và giảm thiểu tổn thất bằng cách 

thường xuyên cập nhật các tin tức: chính trị, thời tiết, xã hội, mua bảo hiểm cho các tài sản, hàng hóa của 

Công ty và của khách hàng để hạn chế bớt các rủi ro này.

nhiễm. Thêm vào đó, quá trình công nghiệp hóa 

càng làm gia tăng vấn đề ô nhiễm nguồn nước, 

làm ảnh hưởng đến nguồn nước thô của doanh 

nghiệp sản xuất nước sạch. Để giải quyết nguồn 

nước đầu vào bị xuống cấp, Công ty luôn lấy mẫu 

nước kiểm tra, xét nghiệm định kỳ theo quy định 

để kịp thời xử lý. Đảm bảo nước sau xử lý đạt “Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01: 2009/BYT về 

chất lượng nước ăn uống”



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình tài chính

Tình hình cổ đông thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu Năm 2019  Năm 2020
% Năm 2020/ 

Năm 2019

Tổng Doanh thu 321.280 360.516 112,21 %

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 28.281 30.818 108,97%

Lợi nhuận trước thuế 27.486 30.416 110,66 %

Lợi nhuận sau thuế 24.539 26.710 108,85 %

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mặc dù dịch bênh Covid khiến cho nhu cầu tiêu thụ nước của người dân và doanh nghiệp giảm 

nhưng với lợi thế độc quyền cung cấp nước tại tỉnh Đồng Tháp, sản lượng nước tiêu thụ của 

DWS vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ, đồng thời DWS không ngừng mở rộng địa bàn kinh doanh của 

mình, phát triển thêm khách hàng mới và tăng làm thuê các dịch vụ bên ngoài. Với sự cố gắng không 

ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo và tập thể công nhân viên, DWS đã ghi nhận mức doanh thu 360,5 tỷ đồng 

(+12,21% So với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 26,7 tỷ đồng (+8,85% So với cùng kỳ năm 

trước). 

“ 

TỔNG DOANH THU 
năm 2020 đạt

360,5 tỷ đồng

TĂNG 12,21% 
so với năm 2019

Doanh thu thuần Năm 2019  Năm 2020
% Năm 2020/ 

Năm 2019

Doanh thu từ cung cấp nước sinh hoạt 245.891 273.324 111,16%

Doanh thu nước đóng chai 6.285 6.967 110,85%

Doanh thu từ xây lắp 7.286 9.737 133,64%

Doanh thu từ dịch vụ thu gom rác 53.047 59.362 111,90%

Doanh thu bán hàng hóa 3.047 3.692 120,10%

Doanh thu dịch vụ khác 5.157 5.843 113,30%

Tổng cộng 320.740 358.925 111,91%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm 2020, Doanh thu thuần và lợi nhuận sau 

thuế lần lượt đạt 358,9 tỷ đồng (+ 11,99 % 

So với cùng kỳ năm trước) và 26,7 tỷ đồng ( + 

8,85% So với cùng kỳ năm trước), nguyên nhân 

chủ yếu đến từ tăng doanh thu ở mảng cung cấp 

nước sạch sinh hoạt và mảng thu gom rác

Đối với mảng cung cấp nước sạch sinh hoạt ghi 

nhận mức tăng 27,4 tỷ đồng (+ 11,16% So với 

cùng kỳ năm trước) từ việc mở rộng địa bàn phục 

vụ làm lượng khách hàng mới tăng thêm khoảng 

11.750 hộ khách hàng, cùng với việc đầu tư sửa 

chữa, nâng công suất một số Nhà máy xử lý nước 

dẫn đến tăng hiệu suất nước tiêu thụ. 

Đối với mảng dịch vụ thu gom rác cũng ghi nhận 

tăng 6,3 tỷ đồng (+ 11,9% So với cùng kỳ năm 

trước) do trong năm 2020, địa bàn thu gom được 

mở rộng thêm một số khu vực, dẫn đến số lượng 

khách hàng cũng tăng theo.

Năm 2019 Năm 2020

Doanh thu từ cung cấp 
nước sinh hoạt

Doanh thu nước đóng 
chai

Doanh thu từ xây lắp

Doanh thu từ dịch vụ thu 
gom rác

Doanh thu dịch vụ khác
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Ban điều hành

Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ phiếu 

sở hữu
Tỷ lệ sở hữu

Ông: Nguyễn Văn Đế Tổng Giám đốc 577.000.000 0,22%

Ông: Nguyễn Thượng Vũ Phó Tổng Giám đốc 526.000.000 0,20%

Ông: Nguyễn Anh Dũng Phó Tổng Giám đốc 80.000.000 0,03%

Ông NGUYỄN VĂN ĐẾ - Tổng Giám đốc

• Ngày sinh: 04/04/1965 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Địa chỉ thường trú: Số 138 đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
• Quá trình công tác:

 ⎯ Từ 05/2003 – 09/2005 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư Công ty TNHH MTV Cấp nước và 
MTĐT Đồng Tháp

 ⎯ Từ 10/2005 – 04/2015 : Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư Công ty TNHH MTV Cấp 
Nước và MTĐT Đồng Tháp.

 ⎯ Từ 05/2015 – 03/2017 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 03/2017 – 04/2017 : Thành viên HĐQT CTCP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 04/2017 – Nay : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp

• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 
 ⎯ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 57.700 cổ phiếu (0,22% vốn điều lệ)
 ⎯ Số cổ phần đại diện sở hữu : 6.433.800 cổ phiếu (24,82% vốn điều lệ)

ÔnG NGUYỄN THƯỢNG VŨ- Phó Tổng Giám đốc

• Ngày sinh: 03/03/1966 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Địa chỉ thường trú : Số 200 đường Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ hóa học (Thực phẩm)
• Quá trình công tác

 ⎯ Từ 08/1999 – 03/2003: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Cấp nước Đồng Tháp
 ⎯ Từ 01/2014 – 03/2015: Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Công ty 1, Phó Tổng Giám đốc 

Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 07/2015 – 03/2017: Bí Thư Đảng Ủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi 

trường Đô thị Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 03/2017 – 04/2017: Bí Thư Đảng Ủy – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp Nước và Môi 

trường Đô thị Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 04/2017 – 06/2020 : Bí Thư Đảng Ủy – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ 

phần Cấp Nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.
 ⎯ 06/2020 - Nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp Nước và Môi trường 

Đô thị Đồng Tháp.
• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

 ⎯ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 52.600 cổ phiếu (0,203% vốn điều lệ)
 ⎯ Số cổ phần đại diện sở hữu : 2.218.540 cổ phiếu (8,56% vốn điều lệ)

Ông NGUYỄN ANH DŨNG - Phó Tổng Giám đốc

• Ngày sinh: 20/12/1965
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Địa chỉ thường trú: Số 165 đường Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
• Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tổng hợp
• Quá trình công tác

 ⎯ Từ 08/2015 – 03/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp
 ⎯ Từ 03/2017 – 04/2017: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 04/2017 – Nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.

• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 
 ⎯ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 8.000 cổ phiếu (0,03% vốn điều lệ)
 ⎯ Số cổ phần đại diện sở hữu : 2.218.540 cổ phiếu (8,56% vốn điều lệ)
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Số lượng cán bộ công nhân viên
Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu Năm 2017  Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Tổng số lượng người lao động (người) 701 692 697 718

Thu nhập bình quân (người/đồng/
tháng)

10.200.000 11.100.000 12.200.000 12.400.000

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ lao động  718 

1 Trình độ đại học,trên đại học  217 30,22%

2 Trình độ cao đẳng  54 7,52%

4 Trình độ trung cấp  75 10,45%

5 Công nhân kỹ thuật  74 10,31%

6 Lao động phổ thông  298 41,50%

II Theo loại hợp đồng lao động  718 

1 Hợp đồng không thời hạn  613 85,38%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)  - 0,00%

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm  105 14,62%

III Theo giới tính  718 

1 Nam  548 76,32%

2 Nữ  170 23,68%  -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

 14,000,000

2017 2018 2019 2020

Thu nhập bình quân của người lao động qua 
các năm (đồng/tháng/người)

30.22%

7.52%

10.45%
10.31%

41.50%

Cơ cấu nhân sự theo trình độ lao động

Trình độ đại học,trên đại học Trình độ  cao đẳng

Trình độ trung cấp Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

76.32%

23.68%

Cơ cấu nhân sự theo giới tính

Nam Nữ
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Chính sách nhân sự

Về lương. thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Các quy định của Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm y tế như nghỉ phép, nghỉ ốm, lễ tết, chế độ 

thai sản…. đều được Công ty thực hiện tốt. Công ty 

luôn cố gắng theo sát tiến độ làm việc của nhân viên 

để đảm bảo công bằng, công khai trong mọi chính sách 

lương, thưởng gắn liền với hiệu quả làm việc. Bên cạnh 

đó, nhằm tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn bó lâu 

dài, cố gắng trong công việc, Công ty đã đưa ra lộ trình 

thăng tiến rõ ràng cho nhân viên. 

Thêm vào đó, Công ty có chính sách khen 

thưởng xứng đáng cho từng cá nhân, tập thể 

có thành tích xuất sắc, có đóng góp đem lại 

hiệu quả kinh doanh cao, đồng thời áp dụng 

các biện pháp, quy định xử phạt đối với công 

nhân viên có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến 

hoạt động, hình ảnh của Công ty.

Về tuyển dụng

Để đảm bảo có thể tuyển được nhân lực đáp ứng được trình độ chuyên môn, phù hợp với định hướng 

phát triển của Công ty, quy trình tuyển dụng được diễn ra chặt chẽ, công bằng, công khai, minh bạch.

Về đào tạo

Hiểu được nhân lực là chìa khóa quan trọng cho sự phát triển lâu 

dài của Công ty, Công ty luôn khuyến khích người lao động tham 

gia các khóa đào tạo để nâng cao tay nghề chuyên môn cũng như 

năng lực nghiệp vụ. Các khóa đào tạo được Công ty kết hợp xen kẽ 

giữa đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài, đào tạo ngắn hạn và đào tạo 

dài hạn tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích của khóa đào tạo. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,88 0,78

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,61 0,53

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 70,51 70,37

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 239,08 237,50

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 7,47 8,09

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,32 0,35

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần

% 7,66 7,44

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 
sở hữu bình quân

% 8,44 8,88

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản bình quân

% 2,44 2,63

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần

% 8,82 8,58

Trong năm 2020, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của DWS có sự giảm nhẹ so với năm 2019. Hệ số 
khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh lần lượt là 0,78 và 0,53 lần. Nguyên nhân 
chính đến từ việc Công ty tăng sử dụng nợ ngắn hạn (tăng 20,92% so với năm 2019) do trong năm, 
Dowasen tăng ghi nhận khoản vay ngắn hạn từ Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước nắm chi phối.

Nợ phải trả chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ 
cấu nguồn vốn của Công ty. Tỷ lệ Nợ/Tổng tài 
sản của DWS khoảng 70% và tỷ lệ Nợ/ Vốn chủ 
sở hữu lên đến 237,5%. Nguyên nhân nợ của 
Công ty khá cao là do Công ty có các khoản vay 
ODA để chi cho dự án Thoát nước TP Cao Lãnh 
(Dự án này chiếm đến 66,67% trong cơ cấu nợ 
của Công ty). Tuy phần lớn khoản phải trả liên 
quan đến nguồn vốn ODA và nguồn vốn Đối 
ứng Ngân sách nhà nước có lãi suất ưu đãi thấp 
và thời hạn vay dài, nhưng việc duy trì tỷ lệ đòn 
bẩy cao như hiện nay có thể làm dòng tiền của 
DWS kém đi do gánh nặng của việc thanh toán 
lãi vay. 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

0,88

0,61

0,53

Khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh

Năm 2019 Năm 2020

0,4

0,0

0,6

0,8
0,78

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Vòng trong: Năm 2019

Vòng ngoài: Năm 2020

71%

70%

1,0
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Trong năm 2020, các chỉ số về năng lực hoạt động 
đều có xu hướng tăng so với năm 2019. Cụ thể hơn, 
vòng quay hàng tồn kho tăng từ 7,47 vòng lên 8,09 
vòng, vòng quay tổng tài sản cũng tăng từ 0,32 lên 
0,35 vòng. 
Nguyên nhân vòng quay hàng tồn kho tăng đến từ 
giá vốn hàng bán tăng hơn 33 tỷ (tăng 14,6%) so 
với năm 2019. Giá vốn hàng bán tăng do ghi nhận 
tăng các chi phí như nguyên vật liệu, điện, lắp mới 
đồng hồ cho khách hàng, thay đồng hồ định kỳ và 
cải tạo, sửa chữa nâng cấp mạng lưới các tuyến ống 
cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.
Vòng quay tổng tài sản ghi nhận mức tăng nhẹ so 
với năm 2019 do doanh thu thuần trong năm 2020 
tăng 38,4 tỷ (tăng 12%) so với cùng kỳ năm trước 
trong khi tổng tài sản lại gần như không có sự thay 
đổi nhiều. Kết thúc năm 2020, giá trị tổng tài sản đạt 
1.028 tỷ (+ 2,5% So với cùng kỳ năm trước) 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Trong năm, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
gần như không có sự thay đổi nhiều so với 
năm 2019. Đây là điều dễ hiểu vì lĩnh vực hoạt 
động chính của DWS là lĩnh vực cung cấp hàng 
hóa thiết yếu: cung cấp nước sạch phục vụ sinh 
hoạt và sản xuất – Vốn dĩ rất ít bị ảnh hưởng 
bởi những biến động ngắn hạn, đột ngột của 
nền kinh tế như dịch bệnh, khủng hoảng.

2019
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0,32

8,09

0,35

2020

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản
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2,44

8,82

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Năm 2019

7,44

8,88

2,63

8,58

Năm 2020

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu bình 
quân

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh/ 
Doanh thu thuần

7,44

8,88

2,63

8,58

Năm 2020

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu bình 
quân

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh/ 
Doanh thu thuần

7,44

8,88

2,63

8,58

Năm 2020

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu bình 
quân

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh/ 
Doanh thu thuần
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Cơ cấu cổ đông

Thông tin cổ phiếu 
Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 25.918.130 cổ phiếu
• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.918.130 cổ phiếu
• Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

STT Loại cổ đông Số lượng 
cổ đông Số cổ phiếu Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu/

VĐL

I Cổ đông trong nước  580  25.918.130  259.181.300.000 100%

1 Cổ đông nhà nước  1  22.185.480  221.854.800.000 85,6%

2 Cổ đông tổ chức  1  1.000  10.000.000 0,0%

3 Cổ đông cá nhân  578  3.731.650  37.316.500.000 14,4%

II Cổ đông nước ngoài  -  -  - 0,0%

1 Cá nhân  -  -  - 0,0%

2 Tổ chức  -  -  - 0,0%

III Cổ phiếu quỹ  -  -  - 0,0%

Tổng cộng  580  25.918.130  259.181.300.000 100%
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

Quản lý nguồn cung Nguyên vật liệu
Hoạt động trong ngành cấp thoát nước nên 
nguyên liệu chủ yếu của Công ty là các hóa chất 
dùng để xử lý nước như: Clo, PAC. Trong năm, 
các chi phí nguyên liệu xử lý nước này tăng do 
điều chỉnh đơn giá. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả 
sử dụng nguồn nguyên liệu công ty luôn tìm 
hiểu, khuyến khích người lao động có những 
sáng kiến nhằm sử dụng hiệu quả nguyên liệu 
đầu vào, sử dụng tỷ lệ hóa chất tối ưu nhằm tối 
đa hóa lợi ích của Công ty. Bên cạnh đó, Công 
ty luôn chú ý lựa chọn nguồn cung cấp nguyên 
vật liệu đáng tin cậy để giảm thiểu rủi ro mua 
nhầm hàng kém chất lượng, có khả năng gây 
hại cho môi trường sống và cộng đồng dân cư

Với đặc thù của ngành cấp nước, nước vừa là đầu vào trong quá trình sản xuất vừa 
là sản phẩm đầu ra của công ty. Nguồn nước được Dowasen lấy chủ yếu từ sông 
và nguồn nước ngầm, sau quá trình xử lý lắng, lọc nước, diệt khuẩn,… nguồn nước 
thành phẩm được bơm đến người sử dụng thông qua hệ thống đường ống. 

Dowasen luôn chú trong đến chất lượng nước được sản xuất ra, thường xuyên 
tiến hành xét nghiệm mẫu nước và đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn trong QCVN 
01:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt..

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Hằng năm, Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, công 
nghệ sản xuất nước sạch của Công ty phù hợp với tiêu chuẩn môi 
trường theo quy định. Ngoài ra, các đoàn kiểm tra giám sát về môi 
trường của tỉnh và cơ quan thẩm quyền thường xuyên đến Công ty 
kiểm tra đã đánh giá Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh đảm 
bảo vệ sinh và môi trường. Trong năm 2020, Công ty hoàn toàn 
tuân thủ pháp luật và không bị xử phạt. 

Tiêu thụ nước

Chính sách liên quan 
đến người lao động
Công ty đã và đang tạo được việc 
làm ổn định cho cán bộ công 
nhân viên của mình, tuân thủ 
thực hiện đầy đủ các quy định 
dành cho người lao động, duy trì 
các chính sách phúc lợi đều đặn 
hàng năm. Kết quả là thu nhập 
bình quân của cán bộ công nhân 
viên trong những năm gần đây 
được cải thiện tích cực, người 
lao động có được công việc ổn 
định, tinh thần gắn bó với doanh 
nghiệp được nâng cao. Luôn duy 
trì thực hiện tốt công tác đoàn 
thể. Hàng tháng, công ty có sự 
kết hợp cùng Chính quyền, công 
đoàn bình xét thi đua, thăm hỏi 
nhân viên ốm đau

Tiêu thụ năng lượng

Năng lượng Công ty tiêu thụ 
chủ yếu là điện năng dùng 
để vận hành các hệ thống xử 
lý nước, máy bơm, cung cấp 
điện chiếu sáng cho khu vực 
nhà máy, văn phòng,… Công 
ty chủ trương thực hiện và 
kêu gọi cán bộ, công nhân 
viên Công ty sử dụng điện an 
toàn, tiết kiệm, hiệu quả..o 
vùng bão lũ, thiên tai như 
lương thực và đóng góp vào 
quỹ tấm lòng vàng. 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm với cộng đồng 
địa phương

quyết chế độ hưu trí và các trường 
hợp nghỉ việc theo nguyện vọng. 

Công ty nói chung và cán bộ người 
lao động nói riêng cùng đồng lòng 
chung tay với cả nước trong các 
hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng 
bão lũ, thiên tai như lương thực và 
đóng góp vào quỹ tấm lòng vàng. 

Tham gia các phong trào hiến máu, 
tình nguyện trên địa bàn.

Công ty còn đóng góp vào sự phát 
triển chung của cộng đồng dân cư 
trong địa bàn thông qua các hoạt 
động từ thiện, tuyên truyền nhận 
thức. 

Trong năm, Công ty tiếp tục chăm 
lo chính sách cho người lao động 
trong các dịp tết cổ truyền, hỗ trợ 
học tập để tặng cho con cán bộ, công 
nhân viên, và các học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, có thành tích trong 
học tập. Công ty cũng thực hiện giải 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi 

trường và xã hội của Công ty
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2020, DOWASEN đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà HĐQT đã đề ra trong bối cảnh nền kinh tế trong 
và ngoài nước đang rơi vào trì trệ do ảnh hưởng từ đại dịch Covid. 

Cụ thể hơn, trước những điều kiện thuận lợi và khó khăn được Ban Tổng Giám đốc nhìn nhận, DWS đã 
đạt được các kết quả kinh doanh đáng tụ hào: Tổng Doanh thu đạt khoảng 360,5 tỷ đồng, tăng trưởng 
12,21 % so với năm 2019. Thành công đó đến từ nổ lực của tập thể người lao động và hiệu quả trong 
công tác quản lý, tận dụng nguồn lực tối đa. DWS không ngừng mở rộng địa bàn, phát triển thêm khách 
hàng mới, làm thuê thêm các dịch vụ bên ngoài...

Được sự quan tâm, hỗ trợ, giám sát của UBND 
tỉnh Đồng Tháp, các Sở ban ngành tỉnh trong 
các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Ngoài ra, UBND tỉnh thường xuyên hỗ trợ việc 
thu hút các nguồn vốn trong vào ngoài nước để 
Công ty đầu tư nguồn và mở rộng mạng lưới 
cấp nước. 
Tổ chức thực hiện việc vận động người dân 
thay đổi hình thức thanh toán tiền nước, tiền 
rác không dùng tiền mặt; ứng dụng, cải tiến các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản 
lý sản xuất, đặc biệt trong vận hành sản xuất, 
nâng công suất các nhà máỵ cấp nước. Điều đó 
đã góp phần trong việc tăng năng suất lao động, 
nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, tăng 
sản lượng cung cấp, mang lại hiệu quả to lớn 
cho Công ty. 
Hiện nay, nhận thức của người dân trong công 
tác bảo vệ môi trường ngày càng tăng nên số 
lượng người dân tham gia đăng ký sử dụng 
dịch vụ thu gom rác ngày càng cao, tạo điều 
kiện để Công ty tiếp nhận thêm địa bàn thu 
gom. Trong năm 2020, Công ty đã mở rộng địa 
bàn ở các khu vực TP. Hồng Ngự, huyện Tháp 
Mười, huyện Lấp Vò, cũng như phát triển ra các 
khu vực các xã nông thôn mới của TP. Sa Đéc, 
TP. Cao Lãnh…..
Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp hoạt động 
kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ mang tính 
công ích và không nhiều các đối thủ cạnh tranh 
trên cùng địa bàn nên thị trường và khách hàng 
của Công ty tương đối ổn định, tăng trưởng đều 
hàng năm.

Thuận lợi

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
2019

Kế hoạch 
2020

Thực hiện 
2020

% Thực hiện 
2020/ Kế 

hoạch 2020

% Thực hiện 
2020/ Thực 
hiện 2019

Vốn điều lệ Triệu đồng 259.181 259.181 259.181  100,00  100,00 

Sản lượng nước sạch m3 30.621.238 32.150.000 34.477.299  107,24  112,59 

Tổng doanh thu Triệu đồng 321.280 305.000 360.516  118,20  112,21 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 27.486 27.500 30.417  110,61  110,66 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 24.540 24.750 26.711  107,92  108,85 

Cổ tức Triệu đồng 13.166 14.203 14.255  100,37  108,27 

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 5,08 5,48 5,50  100,36  108,27 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Thiếu vốn để đầu tư phát triển hệ thống cấp 
nước: Do công ty chuyển sang hình thức Công 
ty cổ phần nên việc huy động vốn trực tiếp từ 
cổ đông nhà nước rất khó, việc vay vốn ưu đãi 
để làm các công trình bị hạn chế, đồng thời 
với cơ cấu lợi nhuận định mức trong giá thành 
thấp, vay vốn ngân hàng thương mại thì áp lực 
về lãi suất và thời gian hoàn vốn; trong khi các 
dự án cấp nước yêu cầu lớn về vốn nhưng tỷ 
suất sinh lời không cao nên không hấp dẫn 
được các nhà đầu tư.

Triển khai thực hiện theo chủ trương của 
Chính phủ và yêu cầu của Tỉnh về việc chuyển 
đổi khai thác từ nguồn nước ngầm sang nước 
mặt, Công ty đã xây dựng chiến lược đầu tư cho 
giai đoạn năm 2020-2025, định hướng 2030. 
Trong đó, có kế hoạch sử dụng đất ở một số 
khu vực để lập dự án xây dựng nhà máy nước 
mặt thay thế các nhà máy nước ngầm theo quy 
định. Tuy nhiên, chưa có quy hoạch xây dựng, 
bố trí đất nên Công ty gặp khó trong việc sắp 
xếp, triển khai việc di dời, đầu tư nguồn ngước 
thay thế.

Hiện tại, phần lớn các khu vực nội ô của các thị trấn, 
thị xã, thành phố đã được cung cấp nước. Do đó việc 
mở rộng địa bàn và phát triển khách hàng sử dụng 
nước và dịch vụ vệ sinh môi trường còn lại chủ yếu 
ở các vùng ven đô thị, vùng nông thôn nhưng vẫn 
còn nhiều bất cập và hạn chế trong việc đầu tư.

Các dự án công trình nâng cấp đô thị, cải tạo hạ tầng 
giao thông đã làm ảnh hướng đến mạng lưới cấp 
nước, nhiều nơi bị bể, vỡ. Ngoài ra, cùng với việc 
tăng áp nên công tác chống thất thoát gặp rất nhiều 
khó khăn và phức tạp. Mặc dù, Công ty đã tích cực 
cử nhân viên giám sát các công trình và dò tìm, khắc 
phục nhưng tỷ lệ thất thoát nhìn chung vẫn còn khá 
cao.

Một số các phương tiện, máy móc thiết bị chuyên 
dụng cho hoạt động vệ sinh môi trường như: xe ép 
rác, xe ủi, ... sắp hết niên hạn sử dụng, thường xuyên 
hỏng hóc nên đôi lúc chưa đáp ứng đủ, kịp thời cho 
yêu cầu công việc, đồng thời cũng ảnh hướng nhiều 
đến chất lượng cung cấp dịch vụ thu gom và vận 
chuyển rác thải sinh hoạt của Công ty. Đồng thời, 02 
bãi rác mà Công ty đang thu gom về với lượng rác 
thải sinh hoạt lớn là Bãi rác Đập Đá và Bãi rác Sa 
Đéc, hiện chưa có bãi rác dự phòng và đang quá tải, 
gây khó khăn trong quá trình đổ và xử lý rác tại bãi, 
tốn nhiều chi phí.

Khó khăn
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu Năm 2019  Năm 2020
TH2020/
TH2019

Tỷ trọng 
năm 2019

Tỷ trọng năm 
2020

Nợ ngắn hạn 578.587 601.933 104,03% 81,76% 82,97%

Nợ dài hạn 129.005 123.580 95,79% 18,24% 17,03%

Tổng nợ phải trả 707.592 725.513 102,12% 100% 100%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm 2020, tổng nợ phải trả của DWS lên đến 725,5 tỷ đồng (tăng 2,12% so với năm 2019). Trong đó, 
nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ phải trả (chiếm đến 82,97%) và có xu hướng tăng 
nhẹ qua các năm. Nguyên nhân dẫn đến nợ ngắn hạn tăng dần đến từ việc công ty tăng các khoản phải 
trả liên quan đến Công trình xây dựng bằng vốn ODA và nguồn vốn Đối ứng từ ngân sách Nhà nước. Mặt 
khác, nợ dài hạn lại giảm nhẹ 1,21% do Công ty giảm vay nợ dài hạn 7,5 tỷ đồng (-7,28%) do đã kết thúc 
kỳ trả gốc cuối cùng của khoản vay theo Dự án Hà Lan của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu Năm 2019  Năm 2020
TH2020/
TH2019

Tỷ trọng 
năm 2019

Tỷ trọng năm 
2020

Tài sản ngắn hạn 96.652 103.019 106,59% 9,6% 10%

Tài sản dài hạn 906.902 927.979 102,3% 90,4% 90%

Tổng tài sản 1.003.553 1.030.998 102,7% 100% 100%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Trong cơ cấu tổng tài sản, tài sản dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 90% với giá trị gần 928 tỷ 
đồng. 
Do đặc thù của ngành cấp thoát nước cần đầu tư nhiều vào tài sản cố định để phục vụ cho hoạt động cung 
cấp nước sạch như hệ thống máy xử lý nước, mạng lưới ống cung cấp nước, các bể chứa,... nên khoản 
mục tài sản cố định chiếm đến 43,63% với giá trị 404,9 tỷ đồng trong cơ cấu tài sản dài hạn. Bên cạnh 
đó, khoản mục tài sản dở dang dài hạn cũng đóng góp đến 49% trong cơ cấu tài sản dài hạn. Khoản mục 
này chủ yếu là những dự án cấp thoát nước như dự án Thoát nước TP. Cao Lãnh, hệ thống cấp nước xã 
Thường Thời Tiến, … Trong năm 2020, tài sản dài hạn tăng thêm 2,3% (21 tỷ đồng) do ghi nhận tăng 
mua nhà máy nước mặt Đông Bình để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Khoản mục tài sản ngắn hạn cũng ghi nhận mức tăng thêm 6,59% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ 
yếu đến từ khoản tiền và tương đương tiền tăng thêm 20,7% so với cùng kỳ. Khoản mục này tăng chủ 
yếu do công ty tăng vay nợ thêm 50 tỷ đồng, làm dòng tiền CFO giảm xuống so với cùng kỳ từ đó cải thiện 
dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

9,60%

90,40%

Năm 2019

10%

90%

Năm 2020

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

81,76%

18,24%

Năm 2019

82,97%

17,03%

Năm 2020

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn
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NHỮNG CẢI TIẾN VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công ty luôn có những điều chỉnh về mặt tổ chức và quản lý để phù hợp với định hướng phát 
triển đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Tiếp tục phát huy việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hoàn thiện hệ thống mạng lưới 
cấp nước.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, các công nghệ kỹ thuật mới, các 
vật tư, vật liệu, trang thiết bị hiện đại có tính năng ưu việt phù hợp với yêu cầu của hệ thống cấp 
nước và công tác quản lý sản xuất và quản lý khách hàng.

Công ty đã tổ chức họp giao ban định kỳ 2 tuần/lần với các phòng chức năng và các đơn vị trực 
thuộc, tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm đưa ra những giải pháp để giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Chi nhánh, từng bước nâng cao 
năng suất lao động, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ quản lý 
và người lao động.

Khoản mục Đơn vị tính Kế hoạch năm 2021

Vốn điều lệ Đồng  259.181.300.000 

Tổng tài sản Đồng 1.096.000.000.000

Doanh thu thuần Đồng  340.300.000.000 

Lợi nhuận từ HĐKD Đồng 29.600.000.000

Lợi nhuận khác Đồng  - 

Lợi nhuận trước thuế Đồng  29.600.000.000 

Lợi nhuận sau thuế Đồng  26.640.000.000 

Tỉ lệ cổ tức % 5,60%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Biện pháp triển khai thực hiện

Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các hoạt động mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận chính cho Công 
ty.

Từng bước tinh gọn các hoạt động không mang lại hiệu quả và lập ra kế hoạch sắp xếp trong 
ngắn, trung và dài hạn.

Thực hiện tốt công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng, đảm bảo chất lượng nước sạch, áp lực cung 
cấp cho sản xuất và sinh hoạt cho khách hàng.

Tích cực thực hiện công tác phòng, chống thất thoát, thất thu xuống mức thấp nhất.

Đầu tư phát triển nguồn và mở rộng mạng lưới góp phần phát triển khách hàng đồng thời tăng 
sản lượng tương ứng.

Tiếp tục quan tâm và nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường phục vụ 
người dân.

Xây dựng, triển khai thí điểm đề án phân loại rác tại nguồn thí điểm tại Trung tâm TP.Cao Lãnh, 
từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Tổ chức rà soát các địa phương còn lại trong Tỉnh để có kế hoạch đăng ký tham gia đấu thầu cung 
cấp dịch vụ vệ sinh môi trường.

Tổ chức phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan thực hiện công tác truyền thông, vận động 
thực hiện đấu nối thoát nước thải vào dự án Hệ thống thoát nước TP. Cao Lãnh.

Mở rộng kinh doanh, đa dạng các loại sản phẩm nước đóng chai, đồng thời tìm nhà phân phối để 
cung cấp cho các đại lý nhằm phấn đấu doanh thu tăng trưởng qua từng năm.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Đối với cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó 
khăn, Công đoàn của Công ty hỗ trợ tạo nguồn 

vốn, hỗ trợ một phần kinh tế cho nhân viên. Tất 
cả cán bộ nhân viên công tác tại Công ty đều được 
đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tại 
nạn đầy đủ theo quy định của pháp luật về Luật 
Lao động. Đối với những nhân viên có năng lực, 
phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, 
DWS tiến hành bồi dưỡng để đưa lên những chức 
vụ cao hơn. 

Đánh giá liên quan đến người lao động

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 
doanh, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi 

trường đều được DWS chú trọng chỉ đạo, thực 
hiện để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi 
trường. Các dự án đầu tư đều phải qua quá trình 
thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động đến môi trường, thực hiện đầy đủ chế độ 
báo cáo và thống kê theo quy định về môi trường.

Đánh giá liên quan đến môi trường

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng 
năm Công đoàn cơ sở công ty còn thực hiện 

trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, 
địa phương như xây dựng nhà tình thương, nghĩa 
tình, tặng học bổng cho học sinh nghèo, tham gia 
tài trợ các chương trình trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn, khuyết tật, mồ côi,…. Cũng như tích cực 
tham gia các hoạt động xã hội khác theo thời điểm 
do liên đoàn lao động tỉnh, UB mặt trận Tổ quốc và 
các đơn vị khác….kêu gọi ủng hộ.

Đánh giá liên quan đến cộng đồng
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và 

xã hội của Công ty
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Trong năm 2020, Tổng doanh thu đạt 360,5 tỷ đồng (+ 12,21% So 
với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 30,4 tỷ đồng (+ 

10,66% So với cùng kỳ năm trước). HĐQT ghi nhận những nỗ lực của 
Ban điều hành và toàn thể người lao động của Công ty đã cùng nhau 
cố gắng, hoàn thành mục tiêu vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra tại Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2020. Về vấn đề sản xuất và phân phối, Ban 
Điều hành đã nỗ lực thực hiện đúng các định hướng của HĐQT đề ra. 

10,66%

LỢI NHUẬN TRƯỚC 
THUẾ

12,21%
TỔNG DOANH THU

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và nguời lao động. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển 
khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và có nhiều giải 
pháp tốt để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chấp hành các chính sách, 
pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông 
và người lao động.
Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng 
Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề:
• Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT
• Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các biện pháp/ giải pháp điều hành tất cả các 

hoạt động SXKD của Công ty
• Việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường phát sinh hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và 

SGDCK theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
• Thực hiện việc báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên thông 

qua.
• -Tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp 

luật hiện hành.
Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ chủ 
chốt của Công ty để giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị và đánh giá về việc 
triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

 » Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và ghi nhận nỗ 
lực của Ban Tổng Giám đốc trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù 
hợp với định hướng của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty, Cổ đông, 
người lao động và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc nắm rõ nguồn lực của Công ty 
và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, thích ứng với những biến động của thị trường. 

 » Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với nhau và với các bộ phận khác trong 
công tác điều hành và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc cũng hỗ 
trợ kịp thời cho cán bộ công nhân viên, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người 
lao động, duy trì môi trường làm việc ổn định, lành mạnh, thân thiện

ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Chỉ tiêu Năm 2019  Năm 2020
% Năm 

2020/ Năm 
2019

Tổng doanh thu 321.280 360.516 112,21 %

Lợi nhuận trước thuế 27.486 30.416 110,66 %

Lợi nhuận sau thuế 24.539 26.710 108,85 %

Đơn vị tính: Triệu đồng Hoạt động giám sát

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kết quả hoạt động giám sát
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Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ phần 

sở hữu 
Tỷ lệ sở hữu

Phan Đình Hùng Chủ tịch HĐQT 1.056.000.000 0,41%

Nguyễn Văn Đế Thành viên HĐQT 577.000.000 0,22%

Nguyễn Thượng Vũ Thành viên HĐQT 526.000.000 0,20%

Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT 80.000.000 0,03%

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM

Thành viên Chức vụ
Số buối họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham gia 

dự họp

Phan Đình Hùng Chủ tịch HĐQT 16/16 100%

Nguyễn Văn Đế Thành viên HĐQT 16/16 100%

Nguyễn Thượng Vũ Thành viên HĐQT 16/16 100%

Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT 16/61 100%

LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: PHAN ĐÌNH HÙNG - Chủ tịch HĐQT

• Ngày sinh: 17/04/1961  
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Địa chỉ thường trú: Số 146, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại Thương, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Kỹ 

sư Địa chất Công trình và Thủy văn, Thạc sĩ Kinh tế học
• Quá trình công tác

 ⎯ Từ 06/1986 – 03/1990 : Trưởng phòng khảo sát Xí nghiệp Khảo sát thiết kế tổng hợp – Sở Xây 
dựng Đồng Tháp

 ⎯ Từ 05/1994 – 11/1995 : Trưởng phòng tư vấn Công ty Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đồng Tháp
 ⎯ Từ 09/1996 – 09/1998 : Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cấp nước Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 07/2012 – 07/2013 : Phó Tổng giám đốc Công ty, Bí thư Chi bộ, Kiêm nhiệm Giám đốc Chi 

nhánh Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng và Cấp thoát nước Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi 
trường Đô thị Đồng Tháp

 ⎯ Từ 07/2013 – 03/2017 : Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV 
Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

 ⎯ Từ 03/2017 – nay : Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước 
và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

• Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

 ⎯ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 105.600 cổ phiếu (0,41% vốn điều lệ)
 ⎯ Số cổ phần đại diện sở hữu : 11.314.600 cổ phiếu (43,66% vốn điều lệ)
 ⎯ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không

Ông: NGUYỄN VĂN ĐẾ - Xem lý lịch Ban điều hành

Ông: NGUYỄN THƯỢNG VŨ - Xem lý lịch Ban điều hành

Ông: NGUYỄN ANH DŨNG - Xem lý lịch Ban điều hành
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1 39/NQ-
HĐQT 14/02/2020

Phê chuẩn các nội dung sau:
- Kế hoạch SXKD năm 2020 và giao chỉ tiêu cho các chi nhánh trực thuộc.
- Chủ trương việc tiếp nhậnc ác cơ sở cấp nước nông thôn theo yêu cầu 
chính quyền địa phương.
- Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường. 

2 40/NQ-
HĐQT 05/03/2020 Phê chuẩn Kế hoạch và Lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

3 41/NQ-
HĐQT 31/03/2020

Phê chuẩn các nội dung sau:
- Thành lập Khu vực dịch vụ vệ sinh môi trường huyện Tháp Mười, trực 
thuộc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường.
- Chủ trương tham gia đấu giá mua tài sản trên đất và đấu giá thuê 
quyền sử dụng đất Nhà máy nước mặt Đông Bình.

4 42/NQ-
HĐQT 03/04/2020 Phê chuẩn việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19

5 43/NQ-
HĐQT 23/04/2020

Phê chuẩn các nội dung sau:
- Chủ trương về thời gian tổ chức họp sơ kết, Hội nghị đại biểu người 
lao động, Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Thông qua kết quả đấu giá mua tài sản trên đất và đấu giá thuê quyền 
sử dụng đất Nhà máy nước mặt Đông Bình.
- Thành lập Tổ Dịch vụ khách hàng trực thuộc Phòng Kế hoạch-Kinh 
doanh Công ty

6 44/NQ-
HĐQT 29/04/2020

Phê chuẩn các nội dung sau:
- Danh sách giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch các chức danh quản lý 
Công ty giai đoạn 2017-2022, 2022-2021 (rà soát, bổ sung).
- Bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Quản lý dự án Công ty. 

7 45/NQ-
HĐQT 19/05/2020

Phê chuẩn các nôi dung sau:
- Nội dung dự thảo Hợp đồng mua tài sản đấu giá của Nhà máy nước 
mặt Đông Bình giữa Sở Tài chính Đồng Tháp và Công ty.
- Vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp bằng hình thức thế 
chấp để đầu tư dự án cấp nước và mua tài sản đấu giá trong năm 2020.

8 46/NQ-
HĐQT 04/06/2020

Phê chuẩn các nội dung sau:
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Chủ trương về công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty và chủ trương 
khác có liên quan đến tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2020 và các năm tiếp theo

9 47/NQ-
HĐQT 18/06/2020

Phê chuẩn các nội dung sau:
- Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình nguồn và tuyến 
ống cấp nước năm 2020.
- Chủ trương về lùi thời gian thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty 
trong năm 2020 và vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,… và 
bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – 
Chi nhánh Đồng Tháp. 

10 48/NQ-
HĐQT 16/07/2020

Phê chuẩn các nội dung sau:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.
- Chủ trương về việc thực hiện các nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

11 49/NQ-
HĐQT 31/07/2020

Phê chuẩn các nội dung sau:
- Mua sắm mới xe ép rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường.
- Ban hành Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản Công ty Cổ phần Cấp nước 
và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

12 50/NQ-
HĐQT 17/08/2020 Phê chuẩn kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

13 51/NQ-
HĐQT 28/08/2020

Phê chuẩn về kế hoạch luân chuyển, điều động đối với các cán bộ thuộc 
diện quy hoạch và các nội dung khác có liên quan đến việc thực hiện 
nhiệm vụ trong các tháng còn lại của năm 2020 và kế hoạch năm 2021

14 52/NQ-
HĐQT 27/10/2020

Phê chuẩn các nội dung sau:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020.
- Chủ trương về việc thực hiện các nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020

15 53/NQ-
HĐQT 25/11/2020

Phê chuẩn các nội dung sau:
- Chọn Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Tháp để tham gia bảo hiểm 
nhân thọ cho người lao động Công ty đủ điều kiện tham dự.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

16 54/NQ-
HĐQT 24/12/2020 Phê chuẩn chủ trương mua sắm mới và thanh lý tài sản của Công ty

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung
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BAN KIỂM SOÁT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ 

phần sở hữu 
Tỷ lệ sở hữu

Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng ban kiểm soát 34.900 0,135%

Phạm Thị Kim Dung Thành viên ban kiểm soát 22.800 0,09%

Nguyễn Thanh Hồng Thành viên ban kiểm soát  700 0,003%

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Hội 
đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 
trong các công tác sau
Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành 
công tác giám sát cụ thể như sau:
• Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc 

họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp sơ kết 
tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 
nhờ đó nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất 
kinh doanh, tham gia ý kiến trong công tác 
lãnh đạo điều hành hoạt động của Công ty 
nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2020 do Đại hội 
đồng cổ đông thường niên đã thông qua. 

• Giám sát tình hình hoạt động của Công 
ty, đánh giá sự tuân thủ pháp luật đối với 
các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng Giám đốc trong năm 2020

• Phối hợp trực tiếp với bộ phận tài chính 
kế toán trong việc rà soát các quy định 
pháp lý phục vụ cho việc ghi chép, lập các 
báo cáo tài chính một cách thận trọng và 
tuân thủ các quy định hiện hành. Kiểm tra 
tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu 
năm 2020. 

• Nhìn chung hoạt động của Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020 
được tiến hành một cách cẩn trọng đảm 
bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với 
hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 
và các cán bộ quản lý khác
• Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống 

nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm 
tra, giám sát, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc 
trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, 
giám sát.

• Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị 
quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm 
soát.

• Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông 
tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh.

• Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng 
Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty đã 
có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công 
tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất 
kinh doanh.

LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT

Bà: NGUYỄN THỊ THU TRANG - Trưởng Ban kiểm soát

• Ngày sinh: 20/02/1968  
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Địa chỉ thường trú: Số 94, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
• Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế Thương nghiệp
• Quá trình công tác

 ⎯ Từ 12/1991 – 10/1990 : Nhân viên kế toán Công ty Vận tải biển Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 10/1996 – 03/2003 :  Nhân viên kế toán Công ty Cấp nước Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 03/2003 – 9/2006 :  Phó phòng Tài vụ Công ty Cấp nước Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 09/2006 - 03/2017 : Kiểm soát viên phụ trách Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng 

Tháp.
 ⎯ Từ 03/2017 – nay : Trưởng Ban Kiểm Soát, Công Ty Cổ phần Cấp Nước và Môi trường Đô thị Đồng 

Tháp.
• Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

 ⎯ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 34.900 cổ phiếu (0,135% vốn điều lệ)
 ⎯ Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu (0% vốn điều lệ)
 ⎯ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không

Bà: PHẠM THỊ KIM DUNG - Thành viên Ban kiểm soát

• Ngày sinh  : 20/07/1966  
• Quốc tịch  : Việt Nam 
• Địa chỉ thường trú : Số 452/14 tổ 10, ấp xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
• Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Kế toán, Giấy chứng nhận Kế toán trưởng, Giấy chứng 

nhận Kiểm soát viên chuyên nghiệp
• Quá trình công tác

 ⎯ Từ 11/1991 – 12/1992 : Kế toán trưởng Công ty Cấp nước Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 04/2003 – 10/2006 : Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư trực thuộc Công ty Cấp nước 

Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 09/2012 – 03/2017 : Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng 

Tháp.
 ⎯ Từ 03/2017 - nay : Thành viên Ban kiểm soát, CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

• Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

 ⎯ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 22.800 cổ phiếu (0,09% vốn điều lệ)
 ⎯ Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu (0 % vốn điều lệ)
 ⎯ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không
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BAN KIỂM SOÁT

Ông: NGUYỄN THANH HỒNG - Thành viên Ban kiểm soát

• Ngày sinh  : 02/01/1982  
• Quốc tịch  : Việt Nam 
• Địa chỉ thường trú : Số 156, Võ Văn Trị, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp
• Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán.
• Quá trình công tác

 ⎯ Từ 2011 - 03/2018 : Nhân viên phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng 
Tháp.

 ⎯ Từ 04/2018 - 06/2018 :Nhân viên Phòng kế hoạch Kinh doanh CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
 ⎯ Từ 06/2018 đến nay : Thành viên Ban kiểm soát, CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp, Nhân viên 

Phòng kế hoạch Kinh doanh CTCP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
• Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

 ⎯ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 700 cổ phiếu (0,003% vốn điều lệ)
 ⎯ Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu (0 % vốn điều lệ)
 ⎯ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không

CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM

Thành viên Chức vụ
Số buối họp 
HĐQT tham 

dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng ban kiểm soát 7/7 100%

Phạm Thị Kim Dung Thành viên ban kiểm soát 7/7 100%

Nguyễn Thanh Hồng Thành viên ban kiểm soát 7/7 100%

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT Tên cổ đông nội bộ Chức vụ/Liên 
quan

Số lượng CP 
trước giao 

dịch

Số lượng CP 
sau giao dịch

Thời gian thực 
hiện

1 Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng BKS  32.400  34.900 17/07/2020

2 Lê Hải Trang Trưởng Phòng TC-
HC-QT  52.300  54.200 28/09/2020

3 Từ Thị Cẩm Tú Phó trưởng Phòng 
TC-HC-QT  26.600  36.500 18/08/2020

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC

STT Chức vụ Họ và tên Lương Thù lao + Phụ 
cấp Thưởng

1 Hội đồng quản trị

Chủ tịch Phan Đình Hùng  622.392.942  25.675.300  89.469.007 

Thành viên Nguyễn Văn Đế  570.526.864  25.214.000  82.322.909 

Thành viên Nguyễn Thượng Vũ  518.660.785  22.141.400  77.031.815 

Thành viên Nguyễn Anh Dũng  518.660.785  4.750.000  77.431.815 

2 Ban kiểm soát

Trưởng Ban Nguyễn Thị Thu Trang  466.170.803  3.600.000  69.896.049 

Thành viên Phạm Thị Kim Dung  448.304.422  20.219.100  67.637.824 

Thành viên Nguyễn Thanh Hồng  161.261.959  55.400.000  10.829.134 

3 Ban điều hành

 Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đế  570.526.864  25.214.000  82.322.909 

Phó Tổng Giám đốcNguyễn Thượng Vũ  518.660.785  22.141.400  77.031.815 

Phó Tổng Giám đốcNguyễn Anh Dũng  518.660.785  4.750.000  77.431.815 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN 
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