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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  

THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số : 34/NQ-CNTĐ-HĐQT Tp.HCM, ngày      tháng 6 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC 

----------- 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh, 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; 

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức; 

- Văn bản 32 /PYK-CNTĐ-HĐQT ngày 22 tháng 6 năm  2022 của Hội đồng quản trị về 

việc lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

- Biên bản kiểm phiếu 33/BB-CNTĐ-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2022. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua nội dung giao dịch với các bên liên quan như sau: 

1. Giao dịch với các bên liên quan năm 2020 và 2021: 

STT Các bên liên quan Nội dung giao dịch Số tiền 

 (chưa bao gồm thuế 

GTGT) 

Năm 2020 Năm 2021 

1 Công ty Cổ phần Cấp nước 

Nhà Bè 

Nước uống đóng chai 258.318.154  141.727.257  
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Công ty Cổ phần Cơ Khí 

công trình Cấp nước 

  

  

  1.219.326.329  462.122.000  

Sửa chữa tân trang đồng 

hồ nước, kiểm định đồng 

hồ nước 

363.465.000  462.122.000  

Chi phí công trình phát 

triển MLCN các hẻm P. 

Hiệp Bình Chánh, Q. TĐ 

năm 2006 

855.861.329  -  

3 Công ty Cổ phần Tư vấn 

Giao thông Công chánh 

Chi phí tư vấn giám sát 

công trình cấp nước 

258.538.335  183.939.604  

4 Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Cấp nước 

Chi phí tư vấn giám sát 

công trình cấp nước 

198.322.417  168.977.429  

    Cộng 1.934.505.235  956.766.290 
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2. Giao dịch với các bên liên quan năm 2022 

Chấp thuận các giao dịch với các bên liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản 

của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất cụ thể như sau: 

a) Đối tượng và nội dung giao dịch : Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức 

với các doanh nghiệp sau: 

STT Các bên liên quan Mã số doanh 

nghiệp 

Nội dung giao dịch 

1 Công ty Cổ phần Cấp nước 

Nhà Bè 

0304789298 Mua nước uống đóng chai 

2 Công ty Cổ phần Cơ Khí công 

trình Cấp nước 

0304772551 Sửa chữa tân trang đồng hồ nước, 

kiểm định đồng hồ nước, thi công 

các công trình cấp nước. 

3 Công ty Cổ phần Tư vấn Giao 

thông Công chánh 

0300439662 Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật, tư vấn giám sát các công 

trình cấp nước 

4 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Cấp nước 

0304796129 Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật, tư vấn giám sát, thi công các 

công trình cấp nước 

b) Giá trị cụ thể của từng hợp đồng/Giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp 

đồng, giao dịch cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ 

Đức. 

c) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- UBCKNN, HOSE, Website 

- Phòng, ban, đội; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tống Đăng Khoa 
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