










    CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

            GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

                  NĂM 2021  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước  

và Xây dựng Bảo Lộc 

 

Tên cá nhân hoặc tổ chức:……………………………………………………………. 

Giấy CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD số……………………cấp ngày………………….. 

Nơi cấp………………………………………………………………………………... 

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:……………………………………………………………. 

Điện Thọai:……………………………… ……Fax:. ………………………………..  

 Tôi (chúng tôi) đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

của Công ty CP Cấp thoát nước & Xây dựng Bảo Lộc, với số cổ phần biểu quyết 

là…………………..(Bằng chữ………………………………………………………);  

 Trong đó: 

 Số cổ phần sở hữu…………………… cổ phần 

 Số cổ phần được uỷ quyền……………cổ phần. 

(Gửi kèm theo đây……………giấy ủy quyền) 

Tôi(chúng tôi) xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội. 

                                                               …………….., ngày        tháng       năm 2021 

                                                                                       Người đăng ký 

                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

  - Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự này về Công ty theo địa chỉ: Công ty 

CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc - 56 Lê Thị Pha - Phường 1 - TP. Bảo Lộc - Tỉnh 

Lâm Đồng. 

  - Nếu quý cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy 

quyền kèm theo Giấy đăng ký tham dư ̣về địa chỉ của Công ty. Mọi vướng mắc xin liên hệ số điện 

thọai: Phòng Tổng hợp: 0263. 3711.004.  

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

…………………, ngày        tháng       năm 2021 

 

                                                                                                                                             

  

            GIẤY ỦY QUYỀN 

Về viêc̣ tham dƣ ̣Đaị hôị đồng cổ đông thƣờng niên năm 2021 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nƣớc  

và Xây dựng Bảo Lộc 

 

Căn cứ nội dung Thư mời V/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 

2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc. 

NGƢỜI ỦY QUYỀN: 

Tên tôi là:………………………………...CMND/Hộ chiếu số: …………..…… 

Cấp ngày:……………………..Nơi cấp:………………………………………... 

Hiện sở hữu:…………………cổ phần của Công ty CP Cấp thoát nước  & Xây 

dưṇg Bảo Lộc. 

 Vì tôi không tham dự được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 

Công ty nên tôi ủy quyền cho Ông (Bà) có tên sau: 

NGƢỜI ĐƢỢC ỦY QUYỀN: 

 Ông (Bà)…………………………….….CMND/Hộ chiếu số: ………………… 

Cấp ngày:……………………..Nơi cấp:………………………………………... 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

 Là người đại diện , thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, dư ̣

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cấp thoát nước và 

Xây dựng Bảo Lộc, theo nôị dung Thư mời (đính kèm). 

 THỜI HAṆ ỦY QUYỀN: 

 - Giấy ủy quyền se ̃hết hiêụ lưc̣ ngay khi kết thúc Đaị hôị. 

 - Người đươc̣ ủy quyền không đươc̣ ủy quyền laị cho người khác. 

 

   NGƢỜI ĐƢỢC ỦY QUYỀN                                                NGƢỜI ỦY QUYỀN 

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                                    (Ký và ghi rõ họ tên) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƢỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 
 

TÀI LIỆU HỌP 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƢỚC 

VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 

NĂM 2021 
 

Bảo Lộc, 05/2021 
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NỘI DUNG Trang 

1. Chƣơng trình đại hội   ------- 2 

2. Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động 
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doanh năm 2021. 
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I. CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƢỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 
 
 

Thời gian: 08:00-12:00 sáng thứ 3, ngày 25/05/2021 

Địa điềm: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và XD Bảo Lộc, 56 Lê Thị Pha, P1- Tp Bảo Lộc 

Thời gian Nội dung 

7h30-8h00 - Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho cổ đông, đón tiếp khách mời và Chào cờ 

8h00-8h10 - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và phát biểu khai mạc 

8h10-8h20 - Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự  Đại hội 

8h20-8h35 
- Thông qua Quy chế làm việc 

- Thông qua chương trình Đại hội  

8h35-8h45 

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký: 

+ Đoàn chủ tịch: 

1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu: Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa 

2. Ông Nguyễn Quốc Tuyến: Phó CT HĐQT - GĐ Cty 

3. Ông Võ Thành Y: Thành viên HĐQT 

+ Ban thƣ ký: 

1. Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa:        Trưởng ban 

2. Bà Nguyễn Thị Minh Hải:              Thành viên 

8h45-9h40 

- Thông qua các báo cáo: 

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 

và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2021. 

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2021. 

9h40-10h10 

- Thông qua tờ trình: 

1. Tờ trình về các nội dung thường niên trình ĐHCĐ: 

 Báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2020. 

 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 

 Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

 Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 

 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 

2. Tờ trình cập nhật và thay đổi ngành nghề Công ty. 

3. Tờ trình chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;Quy 

chế hoạt động của HĐQT;Quy chế hoạt động của BKS. 

10h10-10h30 
- Thảo luận các nội dung chính của Đại hội (các Báo cáo và tờ trình) 

- Giải đáp các ý kiến của cổ đông. 

10h30-10h45 - Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình 

10h45-11h00 - Giải lao, tổng hợp kết quả biểu quyết 
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11h00-11h10 - Công bố kết quả biểu quyết 

11h10-11h30 
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ 2021 

- Bế mạc Đại hội 
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II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 

2021CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY. 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƢỚC 

VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 
─────────────── 

Số:          /CTNBL     
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
───────────────────────── 

   Bảo Lộc, ngày      tháng    năm 2021 

BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021  
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Bảo Lộc báo cáo HĐQT và Quý cổ 

đông về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ kế 

hoạch công tác năm 2021, cụ thể như sau: 

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

1. Đặc điểm tình hình chung: 

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, được tổ 

chức ngày 10/5/2020, đã thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2020. Hoạt động chính của Công ty là cung cấp ổn định nhu cầu cung cấp nước 

sạch trong sinh hoạt và sản xuất tại địa phương; đảm bảo chất lượng nước, phát triển 

khách hàng và lắp đặt mở rộng các tuyến ống cấp nước trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. 

- Thực hiện kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết HĐQT. Trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, Công ty có những khó khăn và thuận lợi như sau: 

1.1 Thuận lợi:  

- Công ty được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng; ủy các cấp, các sở Ban 

ngành của tỉnh, địa phương. Đặc biệt chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, cũng như sự nỗ lực, 

đoàn kết nhất trí giữa Ban Giám đốc và các phòng Ban, Xí nghiệp trong Công ty nên tập 

thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đời sống và việc làm của Người lao động ổn 

định và từng bước được cải thiện. 

DỰ THẢO 
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- Bên cạnh đó việc xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với tốc độ phát triển 

khu vực, nhất là tính kế thừa mang lại hiệu quả cao trong việc thi công lắp đặt hệ thống 

mạng lưới tuyến ống cấp III, ống nhánh trên địa bàn đã tạo được sự tăng trưởng ổn định 

về sản lượng và doanh thu. 

1.2 Khó khăn: 

- Do đặc thù Doanh nghiệp là Công ty Cổ phần (vốn Nhà nước chi phối sở hữu 

75,94%), nguồn lực tài chính còn hạn chế nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp 

cận vay vốn ưu đãi của các tổ chức tín dụng, đã ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư mở 

rộng và đầu tư chiều sâu để đáp ứng yêu cầu SXKD ngày một gia tăng.  

- Tỷ lệ thất thoát nước vẫn còn cao do hệ thống mạng lưới đường ống nước hiện 

hữu được quy hoạch cho giếng nước ngầm, cũng như một số địa bàn quản lý của Công 

ty là một trong những khu vực dân cư lâu đời có hệ thống ống sắt tráng kẽm đã cũ mục 

nát đến thời kỳ phải thay thế. Từ 01/01/2019, Công ty Cp đầu tư Thiên Hòa An đã đơn 

phương thực hiện dừng việc cung cấp nước cho Công ty, dẫn đến gặp nhiều khó khăn 

trong vấn đề nguồn cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên Ban lãnh 

đạo Công ty cũng đã quyết tâm cao trong việc thực hiện nhanh và kịp thời các biện pháp 

nhằm đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố Bảo 

Lộc, đảm bảo đủ công suất và chất lượng phục vụ khách hàng. 

- Trong quá trình triển khai thi công một số công trình nâng cấp mở rộng các 

tuyến đường nội thị, xây dựng các công trình hạ tầng ngầm của Thành phố, đơn vị tư 

vấn, đơn vị thi công còn thiếu sự phối hợp với Công ty, thiếu sự điều tra thẩm định 

chuyên sâu nên khi thi công xảy ra bể vỡ đường ống gây thất thoát nước, làm gián đoạn 

thời gian cấp nước cho khách hàng. Bên cạnh đó chính quyền địa phương các cấp hiện 

chưa có sự hỗ trợ từ phía các cơ quan hữu quan về mặt chế tài khi xảy ra các sự cố gây 

hư hỏng mạng cấp nước, gây khó khăn lớn cho Công ty trong việc khắc phục và phối 

hợp xử lý. 

- Trong những tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 

cũng chịu tác động, ảnh hưởng nhất định do dịch bệnh Covid-19, một số đối tượng 

khách hàng sử dụng nước là cơ sở sản xuất kinh doanh nhà hàng, khách sạn .v.v hoạt 

động cầm chừng, hoặc ngừng hoạt động, dẫn đến làm giảm doanh thu về giá bán cho 

đối tượng khách hàng sản xuất kinh doanh. 

Với những khó khăn thuận lợi nêu trên Ban giám đốc Công ty kịp thời báo cáo 

và xin ý kiến HĐQT và động viên CBCNV cố gắng vượt qua những khó khăn thử thách 

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 20 

tháng 05 năm 2020 đã thông qua, đảm bảo nhiệm vụ chính trị về cấp nước an toàn, chất 

lượng ổn định, thực hiện tương đối tốt các công tác chống thất thu, thất thoát nước, hoàn 
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thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, đảm bảo thu nhập, đời sống cán bộ Công 

nhân viên và Người lao động. Với số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC, trên cơ sở thống nhất trong Ban lãnh đạo và 

sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau: 

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: 

STT 
CHỈ 

 TIÊU 
ĐVT 

KẾ HOẠCH  

2020 

THỰC HIỆN  

2020 

A Sản phẩm chủ yếu   
  

1 Nước sản xuất trong đó m
3
 3.882.000 3.847.956 

   - Công ty sản xuất m
3
  3.477.000 3.847.956 

   - Mua nước đầu nguồn của Cty Thiên Hòa An m
3
  405.000 0 

2 Nước ghi thu m
3
 2.795.000 2.830.607 

3 Tỷ lệ thất thoát % 28 26,44 

4 Tỷ lệ tồn thu % <1% <1% 

5 KH phát triển mới Hộ 900 - 1000 920 

6 Kiểm định ban đầu Cái 1.500 1.500 

7 Kiểm định TLK định kỳ Cái 4.000 4.004 

8 Thay ĐH Cái 450 520 

B Tài chính - Doanh thu   
  

1 Giá thành tiêu thụ SXCN Đồng/m
3
 8.538 8.070 

2 Giá bán bình quân SXCN Đồng/m
3
 9.103 8.988 

3 Doanh thu SXCN Đồng 25.442.885.000 25.442.527.620 

4 Doanh thu ống nhánh cấp 3, tài chính, DT khác Đồng 1.800.000.000 662.163.916 

5 Doanh thu thuê bao TLK Đồng 18.000.000 15.590.909 

6 Doanh thu phần để lại của phí thoát nước Đồng  
 

57.759.624 

7 Cộng doanh thu Đồng 27.260.885.000 26.178.042.069 

8 Tổng lợi nhuận trƣớc thuế Đồng 1.662.175.000 2.766.146.487 

   - Lợi nhuận của nước sạch   1.579.175.000 2.600.812.348 

   - Lợi nhuận  XDCB, ống cấp 3, khác   70.000.000 54.318.764 

   - Thuê bao TLK   13.000.000 11.283.263 

   - Khác    
 

99.732.112 

C Tỷ lệ chia cổ tức % 4,5 4,5 

D Quỹ lƣơng kế hoạch ngƣời LĐ SX nƣớc Đồng/năm 5.891.000.000 5.925.000.000 

1 Số lao động SX nước bình quân Người 69 69 

2 Thu nhập bình quân của người lao động Đ/n/th 7.114.734 7.155.797 

3 Quỹ lương kế hoạch của người quản lý  1.008.000.000 1.052.000.000 

4 Thù lao HĐQT,BKS  216.000.000 216.000.000 

E 
Dự án xây dựng cụm xử lý nƣớc mặt hồ Lộc 

Thắng, cụm cấp nƣớc xã Lộc An, Lộc Thành 
Đồng 20.000.000.000 Chưa thực hiện 

F Đầu tƣ xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn Đồng 4.000.000.000 4.624.648.428 

   - Phát triển nguồn cấp nước   600.000.000 661.166.889 
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STT 
CHỈ 

 TIÊU 
ĐVT 

KẾ HOẠCH  

2020 

THỰC HIỆN  

2020 

   - Phát triển hệ thống mạng đường ống   954.053.000 1.209.867.229 

  
 - Sửa chữa mạng lưới cấp nước, cải tạo  

các tuyến ống STK, chống thất thoát 
  808.910.000 1.034.837.761 

  
 - Sửa chữa trạm bơm, Máy bơm, Máy  

Châm Clo, Công Nghệ cụm xử lý nước 
  637.037.000 564.730.749 

   - Hóa đơn điện tử   500.000.000 570.365.000 

   - Kiểm nghiệm mẫu nước theo quy định   500.000.000 583.680.800 

                                                             (Số kế hoạch trên cơ sở Nghị Quyết ĐHCĐ 2020) 

 

II. THỰC HIỆN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP NĂM 2020 

1. Các công tác thực hiện đƣợc: 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo từng lĩnh vực tại 

Doanh nghiệp: 

1.1 Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD 2020 

- Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc đã phối hợp cùng các Phòng ban chuyên môn 

xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất 

bằng Nghị quyết số 142/NQ/ĐHĐCĐ ngày 20/05/2020 để làm cơ sở thực hiện nhiệm 

vụ. 

- Công ty bám sát vào tình hình thực tiễn để triển khai kế hoạch, trong quá trình 

thực hiện các vướng mắc, tồn tại được báo cáo với HĐQT và được kịp thời tháo gỡ qua 

các kỳ họp. 

- Công tác phát triển khách hàng, xây dựng cơ bản thực hiện theo đúng kế hoạch 

đã đề ra. Nhìn chung các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đƣa ra đều 

đạt và vƣợt so với kế hoạch, đáng chú ý, đó là: 

+ Chỉ tiêu về tỷ lệ thất thoát nước sạch năm 2020 có giảm so với kế hoạch, tuy 

nhiên vẫn ở mức cao (26,44%): trong năm 2020 Công ty tập trung tiến hành rà soát, 

tăng cường công tác kiểm tra, dò tìm ống bể vỡ và tiến hành khắc phục ngay, kịp thời 

các sự cố bể vỡ. Đồng thời triển khai từng bước việc cải tạo các tuyến ống cũ nát, thay 

thế hệ thống ống STK bằng hệ ống HDPE nên đã giảm nhiều các trường hợp bể vỡ, thất 

thoát. Một số nguyên nhân khách quan làm giảm tỷ lệ thất thoát trong năm 2020 là một 

số công trình hạ tầng kỹ thuật (đường nhánh, đường nội bộ, vỉa hè ..v.v.) trên địa bàn 

thành phố chưa được triển khai (do đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, ghi vốn vào 

giai đoạn trung hạn 2020 – 2025 theo quy định), nên ít xảy ra bể vỡ đường ống do ảnh 

hưởng của công tác thi công. Dự kiến năm 2021, công tác phòng chống bể vỡ càng gặp 
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nhiều khó khăn do các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng loạt triển khai trên địa bàn 

thành phố Bảo Lộc, khi đó tỷ lệ bể vỡ cục bộ sẽ cao, dẫn đến tỷ lệ thất thoát sẽ tăng. 

(theo số liệu báo cáo tổng hợp 02 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ thất thoát trung bình là 

28,15%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1: Bảng thống kê bể vỡ và tỷ lệ thất thoát các tháng trong năm 2020 

 

Bảng 2: Bảng thống kê các điểm bể vỡ theo khu vực các Phƣờng xã năm 2020 trên 

địa bàn thành phố Bảo Lộc 

Ghi chú: Tổng số điểm bể vỡ toàn Công ty năm 2020: 401 trường hợp bể vỡ (năm 2019 

xảy ra 718 trường hợp bể vỡ, giảm 44,2%) 

1.2 Công tác sắp xếp, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty: 

- Tháng 10/2020, Công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch kiện toàn các Phòng ban, 

Xí nghiệp trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; thành lập Phòng Quản lý 

mạng và Thủy lượng kế (trên cơ sở sát nhập Tổ Quy chế và kiện toàn công tác quản lý 
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bộ phận Thủy lượng kế theo quy định pháp luật), chú trọng việc tạo động lực, tăng 

cường ý thức trách nhiệm cho Người lao động. 

- Tháng 08//2020, Công ty quyết định kiện toàn và thành lập Ban Thanh tra Công 

ty; Tháng 03/2021, Công ty tiếp tục công tác tổ chức, thành lập Hội đồng bảo hộ lao 

động và Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo các quy định hiện hành trong 

công tác điều hành quản lý tại doanh nghiệp. 

1.3 Công tác quản lý, điều hành sản xuất. 

- Quản lý vận hành các trạm bơm, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, cũng 

như chuyên môn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Từ năm 2019 Công ty đã tiến hành lắp đặt 

camera thí điểm tại các trạm bơm chính, qua kiểm tra đánh giá đã mang lại một số hiệu 

quả nhất định. Năm 2021 Công ty sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá thường xuyên tính hiệu 

quả và sẽ có những báo cáo tác động cụ thể hơn trong thời gian tới 

1.4  Công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn: 

- Công tác đầu tư phần nguồn: Theo định hướng của UBND tỉnh Lâm Đồng, 

trong thời gian tới Công ty sẽ từng bước hạn chế việc khai thác nguồn nước ngầm. Tuy 

nhiên hiện trạng tỷ lệ khai thác các giếng khoan chưa đạt hết công suất. Trong năm tập 

trung vào khâu thổi rửa, bảo dưỡng và khai thác ổn định ở mức an toàn nên nguồn khai 

thác vẫn đảm bảo. 

- Đầu tư thi công lắp đặt các tuyến ống xương cá D50, D32, D25 vào các ngõ 

hẻm xa đường ống cái để mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển thêm khách hàng 

mới theo yêu cầu và thỏa thuận của các hộ dân, tổ dân phố, phường, xã. 

- Công tác đầu tư hệ thống mạng: Trong năm chủ yếu tập trung nhân lực vào các 

công trình di dời cải tạo và lắp đặt hệ thống cấp nước D100, D150 theo Dự án tuyến ống 

khu Trung tâm hành chính (Phường 2); tuyến ống Lý Thường Kiệt – Đào Duy Từ; v.v. 

1.5  Công tác quản lý, vật tƣ, tài sản thiết bị   

- Tài sản của ngành cấp nước có đặc thù rải đều khắp trong phạm vi trung tâm 

thành phố, nhưng với tinh thần trách nhiệm của CNV, cộng với ý thức của cộng đồng và 

xã hội, nên trong năm qua không xảy ra vụ mất mát nào ảnh hưởng đến tài sản của 

Công ty.  

- Việc theo dõi tài sản thiết bị năm tài chính năm 2020 Công ty quản lý tốt các 

vật tư, thiết bị. Tiến hành kiểm kê, đánh giá định kỳ theo đúng qui định của Nhà nước 

(được Công ty Kiểm toán FAC tham gia giám sát và kiểm tra thực tế). 

1.6  Công tác Quản lý chất lƣợng sản phẩm:       

- Quản lý chất lượng nước sạch là công tác đặc biệt quan trọng, được tổ chức 

thực hiện thường xuyên và liên tục, chú trọng vào những khách hàng sử dụng nước với 
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khối lượng lớn, khách hàng sử dụng nước có biến động tăng giảm bất thường. Tổ quy 

chế thường xuyên thực hiện công tác thanh tra và quản lý mạng và đột xuất kiểm tra 

những đồng hồ nước nghi vấn nhanh chậm kịp thời cân chỉnh theo kế hoạch, theo yêu 

cầu của khách hàng. Vi phạm vi lệ, rà soát các hợp đồng sử dụng nước một cách thường 

xuyên, không tăng khống nhân khẩu, điều chỉnh định mức bổ sung cho khách hàng kịp 

thời đúng qui định.   

- Kiểm tra chất lượng nước thường xuyên tại đầu nguồn, trên đường ống truyền 

tải, tại các vị trí cuối nguồn và xả rửa hệ thống cấp II, III theo định kỳ hoặc đột xuất, 

đảm bảo an toàn vệ sinh cho khách hàng sử dụng nước. Nước sạch trong quá trình sản 

xuất luôn được giám sát thường xuyên và liên tục, đảm bảo chất lượng, tuân thủ theo 

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y tế. Qua kết quả xét nghiệm được 

tổ chức thực hiện định kỳ bởi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, phân tích 

mẫu nước trên hệ thống cấp nước TP Bảo Lộc đạt chất lượng nước sử dụng cho sinh 

hoạt sau khi xử lý theo quy định. 

- Giao nhiệm vụ quản lý, kiểm tra thường xuyên cho Phòng Kế hoạch Kỹ thuật 

phối hợp với bộ phận quản lý mạng (nay là Phòng Quản lý mạng và Thủy lượng kế) và 

các phòng ban khác theo dõi các tuyến bể vỡ kể cả ngày và đêm, đã kịp thời xác minh, 

báo cáo Lãnh đạo và sửa chữa kịp thời những sự cố bể vỡ. 

1.7  Công tác quản lý Tài chính 

- Công tác quản lý Tài chính kế toán được thực hiện theo đúng Luật kế toán và 

các chế độ quy định của Nhà nước, phù hợp với các đặc điểm hoạt động sản xuất kinh 

doanh và các yếu tố chung của Công ty Cổ phần. Chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp 

pháp, hợp lý, hợp lệ.  

- Chấp hành chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành về quản lý tài 

chính của Công ty Cổ phần, Công ty dựa vào các chính sách đó ban hành bổ sung các 

quy định nội bộ, quản lý kinh tế, định mức kinh tế kỹ thuật, được công khai minh bạch. 

- Tiết kiệm chi phí, có lộ trình các khoản chi. Tập trung phân bổ nguồn lực lao 

động phù hợp. Động viên, tập trung nguồn lực vào làm các công trình XDCB bên ngoài 

để tăng Doanh thu, bù đắp lợi nhuận cho Sản xuất nước. 

- Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và các cổ đông. 

1.8  Công tác thực hiện chế độ đối với Ngƣời lao động. 

- Công ty rà soát bổ sung, sửa đổi một số Nội quy, Quy chế, quy định về chính 

sách đối với Người lao động theo pháp luật quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của 

Người lao động, cũng như bảo đảm và tuân thủ theo quy định của Nhà nước. 
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- Các chế độ tiền lương tiền công được thanh toán theo quy định, đồng thời 

Người lao động cũng tham gia đóng góp các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo quy 

định. Công ty cũng chi nộp 100% cho Nhà nước các khoản bảo hiểm này. 

- Việc trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ chuyên ngành để lao động, sản xuất 

đảm bảo chất lượng và số lượng. Thường xuyên chăm lo đến đời sống tinh thần và môi 

trường làm việc cho Người lao động. Công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ 

nhân viên được thực hiện tốt (Công ty có Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ cho người 

lao động với Bệnh Viện II Lâm Đồng), qua đó giúp người lao động an tâm công tác nên 

năng suất chất lượng lao động được đảm bảo. 

1.9  Công tác bảo vệ cơ quan an toàn, an ninh chính trị nội bộ: 

- Đây là nhiệm vụ hàng đầu mà Công ty quan tâm, nhất là phối hợp cơ quan 

Công An Thành phố Bảo Lộc trong công tác bảo vệ và lắp đặt hệ thống PCCC đảm bảo 

an toàn theo quy định, khắc phục kịp thời các trường hợp mất cắp, hư hỏng nắp trụ chữa 

cháy và các thiết bị trên toàn hệ thống cấp nước. 

- Công tác phòng chống cháy nổ được quan tâm thường xuyên, theo định kỳ 

kiểm tra công tác an toàn PCCN, bổ sung thêm các thiết bị chữa cháy tại trạm bơm và 

văn phòng Công ty. 

- Năm 2020 Công ty tổ chức một số Cán bộ kỹ thuật, người lao động tổ chức 

huấn luyện An toàn lao động nhóm 1,2,3 theo quy định, đồng thời tham gia và thực hiện 

tốt các lớp huấn luyện quân sự tại địa phương, công tác huấn luyện đạt kết quả cao, và 

được đánh giá là khá và giỏi. 

- Thường xuyên thực hiện việc đóng góp hỗ trợ cho các quỹ tại địa phương về 

chính sách hậu phương quân đội, quỹ an ninh quốc phòng đầy đủ, kịp thời. 

2. Vai trò của tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại 

Doanh nghiệp. 

- Chi bộ luôn luôn bám sát, theo dõi trên các lĩnh vực hoạt động SXKD của 

Công ty, từ đó xây dựng các Nghị quyết lãnh đạo các đoàn thể chính trị trong Công ty 

(Công đoàn; Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) phát huy tốt vai trò tiên phong thực 

hiện nhiệm vụ SXKD, đồng thời cùng chi bộ lãnh đạo nhiệm vụ phục vụ sản xuất và 

kinh doanh có hiệu quả cũng là Người đại diện chính đáng cho Người lao động trong 

Công ty, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham ô lãng phí trong SXKD, là người 

tiên phong giáo dục chính trị tư tưởng cho CBNV, vận động thực hiện chủ trương 

đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. 
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3. Các mặt còn tồn tại và nguyên nhân chủ yếu: 

- Khách hàng sử dụng nước trên địa bàn thành phố Bảo Lộc chủ yếu là dùng 

nước phục vụ sinh hoạt, một ít hộ kinh doanh dịch vụ, chủ yếu sử dụng trong mùa khô 

(có nguồn nước giếng ngầm tự khoan), mức tiêu thụ thấp, trong định mức, chủ yếu lắp 

đặt Hệ thống cấp nước của Công ty để đối phó và dùng nguồn giếng ngầm tự khoan để 

sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất. Bên cạnh đó, năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh 

của Công ty cũng chịu tác động, ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, một số đối tượng 

khách hàng sử dụng nước là cơ sở sản xuất kinh doanh nhà hàng, khách sạn .v.v hoạt 

động cầm chừng, hoặc ngừng hoạt động, dẫn đến làm giảm doanh thu về giá bán cho 

đối tượng khách hàng sản xuất kinh doanh 

- Thời gian qua, chất lượng nguồn nước đã được cải thiện đáng kể, đảm bảo các 

quy định về chất lượng nước sạch dùng trong sinh hoạt. Tuy nhiên, do hệ thống mạng 

lưới cung cấp đường ống quá cũ từ trước năm 1991, nay đã xuống cấp trầm trọng, 

đường ống chủ yếu được chế tạo từ chất liệu sắt tráng kẽm, hiện trạng đã mục nát gây 

bể vỡ cục bộ, dẫn đến việc nước bẩn bị đưa vào hệ thống truyền tải, nên Công ty phải 

thường xuyên thực hiện việc xả rửa mạng, cũng như công tác rửa lọc nhiều, tỷ lệ thất 

thoát vẫn ở mức cao (26,44%). 

- Còn một số Cán bộ lao động chưa thực sự năng động, sáng tạo chủ động trong 

xử lý công việc, còn bao che những khuyết điểm thiếu sót của nhân viên dưới quyền, 

CBCNV thiếu đấu tranh phê bình và tự phê bình hoặc nếu có đấu tranh thì chỉ nói chung 

chung, chưa mang tính chất góp ý xây dựng. 

- Quản lý, vận hành mạng lưới đường ống chưa khoa học, việc duy trì bảo 

dưỡng các thiết bị trên mạng chưa được quan tâm đúng mức. Chưa hiện thực hóa việc 

quản lý vận hành, điều hành nước qua sơ đồ, máy tính và vận hành mạng thông qua áp 

lực. 

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

III.1 MỤC TIÊU: 

1. Giữ vững sự ổ định của Công ty về mọi mặt hoạt động, phấn đấu hoàn thành vượt 

mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 

2. Duy trì dịch vụ cấp nước an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng đáp ứng tốt nhu 

cầu dùng nước của khách hàng 

3. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bảo Lộc về 

công tác mở rộng mạng lưới, phát triển khách hàng, từng bước nâng tỷ lệ người 

dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và sản xuất. 

4. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, bố trí và sắp xếp lại lao động cho phù hợp 

với tình hình thực tiễn, đảm bảo các quy định của Nhà nước để nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh. 
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5. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước theo quy định, đảm bảo ổn định 

việc làm và thu nhập, nâng cao đời sống cán bộ Công nhân viên và Người lao 

động trong công ty. 

III.2 CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ KẾ HOẠCH 2021 

A Sản phẩm chủ yếu 
  

1 Nước sản xuất trong đó m
3
 4.208.334 

 
- Công ty sản xuất 

 
3.405.334 

 
- Mua nước đầu nguồn của Cty Thiên Hòa An 

 
803.000 

2 Nước ghi thu m
3
 3.030.000 

3 Tỷ lệ thất thoát % 28 

4 Tỷ lệ tồn thu % <1% 

5 KH phát triển mới Hộ 1.000 

6 Kiểm định ban đầu Cái 1.500 

7 Kiểm định TLK định kỳ Cái 4.000 

8 Thay ĐH Cái 500 

B Tài chính - Doanh thu Đồng 
 

1 Giá thành tiêu thụ SXCN Đồng/ m
3
 8.500 

2 Giá bán bình quân SXCN Đồng/ m
3
 9.056 

3 Doanh thu SXCN  27.439.680.000 

4 Doanh thu ống nhánh cấp 3, tài chính, DT khác  1.800.000.000 

5 Doanh thu thuê bao TLK  16.000.000 

6 Doanh thu phí môi trường  110.000.000 

7 Cộng doanh thu Đồng 29.365.680.000 

8 Tổng lợi nhuận trƣớc thuế Đồng 1.765.680.000 

 
- Lợi nhuận của nước sạch  1.684.680.000 

 
- Lợi nhuận  XDCB, ống cấp 3, khác  70.000.000 

 
- Thuê bao TLK  11.000.000 

C Tỷ lệ chia cổ tức % 4,5 

D Quỹ lƣơng kế hoạch ngƣời LĐ SX nƣớc Đồng 6.211.000.000 

1 Số lao động SX nước bình quân Người 69 

2 Thu nhập bình quân của người lao động Đ/ng/tháng 7.501.000 

3 Quỹ lương kế hoạch của người quản lý  1.008.000.000 

4 Thù lao HĐQT,BKS  216.000.000 

E 

Đầu tƣ xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trạm 

bơm, mạng cấp nƣớc, văn phòng công ty. 

Trang bị mới thiết bị văn phòng, hội trƣờng, 

bơm chìm, máy chân clo các trạm bơm. 

Đồng 5.000.000.000 

F Dự án phát triển nguồn, mạng Đồng 22.500.000.000 

1 
Dự án xây dựng cụm xử lý nước mặt dự  

phòng (xã Lộc Thành) huy động các nguồn vốn 
Đồng 15.000.000.000 
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STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ KẾ HOẠCH 2021 

2 
Tuyến ống cấp nước xã Lộc Thành D168  (cấp 

nước xã Lộc Thành, trại giam Đại Bình) 
Đồng 7.500.000.000 

 

III.3 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị Công ty để tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ 

kế hoạch năm 2021. 

2. Xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao về quan điểm chỉ đạo của Chi ủy, 

Hội đồng quản trị, Ban giam đốc Công ty cùng với sự gắn bó, nhất trí đồng lòng 

của các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCNV trong Công ty. 

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo khí thế sôi nổi và động 

lực cho người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả 

SXKD của Công ty. Năm 2021, Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo 

Lộc được vinh dự giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp Nhà 

nước, Công ty Cổ phần có vốn Nhà nước và các loại hình doanh nghiệp còn lại 

(tại Thông báo Số 01/HĐTĐKT ngày 22/03/2021 của Hội đồng Thi đua khen 

thưởng tỉnh Lâm Đồng). 

4. Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, điều hành của Công ty, từng bước áp dụng 

phương pháp quản lý tiên tiến, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao vài 

trò, trách nhiệm người đứng đầu các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

5. Triển khai hiệu quả kế hoạch cấp nước an toàn, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát 

nước sạch, đồng thời có kế hoạch giải pháp tiết kiệm năng lực, vật tư hóa chất. 

6. Chủ động mở rộng mạng lưới hệ thống, phát triển khách hàng, mở rộng thị 

trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

7. Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện đào tạo và đào tạo lại 

nhân viên kỹ thuật cập nhật các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ mới liên quan đến 

ngành nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch công tác năm 

2021. Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./. 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuyến 
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III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC 

VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Bảo lộc, ngày  tháng 05 năm 2021 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƢỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 

--- 

 

Kính thƣa:  Đại hội đồng Cổ đông 

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây 

dựng Bảo Lộc, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội thường niên 2020. 

HĐQT công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc báo cáo với Đại hội đồng 

cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 như 

sau: 

I. Đánh giá hoạt động HĐQT năm 2020: 

1) Về kết quả sản xuất kinh doanh: 

Kể từ năm 2019, do tình hình dịch Covid nên các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

trên cả nước cũng như trên địa bàn thành phố hoạt động cần chừng nên làm ảnh hưởng 

đến giá bán nước của Công ty. Tuy nhiên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã kịp thời chỉ đạo 

Ban Giám đốc  Công ty chủ đông dự báo các yếu tố ảnh hưởng, tốc độ phát triển để xây 

dựng kế hoạch sản xuất 2020 tăng trưởng khá và đã được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trong  kỳ Đại hội ngày 25/05/2020. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông luôn bám sát vào tình hình thực tiễn và được các thành viên HĐQT ra 

Nghị quyết kịp thời, giải quyết những tồn tại, khó khăn do Ban Giám đốc đề xuất nhằm 

đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, 

hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài 

chính theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020. 

Một số chỉ tiêu cơ bản: 

STT NỘI DUNG CHÍNH ĐVT K. hoạch 2020 T. hiện 2020 
Tỷ lệ 

 % 

1 Tổng sản lượng nước sạch: m
3
 3.882.000 3.847.956 99,1 

  - Công ty sản xuất m
3
 3.477.000 3.847.956 110,7 

DỰ THẢO 
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STT NỘI DUNG CHÍNH ĐVT K. hoạch 2020 T. hiện 2020 
Tỷ lệ 

 % 

  
 - Mua nước của Công ty Thiên 

Hòa An 
m

3
 405.000   

2 Nước ghi thu m
3
 2.795.000 2.830.607 101,3 

3 Tỷ lệ thất thoát % 28 26,44 -1,56 

4 Giá thành tiêu thụ SXCN Đ/m
3
 8.538 8.070 -468 

5 Giá bán bình quân SXCN Đ/m
3
 9.103 8.988 -115 

6 Tổng doanh thu Đồng 25.442.885.000 25.442.527.620 100 

4 Tổng lợi nhuận trước thuế Đồng 1.662.175.000 2.766.146.487 166,4 

C Tỷ lệ chia cổ tức % 4,5 4,5 100  

D 
Quỹ lƣơng kế hoạch ngƣời LĐ 

SX  
Đồng 5.891.000.000 5.925.000.000 100,6 

1 Số lao động SX nước bình quân Người 69 69 100 

4 Thù lao HĐQT,BKS Đồng 216.000.000 216.000.000 100 

E 
Đầu tƣ xây dựng cơ bản, sửa 

chữa lớn 
Đồng 4.000.000.000 4.624.648.428 115,6 

 Thuận lợi: 

Mặc dù tình dịch dịch bệnh vẫn còn,tuy nhiên mức độ ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu 

thụ nước là không đáng kể, mặt khác còn được ưu đãi giá đầu vào nên làm tăng lợi 

nhuận sản xuất kinh doanh. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của 

thành phố Bảo về sự phát triển của cấp nước, quản lý khoan khai thác nước ngầm, ưu 

tiên cho cải tạo các tuyến ống kết hợp với phát triển hạ tầng giao thông thành phố góp 

phần sửa chữa, cải tạo và thay thế các tuyến ống cũ, mục nát do thời gian sử dụng lâu, 

chủng loại không đồng nhất trên địa bàn thành phố Bảo lộc.  

Các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc đoàn kết dân chủ và thống nhất về ý chí 

trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, kịp thời ban hành 

nghị quyết tháo gỡ khó khăn phát sinh trong qúa trình thực hiện. 

Tập thể người lao động đoàn kết, đổi mới phong cách làm việc vượt qua khó khăn để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã góp phần lớn để hoàn thành Nghị quyết ĐHCĐ 

năm 2020. 

 Khó khăn tồn tại: 

Hệ thống Cấp nước trên địa bàn thành phố đã cũ, mục, cả một thời gian dài phát triển 

theo nhu cầu sử dụng, không có qui hoạch cấp nước, ống nằm trong nhà dân, dưới lòng 
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đường, chỉ được thay thế khi sảy ra bể vỡ nên tỷ lệ thất thoát không  ổn định, khó kiểm 

soát,áp lực nước được cải thiện nhưng vẫn chưa đảm bảo tiêu chí cấp nước cho đô thị. 

Tình trạng bể vỡ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước cung cấp cho khách hàng. 

Việc khoan khai thác nước ngầm phải dần hạn chế và chấm dứt theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh, tuy nhiên đơn vị cung cấp nước đầu nguồn không thực hiện cam kết theo 

hợp đồng, ngưng cung cấp nước đột xuất làm ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho 

nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn thành phố, bị động trong khâu cung cấp nước hiện tại của Công ty cũng như kế 

hoạch dài hạn về phát triển khách hàng, nguồn cung cấp nước. Do chỉ có một nhà cung 

cấp nước đầu nguồn nên có sự độc quyền, mất an toàn, an ninh nguồn nước trong  

trường hợp sảy ra sự cố (do chủ quan hoặc khách quan) sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, an toàn PCCC trên địa bàn toàn thành phố. 

Công tác quản lý điều hành chủ yếu thực hiện bằng thủ công, bằng kinh nghiệm 

thiếu khoa học và lạc hậu nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp, xử lý sự cố. 

 Bộ máy quản lý đã được xắp xếp, nhưng chưa hiệu quả, năng suất lao động chưa 

cao nên thu nhập còn thấp, chưa tạo động lực cho người lao động. 

2) Về hoạt động của HĐQT: 

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo qui định và triệu tập họp bất thường 

nhằm thông qua các nội dung báo cáo của Ban giám đốc về việc thực hiện các Nghị 

quyết của HĐQT và ra các Nghị Quyết triển khai công việc phù hợp với tình hình thực 

tế tại Công ty. Tất cả các thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp. 

Các cuộc họp của HĐQT đã mời Ban kiểm soát công ty, các thành viên là cán bộ 

chủ chốt tham gia nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp để HĐQT tổng hợp ra Nghị quyết 

đảm bảo đúng qui định, dân chủ và đồng thuận cao.  

Các nghị quyết HĐQT đã ban hành tập trung vào việc phê duyệt kế hoạch sản xuất - 

kinh doanh - tài chính Công ty, điều chỉnh kịp thời các danh mục các dự án xây dựng cơ 

bản về phát triển, sửa chữa mạng lưới, cung cấp nước cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Về thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, công ty đã phân phối 

lợi nhận và thanh toán cổ tức cho Cổ đông đúng thời hạn, về chế độ thù lao của HĐQT, 

Ban kiểm soát thực hiện đúng như nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông đã thông qua. 

HĐQT, Ban điều hành nghiêm túc thực hiện đúng qui định pháp luật, qui chế, qui định 

của Công ty.    

3) Về hoạt động của BGĐ: 

Trong năm 2020, Ban giám đốc điều hành đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết và đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao, điều hành mọi hoạt động để thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của HĐQT . 

Trong các phiên họp của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đều báo cáo công tác điều 

hành sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền theo Nghị Quyết để thông qua và các vấn 

đề phát sinh theo yêu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền 
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của HĐQT. Ban Giám đốc thực hiện đúng quyền hạn theo điều lệ Công ty để thực hiện 

kế hoạch SXKD được giao. 

Trong điều hành, Ban giám đốc Công ty phối hợp tốt với Chủ tịch HĐQT theo qui 

chế hoạt động, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra. 

Tuy nhiên trong năm 2020 Giám đốc công  ty còn trong thời gian đi học, đồng thời thực 

hiện nhiệm vụ của thành viên HĐND tỉnh nên việc điều hành sản xuất kinh doanh còn 

một số hạn chế, chưa phát huy hết khả năng cá nhân. 

II. Định hƣớng hoạt động HĐQT 2021: 

Duy trì và phát triển ổn định cấp nước an toàn, tăng cường công tác chống thất thoát 

nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, chủ động bổ sung nguồn cấp nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu 

sử dụng cho nhân dân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và cho các dự án mở rộng đấu 

nối, cấp nước các xã do Sở NNPTNT làm chủ đầu tư từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới. 

Thực hiện các giải pháp quản lý mạng lưới Cấp nước và chăm sóc khách hàng ngày 

càng nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 

nước sạch, quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa để nâng cao hiệu quả kinh 

doanh nói chung. 

Tiếp tục tiếp nhận nguồn nước mặt Hồ Nam Phương (đã tiếp nhận tháng 2/2021, sau 

khi các bên thống nhất thoả thuận đền bù thiệt hại do ngưng cung cấp nước đầu nguồn 

từ ngày 01/01/2019 và hoàn tất thương thảo hợp đồng mua bán nước đầu nguồn với 

Công ty CP đầu tư Thiên Hoà An sau khi được UBND tỉnh đồng ý chấp thuận), theo 

đúng lộ trình về sản lượng, chủ động trong khâu phòng chống thất thoát nhằm giảm 

thiểu thiệt hại do bể vỡ đường ống. 

Đánh giá hiệu quả công tác tổ chức, tiếp tục điều chỉnh thay đổi mô hình quản lý, xí 

nghiệp, các phòng ban Công ty tinh gọn và có hiệu quả nhất gắn lao động với vị trí việc 

làm, trả lương theo sản phẩm để tạo động lực cho người lao động, tăng cường công  tác 

quản lý giám sát, chỉ đạo các hoạt động của ban Giám đốc và bộ máy giúp việc, tiếp tục 

rà soát, hoàn thiện các qui chế đã ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của 

Công ty theo qui định của Nhà nước. Sử dụng lao động hợp lý và đảm bảo quyền lợi 

hợp pháp và chính đáng của người lao động. 

Chú trọng nâng cao năng suất lao động, đào tạo, tái đào tạo lại lực lượng lao động 

tâm huyết, có năng lực và thân thiện với khách hàng. Xây dựng hình ảnh Công ty Cấp 

nước có dịch vụ tốt, hướng đến khách hàng, thân thiện, chuyên nghiệp và hiện đại.   

Triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ sở hữu các nội dung: 

- Các dự án cấp nước, xử lý nước thải sử dụng từ nguồn vốn vay ODA thuộc công 

trình trọng điểm của tỉnh. 

- Dự án nhà máy nước mặt dự phòng lấy nước từ sông Đại bình đảm bảo an toàn, 

an ninh cấp nước, bổ sung và thay thế nguồn nước ngầm hiện hữu. 

-    Đầu tư tuyến ống đấu nối cấp nước cho xã Lộc Thành. 
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-    Mức chia cổ tức kế hoạch 2020 là 4,5% (bằng cổ tức năm 2020 – trả cổ tức bằng 

tiền ) 

-    Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ : mức trích quỹ Khen thường phúc lợi là 10%, 

mức trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10%. 

Tăng cường mối đoàn kết, thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của HĐQT, thực hiện 

tốt công tác chỉ đạo bằng các Nghị quyết kịp thời tháo gỡ khó khăn cho Ban Giám đốc 

để hoàn thánh các nội dung kế hoạch theo nghị quyết năm 2021 được Đại hội đồng Cổ 

đông thông qua.   

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và định hướng của HĐQT Công 

ty năm 2021. Thay mặt cho HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công 

ty. 

Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý cổ đông. 

Thay mặt HĐQT Kính chúc sức khỏe đến các Cổ đông và chúc Đại hội thành công 

tốt đẹp!  

Xin trân trọng cám ơn. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: HĐQT,VP. 

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 
 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Hiếu 
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IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021: 
 

 

CTY CP CTN VÀ XD BẢO LỘC 

BAN KIỂM SOÁT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

Bảo Lộc, ngày   tháng 05 năm 2021 

 
DỰ THẢO 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT ; KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ KQHĐ 

HĐQT, GIÁM ĐỐC NĂM 2020 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 

2021 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành;  

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ 

Công ty CP CTN và XD Bảo Lộc; 

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 

Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán FAC;  

Thực hiện quyền, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo qui định của Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty giám sát hoạt động quản lý quản trị, điều hành của HĐQT và 

Ban Giám đốc Công ty. 

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau: 

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

I/ CƠ CẤU, THÙ LAO VÀ CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Cơ cấu của Ban kiểm soát 

- Ban kiểm soát hoạt động từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021 gồm có 03 thành viên: 

+ Bà Trần Thị Nga – Trưởng ban 

+ Ông Lê Ngọc Vân – Thành viên 

+ Bà Nguyễn Diễm Thùy Dung – Thành viên  

2. Thù lao, chi phí hoạt động BKS 
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- Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, theo 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

- Về chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS năm 2020: Không có phát 

sinh chi phí. 

3. Các cuộc họp của BKS: 

Phiên họp Số thành viên tham dự Nội dung chính 

18/01/2020 3/3 thanh viên BKS - Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS 

22/3/2020 3/3 thành viên BKS 

- Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan 

cuộc họp HĐQT vào ngày 19/03/2020 

- Thảo luận các nội dung liên quan đến báo 

cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2020. 

- Thảo luận và đánh giá một số hoạt động 

SXKD của Blaowaco 

- Các nội dung khác. 

23/08/2020 3/3 thành viên BKS 

- Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan 

cuộc họp HĐQT vào ngày 17/08/2020 

- Đánh giá một số chỉ tiêu chính hoạt động 

SXKD 6 tháng đầu năm 2020. 

- Đóng góp ý kiến và một số kiến nghị BKS 

II. Hoạt động của Ban kiểm soát 

- Trong năm, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của 

Công ty thông qua kế hoạch và chương trình công tác của Ban, đó là: 

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BKS để phát 

huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty. 

- Các thành viên tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị 

để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành của Công ty. 

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty thông qua Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Nghị quyết HĐQT và các văn bản quản lý khác của 

Công ty. 

- Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về một số báo cáo trong năm, báo cáo 

hoạt động sản xuất kinh doanh.  
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- Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường 

niên nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Thường xuyên trao đổi và tham gia ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT và 

Ban Lãnh đạo Công ty về công tác tổ chức, sản xuất, quản lý và đầu tư. 

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa 

Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc. 

- Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty có trung thực và tuân 

thủ theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Nhìn chung BKS đã hoàn thành kế hoạch năm 2021 đề ra. Sau mỗi lần tham gia 

các phiên họp BKS đều có biên bản làm việc ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty 

và đề xuất các ý kiến, kiến nghị của BKS nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và 

tăng cường quản trị nội bộ Công ty. 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 

1. Nội dung: 

Chương trình hoạt động của Ban kiểm soát tập trung vào những nội dung chính 

sau đây: 

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị 

quyết của HĐQT. 

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm 

- Rà soát việc xây dựng và thực hiện các quy định trong quản lý nội bộ của 

Blaowaco 

- Đánh giá các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc 

- Giám sát sự tuân thủ Điều lệ, các Quy chế và các quy định pháp luật hiện hành 

trong quá trình quản lý, điều hành và hoạt động của Blaowaco. 

- Kiểm soát việc công bố thông tin của Blaowaco có được đầy đủ, trung thực và 

tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện những khuyến nghị của BKS đã đưa ra (nếu 

có).  

- Kiểm soát các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của BKS 

2. Tổ chức thực hiện: 
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- Công tác kiểm tra, kiểm soát phải thực hiện tuân thủ theo đúng pháp luật hiện 

hành, Điều lệ Blaowaco, Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

- Căn cứ vào sự phân công trong Ban kiểm soát và nội dung chương trình nêu 

trên, từng thành viên Ban kiểm soát chủ động xây dựng nội dung làm việc và thời gian 

tiến hành cụ thể trước khi thực hiện. 

B. KẾT QUẢ KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, GIÁM ĐỐC 

CÔNG TY 

I/ Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty 

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Trong năm 2020 với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, đã điều hành Công ty triển 

khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, chấp hành các chính sách 

và quy định của Nhà nước; Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài 

sản, lao động, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho Người lao động. 

- Các hoạt động của Công ty đảm bảo phát triển, an toàn, bền vững và tuân thủ 

theo pháp luật. Việc triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT 

được giám sát, đảm bảo đúng định hướng đề ra.  

- Công tác sản xuất, kinh doanh nước sạch: cơ bản đảm bảo sản xuất nước liên 

tục, đáp ứng nhu cầu khách hàng sử dụng nước. Về chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn 

chất lượng theo quy chuẩn của Bộ Y tế.  

- BKS nhất trí với báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 

trong năm 2020 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu chính như sau: 

S

Stt 
Chỉ tiêu 

Kế hoạch 

2020 

Thực hiện 

2020 

TH/KH 

(%) 

0

01 
Sản lượng nước sản xuất 3.882.000 3.847.956 99,12 

0

02 
Sản lượng nước TT 2.795.000 2.830.607 101,27 

0

03 
Tỷ lệ thất thoát 28 26.44 1,56 

0

04 
Giá thành sản xuất 8.538 8.070 (468) 
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0

05 
Giá bán bình quân 9.103 8.988 (115) 

0

06 
Tổng Doanh thu 27.260.885.000 26.178.042.069 96,03 

0

07 
Lợi nhuận trước thuế 1.662.175.000 2.766.146.487 166,42 

0

08 
Lợi nhuận sau thuế 1.329.740.000 2.377.783.708 178,82 

0

09 
Cổ tức (%) 4,5 4,5 100 

1

10 
Tỷ lệ tồn thu <1% <1% 100 

- Nhận xét chung: Kết quả thực hiện so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020, thì Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Mặc dù 

kế hoạch giá bán bình quân và doanh thu giảm so kế hoạch do sản lương nước đưa vào 

kế hoạch chưa cung cấp nhà máy bia. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận tăng, tỷ lệ thất thoát 

giảm so với kế hoạch do được hỗ trợ tiền điện ảnh hưởng dịch covid và có sự nỗ lực, cố 

gắng của Ban điều hành trong tổ chức triển khai hoạt động SXKD, cũng như ứng phó 

nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của 

nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. 

2. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

- BKS đã thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và thống 

nhất xác nhận kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

- Báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 đã trình bày trung thực, 

hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành (theo 

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính). 

Kết quả đạt được (Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán) 

Stt Chỉ tiêu ĐVT 
Tại thời điểm 

31/12/2020 

01 Tổng tài sản Đồng 39.252.734.266 

+ Tài sản ngắn hạn Đồng 12.562.163.873 

+ Tài sản dài hạn Đồng 26.690.570.393 
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02 Nguồn vốn Đồng 39.252.734.266 

+ Nợ phải trả Đồng 3.848.697.665 

+ Vốn chủ sở hữu Đồng 35.404.036.601 

03 Vốn điều lệ Đồng 27.000.000.000 

04 Tổng doanh thu Đồng 26.342.850.060 

 Doanh thu thuần bán hàng và CCDV Đồng 26.178.042.069 

 Doanh thu từ HĐTC và thu khác Đồng 164.807.991 

05 Tổng chi phí Đồng 23.576.703.573 

06 Lợi nhuận trước thuế Đồng 2.766.146.487 

07 Lợi nhuận sau thuế Đồng 2.377.783.708 

08 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ % 8,81 

09 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 881 

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị Ban Giám đốc năm 2021 như sau: 

- Cung cấp đầy đủ, đúng thời gian các báo cáo (thường kỳ, hàng năm) Ban Giám 

đốc trình Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan cho Ban kiểm soát cùng thời điểm 

trình Hội đồng quản trị. 

- Công tác chống thất thoát nước: BKS nhận định lợi ích của việc chống thất thoát 

nước rất lớn. Mục tiêu của Chính phủ là đến năm 2020, tỷ lê thất thoát nước toàn quốc 

giảm xuống còn 18% và đến năm 2025 giảm xuống còn 15%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất thoát 

của Công ty năm 2020 giảm so với năm 2019 và kế hoạch nhưng vẫn còn cao so với 

mục tiêu Chính phủ đề cập tới. Công ty cần xác định chiến lược giảm thất thoát và đảm 

bảo an ninh nguồn nước là nhiệm vụ hàng đầu, từ đó tập trung tối đa nguồn lực, nỗ lực 

triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Cần quan tâm đào tạo xây dựng nguồn 

nhân lực chất lượng cao chuyên ngành cấp nước cả về nhân sự quản trị lẫn chuyên môn 

kỹ thuật gắn với việc phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. So sánh với các địa 

phương và đặt mục tiêu trong 5 năm tới để giảm tỷ lệ thất thoát đến mức thấp nhất. 

Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Các công trình, dự án chưa hoàn thành 

chuyển tiếp từ năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021 cần báo cáo hàng quý chi tiết và 

cụ thể để HĐQT, BKS thuận tiện trong theo dõi tình hình thực hiện, từ đó có hướng chỉ 

đạo kịp thời 
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II/ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020 

1. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý quản trị của HĐQT Công ty 

- Năm 2020 HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình 

thông qua Quy chế hoạt động và Nghị quyết của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý 

Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quy chế, quy định và tổ chức kiểm tra 

việc triển khai thực hiện của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác của Công ty. 

- HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành các bộ phận 

quản lý khác của Công ty, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý của Nhà nước. 

- HĐQT đã họp đầy đủ các phiên theo quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông, Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp chủ yếu bàn về việc thực hiện Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được 

chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp. 

- Với quyền hạn được qui định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT 

đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua các 

cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có yêu cầu đột xuất HĐQT/Chủ tịch HĐQT đã trao 

đổi trực tiếp và chất vấn các hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện chiến 

lược hoạt động và các mục tiêu kinh doanh. 

2. Về công tác tổ chức điều hành của Ban Giám đốc Công ty 

- Mặc dù năm 2020 đồng chí Giám đốc tiếp tục hoàn thành khóa học cao cấp 

chính trị, song Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty. 

- Tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh và Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra. 

- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và 

quản lý Công ty 

- Ban Giám đốc Công ty đang triển khai từng bước tái cơ cấu theo sơ đồ tổ chức 

mới 

- Thực hiện tốt thỏa ước lao động và hợp đồng lao động đã ký. Đảm bảo quyền 

lợi và lợi ích hợp pháp của Người lao động, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng 

trên địa bàn và giữ gìn trật tự an toàn trong sản xuất kinh doanh. 

- Nhìn chung, năm 2020 có nhiều lý do khách quan đã tác động đến SXKD 

Công ty nên việc hoàn thành kế hoạch năm là hết sức khó khăn. Song Ban Giám đốc 

điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình, phối hợp Lãnh 
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đạo quản lý và điều hành Công ty hoạt động luôn vì lợi ích của Công ty và quyền lợi 

của cổ đông. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn, tạo 

sự ổn định trong Công ty. Thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật 

Nhà nước. Lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ 

đông đề ra. 

III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG 

1. Trong năm 2020, giữa BKS với HĐQT, BGĐ và các Cán bộ quản lý đã cơ 

bản duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của 

cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của 

Công ty. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và BGĐ được thực hiện phù hợp với Nghị 

quyết ĐHĐCĐ. 

Các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, thông qua đó, 

BKS có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với 

HĐQT và Ban Giám đốc, với tư cách là giám sát viên và đại diện của cổ đông. 

2. Đối với cổ đông: Trong năm 2020 BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay 

khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ thời gian sở hữu cổ phần theo quy 

định tại Điều lệ Công ty. 

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem 

xét và thông qua. 

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát xin cảm ơn toàn thể quý Cổ đông đã tin tưởng 

giao chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian qua, xin cảm 

ơn HĐQT, Ban GĐ và cùng toàn thể CBCNV Công ty đã hỗ trợ cho BKS thực hiện 

hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Thay mặt BKS Chúc sức khỏe quý Đại biểu, quý Cổ đông. 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./. 

 

T/M. BAN KIỂM SOÁT 

Trƣởng Ban 

 

 

Trần Thị Nga 
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DỰ THẢO 

V. DỰ THẢO TỜ TRÌNH SỐ 01: CÁC NỘI DUNG THƢỜNG NIÊN 

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƢỚC 

VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 

─────────────── 

Số:      /TT - CNBL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

───────────────────────── 

   Bảo Lộc, ngày    tháng  5  năm 2021 

TỜ TRÌNH SỐ 01 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2021 
V/v : Thông qua báo cáo tài chính , phân phối lợi nhuận, 

thù lao HĐQT,BKS, kế hoạch kinh doanh , lựa chọn đơn vị kiểm toán  

 

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông. 

 

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2020; 

 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019; 

 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng 

Bảo Lộc; 

 - Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần cấp 

thoát nước và xây dựng Bảo Lộc đã được thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2020; 

 - Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán FAC 

ngày 15 tháng 03 năm 2021. 
 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua một số nội dung bao gồm : Báo 

cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, thống 

nhất việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, trình Đại hội xem xét, cụ thể như 

sau : 
 

1. Báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán : 

Đơn vị kiểm toán : Công Ty TNHH Kiểm toán FAC 

Địa chỉ  : 64/4 Đông Hưng Thuận 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM 

 a/ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu : 

  

Stt Chỉ Tiêu Tại 31/12/2020 

1 Tổng tài sản 39.252.734.266 

2 Nợ ngắn hạn 3.848.697.665 

3 Nợ dài hạn 0 

4 Vốn chủ sở hữu 35.404.036.601 

4.1 - Vốn điều lệ 27.000.000.000 

4.2 - Quỹ đầu tư phát triển 2.414.141.937 

4.3 - Lợi nhuận chưa phân phối 2.377.783.708 

4.4  - Quỹ khen thưởng phúc lợi 315.914.084 

5 Tỷ suất P sau thuế/VCSH 6.72% 

6 Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu 9.08% 

7 Lãi cơ bản/Cổ phiếu 881 
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b/Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 

 

Stt Chỉ Tiêu Đơn Vị Kế hoạch 

Năm 2020 

Thực hiện 

Năm 2020 

Tỷ lệ thực 

hiện ( % ) 

1 Vốn điều lệ Đồng  27.000.000.000  

2 Doanh thu thuần Đồng 27.260.885.000 26.178.042.069 -4.13 

3 Lợi nhuận sau thuế Đồng 1.329.740.000 2.377.783.708 +78.8 

 

2. Phƣơng án phân phối lợinhuận :  

 Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, hội đồng quản trị trình 

Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :  

  

Stt Chỉ Tiêu Giá trị ( đồng ) 

1 LNST trên BCTC kiểm toán năm 2020 2.377.783.708 

2 Thù lao HĐQT, BKS 45.900.000 

3 Quỹ đầu tư phát triển (10%) 233.188.371 

4 Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) 233.188.371 

5 Chia cổ tức (4.5%/năm) 1.215.000.000 

6 Lợi nhuận chuyển sang năm 2021 650.506.966 

 

3. Ý kiến của cơ quan kiểm toán : Công ty TNHH kiểm toán FAC 

 Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của 

cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các 

chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề 

nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán đề đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu 

Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. 

 Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm 

toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn 

dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo 

cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên 

đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính 

trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên 

không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc 

kiểm toán cũng bao gồm đánh giá thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính 

hợp lý của các ước tính kế toán của Ban điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể 

Báo cáo tài chính. 

 Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và 

thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 

 Ý kiến của kiểm toán viên : Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh 

trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần cấp 

thoát nước và xây dựng Bảo Lộc tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động 

kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 

chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên 

quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

 

4. Hình thức chia cổ tức : 
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 Đối với cổ đông có lưu ký hoặc mở tài khoản ngân hàng : Trả cổ tức qua tài khoản lưu 

ký và ngân hàng. 

 Đối với các cổ đông còn lại : Trả bằng tiền mặt tại Văn phòng công ty cổ phần cấp thoát 

nước và xây dựng Bảo Lộc. Địa chỉ : 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP Bảo Lộc. 

5. Thù lao HĐQT, BKS :  

Năm 2020 : 216.000.000 đồng 

 Năm 2021 : 216.000.000 đồng 

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 :  

 Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

của Công ty như sau :  

 

Stt Chỉ Tiêu Đơn Vị Thực hiện 

Năm 2020 

Kế hoạch 

Năm 2021 

Tỷ lệ thực 

hiện ( % ) 

1 Vốn điều lệ Đồng 27.000.000.000   

2 Doanh thu thuần Đồng 26.178.042.069 29.365.680.000 +12.17 

3 Lợi nhuận sau thuế Đồng   2.377.783.708 1.765.680.000 -34.66 

 

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán : 

 Đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01đơn vị kiểm toán trong 

nhóm ba công ty kiểm toán : 

 + Công ty kiểm toán FAC 

 + Công ty TNHH kế toán & kiểm toán Phương Nam 

 + Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Rồng Việt 

thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, theo tiêu chí phù hợp với pháp luật và Điều lệ 

công ty. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết và thông qua các nội dung nêu 

trên tại tờ trình. 

 Trân trọng cảm ơn ! 

         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận :           CHỦ TỊCH 

- ĐH cổ đông; 

- BKS, HĐQT 

- Lưu 

 

 

 

          Nguyễn Trọng Hiếu 
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VI. DỰ THẢO TỜ TRÌNH SỐ 02: CẬP NHẬT VÀ THAY ĐỔI 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƢỚC 

VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 

─────────────── 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

───────────────────────── 

   Bảo Lộc, ngày         tháng       năm 2021 

 

TỜ TRÌNH SỐ 02 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v : Cập nhật và thay đổi ngành nghề Công ty  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành;  
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành;  
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;  
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc; 
 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc kính trình Đại hội 

đồng Cổ đông (viết tắt là “ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây: 
 

NỘI DUNG TRÌNH:  

1. Một số ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng 

Bảo Lộc chưa cập nhật mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Do vậy, HĐQT 

trình xin ý kiến ĐHĐCĐ điều chỉnh cho phù hợp quy định hiện hành. Dưới đây là các 

ngành, nghề cần cập nhật lại: 
 

STT 

Mã 

ngành, 

nghề 

Tên ngành, nghề kinh 

doanh (cũ)  

Mã 

ngành, 

nghề 

Tên ngành, nghề doanh 

cập nhật theo Quyết định 

số 27/2018/QĐ-TTg 

1 
4290 

 

 

43221 

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng hệ thống 

công trình cấp thoát nước, 

dân dụng và công nghiệp 

4322 

 

43221 

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát 

nước. 

Chi tiết: Xây dựng hệ thống 

công trình cấp thoát nước, 

dân dụng và công nghiệp 
 

2. Thay đổi chi tiết ngành nghề 

 

STT 

Mã 

ngành, 

nghề 

Tên ngành, nghề kinh 

doanh (cũ) 

 Mã 

ngành, 

nghề 

Tên ngành, nghề doanh 

cập nhật theo Quyết định 

số 27/2018/QĐ-TTg 

1 
7120 

 

 

Kiểm tra và phân tích kỹ 

thuật 

Chi tiết: kiểm tra đồng hồ 

đo nước lạnh  

7120 

 

 

Kiểm tra và phân tích kỹ 

thuật 

Chi tiết: kiểm định đồng hồ 

đo nước lạnh  

DỰ THẢO 
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3. Chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi 

 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh Mã 

1 
Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch cho các khu đô thị và khu 

công nghiệp 
3600 (chính) 

2 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 

3 

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. 

Chi tiết: Xây dựng hệ thống công trình cấp thoát nước dân dụng và 

công nghiệp; 

4322 

43221 

4 Dịch vụ lưu trú ngắn hạn; 5510 

5 
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

Chi tiết: sản xuất nước tinh khiết đóng chai; 

1104 

11041 

6 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 5610 

7 
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 

Chi tiết: Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh; 
7120 

8 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết : Thăm dò địa chất, nguồn nước 

               Hoạt động đo đạc bản đồ 

               Hoạt động kiến trúc 

               Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 

7110 

71103 

71102 

71101 

71109 

9 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành nước, phụ tùng máy 

khác 
4659 

 

 Kính trình Đại hội đồng  cổ đông thường niên biểu quyết và thông qua các nội dung nêu 

trên tại tờ trình. 

 Trân trọng cảm ơn ! 

 
Nơi nhận :      

- ĐH cổ đông; 

- BKS, HĐQT 

- Lưu 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hiếu 
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VII.  DỰ THẢO TỜ TRÌNH SỐ 03: CHỈNH SỬA, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ; 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY; QUY CHẾ HOẠT 

ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƢỚC 

VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 

─────────────── 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

───────────────────────── 

   Bảo Lộc, ngày         tháng       năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 03 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2021 

V/v : Chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; 
 
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành;  
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc; 
 

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc kính trình 

Đại hội đồng Cổ đông (viết tắt là “ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm 

sau đây: 
 

NỘI DUNG TRÌNH:  Sửa đổi và thay thế Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế 

hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS Công ty  

 

Căn cứ vào thay đổi của pháp luật và nhu cầu điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị 

công ty trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua việc sửa đổi và thay thế Điều lệ, Quy 

chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS 

Công ty (Dự thảo Điều lệ mới và các Quy chế mới đã công bố trong tài liệu Đại hội cổ đông 

thường niên 2021 tại trang web công ty capnuocbaoloc.com). 

 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua. 

Trân trọng cảm ơn ! 

 
Nơi nhận :      

- ĐH cổ đông; 

- BKS, HĐQT 

- Lưu 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hiếu 

 

DỰ THẢO 
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PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỐ 3 

TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH CỦA ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ 
 

STT Điều lệ hiện hành 
Nội dung sau khi điều chỉnh tại Điều lệ 

mới 

Lý do điều 

chỉnh (nếu 

có) 

1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công 

ty 

2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

STT Tên ngành, nghề Mã 

3 Xây dựng công 

trình kỹ thuật 

dân dụng khác 

Chi tiết: xây dựng 

hệ thống công 

trình cấp thoát 

nước dân dụng và 

công nghiệp 

4290 

 

 

43221 

7 Kiểm tra và phân 

tích kỹ thuật 

Chi tiết: kiểm tra 

đồng hồ đo nước 

lạnh 

7120 

 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

 

STT Tên ngành, nghề Mã 

3 Lắp đặt hệ thống 

cấp, thoát nƣớc. 

 Chi tiết: xây 

dựng hệ thống 

công trình cấp 

thoát nước dân 

dụng và công 

nghiệp 

4322 

 

43221 

7 Kiểm tra và phân 

tích kỹ thuật 

Chi tiết: kiểm 

định đồng hồ đo 

nước lạnh 

7120 

 

Điều chỉnh 

theo Quyết 

định 

27/2018/QĐ-

TTg Ban 

hành hệ 

thống ngành 

kinh tế Việt 

Nam 

2 Điều 7. Quyền của cổ đông 
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ sở hữu từ 

10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có 

các quyền sau đây: 

a) Đề cử ngƣời vào Hội đồng quản trị 

và Ban kiểm soát; 

b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và 

các nghị quyết của Hội đồng quản trị, 

báo cáo tài chính giữa năm và hằng 

năm theo mẫu của hệ thống kế toán 

Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm 

soát; 
 

Điều 7. Quyền của cổ đông  
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 

từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền 

sau đây: 

a) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản 

và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và 

hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp 

đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng 

quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên 

quan đến bí mật thƣơng mại, bí mật 

kinh doanh của công ty; 
 

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 

từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên theo quy định tại Điều lệ công ty có 

quyền đề cử ngƣời vào Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát.  

Điều chỉnh 

theo Điều 115 

Luật doanh 

nghiệp 2020 

3 Điều 8. Nghĩa vụ của cổ đông 

 

Điều 8. Nghĩa vụ của cổ đông 
5. Bảo mật các thông tin đƣợc Công ty 

cung cấp theo quy định tại Điều lệ công 

ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin 

đƣợc cung cấp để thực hiện và bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình; 

nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi 

thông tin đƣợc Công ty cung cấp cho tổ 

chức, cá nhân khác. 

Điều chỉnh bổ 

sung theo 

Điều 119 

Luật doanh 

nghiệp 2020 
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STT Điều lệ hiện hành 
Nội dung sau khi điều chỉnh tại Điều lệ 

mới 

Lý do điều 

chỉnh (nếu 

có) 

4 Điều 11.Đại hội đồng cổ đông 
2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và 

nghĩ vụ sau đây: 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản 

có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 

giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của công ty; 

 

Điều 11.Đại hội đồng cổ đông 
2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có 

giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của công ty. 

l) Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; 

quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát; 

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm 

toán độc lập; quyết định công ty kiểm 

toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt 

động của công ty, bãi miễn kiểm toán 

viên độc lập khi xét thấy cần thiết; 

Điều chỉnh, 

bổ sung theo 

Điều 138 

Luật doanh 

nghiệp 2020 

5 Điều 12. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông 
2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường 

niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày 

kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của 

Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký 

kinh doanh có thể gia hạn, nhƣng 

không quá 06 tháng, kể từ ngày kết 

thúc năm tài chính. 

Điều 12. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông 
2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường 

niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày 

kết thúc năm tài chính.Hội đồng quản trị 

quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ 

đông thƣờng niên trong trƣờng hợp cần 

thiết, nhƣng không quá 06 tháng kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính. 

Điều chỉnh 

theo Điều 139 

Luật doanh 

nghiệp 2020 

6 Điều 15. Mời họp Đại hội đồng cổ 

đông 
1.Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông phải gửi thông báo mời họp đến tất 

cả các cổ đông trong danh sách cổ đông 

có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày 

trƣớc ngày khai mạc nếu điều lệ công ty 

không quy định thời hạn dài hơn. 

Điều 15. Mời họp Đại hội đồng cổ 

đông 
1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông phải gửi thông báo mời họp đến tất 

cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trƣớc 

ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không 

quy định thời hạn dài hơn. 

Điều chỉnh 

theo Điều 143 

Luật doanh 

nghiệp 2020 

7 Điều 16. Thực hiện quyền dự họp 

Đại hội đồng cổ đông 
1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, 

ủy quyền bằng văn bản cho một ngƣời 

khác dự họp 

 

 
 

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp 

Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn 

bản theo mẫu do công ty phát hành.  

 

Điều 16. Thực hiện quyền dự họp Đại 

hội đồng cổ đông 
1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền 

của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp 

tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho 

một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác 

dự họp 
 

Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại 

diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập 

thành văn bản. Văn bản ủy quyền đƣợc 

lập theo quy định của pháp luật về dân 

sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức 

đƣợc ủy quyền và số lƣợng cổ phần 

đƣợc ủy quyền.  

Điều chỉnh 

theo Điều 144 

Luật doanh 

nghiệp 2020 
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STT Điều lệ hiện hành 
Nội dung sau khi điều chỉnh tại Điều lệ 

mới 

Lý do điều 

chỉnh (nếu 

có) 

8 Điều 17.Điều kiện tiến hành họp Đại 

hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được 

tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu 

quyết. 

Điều 17.Điều kiện tiến hành họp Đại 

hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được 

tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu 

quyết. 

Điều chỉnh 

theo Điều 145 

Luật doanh 

nghiệp 2020 

9 Điều 20. Điều kiện để nghị quyết 

đƣợc thông qua 
2. Các nghị quyết khác được thông qua 

khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 

51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả 

cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này 

Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty 

quy định. 

 

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu 

quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ 

công ty quy định. 

 

Điều 20. Điều kiện để nghị quyết 

đƣợc thông qua 
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi 

được số cổ đông đại diện cho trên 50% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 

dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này Điều này; 

tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 

 

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông được 

thông qua nếu được số cổ đông đại diện 

trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán 

thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy 

định. 

 

Điều chỉnh 

theo Điều 148 

Luật doanh 

nghiệp 2020 

10 

 
 
 
 

Điều 38. Ban kiểm soát 
… Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán 

viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp 

và phải làm việc chuyên trách tại công ty. 

Điều 38. Ban kiểm soát 
…. Trƣởng Ban kiểm soát phải có bằng 

tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 

trong các chuyên ngành kinh tế, tài 

chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị 

kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Điều chỉnh 

theo Điều 168 

Luật doanh 

nghiệp 2020 

11 Điều 39. Tiêu chuẩn và điều kiện 

của Kiểm soát viên 

 

Điều 39. Tiêu chuẩn và điều kiện của 

Kiểm soát viên 
b) Đƣợc đào tạo một trong các chuyên 

ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh 

hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp; 

Bổ sung theo 

Điều 169 

Luật doanh 

nghiệp 2020 
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VIII. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG 

NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC 

VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
─────────────── 

Số:          /NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
───────────────────────── 

 Bảo Lộc, ngày  25  tháng 05 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2021 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng 

Bảo Lộc; 

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc; 
 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài 

chính năm 2020 đã được kiểm toán, với các nội dung cơ bản như sau: 
 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kế hoạch năm 

2020 

Thực hiện năm 

2020 

-  Nước sản xuất m
3
 3.882.000 3.847.956 

-  Nước ghi thu m
3
 2.795.000 2.830.607 

- Tỷ lệ thất thoát % 28 26,44 

- Giá thành tiêu thụ SXCN đ/m
3
 8.538 8.070 

- Giá bán bình quân SXCN đ/m
3
 9.103 8.988 

1. Tổng doanh thu đồng 27.260.885.000 26.178.042.069 

2. Tổng lợi nhuận trước thuế đồng 1.662.175.000 2.766.146.487 

3. Tổng lợi nhuận sau thuế đồng 1.329.740.000 2.377.783.708 

+ Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức/năm % 4,5 4,5 

4. Quỹ lương kế hoạch người lao động sản xuất 

nước 
đồng 5.891.000.000 5.925.000.000 

5. Thu nhập bình quân người/tháng  đồng/ng/th 7.114.734 7.155.797 

6. Quỹ lương kế hoạch của người quản lý đồng 1.008.000.000 1.052.000.000 

7. Thù lao HĐQT, BKS đồng 216.000.000 216.000.000 

DỰ THẢO 
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Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kế hoạch năm 

2020 

Thực hiện năm 

2020 

8. Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn đồng 4.000.000.000 4.624.648.428 

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu cơ bản như sau: 
 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kế hoạch 

Năm 2021 

A. Sản phẩm chủ yếu   

1 Nước sản xuất  m
3
 4.208.334 

2 Nước ghi thu m
3
 3.030.000 

3 Tỷ lệ thất thoát % ≤ 28% 

4 Tỷ lệ tồn thu % < 1% 

5 KH phát triển mới hộ 1.000 

6 Kiểm điṇh ban đầu cái 1.500 

7 Kiểm điṇh đồng hồ nước định kỳ cái 4.000 

8 Thay đồng hồ nước cái 500 

B. Tài chính-Doanh thu   

1 Giá thành tiêu thụ SXCN đ/m
3
 8.500 

2 Giá bán bình quân SXCN đ/m
3
 9.056 

   3 Doanh thu đồng 29.365.680.000 

   4 Tổng lợi nhuận trước thuế đồng 1.765.680.000 

C Tỷ lệ chia cổ tức % 4,5 

D Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước đồng 6.211.000.000 

1 Số lao động SX nước bình quân người 69 

2 Thu nhập bình quân người lao động  đ/n/th 7.501.000 

3 Quỹ lương kế hoạch của người quản lý đồng 1.008.000.000 

4 Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đồng/năm 216.000.000 

E 

Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trạm bơm, 

mạng cấp nước, văn phòng công ty. Trang bị mới 

thiết bị văn phòng, hội trường, bơm chìm, máy chân 

clo các trạm bơm. 

đồng 5.000.000.000 

F Dự án phát triển nguồn, mạng đồng 22.500.000.000 

- Mức chia cổ tức năm kế hoạch 2021 là 4,5% (bằng mức chia cổ tức năm 2020 - trả cổ tức 

bằng tiền);  

- Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ: 

 Mức trích quỹ Khen thưởng phúc lợi là 10%;  

 Mức trích quỹ Đầu tư phát triển sản xuất 10%.  

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể: 
 

STT Chỉ tiêu Giá trị (đồng) 

1 LNST trên BCTC kiểm toán năm 2020 2.377.783.708 

2 Thù lao HĐQT, BKS 45.900.000 
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STT Chỉ tiêu Giá trị (đồng) 

3 Quỹ đầu tư phát triển (10%) 233.188.371 

4 Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) 233.188.371 

5 Chia cổ tức (4.5%/năm) 1.215.000.000 

6 Lợi nhuận chuyển sang năm 2021 650.506.966 
 

Điều 4. Đại hội cổ đông thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và 

thống nhất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021: 216.000.000 đồng. 

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc triển khai các dự án sau: 

- Triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư và đầu tư theo tiến độ các dự án ODA cấp nước, xử lý 

nước thải khi được Chính phủ phê duyệt cho phép đầu tư.  

- Xây dựng nhà máy nước 5.000 m3/ngđ sử dụng nguồn nước sông Đại Bình - Nguồn vốn tự 

huy động đầu tư, liên doanh...  

- Đầu tư hệ thống cấp nước xã Lộc Thành - Nguồn vốn tự có, vay tổ chức tín dụng.  

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021: 

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và thống nhất uỷ quyền 

cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo tiêu chí phù hợp với 

pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động HĐQT 

năm 2021. 

Điều 8. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động Ban 

Kiểm soát năm 2021. 

Điều 9. Thông qua việc cập nhật và thay đổi ngành nghề Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và 

xây dựng Bảo Lộc theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Các ngành, nghề cần cập nhật lại: 
 

STT 

Mã 

ngành, 

nghề 

Tên ngành, nghề kinh 

doanh (cũ) 
 

Mã 

ngành, 

nghề 

Tên ngành, nghề doanh cập 

nhật theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 

1 

4290 

 

 

43221 

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng hệ thống 

công trình cấp thoát nước, 

dân dụng và công nghiệp 

4322 

 

43221 

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát 

nước. 

Chi tiết: Xây dựng hệ thống 

công trình cấp thoát nước, 

dân dụng và công nghiệp 
 

- Thay đổi chi tiết ngành nghề 

STT 

Mã 

ngành, 

nghề 

Tên ngành, nghề kinh 

doanh (cũ) 

 Mã 

ngành, 

nghề 

Tên ngành, nghề doanh cập 

nhật theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 

1 
7120 

 

 

Kiểm tra và phân tích kỹ 

thuật 

Chi tiết: kiểm tra đồng hồ 

đo nước lạnh  

7120 

 

 

Kiểm tra và phân tích kỹ 

thuật 

Chi tiết: kiểm định đồng hồ 

đo nước lạnh  
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- Chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh Mã 

1 
Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch cho các khu đô thị và khu 

công nghiệp 
3600 (chính) 

2 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 

3 

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. 

Chi tiết: Xây dựng hệ thống công trình cấp thoát nước dân dụng và 

công nghiệp; 

4322 

43221 

4 Dịch vụ lưu trú ngắn hạn; 5510 

5 
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

Chi tiết: sản xuất nước tinh khiết đóng chai; 

1104 

11041 

6 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 5610 

7 
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 

Chi tiết: Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh; 
7120 

8 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết : Thăm dò địa chất, nguồn nước 

               Hoạt động đo đạc bản đồ 

               Hoạt động kiến trúc 

               Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 

7110 

71103 

71102 

71101 

71109 

9 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành nước, phụ tùng máy 

khác 
4659 

 

Điều 10. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung và thay thế “Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2021”. 

Điều 11. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung và thay thế “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2021”. 

Điều 12. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung và thay thế “Quy chế hoạt động của Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2021”. 

Điều 13. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung và thay thế “Quy chế hoạt động của Ban kiểm 

soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2021”. 

Điều 14. Điều khoản thi hành 

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể ngày được thông qua. 

- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công 

ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, 

tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định 

của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng 

Bảo Lộc. 

Nơi nhận: 

- UBCKNN (báo cáo); 

- SGDCKHN (báo cáo); 

- UBND tỉnh Lâm Đồng (báo cáo); 

- HĐQT, Ban Kiểm soát; 

- Lưu VT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔĐÔNG 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Hiếu 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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