
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC  

VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI 

 

Số: 064/BCQT-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7 năm 2021 
 

 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  

6 tháng đầu năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

 - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước 

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY 

DỰNG QUẢNG NGÃI 

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

- Điện thoại: (84)0553 822 693 - Fax:(84)0553 822 692 -Email: capnuocqni@gmail.com 

- Vốn điều lệ : 200.000.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán : QNW 

- Mô hình quản trị công ty:  

 + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện. 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

    

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 

Ngày  

bổ nhiệm 

Ngày  

miễn nhiệm 



 NHIỆM KỲ 2020÷2025 

01 Hoàng Văn Dương Chủ tịch HĐQT 26/6/2020 - 

02 Đỗ Hữu Luận Thành viên HĐQT 26/6/2020 - 

03 Đặng Ngọc Anh Thành viên HĐQT 26/6/2020 - 

04 Hoàng Văn Thắng Thành viên HĐQT 26/6/2020 - 

05 Lê Thanh Nghị Thành viên HĐQT 
Có đơn nghỉ 

6/2021 
- 

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

01 Hoàng Văn Dương 07/07 100% - 

02 Đỗ Hữu Luận 07/07 100% - 

03 Đặng Ngọc Anh 07/07 100% - 

04 Hoàng Văn Thắng 07/07 100% - 

05 Lê Thanh Nghị 07/07 100% - 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các 

nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; 

đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản 

xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới 

để HĐQT có ý kiến chỉ đạo. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên 

HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT. 

Trong năm 2020, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT 

ngày 26/6/2020 và số 28/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2020 về việc bổ nhiệm nhân sự 

Người phụ trách Quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020: 



Stt 
Số Nghị quyết 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ  

thông qua 

01 03/NQ-HĐQT 27/02/2021 
Kế hoạch tổ chứ Đại hội đồng 

cổ đông  thường niên năm 2021 
100% 

02 04/QĐ-HĐQT 27/02/2021 Thành lập Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ 100% 

03 05/QĐ-HĐQT 29/01/2021 

Điều chỉnh nội dung chủ trương 

đầu tư  của DA Công trình Cung 

cấp nước sạch sinh hoạt cho 

Nhân dân thôn An Hội Nam2, 

xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa 

100% 

04 02/NQ-HĐQT 3/2021 

Bổ nhiệm các chức danh Quản 

lý của Công ty CP Cấp thoát 

nước và Xây dựng Quảng Ngãi 

100% 

05 02/QĐ-HĐQT 3/2021 

Bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP 

Cấp thoát nước và Xây dựng 

Quảng Ngãi 

100% 

06 24/QĐ-HĐQT 22/3/2021 

Thay đổi người Đại diện theo 

PL của Công ty CP Cấp thoát 

nước và Xây dựng Quảng Ngãi 

100% 

07 42/NQ-HĐQT 23/4/2021 
Gia hạn thời gian tổ chức 

ĐHĐCĐ 
100% 

08 49/QĐ-HĐQT 29/4/2021 

Điều chỉnh, bổ sung nhân sự,  

giao nhiệm vụ tại Công ty 

TNHH MTV Xây lắp hạ tầng 

Quảng Ngãi. 

100% 

09 
42/2021/NQ-

HĐQT 
19/6/2021 

Tiếp nhận đơn và ngày tổ chức 

ĐHĐCĐ 
100% 

10 55/QĐ-HĐQT 30/6/2021 

Thay đổi, bổ sung thành viên 

BQL dự án. Dự án mở rộng 

HTCN thành phố Quảng Ngãi 

45.000m³/ng.đêm 

100% 

III. BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 

Trình độ  

chuyên môn 

01 Nguyễn Thanh Tùng Trưởng ban 
Có đơn xin nghỉ 

06/2021 
Cử nhân Kế toán 

02 Võ Xuân Vũ Thành viên 26/6/2020 Kỹ sư Đô thị 

03 Đặng Ngọc Duy Thành viên 
Có đơn xin nghỉ 

06/2021 
Trung cấp Kỹ thuật 



2. Cuộc họp của BKS 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ 

biểu quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

01 Nguyễn Thanh Tùng 01/01 100% 100 - 

02 Võ Xuân Vũ 01/01 100% 100 - 

03 Đặng Ngọc Duy 01/01 100% 100 - 

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm: 

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công 

ty kiểm toán báo cáo tài chính năm; 

- Xem xét và CBTT báo cáo tài chính quý, năm của Công ty; 

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và tình 

hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của 

HĐQT, Ban Giám đốc. 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 

đông: 

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của 

HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, 

đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện CBTT các 

báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 

đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch 

kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác 

kiểm tra, giám sát. 

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho 

BKS. 

Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông 

tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD. 

HĐQT, BKS, Ban điều hành 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 SXKD. 

5. Hoạt động khác của BKS: không có. 

IV. BAN ĐIỀU HÀNH 

STT 
Thành viên  

Ban điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ  

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm 

thành viên Ban 

điều hành 



01 Nguyễn Đăng Đơ 29/12/1972 Kỹ sư Điện 26/6/2020 

02 Hoàng Văn Thắng 01/5/1991 Cử nhân Kinh tế 26/6/2020 

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Họ và tên 
Ngày tháng  

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm 

Phạm Đình Tùng 21/6/1974 Cử nhân Kinh tế 26/6/2020 

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc, 

Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị (Thư ký) Công ty không có tham dự 

các Chương trình Đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan vì lý do dịch bệnh 

Covid19.



VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI 

CHÚNG 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2021 VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ 

LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY. 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (đính kèm Phụ lục 01) 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có  

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác. 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng 

lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) 

năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là 

thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất 

hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Giám đốc và người quản lý khác: Không có 

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN 

QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2020. 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (đính kèm 

Phụ lục 02) 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công 

ty: Không có 
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