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Thông tin chung

Số điện thoại

Số fax

Website 

Email

Mã cổ phiếu

Logo Công ty

(0251) 3 560 574

(0251) 3 560 031

www.ntw.com.vn

daidowaco@yahoo.com

NTW

Tên Công ty

Tên Tiếng Anh

Tên viết tắt

Giấy CN ĐKDN số

Vốn điều lệ

Vốn chủ sở hữu

Địa chỉ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

NHON TRACH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

NTW

3600977120 đăng kí thay đổi lần 08 ngày 05/07/2019

100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)

100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng) (Tại ngày 31/12/2020)

KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện 
Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
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Quá trình hình thành và phát triển

1997 2004 2007 2008 2012

Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch – đơn 

vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Cấp nước Đồng Nai – được thành 

lập theo quyết định số 03/ XD.QĐ ngày 

08/04/1997 của Sở xây dựng Đồng Nai

Công ty chính thức hoạt động dưới 

hình thức Công ty cổ phần với tên

gọi Công ty Cổ phần Cấp nước 

Nhơn Trạch

2017 2018 2019 20202016

Thực hiện thành công đợt tăng vốn 

điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Vốn 

điều lệ của NTW dựa trên Báo cáo tài 

chính đã kiểm toán năm 2016 là 75 tỷ 

đồng.

Thay đổi giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh lần 7 vào ngày

15/05/2018, Ông Ngô Dương Đại trở 

thành người đại diện theo pháp luật.

Điều lệ và tổ chức hoạt 

động công ty cổ phần cấp 

nước Nhơn Trạch sửa đổi 

bổ sung lần thứ nhất vào 

ngày 22/04/2020 

Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ 

thành công sau khi hoàn tất việc phát 

hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn 

của chủ sở hữu, vốn điều lệ của Công 

ty tăng từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Thay đổi giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh lần 8 vào ngày

05/07/2019, thay đổi địa chỉ do

điều chỉnh địa giới đơn vị hành

chính.

Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch chuyển 

đổi thành Công ty Cổ phần Cấp 

nước Nhơn Trạch theo Quyết định 

số 3059/ QĐ-UBND ngày 24/09/2007 

của UBND tỉnh Đồng Nai.

Cổ phiếu Công ty được 

giao dịch trên sàn UPCOM 

với mã NTW, vốn điều lệ là 

50 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định 

thành lập số 36/ QĐ.CT.UBT
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) có địa bàn hoạt động kinh doanh chủ yếu tại Huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai. 

Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) đang hoạt động trong các lĩnh vực chính như sau:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước sinh hoạt

* Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt;

* Khai thác, lọc nước phục vụ công nghiệp;

* Phân phối nước sạch.

Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan

* Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;

* Thiết kế công trình cấp nước; Thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình; Dịch vụ hỗ 

trợ xây dựng; Dịch vụ tư vấn thiết kế khác;

* Thiết kế công trình thoát nước; Khảo sát, giám sát thi công, thẩm tra các công trình 

thoát nước;

* Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư; Giám sát thi công công trình dân dụng-công 

nghiệp; 

* Lập hồ sơ mời thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu; Thẩm định thiết kế kỹ thuật; Quyết toán 

các dự án đầu tư; Tư vấn quản lý dự án đầu tư; 

* Thẩm định hồ sơ mời thầu và dự toán-tổng dự toán;Thẩm định kết quả đấu thầu.

Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

* Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành nước.

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí

* Lắp đặt ống cấp, thoát nước, bơm nước.

Xây dựng công trình công ích

* Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước;

* Xây dựng trạm bơm.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
ĐỊA BÀN KINH DOANH
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Mô  hình quản trị và cơ cấu tổ chức

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của NTW được tổ chức theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công 

ty, bao gồm các bộ phận:

* Đại hội đồng cổ đông

* Hội đồng quản trị Công ty

* Ban kiểm soát

* Ban Giám đốc

* Phòng chuyên môn nghiệp vụ

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) không có công ty con và công ty liên kết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG 
TỔ 

CHỨC 
HÀNH 
CHÍNH

PHÒNG 
KẾ 

HOẠCH 
KỸ 

THUẬT

PHÒNG 
KINH

DOANH

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH 
KẾ TOÁN

PHÂN 
XƯỞNG 

SẢN 
XUẤT 
NƯỚC

ĐỘI 
XÂY LẮP 

SỬA 
CHỮA

BAN GIÁM ĐỐC

NHÀ MÁY NƯỚC
 ĐẠI PHƯỚC
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Định hướng phát triển

Đối với môi trường Đối với xã hội

Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp nước hoạt động dưới hình 

thức công ty cổ phần, Công ty đặt ra cho mình các mục tiêu phát triển 

chủ yếu như sau:

* Luôn đảm bảo cung cấp nước sạch với lưu lượng ổn định, chất 

lượng đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

* Sử dụng nguồn vốn của công ty một cách hiệu quả và phát triển 

nguồn vốn của công ty; phấn đấu đạt được chỉ tiêu đề ra về sản lượng, 

doanh thu, lợi nhuận.

* Đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, khách 

hàng và các đối tác, đem lại thu nhập và đời sống ổn định cho người 

lao động.

* Áp dụng những công nghệ-kỹ thuật tiên tiến vào quá trình sản 

xuất, tiết kiệm được các chi phí không cần thiết, nhằm nâng cao chất 

lượng phục vụ khách hàng.

Ý thức được vấn đề môi trường, trong mục tiêu phát triển 

bền vững của Công ty. Đội ngũ lãnh đạo luôn chú trọng và 

không ngừng cải thiện chất lượng sản xuất đi đôi với áp 

dụng các biện pháp bảo vệ môi trường:

* Khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước, hạn chế thất 

thoát nước nhằm tránh cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên 

nhiên.

* Ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào quá trình vận hành 

hệ thống, nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc, giảm 

tối đa các tác động ảnh hưởng đến môi trường.

* Nâng cao công nghệ xử lý nước đem lại cho 

khách hàng nguồn nước sạch đảm bảo sức khỏe 

của người dân theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

* Đảm bảo chất lượng nguồn nước đến với 

khách hàng là đồng nhất, tiến hành kiểm tra mạng 

lưới định kì, khắc phục kịp thời các trục trặc từ mạng 

lưới cấp nước.

* Các hoạt động khuyên góp từ thiện được công 

ty thường xuyên tổ chức hỗ trợ các hộ dân khó khăn 

trong khu vực.

Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nước sạch, sản phẩm 

có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sức khỏe người dân. Ngoài mục tiêu về kết quả kinh doanh, Công 

ty cần chú trọng đến vấn đề đảm bảo an sinh xã hội và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nước sạch theo 

quy định của pháp luật.

Để thực hiện những mục tiêu đã đề ra, Công ty đã xây dựng các chiến lược 

trung và dài hạn:

* Bảo toàn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả: Kiểm soát giá vốn hàng bán 

của công ty từ các chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng như: vôi, phèn, 

clo để xử lý nước, các chi phí vận hành máy móc.

* Tiến hành đồng bộ hóa hệ thống cấp nước: thu thập thông tin, tiếp cận 

tới các địa bàn còn thiếu nước sạch hoặc những khu vực hiện chưa có nguồn 

nước sạch. Phát triển mạng lưới cấp nước trên toàn địa bàn Huyện Nhơn 

Trạch và mở rộng phạm vi phục vụ tới các vùng lân cận. Giảm tỷ lệ thất thoát 

nước, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí nhưng vấn đảm bảo chất lượng dịch 

vụ.

* Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: Áp dụng các kênh giải đáp 

trực tuyến thông qua Website, đường dây nóng nhằm giải đáp và khắc phục 

những khúc mắc cho khách hàng. Triển khai thanh toán trực tuyến, mở rộng 

kênh thanh toán, các dịch vụ thu hộ, tiết kiệm được thời gian rà soát, tiêu 

chuẩn và đồng bộ hóa thủ tục.

* Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng: Thông qua các lớp tập huấn, đào 

tạo chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tính năng động sáng tạo của đội ngũ 

nhân lực. Song song với đó là những chính sách, chế độ phúc lợi, đảm bảo 

an toàn lao động trong quá trình sản xuất ngày càng cải thiện, đi đôi với thành 

quả đạt được về doanh thu và lợi nhuận.

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Các rủi ro

Khép lại một năm 2020 với tình hình kinh tế thế giới 

có nhiều biến động phức tạp. Chiến tranh thương mại 

Mỹ - Trung ngày càng diễn biến căng thẳng khi Mỹ liên 

tục áp thuế và đưa ra các chính sách bất lợi với Trung 

Quốc. Điều này làm cho các Tập đoàn lớn lo lắng và 

nhanh chóng tái cơ cấu lại chuỗi cung ứng của họ theo 

hướng giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, 

bằng cách thuyết phục các đối tác Trung Quốc di dời nhà 

máy đến Đông Nam Á để tránh thuế quan hoặc thay thế 

hoàn toàn nguồn cung từ Trung Quốc. Trong bối cảnh 

đó, điểm đến lý tưởng không đâu khác là Mexico ở châu 

Mỹ và Việt Nam nếu xét ở khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp 

trên toàn cầu thì Việt Nam là một trong số ít những 

quốc gia làm tốt công tác kiểm soát bệnh dịch, điều 

này đã tạo điều kiện để cả nước tập trung phục hồi và 

phát triển nền kinh tế, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh 

gây ra. Xét về ngành nghề kinh doanh của NTW trong 

năm vừa qua cũng bị ảnh hưởng, nhưng không bị ảnh 

hưởng quá lớn từ tình hình kinh tế thế giới, do nước 

sạch là nhu cầu thiết yếu đối với đời sống sinh hoạt của 

mỗi con người. 

Công ty hoạt động chủ yếu ở khu vực huyện Nhơn 

Trạch tỉnh Đồng Nai, đây là nơi có tiềm năng phát triển 

kinh tế lớn và tốc độ đô thị hoá nhanh. Khu vực này 

sở hữu thế mạnh về vị trí địa lý thuận lợi, nhiều tuyến 

cao tốc được đầu tư mạnh, đồng bộ và thu hút được 

nhiều nhà đầu tư mới đến với huyện Nhơn Trạch. Với 

thế mạnh là một doanh nghiệp đi đầu về khai thác và 

phân phối nước sạch đến các khu dân cư, khu công 

nghiệp trong khu vực,  cơ hội tạo điều kiện phát triển 

bền vững cho NTW.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

cấp thoát nước Công ty luôn chịu sự chi phối 

của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, 

Luật thuế, Luật lao động và các văn bản pháp 

luật riêng như Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo 

vệ môi trường,… Hệ thống văn bản dưới Luật 

của nước ta vẫn đang trong quá trình hoàn 

thiện và liên tục sửa đổi bổ sung để phù hợp 

với tình hình kinh tế xã hội của từng thời kỳ. Vì 

đây là lĩnh vực kinh doanh liên quan đến nhu 

cầu thiết yếu của người dân nên luôn được 

Nhà nước quản lý và theo dõi sát sao đảm bảo 

về giá cả, chất lượng, an sinh xã hội. Những 

đặc điểm này vừa là cơ hội cũng là thách thức 

lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành, ý 

thức được điều này Công ty luôn chủ động 

nắm bắt tình hình thay đổi các quy định có liên 

quan để kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất 

kinh doanh cho phù hợp.

Nguồn nước đầu vào của NTW được mua từ Công ty 

Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Công ty Cổ phần Cấp 

nước Hồ Cầu Mới, đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào 

ổn định và đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Chi 

phí vận hành để sản xuất nước máy như chi phí nhân 

công, giá điện, … có xu hướng tăng làm cho tình hình 

kinh doanh trở nên khó khăn, tuy nhiên giá nước đầu 

ra của Công ty lại chịu sự kiểm soát của các cấp chính 

quyền. Để đảm bảo chất lượng và sản lượng đáp ứng 

cho khách hàng; NTW luôn có những kế hoạch, chiến 

lược rõ ràng thực hiện theo tiến độ, đảm bảo khai thác, 

sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Hệ thống cấp nước gắn liền với một hệ thống hạ tầng đô thị, 

chỉ cần một sự cố nhỏ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. 

Hệ thống đường ống nước được thiết kế cố định nằm dưới 

hệ thống cơ sở hạ tầng nên Công ty khó có thể thay đổi 

nguồn cấp nước cho người dân ngay lập tức. Nguồn nước 

sạch là nhu cầu thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, 

sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Nên việc đảm bảo hệ 

thống cấp nước an toàn là yêu cầu cấp bách. Công tác kiểm 

tra được kiểm soát nghiêm ngặt, khắc phục nhanh chóng, 

kịp thời các sự cố ô nhiễm, đảm bảo hệ thống cấp nước đạt 

tiêu chuẩn.

RỦI RO Ô NHIỄM HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

RỦI RO KINH TẾ RỦI RO PHÁP LUẬT

RỦI RO NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO
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Các rủi ro

Vấn đề cung ứng nước sạch và giải quyết nước thải của Công ty không thể tránh khỏi những ảnh hưởng 

tác động của môi trường tới hoạt động kinh doanh của công ty. Trong lúc khai thác và xử lý nước cũng ảnh 

hưởng đến nguồn nước ngầm, các hóa chất dùng trong việc xử lý nước có thể tạo ra một số chất thải nhất 

định gây ô nhiễm môi trường. Nhận thức được vấn đề này, Ban lãnh đạo công ty luôn đảm bảo tuân thủ các 

quy trình xử lý nước, bảo quản nghiêm ngặt các hóa chất dùng cho việc lọc nước, giảm thiểu hao phí tài 

nguyên môi trường. Ngoài ra, công tác kiểm tra và rà soát luôn được tiến hành định kỳ đảm bảo đem đến 

cho khách hàng nguồn nước sạch và đảm bảo chất lượng.

Đặc thù của ngành cấp nước luôn phải đối mặt với vấn đề về rủi ro thất thoát nước trong quá trình truyền 

dẫn nước đến với khách hàng. Có thể kể đến những rủi ro thất thoát nước như: lượng nước không qua 

đồng hồ đo, đồng hồ đo không chính xác, hư hỏng đường ống nước, rò rỉ hoặc bể các đường ống ngầm 

trong quá trình xây dựng các công trình khác. Việc nhận biết và khắc phục rủi ro thất thoát nước còn nhiều 

khó khăn do việc phát hiện bị hạn chế, không thể khắc phục ngay. NTW vẫn luôn kiểm soát đến mức tối đa 

hệ thống các đường ống, tăng cường công tác sửa chữa và thay thế nếu gặp sự cố để hạn chế tối đa rủi 

ro thất thoát nước, đồng thời giám sát chặt chẽ, tránh sự gian lận của người tiêu dùng.

Đặc điểm của khu vực Đông Nam Bộ ít xảy ra các thiên tai như bão lũ, hạn hán, hỏa hoạn,…nhưng nếu 

xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn tới nhân sự, tài sản, hoạt động sản xuất của công ty. Công ty luôn chú trọng tới 

việc theo dõi, cập nhật thông tin kịp thời hạn chế tác hại của những sự kiện trên tới mức thấp nhất, đề ra 

kế hoạch, biện pháp khắc phục hiệu quả.

RỦI RO VỀ THẤT THOÁT NƯỚC RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG

RỦI RO KHÁC
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình đầu tư thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 
của chủ sở hữu
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TÌNH HÌNH CHUNG

Chỉ tiêu ĐVT
Thực hiện 

năm 2019

Kế hoạch 

năm 2020 

Thực hiện 

năm 2020

Tỷ lệ TH/KH 

2020 (%)

Tỷ lệ TH 2020/

TH 2019 (%)

Sản lượng nước sản xuất m3 15.885.590 15.927.823 16.010.349 100,52 100,79

Sản lượng ghi thu m3 14.806.459 14.751.081 14.689.659 99,58 99,21

Tỷ lệ thất thoát nước % 6,79 7,39 8,25 111,64 121,50

Tổng doanh thu Đồng 171.148.535.313 163.404.838.077 163.550.095.768 100,09 95,56

Lợi nhuận trước thuế Đồng 14.777.575.641 12.048.744.245 13.290.725.626 110,31 89,94

Lợi nhuận sau thuế Đồng 12.466.881.575 10.593.869.820 12.132.798.687 114,53 97,32

Tỷ suất LNST/VĐL % 12,60% 12,60% 12,13% 96,27 96,27

Các khoản nộp ngân sách Đồng 4.893.972.347 4.551.000.000 3.885.809.402 85,38 79,40

Tỷ lệ chia cổ tức % 15 12 12 100,00 80,00

STT CHỈ TIÊU ĐVT
Thực hiện 

năm 2019

Kế hoạch 

năm 2020

Thực hiện 

năm 2020

%TH2020/

KH2020

%TH2020/

TH2019

1 SẢN LƯỢNG NƯỚC

a Sản lượng nước sản xuất m3 15.885.590 15.927.823 16.010.349 100,52 100,79

- Nước sản xuất Nhơn Trạch m3 3.001.958 3.481.323 3.364.887 96,66 112,09

- Nước mua qua Đồng hồ tổng m3 8.701.136 8.942.500 9.032.407 101,01 103,81

- Nước mua qua Hồ Cầu Mới m3 4.182.496 3.504.000 3.613.055 103,11 86,39

b Sản lượng nước ghi thu m3 14.806.447 14.751.081 14.689.659 99,58 99,21

- Nước ghi thu Nhơn Trạch m3 2.682.647 3.070.716 2.894.555 94,26 107,9

- Nước mua qua Đồng hồ tổng m3 8.118.635 8.316.525 8.320.806 100,05 102,49

- Nước mua qua Hồ Cầu Mới m3 4.005.165 3.363.840 3.474.298 103,28 86,75

2 TỶ LỆ THẤT THOÁT NƯỚC % 6,79 7,39 8,25 0,86 1,46

a Nhơn Trạch % 10,64 11,79 13,98 2,18 3,34

b Qua Đồng hồ tổng % 6,69 7 7,88 0,88 1,18

c Qua Hồ Cầu Mới % 4,24 4 3,84 -0,16 -0,4

3 DOANH THU 1000đ 171.177.626 163.405.000 163.550.096 100,09 95,54

a Sản xuất nước máy 1000đ 159.630.354 157.905.000 157.371.920 99,66 98,59

 - Nhơn Trạch 1000đ 26.463.793 29.813.000 28.088.289 94,21 106,14

 - Qua Đồng hồ tổng 1000đ 91.913.361 93.444.000 93.498.361 100,06 101,72

 - Qua Hồ Cầu Mới 1000đ 41.253.200 34.648.000 35.785.269 103,28 86,75

b Xây lắp 1000đ 4.264.016 3.000.000 2.986.896 99,56 70,05

c Doanh thu khác 1000đ 3.720.915 240.193 6,41

d Doanh thu hoạt động tài chính 1000đ 3.533.252 2.500.000 2.951.088 118,04 83,52

4 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 1000đ 12.466.881 10.593.869 12.132.798 114,53 97,32

5 CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH 1000đ 4.893.972 4.551.000 3.885.809 85,38 79,40

6 THU NHẬP BÌNH QUÂN 1000đ 12.560 12.554 12.571 100,14 100,09

Trong năm 2020, sản lượng nước sản xuất của NTW đạt 

16.010.349 m3 tăng nhẹ so với năm 2019 tuy nhiên sản 

lượng nước ghi thu của Công ty lại giảm nhẹ còn 99,21%. 

Nguyên nhân của sự sụt giảm này đến từ tỷ lệ thất thoát 

nước tăng từ 6,79%  lên 8,25% vào năm 2020 kéo theo 

doanh thu từ hoạt động sản xuất nước máy giảm giảm từ 

171,177 tỷ đồng xuống còn 163,550 tỷ đồng làm cho các 

chỉ tiêu về doanh thu của Công ty không đạt được kế hoạch 

đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ thất thoát nước của Công ty vẫn còn 

thấp so với tỷ lệ thất thoát chung của các doanh nghiệp 

cùng ngành và ở mức thấp so với tỷ lệ thất thoát nước bình 

quân cả nước.

Lợi nhuận sau thuế của NTW giảm từ 12.602.575.835 đồng 

xuống 12.132.798.687 đồng nhưng lại cao hơn 14,53% 

so với kế hoạch đề ra trong năm 2020, điều này cũng làm 

cho các khoản nộp ngân sách nhà nước cũng giảm từ 

4.894.000.000 đồng xuống còn 3.885.809.402 đồng. Công 

ty đã đàm phán thành công với các đơn vị đối tác để lấy 

nước với giá ưu đãi hơn nhằm giảm chi phí mua nước, cải 

thiện lợi nhuận cho Công ty, tuy vẫn chưa đạt kết quả tốt 

như khi Công ty tự khai thác được nước ngầm, nhưng đã 

vượt kết quả đề ra đầu năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIẾP NHẬN NƯỚC
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Công tác sản xuất nước tại Công ty

Công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ

Công tác kiểm tra hệ thống cấp nước và thủy lượng kế khách hàng

Công tác phát triển khách hàng

Công tác sửa chữa và bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị

Trong năm 2020, Công ty vẫn tiếp tục sản xuất và mua nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thông 

qua đồng hồ tổng tại Trạm bơm tăng áp Formosa và mua nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới 

thông qua đồng hồ tổng D600 để cung cấp nước an toàn cho sản xuất của khách hàng, duy trì sản xuất tại 

trạm Đại Phước.

Tuyên truyền vận động Cán bộ - Công nhân viên thực hiện tốt nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động phòng 

chống cháy nổ. Trong năm 2020 công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ thực 

hiện tốt, không có sự cố nào xảy ra.

Công tác tổ chức kiểm tra hệ thống cấp nước khách hàng, mạng lưới cấp nước truyền tải và phân phối định kỳ 

mỗi tháng 2 lần, khắc phục và giải quyết các trường hợp đồng hồ hư, chạy không chính xác, nhằm hạn chế tỷ 

lệ nước thất thoát. Trong năm 2020 đã kiểm tra: 2.095 lượt khách hàng là các Cơ quan và các Doanh nghiệp 

tại các KCN, 115 khách hàng hộ dân cư trên địa bàn. 

Tổng số thuỷ lượng kế tính đến ngày 31/12/2020 là: 12.540  đồng hồ.

Trong năm 2020, lắp đặt đồng hồ nước 1.322 khách hàng.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIẾP NHẬN NƯỚC STT Công tác

1 Kiểm tra, súc xả Tuyến Ống cấp nước Tổng cục xăng dầu 186; 

2 Tuyến ống cấp nước Khu tái định cư Đại Lộc 1, 2; 

3 Tuyến ống cấp nước ấp Câu Kê, ấp Bến Cộ, ấp Cái Lái;

4
Tuyến ống cấp nước các đường hẻm trên địa bàn thị trấn Hiệp Phước, các xã Phước Thiền, Long Thọ, 

Phước An, Phú Hội. 

5 Sửa chữa ống bể D160 HDPE gom nước thô đường Trần văn Trà; 

6 Xì Tê HDPE D160 băng lộ trạm tăng áp Phú Hữu; 

7 Xì van D50 hẻm Ông Hải xã Phú Hữu; 

8 Ống bể D160 đường Hùng Vương, xã Đại Phước; 

9 Ống bể HDPE D160 đường Lý Thái Tổ, xã Đại Phước;

10 Ống bể UPVC D60 khu TĐC Đại Lộc; 

11 Ống bể HDPE D110 cấp cho kho 186; ống bể HDPE D160 ấp Câu Kê, xã Phú Hữu; 

12 Ống bể hẻm 1 xã Phú Hữu; 

13 Ống bể HDPE D63 cấp cho khu du lịch Tre Việt; 

14 Ống bể HDPE D125 cấp cho doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Minh; 

15 Xì tê HDPE D160x100 hẻm Ông Luyện và hẻm UBND xã Đại Phước; 

16 Ống bể UPVC D60 đường D8 - TĐC Đại Lộc 1; 

17 Ống bể HDPE D125 hẻm tổ 11-12 xã Phú Hội; 

18 Ống bể STK D114 trung tâm huyện Nhơn Trạch; 

19 Ống bể D160 đường Hùng Vương xã Long Thọ; 

20 Ống bể D90 hẻm Đường Bờ xã Phú Hội, 

21 Ống bể HDPE D110 hẻm Út Phệt xã Phước Thiền; 

22 Ống bể HDPE D110 KDC Thăng Long Hiệp Phước; 

23 Ống bể HDPE D225 ngã ba Bến Cam xã Phước Thiền; 

24 Ống bể HDPE D200 ấp Đất Mới, xã Phú Hội; 

25 Ống bể D225 Ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội; 

26 Ống bể HDPE D110 đường Đào Thị Phấn; 

27 Ống bể D160 đường Hùng Vương xã Phước An; 

28 Ống bể HDPE D90 khu tái định cư Hiệp Phước; 

29 Sửa chữa giếng G2 trạm Đường 2; 

30 Sửa chữa hệ thống bơm cứu hỏa khu vực nhà văn phòng công ty; 

31 Thay thế, bảo trì hệ thống cấp nước và đồng hồ nước khách hàng; 

32 Cải tạo van đầu, cuối tuyến các hẻm xã Phước Thiền, Phú Hội. 

STT Khu vực Lắp đặt mới Sửa chữa Thay đồng hồ Bảo hành Chuyển nhượng

1 CƠ QUAN 12 26 14 0 0

a Nhơn Trạch 11 25 14 0 0

b Đại Phước 1 1 0 0 0

2 HỘ DÂN CƯ 1.310 145 27 160 0

a Hiệp Phước 182 16 9 95 0

b Long Thọ 131 7 0 4 0

c Phước Thiền 313 2 2 5 0

d Phú Hội 65 8 0 4 0

e Đại Phước 326 32 9 11 0

f Phú Hữu 212 79 7 41 0

g Phú Đông 64 0 0 0 0

h Phước An 17 1 0 0 0

TỔNG CỘNG 1.322 171 41 160 0
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Tình hình hoạt động đầu tư

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ TRIỂN KHAI THI CÔNG

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

STT Tên công trình Ngày hoàn thành

1 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước 4 hẻm xã Đại Phước 16/01/2020

2

Công trình Di dời tuyến ống cấp nước D400 đường 319B đoạn từ Km0+000 đến 

Km1+220 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường 319B đoạn qua Khu công nghiệp 

Nhơn Trạch

3
Công trình Di dời tuyến ống cấp nước HDPE D225 Ngã 3 Bến Cam, xã Phước 

Thiền
14/04/2020

4 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Út Quất 21/05/2020

5 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Bà Bảy Sạn 21/05/2020

6 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Dịu xã Phước Thiền 21/05/2020

7
Công trình Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 5.000m3/

ngày đêm
21/12/2020

8 Thổi rửa 6 giếng đường Lý Thái Tổ Trạm Đại Phước 22/08/2020

9 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Nhánh đường Ông Nhồng 03/09/2020

10 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 228 03/09/2020

11 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Mão 03/09/2020

12 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Bảy Hộ 03/09/2020

13 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Bảy Cồ 03/09/2020

14 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Liên ấp Chợ - ấp Trầu 03/09/2020

15 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Liên ấp Bến Sắn - ấp Trầu 03/09/2020

16 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Miếu Bà Ba Bào 09/12/2020

17 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 3369 09/12/2020

18 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Kỹ nghệ sắt thuận 09/12/2020

19 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 1 nối dài 09/12/2020

20 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 22-24 09/12/2020

21 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Liên xã 14/12/2020

22 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Bà Liên 14/12/2020

23 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Mương Sâu 14/12/2020

STT Tên công trình Ngày hoàn thành

1
Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D160 đường 

ĐT.769 xã Long Tân - Phú Thạnh

Thi công đào, hàn hạ ống khối lượng 5500/9476m, 

đạt 58%

2 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 3399
Các hộ dân trên đường hẻm không cho thi công, 

đang ngưng thi công.

STT Tên công trình Tiến độ thực hiện

1
Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D400 đường 

Nguyễn Văn Cừ

Đã phê duyệt dự án, tạm ngừng triển khai, tiếp 

tục theo dõi dự án để tập trung vốn vào các công 

trình khác cấp thiết hơn.

2
Công trình Xây dựng hàng rào trạm bơm tăng áp Phú 

Hữu

UBND huyện đã tổ chức họp các ban ngành của 

huyện và chỉ đạo phòng Tài nguyên môi trường 

rà soát lại hồ sơ đất báo cáo UBND huyện xử lý.

3
Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước các hẻm trên 

địa bàn Hiệp Phước, Long Thọ (34 hẻm)

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Fomosa đã có ý 

kiến trả lời về việc ngưng hổ trợ kinh phí vật tư 

chính do dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng đến kinh 

tế của doanh nghiệp, chuyển đầu tư sang năm 

2021

4
Công trình Xây dựng tuyến ống HDPE D200 Đê Phước 

Lương, xã Phú Hữu

Chuyển kế hoạch đầu tư sang năm 2021 theo ý 

kiến chỉ đạo của HĐQT Công ty mẹ.

5 Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 65
Chuyển kế hoạch đầu tư sang năm 2021 theo ý 

kiến chỉ đạo của HĐQT Công ty mẹ.
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Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Thực hiện năm 2019 Thực hiện năm 2020 % tăng giảm

Tổng tài sản 195.127.006.339 192.811.819.230 -1,19%

Doanh thu thuần 163.894.368.543 160.358.815.287 -2,16%

Giá vốn hàng bán 141.901.740.070 135.160.188.874 -4,75%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11.163.865.441 13.050.532.937 16,90%

Thu nhập khác 3.720.914.641 240.192.689 -93,54%

Lợi nhuận trước thuế 14.777.575.641 13.290.725.626 -10,06%

Lợi nhuận sau thuế 12.466.881.575 12.132.798.687 -2,68%

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 6,23 4,49 3,14

Hệ số thanh toán nhanh Lần 5,9 4,21 2,87

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 8,63 10,67 11,52

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 9,45 11,95 13,02

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 20,6 24,69 22,67

Vòng quay tài sản Vòng 0,81 0,84 0,83

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 9,9 7,61 7,57

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân % 9,03 7,08 7,11

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 8,25 6,4 6,29

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 9,72% 6,81% 8,14

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Khả năng thanh toán

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số khả năng thanh toán nhanh của Công ty trong năm 2020 chỉ đạt 3,14 lần 

có phần sụt giảm so với năm 2019 và chỉ còn bằng một nửa so với năm 2018. Nguyên nhân đến từ các khoản phải thu 

ngắn hạn giảm từ 30,435 tỷ đồng xuống còn 13,515 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn 

lên đến 13,426 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai đã thực hiện thanh toán nên các khoản phải thu giảm từ 

18,207 tỷ xuống còn 0,351 tỷ. Ngoài ra,  khoản đầu tư ngắn hạn được Công ty dần chuyển qua các khoản tiền mặt và 

tiền gửi ngân hàng khoản này đã được tăng từ 6,808 tỷ đồng lên đến 12,727 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Mặt khác, nợ 

ngắn hạn tăng nhẹ từ 20,827 tỷ đồng lên 22,213 tỷ đồng, tuy nhiên nợ ngắn hạn chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ cấu 

nguồn vốn nên sự thay đổi này không ảnh hưởng quá lớn đến khả năng chi trả các khoản nợ của Công ty

Cơ cấu vốn của Công ty

Nhìn chung các chỉ tiêu về cơ cấu vốn trong năm 2020 đều tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể hệ số nợ/ tổng tài 

sản tăng từ 10,67% lên đến 11,52% và hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 11,95% lên đến 13,02%. Nguyên nhân 

của sự thay đổi này đến từ vốn chủ sở hữu của Công ty giảm khoảng 4 tỷ đồng kết hợp với việc chi trả cổ tức cho cổ 

đông của Công ty. Tổng nguồn vốn của NTW đã giảm 2,315 tỷ đồng, tuy nhiên sự thay đổi cơ cấu vốn một phần đã làm 

cho các hệ số về cơ cấu vốn của Công ty tăng làm cho khả năng tự chủ tài chính cũng tăng lên.

Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu nợ không sử dụng cơ cấu nợ dài hạn, trong khoản nợ ngắn hạn, chủ yếu là khoản phải 

thanh toán cho Công ty Cổ phần Nước Đồng Nai tăng, do có sự thay đổi trong chính sách thu tiền của Công ty này. 

Theo chính sách thu tiền mới đàm phán năm nay, Công ty không cần ứng trước tiền mua nước, mà chuyển sang thanh 

toán sau theo lượng nước lấy về. Chính sách này cũng làm tăng ưu thế của Công ty hơn so với trước đây trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh.

Năng lực hoạt động

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2019, vòng quay hàng tồn kho giảm từ 24,69 

vòng xuống còn 22,67 vòng, giá vốn hàng bán giảm từ 141,901 tỷ đồng xuống 135,160 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho 

lại tăng nhẹ từ 5,849 tỷ đồng lên 6,073 tỷ đồng. 

Khả năng sinh lời

Năm 2020, các hệ số về khả năng sinh lời của Công ty 

đều có sự biến động, cụ thể hệ số lợi nhuận sau thuế /

doanh thu thuần giảm nhẹ từ 7,61% xuống còn 7,57%, hệ 

số lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản giảm từ 6,40% xuống 

6,29%. Nguyên nhân đến từ sản lượng ghi thu nước giảm 

0,79%, dẫn đến doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 

giảm lần lượt là 2,16% và 2,68%.

Mặt khác, hệ số lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần đạt 

7,11% và hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh 

thu thuần là 8,14% đều tăng nhẹ so với năm 2019, cho 

thấy hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì 

và sinh lời ở mức ổn định.

Các nguyên liệu, vật liệu, các vật tư cấp thoát nước luôn được Công ty duy trì tồn kho ở mức ổn định. Đối với vòng 

quay tổng tài sản của Công ty không có sự thay đổi đáng kể khi hệ số giảm nhẹ còn 0,83 cho thấy công tác quản trị 

hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản được quản trị tốt, đảm bảo năng lực hoạt động của Công ty.
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Cơ cấu cổ đông và thay đổi  vốn đầu tư của chủ sở hữu

CỔ PHẦN CÔNG TY

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2020

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (Đồng) Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Cổ đông nhà nước 5.243.736 52.437.360.000 52,44

2 Cổ đông trong nước 3.257.285 32.572.850.000 32,57

Tổ chức 621.306 6.213.060.000 6,21

Cá nhân 2.635.979 26.359.790.000 26,36

3 Cổ đông nước ngoài 1.498.979 14.989.790.000 14,99

Tổ chức 1.467.405 14.674.050.000 14,67

Cá nhân 31.574 315.740.000 0,32

TỔNG CỘNG 10.000.000 100.000.000.000 100

Tên tổ chức/

cá nhân

Số CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD
Địa chỉ

Số lượng 

cổ phần

Tỷ lệ/VĐL

(%)

Công ty cổ phần cấp 

nước Đồng Nai
3600259296

Số 48 Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết 

Thắng, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
5.243.736 52,44

America LLc CA5883 PO Box F43031, Freeport, Bahamas 1.467.405 14,67

TỔNG CỘNG 6.711.141,000 67,111

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Các chứng khoán khác

Không có gì thay đổi

Không có 

Không có 

* Cổ phần phổ thông: 10.000.000 cổ phần

* Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

* Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.000.000 cổ phần

* Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

* Mệnh giá: 10.000 VNĐ

* Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ban điều hành và kế toán trưởng 

Những thay đổi nhân sự

Nhân sự và chính sách người lao động
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Hội đồng quản trị Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Lịch

Ông Ngô Dương Đại

Ông Trần Văn Thùy

Ông Nguyễn Viết Hưng

Ông Nguyễn Văn Hồng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

Đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai: 1.843.736 

cổ phần - tỷ lệ 18,437% vốn điều lệ 

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

Đại diện phần vốn Công ty Công ty Cấp nước Đồng Nai: 800.000 

cổ phần - tỷ lệ 8% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Bá Hải

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần - tỷ lệ 0,00% vốn 

điều lệ

Đại diện phần vốn: 0 cổ phần

Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 166.600 cổ phần - tỷ lệ 1,67%

Đại diện phần vốn: 0 cổ phần - tỷ lệ 0% vốn điều lệ 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 30.000 cổ phần - tỷ lệ 0,30% 

vốn điều lệ

Đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai: 1.400.000 

cổ phần - tỷ lệ 14,00% vốn điều lệ

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.600 cổ phần 

Đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai: 1.200.000 

cổ phần - tỷ lệ 12,00% vốn điều lệ

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 60.000 cổ phần - tỷ lệ 0,60% 

vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: 0 cổ phần

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

Đại diện phần vốn Tổng Công ty Tín Nghĩa: 382.465 cổ phần – tỷ lệ 

3,825% vốn điều lệ

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁTTHÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên HĐQT Chức Vụ
Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ 

HĐQT độc lập

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Nguyễn Văn Bính Chủ tịch HĐQT 26/04/2018 22/04/2020

2 Nguyễn Văn Lịch Chủ tịch HĐQT 22/04/2020

3 Ngô Dương Đại Thành viên HĐQT 26/04/2018

4 Trần Văn Thuỳ Thành viên HĐQT 26/04/2018

5 Nguyễn Viết Hưng Thành viên HĐQT 26/04/2018

6 Nguyễn Văn Hồng Thành viên HĐQT 26/04/2018

STT Thành viên HĐQT Chức Vụ
Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ 

BKS độc lập

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Nguyễn Thị Mai Hạnh Trưởng Ban kiểm soát 26/04/2018

2 Nguyễn Bá Hải Thành Viên Ban kiểm soát 26/04/2018

3 Đặng Nguyễn Thanh Liêm Thành Viên Ban kiểm soát 26/04/2018
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Ông Ngô Dương Đại

Ông Nguyễn Lương Thắng

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Năm sinh: 1979
Nguyên quán: Hưng Yên
Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 30.000 cổ phần
Đại diện phần vốn 1.400.000 cổ phần – Tỷ lệ 14% vốn điều lệ

Năm sinh: 1975
Nơi sinh: Thanh Hoá
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hoá
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần – tỷ lệ 0,2% vốn điều lệ
Đại diện phần vốn: 0 cổ phần – tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Năm sinh: 1979
Nơi sinh: Nam Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.600 cổ phần – tỷ lệ 0,016% vốn điều lệ
Đại diện phần vốn: 1.200.000 cổ phần – tỷ lệ 12,016% vốn điều lệ

2001 - 2005: Nhân viên Phòng QLĐT&XDCB Công ty Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

2006 – 2008: Phó phòng Phòng QLĐT&XDCB Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

2008 – 2010: Phó phòng Phòng KHKT-BQL Dự án Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

2010 – 2012: Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án Cấp nước - Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước 

Đồng Nai

2001 - 05/2012: Công ty TNHH Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, nay là Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

06/2012 - Nay: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

05/2002 - 06/2012: Công nhân - Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

06/2012 - 04/2017: Phó Quản đốc - Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

04/2017 - 07/2018: Quản đốc - Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

07/2018 - nay: Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

06/2002 – 04/2006: Công nhân tại Xí nghiệp nước Nhơn Trạch

05/2006 – 02/2008: Nhân viên phòng Tổng hợp – Xí nghiệp nước Nhơn Trạch

03/2008 – 05/2010: Nhân viên phòng TCKT – Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

06/2010 – 12/2010: Phụ trách phòng TCKT – Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

01/2011 – 04/2015: Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

05/2015 - 05/2018: Trưởng ban kiểm soát – Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

05/2018 – nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

Ông Trần Văn Thùy
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ban điều hành và kế toán trưởng

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT Thành viên HĐQT Chức Vụ Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm

1 Ngô Dương Đại Giám đốc Thạc sĩ Kinh tế 26/04/2018

2 Nguyễn Lương Thắng Phó giám đốc Kỹ sư Điện - Điện khí hóa 05/07/2018

3 Trần Văn Thùy Kế toán trưởng Cử nhân Kế toán 26/04/2018
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Nhân sự và chính sách người lao động

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Công tác tổ chức bộ máy

Tổng số CB - CNV hiện nay là: 87 người trong đó: Nhà máy nước Nhơn Trạch: 67 người (nữ 22 người), Trạm Đại 

Phước: 20 người (nữ 1 người).

CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công tác Đoàn thể chính trị

Tổng số Đảng viên là 19 đảng viên.

Trong năm 2020, chi bộ đã lãnh đạo 

CB.CNV và các tổ chức đoàn thể 

hoạt động có hiệu quả, góp phần thực 

hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh  

được giao. Đảng viên và CBCNV 

thực hiện tốt chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật nhà nước và 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác Đoàn thanh niên

Tổng số Đoàn viên thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty 

có: 24 đoàn viên (08 đoàn viên 

nữ, 16 đoàn viên nam).

Chi đoàn tổ chức họp định kỳ 

hàng tháng, đúng quy định. Tham 

gia các phong trào thể dục thể 

thao do đoàn cấp trên phát động.

Công tác Công đoàn

Tổng số đoàn viên công đoàn là 

85/87. Hàng tháng kết hợp cùng 

Chính quyền, công đoàn bình xét 

thi đua, thăm hỏi CB - CNV ốm đau, 

hiếu, hỷ theo quy định. Thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền vận động sản 

xuất an toàn.  

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mức lương bình quân 7.250.000 9.950.000 10.500.000 13.600.000 12.568.000 12.571.000

Trong năm 2020, Công ty tổ chức định kỳ các đợt tập huấn cán bộ công nhân viên, cập nhật các kiến thức kỹ năng 

về nghiệp vụ chuyên môn. Người lao động được hưởng chế độ lương thưởng, phúc lợi được xây dựng cạnh tranh 

với các Công ty cùng ngành nhằm thu hút cũng như “giữ chân” các cán bộ có năng lực giỏi muốn cống hiến lâu dài 

cho Công ty.

Thu nhập bình quân của người lao động

STT Tính chất phân loại 2019 2020 Tỷ trọng 2020 (%)

I Theo trình độ 89 87 100

1 Trình độ đại học, trên đại học 39 38 43,68

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 6 4 4,60

3 Khác 44 45 51,72

II Theo địa bàn công tác 89 87 100

1 Nhà máy nước Nhơn Trạch 75 67 77,01

2 Nhà máy nước Đại Phước 14 20 22,99

III Theo trình độ lao động 89 87 100

1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 54 52 59,77

2 Trình độ bậc thợ 35 35 40,23
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CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI ĐIỀU KIỆN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Nhân sự và chính sách người lao động

Công ty luôn tạo điều kiện cho nhân 

viên an tâm công tác, gắn bó lâu dài 

nên chính sách lương thưởng và chế 

độ phúc lợi được NTW chú trọng. Thêm 

vào đó, Công ty luôn đảm bảo trích lập 

Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, 

Bảo hiểm tai nạn theo đúng quy định; 

chính sách phúc lợi ngày lễ, tết, sinh 

nhật, cho cán bộ công nhân viên được 

Công ty quan tâm và chăm lo. 

Công ty luôn chú trọng về mặt an toàn lao động của 

cán bộ công nhân viên trong suốt quá trình hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác 

đánh giá kiểm tra được diễn ra thường xuyên nhằm 

giám sát quá trình sản xuất, thi công vận hành theo 

đúng quy trình và quy định. Trụ sở làm việc của Công 

ty văn phòng làm việc, nhà xưởng được trang bị đầy 

đủ thiết bị, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho nhân 

viên. Đồng phục, đồ bảo hộ được cấp phát định kỳ 

đảm bảo an toàn cho nhân viên khi công tác tại Công 

ty. Thêm vào đó, cán bộ nhân viên còn được tham gia 

khám sức khỏe định kì hàng năm.

Công ty thường xuyên triển khai các buổi đào tạo nội bộ, 

áp dụng cho toàn bộ nhân viên đang công tác tại Công 

ty nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kiến thức, kỹ 

năng của đội ngũ nhân viên, đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững trong tương lai. Các buổi đánh giá năng lực 

được tổ chức thường xuyên để có chế độ khen thưởng 

tuyên dương, khuyến khích những sáng kiến và đóng 

góp vào thành công của Công ty. Bên cạnh đó, Công 

ty còn cử cán bộ công nhân viên tham gia các khoá tập 

huấn về Luật xây dựng, Luật thuế, Luật lao động để đáp 

ứng sự thay đổi của các văn bản pháp luật.

Với những chính sách như trên, Công ty đã tạo sự gắn 

kết lâu dài với cán bộ công nhân viên. Trong những năm 

qua, hầu như không có sự biến động lớn về nhân sự.

Chính sách về lương thưởng và phúc lợi được tuân theo quy chế rõ ràng theo quy định của Công ty  dựa theo 

cấp bậc và mức độ đóng góp vào công việc kết hợp với các phần thưởng, khuyến khích sự sáng tạo của nhân 

viên vào sự phát triển của Công ty. Tùy thuộc vào tình hình hoạt động của Công ty, Ban giám đốc sẽ xem xét 

tổ chức các hoạt động tập thể, văn nghệ, thể thao, góp phần đảm bảo đời sống tinh thần tạo sự khắng khít 

giữa các nhân viên trong Công ty

Chế độ làm việc tuân thủ theo quy định của pháp 

luật về lao động: làm việc 8 giờ/ngày và có chế độ 

nghỉ trưa hợp lý. Thời gian nghỉ lễ, tết, nghỉ ốm, thai 

sản được bố trí theo quy định của pháp luật. Người 

lao động làm việc tại Công ty đủ 12 tháng được 

nghỉ phép 12 ngày trong năm, người lao động làm 

việc chưa đủ 12 tháng được tính số ngày nghỉ phép 

dựa trên thời gian thực tế làm việc, cứ 01 tháng 

tương đương với 01 ngày nghỉ phép. Ngoài ra, 

người lao động được cộng thêm 01 ngày phép cứ 

mỗi 05 năm làm việc tại Công ty.
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BÁO CÁO 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Giải trình của Ban điều hành với ý kiến kiểm toán
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục mua nước từ Công 

ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai, Công ty Cổ phần Cấp 

nước Hồ Cầu Mới, hoàn thành xây dựng nhà máy xử 

lý nước Đại Phước, hoàn thành mức chỉ tiêu cung cấp 

nước trong khu vực Huyện Nhơn Trạch, đạt tiêu chuẩn 

của Bộ Y tế. Công ty luôn tích cực mở rộng mạng lưới 

phân phối nước sạch trên toàn địa bàn. Trang thiết 

bị phục vụ sản xuất không ngừng được cải tiến, tăng 

cường ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý hệ 

thống cấp nước; giảm thiểu chi phí đem lại hiệu quả 

cao trong sản xuất. Công ty tiến hành kiểm tra định 

kì các hệ thông bảo trì, cấp nước cũng như đồng hồ 

nước tại hộ dân từ đó nhanh chóng khắc phục kịp thời, 

giải quyết nhanh chóng mọi yêu cầu của khách hàng, 

giảm thiểu rủi ro và thất thoát nghiêm trọng.

Để cải thiện kết quả kinh doanh, khắc phục những 

khó khăn hiện tại và nắm bắt kịp đà tăng trưởng của 

ngành, Ban Gám đốc Công ty luôn nỗ lực xây dựng 

các kế hoạch và chiến lược hiệu quả hơn. Theo đánh 

giá của Ban Tổng giám đốc, với tốc độ đô thị hoá hiện 

tại, triển vọng phát triển cho ngành cấp thoát nước là 

rất lớn.

Tổng doanh thu của Công ty trong năm 2020 có sự giảm nhẹ, trong đó doanh thu sản xuất nước đạt 96,22%, 

cao nhất trong giai đoạn 2018-2020 cho thấy công ty đang tập trung nguồn lực kinh doanh vào lĩnh vực kinh 

doanh chính. Ngoài ra, doanh thu hoạt động xây lắp và doanh thu khác vẫn được Công ty duy trì. 

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu TH 2019 KH 2020 TH 2020
TH/KH 

2020(%)

TH 2020/TH 

2019 (%)

Tổng doanh thu 171.148.535.313 163.404.838.076 163.550.095.768 102,99 98,42

Lợi nhuận trước thuế 14.777.575.641 12.048.744.245 13.290.725.626 110,31 89,94

Lợi nhuận sau thuế 12.466.881.575 10.593.869.820 12.132.798.687 114,53 97,32

Khoản mục
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Sản xuất nước 154.255.834 90,60 159.630.353 93,27 157.372.000 96,22

Xây lắp 8.038.601 4,72 4.264.016 2,49 2.987.000 1,83

Doanh thu khác 7.966.215 4,68 7.254.166 4,24 3.191.000 1,95

TỔNG DOANH THU 170.260.650 100,00 171.148.535 100,00 163.550.096 100,00

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHUNG

ĐVT: Nghìn đồng
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Chỉ tiêu 31/12/2019 31/12/2020
Tỷ lệ 2020/2019

(%)

Tỷ trọng (%)

31/12/2019 31/12/2020

TÀI SẢN 195.127.006.339 192.811.819.230 98,81 100,00 100,00

Tài sản ngắn hạn 93.593.992.202 69.841.888.143 74,62 47,97 36,22

Tài sản dài hạn 101.533.014.137 122.969.931.087 121,11 52,03 63,78

Chỉ tiêu 31/12/2019 31/12/2020
Tỷ lệ 2020/2019

(%)

Tỷ trọng (%)

31/12/2019 31/12/2020

NGUỒN VỐN 195.127.006.339 192.811.818.230 98,81 100,00 100,00

Nợ ngắn hạn 20.827.971.428 22.213.328.632 106,65 10,67 11,52

Nợ dài hạn - - - - -

Vốn chủ sở hữu 174.299.035.911 170.598.490.598 97,88 89,33 88,48

Tổng tài sản của NTW giảm nhẹ còn 192.811.819.230 

tỷ đồng, cụ thể tiền và các khoản tương đương tiền 

tăng từ 6,808 tỷ đồng lên đến 12,723 tỷ đồng. Mặt khác, 

các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chủ yếu 

là các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng 

lại giảm khoảng 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó các khoản 

phải thu khách hàng là các Công ty cùng tập đoàn với 

NTW cũng giảm từ 30,435 tỷ đồng xuống còn 13,515 

tỷ đồng, trong đó khoản phải thu giảm đáng kể đến từ 

Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai từ 18,207 tỷ 

đồng  xuống còn 0,351 tỷ đồng. Năm 2020, các khoản 

phải thu dài hạn Công ty mẹ của NTW là Công ty Cổ 

phần Cấp Nước Đồng Nai có phát sinh thêm 16,466 

tỷ đồng dẫn đến cơ cấu tổng tài sản có xu hướng dịch 

chuyển từ tài sản ngắn hạn sang tài sản dài hạn.

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục duy trì chủ trương không sử 

dụng nợ dài hạn, nợ ngắn hạn của Công ty tăng 6,65% trong 

khi vốn chủ sở hữu giảm nhẹ 2,12%. Trong cơ cấu nợ ngắn 

hạn, khoản phải trả người lao động tăng lên 1,642 tỷ đồng, 

các khoản nợ phải trả người bán là Công ty mẹ được NTW 

duy trì, với chính sách thu tiền theo từng tháng mà Công ty 

không cần phải ứng tiền trước. 

Vốn chủ sở hữu giảm 2,12% dẫn đến tổng nguồn vốn giảm 

1,19%. Tuy nhiên vốn chủ sở hữu vẫn được Công ty cân đối 

giữ ở mức ổn định, đạt  88,48% vào thời điểm cuối năm 2020.

Nhìn chung cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty đang 

được quản lý hiệu quả và tập trung đầu tư cho định hướng dài 

hạn, phát triển bền vững, các chi phí được quản lý chặt chẽ, 

cơ cấu vay nợ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.

Tình hình tài chính

CƠ CẤU TÀI SẢN CƠ CẤU NGUỒN VỐN

ĐVT: Đồng ĐVT: Đồng

Cơ cấu trong tài sản Cơ cấu trong nguồn vốn

Tài sản ngắn hạn
47,97%

Tài sản dài hạn
52,03%

NĂM 2019

Tài sản ngắn 
hạn 36,22%

Tài sản dài hạn
63,78%

NĂM 2020
Nợ ngắn hạn

10,67% Nợ dài hạn
0,00%

Vốn chủ sở hữu
89,33%

NĂM 2019
Nợ ngắn hạn

11,52% Nợ dài hạn
0,00%

Vốn chủ sở hữu, 
88,48%

NĂM 2020
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Kế hoạch phát triển trong tương lai

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT  Nội dung ĐVT
Kế hoạch 

năm 2020

Thực hiện

Năm 2020

Kế hoạch

Năm 2021

%KH2021/

KH2020

%KH2021/

TH2020

A SẢN LƯỢNG

1 Sản lượng sản xuất m3 15.927.823 16.010.349 16.490.700 103,50 103,00

a Nước sản xuất Nhơn Trạch m3 3.481.323 3.364.887 3.485.750 100,10 103,60

+ Trạm đường 2 m3 1.517.623 1.505.973 1.514.750 99,80 100,60

+ Đại Phước m3 1.963.700 1.858.914 1.971.000 100,40 106,00

b Nước mua qua ĐH tổng Công ty Mẹ m3 8.942.500 9.032.407 9.354.950 104,60 103,60

c Nước mua qua ĐH Hồ Cầu Mới m3 3.504.000 3.613.055 3.650.000 104,20 101,00

2 Sản lượng ghi thu m3 14.751.081 14.689.659 15.253.416 103,40 103,80

a Nước ghi thu Nhơn Trạch m3 3.070.716 2.894.555 3.036.307 98,90 94,30

+ Trạm đường 2 m3 1.411.389 1.389.617 1.410.232 99,90 101,50

+ Đại Phước m3 1.659.327 1.504.938 1.626.075 98,00 108,00

b Nước mua qua ĐH tổng Công ty Mẹ m3 8.316.525 8.320.806 8.709.458 104,70 104,70

c Nước mua qua ĐH Hồ Cầu Mới m3 3.363.840 3.474.298 3.507.650 104,30 101,00

3 Tỷ lệ thất thoát % 7,39 8,25 7,5 101,60 91,00

a Nhơn Trạch % 11,79 13,98 12,89 109,30 92,20

+ Trạm đường 2 % 7 7,73 6,9 98,60 89,30

+ Đại Phước % 15,5 19,04 17,5 112,90 91,90

b Mua qua ĐH tổng Công ty Mẹ % 7 7,88 6,9 98,60 87,60

c Mua qua ĐH Hồ Cầu Mới % 4 3,84 3,9 97,50 101,60

B TỔNG DOANH THU Tr.đồng 163.405 163.550 168.448 103,10 103,00

C TỔNG CHI PHÍ Tr.đồng 151.356 150.259 153.964 101,70 102,50

D LỢI NHUẬN (trước thuế) Tr.đồng 12.049 13.291 14.484 120,20 109,00

E LỢI NHUẬN SAU THUẾ Tr.đồng 10.594 12.133 12.786 120,70 105,40

F CÁC KHOẢN NỘP NS Tr.đồng 4.551 3.886 4.235 93,10 109,00

G TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC % 12% 12% 12% 100,00 100,00

H TỔNG QUỸ LƯƠNG Tr.đồng 13.113 15.107 15.373 117,20 101,80

1 Quỹ lương người quản lý chuyên trách Tr.đồng 1.680 1.982 1.680 100,00 84,80

2 Quỹ lương người lao động Tr.đồng 11.433 13.125 13.693 119,80 104,30

3 Thu nhập bình quân Tr.đồng 12,55 12,57 13,12 104,50 104,40

CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Công tác quản lý nhân sự

Công tác đảm bảo chất lượng 
dịch vụ cấp nước

Công tác đảm bảo an ninh

Công tác chăm sóc khách hàng

Tiếp tục phổ biến, vận động và tuyên truyền 

CB.CNV thực hiện tốt các qui định qui chế làm 

việc của Công ty, các chủ trương chính sách của 

Đảng, Pháp luật nhà nước.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đặc biệt 

nâng cao về nhận thức, hành động và thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí.

Tập trung mọi khả năng cung cấp nước ổn định 

cho sản xuất và sinh hoạt của các Doanh nghiệp 

và các khu dân cư trên địa bàn. 

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra bảo trì, sửa 

chữa, nâng cấp mạng lưới cấp nước, hệ thống 

cấp nước và đồng hồ nước khách hàng hạn chế 

tỷ lệ thất thoát. 

Bảo dưỡng máy móc thiết bị thường kỳ, khắc 

phục kịp thời các sự cố kỹ thuật đảm bảo sản 

xuất ổn định.

Phối hợp với Ban quản lý KCN, Công an khu 

công nghiệp Nhơn Trạch bảo vệ an ninh trật 

tự tại khu vực và giải quyết một số công việc 

có liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh 

doanh.

Tranh thủ sự quan tâm của Chính quyền địa 

phương huyện Nhơn trạch để phát triển các 

mạng lưới cấp nước cho các khu dân cư, khu 

công nghiệp trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng 

cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong 

toàn Công ty.

Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các bộ 

phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp giao 

dịch tiếp xúc với khách hàng nhằm nâng cao 

mức độ hài lòng của người tiêu dùng.
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KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2021

Kế hoạch phát triển trong tương lai

STT Tên công trình Tiến độ thực hiện

1 Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước D225 Đê Phước Lương Quý II-III/2021

2 Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước D225 đường Nguyễn Hữu Cảnh Quý II-III/2021

3 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm liên ấp 1-2 Quý II-III/2021

4 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Lánh Quý II-III/2021

5 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Tám Mong Quý II-III/2021

6 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Thạnh Quý II-III/2021

7 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Xuân Quý II-III/2021

8 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Phát Quý II-III/2021

9 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Mười Hiền Quý II-III/2021

10 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Nhứt Nối Dài Quý II-III/2021

11 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Cây Bàng Nối Dài Quý II-III/2021

12 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Hội Quý II-III/2021

13 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Bảy Chức Quý II-III/2021

14 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Ba Đức Quý II-III/2021

15 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Bảy Hoàng Nối Dài Quý II-III/2021

16 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Tám Toàn Quý II-III/2021

17 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Miễu Cai Vạn Quý II-III/2021

18 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Hùng Quý II-III/2021

19 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Chùa Quang Mỹ Quý II-III/2021

20 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Thầy Giáo Kiều Quý II-III/2021

21 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Đình Phước Kiểng Quý II-III/2021

22 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước Hẻm Hai Nhơn Quý II-III/2021

23 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước Hẻm Năm Cải Quý II-III/2021

24 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước Hẻm Karaoke Xuân Đào Quý II-III/2021

25 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước Hẻm Ông Bảy Tới Quý II-III/2021

STT Tên công trình Tiến độ thực hiện

26 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước Hẻm Ông Liêm Quý II-III/2021

27 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước Hẻm Ông Mười Bổ Quý II-III/2021

28 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước Hẻm Chùa Ông Quý II-III/2021

29 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước Hẻm Chùa Phước Quang Quý II-III/2021

30 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Chùa Ngọc Linh Quý II-III/2021

31 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Chín Hoàng Quý II-III/2021

32 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Am Quý II-III/2021

33 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Hưởng Quý II-III/2021

34 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm nhánh đường UBND xã Hiệp Phước Quý II-III/2021

35 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Hai Đương Quý II-III/2021

36 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Ông Chánh Quý II-III/2021

37 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 1234 Quý III-IV/2021

38 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 1318 Quý III-IV/2021

39 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 1380 Quý III-IV/2021

40 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm CVH Ấp 5-7 Bình Phú Quý III-IV/2021

41 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Sửa xe Bảy Hùng Quý III-IV/2021

42 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 1434 Quý III-IV/2021

43 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Đường sở 15 Quý III-IV/2021

44 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 1620 Quý III-IV/2021

45 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 1752 Quý III-IV/2021

46 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 1861 Quý III-IV/2021

47 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 1909 Quý III-IV/2021

48 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 1889 Quý III-IV/2021

49 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Đường Dương Văn Đắng - Tổ 1 Quý III-IV/2021

50 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Đường Tổ 5 - Tổ 6 Quý III-IV/2021
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Giải trình của Ban giám đốc về ý kiến kiểm toán

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM 

Việt Nam đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ 

phần Cấp nước Nhơn Trạch, vì vậy Ban Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.  

STT Tên công trình Tiến độ thực hiện

51 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Đường Cổng Văn Hóa - Tổ 7, 8 Quý III-IV/2021

52 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Đường Nguyễn Văn Thành - Tổ 8 Quý III-IV/2021

53 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Đường Phạm Văn Việt - Tổ 7 Quý III-IV/2021

54 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Đường Tổ 2, ấp Phú Mỹ 1 Quý III-IV/2021

55 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Đường Tổ 3, ấp Phú Mỹ 1 Quý III-IV/2021

56 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Đường Tổ 4, ấp Phú Mỹ 1 Quý III-IV/2021

57 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Đường Tổ 5-8, ấp Đất Mới Quý III-IV/2021

58 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm Đường Tổ 6, ấp Đất Mới Quý III-IV/2021

59 Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước hẻm 65 Quý III-IV/2021

60 Công trình: Khoan thay thế giếng G6 (đường Lý Thái Tổ) Nhà máy xử lý nước Đại Phước Quý III-IV/2021

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2021

Kế hoạch phát triển trong tương lai
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BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị
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Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông và HĐQT. Đánh giá, tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý và xử lý những vướng mắc phát sinh 

thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định và điều lệ Công ty. Đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh có hiệu quả, cung cấp nước ổn định cho sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư, KCN trên địa bàn 

hoạt động của Công ty.

Đôn đốc và giám sát Ban điều 

hành công ty thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ điều hành, quản 

lý thực hiện những chỉ tiêu kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2020. Các thành viên Hội đồng 

quản trị đã thực hiện tốt chức 

năng nhiệm vụ của mình theo 

đúng Điều lệ Công ty, dự họp đầy 

đủ và có nhiều ý kiến đóng góp 

thiết thực cho việc ban hành và 

tổ chức thực hiện các Nghị quyết, 

Quyết định đảm bảo cho việc 

thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh và đầu tư xây dựng 

cơ bản. 

Các chỉ tiêu sản lượng nước sản xuất của Công ty đạt 

16.010.349 m3 vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên sản lượng 

nước ghi thu chỉ đạt 99,58%. Nguyên nhân của sự sụt 

giảm này chủ yếu đến từ tỷ lệ thất thoát nước đã tăng so 

với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên Công ty đã đạt được kế 

hoạch đề ra về doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, tổng doanh thu năm 2020 là 163.550.095.768 

đồng đạt 100,09% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 

cũng đạt 114,53%. Công ty đã đàm phán được giá mua 

nước từ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Công ty 

Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới, phần nào cải thiện được 

kết quả kinh doanh, tuy lợi nhuận vẫn chưa được tốt như 

khi tự khai thác được nước ngầm, nhưng đây là vấn đề 

về chính sách và quy định của pháp luật Công ty cần tuân 

thủ các quy định của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH

Trong năm 2020, với nguồn nước mua từ Công 

ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Công ty Hồ 

Cầu Mới, hoàn thành nhà máy xử lý nước Đại 

Phước, Công ty đảm bảo cung cấp nước ổn 

định phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho các khu 

dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn huyện 

Nhơn Trạch; chất lượng nước đạt tiêu chuẩn 

theo quy định của Bộ y tế; giá bán nước được 

quy định theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UB-

ND ngày 23/5/2014 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh 

Đồng Nai về việc ban hành giá cung cấp nước 

máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; công tác bảo 

trì bảo dưỡng máy móc thiết bị và khắc phục 

sự cố kỹ thuật được thực hiện tốt đảm bảo cho 

sản xuất an toàn; công tác kiểm tra, bảo trì hệ 

thống cấp nước và đồng hồ nước khách hàng 

được công ty chú trọng.

(*) Dự kiến chi trả sau khi có nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2020 Thực hiện 2020
Tỷ lệ TH2020

/KH2020(%)

Sản lượng nước sản xuất m3 15.927.823 16.010.349 100,52

Sản lượng ghi thu m3 14.751.081 14.689.659 99,58

Tỷ lệ thất thoát nước % 7,39 8,25 111,64

Tổng doanh thu Đồng 163.404.838.076 163.550.095.768 100,09

Lợi nhuận trước thuế Đồng 12.048.744.245 13.290.725.626 110,31

Lợi nhuận sau thuế Đồng 10.593.869.820 12.132.798.687 114,53

Tỷ suất LNST/VĐL % 10,59% 12,13% 114,54

Các khoản nộp ngân sách Đồng 4.551.000000 3.885.809.402 85,38

Tỷ lệ chia cổ tức % 15 12 (*) 80,00



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCHBÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

59 60

Đánh giá các mặt hoạt động của Ban giám đốc Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã xem qua và nhất trí với các kế hoạch Ban Giám đốc đã trình bày cho năm tài chính 

tiếp theo. Bên cạnh đó, để có được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn, Hội đồng quản trị 

cũng đề ra các kế hoạch, định hướng:

* Tiếp tục duy trì các cuộc họp định kỳ của 

Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty, 

nâng cao chất lượng các cuộc họp, phân tích 

tình hình thực tế của Công ty để xây dựng chiến 

lược phát triển của Công ty trong thời gian sắp 

tới, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

* Tập trung cung cấp nước an toàn và chất 

lượng cho khách hàng, đảm bảo chất lượng 

hoạt động xây lắp, đồng thời đưa ra kế hoạch 

cụ thể để giảm thiểu tình trạng thất thoát nước.

* Quản lý chi phí hoạt động hiệu quả hơn, 

nhằm tiết kiệm chi phí, tối ưu hoá doanh thu và 

lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 

vốn chủ sở hữu.

* Để thu hút được nhiều khách hàng tiềm 

năng hơn, NTW tăng cường cải thiện chất 

lượng dịch vụ, ứng dụng phần mềm quản lý 

nhằm nâng cao khả năng quản lý và điều hành, 

đảm bảo chất lượng phục vụ cho khách hàng.

* Phối hợp giám sát việc thực hiện công bố 

thông tin, đảm bảo tính minh bạch, công khai 

theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

* Tiếp tục lựa chọn Công ty kiểm toán có 

năng lực và uy tín, thực hiện kiểm toán cho Báo 

cáo tài chính năm 2021.

Hoạt động giám sát của Hội động Quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định hiện hành.  

Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng 

để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT theo 

đúng quy định và điều lệ Công ty. Đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cung cấp nước 

ổn định cho sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư, KCN trên địa bàn hoạt động của Công ty.

Thực hiện Công Bố thông tin đầy đủ cho Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà 

Nội theo đúng quy định.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chiến lược phát triển bền vững bao gồm:

• Kinh tế

• Xã hội

• Môi trường và tài nguyên
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Về kinh tế Về môi trường và năng lượng

Công ty cấp nước Nhơn Trạch ngày càng trưởng thành và phát triển dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện. Cố gắng 

hoàn thành các mục tiêu kinh tế do Đại hội cổ đông đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra đầu năm. Các 

dự án đầu tư mở rộng mạng lưới nước sạch được triển khai, với khoa học công nghệ hiện đại nhằm tiết kiệm chi 

phí đầu vào mà vẫn đem lại hiệu quả tích cực, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nguồn nước sạch

Thành công trong năm 2020 của Công ty là nhờ vào các chiến lược kinh doanh đúng đắn, nắm bắt đúng thị trường, 

nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo lập uy tín trong lòng khách hàng. Cổ tức được trả cho cổ đông luôn 

được xem xét, đem lại lợi ích cho cổ đông, các bên góp vốn, góp phần tăng thu ngân sách, hoàn thành nghĩa vụ 

đóng thuế đối với nhà nước.

Về xã hội

Công ty đã và đang tạo việc làm ổn định cho 

người lao động trong khu vực, cải thiện đời 

sống người dân, duy trì các chính sách phúc 

lợi hàng năm. Xây dựng môi trường làm việc 

văn minh, đảm bảo an toàn cho người lao 

động, trang bị đồ bảo hộ, đáp ứng các nhu 

cầu chính đáng của người lao động. Chính 

sách lương thưởng, xét duyệt thi đua được 

diễn ra định kì. Nâng cao chất lượng cuộc 

sống của cán bộ công nhân viên, tạo niềm 

tin và sự gắn bó của người lao động đối với 

Công ty.

Chung tay cùng các cơ quan chức năng cải thiện môi trường 

sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Trong năm 2020, 

công ty đã thực hiện chương trình hỗ trợ viện phí cho bệnh 

nhân nghèo, đóng góp quỹ “Vì người nghèo, nạn nhân chất độc 

màu da cam”, giúp đỡ tài trợ những gia đình khó khăn, gia đình 

liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Với phương châm luôn ưu tiên sử dụng 

những nguyên liệu thân thiện với môi trường 

và có khả năng tái chế, nguồn năng lượng 

nước được sử dụng một cách hiệu quả, tiết 

kiệm và hạn chế ô nhiễm môi trường. Ngoài 

ra, Công ty luôn tích cực giám sát chặt chẽ 

các khâu khai thác, nguyên liệu, vật liệu 

trong sản xuất nước, tránh gây lãng phí tài 

nguyên thiên nhiên, thực hiện đầy đủ các 

quy trình xử lý chất thải sau sản xuất, tránh 

gây tác động xấu cho môi trường, đặc biệt là 

khu vực xung quanh nhà máy.

Song song với chiến lược sử dụng nguyên 

liệu thân thiện với môi trường, Công ty cũng 

chú trọng đổi mới công nghệ hiện đại, thân 

thiện với môi trường, nâng cao chất lượng 

sản phẩm vừa tiết kiệm nguyên liệu, hạn chế 

phát sinh các chất thải gây ô nhiễm, đóng 

góp vào công cuộc bảo vệ môi trường của 

toàn cầu.

Tiêu chí Giá trị mang lại trong năm 2020

Kết quả hoạt động Doanh thu thuần: 160,359  tỷ đồng; LNST: 12,133 tỷ đồng

Cổ đông Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12 %/cổ phiếu

Nộp ngân sách Tổng khoản nộp ngân sách bằng 3.885.809 nghìn đồng

Người lao động Mức lương bình quân 2020 là  12.571 nghìn đồng/người/tháng
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động của Ban kiểm soát

Hoạt động của Ban điều hành và Kế toán trưởng

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
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Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch đã tổ chức 8 buổi họp với sự tham dự đầy đủ 
của các thành viên:

STT Thành viên Chức vụ
Số buổi họp 

tham dự

Tỷ lệ

(%)
Lý do không tham dự

1 Ông Nguyễn Văn Lịch Chủ Tịch HĐQT 06 75 Bổ nhiệm từ ngày 22/04/2020

2 Ông Ngô Dương Đại Thành viên 08 100

3 Ông Trần Văn Thùy Thành viên 08 100

4 Ông Nguyễn Viết Hưng Thành viên 08 100

5 Ông Nguyễn Văn Hồng Thành viên 08 100

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng Quý nhằm đảm bảo nắm 

bắt toàn diện mọi tình hình hoạt động của Công ty để đua ra nhũng Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh 

doanh hàng Quý. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tập chung vào một số vấn đề chính như sau:

* Chỉ đạo, đánh giá kết quả SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản trong từng tháng, quý. Đôn đốc và giám sát ban 

điều hành công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành, quản lý để thực hiện tốt những chỉ tiêu kế hoạch 

sản xuất kinh doanh trong từng tháng, quý còn lại.

* Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thực 

hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp.

* Thông qua Đại hội cổ đông, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn 

Văn Bính và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Lịch làm Chủ tịch HĐQT Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/

QH13. Đông thời sửa đổi một số Điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2020.

* Kiểm tra, theo dõi việc công bố thông tin định kỳ và bất thường cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội công ty đã thực hiện theo đúng quy định.

* Phê duyệt các chủ trương, ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và 

đầu tư xây dụng.

* Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ Công ty, 

dự họp đầy đủ và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, 

Quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản.

CÁC NGHỊ QUYẾT TRONG NĂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Số Nghị quyết Ngày phát hành Nội dung

1 01/2020/NQ-HĐQT-NTW 10/4/2020
Nghị quyết v/v thông qua các nội dung, hồ sơ trình Đại hội 

cổ đông thường niên năm 2020.

2 02/2020/NQ-HĐQT-NTW 22/04/2020
Nghị quyết v/v chi thưởng cho Ban quản lý, điều hành 

Công ty năm 2019.

3 03/2020/NQ-HĐQT-NTW 22/04/2020
Nghị quyết v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ 

phần cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018 – 2023.

4 04/2020/NQ-HĐQT-NTW 15/06/2020
Nghị quyết về việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để 

thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.

5 05/2020/NQ-HĐQT-NTW 23/07/2020 Họp Quý II năm 2021

6 06/2020/NQ-HĐQT-NTW 16/10/2020
Nghị quyết v/v thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2020.

7 07/2020/NQ-HĐQT-NTW 30/11/2020 Họp Quý III năm 2020

CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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CÁC QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của Hội đồng quản trị

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng Trích yếu nội dung

1 01/2020/QĐ-HĐQT-NTW 18/02/2020

Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tên 

dự án: Xây dụng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT 769 xã 

Đại Phước.

2 02/2020/QĐ-HĐQT-NTW 31/03/2020
Quyết định v/v thanh lý tài sản cố định (xe ô tô tải nhãn hiệu 

KIA).

3 03/2020/QĐ-HĐQT-NTW 10/4/2020

Quyết định thành lập Ban thấm tra tư cách đại biểu tham dự 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cô 

phần cấp nước Nhơn Trạch

4 04/2020/QĐ-HĐQT-NTW 20/04/2020
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch quỹ lương của người 

quản lý và quỹ lương của người lao động năm 2020.

5 05/2020/QĐ-HĐQT-NTW 14/05/2020

Quyết định v/v phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư. 

Công trình: Xây dụng tuyến ống cấp nước DI60 đường ĐT.769 

xã Long Tân - Phú Thạnh.

6 06/2020/QĐ-HĐQT-NTW 18/05/2020

Quyêt định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công 

trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước DI60 đường ĐT.769 xã 

Long Tân - Phú Thạnh.

7 07/2020/QĐ-HĐQT-NTW 19/05/2020

Quyết định v/v phê duyệt dự toán gói thầu. Gói thầu số 01: 

Khảo sát địa hình. Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước 

DI60 đường ĐT.769 xã Long Tân - Phú Thạnh.

8 08/2020/QĐ-HĐQT-NTW 19/05/2020

Quyểt định v/v phê duyệt dự toán gói thầu. Gói thầu số 02: 

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình: Xây dựng tuyến ống 

cấp nước D160 đường ĐT.769 xã Long Tân - Phú Thạnh.

9 09/2020/QĐ-HĐQT-NTW 17/06/2020
Quyểt định về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 

năm 2020 của Công ty cố phần cấp nước Nhơn Trạch

10 10/2020/QĐ-HĐQT-NTW 01/07/2020

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 

2018 - 2023

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng Trích yếu nội dung

10 10/2020/QĐ-HĐQT-NTW 01/07/2020

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018 - 

2023

11 11/2020/QĐ-HĐQT-NTW 01/7/2020
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công 

ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

12 12/2020/QĐ-HĐQT-NTW 8/9/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình: Xây 

dựng tuyến ống cấp nước DI60 đường ĐT.769 xã Long Tân - Phú 

Thạnh.

13 13/2020/QĐ-HĐQT-NTW 10/9/2020

Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng. Gói thầu số 1 - 

Xây lắp. Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước DI60 đường 

ĐT.769 xã Long Tân - Phú Thạnh.

14 14/2020/QĐ-HĐQT-NTW 11/9/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công trình: 

Xây dựng tuyến ống cấp nước DI60 đường ĐT.769 xã Long Tân 

- Phú Thạnh.

15 15/2020/QĐ-HĐQT-NTW 6/10/2020

Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ 

sơ dự thầu. Gói thầu số 1: Xây lắp. Công trình: Xây dựng tuyến 

ống cấp nước DI60 đường ĐT.769 xã Long Tân – Phú Thạnh.

16 16/2020 /QĐ-HĐQT-NTW 11/11/2020

Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu số 

1: Xây lắp. Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước DI60 đường 

ĐT.769 xã Long Tân - Phú Thạnh.

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Không có

Không có
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Hoạt động của Ban kiểm soát Hoạt động của Ban điều hành và Kế toán trưởng

CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ (%)

1 Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh  Trưởng Ban kiểm soát 03 100

2 Ông Nguyễn Bá Hải  Thành viên Ban kiểm soát 03 100

3 Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm  Thành viên Ban kiểm soát 03 100

Đối với Hội đồng quản trị

Đối với Ban giám đốc điều hành

Trong năm 2020, số lượng thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội cô đông bầu là 5 người, đủ về số lượng và 

chất lượng theo yêu cầu của luật định. Hội đồng quản trị đã duy trì các ký họp thường kỳ. Từng thành viên có ý 

thức chấp hành pháp luật và điều lệ Công ty một cách nghiêm chỉnh, không có xung đột về quyền lợi. Chủ tịch 

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên một cách hợp lý, mỗi thành viên đều phát huy và nêu cao vai 

trò trách nhiệm của mình trong công việc. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 8 phiên họp thường kỳ, ban hành 7 

Nghị quyết nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề ra biện pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy 

sản xuất phát triển. Đầu tư xây dựng mở rộng mạng lưới cung cấp nước trên địa bàn.

Ban Giám đốc điều hành Công ty đã kịp thời khắc phục những hạn chế khó khăn cung cấp nước an toàn cho các 

khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn. Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao được đời sống tinh thần và 

vật chất cho người lao động, chế độ tiền lương, thưởng và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo qui định tạo được 

niềm tin cho người lao động an tâm công tác. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, công tác xã hội được quan 

tâm thực hiện trong năm 2020 cán bộ - công nhân viên Công ty đã tham gia ủng hộ các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, 

Quỹ Xây nhà đồng đội, Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, Quỹ khu-

yến học, thăm hỏi các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng tham gia Chương trình Vạn tấm lòng vàng.

Với tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao phó, Ban kiểm soát cử người tham dự 

đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để giám sát phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với 

HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

bảo đảm công ty hoạt động theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đề ra, phù hợp với 

mục tiêu của Công ty và các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước.

STT Thành viên Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm

1 Ông Ngô Dương Đại Thạc sĩ Kinh tế 26/04/2018

2 Ông Nguyễn Lương Thắng Kỹ sư Điện – Điện khí hóa 05/07/2018

3 Ông Trần Văn Thùy Cử nhân Kế toán 10/05/2018



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCHBÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

73 74

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi 

THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Lịch Chủ tịch 72.000.000

Nguyễn Văn Bính Nguyên Chủ tịch 36.000.000 30.000.000

Ngô Dương Đại Thành viên 84.000.000 30.000.000

Trần Văn Thuỳ Thành viên 84.000.000 20.000.000

Nguyễn Viết Hưng Thành viên 84.000.000 10..000.000

Nguyễn Văn Hồng Thành viên 84.000.000 20.000.000

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Ngọc Hiển Thư ký HĐQT 48.000.000

BAN ĐIỀU HÀNH

Ngô Dương Đại Giám đốc 477.748.457

Nguyễn Lương Thắng Phó Giám đốc 360.754.790 20.000.000

Trần Văn Thuỳ Kế toán trưởng 333.301.299

STT
Người thực hiện 

giao dịch

Quan hệ với 

người nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ
Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ
Lý do tăng, 

giảm ( 
mua, bán, 

chuyển đổi, 
thưởng,…)

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Ngô Dương Đại
Thành viên HĐQT 

– Giám Đốc
2.500

0,025

% VĐL
30.000

0,3 

%VĐL
Mua



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo kiểm toán độc lập

Bảng cân đối kế toán

Kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính
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Báo cáo kiểm toán độc lập



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCHBÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

79 80

Bảng cân đối kế toán
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Bảng cân đối kế toán
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Bảng lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

NTW
Nhơn Trạch, ngày 22 tháng 03 năm 2021

NGÔ DƯƠNG ĐẠI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC
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