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I! THÔNG TIN CHUNG 

1) Thông tin khái quát 

- Ten giao djch CONG TY CO PHAN CAP NI5OC CHO LON 

- Ten ting Anh : CHO LON WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY 

Ten vit tht CHOLON WASUCO JSC 

Giy chirng nhn däng 1c doanh nghip s (ma s doanh nghip): 0304797806 

- Vn diu 1 : 130.000.000.000\TND (Met  tram ba muoi t' dong) 

V6n du tu ciia chü sâ hru: 130.000.000.000VND (Met tram ha muoi t' dong) 

- Tru si chInh : 97 Phim HQ'u ChI, qun 5, TP. H ChI Minh 

- Diën thoai : (84-28) 38 552 354 

- Fax (84-28) 39 550 424 

- Website capnuoccholon.com.vn  

- Email : cnchoIoncapnuoccho1on.com.vn   

- M c phiu : CLW 

Qua trinh hlnh thành và phát trin  

Cong ty c phn cp nuOc Cho Ló'n tin than là Chi nhánh cp nuOc Cho Lan, duçic 
thành 1p tr näm 1991, trrc thuc Cong ty cp nuàc thành phô Ho ChI Minh (nay là Tong 
Cong ty cap miac Sài GOn). Theo quyt djnh sO 66/QD-TCT-TC ngày 3 1/08/2005 cija 
Tong Cong ty cap nuac Sài GOn, Chi nhánh c.p nuac Chg Lan là mt trong nhng don vj 
tr1rc thuôc Tong COng ty cap nuac Sài Gàn hot dng theo mô hinh Cong ty mc - Cong ty 
con. 

VO chü truong dOi mai quàn l doanh nghip cüa Nhà nuàc, ngày 30/12/2005 UBND 
thành phO HO ChI Minh ban hành Quyet dinh sO 6656/QD-UBND, ye vic phê duyt 
phuong an và chuyên Chi nhánh cap nuac Chçi Lan thuc TOng COng ty cap nuac Sài GOn 
thành COng ty cO phân cap nuac Chçi Lan. 

Ngay 01/11/2006, ti hi truO'ng Tng Cong ty cp nuac Sài GOn, Chi nhánh cap nuc 
Cho Lan tO chuc Dai hôi tru bi, voi tOng sO 222 cO dOng duac moi tham du, dai dien cho 
13 triu cO phân. Den ngãy 02/12/2006 Chi nhánh cap nuOc Chg Lan to chirc Dai  hi dOng 
cO dOng thành l.p Cong ty cO phân cap nuac Chg Lan. 

Cong ty cd phn cdp nuóc ChQ Lón 
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Ngày 16/01/2007 Cong ty c phn cp nuâc Cho Lan chInh thrc di vào hot dng 
theo Giây chirng nhn dang k kinh doanh s 4103005924 do S& Ké hoch và Dâu tu TP. 
HO ChI Minh cap. Trong qua trinh hoat dng, Cong ty dä duc S& Kê hoach và Dâu tu TP. 
Ho Chi Minh cap bô sung Giây chimg nhân däng k)2 thay dOi lan thr nhât ngày 02 thãng 06 
näm 2008 ye vic bO sung them ngành ngh kinh doanh. 

Ngày 11/01/2011, c phn cüa Cong ty c phn c.p nuac Ch Lan duc chInh thrc 
niêm yet ti Sâ Giao dch Chüng khoán thành phO HO ChI Minh, m ching khoán CLW. 

2) Ngành ngh và dia bàn kinh doanh  

Theo phân cOng cüa Tng Cong ty cp nuac Sài Gôn (QD s 69/QD-TCT-TC ngày 
31/08/2005 cüa Tong Cong ty cap nuac Sài GOn), Cong ty cO phân cap nuàc Chq Lan chju 
trách nhim quãn l cung cap nixac sach  cho khách hang các qun 5, 6, ,8, Blnh Tan và 
huyn Birth Chánh. Tuy nhiên kê tc ngày 21/06/2017, quyên và nghia vii cap rnrâc trén dja 
bàn huyn Binh Chánh, thãnh phO HO Chi Minh d dugc Cong ty cO phân cap nuacCh 
Lan chuyên giao cho Tang COng ty cp rnxâc Sài Gôn TNHH MTV (Nghj quyêt sO 
01/NQ-DHDCD ngày 06/06/2017 cüa Dai  hi dng cô dOng). 

Ho?t dng chInh cña Cong ty là: 

- Quàn 1, phát trin h thng cp nuâc, cung üng, kinh doanh rnxâc sch cho thu cu 
tiêu dUng và san xuât; 

- Tix vn xây drng cong trInh cp nuàc - dan diing - cOng nghip (trir khào Sat xây 
dirng, giám sat thi cOng); 

Xây dmg cong trinh cp nuOc; 

Thit k xây dmg cong trinh h thng k thut dO thj; 

- Lpdirán; 

- Thm tra thi& k; 

- Tái 1p mt duing di vOi các cong trinh chuyên ngành cp nuac; 

- Giám sat thi cOng xây dimg cOng trinh cp thoát ni.rac; 

- Mua ban may mOc, thit bj, vt tu ngành c.p nuàc; 

- Dai  1 k gal hang hóa. 

Cong ty cô phdn cdp nu'óc C/icr LOn 
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4) Dinh hiró'ng phát trin:  
- Xây di.rng Cong ty phát trin n dlnh,  bn vthg và hi nhp. 

- Xây du'ng hinh ãnh cong s chuyên nghip tilx cung c.p djch vii den quàn l vn 
hành mng lwfii cap nuc, nâng cao thuang hiu uy tin cOng ty. 

- Dam bão cung cp nuàc sch an toàn, lien tic, nâng cao chit lung dch vi.i dê phiic 
v1 nguO'i dan, gOp phân vào sr phát trin cüa Tong Cong ty. 

5) Các rüi ro (Nêu các rüi ro có th ãnh hu'O'ng dn hoit dng san xuât kinh doanh 
hoc dôi vó'i vic thrc hin các myc tiêu cilia Cong ty, trong dO cO rüi ro ye môi 
trtrO'ng): 

- Rüi ro v 1i sut: do COng ty gp khó khän v ngun vn nên Cong ty phãi di vay 
thuang mi de thirc hin cac diii an phát trin mng lu'ó'i cap nuO'c, do do rüi ro cO the xây 
ra neu 1i suât cho vay cüa các ngân hang có biên dng lOu 

- Rüi ro kinh doanh: m.t dill khOng phãi chju sr cnh tranh cao do san phâm cilia Cong 
ty là dc thu (nuàc sch) nhung chi cn vic cung cap nu'ó'c khách hang xây ra sr cO: 0 
nhim, khOng nuc ... trên din rng cüng s ành huo'ng không nhO den hoat dOng và uy 
tin cilia Cong ty. 

- Rüi ro v pháp l: he thng cac van bàn pháp lut dang trong giai don silia dOi và 
hoàn thiên cho phü hop vOl sir phát trin cilia nën kinh te khi Vit Nam gia nhp khôi 
Asean, TPP... Do dO, nhu'ng sy thay di cilia h thông pháp lut, chInh sách trong ni-rOt dôi 
vOl doanh nghip cO the ãnh huOng dOn kO hoach SXKD cilia Cong ty. 

- Rüi ro khác: cac rilii ro khác nhu' thiOn tai, djch h9a, hOa hoan ... là nho'ng nh ro bat 
khã khang, nu xãy ra s gay thiêt hai cho tài san, con nguäi và tinh hinh hoat dng chung 
cilia COng ty. 

II. TINH HINH bAT BONG TRONG NAM 
1) Tlnh hInh hoat dông san xuât kinh doanh: 
Dc them tlnh hInh  
Thuân ii 

- Duçc sir quan tam, chi dao sâu sat cüa Ban Lanh dao,  Dãng iliy, Hi dong quàn tn, 
cOng ty cüng nhu sy' giüp do' tilr Tng Cong ty cap ni-rOt Sài GOn và chInh quyOn da 
phuang trOn dla  bàn Cong ty quãn l'. 

- H thng mang  luOi cp nuOc co bàn dà phu kIn gn ht dja bàn nên cO the uu tiOn 
tp trung nhân lirc cho cOng tác giãm tht thoãt nuOc. 

- CO diu kin tip cn, nghien cilru các cOng ngh tiên tin dáp dyng vào hoat dyng 
cOng ty nhäm tang nang suât lao dyng,  cal thin hiu qua giãm that thoát nu'O'c, nâng cao 
chat lucing phyc vy khách hang... 
KhOkhãn 

- Tiêu thy ni-rOc cilia khách hang d n dinh, dja bàn cp nuOc dâ g.n dugc phü kin. 
San 1ung van tang so vOi nãm ngoái nhu'ng mOt tang không cao. 

- Vic du ti-i các dir an phát trin mang luOi cp ni-rOt chua mang 1a  hiu qua tirang 
xü'ng vOi chi phi d bO ra. 

- COng tac xin phép dào dung d thyc hin cài tao  ng cü myc cOn nhiêu khO khän, 
tro' ngi tili phIa dja phi-rang. 

- Cn tip tyc kin toàn t chilrc b may quãn l d phü hop vOi tinh hinh san xuât 
kinh doanh cilia COng ty, qua do bO trI sap xp can bO hop l' trOn co sO xem xét quy hoach 
dOi ngu can bô hiên tai  va lâu dài dáp ilrng giai doan phát triOn mO cilia dan vj. 

Cong ty c phn ccp miOc ChQ LOn 
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Ngay tr du nãm 2019, HDQT và Ban diu hành dä nhân dinh diing nhQng thun 
loi Va khO khän, dàc bit xác dinh rO cong tác chong that thoát nuOc së quyêt djnh den sir 
song can cüa doanh nghip. Tr do HDQT di cO nhü'ng chi do quyêt 1it, kjp thO, cüng 
vi quyêt tam no 1rc Va kinh nghirn cña các thành viën trong Ban Giám dOe, den cuOi 
cüng dä dua Cong ty vuVt qua ichO khàn và hoàn thành các chi tiêu ma Di Hi dong cô 
dông dA dê ra. 

STT Chi tiêu DV tInh K hoach Thtrc hiên hoanthanh 
1 San luong nu,O,c tiêu thçt l.000rn3  109.000 107.683 98,79% 

2 Tngdoanh thu Tr.d 1.045.509 1.073.950 102,7% 

3 Lol nhuân truOc thud Tr.d 18.084 30.290 167,5% 
4 Lcinhuânsauthu Tr.d 14.789 22.050 149,1% 
5 Ctác % 8% 10% 

Kt qua hot dng SXKD cüa cong ty näm 2019 dä hoàn thành và hoàn thành vuct 
cãc chi tiêu kê hoch ye giá ban binh quân, doanh thu, cOng tác thay DHN, gän mOi DHN 
va dc bit là t' 1 that thoát nuc. T' l that thoát nu'âc d kéo giãm 3,35% và duçc kéo 
giàm diiing theo 1 trinh dã dê ra. 

2) T chü'cvà nhân su': 
2.1/-Danh sách Ban diu hành: 
a. Ong Huj)n/i TuEn An/i — Giám d6c Cong ty 

Giái tInh Nam 
Ngày sinh 26/01/1970 
Nai sinh HàNôi 

S CMD 022239251 cp ngày 01/08/2015 ti CA Tp.HCM 

Quc tjch Viêt Narn 
Dântôc Kinh 

Dja chi thung trü 87 dung 30, P.Binh Trj DOng, Q.Binh Tan, Tp. HCM 

TrIrih d chuyên mon K su ca khI 
Qua trin/i cong tác 
1995-2005 POD XN khai thác nuOc ngm — Cong ty cp rnrOc TP.HCM 
2005 — 2006 PhO Truô'ng phàng Hp tác Kinh tê lông hp — Tong Cong 

ty cap nuOc Sài GOn TNIHH MTV 
2006-20 12 Thành vien HDQT kiêm PhO Giám doe Kinh doanh Cong ty 

cO phân cap ntrc Thu Duc 
2012-2014 Chü tch HDQT Cong ty cO phân cap nrnfic Thu Dirc 
2014-4/20 18 Thành viên HDQT kiêm Giám dOe COng ty cO phân cap 

nuc Thu Dirc 
4/2018 — 31/12/2019 Thành viên HDQT kiêm Giám doe COng ty cô phân cap 

nuOc Ch Lan 

b. Ong Nguyen An/i Kiit- PhO Giám dác 1(9 thut giai dozn 15/03/2019 ?in 31/12/2019 
GiOi tInh Nam 
Ngay sinh 26/10/1979 
No'i sinh TP.HChfMinh 
SO CMND 023261518 cap ngày 30/12/2009 tai  CA Tp.HCM 
Quoc tich Viêt Nam 
Dântôc Kinh 

Cong ty cd phdn cdp nuóc Chç LOn 
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Dja chi thung trü 

Trinh d chuyên mOn 
Qud trInh cong bc 
2002-2005 
2005 —2010 
2010-2014 
2014-2017 
2017— 3/2019 
3/2019-3 1/12/2019 

c. Ba Lê T/ij Thank Tam 
19/04/2019 

Giii tInh 
Ngày sinh 
Ncyi sinh 
So CMD 
Quoc tjch 
Dântôc 
Dja chi thuOng trü 
TrInh d chuyên mon 
Qud trinh cOng tác 
1990— 1994 
1995— 1999 
2000-2003 
2003 — 2004 
2004-2006 
2007— 5/20 17 

6/2017 — 19/04/2019 

d. Ba H Kim P/utçrng 
31/12/2019 

Gii tInh 
Ngày sinh 
Noi sinh 
So CMND 
Quoc tich 
Dântôc 
Dja chi thng trü 

Trinh d chuyên mon 
Qud trInh cong tdc 
10/1992— 11/2002 
12/2002 — 6/2004 
6/2004 — 11/2004 
12/2004 — 11/2006 
12/2006 — 02/2007 
3/2007 — 02/20 16 
3/2016-6/2019 
7/2019-3 1/12/2019 

Cong ty cä phn cqp rnróc Chcc Lón 
Báo cáo thtrông niên nàin 20/9 

So 11 duà'ng s 8 KDC CitiLand (Phan Van TrD, P.5, 
Q.GO Vâp, Tp. HCM. 
K su xây drng 

Nhân viên Ban K thut Chi nhánh c.p nuc Ch LOn 
TO tru0ng - PhOng KTCN Cong ty CPCN Chq LOn 
PhO tnthng phàng KTCN - Cong ty CPCN Chg Ln 
Tru&ng phong QLCN - Cong ty CPCN Chg Lan 
Tru&ng phOng K thu.t - Cong ty CPCN Chg Lan 
POD k' thut — Cong ty cO phân cap nuOc Chg LOn 

— PIzO Giám t6c kink doank giai etoçin 01/01/2019 den 

Nü 
04/03/1969 
HàNi 
022714596 cap ngày 02/12/2004 tai  CA Tp.HCM 
Viêt Nam 
Kinh 
116 Trân Minh Quyên, P.11, Q.10, TP.HCM 
Cir nhân QTKD 

Nhân vien t, kim tra — Chi nhánh cp nuOc Chçi Lan 
TO trung (Dci thu tiên) — Chi nhánh CN Chg L 
Di phO di thu tiOn — Chi nhánh cap nithc Chci Lan 
Di truâng di thu tiên — Chi nhánh CN Chc L 
PhO Giám dOe kinh doanh — Chi nhdnh CN Chq Lan 
Thành viên Hi dOng quán trj kiêm Phó Giám dOc — 
COng ty CO phân cap nuac Chg Lan 
PhO Giám dôc — Cong ty cO phân cap nuac Chci Lan 

01/07/2019 tMn 

N 
16/12/1972 
TP.H ChI Minh 
02267620 1 cap ngày 18/04/20 13 ti CA Tp.HCM 
Viêt Nam 
Kinh 
65/6 Trân Xuân Soan, P.Tân Thun Tây, Q.7, 
TP.HCM 
K5 su xây dmg 

Nhân viên - Ban KHKT Chi nhánh cp nuc Chg LOn 
TO truang - Ban KHKT Chi nhánh cap nuâc Chg Lan 
PhO truOng ban QLDA-Chi nhánh cap nuac Chc Lan 
TruOng ban QLDA - Chi nhánh cap nuac Ch Lan 
Truang ban KTCN - Chi nhánh cap nuac Chci Lan 
Truang phOng KTCN - COng ty CPCN Chç Ló'n 
Tru&ng phOng KHDT - COng ty CPCN Chç L6n 
Phó Giám dOe — COng ty cO phân cap nuàc Chc Lan 

6 
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e. Ba Va Thi Nhw Qujn/i - Kê toán trithng 
Gió tInh :Ntt 
Ngày sinh 05/04/1979 
Noi sinh Thai Binh 
So CMND 034179003162 cap ngày 10/06/2016 tai Ciic cânh sat 
QuOc tich Viêt Nam 
Dântôc :Kinh 
Dja chi thuing trit 48 DiiOng so io, KCD Huang L 5, phuOng An Lc, 

qun Binh Tan, TP.HCM 
Trmnh d chuyên mOn Cñ' nhân chuyên ngãnh TCDN 
Qua IrInh cong tdc 
10/2002 - 5/2004 Nhân viên k toán - COng ty TNHH Vit Lien 
6/2 004 - 2006 Nhân viên ké toán - Chi nhãnh cap ni.rOc Chçi Lan 
2007-2009 Nhân viên kê toán - Cong ty CP cap nu'Oc Chq Lan 
2010-06/6/2017 TO tru&ng TO thanh toán - Cong ty CPCN Ch Lan 
07/6/2017-3 1/12/19 Tru&ng phông KTTC kiêm Kê toán truOg - Cong ty 

cô phân cap nuac Chci LOn 

S 1ucng c phn sa hru và dai  din sO' hUu cüa các thành viên Ban diu hành cüa 
Cong ty CO phân cap nuO'c Chçi LO'n tInh dn thai diem l.p báo cáo (theo danh sách cO 
dOng chOt ngày 16/10/2019 dê lay kiên cô dOng bang van ban): 

TT 
Hovàtên 

C phn 
trtrc tip sO' h&u 

C phn 
di diçn so' hfru 

Tong cyng 

lu'o'ng 

TIé 
% von 
. clieu le Iu'o'ng 

TIê 
% von 

. clieu le 
Iu'o'ng 

T1 
% von 
dieu le 

I Giai doan tr 01/01/2019 dn 15/03/2019: 
1 HuS'nhTunAnh - - 1.657.600 12,751% 1.657.600 12,751% 
2 LêThiThanhTârn(1 ) 1.400 0,011% - - 1.400 0,011% 

3 Vu Thi Nhu' Qu5'nh 525 0,004% - - 525 0,004% 

Tng cong 1.659.525 12,766% 

II Giai doan tir 15/03/2019 dn 19/04/2019: 
I Hu'nhTunAnh - - 1.657.600 12,751% 1.657.600 12,751% 
2 Lê Thi Thanh Tam 1.400 0,011% - - 1.400 0,011% 
3 Nguyn Anh Kit (2)  1.300 0,010% - - 1.300 0,010% 
4 V1 Thj Nhu QuS'nh 525 0,004% - - 525 0,004% 

Tng cong 1.660.825 12,776% 

III Giai doan tir 19/04/2019 dn 30/06/2019: 
1 Hu'nhTu.nAnh - - 1.657.600 12,751% 1.657.600 12,751% 
2 Nguyn Anh Kit 1.300 0,010% - - 1.300 0,010% 
3 VO Thi Nhu' QuS'nh 525 0,004% - - 525 0,004% 

Ting cong 1.659.425 12,765% 
IV Giai don ttr 27/04/20 18 dn nay: 
1 HuS'nhTunAnh - - 1.657.600 12,751% 1.657.600 12,751% 
2 H Kim Phu''ng (3)  1 .200 0,009% - - 1.200 0,009% 
3 Nguyn Anh Kit 1.300 0,010% - - 1.300 0,010% 
4 Vu Thi Nhu Qu'nh 525 0,004% - - 525 0,004% 

T6ng cong 1.660.625 12,774% 

Cong ty c phdn cdp nuc Cho' Lón 
Baa cáo 1hcông n/en nãm 2019 7 



Ghi c/ia: 
('): Ba Lê Thj Thanh Tam là PhO Giám dc Kinh doanh Cong ty cô phân cap nuc 

Chç Lin giai don tr 01/01/2019 den 19/04/2019. 
(2): Ong Nguyen Anh Kit là PhO Giám dc 1(52 thu.t Cong ty cô phân cap nuó 

ChçLin giai dontr 15/03/2019 den 31/12/2019. 
(s): Ba Ho Kim Phixcing là Phó Giám doe Kinh doanh Cong ty CO phân cap nuO'c 

Chçi Lan giai doan tr 01/07/2019 den 31/12/2019.,  

2.2/-Nh&ng thay di trong Ban Diu hành: 
Phó Giám dôc k52 thuât: 
• Tx 01/01/2019 den 14/03/2019: Ong Hu5'nh Tuân Anh, Giám dôc COng ty tm 

thO'i kiêm nhim trong thai gian cha xem xét bô nhim PhO Giám dOc k thut. 
• Tir 15/03/2019 den 31/12/2019: OngNguyenAnhKit 
PhO Giám dOe Kinh doanh: 
• Tr 01/01/2019 den 19/04/2019: Ba Lê Th Thanh Tam 
• Tr 19/04/2019 den 30/06/2019: Ong Hu52nh Tuân Anh, Giám doc Cong ty tm 

thai kiêm nhim trong thO'i gian cha xem xét bô nhim PhO Giám doe Kinh 
doanh. 

• Tr01/07/2019 dên3l/12/2019: BàHKimPhucing 

2.3/-S6 11rng can b, nhân viên — ChInh sách di v&i NLD: 
Co'câutôchá'c: 

- Ban giám doe: 01 Giám dOe, 02 Phó Giám dOe (trong do 01 Phó Giám doe phii 
trách k52 thut và0l PhO Giám dOc phii trách kinh doanh). 

- PhOng To chtrc - Hãnh chInh: 
Chc rzãng, nhiém vu. 
• Xây dirng các van bàn djnh ché trong linh vrc to chi.rc b may nhân sir, lao dng 

— tiên luang, theo dnng quy djnh cüa pháp lut; 
• Tham muu cOng tác to chirc b may, nhan sir, cong tác tuyên dvng lao dng Va 

các chê do chInh sách cüa nguai lao dng; 
• Cong tác dào tao  phát triên nguôn nhân lixc; 
• Cong táe thi dna khen thuang, k' luât; 
• Che d tiên luang cho nguäi lao dtng; 
• Quán 12 tài san, nhà xuang, dat dai; 
• Quân 12, diêu hành cong tác hanh chInh — van phOng, cong tác van thu — km trü. 

H thông van thu din tf Edoeman; 
• Quân l' và thirc hin trang Website cüa Cong ty; 
• Giám sat tInh thàm quyen và hinh thü'c van bàn trong vic soan thão, ban hành 

các van bàn hành chInh cña Cong ty. 
- PhOng Kê toán — Tài chInh 

Cha'c nàng, nhiêm vu. 
• Tham muu cho Giám dôc eác van e lien quan den linh vrc tài chInh; 
• Thirc hin cong tác ke toán, thông kê tài chInh theo dung quy djnh cüa Nha nuac; 
• Quãn l sir dung các nguOn vOn, TSCD theo quy djnh cüa Nha nuac; 
• Hang qu, 6 thang va hang nãm, lap báo cáo tài chInh gü'i các ca quan ban nganh 

theo quy djnh cüa B Tài chInh; 
• Phân tIch dánh giá tinh hInh thirc hin ke hoach tai chInh, trInki Ban Giám dOe và 

HDQT COng ty. 
- PhOng K hoach — Dâu tir 

Chzc náng, nhiê,n vu: 
• Thammu'u trong viêc hoach djnh muc tiêu, chin luçc, k hoach SXKD theo tInh 

chat nganh nghê cüa COng ty; 
Cong i c phdn cá'p nuóc Chcr Ló'n 8 
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• Phát trin san phm chin Iuc và tharn vn cong tác du t151 mang 1i hiu qua; 
• Thirc hin các hot dng doi ngoi vOl các dOi tác, khách hang, chInh quyên Va to 

chñ'c ben ngoài nhäm hoàn thành nhiêrn vu san xuât kinh doanh. Nghiên ciru h thông các 
van ban pháp quy, cac chInh sách, chü truong vã quy dnh ye quãn 1' dâu tu xây dcmg co 
ban và quãn l dâuthâu; 

• Giãi quyêt yêu câu và phân hôi thông tin lien quan den vic gän mâi, nâng, di 
dOng ho nu'Oc va cac yêu câu khác cüa khách hang; 

• Tong hap, phan tIch, kiêm tra, dãnh giá và báo cáo tInh hinh hot d'ng chung cüa 
Cong ty; tham muu, de xuât cac thu truong, phuo'ng an và giái pháp dê thirc hin ke hoch 
cña Cong ty; 

• Quân 1 kho bäi, xuât nhâp vat tu, phi.i tiling vã thuc hiên vic rnua sam, cung ilmg 
vt tu, may mOc thiêt bj phc vit hot dng SXKD cilia Cong ty. 

- Di Quán 1 dông ho ntr&c 1 và 2 
C1u'c nàng, nhiêm vu. 
• Bien d9c chi so dOng ho nuOc; Theo dOi lung nuO'c tiëu thii cilia khách hang qua 

dông ho nuOc; 
• Quãn 1' vic sü' ding nuO'c cilia khách hang; 
• Nghiên cu'u xu huOng tiêu dung nuO'c sch cilia khách hang, phân Ioai dôi tugng 

khách hang dê lam co sO cho vic xay dung chiên luOc phát triên kinh doanh, giãi pháp 
cung cap nuOc sch cho khách hang; dê xuât vOi Ban Giám dôc các bin pháp nâng cao san 
luqng nuOc tiêu 

- PhOng Kinh doanh - Djch vi khách hang 
Chi'c náng, nhiêm vu: 
• Tham mu'u cho BUD trong vic giái quyt các mOi quan h lien quan den hap 

dOng djch vii cap nuOc d duçic k ket giu'a cong ty va khách hang 
• Xü l giai quyêt truy thu bôi thuOng thit hai  các truàng hap khách hang vi phm 

quy djnh silrdiing nuOc; 
• Tiêp nhân tat cã yêu câu, thãc mac, khiêu ni cilia khách hang lien quan den vic 

cung cap và sü diing nuOc sch. Chuyên các phOng ban lien quan giãi quyêt theo chilrc nãng 
hoäc kiêm tra, giai quyêt các van e lien quan den djnh mc nuO'c, sang ten, giá biëu 

• Thirc hin dàng ngân, giãi trách hOa don cilia PhOng Thu ngân. 
• Thirc hin cong tác kiêm tra nOi bô theo chi dao  cilia Giám dOc cOng ty. 
• Quãn l' hO so lu'u trü cilia khách hang; 
Dcii Thu tin 1 vã 2 
Chz'c nãng, nhiêm vu. 
• Quãn l' và tO chilrc cOng tác thu tiên nu'Oc cilia khách hang va thçrc hin cong tác 

däng ngân giãi trách dung quy djnh; 
• L.p ke hoach và trien khai cOng tác hanh thu, tOn thu, ng khO dOi 

- PhongK5thut 
Chi'c näng, nhiêm vu. 
• Tharn mu5u cOng tác quy hoach phát trin nguOn va mang  luOi cap nuOc; nghiên 

cilru va de xuât nhü'ng dr an dâu tu phát trin lien quan den dr an cap nuOc va các cOng 
trinh khác ma Cong ty dugc phép kinh doanh; 

• Thrc hin va tham muu, d xut dn länh do COng ty hoch djnh chiën lugc 
hin thi,rc cOng tác giâm nuOc that thoát — that thu (ke hoach, giai pháp thirc hin, ilrng dung 
các phuo'ng pháp tiên tiên, cOng ngh k thuât hiên dai vao cOng tác thixc te nhärn nâng cao 
hiu qua cOng tác giãm nuOc khOng doanh thu tren toan da ban mng luOi cap nuOc do 
COng ty quãn l'); 

• Cong tác quãn l chAt lung nuOc; Cong tác quan l' k thu.t trên mang  luOi cap 
nuOc nhu h thông van, tri ciltu hOa, hQng xa cn ...; 

• Lp kê hoch va dê xuât thirc hin cong tác giám nuOc khOng doanh thu; 
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• Xây dirng các djnh mü'c, quy dinh, quy trinh cia Cong ty lien quan den van dê k' 
thuât: tiêu chuân vat tu, thiêt bj chuyên ngành, quãn !, sr ding va van hành may mOe thiêt 
bi...; 

• Lp bàn ye thiêt kê và dir toán cong trinh cp nixâc; Thm dnh ho so ye k' thut 
chuyên ngành theo chirc näng cho phép; 

• Thiêt kê va dr toán gàn mO, nâng, däi, bôi thu'äng dng ho nuc; 
- Di Quãn 1 mtng hrOi cap nu'ó'c 1 và 2 

Ch1'c nàng, nhiêm vu: 
• Quàn 1, vn hành các khu vrc giàm nuOt không doanh thu (DMA); 
• Quàn l mang  hrOi cap nuâc; Quàn l và to chic tu bô si:ra chüa h thông cap 

nuc do Cong ty quàn l' (be ông, rnró,c yêu, không nuc, nguôn nrc bi, ô nhiêm ...); 
• Lp phung an, tiên d thi cong dam bão các thu tiic, quy djnh Nhà nuc trong 

vic to chirc thi cOng (giây phdp dao dung, an toàn lao dng, bào h lao dng ...) và to 
chirc thi cong cong trinh theo ding thiêt k; thi cong cOng trinh theo hcp dOng Cong ty k 
kêt....; 

• T chirc thirc hin cong the thi cong theo k hoach cüa dcm vj: gän mdi, däi, 
nâng, thay ông ngánh, nâng cO', ha ci dng ho rnrO'c theo yêu cau cüa khách hang; 

• Giü gIn, bão quàn, bào tn xe may theo quy djnh ye quàn l' và sir dung xe may. 
Lái xe va van hành các loai may moe thiët bi dung quy trinh, quy dinh ye an toàn lao dng. 
Lái xe an toàn dung lut giao thông; 

- Ban Quán 1 dir an 
Chz'rc náng, nhiêm vu. 
• Tham mu'u, de xuât giüp Giám dc thiic hin vic quãn l vOn dâu tu xay dimg 

Ca bàn cüa Cong ty, giám sat các hoat dông xây dirng ca bàn theo các dr an trong kê hoach 
hang nam duçc cap trOn phê duyt; 

• Giám sat cong tác lap dt ng ngánh và gän mOi dông ho nuc, barn chI dông ho 
nc. Thirc hin vic giám sat các cOng trinh von khãch hang và các cOng trinh von tu bô 
si'ra chtta; 

• To chirc lap, thâm djnh và trInh duyêt ho sa thiet k, bang tOng hcip d,x toán xây 
dimg cOng trinh theo quy djnh; 

• To chi.rc và tninh duyt k hoach dâu thâu, ho sa mäi thau; to chü'c hra ch9n nhà 
thâu và thuang thào hcrp dong vii các nhà thâu; 

• Quàn l,2 thi cOng xây dimg: thirc hin (hoac phOi hçp vO'i dan vi, tu van) giám sat 
qua trinh thi cOng xây dirng theo quy di,nh cüa pháp luat  ye các mt chat luçmg, khôi luç'ng, 
tien d, an toàn lao dng, v sinh môi trung cüa toàn b dir an; 

• Quàn l' chi phi dâu tu xây d\rng: d xuât tam  rng vOn theo hgp dong dä k' kêt, 
kiêm tra va trInh duyt ho sa thanh quyt toán yà thanh l hçp dông; 

• Cong tàc nghim thu bàn giao cong tninh, cOng tác hu kiOm. 
- PhOng Cong ngh thông tin 

Chic nãng, nhiêin vu: 
• Tham muu cho Giàm doe ye hoat dng 1mg dng cong ngh thông tin trong pham 

vi toàn Cong ty; 
• Quàn l h thông ca s& ha thng k thut cong ngh - thông tin; Xây drng va quàn 

l cac phân mem vi tInh; 
S lwo'ng can bô, nhân viên: 

+ SO lugng can bô, nhân vien COng ty tal thai diem 31/12/2019: 461 lao dng 
G/u'nlz sdch dôi vái ngithi lao cl6ng 

- Chinh sách tien luang và phçi cap: 
• COng ty xây di,rng Quy che trã luang, he thông tiOu chuân chirc danh cOng vic va 

thrc hin chinh sach trà luang gän lin vO nãng suât, chat luç'ng và hiu qua cOng vic 
cüa nguà lao dng, khuyen khich ngu6 lao dng phàt huy tinh chü dng, sang tao trong 

Cong iy cd phn cp nuóc ChQ Lón 
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cong vic; dam bão thu nhp on djnh cho nguO lao dng. Vic chi trã luang cho ngu?ñ 
lao dng thông qua the ATM dung thai gian quy dinh, mi thãng 2 k' 15 và 30 hang 
tháng. 

• Chinh sách phi cap duçc Cong ty xay dung phü hçip vâi tmg doi tuçmg lao dng 
và nhám cOng viêc, gOm các loi phu cap sau: phii cap lixu dng, phii cap kiêm nhim, 
phi cap dc hi. 

- Chinh sách khen thuO'ng: 
• ChInh sách khen thu&ng dugc áp ding gân lin vOi thành tfch cOng vic, hiu qua 

SXKDvà nhttng dóng gOp cho Cong ty cüa ngui lao dng. Các chinh sách khen thu&ng 
tiêu biëu thrc COng ty áp dung nhlr: thung các danh hiêu thi dua nãm 2018, thu'&ng 
thành tIch dt xuât, thuOng phong trào thi dua hoàn thành kê hoch SXKD 

• Vào các dip lê, têt, cuOi näm, ngu6'i lao dng cOn di..rgc nh.n các khoãn bô sung 
lucing dugc trich tiir qu' luang tIch lüy hang tháng. 

- Chë d BHXH: tat cà nguOi lao dông cüa Cong ty dêu duçic hung các chê d 
BHXH, BHYT và bào hiêm that nghip theo dung quy djnh cüa pháp lu.t. 

- Các chê d chInh sách khác: 
Ngoài cac chê d chInh sách theo quy dinh cüa Nhà nuàc, Cong ty cOn thirc hin 

mt sO chinh sách cao han quy djnh cüa pháp lu.t nhu: 
• Mua bOo hiêm nhân thç cho tOt cO nguO'i lao dng cO HDLD tü' dü 12 thOng tr& 

len, mrc phi dOng là 1.000.000 dOng/nguäi/thOng. 
• Mua bào hiêm tai nn rüi ro 24/24 cho tOt cO nguO lao dng có HDLD tr d 12 

tháng trY len (gOi 70 triu dOng). 
• Trg cp cho nguOi lao dng v hu'u: trçx cp theo thai gian cong tOc, tang so tiêt 

kiëm, tang quO. 
• Thäm hói ngu0i lao dng Om dau, tng quO dam cithi, quO sinh nht . . 'To chrc 

cho nguOi lao dng di tham quan hang nàm. 
• COng tác dOo tao, dào to lai Va bi dung chuyên mOn, nghip vii cho nguOi lao 

dng dugc Cong ty thçrc hin thuOng xuyên. Chu trQng gn dOo to vói thçrc hành, khuyên 
khich nhân vien tham gia các chuong trinh dào to phü hçip vi cOng viec, tir h9c tp 
nhãm nâng cao trinh d. 

3) Tlnh hlnh &tu tir, tInh hlnh thtrc hien các dir an 
3.1/-Các khoãn dOu tu' 1&n: 

So 
TT 

Ten 
cong trinh 

,. 
Quy mo (met) 

T6 ng 
müc 

dau tu 
(tr.dông) 

Gi trj 
khi lu'ong 

: 
thc hiçn 

(ctOng) 

thi 
cong 
(m) 

Ghi chu 

A BAu tu'thay mOi ông muc 131,098 40,321,732,826 20,594 

I DAu t.i thay rnOi 6ng muc 
Phwmg 11 Qun 6 (dcit 2) 

1)25 HDPE: 299rn 633 535,178,884 299 Dang lam thu 
tYC quyêt toan 

von 

2 Du us thay m61 ng muc 
Phir&ng 11 Qu.n 6 (dot 3) 

1)125 HDPE: 346m 970 664,216,932 346 DA CO QD 
quyêt toán DA 

hoàn thành 3 DAu tls thay mcii 6ng muc  
PhLrYng I Qun 5 (dcit 2) 

1)180 HDPE: 1004m 
1)125 HDPE: 94m 

3,946 2,508,969,774 1,098 

4 D.0 tir thay mài ng mvc  
Phxng 2,4 Qu.n 5 

1)225 HDPE: 306m 
1)125 HDPE: 1.058m 

3,791 1,549,515,626 1,364 

5 D.0 tu thay mOi 6ng muc 
Phu&ng 1,5, 6 Qun 5 

1)125 HDPE: 1.398m 3,462 2,724,908,080 1,398 HoOn tt 
thi cOng 

6 D.0 tis thay mài ng muc 
PhtRrng8, l0Qun 5 

1)225 HDPE: 914m 
1)180 HDPE:210m 
1)125 HDPE: 129rn 

4,301 3,145,667,285 1,253 D nghim thu 
duavOosir 

dYng 

Cong ty c8 phdn cclp nu&c C/IQ Lón 
Báo cáo ihicàng niên nárn 20/9 

11 



7 Du tu thay mó 6ng mi,ic 
Phuing 1, 2, 4 Quân 6 

1)315 HDPE: 420m 
1)125 HDPE: 590m 

3,107 2,339,120,891 1,010 Roan tat 
thi Cong 

8 Dâu tuthay mâi 6ng rnic 
Phtring 11 Qun 6 

1)225 HDPE: 916rn 3,327 2,653,448,800 916 

9 EMu tu thay môi ng muc 
Phithng 1,7, 10, 11, 12 
Quan 8 

1)225 HDPE: 260m 
1)180 HDPE: 340m 
1)125 HDPE: 500m 

2,726 2,060,583,042 1,100 

10 Du tuthay mâi 6ng muc 
Phtthng 4, 5 Qun 8 

1)125 HDPE: 2.150m 3,290 2,131,708,170 2,150 Dnghim thu 
dua vào sü 

dung 
11 Du tuthay mâi 6ng mvc  

Phirôiig 6 Qun 8 
1)125 HDPE: 1.800m 2,703 1,901,505,900 1,800 Hoàn tt 

thi cOng 
12 Du tu thay mOi 6ng muc 

Phi.räng 14 QuOn 8 
1)225 HDPE: 850m 1,744 1,146,347,150 - E k)' HD 

TCXL, chi thi 
cong phôi hgp 

vâi BQL 
DTXDCTQ8; 
dtr kiOn Qu 

1/2021 

13 Du us thay mOl ng mi,ic 
Phung 8 Qun 6 

1)125 HDPE: 1.95Dm 4,052 2,896,786,210 1,950 
- 

Hoàn t&t 
thi cOng 

14 Du tuthay mâi 6ng muc 
Phithng 10 Qun 6 (dcit 2) 

1)125 HDPE: 1.550m 2,498 1,838,884,674 1,550 

15 Du tuthay mâi óng muc 
Phuâng 10 Qun 6 (dcit 3) 

1)180 HDPE: 360rn 
1)125 HDPE: 1.500m 

5,257 3,423,062,510 1,860 

16 DAu tu thay mâi ng muc 
PhuOng 10, 11 Qun 6 

1)225 HDPE: 1870m 
1)125 HDPE: 1320m 

9,672 - - Dang TTHT 

17 f)u us thay mOl 6ng mvc  
PhuOng 12 Q6 (dcrt 1) 

1)225 HDPE: 3750m 
1)125 HDPE: 580m 

13,648 - - 

18 DAututhaymâi ngmIc 
PhtxO'ng 4, 5, 8, 9, 10 
Qun 8 

1)125 HDPE: 1200m 1,891 1,266,731,889 1,200 Hoàntát 
thi cong 

19 Du us thay mâi 6ng muc 
Phung 16 Qu.n 8 (dçit 2) 

1)180 HDPE: 1.300m 2,527 1,669,918,070 1,300 

20 Du tuthay rnOi 6ngmyc 
Phuäng 16 Quan 8 (dcit 3) 

1)180 I-IDPE: 1280rn 
1)125 HDPE: 1920m 

6,134 4,225,005,169 - 9äk? HD 
TCXL, dang 
chi cap phép 

thi cong 

21 Du ttxthay mâi ng mic 
Phung 1,7, 10, 13, 14 
Qun6 

1)225 HDPE: 1200m 
1)125 HDPE: 2000m 

10,096 - - 19/12/19: dang 
TTHT vOi 

Qun 

22 Du Ut thay mói 6ng mvc  
Phuäng 10 Qun 6 (dcit 1) 

1)225 HDPE: 600m 1,970 - - Dang TTHT 

23 Du us thay mâi ng miic 
Phithng 16 Qu.n 8 (dçit 1) 

1)180 HDPE: 1600m 2,603 1,640,173,770 - Dà k HD 
TCXL, dang 
ch cap phOp 

thi cong 

24 Dututhaymâiong mvc  
Phuông BInh Trj Dông A, 
Q.Binh Tan 

121E: 920 4,082 - - DangTTHT 

25 D&ututhaymâingmi,c 
Phithng An Lac  A, Binh 
TrI DOng A Q>Binh Tan 

1)225 HDPE: 710m 
1)180 HDPE: 65m 
1)125 HDPE: 285m 

4,184 - - 

26 DAu us thay mi 6ng mvc  
Phuxng Binh Trj BOng A, 
BInh Hung HOa A Qun 
BInhTân 

1)225 HDPE: 970m 4,230 - - 

27 Du tu thay mOi 6ng muc 
PhuO'ng BInh Hung HOa A 
Quin Binh Tan 

1)225 HDPE: 970m 4,542 - - 

28 Dututhayrn&ingmvc 
Phthng An Lac, Qun 
BInh Tan (dçt 1) 

1)225 FIDPE: 3.10Dm 9,651 - - 

Cong cô phdn cdp nuOc Cho Lón 12 
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29 D&u tu thay mói ng rnic 
Phring An Lac,  An  Lac 
AQuânBinhlan 

1225 HDPE: 3. 150rn 10,061 - - Bang TTHT 

B Phãt triên mng Iu'Oi cã nr6c 4,316 1,339,795,410 2,020 
Phát trién mang  lirOi cp 
ni.rOcQ.BinhTan(dcyt2) 

1'I8OHDPE: 400m 
k125HDPE: 1620ni 

1,746 1,339,795,410 2,020 BA nghim thu 
&tavào 
sirding 

2 Phát trin mng 1rOi cp 
nuOc Q.BInh TAn (dot 3). 

1I25HDPE: 1900m 2,570 - - Bang TTHT 

C Di dôi bii thu*ng 8,911 5,714,535,783 - 
Lp dt dng h tërng 
D250 phvc vi cong tAc 
chông that thoAt nirâc t?.i 
khu virc phixäng BInh Trj 
BOng qun Binh TAn 

2 DHT D250 718 - - Dang TTHT 

2 Xr I giao ct và bit hCiy 
tuyn Ong cAp nuOc trong 
pham vi cong trinh XD 
doan kênh HAng BAng 
thrOng Mai Xuân Ththng 
den kênh Van  Tirqng (bao 
gôm nao  vet kOnh, xây 
dung bô kA và mAng xanh 
dcc hai ben bi kênh)' 

k225HDPE: 260m vA 
11 rn phi tOng 
II2SHDPE: 266m vA 
7m phii tOng 
Vj tn hAm dng h 
D200: 01 vj tn 

3,331 2,801,935,587 - BAk HB 
TCXL; ch& thi 
côngphOi hçip 
vOl Ban Giao 
Thông, chisa 

xAc dinh ciii the 
thi gian; 

3 Xây drng b sung cAu 
mâi Tan K Tan Qu' 
thuc dir an BOT cAl tao,  
nAng cAp Qu6c L IA 
doan An Sixcing - An Lac  - 
Hang miic : Di diii h 
thông cap nuOc trong 
pham vi cong tnInh 

1225HDPE: 260rn và 
11 m phi,i tOng 
k125HDPE: 266m va 
7m phii tOng 
Vj tn hAm dng h 
D200: 01 vj trI 

1,336 993,575,376 - BA k) HD 
TCXL. ch thi 
cong phôi hçp 
vâi Ban Ban 
Giao Thông, 
chi.ra cO kê 

hoach ci thA; 

4 NAng cAp, mO rng ththng 
TAn Lcra (Boan tr dtthng 
sO 29 dAn Tinh L 10) 
phung BInh In Bong B 
qun Binh TAn. Hang 
muc: Di dO duOng Ong 
cAp nirâc trong pham vi 
cong tninh 

6ng gang k300: 40m 
HDPE D125: 630m 
Bong ho khAch hAng 
15 ly: 30 bO 

1,070 - - Bang trinh 
SGTVTthârn 
djnh ho so bôi 

thung; 

5 XAy dng mOl cAu Ba 
Horn qun Binh TAn. 
Hang mvc:  Di di vA di 
dri tarn  (nêu cO) h thông 
cAp nuOc trong phm vi 
cong trinh 

6ng gang k300: 166m 
HDPE k280: 206m 
uPVC D150: 351rn 
uPVC k100: 18rn 
HAm dnghtng: 
01 ham 
Bong h khách hang 
15 ly:90b 

2,456 1,919,024,820 - BA k HB 
TCXL, chr thi 
cong ph61 hçip; 

dr kiAn Quy 
11/2021; 

Cng- - ---  144;325 47;376,064,019 22614 

3.2/-Các cong ty con, cong ty lien kt: khong 

4) TInh hInh tài chInh  
4.1/-TInh hlnh tài chInh Doii vi tInh: triu dáng 

STT CM tiêu NAM 2018 NAM 2019 GIll CHU 

I Tnggiátrjtãisàn 423.230 418.879 

2 Doanh thu thun 1.011.061 1.067.090 

3 Lgi nhun tr hot dQng kinh doanh 15.134 3 1.484 

4 Loi nhun khác 1.663 (1.194) 

5 Lci nhun truàc thud 16.797 30.290 

6 Loi nhun sau thus 13.553 22.050 

Cong ty ci phdn cdp nuc Chçr Lón 
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4.21-Các chi tiêu tãi chInh chü yu: 

STT Ch tiêu NAM 2018 NAM 2019 Gill CHU 
1 Chi tiéu v khà näng thanh toán 

-H s6 thanh toán ngn han  (TSNH-Hàng ton 
kho/NNH) 0 77 0 92 

-He s thanh toán nhanh (Tin và tuo'ng duung 
tiën / N ngän han) 

0 67 0 81 

2 Chi tiéu v co CU VOn 

-H s N9' / Tng tài san 0,50 0,48 

-He s6 n / Vn cliCi sO,  hUu 1,01 0,93 
3 Chi tiêu v näng ly'c hoat dng 

-VOng quay hang tn kho 

Giá vo'n hang ban /Hàng tdn kho bInh quán 51,71 57,37 

Doanh thu thudn / Tdng tài san 2,39 2,55 

4 Chi tiêu v khã näng sinh IO'i 

-He s lcyi nhuân sau thu / Doanh thu thun 0,01 0,02 

-He s lçii nhuân sau thu / Vn ChO sO' htu b/q 0,06 - 0,10 

-H s 19'i nhun sau thud / Tng tài san b/q 0,03 0,05 
-H s 19'i nhu.n tO' boat dng kinh doanh / 

Doanh thu thuân 
0 01 0 03 

5) Ccrcu c dông, thay di v6n du tir cüa chü s& hfru 
5.1/-Co phân 

TOng so cô phân niêm yet: 13.000.000 CO phân 
- Trongdó: 

• C phn ti.r do chuyên nhugng: 13.000.000 Co phn 
• Co phân bi, han  chê chuyOn nhu9'ng: khOng 

5.2/-C ii' câu cô dông 
- Ngày 11/01/20 11, cô phiêu cOa Cong Ty cô phân cap nuoc Chçi Lan da chInh thrc 

niOm yet trOn sa giao djch chOTig khoán TP.HCM, vi ma chirng khóan CLW. Thai diem 
nay tOng so cô dông ciia Cong ty là 553 CO dOng. 

- Den tho diem chôt danh sách Co dông ngày 16/10/2019 (thai diem chôt danh sách 
cO dông dê lay kiên cô dOng b&ng van bàn v vic bâu bi sung thành viên BKS nhim k' 
2017 — 2022, tOn so cô dôn cüa COna tv là 464 cO dOn. tron do: 

STT Thanh phan co dong 
Soltro'ng 

co dong 
So co phan 

TS'Iê(%) 
tren von 
diu i 

1 Nhã nu'ó'c 1 6.630.400 5 1,00% 

2 HDQT, Ban giárn d6c, Ban kiin soát 8 3.133.315 24,10% 

3 Cc dOng trong nuóc 441 2.606.445 20,05% 

-Cánhán 432 2.302.300 17,71% 

-Tó'chi'rc 9 304.145 2,34% 

4 C dong nu'O'c ngoài 14 629.840 4,85% 

- Ca nhdn 9 119.590 0,92% 

-TO'chi'rc 5 510.250 3,93% 

Tng cong 464 13.000.000 100% 

Cong ty c phdn cO'p rnró'c ChQ L&n 
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- Dan/i sdc/, c6 dông nrn gil? tfr 5% Ith len ci phihi cüa cong ty: 

STT Ten c dông Dia cM S c phAn 
TI(%) 
trên von 
diêu J 

Tng Cong ty cp nu'O'c 
Sài GOn — TNHH MTV 

S 01 Cong Tru'Ong 
Quc T Q3 TP.HCM 6.630.400 5 1.00% 

2 Lê Huy Hung 613 LOHngPhong, 
PlO, QIO, TP.HCM 2.156.790 16.59% 

3 Nguyn Thanh Phong 278 To Hin Thãnh, 
P15,QIO,TP.HCM 660.000 5.08% 

Tng cong 9.447.190 72,67% 

5.3/-Tinh hInh thay di vn dãu tir cüa chili s& hfru: không cO 
5.4/-Giao djch c phiu qu5: không CO 
5.51-Các chfrng khoán khác: khong cO 
6) Báo cáo tác dông lien quan dn môi trtrOng và xä Mi cilia Cong ty  
6.1/-Quãn 1 nguôn nguyen vt lieu: Cong ty cô phân cap nuc Chg Ln không phài là 
don vj san xuât ma là don vj phân phôi rnic. Cong ty mua nu'óc sach  tr Tong Cong ty cap 
ni.râc sài GOn và phân phôi 1ti cho khách hang trên dia bàn các qun 5, 6, 8 và Binh Tan, 
thông qua h thông thrOng ông cap nuc den tmg h dan (khách hang). V.t tu sir drng cüa 
Cong ty chili yOu và 4t tu nganh nuOc. 
6.21-Tiêu thi1i nàng hrçrng: lchông 
6.3/-Tiêu thi nthrc: không dáng kO (chü yOu sr ding cho cong tác süc xà thrOng ông truOc 
khi dua vào sil'r ding). 
6.4/-Tuân thu pháp 1ut v bão v môi trtrO'ng: Cong ty luOn tuân thu nghiOm tilic các 
quy dnh cilia Nhà nuOc vO bào v môi truOng. 
6.5/-ChIch sách lien quan dOn ngtrOi Lao dng: 
a. So ltrçrng lao dng, iná'c lwo'ng trung bIn/i itOi vO'i ngtthi lao ct5ng: 

+ SO 1ucmg lao dng tai  thai diOm 3 1/12/2019: 461 lao ding 
+ Thu nhp binh quân nguOi lao dng: 17 triu dOng/nguOi/tháng. 

b. G/n'nh sac/i lao 43ng nliàm ctám báo si?c khOe, an bàn và p1itc 4ti cáa ngtthi lao 
d3ng GOng by: 
- ChInh sãch tiOn luung và ph cap: 

• Cong ty xay dmg Quy chO trà luong, he thông tiOu chuân chOc danh cong vic Va 
thiic hin chInh sách trã luong gän liOn vO nang suât, chat lung Va hiu qua cong vic cüa 
nguOi lao dng, khuyên khIch nguO'i lao dng phát huy tmnh chili dng, sang tao  trong cong 
viêc; dam bão thu nhàp On dinh cho nguOi lao dng. Vic chi trà luong cho ngi.rO'i lao dng 
thông qua thO ATM diling thOi gian quy djnh, mi thang 2 k' 15 Va 30 hang thang. 

• ChInh sách phi cap duqc Cong ty xây dirng phili hp vó tilrng dôi tung lao dng 
và nhOm cong viêc, gôm cac loai phv cp san: phii cp trách nhiêm, phii cap dc hai 

- ChInh sách khen thuOng: 
• ChInh sách khen thuOng dugc áp diing gän liOn vOi thành tIch cong vic, hiu qua 

SXKD va nhu'ng dOng gop cho Cong ty cilia nguOi lao dng. Các chInh sách khen thuOng 
tiOu biOu di.rcrc Cong ty ap diing nhu: thuOng cac danh hiêu thi dna nãm 2017, thu'Ong thành 
tIch dot xuât, thuOng phong trào thi dua hoàn thành ke hoach SXKD 

• \Tào các dp ie, tet, cuôi nãm, nguOi lao dng cOn dugc nhn các khoãn thuOng 
trong luong tilr 25% qu' luong tich lUy hang tháng. 

- Che d BHXH: tat cã nguOi lao dng cilia Cong ty dêu du'c huOng các chê d bOo 
hiOm xä hOi, bOo hiOm y tO va bOo him tht nghip theo dung quy djnh cilia pháp luat. 

- Các chO d chInh sách khác: 

Cong ty Co p/1n cdp nwóc Chcx LOn 
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Ngoãi các chê d chInh sách theo quy dinh cña Nhà nuO'c, Cong ty cOn thirc hin 
mt sO chinh sách cao han quy dnh cüa pháp 1ut nhu: 

• Mua bào him nhân tho cho tht ca ngu'O lao dng cO HDLD tr dii 12 tháng trO' 
len, mirc phi dóng là 1.000.000 dông/ngu'o'i/tháng. 

• Mua bão hiêm tai nan  rüi ro 24/24 cho tht cã ngu'6i lao dng cO HDLD tr dü 12 
tháng tr len (gOi 70 triu dong). 

• Trçi cap cho nguO'i lao dng ye hu'u: trg cp theo thOl gian cong tác, tang so tiêt 
kim, tng qua. 

• Thäm hOi nguOi lao dOng m dau, tang qua darn cuO, qua sinh nht .. . To chirc 
cho ngui lao dng di tham quan hang närn. 
c. Hoit ng dào 4w ngu'à'i lao dng: 

Cong tác dao tao,  dào  tao lai Va bôi duo'ng chuyên môn, nghip vii cho ngui lao 
dng duc Cong ty thirc hin thung xuyên. Chñ tr9ng gän dào tao  vi thirc hành, khuyên 
khIch nhân viên tham gia cac chuang trinh dào tao  phi hp vOi cong vic, tu' hçc tp nhãrn 
nâng cao trinh d. 

6.61-Báo cáo lien quan dn trách nhim di vri cong ding dja phu'o'ng: 
- Trdch nh&mdôi vO'i c5ng ctông: 

Phong trào den an dáp nghia, cong tác xä hôi tr thin drgc Cong ty duy tn phát 
dng và thrc hin dêu dn hang näm vi nhug hoat dng the näm 2019 nhii sau 

• Xây dirng nhà tinh thiiang. 
• NuOi dumg gia dInh M Vit Nam Anh Hung là Ong Lê Thanh Nhâri thu'ang 

birth dang th cüng M Vit Nam anh hung Le Th Ba, ngii tai  KP 1 — Th X Cai Ly — 
Tinh Tiên Giang. 

• Thãm tré mO côi, nguäi già neo dan .... 
• HO trci CNLDDoàn viên trong dan vj và trong các dan vi thuc Tong Cong ty bi, 

bnh hiOm nghèo, bj tai nan 
• Dóng gOp chung theo kë hoach cüa Tng COng ty (dOng gop kinh phi cho B di 

Trung Sa, giüp do' dong bào hi, bào 1iit .vv...) 
- Trách nhi4m dôi vol tja phu'o'ng: 

• Tuân thii các quy djnh cüa Chinh quyen dja phuang, 
• Tham gia tIch circ các phong trào do di,a  phu'ang phát dtng (hi diên van ngh, 

hOi thao, dóng gop h trG trê em nghèo hiêu h9c, qu' vi nguO'i nghèo...). DOng th6 tao 
rnôi quan h tOt vOi các ban ngành và chinh quyên dja phuang trong di,a  bàn Cong ty cung 
cap nuOt. 

IIII-BAO CÁO vA DANH GIA CUA BAN GIAM DOC 
1) Dánh giá kt qua hoat dông SXKD  
1.1/-Ye san xuât kinh doanh 

So 
TT 

,. Not dung Bo'n vi 
tinh 

Thu'c hiên 
nam 2018 

K hoach 
nam 2019 

Thu'c hiên . 
nam 2019 

- T'1% 
So vOl 
nam 
2018 

Sovo'i 
KH 2019 

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 
1 San Iu'9'ng 1.000 m 104.199 109.000 107.683 103,34% 98,79% 
2 Doanh thu tin nu'O'c tr.dng 977.955 1.020.349 1.030.841 105,41% 101,03% 
3 T lé thu'c thu % 99,9% 99,9% 99,9% 
4 Cia ban bInh quân dng/rn3  9.386 9.361 9.573 101,99% 102,26% 
5 Gän mO'i DHN Cái 8.007 5.000 6.174 77,11% 123,48% 
6 ThayDHN Cái 40.242 67.590 68.366 169,89% 101,15% 

Cong ty có phdn cdp niróc ChQ  LO'n 
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Kêt thüc näm 2019, cong ty dä hoàn thành và hoàn thành vugt các chi tiêu kê hoach 
dê ra dâu näm, trong dO các kêt qua nOi bet: 

Giá ban binh quân dat  9.573 dng (bang 102,26% k hoach). 
- Doanh thu dat  1.03 1 t' dông (bang 101.03% kê hoach) dông thôi dat müc tang 

trixYng 5,41% so vâi näm 2018. 
- Gän mOi 6.174 dông ho mràc, dam bão vic cung c.p nuc sach,  tip t'ic duy trI 

100% t 1 h dan trên dja bàn do cong ty quán I duqc cap nuàc sach,  qua do hoàn thành 
Nghj quyêt so 40/NQ-HDND ngày 07/12/20 18 cüa Hi dông nhân dan thành phô. 

- Thay djnh k' 68.3 66 dong ho rnxâc (dat 118,71% kê hoach). 

D dt dirçc kt qua nhix trên, Cong ty dà thrc hin các giãi pháp: 
> Phoi hp chinh quyên dja phuang th chirc tuyên truyên, phát Ri rcii 4n dng khách 

hang sir ding nilàc may, ngl.rng sr ding nuc ngâm. Triên khai tiêp xüc, 4n dng khách 
hang cam kêt sr ding trên 5 m3  nuc rni kS'  dê giám 1ung DHN tiêu thi tr 0 -4 rn3. 

> Tiêp nhn va giãi quyêt 4.5 14 triRing h9p khiêu nai,  phàn ánh Va CáC yêu câu kiëm 
tra tü khách hang. 

> ay manh  tang cng Cong tác kim tra tInh trng sir diing ni.xc và dOng ho ni.rOc, 
kjp thai phát hin CáC trung hçip khách hang du nôi str di,ing fluàc bat hcip pháp, cO hành 
vi gian 1.n, vi phm qui djnhsir ding nuàc... truy thu 3 18.046 m3  nuc vi pharn. 

> Thçrc hin cat tam,  cat hu 4.151 dja chi dê xtr I CáC tru6ng hgp nq tiên nuàc. 

1.2/-Kt qua thirc hin cong tác giãm that thoát nuO'c 
- T' 1 that thoát nuOc duqc kéo giàm xuông cOn 24,23% dat mvc tiu duâi 25% dê 

ra dâu näm và thãm 41% so vâi nãm truOc. 

KH nm 
2019 

Thirc hiên 
nAm2019 

Thire hiên 
nAm2018 

So sánh 
vóiKl{ 

So sánh vO'i 
nàm2018 

T lé that thoát ntró'c 25% 24,23% 28,33% -0,79% -4,10% 

- Chi tit, t 1 %NRW cüa Ring kS'  nhu sau: 

Nidung K'1 K'2 K)'3 - K'4 K)'5 K'6 

T lê %NRW tInh theo k' 27,68 27,08 22,77 27,7 8 23,09 24,24 

T 1 %NRW tInh theo ngày 25,64 25,28 28,87 25,12 24,60 22,99 

Ni dung K)' 7 K)' 8 K' 9 K)' 10 K' 11 K3' 12 

T1ê%NRWtInhtheok5' 22,51 24,37 24,92 21,95 24,36 19,24 

T1%NRWtinhtheongay---  23,28-  23;13 22,80 23,86 22,61 21,59 

D.t du9'c kt qua nay là nh cong ty d cO djnh huthìg dUng dan và kiên djnh vOi các 
giái pháp giàm that thoát rniâc dà d ra: 

> Quy hoach, phãn vüng tách mang hoàn chinh gifl'a các qun thông qua các dông ho 
tong ban si, qua dO, xác dinh chInh xác khu vuc cO that thoãt nu'ó'c cao dê dê ra giâi pháp 
cirl the, tp trung nguOn 1rc dày manh  cong tác kéo giàm that thoát nu'óccho Ring khu vrc. 
Ben canh  vic hoàn chinh cOng tác thit lip, phân vüng tách mang  khu virc dOng ho tong 
(DMA), hin nay, cong ty dang quãn 1 vn hành 139 DMA. 

> Triên khai ãp ding mO hInh khoán hang Caretaker theo t5' 1 thAt thoát riuàc cüa 
Ring khu virc nhäm gan lien thu nhp vài nãng suât lao dng tao  dng 1rc cho Cong tác 
giãm that thoát niic, Ring buâc thay dOi tix duy, nâng cao thic trách nhim cüa nguOi 
lao dng trong cOng tác chOng that thoát niràc. 

Cong ty c phdn cdp nu'ác Cho' LO'n 
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> Chüc1ng thuê don vi ngoài cüng ph6i hcip vOi hrc hxcing do sira be cüa cOng ty 
nhäm rut ngän thO'i gian phát hin cüng nhix khãc phçic các diem rO ri, qua do tang cuOng 
hiu qua dO, sira be ngâm. Két qua d phát hin và sira chtta ducic han 6.000 diem rô ri 
(trong do gân 55% là be ngam). 

> Dày manh  thirc hin cong tác du tu thay mài ông miic CO ch9n icc dc biet ti các 
khu vlrc cO ti l that thoát nuOc cao, thu'Oiig xuyen thirc hin Cong tác rà soát bit hüy các 
tuyên ông Cu cOn ton tai  trên mng lu'ài nhung khOng khai thác Hoàn tt hon 90% các dx 
an dâu tu thay mOi ông miic dü gp phãi rat nhieu khO khàn trong Cong tác xin phép dào 
diiO'ng và diêu chinh kê hoch. 

> Ngoài ra, cOng ty cOng dau ttx nghiên cü'u, irng dung các trang thit bj, V.t tu tiên 
tiên trên mng hrOi cap rnràc nhàm nâng Cao hiu qua cong tác quãn I)", tiên tn thiêt 1p 
mng luài cap nu'âc thông mirth trong tuong iai: dng hO nuâc thông minh d9c sO ttr xa 
(403 cái, tai P.8 Q.5); van diêu tiêt áp 1i.rc cho vOng áp luc thâp nhäm dam bào khách hang 
dü nuâc sir diing, han the rô ri, 139 v trI theo dOi áp 1rc nixOc cuOi nguôn, 10 vj trI theo 
dOi chat lung nixOc lien tVc  24/7. 

1.3/-Cal cách hành chInh, nâng cao cht IuQ'ng phc viii khãch hang 

Ngoài vic thirc hin cong tác san xut kinh doanh, trong näm vira qua cong ty cOng 
chü tr9ng day mnh cong táC nâng cao chat hicmg phiic viii khách hang, cài cách thO tiic 
hành chInh vth ket qua nhu sau: 

> Thành lap TO Tong dài chäm soc khách hang vâi mt duOng day nóng lien h giai 
dáp mçi thäc mac cOa khách hang, dam bào kin khách hang duqc lang nghe, ghi nhn Va 
phan hôi trong thai gian sam nhât; 

> Rut gun, tinh giam các thO tiic, biu mu giây t khong can thiêt và dào to di ngfl 
nhân viên tiêp khách hang than thin, chuyên nghip luôn lay si,r hài lông cOa khách hang 
lam mvc  tiêu phân dâu; 

> Ngimg thu tiên rnxac ti nhà khách hang dOng thai da dng các kênh thanh toán 
tiên rnxâc, thanh toán khOng dOng tien mt tien tài bô thu tai  nhã khách hang, giãm nhân sr 
thu tiên nizac va b trI tái sir diving sir ding lao dng nay tang cuäng cho b ph.n chông 
that thoát rn.rOc; 

> COng cô co câu to chuc b may va nhân sir phO hçp dê hot dQng cOa cOng ty có 
hiu qua và di vào chieu san. 
1.4/- Nhn xét, dánh giá kêt qua 
Nhfrng mt lam a'w7c: 

- Hoàn thành phân lan các muc tieu kê hoch, mic tieu thi dua duqc giao, trong do cO 
nhieu chi tiêu hoàn thành truâc thyi hn và vuat k hoch, 

- TS' l that thoát nuâc duc kéo giãm dung theo l trInh dä d ra. ,  
- PhO kin mng hrOi cap nuàc tren dja bàn cOng ty quãn l vai tong chieu dài 1.318 

km va 290 233 khach hang, duy fri ty lê 100% hO dan duoc cap nt.roc sach, gop phân vao 
cong tác an sinh xà hi, nâng cao chat luqng cuc sOng cOa ngui dan và hoàn thành nhim 
vi do Hi dOng than dan Thành phO giao phO. 

- Dam bào vic cap nuâc sch an toàn, lien tiic, ngày càng nâng cao chat iixç'ng phiic 
v khách hang, gop phân vào sir phát trin cüa Tong Cong ty Cap nuàc Sái GOn TN}llI 
MTV nOi chung và Cong ty Co phn Cap nuàc Chç L&n nOi riêng. 
Nhfrng mt cbn ton 4z1, /zçrn chê: 

- Nhu càu si~ diing nuac cOa khách hang d bao hoà; cac khach hang lan có chiêu 
huang giãm tieu th dê tiet kim chi phi (cac Cong ty Djch vii cong ich tren dja bàn Qu.n 
5, 6, 8; bnh vin Chq Ray...); cOng tac gan mOi DHN chU yeu dê thay the các dOng ho 
tOng. 

Cong i c phdn cp ni,r&c Chçi L&n 
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- Lwing hoá don lieu thu duâi 4rn3  vn & rnirc cao (mi tháng khoàng 36.000 hoá 
don, chiêm khoàng 12% tong so hoá don cüa cOng ty). TInh trang khách hang gian lan 
trong sir diing ntràc van cOn cao, diên biên phic tap  và khó kiêm soát. 

- Cong tác truy thu tiên nuOc do don vi ngoài lam be ông chi.ra hiu qua, dc bit là 
các don vj cO trii s nm ngoài dja bàn cap rnrOc cüa cOng ty. - 

- Toc d do tlij hOa cao, cac dr an nâng cap dung lien tiic di.rqc triên khai dan den h 
thông,ong cap nilàc cüa cong ty ngày càng bj chôn sau gay khó khän trong cong tác do, 
sira be. ,Ngoài ra trên dja bàn cap rnxàc cüa cong ty cO nhiêu cong trinh ha tang k thuat 
khac (cong thoát nuâc, ngâm hóa cap din, vin thông,...) dang thi Cong ành hxâng den h 
thông cap rnràc, thirc hin trên din rng, rat khó theo döi, giám sat vi phm. 

- COn gp nhiêu khó khän trong vic thoã thuan hràng tuyên, vj trI, xin phép dào 
duOng vOi co quan chrc nang lam ãnh hu&ng dn tin d thrc hin các cong trinh dâu tu 
thay mOi ông miic, phát triên mng lirâi... 

2) Tlnh hlnh tài chInh  
Ban Giám dôc Cong ty chiu trách nhiêm lap Báo Cáo tài chInh phãn ánh trung thirc và 

hp l tInh hInh tài chInh, kêt qua hoat dng kinh doanh và lu'u chuyên tiên t cüa Cong ty 
trong trng nAm tài chInh. Trong vic 1p Báo cáo tài chInh nay, Ban Giám dOe d: 

- Chçn lira các chInh sách k toán thIch hçip và áp ding các chInh sách nay mt cách 
nhât quán. 

- Thirc hin các phán doán và cac uàc tInh mt cách than trçng. 
- Cong b các chun mirc k toán phãi tuân theo trong các van dê tr9ng yêu duc 

cong bO và giài trinh trong Báo cáo tài chInh. 
- Lap  báo cáo tài chInh trën ca s hoat dQng lien tiic tth tru?rng hcip khOng the già 

djnh rang Cong ty se tiêp tic hoat dng lien tiic. 
2.1/-Tlnh hinh tài san, bi&i dng tInh hInh tài san (phan tich, dánh giá hiu qua sfr 
ding tài san, nç' phäi thu xâu, tài san xâu änh hu*ng den kêt qua kinh doanb) 

Tng tài san cüa Cong ty tai  3 1/12/2019: 418.879.499.965 dng, trong dO: 
a) Tài san ng.n han:  142.349.937.835 dng, chim t' l 33,98% thng tài san, tãi san 

ngan han  nàm 2019 cao han tài san ngn han  näm 2018 là 11.934.034.060 dông, t' 1 tang 
là 109,15% gôm: 

- Tin và các khoán tzrnng dutrng tin: 64.195.166.006 dng, gm: Tin m.t ton 
qu: 42.501.581 dOng; tiên glri ngân hang: 20.103.477.825 dong, tiên gii NH cO kS'  h.n 
dixth 3 tháng 44.049.186.600 dng. Nàm 2019 li.rcing tiên va các khoân thong duong tiên 
tai qu5 cao hon so vOi näm 2018 là 30.049.186.600 dOng, t' l tang 3 14,64% 

Cong ty t chü'c quãn I và theo dOi thu chi tin mat,  tin gi ngân hang theo quy 
djnh: Lap phiêu thu, phiêu chi khi xuât nhp qu tiên mat,  thçrc hin kiêrn ice qu tiên mat 
dinh ky va tal thai diem cuôi näm, dôi chiêu xac nhan sO du tal khoan tiên gui ngãn hang 
dâydü. 

- D&u tu tài chInh ng&n han:  17.53 8.692.295 dng. Näm 2019 du tu tài chInh ngan 
han thâp han näm 2018 là 33.058.060.939 dong, t' l giãm 65,34%. 

- C'ác khoán phái thu ngn hgn: 36.085.187.128 dng, gm: Phài thu khách hang: 
30.247.394.591 dOng trong do phãi thu ciia Tong cOng ty Cap nuàc Sài GOn: 
8.744.552.186 dOng; trã truc cho nguäi ban: 6.974.169.150 dông; các khoãn phãi thu 
ngan han  khác: 2.191.987.615 dong; dir phOng ng phãi thu khó dOi d trIch lap den th&i 
dim 3,1/12/2019 là 3.328.364.228 dng. Các khoãn phãi thu di.rcic theo dOi chi tiêt theo 
trng dOi thrçYng, thirc hin dOi chiêu xac nhan nv tai thO diem cuOi näm theo quy djnh. 

- Quánljhangtnkho: 17.620.798.911 ding, gm: Hàngtnkho: 17.493.017.666 
dOng; chi phi san xuât kinh doanh di dang: 127.78 1.245 dOng. Hang ton icho nãm 2019 cao 
han nan-i 2018 là 1.325.473.124 dOng, t' 1 tang 108,13%. 
Cóngiycdphdncdprnrác Chc.rL&n
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Hang hOa ton kho dn thyi diem 31/12/2019 khOng có hang hóa kern, mat phâm 
chat. Cong tác kiêm kê thric Cong ty thirc hin djnh k' theo quy djnh. 

- Quán lj tài san ngn hgn khác: 6.9 10.093.495 dng, gm: Chi phi trà tri.xâc ngän 
han: 3.688.895.892 dông (cong ci, dicing cii va bào hiêm nhân thç cho CNV); thuê GTGT 
duc khâu trr: 3.221.197.603 dOng, näm 2019 tài san ngan han  khác tang so vâi nãm 2018 
là 467.223.461 dông, t' l tang 107,25% 

b) Tài san dài han: 276.529.562.130 dng, chim 66,02% tng tài san, giàm 
16.284.575.718 dong, t' l giàm 5,56% so vài nàm 2018 

- Quán lj. tài san co' djnh: 206.393.165.553 dng, chim 49,27% tng tài san, gôm: 
Nguyen giá TSCD hüu hlnh: 755.413.510.123 dOng; nguyen giá TSCD vô hinh: 
6.273.444.666 dOng; Hao mon TSCD hüii hinh: 550.029.416.761 dOng, hao mOn TSCD vô 
hinh: 5.264.372.475 dong. 

Näm 2019, Tng tài san c djnh giàm so vOi näm 2018 là 16.379.753.903 dong, t' 
1 giàm 7,35%trong dO chi'i yeu là thanh l tài san (may mOc thiêt bj, phiiang tin 4n tài-
truyên dan, thiêt b van phOng). 

Chi phi xay dirng ccr bàn d& dang: 6.183.490.778 dng (gm: cong trInh di dO'i 
duOng ông,,  cOng trInh chong that thoát nuàc, cong trinh cãi tao  ông mic, cong trInh ông 
cái, phát triên rnng luâi). 

Viec quàn l và trich khu hao tài san c djnh duqc Cong ty thc hien  theo quy djnh 
tai Thông tix so 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 cüa Bô Tài chInh (TSCD tang, giàm 
thxc hach  toán dung quy djnh; ho so tài san duqc tp hç'p và Iuu giQ dày dü; các i°ai  tài 
san không dü dieu kien ghi nh.n là TSCI) d thrçic phân loai và hach  toán vào chi phi trà 
tnthc dài han). 

- Chi phi Ira truác dài hgn: 63.936.283.165 dng, chim 15,26% tng tài san, gôm: 
Chi phi si:ra chüa van phOng, xây dmg kho 4t tu là 464.402.951 dông; chi phi gàn DHN 
30.119.000.581 dOng; chi phi thay DHN 26.768.665.962 dOng, CTOM 530.271.111 dong, 
chi phi sra chtia ông mic và thay DI-]IN phiic vi CTTN : 6.053.942.560 dông... Các 
khoãn chi phi trà truâc dài han  duçc quãn 1', hach  toán theo quy djnh. 
STT CM tiêu Näm 2018 Nãm 2019 

1 H s6 thanh toán ngn han  (TSNH/NNH) 0,67 0,92 

2 VOng quay hang ton kho 

Giã vn hang bán/Hàng tn kho binh quan 51,71 57,37 

3 Doanh thu thu&nITng tài san 2,39 2,55 

4 H s6 igi nhuan  sau thu / Vn chü s hU'u bInh quân 0,06 0,10 

H s6 lçi nhuan  sau thu/Tng tài san binh quân 0,03 0,05 

Näm 2019, Cong ty khOng cO nq phãi thu xâu,tài-sàn xâu, làmãnh huO'ng den két qua 
kinh doanh. 
2.2/-Tlnh hlnh nç' phài trã: 
Trong nàm 2019 nç phãi trà cüa Cong ty bin dQng nhu sau: 
a) Nc phãi trà: 202.037.183.389 dng, chim t' i 48,23% tng ngun vn, nci phãi trà 
näm 2019 thâp hon nam 2018 là 10.464.199.880 dong, t' l giãm 4,92% 

Ng phãi trà ngn han  näm 2019: 154.484.937.488 dtng, thp hon so vài näm 2018 
là 15.377.122.989 dong, t' i giãm 9,1 %, giãm chü yêu do: 

- Phthi trá ngzthi ban nãm 2019: 91.386.763.201 dng, th.p hon so vOi näni 2018 là 
15.159.713.651 dOng, t3' lê giàm 14,23%. Khoàn phâi trà giàm chü yêu là phãi trà tiên 
nuàc, vt tu, thué TSCD cho TOng Cong ty Cap Nuâc Sài GOn. 

- Ngw&i inua tra tien trithc ngn hçin: 10.161. 719.853 dng, tang so vó'i 2018: 

Cong i cd phdn cdp nuc ChQ LOn 
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3.901.942.588 &ng, tji lç tang 162,33%.. 
- Thuê và các khoán phái np nhà nu'&c: 13.550.039.289 dng, tang so vó'i 2018.' 

1.792.906.728 dông, tj lç tang 115,25% 
- Phái trá ngz.rài lao dng. 10.305.303.223 dng, giãm so vài 2018: 5.631.691.076 
dông, t' l giãm 35,3%. 

- Chi phI phái trá ngn hzn nám 2019.' 10.711.847.966 dng, giãm so vâi 2018: 
1.378.546.736 dông,t' lê giãm 11,4%, gOm trich trlxOc chi phi thuê thrc hin CáC Cong 
trInh phát triên mang  hrOi ông nrOc dã nghim thu nhung chua quyêt toán: 879.640.135 
dông; chi phi gan DRN theo ND 117: 3.539.703.335 dông; chi phi süa be, TLMD, nâng 
di DHN: 4.702.760.064 và các khoàn khác là 1.589.744.432 dông. 

- Phái trá ngán hQnkhác 8.230.092.579 dng, giâm so vài 2018: 2.024.552.299 
dOng, t' l giàm 19,74%, gôm: Phãi trà v kinh phi cong doàn, bào hiêm xä hi, bào hiêm 
y tê, khoàn phài trà ye bâo 1nh thirc hien hp dông, phài trà Tng cong ty Cap niiâc Sài 
Gôn,cô tirc phài trà cô dông, phi bão v môi trueing drqc gi 1i dê chi. 

- Vay và nci ngan hgn: 5.615.559.054 dng, là khoãn dn hn trà cho Ngân hang 
NN&PTNT — CN Chq Lan TpHCM de phát triên mng h.rài cap nuàc. 

- QuJY khen thwó'ng, phic lçri: 4.523.612.323 dng. 
- Nç dài hn là 47.552.245.901 dng, chim 11,35% tng ngun vn, gm: phãi trà 

dàihn khác 14.383.187.136 dông, vay và na thuê tài chInh dài han 31.933.564.311 dong, 
thuê thu nhip hon lai phãi trã 1.235.494.454 dong. 

- Pháitrá dai han khác: 14.383.187.136 dng, là khoãn phãi trá khách hang rng 
von dê gän dông ho nuOc theo hcip dong phát triên ông cái cap 3 có thai hn hoàn trã trong 
10 näm. 

- Vay và ncr dài hgn: 31.933.564.311 dng. Gm s6 tin 29.096.439.312dng là 
khoãn vay dài han cüa Ngân hang NIN&PTNT — CN Chçi Lan TpHCM dë phát triên mng 
luai cap nuâc, th?ii hn vay là 8 näm và s6 tiên 2.837.124.999 dông là khoán vay Ngân 
hang TMCP Ngoi Thucing vit Nam CN Sãi Thành dê phát triên mng hrOi cap ni.râc, thai 
hn vay là 10 näm. 

3) Nhfrng cãi tin v ccrcu t chfrc, chInh sách, quãn 1' 
Näm 2019 Cong ty tiêp tic có mt so thay dôi ye cong tác quàn l va chInh sách dôi 

vOi ngui lao dng: 
- Trin khai áp dicing mô hinh khoãn lucing Caretaker theo t' l that thoát nithc cüa 

tUng khu vuc nhäm gän lien thu nh.p vOi näng suât lao dng to dng lrc cho cOng tác 
giàm that thoát nuâc, t11ng buóc thay doi tx duy, nâng cao thirc trách nhim ci:ia nguOi 
lao dng trong cong tác chong that thoát nrnc. 

- Ngoài ra, cong ty cung du tix nghien cthi, img diing các trang thiêt bj, vt tu tiên 
tiên trên mang him cap nixac nhãm nâng cao hiêu qua cOng tac quan ly, tiên tm thiêt lap 
mang hxOi cap rnrâc thông minh trong twng lai: dOng hO nràc thông minh d9c sO tr xa 
(403 cái, tai  P.8 Q.5); van diêu tiêt áp lirc cho vüng áp lirc thâp nham dam báo khách hang 
dü rn..rc sr diing, han chê rô ri, 139 vi trj theo dOi áp 1rc nuc cuOi nguôn, 10 vj trI theo 
dOi chat hxçng nixOc lien tiic 24/7. 

- Thành 1p  T T6ng dài ch.m sOc khách hang vài mt thr&ng dày nóng lien h giài 
dáp mci thäc mac cüa khách hang, dam bão kiên khách hang thr?c lang nghe, ghi nh.n và 
phân hOi trong thai gian sam nhât. 

- Ngmg thu tin nuOc ti nhà khách hang dng thai da dng cac kenh thanh toán tiên 
rnràc, thanh toán không ding tien mt tiên ti bO thu ti nhà khách hang, giãm nhân sir thu 
tiên nuOc và bO trI tái sü dung sü' ding lao dng nay tang cuang cho b phn chông that 
thoát nuâc; 
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- Cñng c ca cu th chirc b may và nhân sr phiii hçp d ho.t dng ciia cong ty cO 
hiu qua và di vào chiêu sâu. 

4) K hoach phát trin trong näm 2020  
a. Miic tiêu: 
- COng ty phát triên on dinh, ben vng, hôi nhp. Xây di,mg hInh ânh cOng sO' chuyên 

nghiêp tfi cung cap djch vi den quàn l v.n hành mng luO'i cap nuO'c, nâng cao thucing 
hiu uy tin cOng ty. 

- Hoàn thành các chi tiêu ke hoach, nhiêm vu cong ty d ra và do Tong Cong ty Cap 
nuóc Sài GOn TNHIH MTV giao; 

- Giám nhanh, giárn manh  t' ! that thoát nirO'c theo l trinh dä dê ra; 
- Duy tn t' lê 100% ho dan trên dia bàn du'ac cap nuO'c sach. Dam bào cung cap nuO'c 

sach an toàn, lien tuc. Dam bào ap hrc mang h.xOi dugc diëu tiêt và kiërn soãt tot; 
- Không ngmg cãi tiên thñ tue hànl-i chinh, nâng cao chat lu'cing phic v khách hang, 

day manh  i.irng dyng cong ngh thông tin trong hot dyng quãn l 
- Hoàn thiên cc câu to chirc bô may, ho tn sap xëp luân chuyên can b dan chü, 

khách quan phi hçp yOu câu rthim vi trong tmnh hinh mO'i. 
- GiU vü'ng hiu qua hot ding san xuât kinh doanh, gia tang lçii nhu.n, dam bão thirc 

hin day dñ nghia V11 tài chinh vO'i nba rnró'c; bão ton và phát triOn nguOn vOn gOp cña các 
cO dông, On dnh va tang dan cô tirc; dam bão thu nh.p và tirng budc nâng cao däi song vt 
chat, tinh than cho ngu'äi lao dyng. 

b. Chi tiêu san xuât kinh doanh chInh: 
- Sãnlucing: 110.500.000m3. 
- Doanhthu: 1.155t'669triudông. 
- Giábánbinbquân: 10.458,54d0ng. 

Gän mO'i DHN: 4.000 DHN. 
- Thay DHN djnh kS':  55.115 DHN. 

T' lê that thoát nuO'c: 22,7% 
- Dâu tu thay 1m5i Ong mc: 19.066m 
- Phãt triên mng lu'O'i cap nude: 1 .900m 
c. GM! pháp I/nrc /l&n: 

Nhäm thuc hiên hoàn thành các muc tiOu nhiêm vu dã dê ra, cong ty can phai tiêp 
tpc phát huy nhctng the mnh sn cO va khäc phiic nhft'ng hn chê, trong do can t.p trung 
vào các van dO sau: 
C'ông tdc quán 1j5 nib3: 

- Lap lô trinh, ke hoach thuc hiOn cu the cho cac du an, cac cong tac can thuc hiên tu 
dàu nàm dO kjp thO'i phân bô nhân 1irc, day nhanh tiOn d thi cOng và sfr dyng nguOn vOn 
hp 1. 

Tang cuO'ng vic 1rng dirng cOng nghê thông tin trong quãn 1, diOu hành: áp dvng 
phân mOm doe sO bang diên thoi thông rninh giüp hn chO sai sO trong cOng tác doc so, 

nâng cao hiu qua cOng tOe quan 1' dOng hO nude; ngày càng hoàn thin, mO' rng them các 
tfnh nang cüa GIS dOng bô vdi nhu câu phát triOn cia cOng ty; xay dirng các phân mOrn 
quàn l cOng tOe gan, thay DH; chuo'ng trinh WaterNET (trên may tInh và din thoi 
thông minh lOS, Android) quan 1,2 áp luc, lu'u lucng tir xa; chuang trinh CHOWAGIS so 

hOa, quãn l tài san mng ludi cap nude trOn nOn GIS, theo dOi, cp nht thông tin báo be 
khäc phic kjp thai thông qua tOng dài chàm soc khách hang (call center); ü'ng diving thong 
báo dOn khách hang khi thrc hiën cOng tác dOng nude,. . . trng budc giam bo't hlnh thirc 
quàn l th cOng, chuyOn dan sang quàn l' bang cOng ngh. 

- NghiOn cru, rng di,ing các trang thiêt bi, vt tu tiOn tiên trOn rnng ludi cap nude 
nhãm nang cao hiu qua cOng tác quan l, tiOn tdi thiêt 1p mng ludi cap nude thông minh 
tnong tuo'ng lai. 

COng v Co phn cp nuOc Chçi LOri 
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- Tiêp tic thuc hin khoanh viing, thiêt kê vi tn dat DMA hgp 1, mang li hiu qua 
cao nhât, không thiêt lap ô at chay theo so luong. Diêu chinh quy hoach cac DMA, tiên ti 
phü kin toàn b mang  lui cap nu'âc, kiêm soát toàn b dông ho nuâc khách hang qua 
DMA trên dja bàn Cong ty. 

- Thixng xuyên thirc hin diu tit li áp 1rc mang  lui cho phü hçip vO tmnh hinh 
tic tê, dam bão mang  luO'i cap nuc Iuôn trong tmnh trng hoat dng On dnh, dáp mg dü 
nhu cau sir dung nu'Oc cüa khách hang, giárn thiêu Iupng nuc that thoãt. 

- Hoàn thiên các quy trjnh quy dnh, phân rO trách nhim cüa các don v phü hçip vO 
tinh hmnh thuc tê. 

- Kiêm soát vat  tu chat chë dam bão luong vat tu dix trü n dinh, tránh rnua sam dix 
thira gay lang phi, tái sir dung vat  tu' cOn dam bào chat lugng (nêu cO the) dê tiêt kim chi 
phi. 
Cong tácphôi hip cdc c7ctn vj ngoài: 

- Tiêp tçic dày rnanh  triên khai chuo'ng tninh van  dng khách hang s1r dçing trên 5 m3  
nuc mOi k' dê giàm lung DW" tiéu thii ti.r 0 - 4 rn3. 

- PhOi h?p  vi chinh quyên dja phuang trong Cong tác van  dng  han  chê khai thác 
nuâc ngâm. Thông tin lien lac,  phOi hp vo các ban ngành dê kêt hgp thi cOng các cong 
trinh cüa cong ty dong bt vii các dr an m& rông, nâng cap dung nhäm tiêt kim chi phi 
dâu tu xây dimg. 

- Thung xuyOn cap nhat, ph bin k hoach cp nuc an toàn den chinh quyên dja 
phuong và Tong Cong ty Cap nuc Sài GOn TNH}I MTV de irng phó khi có phát sinh sr 
cô ye nguôn nuâc. 
Dào tao nhân lrc: 

- Tang cuO'ng cong tác kiem tra ni bO ye chat 1ung dcc sO cüa cong nhân. Xây dimg 
chinh sách khen thuâng cüng nhu chê tài xà pht thIch dang trong cong tác chông that 
thoát nuc. Khuyên khich phát huy tinh ti.r giác, tinh than trách nhim cüa ngu'O'i lao dng. 

- Lap ke hoach dào tao  di ngü caretaker theo l trinh, lâu dài dam bão xây drng 1 
di ngü caretaker vQ'ng kiên thü'c, giàu kinh nghim darn duong thirc hin cong the quan l' 
DMA. 

Nang cao chit Iup'ng can b quãn i, can b k' thuat, can bô quàn I' dr an b&ng 
nhiêu hinh thirc dào tao  chuyên sâu, các k nàng dam phán, trinh d ngoi ngü',... 

- Thung xuyên tO chic các Ip tap hu.n v các van bàn pháp luat, quy djnh mi c11a 
Nha nuc cho toàn b ngui lao dng hc tap, nâng cao tay nghe, kiên thc de gOp phân 
xây drng cong ty phát triên. 

d. Giãj trInh cüa Ban Giám d6c d61 vó'i ' kin kim toán: theo báo cáo tài chInh kiêm 
toán da giri cho cO dOng và gri kern theo Báo cáo thuO'ng niên. 
e. Báo cáo dánh giá lien quan dn trách nhim v môi tru'O'ng và xã hi cüa Cong ty: 

khOng có. 

IV. BANH GIA CUA HO! BONG QUAN TRI yE HOAT BONG CUA CONG TY 
1) Dánh giá cilia HDQT v các mat hoat dông cilia Cong ty 

Ngay tir dâu nam 2019, HDQT và Ban diêu hành d nhan dinh dáng nhU'ng thuan 
lçi và 1±6 khan, däc bit xác dinh rO cong the chOng that thoát nuàc së quyêt djnh den sr 
sOng cOn cüa doanh nghip. Tr dO HDQT dã có nhQ'ng chi dao  quyêt 1it, kip thai, ciling 
vi quyët tam nO lirc và kinh nghirn cilia các thành vien trong Ban Giám dOe, den cuôi 
ciling dã dua Cong ty vu'gt qua 1±6 khàn và hoàn thành các chi tiêu ma Dai  Hôi dOng cO 
dOng da d ra. 

Tat cà các khoán thu, chi du minh bach, TO rang, hp pháp và thixc hin dng các 
quy djnh hin hành. Ben canh  do các chInh sách chäm lo cho ngui lao dng luôn duc'c 
Ban Giárn dOc quan tam thirc hin dung pháp luat. 
Cong ty cd phn cO'p rnróc Cho' LO'n
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2) Dánh gi cüa HDOT v hoat dông cüa Ban Giám d6c Cong ty  
Trong näm 2019, mac di1i Phó Giám dôc K' thut và Phó Giám dc Kinh doanh dêu 

mài du'c HDQT bô nhim nhung Ban Giãm doe dã hoàn thành tt nhim vi duqc giao. 
- Ban Giárn dOe (BGD) Cong ty luôn barn sat các chi tiêu k hoach SXKD d ducc 

DHDCD giao dê diêu hành và theo dOi sat kêt qua thuc hiên dinh k' 1 lan / 1 tháng thông 
qua h9p giao ban. 

- BGD d phân công, phan nhim cii th trong tü'ng thành viên. Các thãnh viên BGD 
chü dng trong chi dao, diêu hành hoat dng SXKD hang ngay, manh dan  rng dpng cOng 
ngh thông tin vào các mt hot dng cüa dGn v. 

- Ben canh viêc xern xët, quyt dnh các cOng vic thuc thm quyn, BGD cüng dal 
de xuât vOi HDQT nhng van de lien quan den ca câu to chirc b may, chü truang sir dirng 
nguôn von vay trong XDCB, cac giãi pháp dê giãi quyêt khó khän ye tinh hInh tãi chInh, 
drih huO'ng phat triên Cong ty trong närn và các näm ti .vv... 

Nói chung, trong nãm 2019, vOi su chü dng, rnanh dan  thay di co cAu tO chire b 
may, thuc hin dOng b nhiêu giâi phdp trong cOng tác chông nhât thoát nude ci1ng tinh 
than doàn kOt nhât trI cao, kinh nghiërn, su' diêu hành Iinh hoat, sâu sat và day tam huyêt, 
Ban Giãm dôc dä hoàn thành tOt nhim vu dup'c HDQT giao phO, thirc hin nghiêm tüc Va 
day dii các quy djnh ye quyên han  và trách nhiêm cia minh, d chi dao  các phàng, ban, di 
chuyen mon nghip vii phát huy ni lirc, khäc phc khó khän, doàn kêt và triên khai thirc 
hin hoàn thành các chi tiêu SXKD 

3) Các k hoach, dinh hu'O'ng cfla Hôi dng quãn tn  
Trên co s& k hoach SXKD näm 2020 và djnh hudng phát triên Cong ty den näm 

2022, HDQT Cong ty nhiêm k' 2017 — 2022 dê ra kê hoach hoat  dng näm 2020 nhu sau: 
- Chi dao  trin khai nghj quy& DHDCD thu6ng niên nãrn 2020. Tang cung cOng tãc 

quàn tn, giám sat thung xuyên vic thuc hin các chi tiêu ye san 1ung, doanh thu, giá 
ban binh quân ... nhäm dam bão hoàn thành ke hoach igi nhun va cO trc dã dugc 
DHDCD thông qua. 

- H trg và phi hgp cüng Giam dc Cong ty kjp thai thao gO' nhQ'ng khó khãn, vu'dng 
mac dO xir 1' v quyOt djnh nhU'ng vn dO liOn quan dOn hoat dng SXKD cCia COng ty sao 
cho dat  hiu qua cao nhât. 

- Tang cuO'ng quan h vdi c dOng nhm cung cp thông tin tdi c dOng mt each 
nhanh chong, kjp thOi và minh bach. 

- Chi dao  Ban Giám dc COng ty xay dmg cac giâi phap thirc hin nhim v trQng 
tam trong näm 2020, cii the: 

- Duy trI va tip tiic kdo giãm t' 1 tht thoat nude theo 1 trInh d d ra. 
- Duy trI t)' 1 100% h dan tren da ban dugc cap nude sach.  Dam bão cung cap nudc 

sach an toan, liOn tic. Dam bâo ap lxc mang  ludi dugc dieu tiOt Va kiOm soát tOt. 
- KhOng ngü'ng cài tin thO tic hành chInh, nâng cao chit lugng phc vi khãch hang, 

day manh  1mg ding cOng ngh thông tin trong hoat dng quân l. 
- Xäy dixng COng ty phát trin n dnh, bn vu'ng và hi nhp. Xây drng hinh ãnh 

cOng sO' chuyen nghip tO' cung cap dich vu dn quãn l, vn hanh mang  ludi cap nude, 
nâng cao uy tin va thuong hiu COng ty. 

- Giü vO'ng hiu qua hoat dng san xut kinh doanh, gia tang igi nhun, dam bào th'c 
hiên day dii nghia V14 tài chInhvdi nha nude; bão tOn va phat trien nguOn vOn gOp cua các 
cO dOng, On dnh và tang dan cO tü'c; dam bao thu nh.p va tO'ng bude nâng cao dO'i sOng v.t 
chat, tinh than cho nguO'i lao dng. 

Côiig ty c8 phdn cáp nu'óc ChQ Lón 
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V. QUAN TRI CONG TY 
1) Hôi dng quãn tn  
1.1/-Thành viên và co câu cüa HDQT 

Di hi dong cô dông (HDCD) thrng niên nãm 2017 t chirc ngày 06/06/2017 dà 
bâu HDQT Cong ty cô phân cap nilàc Chg LOn (sau day gi tt là Cong ty) nhim k' 2017 
—2022 gOm 7 thành vien, trong dO cO ba thành viên HDQT nhim k' truàc tiêp tçic dWC 
cô dông tin nhim bâu vào HDQT nhim k' 2017 — 2022. Ngay sau dai  hi, các thành viên 
HDQT cia h9p và thông nhât bâu Ong Nguyen Van Dung giti chirc vii Chü tjch HDQT 
Cong ty nhim k' 2017 —2022. 

Dn DHDCD thrnxng niên näm 2018 t chrc ngày 27/04/2018, Dai hôi cia thông 
nhât mien nhim chü'c danh thành viên Hi dông quãn trj Cong ty cO phân cap nuàc Ch 
Lón nhirn kS'  2017 — 2022 dOi vài Ong Lê Trçng Hiêu và thông nhât bâu bô sung ông 
Hu'nh Tuân Anh vào Hi dOng quãn trj Cong ty cO phân cap rnràc Chg Lan nhim k' 
2017 — 2022. Kê tr ngày 27/04/2018 den thô'i diem lap báo cáo, HDQT Cong ty gOm các 
thành viên sau: 

1.  Ong Nguyn Van Dung Chü tjch HDQT 
2.  Ong Hu'nh Tuân Anh Uy viên HDQT kiêm Giám doe 
3.  Ong Trn Quang Minh Uy viên HDQT 
4.  Ong Dng Dirc Hiên Uy viên HDQT 
5.  Ong Trân Van Châu Uy viên HDQT 
6.  Ong Lé Huy Hiing Uy viên HDQT 
7.  Ong Nguyn Thanh Phong Uy viên HDQT 

S6 hxng c phn sâ h'thi và dai  din sâ hthi cüa cac thành viên HDQT cüa Cong ty 
cô phân cap nuàc Chc Lan tInh den thyi diem lap báo cáo (theo danh sách cO dOng chOt 
ngày 16/10/2019) nhu sau: 

TT Ho Va ten 

CphAn 

trtrc tiep so' huu 

Ciphn 

dai dien so' hwu 
Tong cQng 

So lu'ong 
T' °" 
trên von 
dIti i 

s 

Iirqng 

T' 1 
trên von 
diu i Iu'çrng 

T 1 % 
trên von 
di i 

I Thành viên HDQT có thani ia !iu hank: 
I Hu5'nhTunAnh 1.657.600 12,75% 1.657.600 12,75% 

II Thank vieii HDQT khônR tham ia Iiu hành: 

1 Nguyn VAn Dung 1.657.600 12,75% 1,657.600 12,75% 

2 Trn Quang Minh 1.657.600 12,75% 1.65 7.600 12,75% 

3 Dng Dirc Hin 5.000 0,04 1.657.600 12,75% 1.662.600 12,79% 

4 Trn VAn Châu 300.000 2,31% 300.000 2,31% 

5 LêHuyHing 1.820.000 14,00 1.820.000 14,00% 

6 Nguyn Thanh Phong 660.000 5,08 660.000 5,08% 

Tang cong 9.415.400 72,43% 

1.2/-Gdc tilu ban thu3c HDQT: 
Tai cuc h9p ngày 03/8/2017, HDQT Cong ty nhim k' mài 2017 — 2022 cia thông 

nhât khOng thành 1p các tiêu ban ma phân cong các thành viên HDQT dc lap phii trách 
các 11th vuc nhân sij, luong thu&ng, chinh sách phát trién, gOm: 

- Ong Lê Huy Hung, thành viên HDQT dOe lap phii trAch ye nhân sij. 
- Ong Trn VAn Châu, thãnh viên HDQT dOc l.p phii trách v lucing thuOng. 

Cong ty cd phdn cdp nwóc Chçi Lón 
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- Ong Nguyn Thanh Phong, thành viên HDQT dôc lap phii trách v chinh sách phát 
triên. 
1.3/-Hort it3ng cüa HDQT 

Närn 2019 HDQT dâ t chirc thành cong DHECD thumg niên vâi sr thông nht rt 
cao cüa cô dông khi tat cã cac ni dung biêu quyêt dêu dixçc thông qua vài t' l là 100% 
d tO chic 04 cuc h9p chInh thirc cüa HDQT. Ben cnh dO, dê giãi quyêt các van dê cap 
bach lien quan den hoat dng SXKD 'tia quãn trj Cong ty, vic quãn 1 diêu hành cOn duqc 
thrc hin thông qua vic lay kiên biêu quyêt cüa các thành viên HDQT bang van bàn (13 
lan). Ngoài cac cuc h9p djnh kr, các thành vien HDQT cüng thiiô'ng xuyên trao dôi thông 
tin ye các van de lien quan den diêu hành hoat dng cüa Cong ty thông qua email, din 
thoai. 

HDQT luôn dam bão tInh dng thun trong vic ra quyt djnh. Dôi vOi cáC van dê 
ma các kiên cO six khác biêt së thrac can nhac, lam rO va diêu chinh dê tim ducc sir thông 
nhât, và trong tat cã các cuQc hQp cüa HDQT deu CO sir tham dir cüa các thành viên Va 
Trixâng Ban kiêm soát. 

Lçra chçn dcm vj kim toán dam bão cOng tác kim toán djnh k' hang näm, 6 thang 
dixçic thixc hin dày dü Va di'ing quy djnh. 
Cong tdc id chá'c nhân sir: 

- Trong nàm 2019, HEDQT dã xem xét b nhiêm PhO Giám doe K thuat (tháng 
3/2019) và Phó Giám doe Kinh doanh (tháng 7/2019) dê cüng cO và tang cixng b may 
diêu hành cüa Cong ty. Ben cnh dO HDQT thixng xuyên theo dOi, dánh giá va CO nhüTlg 
quyet djnh phi hçrp, kjp thai ye nhân sir thuc thâm quyên cüa HDQT, so can bQ do HDQT 
bO nhim dêu hoàn thành nhim vii duc giao. 

- Trên co s& dê xuat cüa Giám doe Cong ty, HDQT d xem xét thông qua chü trirng 
cong cô co câu to chUc b may hoat dQng khi kinh doanh nàm 2019 và nhung nàm tiêp 
theo. 

- HDQT nhn thc sâu sc v thm quan trong cüa di ngü ngixi lao dng trong Cong 
ty, dc bit là lao dng k thuat,  có chuyen mon va kinh nghim ye Cong tác chông that 
thoát rnràc. Tir do thung xuyên cO nhüng chi dao  kjp thai vâi Ban Giárn dôc kin toàn to 
chirc b may quàn l Cong ty và s diing nguOn nhân 1irc; sAp xêp và bO trI lao dng phili 
hp; tim nhiêu giãi phap tang nAng suât lao dng de tAng thu nhp nhAm dam bào cho 
ngixi lao dng có thu nhp n dnh, gan bO lâu dài vOi Cong ty. 
Cong tdc gidm sat a'6i vol Gidm d6c và cdc can b3 qudn Ifi k/ide: 

- Trong qua trinh chi do các mt hot dng ciia COngty, HDQT thi.rng xuyën duy 
tn giám sat dOi Giãm doe thông qua báo cao va chat van tai  cac cuc h9p. Cong tac 
giám sat giüp hoat dng ciia Giám dOe lien tiic và nMt quan trong chi d.o to chc SXKD, 
tuân thu Diêu l Cong ty nhung khOng lam ành huâng den tInh chü dng sang to cüa 
nglxäi dimg dâu b may diëu hành. Vài các can bQ quàn 1' khác, HDQT can ci ch'.'rc nAng 
nhim v11 dixçic phân cOng, qua trinh th chirc thirc hin và kêt qua côngVic deco dath giá 
và chi dao  kjp thai. 

- Giám sat vic thrc hin Ngh quyt cüa DHDCD thiing nien nAm 2019. Chü tjch 
HDQT tharn dir tat ca các cuc h9p giao ban cüa Giam dOe vOi trlx&ng, phO các phOng, 
ban, di (1 lan / 1 thang), tr do theo sat di.rqc tinh hinh chi do và diêu hành hoat dOng san 
xuât kinh doanh cüa Ban Giám dc trong cOng vic hang ngày. 

- Giam dOe cüng là thành viên HDQT nen vic cung cap thông tin, báo cáo cho các 
thanh viên khac khOng true tiep dieu hành duqe thrc hin thung xuyen và dày dü, phiic 
vii kjp thi cho cOng vic chi do, giám sat cüa Hi dng quân trj dOi v6i Ban Giáni doe. 

Nhin chung, giám sat qua trinh t chc thirc hin nhirn vi cüa Giám dc va nhüng 
can bQ quãn l khác trong COng ty chixa phat hin vi phm Diêu l COng ty, vi phm pháp 
luat cling nhu nhtthg quy djnh, quy ch chung. 

COng a' có phcn cap nuOc C/içi L&n 
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Cdcnghj quyEt cáa HDQT 
s6 
TT 

. 
q ' 

Na 
pháthành ung 

28/NQ-HDQT 12/02/20 19 1) Th6ng nhAt thOi gian chOt danh sách c dông Va to 
ch(xc DHDCD thuOng niên näm 2019. 

2) Thông nhât nôi dung hçp DHDCD thuOng niên nAm 
2019. 

2 291NQ-HDQT 
(Lay ' kiên 

bang van van) 

13/03/2019 Thng nht b nhim Ong Nguyn Anh Kiit,  TruOng 
phOng K5' thuât gic chüc vii PhO Giám dc K5' thu.t Cty 
c phAn c&p nuOc Chg Lón nhirn kS'  2017 - 2022. 

3 30/QD-HDQT 13/03/2019 Quyt djnh b nhirn Ong Nguyn Anh Kit, Truong 
phOng Kthuat git chcrc vu PhO Giám dOe K thu.t Cty 
cO phân cap nuàc Chçx Lan nhim kS'  2017 - 2022. 

4 3IINQ-HDQT 27/03/2019 1) Thóng nhAt k hoch h9p DHDCD thuOng niên nàm 
2019. 

2) Thng nht các iii dung trinh DHDCD thuông niên 
närn 2019. 

3) Thông qua Quy chê cOng bô thông tin cüa Cong ty cô 
phân cap nuoc Chg Lan gôm 7 Chuong, 23 Diêu. 

4) Thông qua hcp dOng cho thuê tài san trên dja bàn 
huyn BInh Chánh näm 2019 k kêt gictaCty cô phân 
cap nu'óc Ch9 LO'n và lông Cong ty cap nLràc Sãi 
COn TNHH MTV (dä ducyc ba thành vin HDQT 
không cO lçri Ich lien quan bieu quyêt dông , dt t' 1 
100%). 

5) Thông qua hpp dng thuê tAi san hot dQng näm 2019 
k2 két giva Cong ty cô phân cap nuóc Chq LOn và 
lông Cong ty cap nuóc Sài COn TNHH MTV (dA 
duçrc ba thành vien HDQT không có Ioi Ich lien quan 
biêu quy& dOng , dt t' 1 100%). 

6) Thông qua báo cáo qu tiên Iu'ong thirc hin näm 
2018 cOa ngu'i lao dQng và ngu'Oi quãn l Cong ty. 

7) Thng nhât chi hoàn thành kê hoch cho ngui lao 
dng và nguOi quãn 1 Cong ty vói so tiên là 
8.794.000.000 dng (Tam t, bay tram chin muoi bôn 
triu dng). 

5 32/QD-HDQT 27/03/20 19 Quyt dinh ye vic ban hành Quy chê cong bô thông tin 
cüa Cong ty cô phàn cap nuóc Chp' Lan. 

6 33/NQ-HDQT 
(Lay kiên 

bang van van) 

03/04/2019 1) Thóng nht diu chinh ke hoch phân phôi 19i nhun 
và chia cô tcrc näm 2018. 

2) Thông nhât diêu chinh Quy ché tra luGng, thu lao, tiên 
thuOrigôho NguOi quãn 1' cüa Cong ty (sCra dôi lan 
1). 

7 34/NQ-HDQT 
(Lay kiên 

bang van van) 

18/04/2019 Th6ng nht diu chinh qu5 thu lao k hoch nãm 201? 
cüa NguO'i quan l không chuyên trách cüa Cong ty cô 
phân c&p nuOc Ch Lón. 

8 35/NQ-HDQT 19/04/20 19 Thng nht v vic chi trà c6 tCrc näm 2018. 

9 36/NQ-HDQT 
(Lay ' kiên 

bang van van) 

20/06/20 19 1) lhóng nh.t ch9n COng ty TNHH Kim toán — Tu van 
Dat Viêt là don vi kiêrn toán Mo cáo tai chfnh nàrn 
2019 ti Cong ty cO phân cap nuâc Ch LOn (nhu d 
xuât cüa Ban Kiêm soát). 

2) Chip thun cho Cong ty c phn cp nuoc Ch9 Lón 
k kt hgp dông mua van giam áp tir dOng  bang gang 
DN 150 cüa Cong ty TNHH Thuong rni N.T.P. 

Cong ty Co phdn cdp nuO,c Cho Lón 
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phät hành 
Ni dung 

10 37/NQ-HDQT 
(Lay kin 

bang van van) 

28/06/2019 Th6ng nht b6 nhiêm Ba H Kim Phuçrng, TnrOng 
phông KHDT giU' chi'rc vu Phó Giám dôc Kinh doanh 
Cty c6 phAn cp nuOc Chq Lan nhim kS'  2017 - 2022. 

11 38/QD-HDQT 28/06/2019 Quyt dinh bó nhiêrn Ba H Kim Phugng, Truang 
phông KHDT gi chCrc vu Phó Giárn d6c Kinh doanh 
Cty cô phân cap nu'Ot Chg Lan nhim kS'  2017- 2022. 

12 39/NQ-HDQT 30/08/2019 1) Thông qua báo cáo k& qua hot dQng san xuât kinh 
doanh va tài chmnli 6 tháng dâu nàm 2019 nhung Co 
diêu chinh ni dung sau: Bô sung trong báo cáo tài 
chmnh phân ghi chó "giá nuOc mua si là giá tm tmnh". 

2) ye cac nOi  dung xin ' kiên HDQT: 
- Tam thôi chu'a biêu quyêt thông qua các ni 

dung dê HDQT bàn bac,  trao dôi them v nhQ'ng van dê 
ma các thành viên tham dir dã neu ra trong cuOc h9p. 

- HDQT së hçp lai  de xern xét quy& dinh, ho.c 
biêu quyêt thông qua hinh thc lay kiên bang van bàn 

13 40/NQ-HDQT 12/09/20 19 1) Chap thun cho Cong ty c6 phn cp nuOv Chg Lan 
k két hp'p dông mua van giãm áp thông minh bang 
gang ccia Cong ty TNHH Thuongmi N.T.P. 

2) Th6ng nht t chcrc ly kin DHDCD bang van bàn 
dêbâu bô sung thành viên Ban Kiêm soát Cong ty cô 
phân cap nuOc Chçi LOn nhim k' 2017— 2022. 

3) Thông qua chü trLrong cCrng c Co cu t chCrc b may 
hoat dcng Khôi Kinh doanh nAm 2019 và nhtlng näm 
tiep theo. 

4) Thóng nht b sung dr an "Phát: trin mng lu'Oi cap 
nuàc Quân Binh Tan (dot 3)" vào kê hoach san xuât 
kinh doanh—dâu tu xây drng nàm:2019 cCia Cong ty. 

5) Thông qua danh mvc  các dir an du tu' thay mâi ông 
myc và diu chinh phuong an vay vn d thrc hin 
các dii an dâu tu thay mOi ông rnyc cCia näm 2018. 

6) Thông qua k hoach  sCr dyng lao dng và qu tiên 
luong k hoch näm 2019 cCia nguô'i lao dng và 
nguài quàn 19 Cong ty. 

7) Thong nht üy quyn cho Giám d6c Cong ty xem xét 
các diu khoàn hçp dng và k9 kt cac hgp dong 
chuyên nhu'çxng 4t tu' nganh nu'Ot (dông ho nuóc) vOi 
T6ng Cong ty cp nuOc Sài Gôn TNHH MTV trong 
näm 2019, Co giá trj nhO hon 35% tong giá trj tài san 
doanh nghip ghi trong báo cáo ti chInh gân nhât. 

8) Thông qua hçxp dng mua bàn si nuot sach qua dong 
ho tong näm 2019 gina Cong ty cO phân cap nuOc 
Ch9 Lan và Tong Cong ty cap ntxac Sài Gôn TNHH 
MTV, vài don giá là 5.120,6 dông/m3. - 

14 41/NQ-HDQT 
(Lay 9 kien 

bang van van) 

24/09/2019 Thông nh.t nQi dung triên khai vic thy 9 kiên Dai  hi 
dong cO dông V/v  bàu bô sung thành viên Ban Kiêm soát 
Cty cO phân cap nu'àc Ch Lan nhim k9 2017 —2022. 

15 421NQ-HDQT 
(Lay 9 kiên 

bang van van) 

08/10/2019 Thóng nht üy quyn cho Giám dôc Cong ty xem xét 
các diêu khoãn hqp dông và k9 két hp dong vài Tong 
Cong ty cap nuOc Sài GOn TNHH MTV ye vic dào tao 
thi náng bc näm 2019 cho cOng nhân. 

Cong y  cô phdn cdp nuOc ChqLón 
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16 43/NQ-HDQT 
(Lay kiên 

bang van van) 

16/10/20 19 CMp thuân cho Giám dc Cong ty k k& hqp dng mua 
dai khôi thüy nhixa PP và van cóc nhja cüa Cong ty 
TNHH thuong rni N.T.P vOi giá trj hçp dng d bao 
gôm 10% thuê GTGT l 291.308.457 dong. 

17 44/NQ-HDQT 
(Lay kién 

bang van van) 

22/10/2019 Thng nhAt giao Giám dc Cong ty xem xét dê k kêt 
Bàn thOa thuân, Hcp dOng trang bj bàn quyên phân 
mrn ArcG1S (khi có k& qua dAu thu) vói chi phi duqc 
phân bô theo nguyen täc nhu sau: Tong Cong ty cap 
nuàc Sài COn ThHH MTV chju 50% chi phi, 50% chi 
phi cOn li duc phân bô cho 06 cong ty c phân cap 
nuOc diia trên so dâu nOi (dOng ho nuàc) cüa môi don 
vj, nhir ni dung Bàn thOa thuan và phi 1c.dinh kern ye 
dir kiên chi phi phân bô. 

18 45/NQ-HDQT 
(Lay ' kien 

bang van van) 

12/11/2019 ChAp thuan cho Giám dOe Cong ty c phn cap nuót 
Chq Lan k ket hp dong mua dOng ho nuàc song siêu 
am 25 ly cüa Cong ty TNHH thiiong mi N.T.P vài giá 
trj hgp dng d bao gm 10% thu GTGT là 
879.780.000 dông 

19 46/NQ-HDQT 
(Lay kiên 

bang van van) 

14/11/2019 Th&ng nhAt trin khai don giá nuóc sach cho dôi tupng 
co quan hành chInh sir nghip, doàn the; don vj san 
xuât; don vi kinh doanh, djch vi trên dja bàn Cong ty 
quàn I, 1 trinh 2019 — 2022, theo Quyt djnh sO 
728/QD-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 cüa Tong 
Cong ty cap nuóc Sài COn TNHH MTV. * 

20 47/NQ-HDQT 
(Lay kiên 

bang van van) 

12/12/2019 ChAp thuân cho Giám d& Cong ty k' kêt h9p dOng rnua 
dai lay nuOc PP và van cóc nhira cUa Cong ty TNHH 
thuung mi N.T.P vol giá trj hqp dOng d bao gOm 10% 
thuê GTGT là 758.043.000 dOng. 

21 48/NQ-HDQT 
(Lay ' kiên 

bang van van) 

25/12/2019 ChAp thuân cho Giám d6c COng ty k két hcip dOng mua 
4t tu cüa COng ty TNHH thuong mi N.T.P: 

- Mua dOng ho nuàc song sieu am 50 ly cüa COng 
ty TNHH thuung rni N.T.P vói giá trj h9p dOng d bao 
gm 10% thue GTGT là 147.870.558 dOng. 

- Mua 139 b Logger I kênh áp lrc và phii kin 
ci)a Cty TNHH thuong rni N.T.P vol giá trj hqp dOng 
dà bao gm 10% thud GTGT là 2.95 0.970.000 dOng. 

1.4/-Hort d3ng cüa thành viên HDQTt43c lap: 
DHDCD thuàng niên näm 2017 to chrc ngày 06/06.2017 dà bâu HDQT nhim 1cS' 

2017-2022 gOm 07 thànhvien,trong do CO 3 thành viên dc lip. 
Den ngày 03/08/2017, HDQT Cong ty nhim kS' 2017 — 2022 h9p và thông nhât 

không thành l.p các tiêu ban nhrng d phân cong các thành viên HDQT CO ten sau dâu phv 
trách các linh virc nhân sir, 1uong thx&ng, chInh sách phát triên (NQ so 07/NQ-HDQT 
ngày 07/08/20 17): 

Ong Lê Huy Hung, thành viên HDQT dc 1p phii trách v nhân sir. 

Ong Trn Van Châu, thành viên HDQT dc 1p phii trách v itrong thu&ng. 

- Ong Nguyn Thanh Phong, thành viên HDQT dc 1p phi trách v chInh sách phát 
triên. 

Các thành viên HDQT duçic phân cOng dA thrc hin vic theo dOi, giám sat cOng tác 
trong lTnh viTrc phi trách. 
1.5/- Dan/i sdch các thành viên HDQT cO chãng c/il dào 410 ye quãn trj cong ty: không 

Cong , cd phdn cOp nuc Chçr LOn 
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2) Ban Kim soát  
2.1/-Than/i viên và co c6u cüa Ban Kilm sod! 

Ti DHDC? thuông nien nãm 2017, c dông d bu ra Ban KMm soát (BKS) nhim 
k' 2017 — 2022 gôm 5 thành viên. Trong do hu hêt các thành vien deu có chuyên mon Va 
kinh nghim ye tài chinh, kê toán, Truông Ban lam vic theo chê dO chuyên trách. 

Ngày 04/09/2019 Cong ty dä thi.rc hin cong bO thông tin 24 gi theo quy djnh dOi 
vOi cong ty niêm yet V/i,  bà Dung QuS'nh  Nga thOi là thành viên BKS Cong ty cô phân cap 
mxàc Cha Lan nhiêm k' 2017-2022 (can cir Diem f, Khoãn 5, Diêu 48 Diêu 1 Cong ty). 
Den ngày 23/12/2019, thông qua hinh thrc lay kiên bang van bàn, Di hOi  dông Co dông 
da thông nhât bâu bô sung bà Nguyn Thi Bão Châu vào BKS Cong ty Co phân cap nTXOC 
ChaLOn nhiêm 1c' 2017 — 2022. Kê tr 23/12/2019 den th?ñ diem 1.p báo cao, BKS Cong 
ty gOm các thành viên sau: 

1.  Ba Li Thj Thu Tnthng Ban 
2.  Ba Nguyen Thj Báo Châu Thành viên 
3.  Ba Trixang Thj Thanh Nhung Thành viên 
4.  Ba Lê Thj Kim Xuyên Thàrth viên 
5.  Ong Nguyn Ng9c Lixng Thành viên 

SO 1ixcng CO phân sâ hilu và di din si httu cüa các thành viên BKS cüa Cong ty Co 

phân cap nuOc Chç Lan tInh den thôi diem 1p báo cáo (theo danh sách cô dOng chOt ngày 
16/10/2019: 

sO 
TT Ho và ten 

. 

COphn 
tr'c tiêp s& htiu 

C phAn 
di din s& hu'u 

TOng cong 

So 
ltrqng 

T' 
%vôn 
diu I 

sO 
krçrng 

T 
%von 

sO 
Iu'çYng 

T lê 
%vOn 
diu 

1 Lai  Thj Thu 8.500 0,065% - - 8.500 0,065% 
2 NguynThjBàoChau - - - - - - 
3 BàTrgThjThanhNhung - - - - - 
4 Ba Lê Thj Kim Xuyn - - - - - - 
5 Ong Nguyn Ngoc Luong - - - - - - 

TOng cong 8.500 0,065% 8.500 0,065% 

Hoql d3ng gidm sdl cáa BKS dôi vó'i HDQT, Ban Gidm d6c diu hành va C6 dông: 
Ban Kim soát d thirc hin trách nhim và quyên hn ci:ia mInh, thay mt các Co 

dOng giãm sat hot dng SXKD cüa Cong ty thông qua các hot dng chü yêu sau: 
- Giám sat hot dng cüa HOi dOng quàn trj lien quan dn vic thixc hin Nghj quyêt 

Di hOi  dOng cO dOng. 
- Giám sat vic quàn 1 diuhành san suit kinh doanh cüa Ban giám dc. 
- Kim tra tInh hqp 1, hçip pháp, tInh trung thxc và mirc dO cn trong trong quãn l, 

diêu hành hot dng kinh doanh, tInh h thOng, nhât quán và phi hqp cüa cong tác kê toán, 
thông kê và 1p báo cáo tài chfnh. 

- Thm djnh báo cáo tInh hinh kinh doanh trng qu, báo cáo tài chInh sáu thang và 
báo cáo tài chmnh näm cüa cOng ty, dánh giá cong tác quãn l cüa HOi  dOng quãn trj. TrInh 
báo cáo thâm dinh báo cáo tài chInh, báo cáo tmnh hinh kinh doanh hang nàm cUa cong ty 
và báo cáo dánh giá cOng tác quán l cüa HOi dOng quãn trj t.i cuOc hop Di hi dOng cO 
dOng thi.ring nien. 

- Xem xét sO k toán và các tài lieu khác cüa cong ty, các cong vic quãn 1, diêu 
hành hot dQng cüa cong ty. 

Cong i c phdn cdp nuc Chçr LOn 
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- Kiên nghj Hi dông quãn tr hoäc Dai hi dông cô dông các bin pháp sira dôi, bô 
sung, cãitiênccy cau to chüc quãn 1, diëu hành hot dtng kinh doanh ci.ia cong ty. 

- DO xuât vic lira ch9n Cong ty kim toán dc 1p kirn toán báo cáo tài chInh närn 
20 19. 

-' Thão 1un vi Kim toán viên dc lap v tInh chit và pham vi kim toán truOc khi 
bat dâu vic kiOm toán. 

- Theo dOi và kim tra tinh hinh thuc hiên k hoach san xuât kinh doanh Va d.0 tu 
xây dirng co bàn hang qu, näm. 

- Tham gia kin v báo cáo tài chfnh, kt qua hoat dng san xuAt kinh doanh trong 
cac phiOn hçp Hi dông quàn td. 

Stp/ii hçrp Izoçit a3ng cáa BKS ct6i vO'i hoat d3ng cáa HDQT, Ban Giárn 1ôc diêu hành 
và các can b5 quân 1j /ihdc: 

- Trongnam 2019, Ban kim soát dà chij dng trao di, thng nhât vâi Hi dông quàn 
trj Cong ty ye các nöi dung, ke hoach kiOrn tra, giám sat, phôi hçp vi Ban giám dOc trong 
qua trinh triOn khai cOng tác kiOm tra, giám sat. Ban kiêm soát thông báo ket qua cOng tác 
kiOm tra, gidm sat dOi vâi HDQT và Ban Giám dOe dê cO nhuTig bin pháp xir 1' kjp thai 
nhü'ng van dO ton tai  nhãm nâng cao hiu qua quãn 1'. 

- HDQT Cong ty dä cung cp kp thai, d.y dü các ngh quyt, quyêt djnh cua HDQT 
cho Ban kiOm soát. Ban Giám dOc dä tao diu kin cho Ban kiOrn soát trong vic thu thp 
CaC thông tin, tài 1iu liOn quan dOn hoat dông san xuât kinh doanh cña Cty khi Co yOU câu. 

- D6i vOi e dOng: trong näm 2019 Ban kim soát Cong ty khOng nhn diiçc dan thu 
yOu câu hay khiOu nai cüa c dOng hoc nhOm cô dOng ye CáC van dO liOn quan dOn hoat 
dng san xuât kinh doanh cüa COng ty. 

3) Các giao dich, thu lao và cäc khoãn lo'i Ich cüa Hôi dng quãn tn, Ban giám dôc  
vã Ban kiêm soát 

3.1/-Lu'o'ng, Iii u'ó'ng, 11th lao, các k/wan lo'i Ic/i: 
- Thi lao cüa HDQT va BKS duçc Dai hi dng c dông quyt djnh, mirc thu lao 

birth quân cua näm 2019 là 5 (nãm) triu dOng / ngu6 I tháng. 
- Tin luong cüa Nguai quan 1 (bao gm Chii tjch HDQT, Tru&ng Ban Kiêm soát, 

Ban Giám dOe và KO toán truOng) duc huang theo quyOt djnh ciia HDQT. HDQT thông 
qua qu' tiOn luong kO hoach cña Ngu'ai quãn 1, hang tháng Nguai quãn 1' duçc tarn mg 
tiOn luang bang 75% tiOn luang k hoach  duc duyt. DOn cuOi nàm, cOn cir vào ROt qua 
hoat dng SXKD cüa COng ty, HDQT së quyOt dnh (Nghi, quyOt) qu tiOn luo'ng thixc tO 
dugc huang cüa Nguai quan 12. 

- Tin thu&ng cho Nguäi quãn l COng ty do Dai  hi dng c dOng quyt djnh, can ci 
vào kOt qua san xuât kinh doanh hang nàm ciia COng ty. 

3.2/-Giao djc/i cp1liéCu  cith eli Jông n3l b3: KhOng có 

3.3/- Hpp ttng 1ioc giao djch vol cli aông n5i b3: 
a/-cac Iiip 1ling hoc glao d•icli vOl cô' Uông n3i b3: 

So 
TT 

Tn to 
chü'c / 

CánhOn 

Mi quan h 
lien quan 

vOiCôngty 

So giy NSH, 
ngãy cap, noi 

cap 
Dia chi 

ThOi diem 
giao dlch  

vOl 
Cong ty 

So NQIQD 
cüa DHDCD / 

HDQT 
thông qua 

SO 1uyng, t 
l näm giu cô 

phiu sau 
khi giao djch 

Ghi 
chO 

Tang 
Cong ty 
cap nLrOc 
Sài GOn — 

TNHH 
MTV 

Ct dông IOn 
(Co dOng 

Nhà nuOc) 

41060000102 
26/07/2005 
SO KHDT 
TP.HCM 

S 1 
Cong 

truOng 
Quc té, 
Quân 3, 

TP.HCM 

11/04/2019 4OINQ-HDQT 
ngày 

12/09/2019 
cOa HDQT 

6.630.400 
(chirri t 1 

51 %) 

(*) 

Cong ty co phdn cá'p nuó'c CII 9  Lan 
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So 
TT 

Ten t6 
chü'c / 

ca nhân 

Mi quan h 
lien quan 

vOi COng tY 

S giy NSH, 
ngãy cap, noi 

cap 
Bja chi 

ThO'i diem 
giao djch 

vOi 
Cong ty 

S6 NQ/QD 
cüa DHDCD / 

HDQT 
thông qua 

So iung, t' 
l näm gi& cô 

phiu sau 
khi giao dlch 

Ghi 
chü 

(**) 
2 Tang 

Cong ty 
cap nu.Oc 
Sài GOn — 

TNHH 
MTV 

C dOng Ian 
(CO dông 
Nhà nuoc) 

41060000102 
26/07/2005 
Sâ KHfT 
TP.HCM 

só 1 
Cong 

trtl&ig 
Quc th, 
Qun3, 

TP.HCM 

23/09/2019 40/NQ-HDQT 
ngãy 

12/09/2019 
cüa HDQT 

6.630.400 
(chim t' 1 

51%) 

3 Tóng 
Cong ty 
c&p nuàc 
Sal GOn— 

Th HH 
MTV 

-nt- -nt- -nt- 14/05/2019 -nt- -nt- 
(**) 

4 T6ng 
COng ty 
cap nu'ó'c 
SàiGôn— 

TNHH 
MTV 

-nt- -nt- -nt- 12/08/2019 -nt- -nt- 
(**) 

(***) 
5 Tang 

Côngty 
cap nrâc 
Sài Gôn — 

TNHH 
MTV 

-nt- -nt- -nt- 12/12/2019 42/NQ-HDQT 
ngày 

08/10/2019 
cüa HDQT 

-nt- 

Ghi chit: 
(*): là hcp dông hcip dông mua ban si nrâc sch qua dông ho tong và phi hic diêu chinh 

hcip dong mua ban si nuàc sach  qua ctông h tong. 
(**): là hçp dOng mua v.t tu ngành nuc. 
(***): là hgp dông dào to thi nâng b.c cho Cong nhân näm 2019. 

b/-Giao djch gifra ngu'ôi n5i b3 cong ty niêm ylt, ngithi có lien quan cüa ngwô'i n3i b3 
vOi cong ty con, cOng ty do cOng ty niêm yet nám quyên kiêm sodt: 

Khong Co 

c/-Giao djch gifra cong ty vol cdc d61 tu'çrng khdc: 
Giao djch gii?a cOng ty v&i cOng ty ma thành vien HFQT, thành viên Ban Kiêm soát, Giám 
dOc (Tong Giám dOc,) diêu hành dã và dang là thành viên sang 1p hogc thành viên HDQT, 
Giám dOc (Tong Giám dOc,) diêu hành trong th&i gian ba (03) näm trO igi day ('tInh tgi th&i 
diem lap bdo cáo: 

s 
TT 

TOn 
Cong ty 
giao djch 

Ten nguôi ni b / Mói quan ThOidiOm 
giao djch 

SNQ/QD cUa 
DHDCD I IIDQT 

thông qua 

Ghi 
chü h liOn quan vOi 

Cong ty giao dich 
Dja chi 

Cong ty 
TNHH 

Thuong rnai 
N.T.P 

Ong Nguyn Thanh Phong: 
-Thành vien HDQT Cong ty c 
phn cap nuOc Ch LOn. 
-Giám dôc Cong ty TNHH 
Thuang mal  N.T.P 

278 
To Hin 
Thành, 

P.15, Q.  10, 
TPHCM 

05/07/20 19 36/NQ-HDQT 
ngày 20/06/20 19 

cüa HDQT 

(*) 

2 Cong ty 
TNHH 

Thuung rnai 
N.T.P 

-nt- -nt- 26/09/2019 40/NQ-HDQT 
ngâ.y 12/09/2019 

cOa HDQT 

(*) 

3 Cong ty 
TNHH 

Thuong mal 
N,T.P 

-nt- -nt- 29/10/20 19 431NQ-HDQT 
ngày 16/10/2019 

cüa HDQT 

(*) 

Cong ' c phdn cdp nuOc C/wi Lan 
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CONG TY 
COPHAN 

CA'P NLtci' 

CWLN 

So 
TT 

Ten 
Cong ty 
giao djch 

Ten nguOi ni b I Mi quan 
h lien quan vOi 

Cong ty giao dich 
Dja chi 

Thol diem 
giao dch 

S NQ/QD cüa 
DHBCB I FIDQT 

thông pia 

Ghi 
chü 

4 Cong ty 
TNHH 

Thuong rn.i 
N.T.P 

Ong Nguyn Thanh Phong: 
-Thânh viên HDQT Cong ty c 
ph.n cp nuóc Cho Lan. 
-Giám dôc Cong ty TNHH 
Thuung mai  N.T.P 

278 
To Hin 
Thành, 

P.15, Q.  10, 
TPHCM 

12/11/2019 45/NQ-HDQT 
ngày 12/11/2019 

cOa HDQT 

(*) 

5 COng ty 
TNHH 

Thuong rni 
N.T.P 

-nt- -nt- 26/12/2019 47/NQ-1-{DQT 
ngày 12/12/2019 

cOa HDQT 

(*) 

6 Congty 
TNHH 

Thuung rni 
N.T.P 

-nt- -nt- 31/12/2019 48/NQ-HDQT 
ngãy 25/12/20 19 

cOa HDQT 

(*) 

Ghi chü: 
(*): là hçip dng mua vt tu nganh nuc. 

Giao djch gilia cOng ty vái cOng ma ngzthi cO lien quan cza thành viên HDQT, thành 
viên Ban Kiêm soOt, GiOm dOc (Tong Gián2 dO'c,l d'iêu hành là ththnh viên HDQT, GiOm dOc 
(Tong GiOm dOc) diêu hOnh: 

Không cO. 

Các giao d/ch khOc cOa Cong ('né'u có,) có the' mang iqi li Ich vt chO't hoc phi vt chO't 
dOi v&i thành viên HDQT, thành viên BKS, GiOm dOc (Tong GiOm dOc,) diéu hành: 

Không có. 

3.4/- V&c  t/irc  h&n  cdc quy ti/n/i ye quOii tr/ cong y: Cong ty thirc hin dung Va dày dU 
các quy djnh pháp lut ye quàn tr cong ty. 

VI. BAO CÁO TAI CH!NH 
1) Y kin kim toán:  theo báo cáo tài chInh kim toán dà gCri cho c dOng va gri kern 

theo Báo cáo thuOng niên. 
2) Báo cáo tài chInh du'o'c kiêm toán:  gui kern theo Báo cáo thung niên. 

Nc! nh/In: 
-UBCK Nhà nuOc; 
-SO GDCK TP.HCM; 
-Uru VT, VP.HDQT. 
(Guy Uy quyn s 670/ti Q-CNCL- 
TCHC ngày 2 7/0 3/2020). 
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