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NGH! QUYET
ILçp Hi dông quãn tij Cong ty c phn Cp thoát n,r6c Lam Bong
Ln 04 näm 2021
HQI BONG QUAN TRI
- Can c&LuUDoanh nghip;
- Can c& Dthu i rd chic va hoqt dng cza Cong ty c phdn C4p thoát nwác Lam
Dong;
- Can thBiên ban hQp Hç5i ddng quàn frj ngày 22 tháng 05 näm 2021.
QUYET NGH!
Diu 1. Thông qua các nOi dung:
1.Dfrng thr nghiem mO hmnh phân khu cAp nuóc và áp dung mO hlnh Dôi Ghi thu
tr ngãy 01/6/2021; song song vfn vic sap xêp trên dê nghi Tong giam dOc dánh gia
mO hthh tO chcrc toàn COng ly hin nay vá dé xuât phucrng an sp xêp hp 1 han trong
do uu tiên cho cOng tác chóng that thoát, that thu và nng cao nàng suât lao dng.
2. Ban diu hành tIch czc lam vic vôi COng ty c phAn CAp rnxàc Tuyn Lam
và yëu câu trá Rn bang vAn bàn rO rang ye vic xác dlnh th&i diem Cong ty CO phân
Tuyén Lam cap nuàc vào mang chung cUa Cong ty.
3. Ban diu hành tip tiic xüc tiM viec hcip dng cho thuê dung 6ng chuyM tai
D300 ttr h Tuyên Lam ye be Calipso.
4. Ban diM hành thrc hin dánh giá va báo cáo cho HOi d&ig quán trj chi tit kt
qua chuang trInh chong that thoát, thAt thu timg thang trong dO can phan tich Ciri the mu
diem dê phát huy, nhuqc diem de kp thai khAc phiic; xây dirmg Quy chê khen thmrng
dê dong viên ngixôi lao dong tIch crc tham gia han nUa Chmcing trinh.
5. T6ng giám d6c cho xây dung tin dO trin khai các cOng vic cOn !ai cUa Du
an xây dung Nhà may nuôc Phát Chi cii the, rO rang.
6. Giao thu k cOng ty hoàn thin bang phân cong nhim vii Hi dng quãn trj,
trinh duy& ban hành.
7. Thong nhAt b nhiêm Ong Nguyn Phi Hoàng lam Ngutni phm trách quàn tn
cOng ty kiem Thu k' cong ty trong thãng 6/2021.
8. Ban diM hành thuc hin rà soát CáC van ban nOi bô hin hành d sira di hoc
ban hãnh mth các van ban nOi bO duqc diéu chinh bâi các BO Iuât mth dixac ban hánh,
truàc mt giao Ban diêu hành rà soát sira dOi Quy chê tài chinh và xâ.y dung mài Quy
che cong bO thông tin;
9. Chn dan v tin vAn kim toán Báo cáo tài chinh nam 2021 là Cong ty TNEIH
Kiëm toán QuOc té ICPA theo dê xuát cUa Ban kiêm soát tai t& trinh so:10/DX-BKS
và üy quyên cho TOng giám dOc k hQp dng vth dan vj tin van;
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10.Uy quyén cho Tng giám d6c thuc hiën vic b sung nganh ngh: Dich ki
kiêm dinh, hiêu chun, thu nghim dong ho do ntràc lanh kiu c khi, thrmg kInh tir
15mm den 50mm vão cho Cong ty;
11. Quyét d'nh chi trá có t1rc nin 2020 vão cu6i thang 6/2021 Va giao cho Tng
giam d& tnên khai;
12. Phucmg an xCr 1' khoán chi phi quán 1 vtrçt djnh mirc cUa Ban quãn 1 du an
thuôc Tiéu di an Thoát ntràc Va XCr 1 nuàc thai Dà Lat, thông nhât nhu sau:
- Ban diu hành tich cure, khn tnwng lam vic vth các ca quan lien quan
duçic sap xêp, bO tn nguOn vOn dOi vài khoãn chi phi quan 1 virqt djnh muic nay;
- Thure hin vic tnlch 1p dir phong nçi phai thu khO dôi theo Thông tir
228/2009/TT-BTC ngãy 07/12/2009 và khi dirac ngn sách bO trI von và giái ngân
thrqc, thi khoân thu dircic se hach toá.n vào thu nhp khác trong nam.
13. V vic sü d%lng Qu du tu phát tnin d trich 1p tir näm 2018-2020, Ban
diêu hành can day nhanh tien do thuc hiên D an Dâu tir xây drng h thông cap nuràc
Xâ Tram Hành (Xay dung Nba may nuàc Phat Chi) vài gia fri dr toán 11,7 t dOng vá
cong trinh Dâu tir h thông cap ntràc khu dan cu, tái djnh cu Pham Hông Thai vài giá
In du toán 1 t dOng va sfr dung tfr nguOn Qu dâu tix phát tniên d tnIch lap hçvp 1' và
kjp th?yi.
14. Ban diu hãnh tang cu?mg viêc quán 1 vá thu hi cong nq di vài cáo khoán
nçi da trich lap dr phong.
15. Ban diu hành hru tin do triM khai theo dang chü tnwng, k hoach dad
ra; can chü trQng cong tac kiem soát hO si chAt die ngay tur dâu thông qua viêc hem
soát hçip dông d6i vi các dcii vj ur vAn dê han ché rüi ro dOi vài cáo cOng trinh dâu tu
xây dung ca ban dang thrc hin vã chuAn bi thrc hin
16. Tiép tc thrc hin các biên pháp nhm giâm t l thAt thoat; tit kiêm chi ph!
nhux: din nng (han chê san xuAt giô cao dim, di mâi cong ngh xCr l nu(ic, nang
cap tuyen Mg chuyén tal,..); tOi tru vic st dung hóa chat; giam sue lao dOng (h thông
giam sat tr dOng, ung ding cong nghê thông tin)...
17. Ghi nhn nOi dung báo cáo cUa Ngu&i dai din phAn v&i cong ty tai
DILl WACO và DUCTRONGWACO; d tfrng bunc thrc hin quyen can Co dông, tap
trung then khai các nOi dung sau:
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- U quyn cho Ong Nguyn Hang Cusing tham dr Dai hOi d6ng c dOng
thithng nien cUa DILIWACO vâ Dai hôi dOng cô dOng hét nhim kjr cüa
DUCTRONG WACO dir kiM thuc hin trong nm 2021;
- C Ong Nguy&i Hung Cuing lam dai din c dOng COng ty tharn gia thânh
viên HOi d6ng quân fri cüa DILIWACO thi gian con lai do ông Vö QuOc trang Co
dan xin thOi thành vien HDQT cüa DILIWACO và DUCTRONGWACO nhiêm k
2021-2025.
- Cu Ong Nguyn Van Dung dai din c dong Cong ty tham gia (rug eCu thành
viên Ban hem soát cüa DUCTRONGWACC) khi DUCTRONGWACO tO chi'rc Dai
hOi dOng cô dông hêt nhiGm ks';
- Giao Thu k cOng ty xAy dung Quy ch hoat dOng can Ngtr&i dai din phAn
vOn can Cong ty tui các cong ty lien kêt, quy ché boat dng can nguôi dai din COng ty
tham gia HOi dOng quãn tn, Ban kiêm soát tai cáo cong ty lien ket;
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- Giao Thu k cOng ty soan van bàn d nghi DUCTRONGWACO phãn phói
cO t1rc nàm 2019 v tO chfrc Dai hôi dOng Co dông thu?ing niên theo 1ut, nêu d hêt
nhiêm k' thi phai to chrc Dai hôi dOng Co dOng hêt nhim
18. Thóng nht vth chuang trinh phông cMng djch Covid 19 do Ban diu hành
xây dung tuy nhiên luu cn cO giAi pháp hip 1i, khoa hoc khOng dé các nhà may san
xuât rnróc (kê cá ô các huyn), nhà may x 1 nuàc thai Dã Lat phãi ngung hoat dong
khi cO triimg hap duang tinh hoäc CO cac ffirng hap Fl, F2 xây ra tai các nhá may
nay; n&i khOng dü ngu&i van hành CO the chon giái pháp cách ly ngay tai nhà may.
van e nay can xay drng kjch bàn chi tiét, ci th trInh vi chinh quyen dja phtrang dê
ducc phe duyt, khOng d 1iing ting bj dOng lam ânh hiràng den vic cung cap nuàc
cho khách hang.
19. Giao Ban dMu hành rã soát lai các k hoach, chLwng trinh dä xây dung tnióc
day dOi chiëu vth Diêu 1, các quy chê Va Nghj quyêt Dai hi dOng Co dOng thithng
niên 2021 cüa Cong ty dê dieu chlnh cho phU hap.
Diéu 2. Nghj quyt cO hiu 1irc tir ngày ks'.
Diu 3. Cac thành vien HOi dng quân trj, Ban kim soát, Ban diu hành, Ngir&i phi
trách quãn fri cong ty, các PhOng ch(ic nang, dan v4 tn,rc thuOc có tiách nhim thi hành
Nghi quyêt nay và th chirc thrc hin theo chU tniang ca HOi dông quán fri dUng quy
dinh cUa phap lust hiên hành và DMu I tO chtc vã hoat dOng cUa COng ty cO phan Cap
thoát nufic Lam Dong./.
A
Nol nh4n:
- HDQT, BKS;
A
- Ban Dieu hanh;
- Nhu Dieu 3;
- Luu: VT, PTQT Cty.
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