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BAO CÁO
TInh hlnh quãn trj cong ty
(6 tháng dan nãm 2021)

KInh gui: - Uy ban chu'hg khoán Nhà nurc;
- S& Giao dch chung khoán Ha Ni.
- Ten Cong ty: CONG TY CO PHAN CAP THOAT NUOC LAM BONG
- Dja chi trii sâ chInh: 50 Hung Vtong, Phw&ng 9, thành phô Dà Lçzt, tinh Lam
Dóng
- Din thoai: 02633 834304 Fax:02633 824 050 Email: lawaco@lawaco.com
- Vn diu l:788.000,000.000 &ng (Bay tram tam muv'i tam tj> dng)
- Ma chiirng khoán: LDW

II

- Mo hInh quàn trj cong ty: Di h dng c dong, Hi dng quãn trj, Ban Kim
soát và Tong Giám doe.
I. Hoat dng cila Dai hi dng c dIng: Thông tin v các cue hp và Nghj
quyetlQuyêt djnh cUa Dai hi dng c dông thu&ng niên näm 202 1("DHDCD 2021").
STT S Nghj quyt/Quyt djnh

1

Ngày

Ni dung

Nghj quyt s6: 01/2021/NQ28/4/202 1
DHDCD

Nghj quyt DHDCD 2021

II. Hi ding quãn trj

1. Thông tin v thành viên Hi ding quán trj ("HDQT"):

Stt

Thành viên HBQT

1 Ong: PHAN D1NH TAN

Chwc vu

Chü tjch HDQT

Ngày bt dufkhông con Ia
thãnh viên HDQT/ HDQT dc
1p
Ngày b
Ngày min
nhim
nhim

08/6/20 18

Thành viên HDQT

08/6/2018

HDQT thông
qua ngày
0 8/9/202 0
DHDCD 2021
biu quyt ngày
28/4/2021

Phó chü tjch HDQT

08/6/2018

08/9/2020

2 Ong: VO QUOC TRANG

3 Ong: NGUYEN HUNG CTJONG ThãiTh viên HDQT
Thành viên HDQT
4 Ong: DUCNG TIEN DUNG
không diu hành

08/6/2018
08/6/2018
frl14A)'

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
Ký ngày: 26/7/2021 15:59:48

5 Ong: TRAN QUOC HUNG

Thành viên HDQT
không diêu hành

08/6/2018

6 Ong: NGUYEN VAN DUNG

Thành viên HDQT

28/4/202 1

2. Các cuc hçp HDQT:
STT

So bui T lê tham
hQp HDQT dhQp Ly do không tham d h9p
tham dir
100%
4
100%
4
100%
4
100%
4
Duçic bu b sung ngày
25%
1
28/4/202 1

Thành viên UDQT

1

Ong: PHAN DtNH TAN

2
3
4

Ong: NGUYEN HUNG CUONG
Ong: DUONG TIEN DUNG
Ong: TRAN QUOC HUNG
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Ong: NGUYEN VAN DUNG

3. Hot dng giám sat cüa HDQT di vài Ban diu hãnh ("BDH"): HDQT dä thung
xuyen th?c hin dánh giá, giárn sat các hot dng SXKD chInh cUa Cong ty thu vic dâu
tix các cong trinh xây diing Co ban, t 1 that thoát, that thu nuOc, Co cãu to cht'ic. . .qua
giám sat, dánh giá; HDQT dä cO nghj quyêt chi dto diêu chinh, bô sung, huàng dn kjp
th?yi mt so van dê CO lien quan.
4. Hot dng cOa các tiu ban thuc HDQT: khong có
5. Các Nghj quyt/Quyét djnh cUa HDQT:
Si Nghj quyet/
Quyet d!nh
Ngh quyt s:
01/2020/NQ-

Ni dung

Ngày

09/02/202 1 Thông qua kê hoch thrc hin DHDCD 2021

thng
qua
100%

HDQT
1. Thông qua các s 1iu thirc hin nãm
2020 dê trinh DHDCD 2021.
2. Thông qua các chi tiêu chInh cüa K
hoch san xuât kinh doanh näm 2021 dê trInh
DHCD 2021
3. Giao cho Ban diu hành dánh giá 1i h
so an toàn cap nrnrc cho thành phô Dà Lat.
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Ngh! quyet so:
02/2021/NQHE)QT

22/02/2020

4. Giao cho Tong giám dôc ("TGD") 100%
thuong thão vOi Cong ty cO phân Cap nuàc
Tuyên lam v vic cho thus tuyn ng DN
300.
5. Giao TGD tip tiic dánh giá Phirong an
chông that thoát, that thu nuàc Va xây dirng
kê hoch chi tiêt triên khai nhüng biràc tiêp
theo.
6. Thirc hin dánh giá hiu qua vic khai
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thác nuàc tai NMN Phát Chi.
7. Dng tim hoän vic chi trá li phát
sinh tir tài khoãn phong tOa trong thxi dim c
phân hóa dê xin kiên các Co quan hüu quan.
8. Trin khai nhanh vic dánh giá các mô
hinh cong ty dë thirc hin vic tái cu trirc 1i
Cong ty theo huàngtinh gçn, hiu qua.
9. Giao Thu k cong ty phói hçrp vài
BDH, PhOng cure nang xay dirng phucmg an
phan phôi tiên luGng nàm 2020 cira BDH và
dê xuât h so phân phôi phir hcrp cho näm
2021.
10. Giao cho Thu k cong ty ph& hçip vài
phông chirc näng xây dung 1ai mire thir lao
cira HDQT, Ban kiêm soát ("BKS") phü hcrp
vâi quy mô hoat dng SXKD ci.'la cong ty,
trách nhim dôi vi tl'rng thành viên
11. Giao eho TGD trin khai diu chinh
Ni quy lao dông cOng ty.
12. Giao cho Thu k cong ty ph6i hçrp
vài BKS, BDH rà soát diêu chinh bô sung
Diêu l Cong ty, Quy chê ni b ye Quãn trj
Cong ty, Quy chê hot dng cüa HDQT, BKS
và cac quy ché khác mang tinh chat quán 1
cira HDQT dê trinh DHDCD 2021.
1. TGD phi hçip vài BKS, Thu k cOng
ty hoàn thin các ni dung ye dánh giá mô
hInh cOng ty; diêu chinh Diêu l, Quy chê
quãn trj, Quy chê hot dng cüa HDQT, BKS
Cong ty
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Ngh quyet so:
03/2021/NQHDQT

2. BDH tip tic trin khai, ma rng phm
vi ch6ng that thoát, thuing xuyen báo cáo
UDQT cu the, chi tiêt kip thai.
15/3/2021

. . 100%
3. Thong nhat Phuong an phan phoi tien
lixang näm 2020 cüa BDH và h so phân phôi
tiên hrnng cira BDH áp diring cho näm 2021,
cho ban hành.
4. Dng
dr thao mire thU lao, tiên
thuOng cUa HDQT, BKS giao cho Thu k
cong ty 1p T trInh trinh DHDCD 2021.
5. Dong

dir thão mirc tiên luong cUa

'V

Truâng BKS giao cho Thu k cong ty 1p Th
trInh trInh DHDCD 2021.
6. DMg cho tip tic trin khai Dr an xây
drng Nhà may rnrOc Phát Chi.
1. Dung thi'r nghim mô hInh phân khu
cap nuàc và áp diing mô hinh Di Ghi thu tir
ngày 01/6/2021; dé nghj TGD dánh giá mô
hInh to chfrc toàn Cong ty hin nay và dê xuàt
phung an sap xêp hcip 1 hon.
2. BDH tip tijc lam vic vâi Cong ty
cô phân Cap nuâc Tuyên Lam và yêu câu trã
Ryi bang van bàn rO rang ye vic xác djnh thai
dim Cong ty c6 phan Tuyn Lam cap nuàc
vào mang chung cüa Cong ty.
3. BDH tip t1jc xüc tin vic hcip dong
cho thuê dung ng chuyên tãi D300 tiir ho
Tuyên Lam ye be Calipso.
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Nghi quyt s:
04/2021/NQHDQT

4. BDH thirc hin dánh giá và báo cáo
cho HDQT chi tiêt kêt qua chwmg trInh
chông that thoát, that thu nuâc tirng tháng
trong dO can phân tIch cii the in' diem dé phát
huy, nhi.rçic diem dê kjp thii khäc phiic; xay
dirng Quy chê khen thuing dê dng viên
22/5/2021 nguäi lao dng tIch c11c tham gia han nta 100%
Chwmg trinh.
5. TGD cho xay diyng tién d triên khai
các cong vic cOn li cUa Dir an xây dirng
Nhà may nuIc Phát Chi.
6. Giao thu k2 cong ty hoàn thin bang
phân cong nhim vi HDQT, trInh duyt ban
hành.
7. Thông nht b nhim ông Nguyn
Phi Hoàng lam Ngi.thi ph trách quàn trj cong
ty kiêm Thu k cong ty.
8. BDH thirc hin rà soát các van bàn
ni bô hin hành dé sira dôi hoc ban hành
mi càc van bàn nôi b ducc diêu chinh bi
các B lust mâi duçic ban hành, truàc mt
giao BDH rà soát sua dôi Quy chê tài chInh
và xãy dirng mâi Quy chê Cong bô thông tin;
9. Chçn don vj ttr vn kim toán Báo
cáo tài chinh nàm 2021 là Cong ty TNHH
Kiêm toán Quoc tê ICPA và üy quyn cho
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Tang giám dc k
van;

hçp dèng vIi dcm vi tix

10. Üy quyn cho TGD thirc hin vic
bô sung ngành nghê: Djch vi kiêm djnh, hiu
chuân, thir nghim dông ho do nuc lanh kiu
co khI, duing kInh tir 15mm den 50mm vào
cho Cong ty;
11. Quyt djnli chi trá c ti:rc näm 2020
vào cuoi thang 6/2021 và. giao cho TGD trin
khai;
12.Thng nht Phucng an xir 1 khoãn
clii phi quãn 1 virçit djnh m1rc cUa Ban quãn
1 du an thuôc Tiêu dir an Thoát nuàc và XCr
1 nuOc thai Ba Lat.
13. Thng nht ye vic s1r ding Qu
dâu til phát triên d trIch 1p ti'r nãm 20 182020.
14. BDH tang cirmg vic quán 1 và thu
hôi cong nq dôi vâi các khoán nç dã trIch 1p
di,r phông.
15. BDH itru
tin d trin khai các
cong trInh dâu tir xày dirng co bàn dang thirc
hin và chuân bj thirc hin theo dUng chU
trl.rong, kê hoch dã dê ra.
16. Tip tic tli?c hin các bin pháp
nlim giãm t l that thoát, that thu nirOc; tiêt
kim clii phi.
17. Ghi nhn ni dung báo cáo cUa
Nguài dai din phân von cOng ty tai Cong ty
cô phân Cap nuâc và Xây dirng Di Linh
("DILIWACO") Va Cong ty co phân Cap
rnràc
Va
Xây
drng
DUe
Tr9ng
("DUCTRONGWACO"); d tUng buâc thirc
hin quyn cUa ci dông, tp trung triên khai
các ni dung sau:
- U quyn cho ông Nguyn HUng
Crning tham dir DHDCD thu&ng niên cUa
DILIWACO Va DHDCD hêt nhiêm k' cU
DUCTRONGWACO dir kiên thirc hin trong
näm 2021;
- CU Ong Nguyn HUng Cung lam
dai din CO dong Cong ty tham gia thành viên
HDQT cUaDILIWACO th?ii gian cOn Iai do
Ong VO Quôc trang cO don xin thôi thành viên
HDQT
cUa
DILl WACO
và

DUCTRONGWACO nhiêm k' 202 1-2025.
- Cr Ong Nguyn Van DUng di din
cô dông Cong ty tham gia ng cfr thành viên
DUCTRONG WACO
khi
cüa
BKS
DUCTRONGWACO to chirc DHDCD hét
nhim ks';
- Giao Thu k cOng ty xây drng Quy
ch hoat dng cUa Ngithi di din phãn von
cUa Cong ty tai các cong ty lien kët, quy chê
hoat dng cüa ngui dai din Cong ty tham
gia HDQT, BKS tai các cong ty lien kêt;
- Giao Thu k cong ty so?n van bàn
dê nghj DUCTRONGWACO phân phôi cô
t1rc nAm 2019 ya to chüc DHDCD thiryng
niên theo 1ut, nêu dà hêt nhim k' thi phài to
chirc Di hi dông cô dông hêt nhim kS'..
18. Th6ng nhAt vâi chucmg trinh phOng
chong djch Covid 19 do BDH xây drng tuy
nhiên hxu can có giãi pháp hcrp l, khoa
hoc... can xây drng kjch bàn chi tiêt, c1i the
trinh vi chInh quyên dja phung dé duçc phê
duyt, không dê lung tUng bj dng lam ânh
hu&ng den vic cung cap rnrOc cho khách
hang.
19. Giao BDH rà soát 1i các kE.hoch,
chucmg trinh d xây dirng truOc dày dôi chiêu
vâi Diêu 1, các quy chê và Nghj quyêt
DHDCD 2021 dê diêu chinh cho phU hcip.
Phé duyt Phuong an phân phi tin luong
Quyt dlnh so.
07/4/202 1
01/2021/QD-HDQT
näm 2020 cüa BDH COng ty
iu chinh müc hong cho BDH Cong ty c
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Quyet clinh so:
07/4/2021 phan Cap thoat nuoc Lam Dong
02/202 1IQD-I-IDQT

Thành 1p Ban Kim tra tu each c dOng/di
Quyt djnh so:
07/4/2021
03/2021/QD-HDQT
biu du DHDCD 2021.
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Ban hành Quy ch Hot dng cUa HDQT
Quyt djnh so:
28/4/202
1
04/2021/QD-HDQT
Cong ty CO ph.n CAp thoát ntxâc Lam D6ng
Diu chinh ln thi nhAt vic phân cOng nhim
Quyt djnh sO:
02/6/202 1
05/2021/QD-HDQT
vii cho thành viên HDQT
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Quyt djnh so:
B nhim Ngui phi trách quãn trj kiêm Thu
02/6/202
1
0612021/QD-HDQT
k cOng ty
Quy& clinh so:
07/2021/QD-HDQT O2/6/2O

Quy djnh chic nãng, nhim vi cUa Ngthi
phii trách quàn trj kiêm Thu k) cong ty
6

Ban hành theo Nghj
28/4/2021 Diu 1 Cong ty diu chinh 1.n thir nht
quytD1-WCD 2021
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Ban hành theo Nghj
Quy ch ni bô v quãn trj Cong ty diu chinh
28/4/202 1
quyt DHDCD 2021
lan thir nhât

III. Ban Kim soãt
1. Thông tin v thành viên BKS:
Ngày bt dâu/không
con
là thành viên BKS
Chfrc
vu
Thành viên BKS
stt
TrInh d chuyên mon
Ngay bE Ngày mien
nhiêm
nhiêm
- Cir nhân K toán,Thc
1 Ba: NGUYEN THI Mc' VAN Tnr&ng Ban 08/6/2018
sT ngân hang
Cir nhân k toán
2 Ong: TRAN VAN THUIN
Thành viên 20/6/20 19
3 Ba: TRAN THI THUY

09/6/2020

Thành viên

Cirthânkinht ChuyOn ngành K toán
doanh nghip

2. Cuc h9p cüa BKS

.

Stt

Thành viên BKS

1 NGUYEN TH M VAN

So buoi
T l tham
L do không tham dir hçp
h9p
di h9p
tham diy
100%
3

2 TRAN VAN THUN

3

100%

3 TRAN THI THIJY

3

100%

3. Hot dng giám sat cüa BKS dM vâi HDQT, BDH và c dông:
- HDQT dã thrc hin nhim vi dung theo Diu 1 cüa Cong ty.
- HDQT cia t chc và duy tn các phiên h9p djnh kS', trong 06 tháng cian näm
2021 cia ban hành 04 Nghj quyêt và 07 Quyet djnh diêu hành hot dng cüa Cong ty.
Trong cac k' hçp cac thành vin cia dua ra các Nghj quyët djnh huâng, chi dao các chU
trucmg, triên khai cac hoçtt dng san xuât kinh doanh trên cc sà Nghj quyêt DHDCD
2021 và quy dnh cUa Pháp lutt.
3.2 Giám sat dôi vth BDH:
- BDH cia c bàn thirc hin Nghj quyt cUa DHDCE) 2020, 2021; các nghj quyt
khác cüa HDQT. Chü dng 1p kê hoch, quàn 1 diêu hành, si:r diing vOn, tài san, phân
cOng trong BDH d chi do, diêu hành san xuât kinh doanh.
- Mt s hoat dng cüa BKS:
+ Kim tra hott dng san xut kinh doanh 06 tháng cu& näm 2020
+ Thm djnh Báo cáo tài chInh qu 1/2021.
+ Báo cáo hoat dng kim tra, giám sat näm 2020 và Chuang trmnh hânh dng
nAm 2021.
+ Ban hành Quy ch hoat dng cüa BKS.

+ Lira chon 03 dan v kim toán trInh DHECD 2021.
+ Phân cong nhim v1i tmg thành viên BKS.
3.3 D& vâi c dông: BKS chua nhn duçrc &m thi.r yêu cu hay khiêu nti cüa Co
dong hoc nhóm cô dông CO t' 1 và thai gian sâ h1tu cô phan theo quy djnh tti Diëu 1
Congty.
4. Sir phOi hcTp hot dng giUa BKS di vOi hoat dng cüa HDQT, BDH và các can b
quân 1 khác:
- Trong 6 tháng dtu näm 2021, giüa BKS vâi HDQT, BDH vã các bO phn quãn 1
d duy trI ducc môi quan h, cOng the thixng xuyên trén nguyen täc vi Igi Ich cô dông
Va tuân thi các quy djnh Pháp 1ut, Diu 1, Quy ché ni b COng ty.
- BKS dä tham gia kin trong Nghj quyCt cüa HDQT.
- Mt s ni dung ph& hçrp cüa BKS:
+ Phi hcrp BDH ra soát, diu chnh, b sung các quy djnh v tin lixcmg, xãy
dirng ccr ban. GOp kiên trong cong tác quân I: tài chInh, hch toãn kê toán, kho vt
ti.r...
+ Th6ng kë s 1iu, phân 1oi d6i vOi tmg di tugng khách hang. D nghj rà soát
1a các khách hang: không phát hành hOa dan; can di di dông ho; có dOng ho 15mm s1r
diing trén 300m3 /tháng, dông ho 20,25mm 5ir ding duâi 100m3/tháng, CO dng ho 50mm
si'r ding duâi 500m3 /thãng. (Co danh sách dInh kern)
+ D nghj diu chinh mt s ni dung trong Hçip dng cung cp nrnrc sach và
Hçrp dong thuê bao ThUy hrcing kC.
+ D nghj diu chinh 1i mt s6 ma dinh mfrc d thun tin trong vic áp giá.
M sung htr&ng dn áp giá các d6i tuçrng sfr ding nhiu m1c dIch, phü hçrp v&i
Quyê't dnh 22/2018/QD-UBND cüa UBND tinh Lam Ding ngày 09/10/2018 v viec
Quy dnh giá tiêu thu nu'O'c sach.
+ Tham gia kin mt s ni dung dSi vâi các Cong ty lien kt: DILl WACO va
DUCTRONG WACO.
+ Mt s ni dung khác.
IV. Ban Diu hành
Ngãy
Trmnh d chuyên Ngãy ho nhim/ min
thang
Thành viên BDH
mon
nhim thành vien BDH
näm sinh
B nhim PhO TGD:
08,/6/2018
1 Ong NGUYEN HTING CtXONG 25/11/1966Kg six Xây drng Bô nhiêm TGD:
08/9/2020
BO nhim Phó TGD:
02/6/1968 Cr nhân K toán
2 Ong NGUYEN VAN DU'4G
08/6/2018

STT

V. Kê toán tru'&ng
Hç và ten
Ong: BUI HOANG TRIJONG VI

Ngày tháng TrInh d chuyên Ngày b nhim/ min
nhim
nàm sinh
mon nghip vti
Cir nhân K toán,B nhim quyn K
07/3/1982
Thac si QTKD toán trithng:08/6/2018
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VI. Dào to ye quán trj cong ty: Các khóa dâo to v quàn trj cong ty ma các thành
viên HDQT, thãnh viên BKS, BDH, Nguii Phij trách quãn tn cong ty và các can b
quân 1 khác dä tham gia theo quy djnhvê quàn trj cong ty: không có
VII. Danh sách v ngtrôi có lien quan cüa cong ty và giao dch cüa ngtrOi có lien
quan cüa cong ty vói chInh Cong ty
1.Danh sách v ngu?ii cO lien quan cüa cong ty: không có
2. Giao djch giüa cong ty vOi ngi.xYi Co lien quan cUa cong ty; hoc giüa cong ty vâi
c dông iOn, ngtr?i ni bO, ngir?xi cO lien quan cUa ngithi ni b: không cO
3. Giao djch gifta ngu?i ni b cong ty, ngithi có lien quan cüa ngithi ni b vâi cOng
ty con, cong ty do cong ty nàm quyn kim soát: khong có
4. Giao djch giüa cong ty vâi các di tucing khác: không có
VIII. Giao dlch c phiu cüa ngtr?ri ni b vã ngtrOi lien quan cüa ngtrô'i ni b
1.Danh sách ngiRii nOi b và ng1.r1i có lien quan cüa ngu?i ni b: không có
2. Giao djch cña ngthi ni b và ngthi CO lien quan d& vài c phiu cña cong ty:
không cO
IX. Các van dê cn liru khác: khOng CO.!.
Noi nhân:
- Uy ban CK Nhà nu&c;
- SO Giao djch CK Ha Ni;
- Tong Cty Luu k và Bü tth CK Vit Nam;
- TT Luu k CK Vit nam;
- Website Cong ty;
- HDQT, BKS;
- Luu: VT,Ngu&i PT QT CTy.

QI DONG QUAN TRj
HU TICH
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