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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1991

1992

2004

2005

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tiền thân là Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức - Biên Hoà, đơn vị trực thuộc Công ty Cấp nước TP.HCM. Chi nhánh được thành lập theo quyết định số 202/QĐ-TCNSTL của Sở Giao thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của Nhà nước

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động với chức năng: Quản lý, thi công, tu bổ sửa chữa, cải tạo và phát triển mạng lưới cấp nước trên địa bàn Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức, khu công nghiệp Biên Hoà và một phần của huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương;

Chi nhánh chính thức áp dụng quy chế phân cấp quản lý trong Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 832/QĐ-CN-TCLĐTL ngày 09/02/2004, chi nhánh chính thức chuyển toàn bộ mạng lưới cấp nước khu vực phía bắc cầu Đồng Nai cho Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp thoát nước Đồng Nai;

UBND thành phố Hồ Chí Minh ký Quyết định số 6662/QĐ-UBND 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
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2007

2008

2010

2021

Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005935 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/01/2007

UBND thành phố Hồ Chí Minh ký Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc xác định giá trị phần vốn Nhà nước đến thời điểm quyết toán chuyển thể của Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Ngày 11/11/2010 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức niêm yết trên sàn HOSE

Đánh dấu 15 năm hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

HÀNH TRÌNH
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

Khai thác, xử lý và cung cấp nước:
• 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).
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:
• 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 kỹ thuật dân dụng khác:
• Xây dựng công trình cấp nước;
• Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và công trình khác
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Địa bàn kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu ở khu vực quận 2, quận 9, quận Thủ Đức (hiện nay là Thành phố Thủ Đức).

Khu vực Thành phố Thủ Đức



12 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ
BỘ MÁY QUẢN LÝ

Mô hình quản trị
Công ty hoạt động theo mô hình quản trị gồm:

• Đại hội đồng cổ đông;
• Hội đồng quản trị;
• Ban Kiểm soát;
• Giám đốc.
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Cơ cấu bộ máy quản lý

Các công ty con, công ty liên kết: Không có
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công tyCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cấp nước, với đặc thù và tính thiết yếu của sản phẩm trong đời sống sinh hoạt của mọi người dân, TDW đặt ra cho mình các mục tiêu phát triển chủ yếu sau:
• Đảm bảo nguồn cung cấp nước ổn định, liên tục, chất lượng đạt chuẩn của Bộ Y Tế đến với mọi khách hàng;
• Bảo vệ quyền lợi và lợi ích kinh tế của Cổ đông;
• Sử dụng và phát triển nguồn vốn hiệu quả, tối đa hoá lợi nhuận;
• Áp dụng kỹ thuật hiện đại vào hệ thống ống dẫn, thiết bị vận hành nhằm nâng cao năng suất hoạt động và hạn chế thất thoát nước;
• Tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước;
• Tỷ lệ thất thoát thất thu vào khoảng 14,70%.
Chiến lược phát triển trung và dài hạnTrong bối cảnh tốc độ đô thị hoá nhanh, nhu cầu nước sạch đang ngày càng gia tăng. Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của nguồn nước sạch đối với cộng đồng và xã hội, TDW đã đề ra một số chiến lược trung và dài hạn sau:
• Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, áp dụng công nghệ số vào hệ thống quản lý và dịch vụ của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích an sinh xã hội mà vẫn đảm bảo tối ưu hoá lợi ích kinh tế;
• Thực hiện công tác mở rộng quy mô mạng lưới hệ thống cung cấp nước nhằm tiếp cận đến những khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp;
• Kiểm tra hệ thống dẫn nước, thiết bị định kỳ nhằm đảm bảo nguồn nước đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Y Tế, đồng thời hạn chế tối thiểu thất thoát nước trong quá trình truyền dẫn nước đến người dân;
• Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình 
chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công tyNgành 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 người dân trong khu vực được sử dụng nước sạch, góp phần cùng cơ quan ban ngành 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.
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luậtCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức chịu sự ảnh hưởng của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trong tương lai, hệ thống pháp luật có thể sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình kinh tế trong từng giai đoạn. Ý thức được những hạn chế phải đối mặt, Công ty luôn linh hoạt trong các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với các quy định.
Rủi ro khácCông ty nằm ở khu vực ít chịu sự tác động của thiên tai như: bão, cháy rừng, lũ lụt, hạn hán,... Mặc dù vậy, ban lãnh đạo luôn luôn chủ động nắm bắt tình để kịp thời ứng phó các rủi ro bất ngờ nhằm hạn chế tối đa tổn thất cho doanh nghiệp.

Làn sóng dịch lần thứ 4 bùng phát mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế của cả nước. Đến những tháng cuối năm, công cuộc phòng chống dịch bệnh đã có chiều hướng tích cực hơn rất nhiều, khi độ bao phủ vaccine phòng ngừa Covid-19  cao và Chính phủ tiếp tục triển khai tiêm mũi 3 tăng cường. Điều này giúp nền kinh tế trong nước hoạt động trở lại tốt hơn, đây được xem là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, một vài lĩnh vực giữ vai trò thiết yếu trong đời sống của người dân như điện lực, dược phẩm, tiêu dùng thiết yếu, cấp nước dường như không có quá nhiều biến động.Nền kinh tế trong nước và cả thế giới đang dần hồi phục trở lại, nhịp sống của người dân dần dần bình thường hóa. Tuy vậy, Công ty vẫn luôn dự trù phương án hạn chế rủi ro và tận dụng những cơ hội sẵn có một cách triệt để với triển vọng TDW sẽ tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới.
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Rủi ro kinh tế

Rủi ro tín dụng:Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính).
Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro.
Rủi ro lãi suất: Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm trong các năm qua khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn kéo dài. Trong năm 2021, mặt bằng lãi suất ổn định và lãi suất cho vay giảm, mặc dù với áp lực lạm phát như hiện nay cùng với việc các Ngân hàng trung ương lớn trên thế giới thay đổi chính sách liên tục, thậm chí là tăng lãi suất. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn đang có chủ trương tiếp tục khuyến nghị các tổ chức tín dụng cắt giảm chi phí từ nhiều nguồn khác nhau để tiếp tục giảm thêm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19. Chính vì thế, TDW luôn thực hiện quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi.

Thất thoát nước luôn là vấn đề cần khắc phục đối với tất cả doanh nghiệp trong ngành cấp nước. Nguyên nhân chủ yếu do ống dẫn nước bị bể, rò rỉ các đầu nối ống dẫn,... Vì hệ thống mạng lưới cấp nước phức tạp và liên kết trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, nên công tác sửa chữa cần nhiều thời gian, chi phí và nguồn lực. Do đó, trong năm Công ty đã tiến hành áp dụng khoa học kỹ thuật và quá trình theo dõi, giám sát lượng nước nhằm giảm thiểu tối đa lượng nước thất thoát và nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.



Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình đầu tư thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Tổ chức nhân sự

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 
của chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan đến môi 
trường và xã hội của Công ty

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

STT Nội dung Đvt
Thực 
hiện 
2020

Kế hoạch 
2021

Thực 
hiện 
2021

Tỷ lệ TH/
KH 2021

Tỷ lệ TH 
2021/TH 

2020

A. Sản xuất kinh doanh

1 Nước tiêu thụ (qua ĐHN[1]) 1000m³ 96.652 102.000 97.264 95,36% 100,63 %
2 Doanh thu tiền nước (qua ĐHN) Triệu đồng 1.001.918 1.119.280 1.034.059 92,39% 103,21%
3 Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch % 100 100 100 100% 100%
4 Tỷ lệ thất thoát nước % 12 15,30 14,16 thấp hơn 1,14% so với kế hoạch

cao hơn 2,16% so với 2020
B. Tài chính

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 1.014.524 1.128.240 1.049.485 93,02% 103,45%
2 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 35.495 38.519 32.015 83,12% 90,20%
3 Cổ tức % 12 12 12 100% 0,00%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

[1] Đồng hồ nước

TỶ LỆ THẤT THOÁT NƯỚC

T
Ỷ LỆ THẤT THOÁT NƯỚ

C 2021
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Trong công tác giảm nước thất thoát thất thu, Công ty đã có nhiều giải pháp phù hợp để kiềm hãm tỷ lệ thất thoát nước và đưa tỷ lệ thất thoát nước năm 2021 đạt 14,16% và hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra.Một số điểm nổi bật trong công tác giảm thất thoát nước:
• Tăng cường tỉ lệ dò bể ngầm từ 18% đến 26,9%, giải quyết được các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro mạng lưới giảm mạnh tỉ lệ thất thoát nước cơ học.
• Nghiên cứu và triển khai ứng dụng xe ứng phó sự cố tăng cường tính chủ động trong công tác sửa bể, rút ngắn thời gian sửa bể cũng như cải thiện tình trạng khó khăn trong việc vận chuyển vật tư ra hiện trường một cách nhanh chóng.
• Đẩy mạnh công tác quản lý mạng lưới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, triển khai GIS và cập nhật hoàn chỉnh hệ thống đường ống mạng lưới cấp nước.

TỶ LỆ THẤT THOÁT NƯỚC

Đồng hành cùng Chính phủ giúp Việt Nam vượt qua những khó khăn khi Covid-19 diễn biến phức tạp, TDW đã thực hiện giảm tiền sử dụng nước sinh hoạt cho người dân, đồng thời không thu tiền nước đối với các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến. Do đó, việc thực hiện kế hoạch đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 trở nên khó khăn hơn với Doanh thu tiền nước đạt 1.034 tỷ đồng đạt 92,39% so với kế hoạch năm 2021 và tăng 3,97% so với chỉ tiêu thực hiện năm 2020.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch 
2021

Thực hiện 
2021

Tỷ lệ
(%)1. Nước tiêu thụ 1000m3 102.000 97.264 95,362. Doanh thu tiền nước Triệu đồng 1.119.280 1.034.059 92,39%3. Gắn mới ĐHN Cái 8.000 4.888 61,104. Thay ĐHN cỡ nhỏ Cái 33.793 41.822 123,765. Thay ĐHN cỡ lớn Cái 81 108 133,336. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch % 100 100 1007. Tỷ lệ thất thoát nước % 15,30 14,16 (1,14)
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CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ
(%)1. Nước tiêu thụ 1000m3 102.000 97.264 95,362. Doanh thu tiền nước Triệu đồng 1.119.280 1.034.059 92,39%3. Gắn mới ĐHN Cái 8.000 4.888 61,104. Thay ĐHN cỡ nhỏ Cái 33.793 41.822 123,765. Thay ĐHN cỡ lớn Cái 81 108 133,336. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch % 100 100 1007. Tỷ lệ thất thoát nước % 15,30 14,16 (1,14)



24 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Bằng nhiều giải pháp, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, cải tiến trong công tác quản lý, Công ty đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, cụ thể như sau:
Về hoạt động Kinh doanhSản lượng nước tiêu thụ trung bình trong năm 2021 đạt 97.264 triệu m3 đạt 95, 36% so với kế hoạch;Số lượng đồng hồ nước được thay mới đạt 41.930 ĐHN, trong đó ĐHN cỡ nhỏ đạt 41.822 ĐHN đạt 123,75%, thay đồng hồ nước cỡ lớn đạt 108 ĐHN đạt 133,33% kế hoạch năm 2021;Công tác gắn mới đồng hồ nước năm 2021 đạt 4.888 đồng hồ, bằng 61,10% so với kế hoạch năm;100% các hộ dân trong khu vực đều được tiếp cận với nguồn nước sạch, với tiêu chuẩn an toàn tuân theo Bộ Y tế.
Về hoạt động đầu tư xây dựngSau khi Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn bình thường mới, mặc dù tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư có chậm so với kế hoạch ban đầu, nhưng với nỗ lực của tập thể, đến cuối năm 2021 Công ty đã đạt được kết quả như sau:
• Hoàn tất thi công và lắp đặt 7.824m tăng 2.834m so với năm 2020 và đạt 65,53% so với kế hoạch năm 2021;
• Công ty thực hiện cải tạo 1.752m ống, đạt 62,95% so với kế hoạch năm;
• Công tác sửa chữa ống mục là 5.857m đạt 36,25% so với kết hoạch.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng và kéo dài trên khắp địa bàn Thành phố Thủ Đức. Thực hiện theo Chỉ thị số 12-CT/TU và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn Thành phố, các hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nhà hàng khách sạn và các trung tâm thương mại giải trí,… phải ngừng hoạt động từ 31/5/2021 đến hết ngày 30/9/2021 dẫn đến lượng nước tiêu thụ giảm mạnh, hoạt động của công ty gặp rất nhiều khó khăn. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
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Về công tác quản lý, vận hành, kiếm soát mạng lưới cấp nướcTổng số DMA (District Meter Area) đã được đưa vào vận hành là 93 DMA, trong đó từ đầu năm 2021 đến nay đã có 05 DMA được đưa vào hoạt động và triển khai công tác giảm nước thất thoát thất thu:
• 01 DMA trên địa bàn Khu vực 1 (Quận 2 cũ): Chân cầu Sài Gòn (Tách một phần đấu nối từ DMA Thảo Điền – An Phú thành lập tiểu vùng DMA Chân cầu Sài Gòn).
• 04 DMA trên địa bàn Khu vực 3 (Quận Thủ Đức cũ): Linh Trung – Kha Vạn Cân, Đại Học Quốc Gia, Đường 16 Hiệp Bình Chánh, DMA Bình Thọ tách thành Bình Thọ - Hữu Nghị và Bình Thọ - Dân Chủ.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.



26 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành

ÔNG 

NGUYỄN TỐNG ĐĂNG KHOA

CHỦ TỊCH ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG 

NGUYỄN NGỌC HÙNG

THÀNH VIÊN ĐỒNG QUẢN TRỊ 

KIÊM GIÁM ĐỐC

ÔNG 

ĐẶNG ĐỨC HIỀN

THÀNH VIÊN ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG 

LÊ TRỌNG THUẦN

THÀNH VIÊN ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG 

TRƯƠNG KHẮC HOÀNH

THÀNH VIÊN ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG 

NGUYỄN ANH TUẤN

THÀNH VIÊN ĐỒNG QUẢN TRỊ
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BÀ

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

ÔNG 

HOÀNG NGỌC LÂM

THÀNH VIÊN  BAN KIỂM SOÁT

BÀ

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ÔNG 

LÂM TỨ DUY

PHÓ GIÁM ĐỐC

ÔNG

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ÔNG 

NGUYỄN TUẤN NGỌC

PHÓ GIÁM ĐỐC

ÔNG

CAO HỮU LỘC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



28 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Năm sinh: 1974 

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - 1.083.750 cổ phần chiếm  12,75% vốn điều lệ

Quá trình công tác:1997 - 1999 Nhân viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật Vật tư - Công ty Cấp nước.1999 -  2005 Nhân viên phòng Kỹ thuật – Công ty Cấp nước.2005 - 2006 Phó Giám đốc Kỹ thuật – Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân - Công ty Cấp nước.2006 - 2007 Phó phòng Kỹ thuật Công nghệ - Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn2007 - 2008 Quyền Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn2008 - 2017 Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
2017 - Nay Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức; Người đại diện vốn góp của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Chức danh quản lý tại công ty khác: Không có

ÔNG 

NGUYỄN TỐNG ĐĂNG KHOA

CHỦ TỊCH ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Quá trình công tác:1997 - 1999 Nhân viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật Vật tư - Công ty Cấp nước.1999 -  2005 Nhân viên phòng Kỹ thuật – Công ty Cấp nước.2005 - 2006 Phó Giám đốc Kỹ thuật – Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân - Công ty Cấp nước.2006 - 2007 Phó phòng Kỹ thuật Công nghệ - Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn2007 - 2008 Quyền Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn2008 - 2017 Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
2017 - Nay Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức; Người đại diện vốn góp của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Năm sinh: 1976 

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Xây dựng
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - 1.083.750 cổ phần chiếm  12,75% vốn điều lệ

Quá trình công tác:1999 - 2000 Cán bộ Kỹ thuật - Trung tâm Kiến trúc miền Nam - Viện Nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây Dựng2000 - 2003 Cán bộ Kỹ thuật - Công ty Tư vấn và Đầu tư Kỹ thuật Cơ điện - Tổng Công ty Cơ điện Nông nghiệp và Thủy Lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT2003 - 2004 Cán bộ Kỹ thuật - Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung Phong Thành phố Hồ Chí Minh2004 - 2006 Nhân viên Kỹ thuật - Chi nhánh Cấp nước Gia Định – Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh
2006- 2007 Tổ trưởng Kỹ thuật - Chi nhánh Cấp nước Gia Định – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTVPhó phòng Kỹ thuật - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV2007 - 2012 Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định 2014 - 2017 Giám đốc - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định –2017 - 2021 Trưởng Ban Quản Lý Dự án– Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
2021 - Nay Tháng 2/2021 – tháng 4/2021: Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;Tháng 4/2021 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Chức danh quản lý tại công ty khác: Không có

ÔNG 

NGUYỄN NGỌC HÙNG

THÀNH VIÊN ĐỒNG QUẢN TRỊ 

KIÊM GIÁM ĐỐC
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Năm sinh: 1969 

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - 1.083.750 cổ phần chiếm  12,75% vốn điều lệ

Quá trình công tác:2007 - 2015 Phó trưởng phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn2015 - 2020 Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tài chính Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn2015 - 2020 Kiêm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao Công Chánh2017 - Nay Kiêm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ lớn
2020 - Nay Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài GònThành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Chức danh quản lý tại công ty khác: 
• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Công Chánh.
• Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

ÔNG 

ĐẶNG ĐỨC HIỀN

THÀNH VIÊN ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Năm sinh: 1971 

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - 1.083.750 cổ phần chiếm  12,75% vốn điều lệ

Quá trình công tác:1996 - 1997 Chuyên viên Công ty xây dựng X 59, Bộ Quốc Phòng1997 - 2004 Chuyên viên Ban KHKT Chi nhánh Cấp nước Gia Định2004 - 2005 Tổ trưởng tổ Kế hoạch Chi nhánh Cấp nước Gia Định2006 - 2007 Trưởng phòng KHVT Chi nhánh Cấp nước Gia Định2007 - 2012 Trưởng phòng KHVT Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2012 - 2019 Đảng uỷ viên; Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
2019 - Nay Trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ khách hàng Tổng Công ty Cấp nước Sài GònThành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Chức danh quản lý tại công ty khác: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

ÔNG 

LÊ TRỌNG THUẦN

THÀNH VIÊN ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Năm sinh: 1972 

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện - 0 cổ phần

Quá trình công tác:1994 - 1995 Kế toán trưởng - Công ty LD Vifon ACECOOK1995 - 1996 Kế toán trưởng - Công ty TNHH Control Techniques (Vn)1998 - 2004 Phó giám đốc - Công ty Nước và Môi trường (Waco)2005 - 2012 Tổng/Phó giám đốc - Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức2012 - 2018 Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn2018 - 2020 Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp
2021 - Nay Giám đốc - Công ty TNHH Nước sạch REE Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Chức danh quản lý tại công ty khác: 
• Thành viên HĐTV Công ty TNHH TK Cộng
• Giám đốc Công ty TNHH Nước sạch REE

ÔNG 

TRƯƠNG KHẮC HOÀNH

THÀNH VIÊN ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Năm sinh: 1980
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Thủy lợi
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện - 0 cổ phần

Quá trình công tác:2003 - 2006 Nghiên cứu viên - Viện khoa học Thuỷ lợi Miền Nam2006 - 2008 Quản lý phòng KT - Công ty TNHH Tư vấn Thuỷ điện PQH2008 - 2012 Phó Tổng giám đốc - Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Dầu Tiếng2012 - 2015 Trưởng phòng Đầu tư - Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí2015 - Nay Chuyên viên dự án nước - Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh2021 - Nay Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Chức danh quản lý tại công ty khác: 
• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW)
• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW)
• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hoà (KHW)
• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW)

ÔNG 

NGUYỄN ANH TUẤN

THÀNH VIÊN ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Năm sinh: 1970 

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện - 0 cổ phần

Quá trình công tác:1992 – 2002 Nhân viên Đội Quản lý đồng hồ nước - Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức - Biên Hoà2002 - 2003 Phụ trách Tổ Tài vụ - Chi nhanh Cấp nước Thủ Đức - Biên Hoà2004 - 2007 Phó Trưởng ban Kế toán tài chính - Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức Biên Hoà2007 - 2020 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức2020 - Nay Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Chức danh quản lý tại công ty khác: Không có

BÀ

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Năm sinh: 1973 

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện - 0 cổ phần

Quá trình công tác:1996 - 2001 Nhân viên kế toán Công ty TNHH Tín Phong2001 - 2004 Nhân viên kế toán Chi nhánh miền Nam Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông số 52004 - Nay Công  tác tại Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn-TNHH MTV.2017 - Nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Chức danh quản lý tại công ty khác: Không có

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

ÔNG 

HOÀNG NGỌC LÂM

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
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Quá trình công tác:1996 - 2001 Nhân viên kế toán Công ty TNHH Tín Phong2001 - 2004 Nhân viên kế toán Chi nhánh miền Nam Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông số 52004 - Nay Công  tác tại Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn-TNHH MTV.2017 - Nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Năm sinh: 1978 

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện - 0 cổ phần

Quá trình công tác:2006 - Nay Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 2021 - Nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Chức danh quản lý tại công ty khác: 
• Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè
• Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOO Thủ Đức
• Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn
• Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp
• Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn

BÀ

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
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Năm sinh: 1976 

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện - 0 cổ phần

Quá trình công tác:1996 - 1997 Công ty Tư nhân về XD tại cầu Rạch Chiếc Quận 21998 - 2002 Công ty Dược phẩm Thiên Vinh và nghề tự do2003 - Nay Công tác tại phòng Kế toán Tài chính Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn- TNHH MTV2017 - Nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Chức danh quản lý tại công ty khác: Không có

ÔNG

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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Năm sinh: 1977 

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Kỹ thuật
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện - 0 cổ phần

Quá trình công tác:2000 - 2001 Nhân viên kế toán Công ty Thi công Cơ giới 62001 - 2003 Nhân viên kế toán Công ty Tín Nghĩa –Cảng ICD Biên Hòa2003 - 2010 Nhân viên kế toán Tổng công Cấp nước Sài Gòn2010 - 2012 Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn2012 - Nay Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Chức danh quản lý tại công ty khác: Không có

ÔNG 

LÂM TỨ DUY

PHÓ GIÁM ĐỐC

Quá trình công tác:1996 - 1997 Công ty Tư nhân về XD tại cầu Rạch Chiếc Quận 21998 - 2002 Công ty Dược phẩm Thiên Vinh và nghề tự do2003 - Nay Công tác tại phòng Kế toán Tài chính Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn- TNHH MTV2017 - Nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
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Năm sinh: 1984 

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện - 0 cổ phần

Quá trình công tác:2007 - 2008 Nhân viên Đội Thi công, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2008 - 2009 Nhân viên Đội Thi công 2, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2009 - 2011 Nhân viên P.QLGNKDT, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2011 - 2012 Nhân viên PhòngKỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2012 - 2014 Phó trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2014 - 2017 Trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2017 - 2020 Phó Bí thư CB 4, Trưởng phòng P.Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
2020 - 2021 Đảng ủy viên, Bí thư CB 4, Trưởng phòng P.Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2021 - Nay Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Chức danh quản lý tại công ty khác: Không có

ÔNG 

NGUYỄN TUẤN NGỌC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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Quá trình công tác:2007 - 2008 Nhân viên Đội Thi công, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2008 - 2009 Nhân viên Đội Thi công 2, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2009 - 2011 Nhân viên P.QLGNKDT, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2011 - 2012 Nhân viên PhòngKỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2012 - 2014 Phó trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2014 - 2017 Trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2017 - 2020 Phó Bí thư CB 4, Trưởng phòng P.Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
2020 - 2021 Đảng ủy viên, Bí thư CB 4, Trưởng phòng P.Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định2021 - Nay Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Năm sinh: 1976 

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Số lượng cổ phần: 

• Sở hữu - 0 cổ phần
• Đại diện - 0 cổ phần

Quá trình công tác:2004 - 2006 Tổ trưởng Tổ Tổng hợp Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cấp nước TP.HCM
2006 - 2011 Tổ trưởng Tổ Tổng hợp và Kế toán Xây dựng cơ bản Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn2011 - 2013 Phó Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch2013 - 2014 Phó Ban Tài vụ, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch2014 – 2020 Phó Ban Tài vụ Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch2020 - Nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Chức danh quản lý tại công ty khác: Không có
Danh sách thay đổi thành viên Ban điều hành trong năm

STT Thành viên Chức vụ

Ngày bắt đầu/ không còn là thành 
viên Ban điều hành

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 
nhiệm1 Nguyễn Ngọc Hùng Giám đốc 22/04/2021

2 Nguyễn Tuấn ngọc Phó Giám đốc 22/04/2021
3 Hứa Trọng Nghi Giám đốc 26/04/2018 22/04/2021
4 Nguyễn Công Minh Phó Giám đốc 01/05/2015 22/04/2021

ÔNG

CAO HỮU LỘC

KẾ TOÁN TRƯỞNG
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Số lượng cán bộ, nhân viên: Tính đến ngày 31/12/2021
STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ 415 1001 Trình độ Đại học và trên Đại học 147 352 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 87 213 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 21 54 Lao động phổ thông 160 39
II Theo đối tượng lao động 415 100 1 Lao động trực tiếp 174 422 Lao động gián tiếp 241 58
III Theo giới tính 415 100 1 Nam 324 782 Nữ 91 22
IV Theo thời hạn HĐLĐ 415 100 1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm  0  02 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 48 123 Hợp đồng không xác định thời hạn 367 88
V Theo cấp quản lý 415 100 1 Quản lý cấp cao 7 22 Quản lý cấp trung 33 83 Chuyên viên, nhân viên 375 90
VI Theo độ tuổi 415 100 1 Từ 18 đến 25 tuổi 11 32 Từ 25 đến 36 tuổi 128 313 Từ 36 đến 45 tuổi 143 344 Trên 45 133 32

Tổng cộng 415 100

Lao động trực tie�p42%
Lao động gián tie�p58%
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Theo trình độ lao động

Theo đối tượng lao động Theo tính chất hợp đồng

Theo giới tính

Theo cấp quản lý Theo độ tuổi

Hợp đo� ng có thời hạn 1 đe�n 3 năm12%
Hợp đo� ng không xác định thời hạn88%

Nam78%
Nữ22%

Lao động trực tie�p42%
Lao động gián tie�p58%

Quản lý ca� p cao2% Quản lý ca� p trung8%
Chuyên viên, nhân viên90%

Trı̀nh độ Đại học và trên Đại học35%
Trı̀nh độ Cao đa� ng, trung ca� p chuyên nghiệp21%Sơ ca� p và Công nhân kỹ thuật5%

Lao động pho�  thông tuo� i39%

Từ 18 đe�n 25 tuo� i3%
Từ 25 đe�n 36 tuo� i31%

Từ 36 đe�n 45 tuo� i34%
Trên 45 tuo� i32%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Thu nhập bình quân (đồng/người/năm) 193.430.000 230.301.000 220.686.000 248.689.075

050000000100000000150000000200000000250000000300000000

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân của Cán bộ, công nhân viên 
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Chính sách nhân sự

Chế độ làm việc

• Sự an toàn trong quá trình làm việc của cán bộ công nhân viên luôn được Ban lãnh đạo đặt lên hàng đầu, vì vậy các trang thiết bị hỗ trợ và bảo vệ cho người lao động được Công ty lắp đặt, cung cấp đầy đủ. Bên cạnh đó, người lao động được khám sức khoẻ định kỳ tại các bệnh viện uy tín do Công ty tổ chức.
• Công ty thực hiện chế độ làm việc theo quy định của Luật Lao động 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần và bố trí thời gian nghỉ trưa thích hợp. Ngoài ra, Công ty cũng quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động thông qua việc phối hợp với Công đoàn tổ chức cho người lao động tham quan, du lịch hằng năm; Tổ chức các giải thi đấu thể thao, khuyến khích nhân viên tham gia rèn luyện để tăng cường sức khoẻ.
Chính sách đào tạo

• Nguồn nhân lực luôn là yếu tố cốt lõi trong quá trình hình thành và phát triển Công ty nên chất lượng đội ngũ nhân viên được Ban lãnh đạo quan tâm. Vì vậy, các buổi đào tạo được Công ty tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, kiến thức để đảm bảo nhân viên hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Đặc biệt đối với bộ phận lao động trực tiếp, Công ty khuyến khích nhân viên tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao tay nghề như thi nâng bậc, học các quy trình mới,... qua các khoá học ngắn hạn. Việc tổ chức đăng ký dự thi tay nghề được thực hiện đúng trường hợp, đúng thời hạn.
Chính sách lương, thưởng

• Ban lãnh đạo tin rằng chỉ những nhân viên được chăm sóc toàn diện về vật chất và tinh thần thì mới có thể tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao và đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, chính sách lương, thưởng luôn được công ty chú trọng và thực hiện đúng quy định. Thêm vào đó, quy chế lương, thưởng được phân bổ theo quy định của Công ty sao cho phù hợp với năng lực, tiến độ, khối lượng công việc và công bằng, bình đẳng.
• Bên cạnh đó, Công ty tổ chức đánh giá thi đua nhằm khen thưởng các cá nhân đạt thành tích tốt, thưởng đột suất với các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

Các khoản đầu tư lớn

SCOM ĐƯỜNG VÕ VĂN HÁT, PHƯỜNG LONG TRƯỜNG, QUẬN 9

Các công ty con, công ty liên kết: Không có

Tên nhà đầu tư Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Hình thức đầu tư Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Mục tiêu đầu tư

• Thay thế các tuyến ống hiện hữu, chống thất thoát, ô nhiễm nguồn nước;
• Tăng cường lưu lượng nước cung cấp, nâng cao áp lực cho khu vực;
• Giảm tỷ lệ thất thoát nước;
• Phục vụ công tác quản lý, sửa chữa bảo trì hệ thống mạng lưới cấp nước.

Quy mô dự án
Lắp đặt ống Ø225 HDPE và phụ tùng: 1.808 m;Lắp đặt ống Ø180 HDPE và phụ tùng: 1.834 m

Địa điểm thực hiện dự án Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức
Tổng mức đầu tư 
dự án 7.778.450.732  đồng
Thời gian và tiến độ thực 
hiện dự án

Quý III/2021 - tiến độ 67 ngày.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính 

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Tỷ lệ 
2021/2020

1 Tổng giá trị tài sản 452.221 377.502 83,48%
2 Doanh thu thuần 1.008.182 1.039.485 103,10%
3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 343.178 337.637 98,39%
4 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 44.501 34.368 77,23%
5 Lợi nhuận khác -522 5.571 -

6 Lợi nhuận trước thuế 43.979 39.938 90,81%
7 Lợi nhuận sau thuế 35.495 32.015 90,20%
8 Cổ tức 12% 12% 100%
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STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1 1
Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,93 0,92

2 Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn

Hệ số nợ/Tổng tài sản % 62,75 52,81
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 168,45 111,89

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho vòng 43,88 50,52
Vòng quay tổng tài sản vòng 2,43 2,51

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,52 3,08
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 22,46 17,97
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 8,57 7,72
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu thuần % 4,41 3,31
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu về khả năng thanh toánCác chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty không có sự biến động trong năm 2021, với hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh năm 2020 và năm 2021 là 1. Nguyên nhân là do giá trị tài sản ngắn hạn và khoản nợ ngắn hạn đồng thời giảm lần lượt là 30,25% và 30,15% so với 2020. Do đó, giá trị hàng tồn kho là yếu tố quyết định đến hệ số thanh toán nhanh khi hàng tồn kho năm 2021 đạt 12.539 triệu đồng và giảm 17,74% so với năm 2020 làm cho hệ số này giảm nhẹ.
Chỉ tiêu về cơ cấu vốnCơ cấu vốn của Công ty trong năm 2021 giảm nhẹ, với hệ số nợ/tổng tài sản giảm ở mức 62,75%. Do Công ty đã thanh toán các khoản nợ phải trả người bán giúp cho khoản nợ phải trả chỉ còn 199 tỷ đồng tương đương giảm 29,75% so với năm 2020, thêm vào đó cơ cấu tài sản của Công ty có sự thay đổi mạnh chủ yếu tập trung đối với giá trị tài sản ngắn hạn làm cho giá trị tổng tài sản ở mức 377 tỷ đồng năm 2021 tương đương giảm 16,52% so với năm 2020. Bên cạnh đó, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Công ty cũng giảm ở mức 111,89%, nguyên nhân chính là do giá trị vốn chủ sở hữu đạt 178 tỷ đồng tương đương tăng 5,76% nhờ vào khoản lợi nhuận sau thuế lũy kế các năm trước vẫn chưa thực hiện phân phối hết và việc tích cực thanh toán các khoản nợ trong năm của Công ty và khoản nợ giảm đáng kể.
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt độngNăng lực hoạt động của TDW được thể hiện chủ yếu qua 2 chỉ số chính là chỉ số vòng quay hàng tồn kho và chỉ số vòng quay tổng tài sản. Trong năm 2021, chỉ số vòng quay hàng tồn kho tăng từ 43,88 vòng lên 50,52 vòng do lượng hàng tồn kho của Công ty giảm 17,74% so với năm 2020 chủ yếu liên quan đến việc trữ nguyên liệu, vật liệu giảm và hạn chế phát sinh các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngắn hạn, trong khi đó giá vốn hàng bán tăng 5,54% so với năm 2020. Đồng thời, chỉ số vòng quay tổng tài sản cũng tăng nhẹ từ 2,43 vòng lên 2,51 vòng với việc thực hiện giảm tiền nước trên hóa đơn cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn hoạt động của Công ty do đó Doanh thu thuần chỉ tăng nhẹ 3,10% so với năm 2020 và giá trị tài sản trong năm giảm khá mạnh.
Chỉ tiêu về khả năng sinh lờiMặc dù doanh thu cấp nước của TDW trong năm 2021 tăng khoảng 31 tỷ so với năm 2020, tuy nhiên với tình hình kinh tế khó khăn trong giai đoạn bùng phát với dịch bệnh Covid-19, hoạt động kinh doanh của TDW cũng đã chịu nhiều tác động tiêu cực. Đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội làm gia tăng chí phí quản lý, chi phí phòng dịch và hỗ trợ cán bộ công nhân viên của Công ty, chi phí miễn 100% tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo; khu cách ly tập trung và bệnh viện điều trị Covid-19.Chính vì vậy, các chỉ số đánh giá khả năng sinh lời như Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần, hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu, hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản và hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần của Công ty trong năm vừa qua đều có xu hướng giảm lần lượt là: 3,08%, 17,97%, 7,72% và 3,31% năm 2021.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦNTổng số cổ phiếu đã phát hành8.500.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành8.500.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ0 cổ phiếu

Loại cổ phần Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm qua, Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.
Các chứng khoán khác: Không có

LOREM 234.67 0.234

IPSUM 123.07 0.134

DOLOR 2245.0 1.654

AMET 12.066 0.934

VENIAM 131.77 1.566
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Cơ cấu cổ đông: Căn cứ theo danh sách chốt cổ đông gần nhất tại ngày 31/12/2021

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị Tỷ lệ sở hữu (%)

I Cổ đông Nhà nước 4.335.000 43.350.000.000 51,00 
II Cổ đông lớn khác 3.754.720 37.547.200.000 44,17
1 Trong nước 3.754.720 37.547.200.000 44,17
2 Nước ngoài - - -

III Cổ đông khác 410.280 4.102.800.000 4,83
1 Trong nước 165.900 1.659.000.000 1,96
2 Nước ngoài 244.380 2.443.800.000 2,87

Tổng cộng (I+II+III) 8.500.000 85.000.000.000 100

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 50%
Danh sách cổ đông lớn

STT Tên Địa chỉ Số lượng cổ 
phiếu

Tỷ lệ sở 
hữu/

VĐL (%)

1 Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Số 01 Công trường Quốc tế, P6, quận 3, Tp.HCM 4.335.000 51,00
2 Công ty TNHH nước sạch REE 364 Cộng Hòa, P.13,quận Tân Bình, Tp.HCM 3.754.720 44,17
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tác động lên môi trườngTổng phát thải khí nhà kính (GHG):
Trực tiếp: 

• Hoạt động kinh doanh chính của Công ty chủ yếu mua nước và phân phối nước đến khách hàng, nên hầu như lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp vào môi trường rất ít. Lượng khí thải chủ yếu đến từ phương tiện di chuyển của Công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo luôn chủ động đưa ra kế hoạch sử dụng phương tiện di chuyển sao cho hiệu quả và tối ưu nhất nhằm hạn chế tối đa lượng khí thải ra môi trường.
Gián tiếp: 

• Trong quá trình hoạt động của Công ty, nguồn năng lượng chính được sử dụng tại các khu vực văn phòng là điện năng, việc này gây ảnh hưởng gián tiếp đến việc phát thải khí nhà kính. Do vậy, Công ty luôn quán triệt tinh thần nhân viên về ý thức sử dụng tiết kiệm điện đồng thời quản lý, phân phối điện hợp lý cho từng khu vực bộ phận .

Quản lý nguồn nguyên vật liệuCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phân phối, cung cấp nước sạch cho người dân tại khu vực quận 2, quận 9, quận Thủ Đức (nay là Thành phố Thủ Đức). Do đó, nguồn nước của doanh nghiệp chủ yếu được lấy từ Nhà máy nước Thủ Đức, đây là nhà máy có công suất lớn nhất trong khu vực miền Nam. Công tác đánh giá, thẩm định chất lượng nước của Công ty luôn được thực hiện thường xuyên dựa theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đồng thời thực hiện kiểm tra ống dẫn nước thường xuyên nhằm hạn chế thất thoát nước và giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia.
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Quản lý nguồn nguyên vật liệu Tiêu thụ năng lượngĐối với hoạt động kinh doanh của TDW, nguồn điện năng giữ vai trò then chốt trong quá trình vận hành Công ty, đây cũng là nguồn lực chính phục vụ cho khu vực văn phòng. Tuy nhiên, trong bối cảnh sử dụng quá mức nguồn năng lượng sẽ dẫn đến việc trữ lượng tài nguyên bị suy giảm. Vì vậy, Công ty luôn thực hiện chủ trương sử dụng hợp lý nguồn nhiên liệu này và khuyến khích tập thể người lao động tiết kiệm nhiên liệu trong sản xuất và đời sống. 

Tiêu thụ nước

• Nguồn nước đầu vào mua từ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và được phân phối đến các hộ dân trong khu vực bằng mạng lưới cấp nước cấp 3. 
• Trong năm 2021, Công ty đã phân phối 97.264.170 m3 cho khách hàng và giảm tỷ lệ thất thoát nước từ 15,30% xuống còn 14,16%. TDW luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong hoạt động tiêu thụ và sử dụng nguồn nước hợp lý, luôn chú trọng các chính sách khuyến khích cán bộ công nhân viên tiết kiệm nguồn nước tại công ty và trong đời sống hằng ngày.Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trườngCông ty luôn nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường

• Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.
• Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Chính sách liên quan đến người lao động

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

• Số lượng lao động hiện tại của Công ty là: 415 người 
• Mức lương  bình quân: 18.700.000 đồng/người/tháng
Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

• Đảm bảo thời gian làm việc của người lao động theo quy định của Luật Lao động;
• Cung cấp đầy đủ trang bị đồng phục, đồ bảo hộ lao động, phương tiện làm việc cho người lao động;
• Toàn thể cán bộ công nhân viên đều được ký hợp đồng lao động và được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động;
• Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người lao động như Hội thao, văn nghệ, hội thi Bàn tay vàng,... nhằm tăng cường thể lực, sức khoẻ, tái tạo sức lao động để làm việc hiệu quả và tốt hơn;
• 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 người lao động có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nan y hiểm nghèo trong Công ty.
Hoạt động đào tạo người lao độngTrong năm 2021, Công ty đã tổ chức các buổi đào tạo cho người lao động tham gia với mục đích nâng cao tay nghề, chuyên môn, kiến thức. Ngoài ra, nhân viên còn được tham gia các lớp tập huấn chuyên đề về đầu tư xây dựng, công tác kế toán tài chính, nghiệp vụ đấu thầu, lao động tiền lương và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động,...Việc tổ chức đăng ký dự thi tay nghề được thực hiện đúng đối tượng, đúng thời hạn.
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Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phươngBên cạnh việc hoạt động kinh doanh, Công ty cũng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng địa phương. Vì vậy, mọi hoạt động của Công ty đều đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về lợi ích kinh tế doanh nghiệp và lợi ích xã hội.
Về môi trường: 

• Tuân thủ quy trình phân phối, xử lý nước nhằm hạn chế tối đa các tác nhân gây hại ra môi trường, giữ gìn vệ sinh khu vực Công ty
Về an sinh xã hội:

• Thăm, tặng quà, trao tiền phụng dưỡng cho thương binh và  gia đình có công với cách mạng tại Đường 4, phường Phước Bình, Quận 9 và khu phố Tân Thắng, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương với số tiền  25.200.000 đồng.
• Hưởng ứng phong trào vì cộng đồng “Lá lành đùm lá rách”, giữ gìn và phát huy truyền thống tương thân tương ái, công đoàn đã thăm và tặng quà cho 100 hộ dân tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre với số tiền là 30.000.000 đồng.
• Chi 20 phần quà ủng hộ chương trình tặng quà “Vì nạn nhân chất độc da cam” tại huyện Hóc Môn. Tổng tiền: 10.000.000 đồng.
• Hỗ trợ xây dựng nhà tình thương tại ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với số tiền 50.000.000 đồng.
• Hỗ trợ nhân viên đơn vị bạn bị bệnh hiểm nghèo, với số tiền 10.000.000 đồng.
• Hỗ trợ thăm hỏi, động viên các chiến sĩ bộ đội tại Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 5 kết nghĩa tại tỉnh Tây Ninh, với số tiền 2.000.000 đồng.
Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có



Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Giải trình của ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Tình hình tài chính

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 
và xã hội của Công ty

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch và kết quả hoạt động

THUẬN LỢI

Chi phí đầu vào thay đổi theo thị trường làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;Công tác thỏa thuận tuyến ống và chờ bàn giao mặt bằng thi công còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến một số dự án thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra;Tình hình dịch bệnh trong năm qua đã tác động rất lớn đến nền kinh tế trong nước, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề khi phải thực hiện các lệnh giãn cách của Chính phủ dẫn đến nhiều nhà máy phải ngừng hoạt động, dân cư về quê tránh dịch làm giảm nhu cầu sử dụng nước tác động đến doanh thu của công ty trong năm.KHÓ KHĂN

• Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Quận 2, 9 và quận Thủ Đức trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai, khu vực hoạt động của TDW sẽ trở thành khu vực sầm uất nhất TP.HCM với sự gia tăng mật độ dân số và sự phát triển ồ ạt của các khu đô thị tại đây. Nắm bắt được tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty  đã nhanh chóng lập kế hoạch kinh doanh nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước sạch của người dân và cũng như tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp;
• Được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Đảng ủy; Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng trực thuộc Tổng Công ty. 
• Có sự đoàn kết, gắn bó trong đơn vị và sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Hội Đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty tạo điều kiện nâng cao hiệu quả công việc.

• Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong công tác thống kê số hộ chưa được cấp nước; nhanh chóng cấp phép đào đường, hỗ trợ giải quyết,  kiểm tra đối với các trường hợp gian lận trong việc sử dụng nước của khách hàng.
• Các phòng, Ban, Đội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, đầu tư xây dựng và đợt “thi đua 90 ngày đêm nước rút hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021”

Triệu đồng
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Những tiến bộ công ty đã đạt được

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Tỷ lệ 
2021/2020

1 Tổng giá trị tài sản 452.221 377.502 83,48%
2 Doanh thu thuần 1.008.182 1.039.485 103,10%
3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấpdịch vụ 343.178 337.637 98,39%
4 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 44.501 34.368 77,23%
5 Lợi nhuận khác -522 5.571 -

6 Lợi nhuận trước thuế 43.979 39.938 90,81%
7 Lợi nhuận sau thuế 35.495 32.015 90,20%
8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 12% 12% 100%

Triệu đồng

Trong năm 2021, Tổng tài sản của Công ty đạt 378 tỷ đồng và tương đương giảm 16,52% so với tổng tài sản năm 2020. Nguyên nhân chính đến từ  khoản tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty giảm 60 tỷ đồng tương đương giảm 46,89% so với năm 2020 do trong năm Công ty đã tiến hành thanh toán các khoản nợ phải trả người bán trong ngắn hạn đối với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty Cổ phần Công Nghệ Bách Việt và một số đối tượng khác.Doanh thu thuần đạt 1.039 tỷ đồng và tăng 31 tỷ đồng năm 2021 tương đương tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2020, nhờ vào sản lượng tiêu thụ nước trong năm tăng và giá nước bình quân cũng nhẹ. Mặc dù vậy, lợi nhuận của Công ty vẫn giảm do Công ty thực hiện miễn giảm, giãn nợ tiền nước sinh hoạt cho người dân và khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến và phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp làm cho tổng chi phí của Công ty tăng 2,98 tỷ so với năm trước.

Triệu đồng
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 
2021/2020

Tỷ trọng năm 
2020

Tỷ trọng năm 
2021

Tài sản ngắn hạn 222.485 155.173 69,75% 49,20% 41,11%
Tài sản dài hạn 229.736 222.324 96,77% 50,80% 58,89%
Tổng tài sản 452.221 377.496 83,48% 100% 100%

Cơ cấu tài sản của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức biến động chủ yếu ở phần tài sản ngắn hạn, khi giá trị tài sản ngắn hạn giảm 67 tỷ đồng năm 2021 tương đương giảm 30,25% so với năm 2020 và tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 41,11% trong tổng tài sản của Công ty. Nguyên nhân giảm chủ yếu do Công ty thanh toán tiền nước cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và tiền mua vật tư, thiết bị của Công ty Bách Việt và một số tổ chức khác.
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Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 
2021/ 2020

Tỷ trọng 
năm 2020

Tỷ trọng 
năm 2021

Nợ ngắn hạn 222.161 155.181 69,85% 78,29% 77,85%
Nợ dài hạn 61.606 44.162 71,68% 21,71% 22,15%
Tổng nợ phải trả 283.767 199.341 70,25% 100% 100%

Cơ cấu tài sản của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức biến động chủ yếu ở phần tài sản ngắn hạn, khi giá trị tài sản ngắn hạn giảm 67 tỷ đồng năm 2021 tương đương giảm 30,25% so với năm 2020 và tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 41,11% trong tổng tài sản của Công ty. Nguyên nhân giảm chủ yếu do Công ty thanh toán tiền nước cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và tiền mua vật tư, thiết bị của Công ty Bách Việt và một số tổ chức khác.
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, 
QUẢN LÝ

Công ty đã tiến hành cải cách các chính sách quản lý đối với cán bộ công nhân viên trong tổ chức, cụ thể như sau:
Về công tác nhân sự

• Nhằm đảm bảo nhân sự được sắp xếp và bố trí công tác một cách hợp lý, Công ty luôn xem xét tuyển dụng người lao động trên cơ sở phù hợp với vị trí và tính chất công việc của từng bộ phận. Ngoài ra, việc xét nâng bậc lương tại từng bộ phần cũng được thực hiện định kỳ theo quy định.
• Cải tiến quy trình giải quyết công việc giữa các phòng, ban, đội. Đồng thời tiếp tục xây dựng hoàn thiện và thực hiện quy trình giải quyết các dịch vụ khách hàng “một cửa một dấu”.
Về công tác đào tạoTrong năm Công ty tạo điều kiện giới thiệu cán bộ công nhân viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn như thi nâng bậc, đào tạo nâng cao tay nghề của từng bộ phận… qua các khóa học ngắn hạn. 
Về công tác hành chính – quản trị

• Quan tâm và cải thiện điều kiện làm việc, chú trọng công tác vệ sinh công sở, tạo điều kiện làm việc tốt nhất để người lao động yên tâm công tác như sửa chữa, trang bị thêm tiện nghi nhà vệ sinh, gắn thêm quạt hút, máy điều hòa nhiệt độ tại các phòng làm việc, phòng lưu trữ hồ sơ, phòng trực sửa bể, tận dụng bố trí mặt bằng làm nơi tập kết vật tư phục vụ công tác thi công...
• Chú trọng việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ, trang bị xe đẩy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra dụng cụ, phương tiện chữa cháy, kiểm định an toàn hệ thống chống sét, nạp bình chữa cháy theo quy định.
• Phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ chuyên trách và Công an Phường, hỗ trợ Phường trong việc lắp đặt camera an ninh trên tuyến đường Thống Nhất, giữ gìn an ninh trật tự trong nội bộ Công ty và trên địa bàn nơi Công ty đặt trụ sở. 
• Thường xuyên đánh giá, cập nhật công bố cấp độ dịch tại từng khu vực Thành phố Thủ Đức, có biện pháp trang bị, phòng hộ y tế, sắp xếp bố trí cán bộ, công nhân viên phương thức làm việc phù hợp từng cấp độ, từng địa bàn có dịch nhằm đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với khách hàng.
• Tuyên truyền thông tin, tăng cường kiểm tra việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các Phòng, Ban, Đội. Tuân thủ nghiêm quy tắc ứng xử các hoạt động công vụ và biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Mục tiêu
• Gia tăng sản lượng nước tiêu thụ.
• Bảo toàn, sử dụng hiệu quả đồng vốn của Công ty.
• Duy trì hoạt động kinh doanh có lãi, đảm bảo và nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ công nhân lao động.
• Đảm bảo chất lượng nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ theo các tiêu chuẩn quy định của nhà nước. Duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch.
• Tỷ lệ nước thất thoát thất thu: 14,70%.
• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý và khai thác hạ tầng kỹ thuật.
Nhiệm vụ chủ yếu
• Phát triển mạng lưới cấp nước trên khu vực.
• Phát triển khách hàng sử dụng nước.
• Tiếp tục mở rộng thực hiện phân vùng tách mạng các đồng hồ tổng cho công tác giảm thất thoát nước thất thu. 
• Giữ vững tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch 2022

1. Nước cung cấp 1.000 m3 102.600
2. Doanh thu tiền nước Triệu đồng 1.178.774
3. Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ Cái 8.000
4. Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ Cái 46.639
5. Thay đồng hồ nước cỡ lớn Cái 38
6. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch % 100
7. Tỷ lệ thất thoát nước % 14,70
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BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Công tác điều hành và tổ chứcCải tiến quy trình giải quyết công việc giữa các phòng, ban, đội; tiếp tục xây dựng  hoàn thiện 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.Tiếp tục hoàn thiện phương án khoán lương cho các phòng, ban, đội.Thực hiện tiếp khách hàng lịch sự, văn minh nơi công sở. Triển khai đến từng cán bộ công nhân lao động tiêu chuẩn người công nhân cấp nước.Rà soát, xây dựng các quy định, quy trình 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 nối với khách hàng.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.Công ty tiếp tục duy trì trang Web với địa chỉ truy cập http://capnuocthuduc.vn tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể tra cứu thông tin, trao đổi về các dịch vụ cung cấp của Công ty.

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàngTiếp tục nâng cấp, hoàn thiện mô hình “chăm sóc khách hàng” rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu của khách hàng.Tuyên truyền giáo dục cán bộ công nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, 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.Đẩy nhanh quy trình gắn đồng hồ nước, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình phối hợp thực hiện công tác lắp đặt đồng hồ nước cho khách hàng.Phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết nhanh chóng các yêu cầu về cấp nước của người dân.
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Tăng sản lượng nước tiêu thụTrong năm 2022, Công ty tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc thực hiện chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ. Cụ thể: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.Đẩy nhanh công tác phát triển mạng lưới, gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng giảm thiểu các giải pháp cấp nước tạm thời bằng xe bồn, cấp nước qua đồng hồ tổng.Tăng cường công tác kiểm tra các đồng hồ nước có chỉ số tiêu thụ bất thường.Nâng cao chất lượng mạng lưới cấp nước:Tăng cường công tác giám sát thi công các công trình phát triển và cải tạo ống mục trên địa bàn quản lý, nhằm đảm bảo công trình thực hiện đúng theo 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, phối hợp tốt với chính quyền và nhân dân tăng cường công tác giám sát cộng đồng.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 và bảo trì trụ cứu hỏa, họng cơi van, ổ khóa trên địa bàn.Tăng cường công tác quản lý lý lịch đồng hồ nước, tiến hành thay định kỳ đối với các đồng hồ nước đến hạn thay thế.Tập trung thay đồng hồ nước hư, ngưng chạy, chạy bất thường.

Chống thất thoát nướcXây dựng Quy chế phối hợp giảm nước thất thoát thất thu trên các DMA, quy tắc đặt mã DMA.Cập nhật hoàn tất kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước thông minh giai đoạn 2021-2030. Tiến hành các thủ tục liên quan, triển khai thí điểm DMA thông minh năm 2022: quan trắc chất lượng nước, van giảm áp điều khiển từ xa, đồng hồ nước thông minh.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.Tập trung đẩy mạnh công tác cải tạo ống mục có chọn lọc song song công tác phát triển mạng lưới cấp nước, chú trọng thực hiện tại các DMA đang nhân rộng giảm nước thất thoát thất thu.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 rà soát, đánh giá dữ liệu bể nhằm lựa chọn các khu vực cần cải tạo, các tuyến ống cũ, mục, ống nằm quá sâu, … gây nguy cơ xì bể cao và khó khăn cho công tác dò tìm rò rỉ.



66 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Công tác kiểm traChủ động kiểm tra rà soát sản lượng, giá biểu, định mức ngay từ khâu nhận hồ sơ khách hàng đến khâu hoàn công… Bấm chì toàn bộ đồng hồ nước trên địa bàn quản lý; 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 nhân dân để phát hiện gian lận nước, áp dụng quy chế thưởng hợp lý cho người có công phát hiện gian lận.
Công tác 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.
Chống lãng phí và thực hành tiết kiệmThực 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;
• Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế tự kiểm tra, công khai dân chủ;
• Tiết kiệm trong lĩnh vực cải cách hành chánh, điện thoại, điện, nước;
• Tiết kiệm trong quản lý đầu tư, mua sắm và sử dụng vật tư, máy móc thiết bị;
• 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.
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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  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.
• 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.
Công tác 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.
• Năm 2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tiếp tục cố gắng cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân lao động.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường 

Quản lý nguồn nguyên liệuHoạt 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 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. Công tác bảo trì, bảo dưỡng đường ống dẫn nước, đồng hồ nước,… cũng được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế tối đa lượng nước thất thoát trong quá trình truyền tải nước từ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV và từ Nhà máy nước Thủ Đức đến các hộ dân trong khu vực

Tiêu thụ nặng lượng:Năng lượng chính được sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu là điện năng. Phần lớn nguồn điện phục vụ cho quá trình vận hành các thiết bị khu văn phòng. Tuy nhiên, Công ty chủ trương sử dụng hợp lý nguồn năng lượng này và khuyến khích tập thể người lao động tiết kiệm điện trong công việc, cũng như trong đời sống.
Tiêu thụ nước:Hoạt động kinh doanh chính của TDW là cấp nước cho khu vực dân cư, chính vì thế Công ty luôn có chính sách khuyến khích cán bộ, công nhân việc thực hiện phương châm “tiết kiệm nước là tiết kiệm nguồn tài nguyên cho quốc gia”.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao độngHằng năm, Công ty thực hiện tổ chức các khoá đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý phù hợp với các cấp quản lý và bộ phận lao động. Thêm vào đó, công tác triển khai hoạt động thể thao, văn nghệ để tăng cường giao lưu giữa các phòng ban là một phần không thể thiếu giúp nâng cao tinh thần đoàn kết trong Doanh nghiệp.
Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phươngBên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng chú trọng và quan tâm đến công tác xã hội, hỗ trợ cuộc sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn kinh doanh của Công ty. Trong năm qua, Công ty đã tổ chức quyên góp, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn trong khu vực, đồng thời tuyên dương, khen thưởng các em học sinh có thành tích cao trong học tập.



69



Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của 
Công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc 
Công ty

ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐÔNG CỦA CÔNG TY
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY, TRONG ĐÓ CÓ ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN 
ĐẾN TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Do ảnh hưởng đại của dịch bệnh Covid-19, hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên và sự chỉ đạo kịp thời của Ban điều hành, năm 2021 Công ty vẫn đạt được con số khả quan. Công ty cũng đã triển khai mở rộng các kênh thanh toán, dịch vụ thu hộ tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể thanh toán tiền nước mọi lúc, mọi nơi. Với sự nỗ lực của mình, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã đạt được kết quả như sau:
STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 

2021
Thực hiện 

2021
Tỷ lệ TH2021/ 
KH2021 (%)

A Sản xuất kinh doanh

1 Nước tiêu thụ 1000 m3 102.000 97.264 95,36
2 Doanh thu tiền nước Triệu đồng 1.119.280 1.034.059 92,39
3 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch % 100 100 100
4 Tỷ lệ thất thoát nước % 15,30 14,16 (thấp hơn kế hoạch 1,14%)
B Tài chính

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 1.128.240 1.049.485 93,02%
2 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 38.519 32.015 83,12%
3 Cổ tức % 12 12 100%
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Trong tình hình dịch Covid-19 chuyển biến phức tạp, Ban giám đốc TDW đã kịp thời triển khai phương án giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính Phủ và bố trí nhân sự hợp lý để đảm bảo việc cấp nước an toàn, liên tục cho các hộ dân trong khu vực. Ban giám đốc 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.Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban giám đốc đã kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành kế hoạch 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 giám đốc.Ban giám đốc 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 và quản lý công việc hiệu quả.Chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của 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 đã giúp TDW vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm 2021.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
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KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊTrong thời gian tới, với quy hoạch phát triển của Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, đòi hỏi Công ty phải nỗ lực hơn nữa để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố; tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội  trên địa bàn Công ty quản lý cũng như của toàn Tp.HCM nói chung. Công ty cần xác định, khai thác các cơ hội trong từng giai đoạn khó khăn thách thức để phát triển. Phát huy thế mạnh của mô hình cổ phần hóa nhằm góp phần tạo sự chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh; tập trung sắp xếp hoàn thiện bộ máy tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, kết hợp định hướng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị.

Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệpHội đồng quản trị tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động của doanh nghiệp theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hằng năm.Phối hợp cùng Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập trong quá trình điều hành quản lý Công ty nhằm đưa ra các biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời các rủi ro xảy ra trong hoạt động tài chính.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp.Rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy trình cho phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế tại doanh nghiệp để tạo sự chủ động, tính chịu trách nhiệm đi kèm, tăng cường kiểm tra giám sát tính tuân thủ và hiệu quả công việc.Hoàn thiện, kiện toàn bộ máy tổ chức tinh gọn cho phù hợp với hoạt động của công ty cổ phần và xu thế phát triển trong khu vực.Thành lập tiểu ban để đánh giá, giám sát các dự án đầu tư, quy trình đầu tư để đảm bảo công tác đầu tư xây dựng tại doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định và mang lại hiệu quả đầu tư.

Công tác nhân sựTrọng tâm của kế hoạch nhân sự giai đoạn 2022 – 2027 là chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho mục tiêu phát triển công ty.Đội ngũ nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp, để tạo nền tảng vững mạnh thì cần phải đào tạo người lao động nắm được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc. Muốn xây dựng doanh nghiệp bền vững thì đòi hỏi phải dựa vào nguồn nhân lực chất lượng cao, với kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn sẽ thúc đẩy năng suất lao động.
Công tác khácTăng cường công tác dân chủ thông qua các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững.Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó với Công ty.
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Hội đồng quản trị

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát

QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong năm

Thông tin lý lịch Thành viên Hội đồng quản trị xem tại phần II. Tổ chức và nhân sự

STT Thành viên Chức vụ

Ngày bắt đầu/ không còn là thành 
viên Hội đồng quản trị / Hội đồng 

quản trị độc lập

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 
nhiệm

1 Trương Khắc Hoành Thành viên 22/04/2021
2 Nguyễn Ngọc Hùng Thành viên 22/04/2021
3 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 22/04/2021
4 Hứa Trọng Nghi Thành viên 26/04/2018 22/04/2021
5 Lục Chánh Trường Thành viên 19/04/2017 22/04/2021
6 Nguyễn Ngọc Thái Bình Thành viên 19/04/2017 22/04/2021

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
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, lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty
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Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT
Thành viên Hội đồng 

quản trị

Số buổi họp Hội 
đồng quản trị 

tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Nguyễn Tống Đăng Khoa 6/6 100%
2 Lê Trọng Thuần 6/6 100%
3 Đặng Đức Hiền 6/6 100%
4 Nguyễn Ngọc Hùng 4/4 100% Bổ nhiệm: 22/4/2021
5 Trương Khắc Hoành 4/4 100% Bổ nhiệm: 22/4/2021
6 Nguyễn Anh Tuấn 4/4 100% Bổ nhiệm: 22/4/2021
7 Hứa Trọng Nghi 2/2 100% Miễn nhiệm: 22/4/2021
8 Nguyễn Ngọc Thái Bình 2/2 100% Miễn nhiệm: 22/4/2021
9 Lục Chánh Trường 2/2 100% Miễn nhiệm: 22/4/2021
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nội dung và kết quả của các cuộc họp

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp, nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành như sau:
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 002/NQ-CNTĐ- HDQT 26/02/2021
• Kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
• Đơn giá/Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từ năm 2017 đến năm 2021;
• Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;
• Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
• Nội dung liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ.

2 004/NQ-CNTĐ- HĐQT 26/03/2021

• Báo cáo chỉ tiêu tài chính thực hiện và Dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
• Quỹ lương thực hiện của Người quản lý và Người lao động năm 2020;
• Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021;
• Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 (trình ĐHĐCĐ);
• Đánh giá xếp loại doanh nghiệp, Người quản lý năm 2020;
• Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát;
• Nội dung tài liệu ĐHDCĐ thường niên năm 2021.

3 009/NQ-CNTĐ- HĐQT 22/042021
• Miễn nhiệm Giám đốc/Phó Giám đốc;
• Bổ nhiệm Giám đốc/Phó Giám đốc;
• Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
• Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ;
• Nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ;
• Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ.
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

3 639/QĐ-CNTĐ- Hội đồng quản trị 22/04/2021 Bổ nhiệm Giám đốc.
694/QĐ-CNTĐ- Hội đồng quản trị 22/04/2021 Bổ nhiệm Phó Giám đốc.
011/ QĐ-CNTĐ- Hội đồng quản trị 22/04/2021 Bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ.
012/ QĐ-CNTĐ- Hội đồng quản trị 22/04/2021 Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.

4 015/ NQ-CNTĐ- Hội đồng quản trị 28/05/2021
• Báo cáo tài chính quý I năm 2021;
• Hợp đồng thuê tài sản với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;
• Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
• Kế hoạch kiểm toán nội bộ.

5 20/NQ-CNTĐ- Hội đồng quản trị 03/09/2021
• Điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư công trình có khối lượng thực tế cao hơn khối lượng kế hoạch;
• Miễn, giảm, giãn nợ tiền nước sinh hoạt cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19.

6
023/ NQ-CNTĐ- Hội đồng quản trị 28/09/2021

• Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
• Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị năm 2021;
• Điều chỉnh phạm vi công việc đầu tư xây dựng năm 2021;
• Thanh lý tài sản cố định;
• Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021;Về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có
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BAN KIỂM SOÁT 

Danh sách thay đổi thành viên Ban kiểm soát trong năm

Thông tin lý lịch Thành viên Ban kiểm soát xem tại phần II. Tổ chức và nhân sự

STT Thành viên Chức vụ

Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên 
Ban Kiểm soát

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Thành viên 22/04/2021
2 Lê Văn Diễn Thành viên 16/04/2017 22/04/2021

Hoạt động của Ban kiểm soátTrong năm 2021, Ban kiểm soát đã làm tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo Công ty thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Công tác kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh được Ban kiểm soát thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát thực hiện đánh giá, thẩm định tình hình kinh doanh hằng quý và báo cáo tài chính năm nhằm báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.Nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng đã tích cực phối hợp với Ban kiểm soát trong việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Các cuộc họp Ban kiểm soát trong năm 2021

STT Thành viên Ban kiểm soát Số buổi tham dự Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 05/05 100%2 Hoàng Ngọc Lâm 05/05 100%4 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/05 100%
3 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 04/04 100% Bổ nhiệm: 22/4/20215 Lê Văn Diễn 01/01 100% Miễn nhiệm: 22/4/2021
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Nội dung và kết quả của các cuộc họpNăm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 phiên họp để trao đổi các công việc của Ban và đồng thời tổ chức kiểm tra, ghi nhận kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính hàng quý và cả năm của Công ty. Các thành viên trong Ban kiểm soát tham gia đầy đủ, cụ thể các cuộc họp của Ban kiểm soát như sau :

STT
Số Biên 

bản
Ngày Nội dung

1 1/BB-CNTĐ- BKS 23/03/2021
• Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Xem xét kiểm tra Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán; Đánh giá Công tác kế toán, quản lý sử dụng vốn của Công ty;
• Thông qua Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ;
• Thông qua Dự thảo Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát.

2 2/ BB-CNTĐ- BKS 22/04/2021 • Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 (nhiệm kỳ 2017-2022)
• Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2021.

3 3/ BB-CNTĐ- BKS 25/05/2021 • Kiểm tra và đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2021;
• Thẩm định Báo cáo Tài chính Quý 1/2021.

4 1/ BB-CNTĐ- Ban Kiểm soát 20/08/2021 • Kiểm tra và đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021;
• Thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán soát xét.

5 4/ BB-CNTĐ- BKS 29/10/2021 • Kiểm tra và đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020;
• Thẩm định Báo cáo Tài chính Quý III/2021.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

STT Họ và tên Tổng lương Tổng thù 
lao Thưởng Ghi chú

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1 Nguyễn Tống Đăng Khoa 582.295.402 - 70.755.512 -

2 Hứa Trọng Nghi 278.501.363 24.000.000 70.755.512 Tính từ 01/01/2021 đến 22/04/20213 Nguyễn Ngọc Hùng 272.468.403 48.000.000 Tính từ 22/4/2021 đến 31/12/20214 Đặng Đức Hiền 72.000.000 10.038.889 -5 Lê Trọng Thuần 72.000.000 18.533.333 -

6 Lục Chánh Trường 24.000.000 18.533.333 Tính từ 01/01/2021 đến 22/04/2021
7 Nguyễn Ngọc Thái Bình 24.000.000 18.533.333 Tính từ 01/01/2021 đến 22/04/20218 Trương Khắc Hoành 48.000.000 -

Tính từ 22/4/2021 đến 31/12/2021
9 Nguyễn Anh Tuấn 48.000.000 -

Tính từ 22/4/2021 đến 31/12/2021
II. BAN ĐIỀU HÀNH1 Lâm Tứ Duy 513.059.400 - 63.841.292 -

2 Nguyễn Công Minh 250.584.294 - 63.841.292 Tính từ 01/01/2021 đến 22/04/20213 Nguyễn Tuấn Ngọc 245.904.761 - -
Tính từ 22/4/2021 đến 31/12/2021

III. BAN KIỂM SOÁT1 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - - 60.614.657 -2 Hoàng Ngọc Lâm - 48.000.000 9.266.667 -

3 Lê Văn Diễn - 16.000.000 9.266.667 Tính từ 01/01/2021 đến 22/04/20214 Nguyễn Thị Thanh Thảo - 48.000.000 9.266.667 -

5 Nguyễn Thị Ngọc Oanh - 32.000.000 9.266.667 Tính từ 01/01/2021 đến 22/04/2021

Đvt: Đồng
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Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: không có
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Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộGiao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT
Tên tổ 

chức/cá 
nhân

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH

Địa chỉ 
trụ sở 
chính/ 
Địa chỉ 
liên hệ 

Thời 
điểm giao 
dịch với 
công ty 

Số Nghị  
quyết/ Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ Hội 

đồng quản 
trị... thông 

qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành)

Nội dung, 
số lượng, 
tổng giá 
trị giao 

dịch

1 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Cổ đông lớn nắm giữ 51% (Cổ đông Nhà nước)

0301129367,Ngày cấp: 23/03/2010. Nơi cấp: Sở KHĐT – Tp.HCM

số 01 Công trường Quốc tế - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

2021 007/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 Xem bảng chi tiết

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
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Giao dịch giữa Công ty và cổ đông lớn tập trung vào Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch; Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước và Hợp đồng thuê tài sản (mạng lưới nước cấp 3) để hoạt động và khai thác, cụ thể như sau:

STT Số hợp đồng Ngày Nội dung Giá trị hợp đồng 
(đồng) 

1 1476/HĐ-TCT-KĐVKH 31/03/2021 Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (quý I) 187.341.785.414
2 1616/HĐ-TCT-KĐVKH 06/04/2021 Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (quý 2) 193.502.955.002
3 2660/HĐ-TCT-KĐVKH 27/05/2021 Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (quý 3,4) 379.335.872.562
4 Phụ lục số 01 31/12/2021 Điều chỉnh giảm giá mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 1 đến kỳ 12 -27.418.869.894
5 2976/HĐ-TCT-KĐVKH 14/06/2021 Hợp đồng thuê tài sản hoạt động 12.017.509.518
6

Phụ lục số 01, 2976/HĐ-TCT-KĐVKH 31/12/2021 Phụ lục hợp đồng thuê tài sản hoạt động 91.290.254
7

5200/ HĐ-TCT-KHĐT 16/11/2021 Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước 3.562.388.500
Tổng cộng 748.432.931.356

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công tyCông ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức luôn tuân thủ và thực hiện đúng quy định pháp luật về việc thực hiện và công bố thông tin. Đồng thời, luôn xem xét các thông lệ và điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật về quản trị công ty cho phù hợp với doanh nghiệp và mang lại hiệu quả hoạt động.Để nâng cao công tác quản trị, Ban điều hành đã thực hiện các công tác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của  phòng, ban, đội cụ thể như sau:
• Cải tiến quy trình giải quyết công việc giữa các phòng, ban, đội; tiếp tục xây dựng  hoàn thiện và thực hiện quy trình giải quyết các dịch vụ khách hàng, tránh phiền hà cho người dân, nâng cao trách nhiệm và tinh thần phục vụ của bộ phận dịch vụ khách hàng.
• Tiếp tục hoàn thiện phương án khoán lương cho các phòng, ban, đội.
• Thực hiện tiếp khách hàng lịch sự, văn minh nơi công sở. Triển khai đến từng cán bộ, công nhân lao động tiêu chuẩn người công nhân cấp nước.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo của Ban Giám đốc

Báo cáo tài chính kiểm toán

Ý kiến kiểm toán 
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TP.HCM, ngày       tháng 04 năm 2022

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NGỌC HÙNG
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HÀNH TRÌNH

“SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 
LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG”

08 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh(84.28) 3896 0240(84.28) 3896 0241www.capnuocthuduc.vn
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