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PHẦN I THÔNG TIN CHUNG 

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC. 

- Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company 

- Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0304803601 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 10/11/2014. 

- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng). 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng) 

- Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM. 

- Điện thoại: (028) 3896 2040. 

- Fax: (028) 3896 0241. 

- Website: www.capnuocthuduc.vn 

- Mã chứng khoán: TDW 

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 

1. Quá trình thành lập: 

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức có lịch sử hình thành như sau: 

- Ngày 31/07/1992 Sở Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh ký Quyết định 

202/QĐ-TCNTL về việc thành lập Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức Biên Hòa; 

- Ngày 12/01/2005, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn ký Quyết định số 012/QĐ-CN-

TCLĐTL về việc đổi tên Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức Biên Hòa thành Chi nhánh Cấp 

nước Thủ Đức; 

- Ngày 31/8/2005 Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn ký quyết định 65/QĐ-TCT-TC về việc 

thành lập Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức trực thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn; 

2. Việc chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: 

Ngày 30/12/2005 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 

6662/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức 

thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức. 

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ 

phần từ ngày 01/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005935 do 

phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng). 

- Tổng số cổ phần: 8.500.000 cổ phần. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. 
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3. Niêm yết chứng khoán. 

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tiến hành niêm yết chứng khoán tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định 206/QĐ-SGDHCM ngày 17/09/2010, cụ 

thể như sau: 

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức. 

- Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company 

- Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C 

- Trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM 

- GCNĐKKD: 4103005935 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 

đầu ngày 18/01/2007. 

- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng). 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

- Mã chứng khoán: TDW 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (mười nghìn đồng). 

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.500.000 cổ phiếu (tám triệu năm trăm nghìn). 

- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ 

đồng). 

- Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE: 11/11/2010. 

III. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH: 

1. Ngành nghề kinh doanh 

- Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; 

- Cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn được 

phân công theo Quyết định của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn). 

- Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng công nghiệp (trừ thiết 

kế, khảo sát, giám sát xây dựng). 

- Xây dựng công trình cấp nước. 

- Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình 

khác. 

2. Địa bàn kinh doanh:  Khu vực quận 2, quận 9, quận Thủ Đức. 

IV.THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH  

      VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 

1. Mô hình quản trị. 

Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- Ban Kiểm soát; 
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- Hội đồng quản trị; 

- Ban Điều hành (đứng đầu là Giám đốc). 

2. Cơ cấu bộ máy quản lý. 

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức được xây dựng trên nguyên tắc 

phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Ghi chú: 

                   Quản lý trực tiếp 

                 Phối hợp kiểm tra 

 

 

 

 

3.  Công ty con, Công ty liên kết: Không có 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
KỸ THUẬT 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
KINH DOANH 

Phòng Kỹ thuật 

Đội QLMLCN  
Quận Thủ Đức 

 

Đội QLMLCN  
Quận 2 

Phòng TCHC 

Phòng KTTC 

Phòng KHVT 

Phòng Kinh doanh 

Ban Kiểm tra 

Đội QLMLCN  
Quận 9 

Đội xe 

Ban QLDA 

Đội Ghi - Thu 
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V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty:  

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp; Hoàn thiện mạng lưới cấp nước; 

- Cung cấp nước liên tục, ổn định 24/24h bảy ngày trong tuần; 

- Giảm tỷ lệ thất thoát nước; 

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tăng trưởng lợi nhuận; 

- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông; 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Căn cứ vào tình hình phát triển chung của ngành cấp nước, để đạt được mục tiêu đã đề 

ra, Công ty phải đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Không chỉ giữ 

vững khách hàng truyền thống, mà còn chú trọng đến khách hàng tiềm năng tương ứng 

với mục tiêu dài hạn. 

Dựa trên những ưu thế sẵn có của công ty cùng với khách hàng truyền thống, Công ty sẽ 

tiếp tục duy trì, ổn định và phát triển sản xuất. Trong đó, tập trung  vào các nội dung: 

- Nâng cao năng lực phát triển mạng lưới cấp nước cho các khu vực hiện chưa có hệ 

thống cấp nước sạch của thành phố; 

- Tăng cường thu thập thông tin, tiếp cận với các khách hàng tiềm năng, mở rộng địa bàn 

phục vụ; 

- Tăng sản lượng nước cung cấp; 

- Nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch; 

- Phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước. 

3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng. 

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là cung cấp nước sạch, một sản phẩm thiết 

yếu cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân, do đó ngoài hoạt động kinh doanh, 

Công ty còn phải đảm bảo vai trò phục vụ an sinh xã hội, Công ty sẽ nỗ lực để nhân dân 

trong khu vực được sử dụng nước sạch, góp phần cùng cơ quan ban ngành chức năng 

cải thiện môi trường sống và chăm lo sức khỏe cho nhân dân. 

Tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy phạm của Nhà nước về thi công mạng lưới cấp nước, 

bảo vệ hệ thống công trình ngầm nói riêng và cơ sở vật chất hạ tầng nói chung; áp dụng 

đúng các quy định chuyên môn về kỹ thuật của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. 

VI. CÁC RỦI RO 

Địa bàn do Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức quản lý rộng, dân cư biến động lớn, còn 

nhiều dự án phải đầu tư phát triển mạng lưới. Nguồn vốn cần đầu tư lớn nhưng việc 

phát triển hệ thống ống nhánh lắp đặt cho khách hàng với số lượng ít do mật độ các hộ 

dân còn thưa dẫn đến vốn đầu tư cao, thời gian thu hồi vốn lâu.  
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Tại một số khu vực dân cư, người dân chỉ sử dụng nước máy cho ăn uống, các sinh hoạt 

khác sử dụng nguồn nước giếng. 

Doanh thu chủ yếu của Công ty từ dịch vụ cung cấp nước sạch, do đó hiệu quả kinh 

doanh phụ thuộc vào giá nước được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định. 
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PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Kết quả thực hiện: 

Stt Nội dung Đvt Kế hoạch 

2019 

Thực hiện 

2019 

Tỷ lệ % 

1 Nước cung cấp (qua ĐHN)  m³ 87.500.000 90.285.369 103,18 

2 Doanh thu tiền nước (qua ĐHN) tr.đồng 798.525 839.851 105,18 

3 Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch % 100 100 100 

7 Tỷ lệ thất thoát nước % 16,50 18,00 Chưa đạt 

kế hoạch  

II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Danh sách và lý lịch Ban điều hành 

Họ và tên Chức vụ Trình độ  Năm 

sinh 

Địa chỉ Tỷ lệ cổ 

phần sở 

hữu 

Hứa Trọng Nghi TV.HĐQT 

–Giám đốc 

Kỹ sư cấp thoát 

nước 

1964 128/8A Bành 

Văn Trân, 

phường 7, quận 

Tân Bình, 

Tp.HCM 

12,75% 

Người đại diện 

vốn góp của 

TCty Cấp nước 

Sài Gòn 

Lâm Tứ Duy Phó giám 

đốc 

Cử nhân kinh tế; 

Thạc sỹ kỹ thuật.  

1977 10/3 Nguyễn 

Ảnh Thủ, 

Trung Chánh, 

Hóc Môn, 

Tp.HCM 

0% 

Nguyễn Công Minh Phó giám 

đốc 

Kỹ sư Xây dựng; 

Kỹ sư Cấp thoát 

nước 

1973 56 đường 39, 

KP5, P. Bình 

Trưng Tây, Q2,  

0,01% 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hạnh 

Kế toán 

trưởng 

Cử nhân kinh tế 1970 105/11 đường 

8, KP3, P. Linh 

Trung, quận 

Thủ Đức, HCM 

0% 

2. Những thay đổi trong HĐQT:  

Năm 2019, có sự thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị như sau: 

Họ và tên Chức vụ Năm 

sinh 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

Ghi chú 

Lê Hữu Quang TV.HĐQT 1969 26/4/2018 12/9/2019 Nghị quyết 015 /NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

07/11/2019 
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Họ và tên Chức vụ Năm 

sinh 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

Ghi chú 

Lê Trọng Thuần TV.HĐQT 1971 07/11/2019  Nghị quyết 015 /NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

07/11/2019 

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 

3.1 Số lượng cán bộ, nhân viên 

Tổng số cán bộ, nhân viên: 397 người  

Stt Nội dung Số lượng người Tỷ lệ % 

I Theo trình độ lao động   

1 Trên đại học 6 1,51 

2 Đại học và Cao đẳng 156 39,39 

3 Trung cấp 91 23,00 

4 Công nhân kỹ thuật 107 27,02 

5 Lao động phổ thông 36 9,09 

II Theo loại hợp đồng lao động   

1 Không xác định thời hạn        330 83,33 

2 Thời hạn 1 – 3 năm 66 16,67 

III Theo giới tính   

1 Nam  316 79,80 

2 Nữ 80 20,20 

3.2 Chính sách đối với người lao động. 

a. Chế độ làm việc: 

Thời gian làm việc: Trên cơ sở chế độ chung, công ty tổ chức làm việc 8giờ/ngày, 5 

ngày/tuần. Tuy nhiên, khi có yêu cầu đáp ứng tiến độ các công trình, công nhân sẽ làm 

thêm giờ và công ty có chính sách đảm bảo quyền lợi, cũng như đãi ngộ thoả đáng cho 

người lao động, đồng thời tuân thủ các quy định của Luật lao động. 

Nghỉ Lễ, Tết, phép: Toàn thể CBCNV được nghỉ Lễ, Tết và phép theo đúng Quy định 

của Luật lao động. 

Điều kiện làm việc: Công ty cố gắng cải tạo các phòng làm việc một cách khoa học; 

đồng thời trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện bảo hộ, tuân thủ các quy chuẩn, yêu 

cầu an toàn trong quá trình lao động, sản xuất. 

b. Chính sách đạo tào:  

Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hoá cao trong tất cả các bộ phận công tác, 

công ty luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn để 

đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, công ty rất chú trọng đến công tác đào tạo nhằm 
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nâng cao tay nghề, nghiệp vụ công tác và năng suất làm việc của người lao động để 

hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của Công ty. 

Đối với bộ phận lao động trực tiếp, Công ty tạo điều kiện để giới thiệu tham dự các 

khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn như thi nâng bậc, đào tạo nâng cao tay 

nghề… qua các khóa học ngắn hạn. Việc tổ chức đăng ký dự thi tay nghề được thực 

hiện đúng trường hợp, đúng thời hạn. 

c. Chính sách lương, thưởng:  

Công ty xây dựng và thực hiện chính sách tiển lương phù hợp với đặc trưng ngành 

nghề, cố gắng tối đa để đảm bảo giải quyết cho người lao động hưởng mức lương tương 

xứng với năng lực đóng góp, trình độ nghiệp vụ chuyên môn của mỗi người, cùng các 

chế độ quy định của Nhà nước.  

Ngoài việc trả lương hàng tháng cho người lao động, vào các dịp phát động phong trào 

thi đua, lễ, tết, công ty đều xếp loại lao động dựa theo các chỉ tiêu năng suất để khen 

thưởng theo kết quả công việc; thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

d. Chính sách phúc lợi và chăm sóc người lao động:  

Chăm lo đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động là mối quan tâm hàng 

đầu của Ban lãnh đạo Công ty để người lao động yên tâm, gắn bó với công việc, phục 

vụ tốt công tác. Trong năm 100% CB.CNLĐ được mua bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; 

bảo hiểm nhân thọ, và được khám sức khỏe định kỳ. 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bố trí sắp 

xếp phòng nghỉ cho cán bộ, công nhân lao động trực sửa bể đêm. 

Tổ chức phát quà cho các cháu học sinh giỏi, và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 

con em CB.CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học, tổ chức vui Tết thiếu nhi cho 

con em người lao động. 

Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người lao động nhằm tái tạo sức lao động thông qua 

các hoạt động Hội thao, các cuộc thi văn nghệ, viết bản tin nội bộ… 

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1 Các khoản đầu tư lớn: 

Năm 2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã triển khai thực hiện các dự án phát 

triển mạng lưới cấp nước và di dời, nâng cấp tuyến ống cấp nước sau:  

Stt Tên công trình Quy mô 

(mét ống) 

Vốn đầu tư 

(tỷ đồng) 

1 PTMLCN Quận 9 đợt 3 1.250   1,539 

2 PTMLCN Quận Thủ Đức đợt 3 639 0,725 

3 PTMLCN Quận 2 đợt 1 606 0,772 

4 Di dời tuyến ống cấp nước đường Tăng Nhơn Phú 1.845  3,743 
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Stt Tên công trình Quy mô 

(mét ống) 

Vốn đầu tư 

(tỷ đồng) 

(đoạn từ Giao đường Đình Phong Phú đến Giao 

đường Đỗ Xuân Hợp), Quận 9 

5 Di dời tuyến ống cấp nước đường Liên Phường 

(Đoạn từ Km0 + 364 đến Km0 + 850), Quận 9 

979 2,221 

2. Các công ty con, công ty liên kết: không có 

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

1 Tình hình tài chính  

Stt Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 

A Kết quả tài chính   

1 Tổng giá trị tài sản 376.537.519.190 353.107.521.607 

2 Doanh thu thuần 847.317.705.960 760.303.813.666 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 29.939.079.622 15.711.090.056 

4 Lợi nhuận khác (5.754.909.025) 2.175.928.889 

5 Lợi nhuận trước thuế 24.184.170.597 17.887.018.945 

6 Lợi nhuận sau thuế 19.483.968.287 14.607.759.136 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.292 1.719 

B Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý 

8 Quỹ lương NQL 3.110.400.000 3.110.400.000 

9 Thù lao NQL (không chuyên trách) 504.000.000 366.000.000 

2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Stt Chỉ tiêu Đvt Năm 2019 Năm 2018 

1 Cơ cấu tài sản    

 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 67,62 73,46 

 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 32,38 26,54 

2 Cơ cấu nguồn vốn    

 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 60,79 59,80 

 Vốn CSH/Tổng nguồn vốn % 39,21 40,20 

3 Khả năng thanh toán    

 Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,69 0,66 

 Khả năng thanh toán hiện hành Lần 0,79 0,76 

4 Hiệu quả    

 Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản % 5,34 4,06 
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Stt Chỉ tiêu Đvt Năm 2019 Năm 2018 

 Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần % 2,30 1,92 

 Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH % 13,46 10,38 

V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

1 Cổ phần 

- Tổng số cổ phần: 8.500.000 cổ phần 

- Loại cổ phần đang lưu hành: Phổ thông 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.500.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: không. 

2. Cơ cấu cổ đông 

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/12/2019 (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng 

khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/12/2019). 

Stt Cổ đông Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu % 

1 Cổ đông nhà nước 4.335.000 51,00 

2 Cổ đông sáng lập - - 

 Trong nước  - - 

 Nước ngoài - - 

3 Cổ đông lớn   

 

Trong nước 3.754.720 44,17 

  
Nước ngoài 

- - 

4 Công đoàn công ty - - 

 

Trong nước - - 

 

Nước ngoài 
- - 

5 Cổ phiếu quỹ - - 

6 Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi - - 

7 Cổ đông khác 410.280 4,83 

 Trong nước  186.910  2,20 

 Nước ngoài  223.370  2,63 

3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

5. Các chứng khoán khác: Không có. 

6. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Không có 

7. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 
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Hoạt động chính của Công ty là dịch vụ cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn 

quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Nguồn nước cung cấp chính được lấy từ Nhà máy 

nước Thủ Đức là nhà máy có công suất lớn nhất khu vực miền Nam. Chất lượng nước 

cung cấp luôn tuân thủ các quy định do Nhà nước ban hành. 

Trong công tác phát triển mạng lưới cấp nước, sửa chữa ống mục, Công ty đều yêu cầu 

đơn vị thi công phải xây dựng biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ các công trình lân 

cận; và phải có biện pháp thi công phù hợp không gây ùn tắc giao thông. 

7.1 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 

trường: Không có 

b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 

môi trường: Không có 

7.2. Chính sách liên quan đến người lao động 

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động. 

- Số lượng lao động (không bao gồm Người quản lý): 391 người  

- Mức lương trung bình: 17 triệu đồng/tháng. 

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao 

động. 

- Đảm bảo thời giờ làm việc của người lao động theo quy định của Luật Lao động. 

- Toàn thề người lao động đều được ký hợp đồng lao động và được hưởng đầy đủ chế độ 

theo quy định để người lao động hoàn toàn yên tâm, gắn bó với công ty. Có 100% 

CB.CNLĐ được  mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đảm bảo khám sức khỏe định 

kỳ hàng năm. Mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động với mức phí là 18 triệu 

đồng/hồ sơ. 

- Trang bị đồng phục và trang bị bảo hộ lao động, trang bị phương tiện làm việc cho 

người lao động. 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người lao động nhằm tái tạo sức lao động, tăng 

cường thể lực, sức khỏe để cống hiến, phục vụ công tác tốt hơn như tổ chức Hội thao, 

tham gia các cuộc thi văn nghệ, viết bản tin nội bộ Tổng Công ty, hội thi Bàn tay 

vàng… 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

- Xây dựng quỹ Tương trợ xã hội nhằm hỗ trợ CB.CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và bệnh 

nan y hiểm nghèo trong Công ty, tính đến thời điểm 31/10/2019 đã hỗ trợ tổng số tiền 

145 triệu đồng. 

c. Hoạt động đào tạo người lao động 

Năm 2019, Công ty đã tổ chức cho 352 lượt người lao động tham gia nâng cao tay nghề; 

và tham gia các lớp tập huấn chuyên đề về đầu tư xây dựng, về công tác kế toán tài 

chính; nghiệp vụ đấu thầu; lao động tiền lương, an toàn vệ sinh lao động… 
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7.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

- Nhu cầu sử dụng nước sạch là nhu cầu thiết yếu, do đó để tạo điều kiện cho 100% hộ 

dân được cấp nước sạch, góp phần phục vụ an sinh xã hội, Công ty đã sử dụng nguồn 

vốn của công ty để gắn đồng hồ nước cho khách hàng. 

Ngoài hoạt động sản suất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đến công tác xã hội. Năm 

2019 Công đã thực hiện các công tác sau: 

- Thăm, tặng quà và trao tiền phụng dưỡng cho gia đình có công với Cách mạng tại Dĩ 

An, Bình Dương và phường Phước Bình, quận 9 với tổng số tiền 12.600.000 đồng. 

- Đóng góp, ủng hộ “Quỹ Người nghèo” của Thành phố với tổng số tiền 10.000.000 

đồng. 

- Ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” phường Bình Trưng Đông, quận 2 với số tiền 10.000.000 

đồng. 

- Ủng hộ cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư” do UBMTTQ Phường Bình Thọ, quận Thủ Đức với số tiền: 1.000.000 đồng 

- Hỗ trợ chi phí sửa chữa, chống dột đối với những hộ nghèo, trên địa bàn phường Bình 

Trưng Đông, Quận 2 với số tiền: 20.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ xây dựng nhà tình thương tại huyện Mỏ cày, tỉnh Bến Tre với số tiền: 

50.000.000 đồng. 

- Ủng hộ, góp sức cùng Hội người mù tỉnh Bến Tre tổ chức trao tặng học bổng cho các 

học sinh là con người mù nghèo và tặng quà cho phụ nữ mù nhân dịp 20/10 với số tiền: 

5.000.000 đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo thường niên TDW (năm báo cáo 2019) 
 

15 

PHẦN III BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Với sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo và tập thể CB-CNLĐ, Công ty đã hoàn thành 

vượt mức chỉ tiêu nước tiêu thụ, doanh thu tiền nước, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch 

so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao theo Nghị quyết 008/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 26/4/2019. 

Trước áp lực của xã hội về sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống, sự đòi hỏi của khách 

hàng ngày càng cao về chất lượng sản phẩm phục vụ. Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ 

Đức đã có nhiều cách làm đột phá để đạt được các chỉ tiêu đề ra, cân đối hài hoà giữa 

hiệu quả hoạt động kinh doanh và chức năng phục vụ xã hội. 

Công ty không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh  nhằm thực hiện nhiệm 

vụ xã hội cũng là nhiệm vụ chính trị là nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch trên 

địa bàn quản lý. Trang thiết bị kỹ thuật được cải tiến, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin vào quản lý mạng lưới cấp nước; biên đọc chỉ số đồng hồ nước... có động thái 

tích cực trong việc kìm hãm tỷ lệ nước thất thoát thất thu. Bên cạnh việc thường xuyên 

kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty đã đẩy mạnh 

công tác cải cách hành chính giải quyết nhanh chóng mọi yêu cầu của khách hàng…  

Đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

a) Sản lượng nước cung cấp:  

Sản lượng nước cung cấp năm 2019 đạt 90.285.369 m3, đạt 103,18% so với kế hoạch, 

tăng 8,12 triệu m3 so với năm 2018. 

Để đạt được kết quả khả quan như trên, trong năm 2019 Công ty đã phấn đấu không 

ngừng hoàn thành chỉ tiêu, cải tiến trong công tác quản lý, rút ngắn thời gian gắn mới 

đồng hồ nước, đưa vào quản lý và đọc chỉ số nước sớm, cùng nỗ lực cung cấp nước 

sạch đến toàn bộ hộ dân trên địa bàn quản lý. Sản lượng nước cung cấp trung bình trong 

năm 2018 là 6,8 triệu m³/tháng nay tăng lên hơn 7,5 triệu m³/tháng trong năm 2019. 

Cùng với đó, việc điều tiết áp lực cho các khu vực đã có mạng lưới cấp nước nhưng áp 

lực yếu đã làm tăng sản lượng nước, góp phần trong việc giúp công ty hoàn thành kế 

hoạch năm 2019. 

Kết quả đạt được như trên đã phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu vượt 

bậc của tập thể cán bộ, công nhân lao động toàn công ty. 
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b) Doanh thu tiền nước: 

Doanh thu tiền nước 839,851 tỷ đồng đạt 105,18% so với kế hoạch; tăng 88,23 tỷ đồng 

so với năm 2018.  

Công tác rà soát, kiểm tra lượng nước tiêu thụ, đối tượng sử dụng của khách hàng cũng 

được chú trọng thực hiện. Trong năm Công ty đã thực hiện điều chỉnh giá biểu, định 

mức, đúng với thực tế cùng với quyết định ban hành giá nước sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố của UBND thành phố Hồ Chí Minh số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 

năm 2019, giá bán bình quân của đơn vị trong năm 2019 đạt trên 9.271 đồng/m³; Song 

song đó để hưởng ứng cuộc vận động của thành phố chung tay hỗ trợ công nhân, sinh 

viên ở trọ giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, năm 2019 đã thực hiện cấp 

định mức cho 8.848 hộ, với tổng số nhân khẩu được cấp định mức lên trên 209.000 

người. 

Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Công ty đã chủ động 

liên hệ với các ngân hàng và các tổ chức thu hộ. Việc mở rộng các kênh thanh toán đã 

tạo thuận lợi cho khách hàng cũng như tăng tỷ lệ thực thu, giảm rủi ro cho công tác thu 

tiền của đơn vị. 

Nhờ vào các biện pháp quản lý chặt chẽ doanh thu tiền nước, tăng cường thu thêm ngày 

thứ 7 trong những đợt cao điểm, với nỗ lực rất lớn của tập thể đội Quản lý ghi thu đồng 

hồ nước cùng với việc hỗ trợ nhiệt tình từ các phòng, ban, đội như: đội Quản lý đồng hồ 

nước, Ban Kiểm tra, phòng Kinh doanh, đội Quản lý mạng lưới cấp nước quận 2; Quận 

9; quận Thủ Đức mà công tác thu tiền luôn đạt hiệu quả, tỷ lệ thực thu luôn đạt ở mức 

cao. 
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c. Chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch: 

Đứng trước nhiệm vụ được giao, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp để 

đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục cho người dân trên địa bàn. Tại những khu vực có 

thể phát triển mạng lưới cấp nước, Công ty đã triển khai các dự án, tập trung thi công 

hoàn tất, nhanh chóng đưa vào sử dụng, ưu tiên cho công tác gắn đồng hồ nước để 

người dân có nước sạch sử dụng. Ở những khu vực chưa phát triển mạng lưới cấp nước, 

Công ty tiến hành lắp đặt các bồn chứa nước hoặc gắn đồng hồ tổng. 

Với sự quyết tâm, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều biện pháp của lãnh đạo, cùng với sự nỗ 

lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân lao động, và sự phối hợp chặt chẽ với chính 

quyền địa phương, Công ty đã vận động chủ nhà trọ đăng ký định mức nước cho các đối 

tượng thuê trọ, sinh viên, lao động  nhằm giảm bớt gánh nặng cho người nhập cư hiện 

tạm trú trong khu vực. 

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao về tỷ lệ hộ dân được cấp nước 

sạch.  

d. Công tác giảm thất thoát nước thất thu: 

i) Thuận lợi: 

- Nằm ở khu vực đầu nguồn, có áp lực nước mạnh thuận lợi cho việc phát triển khách 

hàng cũng như phát hiện rò rỉ trên mạng lưới cấp nước. 

- Việc mua nước sỉ qua đồng hồ tổng (ĐHT) giúp nâng cao tính tự giác, ý thức trách 

nhiệm cũng như sự chủ động trong công tác giảm nước thất thoát thất thu. 

- Hệ thống ĐHT đo đếm sản lượng nước vào Công ty hầu hết là loại điện từ với độ chính 

xác cao. Công tác phân vùng tách mạng, phát triển các DMA được đẩy mạnh tạo nhiều 

thuận lợi cho việc thực hiện công tác giảm nước thất thoát thất thu. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác rà soát phân lại địa bàn đọc số theo quận từ đó giảm 

thiểu sai số trong quá trình đọc số, giảm tính trung bình, giúp tính toán chính xác hơn 

tiêu thụ qua đồng hồ nước khách hàng. 
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ii) Khó khăn: 

- Đặc thù ống truyền tải (cấp 1, cấp 2) nằm sau ĐHT mua bán sỉ dẫn đến tình trạng Công 

ty phải gánh chịu nước thất thoát thất thu trên tuyến ống này, đồng thời gây khó khăn 

cho công tác phân vùng tách mạng. 

- Mặc dù là khu vực đầu nguồn, tuy nhiên do ảnh hưởng của cao trình mặt đất nên trên 

mạng lưới cấp nước vẫn còn một số khu vực áp lực chưa đồng đều. 

- Mạng lưới cấp nước chưa đồng bộ, trải rộng, xen kẽ mạng vòng và mạng cụt.  

- Trên mạng lưới cấp nước còn tồn tại nhiều chủng loại ống và phụ tùng có vật liệu, tiêu 

chuẩn khác nhau. Số lượng ống cũ, mục còn nhiều.  

- Họa đồ mạng lưới cấp nước, họa đồ van, cơ sở dữ liệu khách hàng vẫn chưa hoàn thiện 

và vẫn đang tiến hành cập nhật. Cơ sở dữ liệu khách hàng (số lượng ĐHN, danh bạ, địa 

chỉ,...) tại các DMA hiện hữu chưa được cập nhật đầy đủ và chính xác gây khó khăn cho 

công tác thống kê, tính toán tỉ lệ nước thất thoát thất thu làm cơ sở cho việc lập kế 

hoạch giảm nước thất thoát thất thu. 

iii) Kết quả đạt được: 

Công tác giảm nước thất thoát thất thu được lãnh đạo Công ty xem là nhiệm vụ trọng 

tâm và hàng đầu góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng lợi 

nhuận, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Vì vậy, Ban điều hành đã quyết liệt 

chỉ đạo thực hiện giảm nước thất thoát với nhiều biện pháp khắc phục. 

Địa bàn do Công ty quản lý nằm ở khu vực đầu nguồn, có áp lực nước mạnh nên rất 

thuận lợi cho việc phát triển khách hàng cũng như phát hiện rò rỉ trên mạng lưới cấp 

nước. Tuy nhiên, để đạt được tỷ lệ thất thoát nước như trên, Công ty đã xây dựng nhiều 

giải pháp, cụ thể như sau: 

- Tăng cường công tác sửa bể; 

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý chặt chẽ hệ thống mạng lưới cấp nước, góp phần 

giảm tình trạng xì bể trên MLCN. Việc khắc phục sự cố kịp thời, giúp giảm thiểu lượng 

nước thất thoát thất thu. 

Mặc dù Ban điều hành đưa ra nhiều biện pháp để tăng cường công tác giảm thất thoát 

nước. Tuy nhiên, kết quả năm 2019, tỷ lệ thất thoát nước giảm 0,92% so với cùng kỳ 

năm 2018 nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch được giao. 

2. Những tiến bộ đã đạt được 

- Hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chỉ 

tiêu sản lượng, doanh thu, gắn đồng hồ nước; 

- Hoàn thành tốt chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh. 

- Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác giảm nước thất thoát. 

- Trước áp lực của xã hội về sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống, sự đòi hỏi của khách 

hàng ngày càng cao về chất lượng sản phẩm phục vụ. Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ 

Đức đã có nhiều cách làm đột phá để đạt được các chỉ tiêu đề ra, cân đối hài hoà giữa 

hiệu quả hoạt động kinh doanh và chức năng phục vụ xã hội. 
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- Không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh  nhằm thực hiện nhiệm vụ xã hội 

cũng là nhiệm vụ chính trị là nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn 

quản lý. Doanh thu các năm sau đều tăng so với năm trước, qua đó tạo điều kiện tăng 

thu nhập, góp phần nâng cao đời sống CB.CNLĐ. Trang thiết bị kỹ thuật được cải tiến, 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý mạng lưới cấp nước; có động thái 

tích cực, hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu. Bên cạnh việc thường 

xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty đã đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính giải quyết nhanh chóng mọi yêu cầu của khách 

hàng…  

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

1.Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2019 

Stt Nội dung Tại 31/12/2019 Tại 01/01/2019 

 TÀI SẢN 

A Tài sản ngắn hạn 121.906.900.539 93.714.030.958 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 53.700.425.492 44.479.296.580 

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 36.273.266.575 15.129.836.632 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 9.868.801.364 11.524.058.864 

4 Hàng tồn kho 15.067.313.703 13.083.128.263 

5 Tài sản ngắn hạn khác 6.997.093.405 9.497.710.619 

B Tài sản dài hạn 254.630.618.651 259.393.490.649 

1 Phải thu dài hạn - - 

2 Tài sản cố định 243.553.361.751 246.399.695.657 

3 Tài sản dở dang dài hạn 8.119.104.444 11.074.016.360 

4 Tài sản dài hạn khác 2.958.152.456 1.919.778.632 

 Tổng cộng tài sản 376.537.519.190 353.107.521.607 

 NGUỒN VỐN 

A Nợ phải trả 228.883.325.119 211.162.295.823 

1 Nợ ngắn hạn 154.597.368.306 123.003.660.996 

2 Nợ dài hạn 74.285.956.813 88.158.634.827 

B Vốn chủ sở hữu 147.654.194.071 141.945.225.784 

2. Quản lý rủi ro tài chính 

a. Rủi ro thị trường: 

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một 

công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường 

có ba loại rủi ro:rủy ro tiền tệ, rủi ro lãi suất, rủi ro giá cả. Mục tiêu quản lý rủi ro thị 

trường là quản lý và kiểm soát rủi ro mà Công ty có thể gặp phải trong giới hạn có thể 

chấp nhận được trong khi vẫn tối đa hóa lợi nhuận. Công cụ tài chính bị ảnh hưởng bởi 

rủi ro thị trườg bao gồm các khoản vay và nợ, tiền gửi các khoản đầu tư. 
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b. Rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp 

đồnng giao dịch không thực hiện được giữa nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài 

chính. Công ty có rủi ro tín dụng từ các hoạt động kinh doanh của mình (chủ yếu đối 

với tài khoản phải thu của khách hàng), và từ hoạt động tài chính bao gồm tiền gửi ngân 

hàng. 

Công ty quản lý rủi ro tín dụng khách hàng thông qua các chính sách, thủ tục và quy 

trình kiểm soát của Công ty. Các khoản phải thu của khách hàng chủ yếu là thu tiền 

ngay và được thường xuyên theo dõi. Công ty không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu 

nào với các khoản phải thu khách hàng. 

Ban giám đốc công ty đánh giá rằng tất cả các tài sản tài chính đều trong hạn và không 

bị suy giảm ngoại trừ các khoản phải thu được lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

c. Rủi ro thanh khoản 

Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài 

chính và nợ phải trả tài chính có thời điểm đáo hạn lệch nhau. 

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa 

vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Chính sách của công ty là theo dõi thường 

xuyên các yêu cầu thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công 

ty duy trì mức dự phòng tiền mặt và các khoản vay nhằm đáp ứng tính thanh khoàn 

ngắn hạn và dài hạn. 

III. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

- Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhằm làm thay đổi và 

nâng cao hình ảnh, uy tín công ty đối với khách hàng, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao 

vai trò trách nhiệm của cán bộ, công nhân lao động, hướng đến mục tiêu phục vụ khách 

hàng ngày một tốt hơn. 

- Để phục vụ khách hàng được tốt hơn, việc tiếp nhận các hồ sơ của khách hàng cũng như 

giải đáp thắc mắc, khiếu nại được thực hiện tại một điểm, từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi 

có kết quả giải quyết Công ty đã triển khai thực hiện mô hình “Chăm sóc khách hàng” 

với mục đích xây dựng mô hình chăm sóc khách hàng theo cơ chế “Một cửa”.  

-  Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành một số quy trình như: Quy trình phối hợp 

giữa các phòng, ban, đội trong công tác sửa bể; Quy trình phối hợp thực hiện công tác 

lắp đặt đồng hồ nước; Quy chế nâng bậc lương, nội quy lao động. 

- Khâu dịch vụ khách hàng cũng đã được cải tiến đáng kể thông qua việc liên kết với 

nhiều ngân hàng, mở thêm các dịch vụ tiện ích thanh toán tiền nước, các dịch vụ thu hộ 

tiền nước qua các kênh ngân hàng và các cửa hàng tiện lợi. Đến nay, khách hàng có thể 

thanh toán tiền nước tại nhiều nơi như: thanh toán qua ngân hàng ( Đông Á, Agribank, 

Eximbank…); qua Payoo (Satrafood, Maximark, Citimark, Điện máy Nguyễn Kim, Thế 

giới di động…), thanh toán online (paybill.com.vn)…, giúp khách hàng có thể chọn lựa 

kênh thanh toán, hình thức thanh toán tiền nước phù hợp hơn với điều kiện sống của gia 

đình, giảm thiểu việc đi lại, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí đối với khách hàng. 
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- Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý kế toán mới Fast Business online để nâng cao 

hiệu quả trong công tác kế toán. 

- Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin địa lý xây dựng phần mềm GIS để ứng 

dụng vào công tác quản lý mạng, đến nay công tác thiết kế đã hoàn tất và đưa vào sử 

dụng trong thời gian tới. 

- Xây dựng phòng Scada để ứng dụng vào công tác điều hành, quản lý; ứng dụng mô hình 

hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý mạng lưới cấp nước. 

IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2020 

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức ngoài việc kinh doanh mang lại hiệu quả cho Công 

ty còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị là cung cấp nước sạch, góp phần cải thiện đời 

sống an sinh xã hội cho nhân dân. 

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả đạt được trong năm 2019, Công ty định hướng kế 

hoạch SXKD năm 2020 như sau: 

1 Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 

- Gia tăng sản lượng nước tiêu thụ. 

- Bảo toàn, sử dụng hiệu quả đồng vốn của Công ty. 

- Đảm bảo chất lượng nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ theo các tiêu 

chuẩn quy định của nhà nước. Giữ vững chỉ tiêu 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch. 

- Tỷ lệ thất thoát nước: 16,5%. 

- Từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hệ thống mạng lưới cấp 

nước, nâng cao hiệu suất công tác ghi đọc chỉ số và từng bước nâng cao chất lượng 

phục vụ khách hảng. 

- Duy trì hoạt động kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập và chăm lo đời sống tinh thần 

của CBCNLĐ. 

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính năm 2020 

Stt Nội dung Đvt Thực hiện 

2019 

Kế hoạch 

2020 

A Sản xuất kinh doanh    

1 Nước tiêu thụ (qua ĐHN) m³ 90.285.369 95.200.000 

2 Doanh thu tiền nước (qua ĐHN) triệu đồng 839.851 945.379 

3 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch % 100,00 100,00 

4 Tỷ lệ thất thoát nước % 18,00 16,50 

B Tài chính    

1 Tổng doanh thu triệu đồng 850.458 953.279 

2 Lợi nhuận sau thuế  triệu đồng 19.484 25.602 

3 Cổ tức % 12,00 9,00 
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Stt Nội dung Đvt Thực hiện 

2019 

Kế hoạch 

2020 

C Quỹ tiền lương Người quản lý 
   

1 Quỹ tiền lương kế hoạch triệu đồng 3.110 2.592 

2 Thù lao HĐQT/BKS 

(không chuyên trách) 

triệu đồng 504 504 

3 Biện pháp thực hiện 

Để hoàn thành kế hoạch năm 2020, Công ty tập trung vào các nội dung sau: 

a. Tổ chức bộ máy và cải tiến thủ tục hành chánh: 

- Đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công nhân lao động, làm cơ sở cho việc định 

hướng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị. 

- Tiếp tục hoàn thiện phương án khoán lương cho các phòng, ban, đội. 

- Cải tiến quy trình giải quyết công việc giữa các phòng, ban, đội; xây dựng và thực hiện 

quy trình giải quyết các dịch vụ khách hàng “một cửa một dấu”, tránh phiền hà cho 

người dân, nâng cao trách nhiệm và tinh thần phục vụ của bộ phận dịch vụ khách hàng. 

- Thực hiện tiếp khách hàng lịch sự, văn minh nơi công sở. Triển khai đến từng CB-

CNLĐ tiêu chuẩn người công nhân cấp nước. 

- Rà soát, xây dựng các quy định gắn mới đồng hồ, tái lập danh bộ, xử lý nợ tiền nước, 

gian lận, sử dụng nước bất hợp pháp… để giải quyết công việc một cách nhanh chóng, 

công bằng, khách quan, tránh tình trạng tiêu cực, móc ngoặc với khách hàng. 

- Tiếp tục duy trì trang thông tin điện tử với địa chỉ truy cập là http://capnuocthuduc.vn 

tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể tìm hiểu thông tin, trao đổi về các dịch vụ 

cung cấp của công ty.  

b. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng : 

- Xây dựng quy trình một cách khoa học trong việc giải quyết yêu cầu, đề nghị của khách 

hàng, tuyệt đối tránh để tồn đọng hồ sơ. Từng phòng, ban, đội xây dựng quy trình làm 

việc, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. 

- Tuyên truyền giáo dục cán bộ công nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ 

nhân dân, phục vụ khách hàng. 

- Phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết nhanh chóng các yêu cầu về cấp nước 

của nhân dân. 

c. Tăng sản lượng nước tiêu thụ: 

- Tăng cường công tác quản lý khách hàng, tiếp tục triển khai công tác chống gian lận 

nước. Triệt để giải quyết các hóa đơn bằng không; hóa đơn tính trung bình nhiều kỳ. Bộ 

phận đọc chỉ số đồng hồ nước phải có biện pháp để tiếp cận đồng hồ nước. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các đồng hồ nước có chỉ số tiêu thụ bất thường. 

d. Nâng cao chất lượng mạng lưới cấp nước: 
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- Tăng cường công tác giám sát thi công, giám sát tái lập mặt đường các công trình phát 

triển và cải tạo ống mục trên địa bàn quản lý, nhằm đảm bảo công trình thực hiện đúng  

thiết kế được duyệt. Nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý, giám sát các hạng 

mục khuất lấp, các điểm đấu nối. 

- Giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh đường ống trong quá trình thi công lắp đặt các tuyến 

ống cấp nước.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì các trụ cứu hỏa, họng cơi van, ổ khóa trên địa 

bàn. 

- Tăng cường công tác quản lý lý lịch đồng hồ nước để có thể thay đồng hồ nước định kỳ 

đến hạn thay thế. 

- Tập trung thay đồng hồ nước hư, ngưng chạy, chạy bất thường … 

e. Chống thất thoát nước: 

- Tiếp tục nghiên cứu triển khai phương án “Vùng GNTTTT có Caretaker quản lý, chưa 

cần cô lập mạng. 

- Đẩy mạnh công tác thiết kế và triển khai phân vùng tách mạng tại các khu vực trọng 

điểm. 

- Đẩy mạnh công tác dò tìm rò rỉ, chủ động phân loại điểm bể ngầm theo thứ tự ưu tiên 

sửa bể, lên kế hoạch tiền định vị và thử nghiệm các thiết bị mới. 

- Tiếp tục thực hiện SCADA với thiết bị lưu trữ, truyền dữ liệu (Data Logger Sofrel) tại 

các ĐHT: thuộc các DMA đã phân vùng tách mạng.  

- Tăng cường quản lý, điều tiết áp lực đặc biệt tại các khu vực có áp lực cao; Tiếp tục 

hoàn chỉnh bản đồ áp lực và mô hình áp lực; Thực hiện vận hành mạng vòng như mạng 

cụt tại các khu vực đang kìm hãm tỷ lệ thất thoát nước. 

- Tăng cường công tác quản lý đồng hồ nước tiêu thụ của khách hàng. 

f. Công tác kiểm tra: 

Chủ động kiểm tra rà soát sản lượng, giá biểu, định mức ngay từ khâu nhận hồ sơ khách 

hàng đến khâu hoàn công…; kiểm tra tình trạng sử dụng nước của khách hàng, tình 

trạng gian lận nước để xử lý kịp thời trên diện rộng, đồng thời kết hợp với chính quyền 

địa phương và quần chúng nhân dân phát hiện gian lận nước, áp dụng quy chế thưởng 

hợp lý cho người có công phát hiện gian lận. 

g. Phát triển mạng cấp nước, SCOM, gắn và thay đồng hồ nước khách hàng : 

- Chủ động cân đối nguồn vốn thực hiện dự án phát triển mạng lưới cấp nước; Đảm bảo 

giải quyết 100% các hộ dân được gắn đồng hồ nước ở các khu vực đã có mạng lưới cấp 

nước. 

- Tập trung làm tốt và làm nhanh các hồ sơ dự án ở khâu chuẩn bị đầu tư như  (báo cáo 

kinh tế kỹ thuật, báo cáo khảo sát thiết kế, lập dự toán thi công…) để chuyển nhanh 

sang bước thực hiện đầu tư. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đội liên quan để đảm bảo tiến độ 

thực hiện các dự án. 
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- Chủ động mua sắm vật tư, trang thiết bị ngay trong quý I để có cơ sở hoàn thành kế 

hoạch của Công ty. 

- Tăng cường công tác giám sát thi công, kiểm tra chất lượng vật tư trước khi thi công, 

công tác hậu kiểm để đảm bảo chất lượng thi công công trình.      

- Tập trung thực hiện các dự án sửa chữa ống mục đã được duyệt. 

- Thống kê các khu vực đường ống có tuổi thọ lâu năm, xì bể nhiều lần để đưa vào kế 

hoạch cải tạo, thay mới. 

h. Quản lý tài chính, quản lý vật tư tài sản, máy móc thiết bị : 

- Tổ chức thực hiện quy trình quản lý tài chính, vật tư theo đúng quy định. 

- Triển khai kịp thời công tác đấu thầu dự án mua sắm vật tư theo đúng quy định, đảm 

bảo tính công bằng, lựa chọn nhà thầu có năng lực. 

- Cân đối sử dụng hợp lý và quản lý chặt chẽ nguồn vốn. 

- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước. 

k. Chống lãng phí và thực hành tiết kiệm : 

- Thực hiện chủ trương của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần ổn 

định hoạt động của đơn vị, công tác chống lãng phí là rất thiết thực và cấp bách, đòi hỏi 

mỗi cán bộ công nhân lao động phải nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, đây 

cũng là tiêu chí hàng đầu mà đơn vị đặt ra ngang tầm với chiến lược kinh doanh của đơn 

vị, các nội dung chính cần thực hành tiết kiệm là: 

- Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng tài sản. 

- Tiết kiệm trong quản lý đầu tư, mua sắm và sử dụng vật tư, máy móc thiết bị. 

- Tiết kiệm trong lĩnh vực cải cách hành chánh, điện thoại, điện, nước. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế tự kiểm tra, công khai dân chủ. 

- Phát hiện và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí của cán bộ công nhân lao động. 

l. Thi đua, đời sống: 

- Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng chủ động phối hợp phát động phong trào thi đua hoàn 

thành các chỉ tiêu đề ra, đồng thời hưởng ứng các đợt thi đua do Tổng công ty Cấp nước 

Sài Gòn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức phát động. 

- Duy trì các hoạt động thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong công sở, 

chống ô nhiễm môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc. 

- Thông qua phong trào thi đua, phát hiện các nhân tố tích cực để đào tạo bồi dưỡng giới 

thiệu cho các Chi bộ. 

- Cải thiện thu nhập cho cán bộ công nhân lao động. 
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PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của tập thể CB.CNLĐ và sự chỉ đạo 

kịp thời của Ban điều hành, năm 2019 Công ty đã hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ 

thông qua, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng nước cung cấp và doanh thu. 

Trong công tác tài chính, Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật; đảm bảo mục 

tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn; 

Việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được thực hiện đúng quy định, đảm 

bảo tính minh bạch, khách quan, phản ảnh trung thực tình hình hoạt động của công ty; 

Đánh giá được tầm quan trọng và hiệu quả của Chương trình giảm nước thất thoát thất 

thu, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp như: tập trung triển khai 

các dự án sửa chữa, nâng cấp mạng lưới cấp nước; kiểm soát các khu vực có đồng hồ 

nước tiểu vùng; tăng cường công tác dò tìm và sửa bể...  

Nhận thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của đơn vị đối với xã hội, Công ty đã 

phát huy tối đa tính sáng tạo, xây dựng đơn vị cấp nước vững mạnh và vì cộng đồng. 

Chỉ đạo và giám sát thường xuyên công tác tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất 

kinh doanh; 

Về mặt kinh doanh, Công ty thực hiện đúng các quy định về cấp nước, mở thêm kênh 

thanh toán tiền nước thông qua việc liên kết với các ngân hàng và các dịch vụ thu hộ, 

tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể thanh toán tiền nước mọi lúc, mọi nơi. 

Trong công tác tài chính, Công ty đã cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định 

của Luật Kế toán và Luật Chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và 

quản trị nội bộ.  

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành  

Ban điều hành đã tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết; Quyết định của Hội đồng quản trị trong 

quá trình điều hành công ty; 

Trong năm 2019, Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban điều hành đã kịp thời triển 

khai thực hiện các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành kế hoạch đã đề ra, góp phần giải 

quyết nhu cầu nước sạch của người dân trên địa bàn quản lý; 

Duy trì chế độ họp nghiệp vụ định kỳ nghiêm túc và hiệu quả, thể hiện được vai trò chỉ 

huy và thống nhất trong Ban điều hành; 

Thành viên Ban điều hành am hiểu nghiệp vụ chuyên môn, có tâm huyết, dám nghĩ dám 

làm và tạo được mối quan hệ tốt về nội bộ, nhất là với cổ đông lớn; 
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Ban điều hành đã có những điều chỉnh, thay đổi kịp thời trong công tác tổ chức, cải tiến 

quy trình làm việc để hoàn thiện bộ máy sản xuất kinh doanh và quản lý công việc hiệu 

quả hơn. 

Chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội 

đồng quản trị. 

Chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò của Ban điều hành trong công tác quản lý và điều 

hành sản xuất kinh doanh. Năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 

hoạch. 

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Công ty có nhiều lợi thế trong việc phục vụ cấp nước khách hàng, địa bàn phục vụ của 

công ty có vị trí gần Nhà máy nước Thủ Đức, do là khu vực đầu nguồn nên nguồn cung 

cấp ổn định, chất lượng nước luôn đạt tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, hiện nay địa bàn 

quận 2, quận 9, quận Thủ Đức có tốc độ đô thị hóa rất cao, nhiều nhà máy, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư... được xây dựng, nhiều khu vực chưa có hệ thống 

cấp nước của thành phố Hồ Chí Minh, do đó nhu cầu sử dụng nước trong tương lai là rất 

lớn. 

Dựa trên những ưu thế sẵn có, HĐQT đề ra các mục tiêu sau: 

- Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu hoàn thành kế hoạch 2020. 

- Bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn. 

- Phát triển mạng lưới cấp nước nhằm gia tăng số lượng khách hàng sử dụng nước. 

- Nâng cao các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch. 

- Tăng cường công tác chống thất thoát nước. 

- Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 
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PHẦN V QUẢN TRỊ CÔNG TY 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Thành viên và cơ cấu  

S 

tt 

Họ và tên Chức vụ Đại diện 

sở hữu  

cổ phần 

Cổ 

phần 

nắm giữ 

cá nhân 

Tổng cổ 

phần 

biểu 

quyết 

Tỷ lệ 

% 

Ghi chú 

1 Nguyễn Tống Đăng 

Khoa 

CT.HĐQT 1.083.750 - 1.083.750 12,75 Chuyên trách 

2 Hứa Trọng Nghi TV.HĐQT 

kiêm  GĐ 

1.083.750 - 1.083.750 12,75 Điều hành  

3 Nguyễn Văn Dụ TV.HĐQT 1.083.750 - 1.083.750 12,75 Không điều hành 

4 Lê Hữu Quang TV.HĐQT  1.083.750 - 1.083.750 12,75 Không còn là 

NĐD vốn của 

Sawaco từ ngày 

03/9/2019. 

Miễn nhiệm 

TV.HĐQT ngày 

12/9/2019 

5 Lê Trọng Thuần TV.HĐQT  1.083.750 - 1.083.750 12,75 Không điều hành; 

Người đại diện 

vốn của Sawaco 

từ 03/9/2019; 

Bổ nhiệm 

TV.HĐQT ngày 

07/11/2019 

6 Lục Chánh Trường TV.HĐQT - - - - Không điều hành 

7 Nguyễn Ngọc Thái 

Bình 

TV.HĐQT - - - - Không điều hành 

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban. Tuy nhiên, HĐQT đã cử thành viên phụ 

trách các vấn đề Chính sách phát triển;  Nhân sự; Lương – thưởng như sau: 

- Ông Nguyễn Tống Đăng Khoa – Chủ tịch HĐQT: Phụ trách Chính sách phát triển  

- Ông Hứa Trọng Nghi – TV.HĐQT: Phụ trách Lương – Thưởng; Nhân sự 

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn 

bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách 

nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên, vì lợi ích của cổ đông 

và sự phát triển của công ty.  

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp  để chỉ đạo kịp thời các 

vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, cụ thể như sau: 
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Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung thông qua 

1 003/NQ-HĐQT 05/3/2019 - Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ 

thường niên năm 2019 

2 005/NQ-HĐQT 20/3/2019 - Kết quả hoạt động tài chính;  Dự thảo 

BCTC kiểm toán năm 2018  

- Quỹ tiền lương thực hiện của Người 

quản lý và Người lao động năm 2018. 

3 006/NQ-HĐQT 20/3/2019 - Điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính 

năm 2017 vào số dư đầu năm của 

BCTC 2018. 

- Kết chuyển toàn bộ chi phí gắn ĐHN 

miễn phí và thay ĐHN định kỳ vào 

chi phí sản suất kinh doanh năm 

2018. 

- Kéo dài chu kỳ đọc số đồng hồ nước 

khách hàng để giải quyết 6 ngày 

chênh lệch giá vốn mua sỉ nước sạch 

đã treo do ảnh hưởng thay đổi lịch 

đọc số. 

- Hợp đồng thuê tài sản với Tổng công 

ty Cấp nước Sài Gòn năm 2018 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp 

loại doanh nghiệp, Người quản lý 

năm 2018. 

- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh; Kế 

hoạch tài chính năm 2019. 

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Người 

quản lý và Người lao động năm 2019. 

- Điều chỉnh mức lương trong thang 

bảng lương. 

- Bổ sung kế hoạch năm 2019 

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 

2018. 

- Chương trình; Nội dung tài liệu Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019. 

4 010/NQ-HĐQT 24/5/2019 - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2019. 

5 011/NQ-HĐQT 27/5/2019 - Báo cáo chỉ tiêu tài chính thực hiện 

quý I/2019. 

- Hợp đồng thuê tài sản hoạt động với 

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn năm 

2019. 

6 013/NQ-HĐQT 19/9/2019 - Kết quả hoạt động tài chính quý II; 
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Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung thông qua 

Báo cáo kiểm toán soát xét bán niên 

năm 2019. 

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên 

HĐQT. 

- Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ 

đông bất thường năm 2019 

7 017/NQ-HĐQT 12/12/2019 - Báo cáo tài chính quý III. 

- Điều chỉnh kế hoạch năm 2019. 

- Chủ trương cơ cấu lại tổ chức công 

ty. 

8 020/NQ-HĐQT 30/12/2019 - Ký kết phụ lục hợp đồng thuê tài sản 

(mạng lưới cấp nước). 

4. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có 

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Không có 

6. Danh sách thành viên HĐQT có chứng chỉ đạo tạo về quản trị công ty: Không có 

7. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản 

trị công ty trong năm: Không có 

II. BAN KIỂM SOÁT 

1. Thành viên và cơ cấu  

Stt Họ và tên Chức vụ Đại diện  

sở hữu  

cổ phần 

Cổ phần 

nắm giữ  

cá nhân 

Tổng CP 

biểu 

quyết 

Tỷ lệ 

% 

1 Hoàng Thanh Bình Trưởng ban 

chuyên trách 

- - - - 

2 Hoàng Ngọc Lâm Thành viên - - - - 

3 Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Thành viên - - - - 

4 Lê Văn Diễn Thành viên - - - - 

2 Hoạt động của Ban kiểm soát 
Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Hội 

đồng quản trị và Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 

cụ thể:  

- Giám sát việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; Thực hiện chia cổ tức;  

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2019;  

- Đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; 

- Giám sát việc chi trả thù lao HĐQT và các thành viên BKS kiêm nhiệm;  
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- Xem xét tính phù hợp các Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định của Ban Giám đốc 

trong công tác quản lý. 

- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và các phòng ban đội trong công ty;  

- Kiểm tra phân tích báo cáo tài chính; Xem xét, đánh giá các hoạt động trọng yếu của 

công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng, kể cả những thiếu sót nếu có để góp ý cho 

công tác quản trị của công ty nhằm hạn chế rủi ro trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. 

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật; Đảm bảo tính minh bạch 

trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị;   

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan 

tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý 

trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Ban được Đại Hội đồng cổ 

đông giao. 

Các cuộc họp của Ban kiểm soát 

Năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp để thảo luận các nội dung sau: 

STT Biên bản 

họp 

Ngày Nội dung làm việc 

1 001/BB-BKS 21/5/2019 - Kiểm tra và đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh trong quý I/2019. 

- Thẩm định và kiểm tra báo cáo tài chính quý I/2019 

- Và xem xét các nội dung HĐQT chuẩn bị họp. 

2 002/BB-BKS 16/8/2019 - Kiểm tra và đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh trong quý II/2019. 

- Thẩm định báo cáo tài chính quý II/2019 và 6 tháng 

đầu năm 2019. 

- Và xem xét các nội dung HĐQT chuẩn bị họp. 

3 003/BB-BKS 11/12/2019 - Kiểm tra và đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh trong quý III/2019. 

- Thẩm định báo cáo tài chính quý III/2019. 

- Và xem xét các nội dung HĐQT chuẩn bị họp. 

4 004/BB-BKS 18/2/2020 - Kế hoạch triển khai công tác năm 2020 

- Thẩm định báo cáo tài chính quý IV/2019 và năm 

2019. 

- Và xem xét các nội dung HĐQT chuẩn bị họp.  

4 005/BB-BKS 23/3/2020 - Đánh giá dự thảo Báo cáo kiểm toán BCTC năm 

2019 

- Đánh giá quỹ lương thực hiện 2019, kế hoạch 2020 

- Kế hoạch SXKD, ĐTXD và kế hoạch tài chính 2020 

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 

2019 

- Các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ 2020 



Báo cáo thường niên TDW (năm báo cáo 2019) 
 

31 

III. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN 

ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT 

1. Các khoản lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

S 

tt 

Họ và tên Chức vụ Lương Thù lao Thưởng vượt 

kế hoạch 

2018 (NQL) 

Ghi chú 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Tống Đăng 

Khoa 

Chủ tịch 

HĐQT  

590.654.760 - 71.048.571  

2 Nguyễn Văn Dụ Thành viên - 72.000.000 20.218.182  

3 Hứa Trọng Nghi Thành viên 

– Giám đốc 

547.530.982 72.000.000 47.365.716  

4 Lê Hữu Quang Thành viên - 60.000.000 13.478.788 Miễn  nhiệm 

ngày 12/9/2019 

5 Lục Chánh Trường Thành viên - 72.000.000 20.218.182  

6 Nguyễn Ngọc Thái Bình Thành viên - 72.000.000 -  

7 Lê Trọng Thuần Thành viên - 12.000.000  Bổ nhiệm ngày 

07/11/2019 

8 Huỳnh Tuấn Anh Thành viên 

– Giám đốc 

72.849.062  23.682.857 Miễn nhiệm 

ngày 26/4/2018 

 BAN KIỂM SOÁT 

1 Hoàng Thanh Bình Trưởng ban 507.353.900 - 60.865.714  

2 Hoàng Ngọc Lâm Thành viên - 48.000.000 10.109.091  

3 Lê Văn Diễn Thành viên - 48.000.000 10.109.091  

4 Nguyễn Thị Thanh Thảo Thành viên - 48.000.000 10.109.091  

  

1 Lâm Tứ Duy PGĐ 534.137.758 - 64.405.714  

2 Nguyễn Công Minh PGĐ 519.360.836 - 60.865.714  

3 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Kế toán 

trưởng 

508.353.900 - 60.865.714  

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 

3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ. 

Các hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (cổ đông 

nắm giữ 51% cổ phần). 

Stt Số hợp đồng Ngày Nội dung Giá trị hợp đồng 

(đồng) 

1 545/HĐCN-TCT-KHĐT 05/3/2019 Chuyển nhượng vật tư 

ngành nước 

2.838.228.800 

2 1641/HĐCN-TCT-KHĐT 03/6/2019 Chuyển nhượng vật tư 

ngành nước 

1.423.437.400 
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Stt Số hợp đồng Ngày Nội dung Giá trị hợp đồng 

(đồng) 

3 1634/HĐ-TCT-KTTC 03/6/2019  Thuê tài sản hoạt động 13.322.684.311  

4 2987/HĐ-TCT-KHĐT 06/9/2019 Chuyển nhượng vật tư 

ngành nước 

711.718.700 

5 4763/PLHĐ-TCT-KTTC  30/12/2019 Phụ lục hợp đồng thuê tài 

sản 

212.689.948 

   Tổng cộng 18.508.759.159 

4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty thực hiện đúng quy định 

của pháp luật về quản trị Công ty. 
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PHẦN VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN 

1. Ý kiến kiểm toán: 

Trích nội dung Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 

về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức năm 2019 như sau: 

 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 nước Thủ Đức tại 

ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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. 

 Vấn đề cần nhấn mạnh 

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo tài chính đến 

Thuyết minh số 14 và Thuyết minh số 24 của Báo cáo tài chính. Trong đó, đơn giá mua 

sỉ nước sạch được áp dụng khi mua nước của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH 

Một thành viên cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 hiện đang được Công ty 

ghi nhận theo đơn giá bình quân tạm tính là 5.145,98 đồng/m3. Đến thời điểm phát hành 

Báo cáo kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty chưa thông qua đơn giá mua sỉ nước 

sạch này. Do đó, kết quả kinh doanh của Công ty có thể thay đổi khi có đơn giá được 

phê duyệt chính thức. 

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 36, Công ty đang tạm trích quỹ lương theo Thông 

tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và vượt so với quỹ lương kế hoạch đầu 

năm. Công ty sẽ báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông đối với việc trích vượt quỹ lương 

kế hoạch của viên chức quản lý trong kỳ họp tới. 

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến chấp nhận toàn phần của chúng 

tôi. 

 Vấn đề khác 

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức cho năm tài chính kế thúc 

ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và Công ty TNHH Kiểm toán 

AFC Việt Nam. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần và 

nhấn mạnh về vấn đề đơn giá mua sỉ nước sạch chưa được Hội đồng quản trị Công ty 

thông qua đối với báo cáo tài chính này tại ngày 22 tháng 03 năm 2019. 
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2. Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán. 

Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 

Chi tiết được thể hiện tại Báo cáo tài chính đính kèm. 

 

Nơi nhận: 

- UBCKNN; 

- SGDCK Tp.HCM; 

- HĐQT; BKS; 

- BGĐ; 

-Lưu. 

Tp.HCM, ngày  30 tháng 3 năm 2020 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hứa Trọng Nghi 

 

















































































CONG TY CO PHAN CAP NUOC THU DLit CONG HOA XA HQI CHiJ NGHIA \IV NAM 
Ma TDW 	 DOc lap — Tu. do — Hanh phtie 
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S6: .7..3 ...... ./CrITD-KTTC 
V/v: giai trinh chenh tech Lai nhuan nam 2019 so vai 
nam truck va y kien nhdn manh caa kiem loan chew 
trinh bay trong Boo coo Kiem loan nam 2019. 

TP. Ha Chi Minh, ngayathong 03 ;lam 2020 

Kinh  - UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUtiC 

- SO GIAO DICH CHUNG KHOAN TP. HO CHI MINH 

Thirc hien quy dinh ve cong bó thong tin tren thi trugng chirng khoan theo Thong to so 
155/2015/TT-BTC ngay 06/10/2015 dm BO Tai Chinh, Cong ty CP CAp Nugc Thil Dirc xin 
giai trinh ve Bao cao Tai chinh da dugc kiem toan cho nam tai chinh ket thilc ngay 
31/12/2019 phat hanh ngay 26/03/2020 dm COng ty co lgi nhuan sau thud thu nhap doanh 
nghiep tang 33,38% so yen Bao cao nam 2018 va giai trinh ve y kien nhAn manh cua kiem 
toan dOc lap trong Bao cao Tai chinh da kiem toan nhu sau: 

Nii dung 1. Giai trinh chenh tech Icri nhu4n sau thud thu nhap doanh nghiep nam 
2019 tang 33,38% so veil nam 2018: 

Don vi tinh: TS,  &mg 

STT Chi tieu Nam 2019 Nam 2018 Ting/giam 

1 'Ring doanh thu 850,46 764,55 11,24% 
2 Tong chi phi 826,27 746,67 10,66% 

Trong_do: 
a-  Gia vOn hang ban 572,03 521,90 9,60% 

b-  
ChilThi bcin hang va chi phi quan 

• 
 	ffi doanh nghiep 

240,43 214,98 11,84% 

3 Lgi nhuan tusk thud 24,18 17,89 _ 35,21% 
a-  Hoot Ong kinh doanh chinh 29,94 15,71 90,56% 
b-  Hoat Ong khac (5,76)) 2,18 -364,48%_ 

4 Lgi nhuan sau thud 19,48 14,61 33,38°70 

Trong nam 2019, Bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh cua Cong ty CP CAp Nu& 
Thu Dire có cac chi tieu sau: 

1. TOng doanh thu tang 85,9 ty &mg (+11,24%) so voi nam truOc do san luting nu cc tieu 
thy tang tang 9,99%. 

2. TOng chi phi tang 79,61 ty &Ong (+ 10,66%) so \tad nam tnrac, trong do: 

- Gia von hang ban tang 50,13 CST dOng (+9,6%), chil yeu gia von mua si nu cc sach tang 
50,28 tS,  d'ong, nguyen nhan do san luting nu& mua qua DOng ho tong tang 8,76%. 

- Chi phi hoat Ong san xuAt kinh doanh tang 25,46 tS,  ding (+14,51%) so voi nam 
trugc do Cong ty phai thyc hien theo cac chi tieu ke hoach san xuAt kinh doanh nam 2019. 

- Chi phi khac tang 5,79 tS,  dOng do Cong ty dieu chinh giam thu nhap tir tien bOi 
thtrang di deri tuyen sfing cap nugc cua cac nam trugc la 6,37 ty ding theo yeu cau hoan tra 
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ngan sach chi phi b6i thu6ng thu6c 2 du an Xay dtrng nut giao thong My Thus' va Nang cap 
ma rang dugng Luang dinh Cua (clop tir Tran Nao ddn Nguydn Thi Dinh). 

3. Lqi nhuan tnr6c thud thu nhap doanh nghidp: 24,18 ty d6ng, tang 35,21% so vii nam 
2018, trong do Lqi nhuan hoat Ong kinh doanh chinh tang 90,56%, lqi nhuan hog dOng 
khac giam 364,48% do giam thu nhap tit b6i thugng di dgi mang luai cap nuic cua cac 
nam trtrac. 

Tren day la cac nguyen nhan d'An ddn trong kST kinh doanh nam 2019 Cong ty c6 Lqi 
nhuan sau thug thu nhap doanh nghidp tang 33,38% so vii nam 2018. 

Nii dung 2. Giai trinh y kien nhan manh cua kiem toan dirge trinh bay trong BCTC 
nam 2019 cua Cong ty CP Cap Ntrike Thu Dire: 

Trong Bao cao Tai chinh da dugc kidm toan cho nam tai chinh kdt thuc ngay 
31/12/2019 Oat hanh ngay 26/03/2020 cua Cong ty CP CAp Nu& Thu Dire, Bao cao Kim 
toan d6c lap dm Chi nhanh Cong ty TNHH Hang Kim toan AASC c6 neu van de can nhAn 
manh: "Mac du khong dwa ray kien ngoai tric, thing tai 	ngual doc bao cao tai chinh 
den Thuyet minh s a 14 va Thuyet minh sat 24 cua bao cao tai chinh. Trong do, dun gia mua 
si mak sgch &Ivy tip dung khi mua ntrac cua Tang Cong ty Cap nu& Sai Gon - TNHH 
Mat thanh vien cho nam tai chinh kit thz:ic ngay 31/12/2019 hien clang &cur Cong ty ghi 
nhan theo dun gia binh quan tam tinh la 5.145,98 dang/m3. Den thai diem phat hanh Bao 
coo kiem toan, Hai clang quan tri Cong ty china thong qua dun gia mua si nu& sgch nay. 
Do do, ket qua kinh doanh cua Gong ty co the thay dai khi co don gia duvc phe duyet chinh 
thzir" 

Cong ty neu ra mot s6 nguyen nhan ma kidm toan d6c lap dua ra van de nhAn manh 
ten nhu sau: 

1- Can cu cong van s6 1837/TCT-KDDVKH ngay 17/06/2019 vd don gia mua ban si 
nuic sach nam 2019 gitta T6ng Cong ty va Cong ty CP CAp Nuac Thu Dim; Cong van s6 
2090/TCT-KDDVKH ngdy 04/07/2019 va Cong van s6 3905/TCT-KDDVKH ngay 
12/11/2019 vd vide 14 hap d6ng va phi lye hap d6ng didu chinh don gia mua ban si nuic 
sach nam 2019 giaa T6ng Cong ty va Cong ty CP CAp Nuac Thu Dire; Cong van s6 
4570/TCT-KDDVKH ngay 24/12/2019 vd don gia mua ban si nuic sach 14 12 nam 2019 
gifra T6ng Cong ty va C6ng ty CP CAp Nuac Thu Dix. 

Theo cac cong van neu tren, T6ng Cong ty CAp Nuac Sai GOn TNHH MTV thgc hidn 
tang gia ban si nuic sach d6i vii Cong ty CP CAp Nuac Thu Dire to 5.021,99 d6ng/m3  len 
gia 5.120,6 d6ng/m3  d6i vii luting nuic khai that tren tuydn 6ng thu6c tai san cua Cong ty 
tip Ong tir thang 1 ddn 11 nam 2019, rieng thong 12/2019 T6ng Cong ty tang don gia mua 
si nuic sach len 5.427,84 d6ng/m3, va d6i vii lugng nuic khai that tren tuydn 6ng thu6c tai 
san cua T6ng Cong ty bang 70% gia ban binh quan tai d6ng h6 do ddm luting nuic khai 
that tren tai san cua T6ng Cong ty. 
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Tang Cong ty Cap Nu& Sai G6n TNHH MTV la C6ng ty me cilia Cong ty CP Cap 
Nu& Thu Dire, chi6m 51% van Chii sa hiru. Hog clang kinh doanh chinh cna Cong ty la 
cung irng nu& sach va Tang Cong ty la nha phan phai san pham duy nhat. 

2- Can cir khoan 2 Di'eu 162 Lust Doanh nghi0 so 68/2014/QH13 va DiL le to auk 
hoat clang cua Cong ty CP Cap nu6c Thu Dire: cac thanh vien Hai dong quan tri la ngued 
dai din van gop cna Tang Cong ty la ca dong co loi ich lien quan nen khong co guy& biL 
quy6t not dung 17'' Hop dong mua si nu& sach nam 2019. Do do, ngoai 4 thanh vien Hai 
clang quail tri la ngu6i dai din van gop dia. Tang Cong ty, con lai 2 thanh vien la dai din 
van g6p cua ca dong khac chua thang nhat nen chua c6 Nghi quy6t Hai clang quail tri thong 
qua Hop clang mua ban si nu6c sach nam 2019. 

Ban DiL hanh Cong ty da nhiL lan thuong thao van de nay nhung den nay van chua 
dat duoc sir dong thuan va chu truong diL chinh tang gia ban si nude sach ctla Tang Cong 
ty van khong thay d6i. Do d6, theo chuan nitre ke toan v'e nguyen tac then trong trong cong 
tac tai chinh 1(6 toan, Cong ty CP Cap Nu& Thu Dirc phai ghi nhan gia mua si nuac sach 
theo don gia tam tinh tit thang 01 d6n 11 nam 2019 la 5.120,6 dong/m3, thang 12/2019 la 
5.427,84 dong/m3, doi vai luting nu6c khai tilde tren tuyezn ang thuac tai san cua Cong ty va 
70% gia ban binh quan tai clang ha do dm luting nu6c khai thac teen tai san cila Tang 
Cong ty. Vic dieu chinh don gia trong hop &Ong mua ban si nuoic sach n'eu tren lam gia 
van nuerc sach nam 2019 tang 13,69 ty clang (so voi don gia 5.021,99 dong/m3). 

Iran trong kinh bao. 

Noi nhOn: 
- NM! tren; 
- Thtr ky HDQT (de bijt); 
- Ltru: VT, KTTC. Lanh 
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