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LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG 

1. Những sự kiện quan trọng: 

 Quá trình thành lập: 

Công ty cổ phần cấp nước có lịch sử hình thành như sau: 

Ngày 31/07/1991 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; 

 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 chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 18/01/2007 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. 

 Niêm yết: 

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). 
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- 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. 

2. Quá trình phát triển: 

2.1 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. 

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

khác. 

2.2 Tình hình hoạt động: 

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

Trong giai đoạn 2007 - 2011, qua quá trình nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo và 

tập thể CB.CNV, Công ty đã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh 

của đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ xã hội cũng là nhiệm vụ chính trị là nâng cao tỉ 

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.CNV. 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, giảm thủ tục phiền hà, giải quyết nhanh chóng mọi yêu cầu của 

khách hàng…Hiện tại số lượng khách hàng của công ty đứng thứ tư và doanh thu 

chiếm gần 13% trong toàn Tổng công ty.   

Với sự quyết tâp và nỗ lực của tập thể, trong 5 năm qua, Công ty luôn hoàn thành 

các chỉ tiêu kế hoạch đề ra,cụ thể như sau: 
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Chỉ tiêu ĐVT 2007  2008 2009 2010 2011 

A. Sản xuất kinh doanh       

1. Sản lượng nước cung cấp 1.000 m
3 

27.425 31.573 35.530 39.980 39.999 

2. Doanh thu tiền nước   tỷ ñoàng   128,670 149,463 173,067 263,999 305,668 

3. Thay ĐHN các cỡ  cái 7.567 7.528 9.501 11.303 10.997 

4. Thi công gắn ĐHN cái 11.237 15.050 10.100 11.020 12.549 

5. Tỷ lệ hộ dân được cấp  

    nước sạch 

% 71,56 73,41 75,84 78,67 81,56 

B. Phát triển mạng lưới mét 69.136 107.754 37.705 33.205 83.427 

C. Cải tạo mạng lưới mét 2.108 8.789 12.892 2.371 14.401 

D. Hoạt động tài chính (*)       

1. Tổng doanh thu 

(Nước sạch, ĐHN, TC, khác) 

tỷ đồng 125,667 157,164 182,406 278,431 327,380 

2. Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 6,923 11,087 12,690 23,618 24,871 

3. Lợi nhuận sau thuế (**) tỷ đồng 5,465 8,463 9,976 18,728 19,452 

4. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ % 4,58 8,29 8,68 12 12 

5. Thu nhập bình 

quân/người/tháng 

triệu 

đồng 

5,2 5,7 5,8 8,3 8,9 

 

(*) Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần 

từ tháng 2/2007, do đó chỉ tiêu hoạt động tài chính (tổng doanh thu, lợi nhuận…) được 

tính trên 11 tháng. Tuy nhiên, chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh (sản lượng nước, doanh 

thu tiền nước, gắn đồng hồ nước…), phát triển mạng, cải tạo mạng lưới được tính trên 

số liệu 12 tháng. 

(**) Lợi nhuận sau thuế năm 2011 là lợi nhuận còn lại sau khi đã trừ các khoản thuế kể 

cả phần ưu đãi miễn giảm. 

3. Định hướng phát triển: 

3.1 Các mục tiêu chủ yếu của công ty:  

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp; 

- 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. 

3.2 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 
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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 sau: 

- 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 cho khách hàng; 

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

- Phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước. 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011: 

a. Doanh thu và lợi nhuận 

Năm 2011, dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của biến động nền kinh tế trong 

ngoài nước, tỷ lệ lạm phát tăng cao, giá cả các mặt hàng thiết yếu đều tăng, nhưng 

với sự nỗ lực của lãnh đạo và CB.CNV, công ty đã đạt mức doanh thu 327,38 tỷ 

đồng, hoàn thành 101,33% kế hoạch năm 2011. 

b. Kết quả tài chính chủ yếu  

- Tổng doanh thu: 327.380.370.903 đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: 24.870.710.363 đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế: 19.452.000.795 đồng. 

c. Thực hiện nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước 

Trong năm 2011, Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức  đã nộp ngân sách Nhà nước 

8,608 tỷ đồng, cụ thể như sau: 

- Thuế môn bài: 3.000.000 đồng. 

- Thuế GTGT: 1.711.684.053 đồng. 

- Thuế TNDN: 4.168.019.175 đồng. 

- Thuế TNCN: 2.725.392.851đồng. 

Lợi nhuận sau thuế từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 đảm bảo chi 

trả cổ tức và trích lập các quỹ theo quy định. 
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d. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2011 

Trong phiên họp ngày 20/3/2011, Hội Đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2012 sẽ được tổ chức ngày 18/4/2012 phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2011như sau: 

Stt Nội dung Tỷ lệ trích 

(%) 

Số tiền  

(đồng) 

 Lợi nhuận sau thuế  19.452.000.795 

 Lợi nhuận phân phối  17.705.016.144 

1 Trích các quỹ   

  - Quỹ Dự phòng tài chính  10  1.770.501.614 

  - Quỹ khen thưởng  7 1.239.351.130  

  - Quỹ phúc lợi – xã hội  10 1.770.501.614 

   - Quỹ khen thưởng Ban điều hành  2 354.100.323  

  - Quỹ đầu tư phát triển, trong đó: 

+ Phần được miễn giảm thuế 

+ Trích từ LNSTPP  

 

 

13,39 

4.002.672.509 

1.632.111.047 

2.370.561.463 

2 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức  57,61 10.200.000.000 

3 Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ  12%  

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011 đạt 19.452.000.795 đồng. Tuy nhiên, Lợi 

nhuận phân phối là 17.705.016.144 đồng, giảm 1.746.984.651 đồng do Công ty phải 

nộp bổ sung thuế TNDN năm 2010 theo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2010 của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của 

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.      

d. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 của HĐQT 

Trong năm 2011,  HĐQT  đã tiến hành tổ chức các cuộc họp thường kỳ để đánh giá 

tình hình và đưa ra những quyết định kịp thời phù hợp với từng thời điểm. HĐQT đã 

thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, 

những công việc chủ yếu thực hiện: 

- Triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đến 

ban Điều hành và các bộ phận trong Công ty. 

- Chỉ đạo giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nhìn chung năm 

2011 các cán bộ quản lý điều hành công ty đã thực hiện nhiệm vụ một cách năng 

động sáng tạo. Công tác quản lý điều hành cơ bản thực hiện được mục tiêu đề ra 

của kế hoạch kinh doanh năm 2011. 
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2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:     

         Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2011 

Thực hiện 

năm 2011 

Tỷ lệ hoàn 

thành (%) 

A. Sản xuất kinh doanh     

1. Sản lượng nước cung cấp 1.000 m
3 

39.980 39.999 100,05 

2. Doanh thu tieàn nöôùc  tỷ ñoàng   305,890 305,668 99,93 

3. Thay ĐHN cỡ nhỏ cái 10.000 10.957 109,57 

4. Thi công gắn ĐHN cái 10.000 12.549 133,33 

5.Tyû leä hoä daân söû duïng nöôùc saïch % 81,5 81,56 + 0,06 

B. Phát triển mạng lưới mét 83.427 83.427 100 

C. Sửa chữa mạng lưới mét 23.864 23.864 100 

D. Kế hoạch tài chính:     

1. Tổng doanh thu 
(Nước sạch, ĐHN, TC, Thu nhập khác) 

tỷ ñoàng 323,090 327,380 101,33 

2. Lợi nhuận trước thuế tỷ ñoàng 24,44 24,87 101,76 

3. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ % 12,39 12 -0,39 

                           

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: không có 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:  

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 các 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, Công ty sẽ tập trung vào các vấn đề sau: 

- 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. 

- Tăng cường công tác chống thất thoát nước. 

- Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

1. Báo cáo tình hình tài chính. 

Tình hình tài chính năm 2011 của Công ty qua một số chỉ tiêu 
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Stt Nội dung Đvt Kỳ trước 

(2010) 

Kỳ báo cáo 

(2011) 

1 Cơ cấu tài sản %   

 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản  62,86 69,64 

 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản  37,14 30,36 

2 Cơ cấu nguồn vốn %   

 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn  62,12 64,43 

 Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn  37,88 35,57 

3 Khả năng thanh toán Lần   

 Khả năng thanh toán nhanh  2,2 1,22 

 Khả năng thanh toán hiện hành  2,42 1,39 

4 Tỷ suất lợi nhuận %   

 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  6,95 6,33 

 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  7,65 6,70 

 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH  18,36 17,78 

 Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh:  

Qua các chỉ số thanh toán, cơ cấu tài sản và nguồn vốn cho thấy tình hình tài chính 

tại Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức là tốt, luôn duy trì khả năng thanh toán ở 

mức an toàn cao, đảm bảo được khả năng thanh toán nợ phải trả cũng như nợ đến 

hạn. Điều này chứng  minh rằng Công ty không những quan tâm đến hiệu quả kinh 

doanh mà còn luôn thận trọng trong việc sử dụng nguồn vốn của cổ đông. 

 Phân tích những biến động- những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên 

nhân dẫn đến biến động: Không có. 

 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 

Stt Nội dung Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ 

 TÀI SẢN   

A Tài sản ngắn hạn 101.205.818.091 110.983.080.805 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 12.169.726.244 1.232.907.054 

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 61.082.434.611 59.924.666.667 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 12.211.085.522 38.364.266.811 

4 Hàng tồn kho 12.282.130.716 10.158.839.163 

5 Tài sản ngắn hạn khác 3.460.440.998 1.302.401.110 

B Tài sản dài hạn 232.125.032.078 187.846.068.818 

1 Các khoản phải thu dài hạn - - 

2 Tài sản cố định 231.984.032.078 187.807.068.818 

3 Bất động sản đầu tư - - 
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Stt Nội dung Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ 

4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - - 

5 Tài sản dài hạn khác 141.000.000 39.000.000 

 Tổng cộng tài sản 333.330.850.169 298.829.149.623 

 NGUỒN VỐN   

A Nợ phải trả 214.766.607.041 185.635.815.223 

1 Nợ ngắn hạn 72.706.150.757 45.794.097.389 

2 Nợ dài hạn 142.060.456.284 139.841.717.834 

B Vốn chủ sở hữu 118.564.243.128 113.193.334.400 

1 Vốn chủ sở hữu 118.564.243.128 113.193.334.400 

2 Nguồn kinh phí và các quỹ khác -  

 Tổng cộng nguồn vốn 333.330.850.169 298.829.149.623 

dụng vớia t  

 Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Không có 

 Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 

- Cổ phiếu phổ thông: 8.500.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ/cổ phần) 

 Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: Không có 

 Tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:  

- Cổ phiếu phổ thông: 8.500.000 cổ phiếu. 

 Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không có 

 Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 12% vốn điều lệ (sẽ trình 

ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/4/4012) 

2. Báo cáo cáo kết quả hoạt động SXKD 

Trong năm 2011 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra trên tất cả các chỉ 

tiêu lợi nhuận, cổ tức, doanh thu. Điều này cho thấy  đã phát huy được các ưu điểm 

của mô hình công ty cổ phần như: Công ty được chủ động trong quyết định đầu tư, 

tổ chức sản xuất, sự gắn bó của CBCNV đồng thời là cổ đông đối với các hoạt động 

của Công ty mật thiết hơn, tinh thần trách nhiệm cao hơn.  

a. Kết quả thực hiện năm 2011 

Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2011 

Thực hiện 

năm 2011 

Tỷ lệ hoàn 

thành (%) 

A. Sản xuất kinh doanh     

1. Sản lượng nước cung cấp 1.000 m
3 

39.980 39.999 100,05 

2. Doanh thu tieàn nöôùc  tỷ ñoàng   305,890 305,668 99,93 



Báo cáo thường niên 2011.TDW 

 

 9 

Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2011 

Thực hiện 

năm 2011 

Tỷ lệ hoàn 

thành (%) 

3. Thay ĐHN cỡ nhỏ cái 10.000 10.957 109,57 

4. Thi công gắn ĐHN cái 10.000 12.549 133,33 

5.Tyû leä hoä daân söû duïng nöôùc saïch % 81,5 81,56 + 0,06 

B. Phát triển mạng lưới mét 83.427 83.427 100 

C. Sửa chữa mạng lưới mét 23.864 23.864 100 

D. Kế hoạch tài chính:     

1. Tổng doanh thu 
(Nước sạch, ĐHN, TC, Thu nhập khác) 

tỷ ñoàng 323,090 327,380 101,33 

2. Lợi nhuận trước thuế tỷ ñoàng 24,44 24,87 101,76 

3. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ % 12,39 12 -0,39 

b. Đánh giá kết quả thực hiện 

 Sản lượng nước cung cấp: 

Sản lượng nước cung cấp năm 2011 là 39.998.706 m
3
, đạt 100,05 % so với kế hoạch 

năm 2011. Để đạt được sản lượng này là có sự đóng góp rất lớn từ công tác phát 

triển mạng cấp 3 và gắn mới đồng hồ nước. Đặc biệt trong năm 2011 Công ty đã gắn 

mới 12.549 ĐHN trong đó có khoảng 7.000 ĐHN cho khu vực quận Thủ Đức (đặc 

biệt là đã tăng áp cho phường Hiệp Bình Chánh và xoá vùng trắng Linh Xuân); đồng 

thời  đội Quản lý đồng hồ nước đã rất nỗ lực trong việc đọc đúng ngày, tiếp cận với 

từng đồng hồ nước, tránh trường hợp phóng số, ém số, ảnh hưởng đến sản lượng 

nước tiêu thụ, những trường hợp đồng hồ nước chạy bất thường (đặc biệt là đồng hồ 

nước cỡ lớn) phải báo cáo ngay để Công ty có biện pháp giải quyết. Đồng thời, động 

viên anh em cố gắng đi lại nhiều lần, kể cả ngoài giờ để tiếp cận đồng hồ nước, giảm 

tối đa trường hợp phải tạm tính trung bình do nhà đóng cửa không đọc được chỉ số. 

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

tập thể cán bộ, công nhân lao động của toàn Công ty. 
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Đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và 

tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Công ty đã điều phối cung cấp nước bằng xe 

bồn đến các hộ dân tại khu vực phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh 

Trung, Tam Bình – quận Thủ Đức với tổng số 11.053 chuyến xe bồn (141.408 m
3
) 

và 74 chuyến xà lan (88.900 m
3
).  

 Về doanh thu và thực thu: 

Năm 2011, doanh thu tiền nước thực hiện được 305.667.847.837 đồng đạt 99,93% 

so với kế hoạch năm. 

Trong năm 2011 Công ty đã có những cải tiến trong công tác quản lý, đọc số, in hóa 

đơn và công tác thu tiền. Trong đó sự nỗ lực rất lớn của tập thể đội Thu tiền và sự hỗ 

trợ nhiệt tình từ các phòng, ban, đội như: đội Quản lý đồng hồ nước, Ban Kiểm tra, 

phòng Kinh doanh, đội TCTB… giúp cho công tác thực thu đạt  100,03%. Trong 

năm 2011 Đội Thu tiền đã triển khai sử dụng phần mềm quản lý hoá đơn kết hợp với 

thiết bị đọc mã vạch. Mặc dù đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng phần mềm này 

đã mang lại hiệu quả trong việc giảm các sai sót và nâng cao năng suất lao động cho 

đội ngũ thu ngân viên. 

 Chỉ tiêu thay đồng hồ nước: 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu thay đồng hồ nước cỡ nhỏ là 10.957 cái, đạt 109,57 % kế 

hoạch năm, thay đồng hồ nước cỡ lớn là 40 cái, đạt 133.3 % kế hoạch năm. Công tác 

thay đồng nước của Đội thi công tu bổ, kết hợp với công tác kiểm tra sản lượng 

nước tiêu thụ thực tế của các đồng hồ cỡ lớn của Ban kiểm tra để có những điều 

chỉnh hợp lý, góp phần không nhỏ trong công tác giảm nước thất thoát, thất thu 

chung của của cả Công ty. 

 
 

 Chỉ tiêu gắn mới đồng hồ nước: 

Nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch gắn mới ĐHN trong năm 2011. Ngay từ đầu năm 

Công ty đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ ở tất cả các khâu từ khâu nhận hồ sơ đến khảo 
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sát thiết kế… Công ty đã gắn mới được 12.549 ĐHN, đạt 125,49 %  kế hoạch năm. 

Trong đó có phần đóng góp rất lớn của phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước tại 

khu vực trước đây gặp rất nhiều khó khăn như: phường Hiệp Bình Phước, phường 

Hiệp Bình Chánh, đặc biệt là phường Linh Xuân quận Thủ Đức. Tính đến hết tháng 

12/2011 Công ty đang quản lý 107.492 đồng hồ nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chỉ tiêu phát triển mạng lưới cấp nước: 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển mạng lưới cấp nước năm 2011với 22 dự án có 

khối lượng 83.427m đạt 100 % kế hoạch năm. Tăng 50.222m và bằng 251,25% so 

với năm 2010. Tiến độ thực hiện đạt chỉ tiêu so với kế hoạch năm. Do ngay từ đầu 

năm Công ty đẩy nhanh công tác chuẩn bị hồ sơ, chủ động liên hệ với các cơ quan – 

ban ngành có liên quan nhằm nhanh chóng hoàn thành các thủ tục và tháo gỡ các 

vướng mắc trong giai đoạn triển khai. Có thể nói việc đẩy mạnh công tác PTMLCN 

tại các khu vực có mật độ dân cư đông đúc như Phường Linh Xuân, Phường Bình 

Chiểu, Phường Linh Trung .v.v…cơ bản đã giải quyết những bức xúc của người dân 

trong khu vực trên cũng như góp phần nâng sản lượng nước tiêu thụ. 

 Chỉ tiêu cải tạo mạng lưới cấp nước: 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu SCOM năm 2011 được 14.401m đạt 100% kế hoạch năm. 

Tổng kinh phí khoảng 23,8 tỷ đồng. Tăng 12.030m và bằng 607,38% so với năm 

2010. Để đạt được kết quả nêu trên Công ty đã chủ động vượt qua một số khó khăn 

khách quan như: thủ tục cấp phép đào đường của Sở GTVT chậm, vướng công trình 

hạ tầng kỹ thuật và một phần công ty phải tập trung triển khai các dự án PTMLCN 

tại các khu vực Phường Bình Chiểu, Linh Xuân, Linh Trung v.v… 

 Chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch: 

Chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch là chỉ tiêu pháp lệnh do Ủy ban nhân dân 

Thành phố ấn định mức phấn đấu hàng năm của Tổng công ty, trong thời gian qua, 

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã kết hợp với  chính quyền địa phương đánh 

giá chính xác lại số liệu thống kế làm cơ sở đề ra các biện pháp như:  
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- Thông báo đến địa phương về các dự án phát triển mạng mới hoàn thành đưa vào 

sử dụng để vận động người dân sử dụng nước máy.  

- Khắc phục khó khăn, cung cấp nguồn nước liên tục và đảm bảo chất lượng để 

dần chấm dứt tình trạng sử dụng nước giếng khoan tự phát và các nguồn nước 

khác không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân. 

 

 

 Công tác quản lý mạng lưới: 

- Công ty đã sửa chữa kịp thời 4.468 điểm bể. Tiếp nhận thông tin báo bể từ khách 

hàng 24/24 giờ, đồng thời công tác sửa bể được triển khai  khắc phục ngay trong 

thời gian 03 giờ kể từ  khi tiếp nhận thông tin.  

- Sửa chữa cơi van 144 điểm, giúp cho công tác quản lý và điều tiết áp lực trên 

mạng. 

- Di dời, đổi cỡ 689 đồng hồ nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác biên đọc 

chỉ số và quản lý của đơn vị. 

 Công tác phục vụ nước bằng xe bồn. 

Để giải quyết khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại khu vực chưa có mạng lưới cấp 

nước sạch của thành phố (chờ Tổng công ty lắp đặt tuyến ống cấp 2) tại phường 

Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức. Công ty đã chỉ đạo Đội xe vận chuyển nước liên 

tục đến nơi phục vụ, kể cả các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ tổng cộng là 

5.814 chuyến đạt 29.070 m
3
.  

 Công tác tài chính: 

Công ty luôn tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để đào tạo đội ngũ làm công tác 

kế toán – tài chính nâng cao trình độ chuyên môn nhiệm vụ và cập nhật kịp thời các 

quy định mới của nhà nước liên quan đến công tác chuyên môn.  
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Năm 2011, Công ty luôn đảm bảo: 

- Kiểm tra, giám sát thu chi đúng  quy định, quản lý, bảo toàn và phát triển được 

nguồn vốn. 

- Chấp hành các chế độ báo cáo tài chính đúng quy định của Nhà nước và của 

Tổng Công ty, đảm bảo đáp ứng cho hoạt động của Công ty được liên tục. 

- Xác định, hạch toán các khoản doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh trong năm, 

các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.  

 Công tác tiết kiệm, chống lãng phí :   

Thực hiện chủ trương tiết kiệm chống lãng phí, Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức 

đạt được một số thành quả như sau: 

- Công tác mua sắm vật tư: Thực hiện đúng theo quy trình, quy định. Đơn vị được 

chọn cung cấp hàng hóa là nhà cung cấp có giá chào giá thấp nhất so với các đơn 

vị còn lại và hàng hóa phải đạt yêu cầu về chất lượng (ít nhất có ba nhà cung 

cấp). 

- Để tiết kiệm chi phí điện, nöôùc, điện thoại, ngoài việc giáo dục ý thức tiết kiệm 

cho từng CBCNVC, Công ty tiến hành định mức cụ thể cho từng phòng, ban, đội 

đồng thời tiến hành truy thu tất cả các cuộc gọi sử dụng vào việc riêng, đối với 

công tác tiết kiệm điện, mỗi phòng, ban đội tiết kiệm 2 giờ không sử dụng máy 

lạnh (01 giờ buổi sáng và 01 giờ trước khi ra về). 

- Trong năm 2011 Công ty đã thực hành tiết kiệm một số chỉ tiêu chủ yếu như: 

Cước sử dụng điện thoại, tiền nước, văn phòng phẩm và chi phí mua sắm phương 

tiện bảo vệ cá nhân với tổng số tiền là 10.041.246 đồng. Công tác đầu tư xây 

dựng cơ bản và thay đồng hồ nước: 5.028.602.267 đồng. 

- Nhờ công tác khoán quĩ lương cho Đội thu tiền và đội quaûn lyù ñoàng hoà nöôùc mà 

công ty đã hạn chế được việc tuyển thêm lao động. Tiết kiệm quĩ lương cho 

Công ty , tăng thu nhập cho công nhân lao động trực tiếp, gắn liền giữa trách 

nhiệm và quyền lợi của người lao động. 

 Công tác kiểm tra : 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý gian lận 

nước, nhưng Ban kiểm tra luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

- Giải quyết 8.070/8.235 hồ sơ các loại, đạt 98%. Trong đó giải quyết 1.027/1.038 

đơn thư khiếu nại của khách hàng, đạt 99%. 

- Xử lý 651 trường hợp khách hàng sử dụng nước gian lận, chênh lệch định mức 

giá biểu, truy thu số tiền 2.730.073.816 (vượt kế hoạch đề ra 24%). 

- Hỗ trợ tích cực các Phòng, Ban, Đội trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 
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- Đối với công tác giảm nước thất thoát, Ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 625 

trường hợp hoá đơn bằng 0 nhiều kỳ, đề xuất biện pháp giải quyết các trường 

hợp nhà đóng cửa, bỏ hoang; kiểm tra, làm việc với 15 khách hàng sử dụng ĐHN 

cỡ lớn có tiêu thụ thấp để hạ cỡ ĐHN cho phù hợp. 

- Hỗ trợ Đội Thu tiền thu tiền nước các khách hàng cơ quan nợ số tiền lớn, chống 

thất thu cho Công ty; Thu tiền nước các trường hợp khách hàng trả ĐHN trên 

500 hoá đơn, số tiền trên 70 triệu đồng. 

- Kiểm tra, đề nghị Phòng Kinh doanh điều chỉnh giá biểu 2.400 trường hợp, chọn 

lọc trong 385 trường hợp giá biểu 32 (sản xuất) có tiêu thụ lớn để kiểm tra, truy 

thu tiền nước và chuyển giá biểu cho phù hợp thực tế đối tượng sử dụng nước, 

góp phần nâng giá bán bình quân.  

 Công tác Giảm nước không doanh thu 

Trong năm 2011 Công ty đã triển khai thực hiện chương trình giảm nước thất thoát, 

thất thu trên 11 khu vực đồng hồ tổng (ĐHT): 

- Chiếm 19,69% trên tổng chiều dài mạng lưới toàn công ty. 

- Chiếm 18,77% trên tổng số lượng đồng hồ nước toàn công ty. 

- Chiếm 25,01 % trên tổng sản lượng ĐHT cấp vào công ty, trong đó: 

- 04 khu vực ĐHT đã triển khai thực hiện Giảm nước thất thoát thất thu đang trong 

giai đoạn kìm hãm tỉ lệ thất thoát nước ở mức cho phép dưới 15%. 

- 07 khu vực ĐHT mới triển khai thực hiện Giảm nước thất thoát thất thu trong 

năm 2011 đã thực hiện kéo giảm tỉ lệ từ trên 30% xuống dưới 15%: Cư xá Điện 

Lực, Bình Thắng, Bình An, Đại học Quốc Gia, Xa lộ Đại Hàn, Ximăng Vôi, Cư 

xá An Bình. 

 Tổng lượng nước tiết kiệm qua công tác Giảm nước thất thoát thất thu năm 2011 

tại 11 khu vực ĐHT: 55.671 m
3
/tháng. 

 Tỷ lệ thất thoát trung bình của Công ty năm 2011: 25,44%. 

1. Công tác tổ chức, nghiên cứu và đào tạo: 

- Thực hiện đánh giá chất lượng Caretaker hiện tại để có phương hướng hỗ trợ, 

đào tạo. Tính tới 12/2011 Tổ Caretaker hiện có 09 Caretaker và 01 tổ trưởng. 

- Tiến hành thu thập âm bể từ các thiết bị dò bể, sử dụng biểu mẫu cập nhật dữ liệu 

điểm bể, tiến đến xây dựng thư viện điện tử về âm thanh bể phục vụ cho công tác 

đào tạo đội ngũ dò bể ngầm .  

- Đào tạo thêm mới 03 nhân viên dò bể, lực lượng tổ dò bể hiện có gồm: 07 nhân 

viên và 01 tổ trưởng. 
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- Lập bảng báo cáo công tác Giảm nước thất thoát thất thu theo thang màu . Qua 

đó giúp cho việc tổng hợp số liệu một cách logic, việc quản lý số liệu và đánh giá 

đạt hiệu quả cao. 

- Đã thiết kế ,đặt gia công mẫu chân đế đặt sensor phục vụ công tác quản lý mạng 

lưới, dò tìm rò rỉ. Qua đó tiến hành thi công lắp đặt vào ngày 27/04/2011 và thử 

nghiệm chân đế đặt sensor 05 lần tại Khu Quang Thắng, đường 66, phườngThảo 

Điền, quận 2.  

2. Công tác quản lý mạng lưới: 

a) Công tác phân vùng tách mạng: 

- Cập nhật họa đồ mạng lưới Q2, Q9, Thủ Đức theo chuẩn Sawaco đạt 95%. 

- Thực hiện phân toàn bộ mạng lưới cấp nước của công ty thành 18CMA, 

43DMA. 

- Hoàn tất công tác đặt mã DMA, hoàn tất thống kê số lượng ĐHN ban đầu tại 11 

khu vực thực hiện Giảm nước thất thoát thất thu và đang tiến hành rà soát, thống 

kê toàn bộ đồng hồ nước tại các DMA thuộc khu vực Quận 02. 

- Tính tới 12/2011 trên toàn công ty có tổng cộng 31 ĐHT (lấy nước từ mạng cấp 

I, cấp II)  để quản lý và theo dõi tỉ lệ thất thoát nước hàng tháng.  

b) Công tác dò tìm rò rỉ: 

- Xây dựng kế hoạch dò bể có tính hệ thống. Tập trung tăng cường dò bể tại các 

vùng ĐHT đang triển khai công tác giảm nước thất thoát thất thu, các vùng ĐHT 

có tỉ lệ thất thoát nước cao và tại các “điểm đen” trên địa bàn công ty. 

- Lập kế hoạch cho các Caretaker sử dụng bút dò kiểm tra đồng hồ nước khách 

hàng, kết hợp với công tác kiểm tra tình hình sử dụng nước, kiểm tra gian lận,… 

Công tác này đang mang lại hiệu quả cao, do các Caretaker có thể tiếp cận được 

đồng hồ nước khách hàng nên dễ dàng phát hiện ra các điểm bể trên ống nhánh. 

Tổng điểm bể được phát hiện qua chương trình kiểm tra ĐHN khách hàng bằng bút 

dò của Caretaker: 107 điểm bể /10.444 ĐHN được kiểm tra. 

 Kết quả công tác dò bể năm 2011: 

- Tổng chiều dài thực hiện dò: 1.544 km . 

- Tổng số điểm bể phát hiện được: 264 điểm. 

- Tỉ lệ dò bể chính xác đạt: 69%. 

c) Công tác sửa bể: 

- Tổ chức trực sửa bể 24/24, tiếp nhận các nguồn thông tin báo bể từ nhân dân, 

CB.CNV khi đi công tác, Tổ dò bể… phát hiện được, tổ chức triển khai khắc 

phục kịp thời. 
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- Thực hiện  thay toàn bộ ống nhánh khi phát hiện ống cũ mục, đặc biêt là các ống 

nhánh 21, đai xám ... 

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng thi công, sửa bể trên địa bàn do Công 

ty quản lý, đặc biệt tại các vùng triển khai giảm nước thất thoát thất thu, nhằm 

đảm bảo công tác thi công, sửa bể đúng kỹ thuật. 

d) Công tác cơi van: 

- Tiến hành rà soát, thống kê lượng van trên toàn mạng lưới của Công ty: 

 Tổng số van tuyến trên toàn mạng lưới: 1.200 van. 

 Tổng số van Trụ cứu hỏa trên toàn mạng lưới: 989 van. 

- Thường xuyên vận hành thử, bảo trì hệ thống van trên mạng lưới, đặc biệt là các 

van cô lập mạng lưới. 

- Tập trung nhân lực thực hiện kế hoạch cơi van trên toàn mạng lưới cấp nước do 

công ty quản lý theo danh sách và thứ tự ưu tiên. Đặc biệt tập trung vào các vùng 

thực hiện giảm nước thất thoát thất thu. 

- Tiến hành thử nghiệm thiết bị dò van hiệu Gutermann, qua đó nhận thấy thiết bị 

dò van mới tỏ ra ưu điểm hơn về độ nhạy và khả năng dò sâu hơn so với thiết bị 

dò van hiện công ty đang sử dụng. Hiện Công ty đã trang bị 03 máy dò van 

Gutemann. 

- Tăng cường công tác đo vẽ, cập nhật cốt van, đặt mã van cho hệ thống van trên 

toàn mạng lưới của công ty.  

 Tổng số van cơi được trong năm: 144 van. 

3. Công tác quản lý ĐHN khách hàng: 

- Tiến hành rà soát, sắp xếp lại các đồng hồ con sau đồng hồ tổng cho chính xác 

nhằm phản ảnh đúng tỷ lệ thất thoát nước của từng khu vực đồng hồ tổng để có 

kế hoạch đầu tư và giải pháp thực hiệc giảm thất thoát nước phù hợp. 

- Đang thực hiện sắp xếp lại lộ trình đọc số theo danh bộ liền kề để tăng hiệu quả 

trong công tác đọc số, thu tiền, cũng như công tác quản lý đồng hồ nước. 

- Kiểm tra và cho nâng, dời, cải tạo lại… đối với những đồng hồ nước bị lấp, vị trí 

sai quy định, ống ngánh không đúng kỹ thuật. 

- Giám sát kỹ việc thi công gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước … đảm bảo  

việc thi công đạt chất lượng. 

4. Chương trình cập nhật họa đồ và dữ liệu khách hàng khu vực quận2. 

- Hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đồng hồ nước khách hàng quận 2. 
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- Hiệu chỉnh lộ trình đọc số tại quận 2 dựa trên cơ sở dữ liệu đã hoàn chỉnh: đọc số 

ĐHN cuốn chiếu theo từng DMA và trong từng DMA đọc số theo từng cụm 

đường liên tục. 

- Hoàn chỉnh dữ liệu mạng lưới quận 2 bằng AutoCad, đây chính là cơ sở cho việc 

thực hiện chương trình GIS. 

- Dựa vào cơ sở dữ liệu khách hàng hoàn chỉnh, việc thống kê, tính toán và theo 

- Trong thời gian tới sẽ tiếp kết các kết quả đã có qua công tác thống kê gắn mới, 

cắt hủy trong thời gian từ sau khi chấm dứt giai đoạn cập nhật hiện trường (tính 

tới hết kỳ 9/2011) tới nay và tiếp tục lên kế hoạch, triển khai thực hiện cập nhật 

đồng hố nước tại khu vực quận 9, Thủ Đức vào năm 2012. 

 Công tác chăm lo chế độ cho công nhân – lao động 

Công ty luôn quan tâm, chăm lo các chế độ cũng như đời sống vật chất, tinh thần 

cho người lao động, cụ thể như sau: 

- Tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, các phong trào thể dục thể 

thao… nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Từ việc tham gia các hoạt động, các 

phong trào đã gặt hái nhiều thành tích đáng kể, cụ thể như: Giải Ba toàn đoàn 

Hội thao CNVC Tổng Công Cấp nước Sài Gòn (Giải nhất Bóng đá, giải nhất cầu 

lộng đôi nam nữ, giải ba cờ tướng). Đội bóng đá công ty đoạt 5 giải nhất, 1 giải 

ba. Các hoạt động được Công ty tổ chức như: Họp mặt chúc Tết đầu năm với 

chương trình bốc thăm trúng thưởng. Giải bóng đá nội bộ Công ty, Hội thi 

Karaoke và thời trang công sở, báo cáo chuyên đề „Rượu, bia với an toàn giao 

thông‟. Tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Giải thi đấu bóng chuyền 

công ty. Hội thi người đàn ông vào bếp… 

- Ngoài ra, công tác chăm lo đời sống và thu nhập cho người lao động là mối quan 

tâm hàng đầu của Công ty. Thu nhập bình quân đạt 8,9 triệu đồng/người/thaùng 

tăng 7,5% so với năm 2010; mua bảo hiểm rủi ro cho người lao động với mức 

bồi thường tối đa là 20 triệu đồng/người/vụ tai nạn. 

- Tặng quà sinh nhật cho CBCNV, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng. 

- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo Thỏa 

ước lao động tập thể. Năm 2011, chi quà Tết Nguyên đán 650.000 đồng/phần 

quà. 

 Thực hiện công tác lương khoán. 

Bước đầu cho thấy việc khoán quỹ lương đã kích thích tăng suất lao động và tăng 

thu nhập CBCNV. Tuy thời gian đầu mới áp dụng còn có nhiều việc cần phải điều 

chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; đến nay cơ bản đã tương đối hoàn chỉnh và 

dần ổn định. Trong năm 2012 sẽ tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp. 

 Công tác tổ chức hành chánh: 
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a. Công tác tổ chức : 

Trong năm 2011 công ty cố gắng khắc phục khó khăn và những vấn đề còn tồn đọng 

như giảm bớt lượng hóa đơn tồn, giải quyết nhanh công tác cắt hủy tận gốc các đồng 

hồ nước khách hàng không sử dụng trong thời gian lâu không có lý do, hay các 

trường hợp nhà giải tỏa nhằm giảm thất thóat nước, thất thu cho công ty. Và để có 

cái nhìn chiến lược trong công tác kinh doanh sử dụng đồng vốn hiệu quả, công ty 

cần có bộ phận thống kê và phân tích tổng hợp các công tác tại đơn vị nhằm rút ra 

những ưu nhược điểm để có định hướng khắc phục và phát triển trong tương lai. 

Chính vì vậy, công ty đã thành lập thêm 2 tổ và 1 đội, cụ thể : 

 Quý 1/2011 : Công ty thành lập tổ Quản lý tài sản kỹ thuật (Stam) trực thuộc 

của Phòng Kỹ thuật 

 Quý 3/2011 : Công ty thành lập Đội xe từ tổ xe trực thuộc Phòng KHVTTH 

 Quý 4/2011 : Công ty thành lập tổ Cắt hủy danh bộ trực thuộc  Đội Thi công 

– Tu bổ. 

- Thường xuyên theo dõi các thiết bị PCCC, và có đề xuất thay thế kịp thời. 

- Chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ hội nghị, hội họp cho công ty như : Hội nghị 

người lao động, Hội nghị chi bộ, các cuộc họp giao ban hàng tháng, tổ chức các 

cuộc họp của Ban Giám đốc với các đơn vị bên ngoài. 

- Lên lịch công tác tuần kịp thời và đầy đủ. 

- Thông báo kịp thời cho CB.CNV những ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà 

nước. 

- Thường xuyên thay thế, sửa chữa kịp thời các thiết bị, đèn chiếu sáng. 

- Thường xuyên bảo trì các tài sản có giá trị để bảo quản và sử dụng được lâu hơn 

tiết kiệm chi phí cho công ty. 

b. Công tác nhân sự :  

Qui mô hoạt động Công ty ngày càng phát triển, cụ thể : mỗi năm tăng bình quân  

10.000 khách hàng, công tác cải tạo nâng cấp mạng lưới luôn được quan tâm cùng 

với công tác phát triển mạng lưới nhằm tăng và sản lượng nước, doanh thu và lợi 

nhuận cho công ty trong tương lai. Bên cạnh đó công tác thay đồng hồ nước định kỳ 

theo quy định cũng được thực hiện thường xuyên.Vì vậy nhu cầu nhân sự mỗi năm 

đều có chiều hướng tăng lên. Đây cũng là vấn đề khó khăn công ty cần giải quyết, do 

đó để tiết kiệm lao động, tăng thu nhập cho người lao động Công ty đã tiết kiệm 

được 18 lao động so với kế hoạch đã đề ra. Cụ thể: 

- Công ty đã tuyển bổ sung 23 lao động, trong đó có 10 lao động thay thế cho các 

nhân viên nghỉ hưu, và nghỉ việc.  

- Bổ nhiệm thêm 1 đội trưởng và 4 tổ trưởng, cụ thể: Đội trưởng Đội xe, Tổ trưởng 

Tổ Quản lý tài sản kỹ thuật, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra, Tổ trưởng Tổ Kế hoạch, Tổ 

trưởng Tổ Cắt hủy danh bộ.  
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- Ngoài ra, trong năm công ty đã tái ký hợp đồng cho 57 nhân viên, nâng lương 

cho 44 nhân viên văn phòng, và nâng bậc cho 42 công nhân trực tiếp, và điều 

động 5 nhân viên. 

c. Công tác đào tạo : 

- Công ty đã liên hệ với Trung tâm Đào tào ngành nước miền nam để mở lớp đào 

tạo nâng cao tay nghề cho CB.CNV. Năm 2011 công ty đã tạo điều kiện cho 57 

nhân viên tham gia lớp học nâng cao tay nghề, và sau khi hoàn thành khóa học 

có 42 nhân viên đạt yêu cầu và được nâng bậc theo quy định. 

- Tổ chức 2 đợt bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn 

bộ CB.CNV trong công ty nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho từng 

CB.CNV để giữ gìn và bảo vệ tài sản chung của công ty. 

- Cử 1 cán bộ an toàn vệ sinh viên tham gia khóa học về an toàn lao động tại Đà 

Lạt. 

- Phát động phong trào tìm hiểu các quy định liên quan đến ngành nước cho 

CB.CNV để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.  

d. Công tác thực hiện chính sách, chế độ cho CB.CNV : 

- Công ty thực hiện đầy đủ chính sách chế độ cho người lao động như : tham gia 

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho CB.CNV. Ngoài ra, 

công ty còn chi trả tiền cơm trưa, phí lưu động, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và các 

phụ cấp khác theo đúng quy định của nhà nước. 

- CB.CNV được nâng lương, nâng bậc, nghỉ hưu theo đúng quy định của nhà 

nước. 

- 100% CB.CNV được công ty ký hợp đồng lao động và trang bị đầy đủ phương 

tiện làm việc. 

- Công ty trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động, đồng phục cho tòan bộ CB.CNV 

trong công ty. 

e. Công tác chính trị tư tưởng:  

- Kịp thời phổ biến, quán triệt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp 

luật Nhà nước, các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của chi bộ đến các cán bộ, 

đảng viên, công nhân lao động. 

- Thực hiện đợt học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XI, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX do Đảng ủy 

Tổng Công ty tổ chức: 

- Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2011) gắn 

với sự kiện 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-

5/6/2011), tổ chức Hội thi “karaoke và Thời trang công sở” và kết hợp giới thiệu 

bài sơ lược về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó,  giáo 
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dục CB.CNLĐ thực hiện văn minh nơi công sở và tìm hiểu thêm về cuộc đời và 

sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức tuyên truyền về bài báo Dân Vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ 

niệm 81 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10): Phổ biến 

đến CB.CNLĐ bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó có thể thực 

hiện tốt hơn công tác dân vận trong công việc hàng ngày, nhất là bộ phận thường 

xuyên trực tiếp tiếp xúc khách hàng. 

- Về phổ biến tài liệu về tình hình biển Đông: Thực hiện theo nội dung thứ 2 của 

Công văn  số 24- CV/ĐU của Đảng ủy Tổng Công ty ngày 06/9/2011 về tổ công 

tác tuyên truyền, phổ biến tài liệu về tình hình Biển Đông; Chi ủy đã tổ chức 1 

buổi phổ biến tài liệu “Tình hình Biển Đông gần đây và chủ trương xử lý của ta” 

tới toàn thể công nhân lao động công ty, góp phần nâng cao nhận thức của 

CB.CNLĐ về chủ trương, chính sách của Đảng ta về tình hình Biển Đông 

f. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

Năm 2011, Công ty đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác phục vụ 

khách hàng, từ khâu giao tiếp đến giải quyết hồ sơ, cụ thể như sau: 

- Cập nhật lại sơ đồ làm việc của các phòng ban đội, làm các bảng hướng dẫn thủ 

tục hành chánh cho khách hàng. 

- Ban hành  kế hoạch số 2031/TĐ/PKD về việc nâng cao chất lượng phục vụ khách 

hàng giai đoạn 2011-2015. 

 Công tác Đoàn thể và thi đua – khen thưởng: 

Hoạt động của các đoàn thể và các phong trào quần chúng của các Đoàn thể theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Với 35 đảng viên, Chi bộ Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức đạt danh hiệu trong 

sạch vững mạnh năm 2011 trên cở sở xây dựng mỗi đảng viên là một hạt nhân trong 

phong trào đoàn thể, công tác chuyên môn thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2011. 

Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho CB.CNLĐ, đảm 

bảo thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể, tổ chức thành 

công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2011 đúng trình tự. Tuyên truyền vận 

động công đoàn viên phát huy quyền làm chủ tập thể và thực hiện tốt Quy chế dân 

chủ ở công ty. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh người lao động đều được tham gia 

góp ý thảo luận, đề xuất, kiến nghị để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Đoàn Thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng giáo dục cho Thanh niên, qua 

việc thực hiện các công trình Thanh niên đã thể hiện được tính xung kích trong thực 

hiện nhiệm vụ, mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Các 

công trình Thanh niên được thực hiện như: đọc số đồng hồ tổng và đồng hồ con ở 

khu vực Thảo Điền phục vụ chương trình Giảm nước không doanh thu, gắn 200 

đồng hồ nước cho các hộ dân khu vực lề trái Tỉnh lộ 43- phường Bình Chiểu – Quận 
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Thủ Đức, “Vệ sinh, phát quang và sơn mới lại 100 trụ cứu hỏa khu vực phường 

Thảo Điền- quận 2 và khu vực quận Thủ Đức, “Hệ thống tưới nước tự động bồn hoa 

của Công ty 

Tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, các phong trào thể dục thể 

thao… nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Từ việc tham gia các hoạt động, các phong 

trào đã gặt hái nhiều thành tích đáng kể, cụ thể như: đội bóng đá công ty đoạt 7 giải 

nhất, 2 giải nhì và 1 giải ba. Đội bóng chuyền đoạt 1 giải tư, Đội văn nghệ công ty 

đoạt giải nhất toàn đoàn, giải nhì chương trình và 1giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải 

khuyến khích trong các thể loại tham gia. Các hoạt động được tổ chức như: Hội thi 

tìm hiểu pháp luật và an toàn giao thông, Giải thi đấu bóng chuyền công ty, tham 

quan Bảo tàng Tây Ninh, Hội thi người đàn ông vào bếp, tổ chức tặng quà nhân 

ngày 01/6, 27/7; tuyên dương nữ CBCNLĐ đạt nữ 2 giỏi 5 năm, Đêm hội trăng 

rằm… 

Các hoạt động xã hội, từ thiện: 

- Ủng hộ phường Bình Thọ nhân dịp Tết Tân Mão : 500.000 đồng. 

- Ủng hộ Hội Chữ Thập Đỏ quận Thủ Đức nhân dịp Tết Tân Mão : 500.000 đồng 

- Ủng hộ TTBT Người tàn tật Thị Nghè nhân dịp Tết Tân Mão : 500.000 đồng. 

- Ủng hộ TTBT Trẻ em Linh Xuân nhân dịp Tết Tân Mão : 500.000 đồng. 

- Ủng hộ anh Ngô Trung Tín công ty CPCN Bến Thành : 4.600.000 đồng. 

- Ủng hộ anh Nguyễn Sỹ Mỹ công ty CPCN Nhà Bè : 4.700.000 đồng. 

- Ủng hộ Quỹ vì Người nghèo của Thị trấn Thủ Thừa tỉnh Long An xây nhà Tình 

thương : 15.00.000 đồng. 

- Ủng hộ nhân dân Nhật Bản 01 ngày lương căn bản, số tiền 27.547.000 đồng. 

- Ủng hộ quỹ vì Trường Sa thân yêu do phường Bình Thọ phát động: 500.000đồng 

- Ủng hộ các gia đình chính sách nhân ngày 27/7 do phường Bình Thọ phát động : 

500.000 đồng. 

- Thăm và tặng quà cho các em tại TTBT Trẻ em Tam Bình bị nhiễm HIV nhân 

ngày 01/6, số tiền là 7.000.000 đồng
  
và một số vật dụng như quần áo, tập sách, 

đồ chơi, truyện tranh, kẹo,bánh, sữa. Được vận động từ sự đóng góp của quỹ 

công đoàn, quỹ đoàn thanh niên và CB.CNV-LĐ tại đơn vị. 

- Mua vé ủng hộ xem nghệ thuật Đoàn kịch nói Công an nhân dân : 500.000đồng 

- Thăm và tặng quà cho Mẹ Liệt sĩ Nguyễn Thị Chuột và Mẹ Việt Nam anh hùng 

Nguyễn Thị Khâm tại phường Trường Thọ nhân ngày 27/7 là : 1.500.000 đồng. 

- Tặng quà cho 12 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Trường Thọ 

nhân ngày Tết Trung Thu: 2.081.000 đồng. 

Tổng số tiền ủng hộ cho các hoạt động xã hội, từ thiện là 95.463.200 đồng. 
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Kết quả thi đua khen thưởng. 

a. Bình xét phân loại: Tổng số CBCNV: 304 

- Loại A:            279 CB.CNVC  

- Loại B:              09 CB.CNVC 

- Loại C:              10 CB.CNVC 

- Khuyến khích:  06 CB.CNVC 

b. Danh hiệu thi đua: 

 Cá nhân: 

- Cá nhân đạt lao động tiên tiến: 263 CB.CNV 

- Cá nhân đạt giấy khen công ty: 41 CB.CNV 

- Cá nhân đạt giấy khen Tổng Công ty: 20 CB.CNV 

 Tập thể: 

- Danh hiệu “ tập thể lao động xuất sắc”:  10 tập thể 

- Tập thể đạt giấy khen công ty: 06 tập thể. 

- Tập thể đạt giấy khen Tổng công ty: 04 tập thể. 

 Tổ chức, đoàn thể: 

- Chi bộ: Chi bộ trong sạch vững mạnh. 

- Công đoàn: Công đoàn xuất sắc vững mạnh. 

- Đoàn Thanh niên: Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và đạt danh hiệu lá cờ đầu 

trong các cơ sở đoàn của Đoàn Tổng Công ty.  

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán theo quy định của phápluật về kế toán 
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V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

1. Kiểm toán độc lập:  

Đơn vị kiểm toán độc lập: Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ  Kiểm toán và Tư 

vấn UHY. 

Cơ sở của ý kiến: 

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. 

Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôu phải lập kế hoạch và thực hiện công việc 

kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không có các sai 

sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các 

bằng chứng xác minh cho các số liệu và các Thuyết minh trên Báo cáo tài chính. 

Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng 

và những ước tính quan trọng của Ban giám đốc cũng như đánh giá về việc trình 

bày các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm 

toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi. 

Ý kiến của Kiểm toán độc lập (Trích Báo cáo tài chính đã được kiểm toán): 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo 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 2011 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam, và các quy 

định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. 

2. Kiểm toán nội bộ: Không có. 

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: Tổng công ty cấp 

nước Sài Gòn là  đơn vị nắm giữ 51% vốn cổ phần. 

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: không có 

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: không có 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

Họ và tên Chức vụ Lý lịch tóm tắt 

1. Bùi Sĩ Hoàng Chủ tịch 

HĐQT 

- Năm sinh: 06/01/1951 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ thường trú: 44 Tổng Lung, P. 13, 

quận 11, Tp.HCM 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tín dụng 

ngân hàng, Cử nhân Kế toán ngân hàng. 

- Cổ phần sở hữu của bản thân: không. 

- Cổ phần đại diện: 1.083.750 (12,75%) 

2. Nguyễn Xuân Cầu Thành viên 

HĐQT - 

Giám đốc 

- Năm sinh: 13/10/1954 

- Giới tính: Nam 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Giám đốc 

Ban Kiểm soát 

PGĐ. Kỹ thuật PGD. Kinh doanh 

P. Kỹ thuật 

P. Kế hoạch VT 

Đội TCTB 

Ban GNKDT 

Đội xe 

P.TCHC 

P. KTTC 

Ban QLDA 

Ban Kiểm tra 

P. Kinh doanh 

Đội Thu tiền 

Đội QLĐHN 
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Họ và tên Chức vụ Lý lịch tóm tắt 

công ty - Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ thường trú: Lầu 1, số 8 Bà Huyện 

Thanh Quan, P6, Q3, Tp.HCM. 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Cử 

nhân Luật. 

- Cổ phần sở hữu của bản thân: 3.400. 

- Cổ phần đại diện: 1.083.750 (12,75%) 

3. Nguyễn Đức Tiến Thành viên 

HĐQT 

- Năm sinh: 20/9/1953 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ thường trú: B2 Cư xá Nhà máy 

nước Thủ Đức, P. Linh Trung, Q. TĐ 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát 

nước. 

- Cổ phần sở hữu của bản thân: 3.200  

- Cổ phần đại diện: 1.083.750 (12,75%) 

4. Huỳnh Tuấn Anh Thành viên 

HĐQT - Phó 

Giám đốc 

Kinh doanh 

- Năm sinh: 26/01/1970 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ thường trú: 18/24 Bis Trần Quang 

Diệu, P 14, quận 3, Tp.HCM 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Cao 

học Quản trị kinh doanh 

- Cổ phần sở hữu của bản thân: không  

- Cổ phần đại diện: 1.083.750 (12,75%) 

5. Nguyễn T.Thúy Nương Thành viên 

HĐQT 

- Năm sinh: 30/01/1967 

- Giới tính: Nữ 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ thường trú: 416/163 Nguyễn Đình 

Chiểu, P4. Q3, Tp.HCM. 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kinh tế. 

- Cổ phần sở hữu của bản thân: 25.000 

- Cổ phần đại diện: không. 
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Họ và tên Chức vụ Lý lịch tóm tắt 

6. Nguyễn Hoài Nam Phó giám 

đốc Kỹ thuật 

- Năm sinh: 11/11/1973 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ thường trú: 18/9 đường 8, phường 

Linh Chiểu, quận Thủ Đức. 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường, Kỹ sư Cấp thoát nước. 

- Cổ phần sở hữu của bản thân: không 

7. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Kế toán 

trưởng 

- Năm sinh: 02/6/1970 

- Giới tính: Nữ 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ thường trú: 31 Lê Văn Chí phường 

Linh Trung, quận Thủ Đức 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 

- Cổ phần sở hữu của bản thân: không 

3. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm: không có 

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc: 

Ban Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức được hưởng tiền lương, tiền 

thưởng theo cơ chế chi trả tiền lương chung của Công ty. 

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

Số lượng lao động tại 31/12/2011: 304 lao động. 

Chính sách đối với người lao động: 

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 của Công ty được nghỉ Lễ, Tết và phép theo 

đúng Quy định của Luật lao động. 

Điều kiện làm việc: Đối với lao động gián tiếp, công ty cố gắng cải tạo các phòng 

làm việc một cách khoa học; đối với lao động trực tiếp, công ty trang bị đầy đủ dụng 
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cụ và phương tiện bảo hộ, tuân thủ các qui chuẩn, yêu cầu an toàn trong quá trình lao 

động, sản xuất. 

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.  

Chính sách lương, thưởng và phúc lợi:  

Công ty xây dựng và thực hiện chính sách 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. Đối với lao động trong công ty được xếp theo 

thang bảng lương của Nhà nước tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ngoài chế độ lương cơ bản, người lao động còn được hưởng lương năng suất theo 

đơn giá tiền lương đã được Ban giám đốc phê duyệt. 

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, kỹ 

luật để khen thưởng. 

Chính sách phúc lợi và chăm sóc người lao động:  

Công ty luôn quan tâm đến phúc lợi của người lao động, như đóng Bảo hiểm y tế và 

Bảo hiểm xã hội, Lãnh đạo công ty cùng Ban chấp hành công đoàn thường xuyên tổ 

chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp, tặng quà cho gia đình CBCNV khi gặp khó khăn, 

hoạn nạn.  

- Các ngày Trung thu, ngày Một tháng Sáu, công ty cũng tặng quà cho con em 

CBCNV. Ngoài ra, Công ty còn xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh để 

hỗ trợ cho con CBCNVC có thành tích học tập xuất sắc và có hoàn cảnh khó 

khăn. 

- Tổ chức các chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng cho CBCNV. 

- Định kỳ tổ chức khám sức khoẻ cho CBCNV theo đúng quy định.  

5. Thay đổi thành viên HĐQT, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng: 

 Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:  

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT trong Đại hội cổ đông năm 

2011, Công ty cổ phần cấp nước đã có thông báo đến toàn thể cổ đông về việc đề cử, 

ứng cử thành viên HĐQT. Tuy nhiên, đến hết thời gian quy định (28/02/2011) Công 

ty không nhận được bất cứ đề cử, ứng cử nào của cổ đông. 
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Thực hiện Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty, HĐQT đương nhiệm đã đề cử một ứng 

viên vào HĐQT là bà Nguyễn Thị Thúy Nương, và ứng viên trên đã trúng cử vào 

HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 được tổ chức vào ngày 

22/4/2011. 

 Thay đổi Trưởng ban kiểm soát:  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Công ty cổ 

phần cấp nước Thủ Đức đã hoàn tất công tác niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch 

chứng khoán Tp.HCM. Khi đăng ký thủ tục niêm yết chứng khoán, Công ty đã ban 

hành Quy chế quản trị công ty được lập dựa vào Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 

13/3/2007 của Bộ Tài chính.  

Điều 18 Quy chế quản trị công ty quy định Trưởng ban Kiểm soát là người có 

chuyên môn về kế toán. Do đó, để thực hiện đúng quy định, ban Kiểm Soát đã họp 

và thống nhất thay thế Trưởng ban Kiểm soát, thông tin cụ thể của Trưởng ban kiểm 

soát mới như sau: 

 Họ và tên: Hoàng Ngọc Lâm – hiện là thành viên BKS. 

 Sinh ngày: 27/02/1973. 

 Hộ khẩu thường trú: 1623 Phạm Thế Hiển, Phường 6, quận 8, TP.HCM. 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành kế toán. 

 Số lượng Thành viên ban Kiểm soát đương nhiệm không thay đổi gồm: 

1. Hoàng Ngọc Lâm – Trưởng ban. 

2. Quách Trọng Lượng – Thành viên. 

3. Trần Thị Nhị Hà – Thành viên. 

Việc thay đổi Trưởng ban Kiểm soát đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2011. 

 Thay đổi Ban Giám đốc, kế toán trưởng trong năm: Không có. 

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

1.1 Hội đồng quản trị: Gồm 05 người (không chuyên trách), trong đó có 02 thành viên 

HĐQT kiêm điều hành công ty 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Nhiệm vụ 

1. Bùi Sĩ Hoàng Chủ tịch 20/11/2006 Điều hành chung 

2. Nguyễn Xuân Cầu Thành viên 20/11/2006 Thành viên - kiêm 

Giám đốc 
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Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Nhiệm vụ 

3. Huỳnh Tuấn Anh Thành viên 20/11/2006 Thành viên – kiêm 

Phó Giám đốc 

4. Nguyễn Đức Tiến Thành viên 20/11/2006 Tham gia điều hành 

5. Nguyễn Thị Thúy Nương Thành viên 22/04/2011 Tham gia điều hành 

 

1.2 Ban kiểm soát: Gồm 03 người (không chuyên trách). 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 

nhiệm 

1. Hoàng Ngọc Lâm Trưởng ban - Ngày tham gia BKS: 

20/11/2006 

- Ngày thông qua 

ĐHCĐ về việc giữ vị 

trí Trưởng ban Kiểm 

soát: 22/4/2011 

 

2. Quách Trọng Lượng Thành viên - Ngày được bổ nhiệm 

Trưởng ban Kiểm 

soát: 20/11/2006 

- Ngày thông qua 

ĐHCĐ về việc là 

thành viên BKS: 

22/4/2011 

 

3. Trần Thị Nhị Hà Thành viên 20/11/2006  

 Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị hoạt động theo cơ chế tập trung dân chủ, tuân thủ pháp luật, và 

điều lệ của công ty. Trong năm 2011, đã tổ chức 10 phiên họp để thảo luận, triển 

khai nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. 

Từng thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch HĐQT phân công, bám 

sát tình hình của công ty để thực hiện đúng chủ trương và hoàn thành chỉ tiêu kế 

hoạch sản xuất kinh doanh đã đăng ký. 

 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành 

Thành viên HĐQT không điều hành thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công 

với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cùng HĐQT ban hành những chủ 

trương, chính sách phù hợp, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty đạt hiệu 

quả cao. 

Thành viên HĐQT độc lập không điều hành hiện nay gồm: 
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1. Ông Bùi Sĩ Hoàng – Chủ tịch HĐQT: chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt 

động của Hội đồng quản trị, tham mưu những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt 

động tài chính, chính sách đầu tư, sử dụng nguồn vốn đầu tư … 

2. Ông Nguyễn Đức Tiến: chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban điều hành những 

vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: nhân sự; lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo 

nhân sự. 

3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nương:  chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban điều hành 

những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: theo dõi tỷ lệ thực thu tiền nước; hoạt 

động phong trào; chăm lo đời sống cho người lao động. 

 Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Ban Kiểm soát hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động riêng, đảm bảo nguyên 

tắc cơ bản: Ban Kiểm soát là cơ quan có thẩm quyền hoạt động độc lập với HĐQT, 

Ban điều hành, thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát hoạt động và việc tuân thủ 

theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm 

trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ 

được giao. 

Năm 2011, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ, luôn tập trung kiểm tra giám 

sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành về việc chấp hành luật pháp, điều lệ, 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về chế độ thu chi tài chính, chính 

sách đối với người lao động… tham dự các cuộc họp HĐQT, và đóng góp ý kiến 

liên quan đến công tác điều hành, quản lý. 

 Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: 

Theo kế hoạch, năm 2012 Hội đồng quản trị đã thống nhất những nhiệm vụ trọng 

tâm trong năm 2012 như sau: 

- Đảm bảo tính minh bạch trong mọi thông tin liên quan đến công ty, nhằm tạo 

niềm tin với nhà đầu tư. Nâng cao chất lượng phục vụ. 

- Cải tiến phương thức quản lý. 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của công ty 

cho phù hợp với thực tế. 

 Thù lao của HĐQT, BKS: 

Tổng thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2011 là 258.000.000 đồng 

(hai trăm năm mươi tám triệu đồng). Cụ thể như sau: 

 

Stt Diễn giải Chức danh  Mức thù lao 

đồng/tháng 

Tổng thù lao 

năm 2011 

1 Bùi Sĩ Hoàng  Chủ tịch 

HĐQT 

3.500.000 42.000.000 
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Stt Diễn giải Chức danh  Mức thù lao 

đồng/tháng 

Tổng thù lao 

năm 2011 

2 Nguyễn Xuân Cầu TV. HĐQT 3.000.000 36.000.000 

3 Huỳnh Tuấn Anh TV. HĐQT 3.000.000 36.000.000 

4 Nguyễn Đức Tiến TV. HĐQT 3.000.000 36.000.000 

5 Nguyễn T. Thúy Nương  

(Từ tháng 5/2011) 

TV. HĐQT 8 x 3.000.000 24.000.000 

6 Hoàng Ngọc Lâm 

(là Trưởng ban Kiểm soát từ tháng 

4/2011) 

Trưởng 

BKS  

3 x 1.500.000 

9 x 2.500.000 

27.000.000 

7 Quách Trọng Lượng  

(là TV.BKS từ tháng 4/2011) 

TV.BKS 3 x 2.500.000 

9 x 1.500.000 

21.000.000 

8 Trần Thị Nhị Hà TV.BKS 1.500.000 18.000.000 

9 Nguyễn.T.Tuyết Nhung  Thư ký 

HĐQT 

1.500.000 18.000.000 

Tổng cộng: 258.000.000 

 

 Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có 

chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có 

 Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ của thành viên 

HĐQT (tính đến ngày 31/12/2011): 

Họ và tên Chức vụ Số lượng CP Tỷ lệ 

% 

Thay đổi 

1. Ông Bùi Sĩ Hoàng Chủ tịch 1.083.750 12,75 không 

2. Ông Nguyễn Xuân Cầu Thành viên 1.083.750 12,75 không 

3. Ông Huỳnh Tuấn Anh Thành viên 1.083.750 12,75 không 

4. Ông Nguyễn Đức Tiến Thành viên 1.083.750 12,75 không 

 

 Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của các 

thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên: 

Không có 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn tại ngày 19/03/2012. 

2.1 Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:  

Stt Loại hình cổ đông Số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) 

I. Trong nước 5.843.280 68,74 

1 Tổ chức trong nước 5.260.178 61,88 

2 Cá nhân trong và ngoài công ty 583.102 6,86 
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Stt Loại hình cổ đông Số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) 

II. Nước ngoài :  2.656.720 31,26 

1 Tổ chức  2.623.500 30,86 

2 Cá nhân  33.220 0,4 

 

2.2Thông tin chi tiết về cổ sáng lập:       
                 

Tên cổ đông Địa chỉ Cổ phần sở 

hữu 

Tỷ lệ 

% 

- Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Số 01 Công trường Quốc 

Tế, Q3, Tp.HCM 

4.335.000 51 

- Cty cổ phần sữa Việt Nam 184-186-188 Nguyễn 

Đình Chiểu, Q3, 

Tp.HCM 

850.000 10 

- VOF INVESMENT LIMITED  

(nhận chuyển nhượng từ Cty cổ 

phần sữa Việt Nam năm 2008) 

Phòng 1703, Lầu 17, cao 

ốc Sun Wah, 115 Nguyễn 

Huệ, Q1, Tp.HCM 

 

2.550.000 30 

 

2.3. Thông tin chi tiết về cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài. 

Tên cổ đông Địa chỉ Cổ phần sở 

hữu 

Tỷ lệ 

% 

VOF Investment  Limited  Phòng 1703, Lầu 17, cao ốc 

SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Q1, 

Tp.HCM 

2.550.000 30 

Matsushima Hisashi 

 

6-4 Kuriyama Matsudo-shi 

Chiba Japan 

           3,720  0,044 

Nobuyuki Sano 

 

Kanagawa-Ken, Yokohama- Shi, 

Kanazawa-Ku, OOKawa 7 

Radiant City 

 

               100  0,001 

Wataru Miyazawa 6-5-5-603 chuourinkan 

Yamatoshi, Kanagawa-ken, 

Japan 

               100  0,001 

Willem Stuive Sluispolderweg 11, 1505, HJ 

Zanndam, NL 

          27,000  0,318 

Yamamoto Kenji 4260-6 Shirasuka Kosai-shi 

Shizuoka, Japan 

            2,000  0,024 

Yamazaki Atsushi 165 Ongi, Yotsukaido-shi, 

Chiba-ken, Japan 

               100  0,01 

Yutaka Noda 993-5 Koyurugi 

Samukawamachi Kozagun 

Kanagawaken Japan 

               200  0,02 

Iwai Securities Co.LTD  1-8-16 Kitahama Chuo-ku Osaka 

541-0041 Japan 

            1,000  0,012 

Kim Eng Securities Pte. Ltd - 9 Temasek Boulevard #39-00           60,810  0,715 
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Tên cổ đông Địa chỉ Cổ phần sở 

hữu 

Tỷ lệ 

% 
Trust Suntec Tower Two Singapore 

038989 

New-s Securities Co.LTD. Ebisu Bldg, 11-10, 3-Chome, 

Higashi, Shibuya-Ku, Tokyo 

          10,010  0,118 

Okasan International Asia LTD 

 

Unit Nos 4601.3 The Centrer 99 

Queen‟s road central HongKong 

            1,500  0,018 

SBI Securities Co.LTD. 6-1 RoppongI 1-Chome, Minato-

Ku, Tokyo, Japan 

               180  0,02 

Tổng cộng 2.656.720 31,26 

        

 

                                                                               


