
Mừng năm mới Xuân Bính Thân 2016, thay mặt Ban 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ xin trân trọng 

gửi đến toàn thể CB-CNV và Người lao động Công ty cùng gia đình lời chúc nhiều sức khỏe, hạnh phúc, 

an khang và thịnh vượng.

Năm 2015, với sự nỗ lực phấn đấu của Ban Điều hành và tập thể CB-CNVCông ty nên hoạt động 

sản xuất kinh doanh của CANTHOWASSCO vẫn duy trì tiếp tục phát triển ổn định và bền vững. Đây là 

thành quả của cả tập thể CB-CNV và Người lao động Công ty; điển hình thành tựu nổi bật đã đạt được 

như: Cải tạo đầu tư tuyến ống D.600 đường 30.4 đến NMN Cần Thơ 1, tuyến ống D.400 từ cầu Rạch 

Ngỗng 1 đến cầu Rạch Ngỗng 2, đầu tư tuyến đường từ KDC586 đến Xí nghiệp Cấp nước Hưng Phú góp 

phần công tác vận chuyển nguyên vật liệu và đi lại dễ dàng. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ 

trong việc quản lý điều hành và chống thất thoát đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, 

Công ty thực hiện thành công công tác cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của 

UBND thành phố Cần Thơ.

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong sản xuất kinh 

doanh nước sạch; đồng thời vận hành Nhà máy xử lý nước thải Cái Sâu góp phần cải thiện môi trường 

nước thải sinh hoạt của thành phố Cần Thơ. Với trọng trách đó đòi hỏi phải có một sự đồng lòng, quyết 

tâm cao, tư duy đổi mới và hành động sáng tạo của toàn thể Cán bộ và Người lao động Công ty.

Tập thể đoàn kết thống nhất, trong năm 2016 chúng ta chắc chắn rằng sẽ đạt nhiều thắng lợi 

hơn thế nữa.

Cuối cùng, xin chúc toàn thể CB-CNV và Người lao động Công ty cùng gia đình một năm mới an 

lành nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Kí n h g ử i : T o à n t h ể CB-CNV 
                      v à Ng ư ờ i l a o đ ộ n g C ô n g t y .
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