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Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 

Tên viết tắt : CanThoWassco 

Giấy CNĐKDN số : 1800155244 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 

28/06/2004 thay đổi lần thứ 09 ngày 01 tháng 7 năm 2015 

Vốn điều lệ : 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng Việt Nam) 

Vốn đầu tư chủ sở hữu :   280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng Việt Nam) 

Địa chỉ : 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Số điện thoại : (0292) 381 0188 

Số fax : (0292) 381 0188 

Website : www.ctn-cantho.com.vn 

Mã cổ phiếu : CTW 

 

Logo công ty  :                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT   

http://www.ctn-cantho.com.vn/
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1927 1931 1957 1965 

  

Chính quyền tỉnh Cần 

Thơ và Công ty điện 

nước Đông Dương 

(S.C.E.E - Pháp) đã ký 

thỏa ước giao cho Công 

ty S.C.E.E quyền đầu 

tư và khai thác Nhà 

máy nước Cần Thơ 

Nhà máy nước xử lý 

nước hoàn chỉnh đầu 

tiên tại Cần Thơ được 

đưa vào khai thác. 

Nhà máy nước thứ hai, 

công suất ban đầu 

3.700 m3/ngày được 

đưa vào hoạt động. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   

Công quản Nhà máy 

nước Cần Thơ được 

thành lập. 
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1972 1973 
1975-

1986 
1991 

 

  

Công quản nhà máy 

nước được đổi thành 

Công ty Cấp thủy Cần 

Thơ (trực thuộc Quốc 

gia Sản cấp Thủy cục 

Sài Gòn - Bộ Công 

chánh). 

Công ty Cấp thủy đổi 

tên thành Trung tâm 

Cấp thủy Cần Thơ. 

Công ty chuyển đổi 

05 cơ quan chủ quản. 

Công ty bàn giao Xí 

nghiệp Cấp nước Sóc 

Trăng do tách tỉnh 

Hậu Giang thành 2 

tỉnh Cần Thơ, Sóc 

Trăng. 
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1998 2002 2004 28/6/2004 

  

Đưa Nhà máy 

nước Cần Thơ 2, 

công suất 40.000 

m3/ngày vào sử 

dụng 

Công ty tiếp nhận 

bộ phận thoát 

nước và đổi tên 

thành Công ty Cấp 

thoát nước Cần 

Thơ theo Quyết 

định số 2690/QĐ -

CT.UB ngày 

12/9/2002 của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh Cần Thơ. 

Công ty bàn giao về 

tỉnh Hậu Giang 03 

chi nhánh cấp nước 

Phụng Hiệp, Vị 

Thanh và Long Mỹ 

và chuyển thành 

Công ty trực thuộc 

TP. Cần Thơ. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   

Chủ tịch UBND TP. Cần 

Thơ đã ban hành Quyết 

định số 1924/QĐ-CT.UB  

thông qua chuyển Công 

ty Cấp thoát nước 

TP.Cần Thơ thành Công 

ty TNHH Cấp thoát nước 

Cần Thơ do UBND 

TP.Cần Thơ sở hữu, với 

vốn điều lệ 

125.172.457.599 đồng. 
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2005 2007 2008 2010 

 

Xây dựng Nhà máy 

nước Hưng Phú, công 

suất 10.000 m3/ngày. 

Nâng công suất 

nhà máy nước 

Thốt Nốt tăng 

thêm 2.500 

m3/ngày. 

Xây dựng Nhà máy 

nước Ba Láng, quận 

Cái Răng, TP.Cần 

Thơ. Đến năm 2012, 

Công ty thoái vốn và 

tư nhân hóa CTCP 

Cấp nước Cái Răng. 

Nâng công suất Nhà 

máy nước Thốt Nốt, 

Nhà máy nước Vĩnh 

Thạnh thêm 2.500 

m3/ngày. 
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2011 2012 20/5/2015 

  

Nâng công suất Nhà 

máy nước Cần Thơ 1 

tăng thêm 5.000 

m3/ngày. 

 

Xây dựng Nhà máy nước Bông Vang, xã Mỹ 

Khánh, huyện Phong Điền, công suất  2.500 

m3/ngày. Ngày 29/10/2012, Chủ tịch UBND 

TP. Cần Thơ ban hành Quyết định số 

2689/QĐ–UBND về việc điều chỉnh tên Công 

ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ thành Công 

ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ. Khởi 

đầu với Nhà máy nước công suất 121.940 

m3/ngày, công suất khai thác đạt 88 ÷ 90%, 

hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con. 

Công ty thực hiện 

bán đấu giá cổ phần 

lần đầu tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán 

TP. Hồ Chí Minh. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   



                          12 THÔNG TIN CHUNG 

 

  

30/9/2016 

Công ty lần đầu tiên 

giao dịch cổ phiếu 

trên sàn UpCOM tại 

Sở giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội. 

2017 

Hợp nhất 02 công ty 

con là Công ty Cổ 

phần Cấp nước Trà 

Nóc và Công ty Cổ 

phần Cấp nước Ô Môn 

thành Công ty Cổ 

phần Cấp nước Trà 

Nóc – Ô Môn. 

16/9/2015 

Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Cần 

Thơ chính thức 

được Ủy Ban Chứng 

khoán Nhà nước 

chấp thuận đơn 

đăng ký trở thành 

Công ty đại chúng. 

1/7/2015 

Công ty chính thức 

hoạt động theo mô 

hình Công ty Cổ phần 

với tên gọi: Công ty 

Cổ phần Cấp thoát 

nước Cần Thơ. 
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Ngành nghề kinh doanh 

Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW) đang hoạt động trong các lĩnh vực sau: 

 Khai thác, xử lí và cung cấp nước. 

Chi tiết: Sản xuất nước sinh hoạt; Kinh doanh nước sinh hoạt. 

 Chuẩn bị mặt bằng 

 Thoát nước và xử lý nước thải 

 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

 Xây dựng nhà các loại 

 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

 Hoàn thiện công trình xây dựng 

 Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí  

 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 

 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 

Địa bàn kinh doanh 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW) có địa bàn hoạt động kinh doanh chủ yếu tại thành phố 

Cần Thơ ( trong vùng phục vụ của Công ty). 

 

  NGÀNH NGHỀ, ĐỊA BÀN KINH DOANH   
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Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp nước hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty đặt 

các mục tiêu phát triển chủ yếu sau: 

 Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo lợi nhuận mục tiêu 

cho năm 2018.  

 Đầu tư để cải tạo, nâng cấp nhà máy, trạm xử lý nước và mạng lưới cấp nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

xử lý và cung cấp nước.  

 Tạo điều kiện để công nhân viên công ty được tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng 

phát triển bản thân.  

 Giảm tỷ lệ thất thoát nước.  

Mục tiêu phát triển bền vững của Công ty 

 Khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ môi trường nước nhằm đảm bảo nguồn cung nước sạch, có chất lượng đến 

người dân trong khu vực.  

 Đảm bảo đời sống và việc làm của người lao động, góp phần hỗ trợ sự phát triển của dân cư trong vùng phục 

vụ của Công ty.  

 Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng đến nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường 

nước. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Tìm kiếm, tuyển dụng kỹ sư chuyên ngành để từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng 

nhu cầu ngày càng phát triển của công ty.  

 Sắp xếp và tinh giản bộ máy tổ chức, điều chỉnh nhân sự một số phòng ban nhằm đạt được hiệu quả cao trong 

công tác quản lý và sử dụng hiệu quả chi phí công ty.  

 Áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống điều hành và quản lý công ty. Nâng cấp hệ thống quản trị mạng lưới 

cấp nước nhằm đo chính xác các thông số áp lực, lưu lượng, hạn chế tình trạng thất thoát nước..  

 Tập trung phát triển các hoạt động chăm sóc khách hàng, nhằm theo sát nhu cầu thực tế và cải thiện chất lượng 

dịch vụ.  

 Chú trọng các hoạt động Marketing, xây dựng hình ảnh và thương hiệu nhằm mục đích thu hút đầu tư, mở rộng 

thị trường. 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN   
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Mô hình quản trị 

 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
BAN KIỂM SOÁT 

P.Tổ 

Chức 

Hành 

Chính 

 

P.Tài 

Chính 

Kế 

Toán 

 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CƠ CẤU TỔ CHỨC   

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ 

TOÁN 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT 

LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG 

PHÒNG KỸ THUẬT 

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ VÀ 

CHỐNG TTTT NƯỚC 

PHÒNG TỔNG HỢP 

PHÒNG VẬT TƯ 

BAN QUẢN LÝ DATN & 

XLNT 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH 

CHÍNH 
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ĐỘI SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG 

NHÀ MÁY NƯỚC  

CẦN THƠ 1 

XÍ NGHIỆP  

CẤP NƯỚC HƯNG PHÚ 

CHI NHÁNH  

CẤP NƯỚC AN BÌNH 

CHI NHÁNH 

 CẤP NƯỚC BÔNG VANG   

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CẤP 

THOÁT NƯỚC 

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SỐ 1 

CÔNG TY CON 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 

NƯỚC TRÀ NÓC- Ô MÔN 

TRẠM: THẠNH AN, VĨNH 

THẠNH 

TRẠM: CỜ ĐỎ, THỚI LAI 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 

NƯỚC THỐT NỐT 
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Rủi ro về kinh tế 

Năm 2017 được đánh giá là năm nền kinh tế chung của thế 

giới có nhiều khởi sắc. Từ các quốc gia giữ được sự tăng 

trưởng ổn định trong những năm trở lại đây kể từ sau thời 

điểm khung hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009, cho đến 

những quốc gia châu Âu và Nhật Bản- những năm qua có tốc 

độ tăng trưởng không ổn định cũng đã cho thấy những dấu 

hiệu khởi sắc. Các hoạt động kinh tế đều được ghi nhận khả 

quan hơn so với dự báo ban đầu. Các tổ chức quốc tế và 

Ngân hàng Thế giới đều đặt niềm tin tăng trưởng vào năm 

2018 khi nâng mức dự báo tăng hơn 0,5% so với dự báo năm 

2017.  

Ở Việt Nam, Ngân hàng Nhà Nước tiếp tục duy trì lãi suất 

cho vay, tạo điều kiện tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp, 

góp phần làm ổn định thị trường vốn, lạm phát được duy trì 

ở mức ổn định. Tăng trưởng kinh tế năm 2017 ấn tượng với 

con số 6,81%, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây phần  

 

 

 

 

 

CÁC RỦI RO  
 

 

Công ty con, công ty liên kết 

 

Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề kinh doanh 
Tỷ lệ sở 

hữu 

Công ty con    

Công ty Cổ phần Cấp 
nước Thốt Nốt 

Số 537B, Quốc lộ 91, 

Long Thạnh A, phường 
Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

Khai thác, xử lý và cung 
cấp nước. 

86,07% 

Công ty Cổ phần Cấp 

nước Trà Nóc - Ô Môn 

12A, KCN Trà Nóc 2, 

quận Ô Môn, TP. Cần Thơ 

Khai thác, xử lý và cung 

cấp nước. 

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát 
nước. 

65,42% 

Công ty liên kết 

Công ty Cổ phần nhựa 
Tân Tiến (Cần Thơ) 

Đường 30/4, phường 

Xuân Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 

Sản xuất, kinh doanh ống 

uPVC, phụ kiện HDPE phục 

vụ ngành cấp thoát nước 

30,00% 
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Rủi ro đặc thù ngành 

Hoạt động trong ngành cấp thoát nước, chịu sự quản lý của Cơ quan 

chức năng về giá nước trong khi các yếu tố đầu vào biến động là vì 

vậy kiểm soát chi phí hoạt động là điều kiện tiên quyết của Công ty 

để kinh doanh đạt hiệu quả cao. 

Tốc độ tăng dân số đô thị hằng năm được dự báo vào khoảng 

2%/năm, kéo theo nhu cầu về nước sinh hoạt tăng cao. 

CanThoWassco cần một lượng vốn đầu tư lớn để nâng công suất các 

nhà máy nước và cải thiện hạ tầng xử lý nước hiện hữu.  

Đặc thù của Công ty là xây dựng hệ thống ống dưới mặt đất tiềm ẩn 

một số rủi ro như làm hư hại gây rò rỉ đường ống và thất thoát lớn 

cho Công ty. Mặt khác, do đặc điểm dân cư phân bố không tập trung 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ khiến chi phí lắp đặt lớn song hiệu 

quả năng suất không đạt như kỳ vọng, đây là vẫn là bài toán cần cân 

nhắc cho CanThoWassco trong những năm gần đây và trong tương 

lai.

lớn đến từ 6 tháng cuối năm. Sự bức phá đầy ngoạn mục trong năm 2017 

có công không nhỏ bởi vai trò điều tiết và lãnh đạo nền kinh tế của Chính 

phủ. Trong năm 2017, thành phố Cần Thơ cùng với bốn thành phố trực 

thuộc Trung ương còn lại của cả nước là một trong năm thành phố được 

kỳ vọng sẽ tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2018. 

Mặc dù là một công ty cấp thoát nước hoạt động chủ yếu trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ, hoạt động kinh doanh ổn định, ít chịu tác động bởi 

những yếu tố vĩ mô tuy vậy CTW vẫn luôn theo dõi tình hình kinh tế 

chung, tránh chủ quan để có những chính sách phát triển phù hợp. 

CÁC RỦI RO 
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Rủi ro pháp luật  

Hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của hệ thống luật và văn bản dưới luật có 

liên quan như Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Lao động,… Trong thời 

gian sắp tới, hệ thống văn bản luật tại Việt Nam sẽ có những thay đổi. Đây vừa là cơ 

hội nhưng cũng là thách thức với CanThoWassco vì Chính phủ hướng tới xây dựng 

một hành lang pháp lý chặt chẽ và khoa học, nhằm xây dựng môi trường lành mạnh 

thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh 

doanh qua đó cũng có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, những thay đổi này có thể ảnh 

hưởng đến Công ty trong việc nắm bắt và chấp hành. Vì vậy, CanThoWassco luôn 

cập nhật và theo sát những điều chỉnh từ môi trường pháp luật, để tránh vi phạm 

các quy định không đáng có. 

 

 

CÁC RỦI RO   
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Rủi ro môi trường 

Hiện nay, nguồn nước ngày càng có nguy cơ bị ô nhiễm gây ra khó khăn nhất định cho 

Công ty trong việc xử lý nước nhằm đảm bảo nguồn cung nước sạch cho dân cư trong địa 

bàn. 

Trong thời gian gần đây, vấn đề môi trường là một trong những vấn đề được dư luận 

quan tâm nhất, chính vì thế, Công ty luôn nỗ lực và tiếp tục đảm bảo các điều kiện về bảo 

vệ môi trường, tuân thủ các quy định của các cơ quan chức năng trong hoạt động khai 

thác và kinh doanh nước sạch. Ngoài ra, Công ty luôn ý thức được trách nhiệm khai thác 

nguồn nước hợp lý để duy trì tài nguyên thiên nhiên trong tương lai.   

Rủi ro khác 

Ngoài những rủi ro đã kể trên, Công ty luôn có ý thức đề phòng các rủi ro bất khả kháng 

như hỏa hoạn, lũ lụt,… Những rủi ro này ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây 

thiệt hại rất lớn về người và tài sản cho Công ty. Vì vậy, hàng năm Công ty đều tham gia 

ký kết các hợp đồng bảo hiểm như: bảo hiểm lao động, bảo hiểm tai nạn,… nhằm phòng 

ngừa và hạn chế thiệt hại nếu có xảy ra. 
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 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Ban điều hành công ty 

 Tình hình nhân sự và chính sách đối với người lao động 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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Thành viên HĐQT Chức Vụ 

Nguyễn Hữu Lộc Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Nguyễn Tùng Nguyên 
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám 

đốc 

Phan Thị Thiên 
Thành viên Hội đồng quản trị  kiêm Phó Tổng 

Giám đốc 

Hoàng Diệp Bảo Vinh 
Thành viên Hội đồng quản trị (miễn nhiệm theo 

Nghị quyết 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017) 

Giao Thị Yến Thành viên Hội đồng quản trị 

Nguyễn Vĩnh Bình 
Thành viên Hội đồng quản trị (bổ nhiệm theo 

Nghị quyết 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017) 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị  

Năm sinh  1964  

Quê quán Xã Ngọc Chúc, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang 

Trình độ chuyên môn  Kỹ sư Địa chất + Cử nhân Quản trị kinh doanh 

Tổng số cổ phần sở hữu 9.805.100 cổ phần, chiếm 35,02% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân  5.100 cổ phần 

Đại diện sở hữu  9.800.000 cổ phần 

 

Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

Đã trình bày ở mục Sơ yếu lý lịch Ban điều hành công ty 

Bà Phan Thị Thiên – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Đã trình bày ở mục Sơ yếu lý lịch Ban điều hành công ty 
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Ông Nguyễn Vĩnh Bình   – Thành viên Hội đồng quản trị  

Năm sinh  1975 

Quê quán TP. Hồ Chí Minh  

Tổng số cổ phần sở hữu  6.310.400 cổ phần, chiếm 22,54% vốn điều lệ  

Sở hữu cá nhân  0 cổ phần  

Đại diện sở hữu  6.310.400 cổ phần 

 

Bà Giao Thị Yến  – Thành viên Hội đồng quản trị  

Năm sinh  1955 

Quê quán Quảng Ngãi  

Trình độ chuyên môn  Tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh 

Tổng số cổ phần sở hữu  3.374.000 cổ phần, chiếm 12,05% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân  0 cổ phần  

Đại diện sở hữu  3.374.000 cổ phần 

 



 24 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

 

  

    BAN KIỂM SOÁT   

Thành viên Ban kiểm soát Chức Vụ 

Lâm Nguyệt Thanh Trưởng ban 

Ngô Hồng Hạnh Thành viên 

Trần Thị Ngọc Loan Thành viên 

 

Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát 

 

 

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN KIỂM SOÁT: 

Không có 

Bà Lâm Nguyệt Thanh  – Trưởng Ban Kiểm soát  

Năm sinh  1976 

Quê quán Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ 

Trình độ chuyên môn  Thạc sĩ Kinh tế 

Tổng số cổ phần sở hữu  5.300 cổ phần, chiếm 0,019% vốn điều lệ  

Sở hữu cá nhân  5.300 cổ phần  

Đại diện sở hữu  0 cổ phần 
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Bà Ngô Hồng Hạnh  – Kiểm soát viên  

Năm sinh  1978 

Quê quán Ô Môn, TP. Cần Thơ 

Trình độ chuyên môn  Cử nhân kinh tế 

Tổng số cổ phần sở hữu  1.300 cổ phần, chiếm 0,005% vốn điều lệ  

Sở hữu cá nhân  1.300 cổ phần 

Đại diện sở hữu  0 cổ phần 

Bà Trần Thị Ngọc Loan  – Kiểm soát viên  

Năm sinh  1982 

Quê quán Đồng Nai  

Trình độ chuyên môn  Cử nhân kinh tế 

Tổng số cổ phần sở hữu  0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ  

Sở hữu cá nhân  0 cổ phần  

Đại diện sở hữu  0 cổ phần 
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Sơ yếu lý lịch Ban điều hành: 

 

 

 

 

 
 

Thành viên ban điều hành công ty 

Thành viên Ban Điều hành Chức Vụ 

Nguyễn Tùng Nguyên Tổng Giám đốc 

Phan Thị Thiên Phó Tổng Giám đốc 

Huỳnh Thiện Đỉnh Phó Tổng Giám đốc 

Hồng Ngọc Tâm Phó Tổng Giám đốc 

Trần Thị Kiều Phương Kế toán trưởng 

 

   BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY   

Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Tổng Giám đốc 

Năm sinh  1972 

Quê quán Xã Thới Hòa, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long 

Trình độ chuyên môn  Thạc sĩ Kỹ thuật 

Tổng số cổ phần sở hữu  5.611.600 cổ phần, chiếm 20,04% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân  11.600 cổ phần 

Đại diện sở hữu  5.600.000 cổ phần 
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Bà Phan Thị Thiên – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh  1966 

Quê quán An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ 

Trình độ chuyên môn  Cử nhân Quản trị kinh doanh + Trung cấp Cấp thoát nước 

Tổng số cổ phần sở hữu  2.525.600 cổ phần, chiếm 9,02% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân  5.600 cổ phần 

Đại diện sở hữu  2.520.000 cổ phần 

 

Ông Huỳnh Thiện Đỉnh – Phó Tổng giám đốc 

Năm sinh 1967 

Quê quán Gia Hòa, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng   

Trình độ chuyên môn  Kỹ sư Công nghệ thực phẩm 

Tổng số cổ phần sở hữu  6.900 cổ phần, chiếm 0,025% vốn điều lệ 

Sở hữu cá nhân  6.900 cổ phần 

Đại diện sở hữu  0 cổ phần 
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Ông Hồng Ngọc Tâm  – Phó Tổng giám đốc 

Năm sinh  1958 

Quê quán Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau 

Trình độ chuyên môn  Cử nhân Luật 

Sở hữu cá nhân  4.000 cổ phần, chiếm 0,014% vốn điều lệ 

Đại diện sở hữu  0 cổ phần - tỷ lệ 0% vốn điều lệ 

 

 

 

Bà Trần Thị Kiều Phương – Kế toán trưởng 

Năm sinh  1965 

Quê quán Phong Đước, TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn  Cử nhân Luật 

Sở hữu cá nhân  6.100 cổ phần, chiếm 0,022% vốn điều lệ 

Đại diện sở hữu  0 cổ phần - tỷ lệ 0% vốn điều lệ 
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THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM (ĐỒNG/THÁNG/NGƯỜI) 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 

Tổng số lượng cán bộ, nhân viên Người 295 297 

Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng 11.701.463 12.040.018 

Tổng số lao động năm 2017 là 297 người 

Trong đó: 

STT Tính chất phân loại Năm 2017 Tỷ trọng 2017 (%) 

I Theo trình độ lao động 297 100,00 

1 Trên đại học 10 3,37 

2 Trình độ đại học 117 39,39 

3 Trình độ cao đẳng, trung cấp 65 21,89 

4 Tốt nghiệp phổ thông trở lên 85 28,62 

5 Khác 20 6,73 

II Theo đối tượng lao động 297 100,00 

1 Lao động trực tiếp 136 45,79 

2 Lao động gián tiếp 161 54,21 

III Theo giới tính 297 100,00 

1 Nam 243 81,82 

2 Nữ 54 18,18 

 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 
  

Môi trường làm việc  

Môi trường làm việc ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và hiệu quả công việc. Do đó, Công ty đảm bảo môi trường 

làm việc lành mạnh, sạch sẽ, khang trang cho tập thể người lao động. Đối với những người lao động làm việc trực 

tiếp, Công ty trang bị đầy đủ thiết bị bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình thực hiện công tác. 
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Chính sách tuyển dụng  

Để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng, quá trình tuyển dụng đóng vai trò tiên quyết, giúp Công ty có được nguồn 

nhân lực có chuyên môn phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong tương lai. Tuyển chọn tốt cũng đồng 

nghĩa với việc giảm rủi ro trong quá trình thực hiện công việc cũng như chi phí thay đổi nhân sự. Để việc tuyển 

dụng phát huy hiệu quả, Công ty tiến hành xây dựng những bản mô tả công việc chi tiết với nhiệm vụ và những 

yêu cầu cần có. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện chuẩn hóa quy trình tuyển dụng cho từng phòng ban. Nội dung 

của từng bước trong quy trình tuyển dụng cũng được chú trọng, cập nhật sao cho phù hợp với thực tế công việc. 

Chính sách đào tạo  

Xác định việc đào tạo là nguồn lực đầu tư và phát triển lâu dài , Công ty đã rất quan tâm và xây dựng các cơ chế 

chính sách, quy chế, quy định đào tạo để khuyến khích cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Kết hợp 

tốt giữa các hình thức đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài; đào tạo ngắn hạn và đào tạo dài hạn. Có chính sách khen 

thưởng để động viên, khuyến khích cán bộ, công nhân viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

Ngoài ra, Công ty luôn khuyến khích cán bộ, công nhân viên tham gia các hoạt động nghiên cứu, đóng góp sáng 

kiến phát triển ngành cấp thoát nước đô thị nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của toàn ngành, đáp ứng sự 

phát triển về kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, các hoạt động nghiên cứu trở thành tài sản 

về khoa học, công nghệ, tạo nền tảng cho các dự án phát triển về kỹ thuật tại Công ty. Trong năm 2016, hoạt động 

nghiên cứu của người lao động được Ủy Ban Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam trao tặng bằng khen và được 

công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.  

Chính sách lương thưởng, phúc lợi 

Cán bộ công nhân viên được nhận lương theo đúng quy chế lương nội bộ Công ty và phù hợp với các quy định của 

Nhà Nước. Công ty luôn đảm bảo chi trả đúng thời hạn, đầy đủ, và công bằng cho người lao động. Ngoài ra, cán bộ 

công nhân viên Công ty được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của 

Luật Lao động.  

Công ty thực hiện chi thưởng vào cuối năm. Quỹ thưởng của Công ty phụ thuộc vào kết quả kinh doanh hàng năm 

của Công ty. Mức thưởng dành cho người lao động sẽ phụ thuộc vào tính chất công việc và mức độ hoàn thành 

công việc. Ngoài ra, đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến vào công việc chung của 

toàn Công ty sẽ được cân nhắc thưởng đột xuất.  

Công ty còn chú trọng đến những khía cạnh khác về đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Hàng năm 

vào dịp Tết Nguyên Đán, Công ty luôn có chương trình thăm hỏi các cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu. Công ty 

còn có chính sách tặng thưởng cho con em của người lao động đạt thành tích cao trong học tập. Ngoài ra, Công ty 

luôn tạo điều kiện để người lao động tham gia vào các hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện, hoạt động từ thiện 

và các hoạt động văn nghệ - thể thao khác. Bên cạnh đó, hàng năm Công ty còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ 

cho tập thể người lao động và tổ chức tham quan định kỳ hàng năm cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. 

 

 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 
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TÌNH HÌNH 

 HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
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 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh     

 Tình hình hoạt động đầu tư   

 Tình hình tài chính  

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Các chỉ tiêu 

Năm 2016 Năm 2017 

Giá trị 
Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 
(%) 

Doanh thu từ tiêu thụ nước và thoát 

nước  
202.594 94,88% 214.716 94,80% 

Doanh thu từ lắp đặt, công trình, chuyển 

nhượng 
10.933 5,12% 11.766 5,20% 

Tổng cộng 213.527 100,00% 226.482 100,00% 

 

Cơ cấu doanh thu thuần 

 

Các chỉ tiêu 

Năm 2016 Năm 2017 

Giá trị 
Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 

(%) 

Giá vốn tiêu thụ nước và thoát nước 124.967 72,93%  134.075  73,98% 

Chi phí tài chính  1.537  0,90%  2.276  1,26% 

Chi phí bán hàng  3.263  1,90%  6.099  3,37% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp  30.966  18,07%  31.384  17,32% 

Chi phí khác  3.497  2,04%  1.329  0,72% 

Chi phí từ lắp đặt, công trình, chuyển 

nhượng 
 7.129  4,16%  6.074  3,35% 

Tổng cộng 171.359 100,00%  181.237  100,00% 

 

Cơ cấu chi phí 

Cơ cấu lợi nhuận gộp 

Các chỉ tiêu 

Năm 2016 Năm 2017 

Giá trị 
Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 

(%) 

Lợi nhuận từ tiêu thụ nước và thoát nước  77.626 95,33% 82.915 96,04% 

Lợi nhuận từ lắp đặt, công trình, chuyển 

nhượng 
3.805 4,67% 3.418 3,96% 

Tổng cộng 81.431  100,00% 86.333 100,00% 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Đơn vị tính: triệu đồng 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ  

Tình hình đầu tư vào Công ty con  

Công ty thực hiện đầu tư vào 2 công ty con và 1 công ty liên kết như sau: 

Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt 

Trụ sở: 537B Long Thạnh A, QL91, phường Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. 

Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt quản lý 01 

Nhà máy nước và 02 trạm cấp nước với tổng công 

suất 13.700 m3/ngày. 

 Nhà máy nước Thốt Nốt công suất 10.000 

m3/ngày. 

 Trạm cấp nước Thạnh An công suất 1.200 

m3/ngày. 

 Trạm cấp nước Vĩnh Thạnh công suất 

2.500 m3/ngày.  

- Công ty chịu trách nhiệm cấp nước tại:  

 Khu vực đô thị quận Thốt Nốt. 

 Khu vực đô thị Thạnh An và thị trấn Vĩnh 

Thạnh. 

Năm 2017, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt 

đạt doanh thu 21,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 

6,4 tỷ đồng. Tỷ lệ thất thoát nước là 21,87%. 

Công ty có kế hoạch chia cổ tức 1.000 đồng/cổ 

phiếu. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ  

Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn  

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã tiến hành hợp nhất 02 công ty con là Công 

ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc và Công ty Cổ phần Cấp nước Ô Môn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Trà 

Nóc – Ô Môn. 

Trụ sở: Lô 12A, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 

Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn quản lý 02 nhà máy nước, 02 trạm cấp nước với tổng công 

suất 25.740 m3/ngày. 

 Nhà máy nước Ô Môn, công suất 2.400 m3/ngày. 

 Trạm cấp nước Thới Lai, công suất 2.500 m3/ngày. 

 Trạm cấp nước Cờ Đỏ, công suất 840 m3/ngày. 

 Nhà máy nước Trà Nóc, công suất 20.000 m3/ngày. 

Năm 2017, Công ty đạt được 54,4 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 14,4 tỷ đồng, tỷ lệ thất 

thoát nước là 13,99%. 

Công ty có kế hoạch chia cổ tức 1.416 đồng/cổ phiếu. 

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến (Cần Thơ)  

Địa chỉ: Đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Đang lập thủ tục giải thể vì hoạt động không hiệu quả. 

Tình hình đầu tư dự án, công trình 

 
Trong năm 2017, Công ty thực hiện nhiều dự án nhằm cải tạo và mở rộng mạng lưới cấp nước, Trong đó 

phần lớn các dự án đều hoàn thành đúng tiến độ. 

 

Tên công trình- hạng mục Tổng dự toán 
Giá trị thanh 

toán 

Dự kiến thanh 

toán chuyển 
năm sau 

Công trình chuyển tiếp năm trước 33.176.412.112 21.374.593.312 8.934.395.027 

Công trình triển khai đầu tư trong năm 58.191.376.538 18.092.971.014 36.471.537.832 

Tổng cộng 91.367.788.650 39.467.564.326 45.405.932.859 

 

 

Đơn vị tính: đồng 



                             36     TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

  

 

  

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 3,47 2,76 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 3,01 2,40 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 44,41 47,87 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 79,90 91,83 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

Vòng quay Hàng tồn kho Vòng 2,84 4,13 

Vòng quay Tài sản Vòng 0,32 0,32 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần % 19,23 17,94 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 11,54 10,70 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 6,22 5,76 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 

thu thuần 
% 21,47 20,94 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 669.794 742.335 10,83% 

Doanh thu thuần 213.527 226.482 6,07% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 45.834 47.416 3,45% 

Lợi nhuận khác 3.706 2.557 -31,00% 

Lợi nhuận trước thuế 49.540 49.972 0,87% 

Lợi nhuận sau thuế 41.055 40.635 -1,02% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/Vốn điều lệ 
5,70%  

( của công ty mẹ )  
5,76%  

( của công ty mẹ) 
- 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Đơn vị tính: triệu đồng 
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán có xu hướng giảm so 

với năm 2016, cụ thể: Hệ số thanh toán ngắn hạn 

giảm từ 3,47 lần xuống 2,76 lần; Hệ số thanh toán 

nhanh giảm từ 3,01 lần xuống 2,40 lần. Nguyên nhân 

chủ yếu đến từ việc công ty gia tăng nợ vay ngắn hạn 

trong năm từ 30.349 triệu đồng năm 2016 lên 54.252 

triệu đồng dùng để nâng cấp mạng lưới cấp nước của 

Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động trong năm. 

Tuy nhiên, khả năng thanh toán của CTW vẫn được 

đảm bảo tốt khi 1 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo 

thanh toán bởi hơn 2 đồng tài sản ngắn hạn. 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động được duy trì ở mức ổn định và có xu hướng tăng trong năm qua. Vòng 

quay tổng tài sản vẫn ở mức 0,32 vòng, vòng quay hàng tồn kho tăng từ 2,84 vòng lên 4,13 vòng cho thấy 

khả năng quản lý tài sản, hàng tồn kho hiệu quả của CTW trong năm 2017. 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Nhìn chung các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2017 có xu hướng giảm so với năm 2016. ROA, ROE giảm 

từ 6,22%, 11,54% năm 2016 xuống còn 5,76%, 10,70% năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu đến từ: Giá vốn 

hàng bán, các nguyên vật liệu đầu vào dùng để xử lý nước, giá điện, lương người lao động, ...gia tăng trong 

năm qua trong khi giá bán nước đầu ra chưa được phép gia tăng tương ứng (giá vốn hàng bán/ doanh thu 

thuần tăng từ 61,86% lên 61,88%); Chi phí tài chính gia tăng từ 1.537 triệu đồng lên 2.276 triệu đồng) do 

việc gia tăng nợ vay trong năm; Khoản thu nhập khác giảm từ 7.204 triệu đồng xuống còn 3.886 triệu đồng. 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện gia tăng 

nợ trong cơ cấu tổng tài sản của mình. Hệ số nợ/ 

tổng tài sản năm 2016 là 44,41%, năm 2017 là 

47,87%. Như trình bày ở trên, khoản nợ vay ngắn 

hạn dùng để nâng cấp mạng lưới cấp nước và bổ 

sung nguồn vốn lưu động, khoản nợ vay dài hạn 

dùng để cải tạo sửa chữa các bể lắng, lọc cụm 

20.000 m3/ ngày đêm (tăng từ 23.141 triệu đồng 

năm 2016 lên 33.820 triệu đồng năm 2017). 
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STT Loại Cổ đông Số lượng Số CP sở hữu Tỷ lệ (%) 

1 Cổ đông trong nước 242 27.998.600  99,9950% 

 Cổ đông Nhà Nước 1 17.920.000  64,0000% 

 Cổ đông tổ chức 2 9.684.400 34,5871% 

 Cổ đông cá nhân 239 394.200 1,4079% 

2 Cổ đông nước ngoài - - - 

 Cổ đông tổ chức - - - 

 Cổ đông cá nhân - - - 

3 Cổ phiếu quỹ 1 1.400 0,005% 

Tổng cộng 243 243 28.000.000 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI  

TRONG VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỠ HỮU 
 

CỔ PHẦN CÔNG TY 

Cổ phần phổ thông: 28.000.000 cổ phiếu 

Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 27.998.600 cổ phiếu 

Cổ phiếu quỹ: 1.400 cổ phiếu. 

Mệnh giá: 10.000 VNĐ 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 3.435.000 cổ phiếu 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại của công ty là 1.400 cổ phiếu. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã 

thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ bằng cách thỏa thuận thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vào ngày 

20/01/2017 với số lượng 1.400 cổ phần, giá giao dịch bình quân 7.000 đồng/cổ phiếu.  

Số cổ phần này được mua lại từ người lao động của công ty đã được mua theo diện cam kết làm việc lâu 

dài trong giai đoạn cổ phần hóa trước đây. Khi người lao động thôi việc tại công ty trước thời hạn cam kết 

buộc phải bán lại cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. 
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Nguyên 

liệu 
Đơn vị tính 

Thực hiện 2016 Thực hiện 2017 

Tổng lượng sử 
dụng 

Tính trên 1 m3 
Tổng lượng sử 

dụng 
Tính trên 1 m3 

Nhà máy nước Cần Thơ 1 

PAC Kg 228.380 9,4g 230.325 9,7g 

Clor Kg 36.025 1,5g 33.800 1,4g 

Nhà máy nước Hưng Phú 

PAC Kg 37.525 7,8g 40.890 8,4g 

Clor Kg 6.580 1,4g 5.863 1,2g 

Nhà máy nước Bông Vang 

PAC Kg 9.189 9,7g 10.605 11,1g 

Clor Kg 1.145 1,2g 1.239 1,3g 

Công ty sử dụng Clo và PAC cho quá trình Clo hóa và tiệt trùng nước 

để tạo ra nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và 

khách hàng. Đây là những hóa chất thông dụng, không đòi hỏi các chất 

hỗ trợ, các thiết bị và thao tác phức tạp, nhưng mang lại hiệu quả cao 

trong quá trình xử lý nước, ổn định độ pH của nước, góp phần tạo ra 

nguồn nước chất lượng.  

Trong bối cảnh tình hình ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng 

nên khối lượng sử dụng hóa chất xử lý nước tăng đáng kể. Năm 2016, 

liều lượng PAC Công ty sử dụng là khoảng từ 8g – 10g/m3,đây là liều 

lượng dành cho nước đục cao (800 – 1.200mg/l). Năm 2017, liều lượng 

PAC Công ty sử dụng là khoảng từ 8-12 g/m3,đây là liều lượng dành cho 

nước đục cao (800 – 1.200mg/l) (liều lượng PAC sử dụng vào mùa mưa, 

lỹ do độ đục và độ màu cao, 100-300NTU và 400 - 1.320 mg/l PtCo). 

  BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN  

ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 
 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu  
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Nguồn 

năng 
lượng 

Đơn vị 

tính 

Nhà máy nước Cần 

Thơ 1 

Nhà máy nước Hưng 

Phú 

Nhà máy nước 

Bông Vang 

Tổng 

lượng sử 
dụng 

Tính 

trên 1 
m3 

Tổng 

lượng sử 
dụng 

Tính 

trên 1m3 

Tổng 

lượng sử 
dụng 

Tính 

trên 1m3 

Điện 
năng 

kw 4.467.760 188 wh 1.094.600 225 wh 328.890 345 wh 

Dầu 
diesel 

lít 500 …. 7.237 …. 507 …. 

Tiêu thụ năng lượng 

 

Công ty tiêu thụ điện năng và nhiên liệụ là dầu 

diesel để phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh. 

Điện năng chiếm phần lớn trong chi phí sản xuất 

nhằm phục vụ cho quá trình vận hành các thiết 

bị và nhà máy nước. Dầu diesel chỉ được sử dụng 

để chạy máy phát điện khi cúp điện. Tình hình sử 

dụng năng lượng trong năm qua của Công ty như 

sau: 
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Trong bối cảnh sử dụng quá mức các loại nhiên liệu hóa thạch khiến 

trữ lượng tài nguyên này suy giảm nhanh chóng, đồng thời khiến 

tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng, gây ra hiện 

tượng El Nino, đã và đang để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho 

đời sống nhân dân miền Tây Nam bộ, Công ty 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 

 

Nước đóng vai trò là nguồn nguyên liệu đầu vào đồng thời là sản phẩm đầu ra 

của Công ty. Công ty sử dụng nguồn nước chủ yếu từ sông Hậu và sông Cần 

Thơ, kết hợp với các biện pháp kỹ thuật nhằm xử lý phèn, lắng vặn, lọc nước,… 

để sản xuất nguồn nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y Tế 

QCVN01/2009/BYT 

Thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

 

 

 

Trong năm 2017, Công ty đã chi 2.966.000.000 đồng cho các hoạt động xã hội, hoạt động thiện 

nguyện, hỗ trợ cuộc sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoạt động. Cụ thể, Công ty đã tham gia 

thăm hỏi và tặng quà cán bộ, công nhân viên chức đã nghỉ hưu, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó 

khăn được đến trường, thăm hỏi các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán,…  

Ngoài ra, Công ty cũng vận động và khuyến khích cán bộ, công nhân viên Công ty tham gia đóng góp 

Quỹ tấm lòng vàng, Quỹ vì người nghèo, đóng góp hỗ trợ người lao động vùng bị thiên tại, lũ lụt,… 

do Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với tổng số tiền 

đóng góp lên đến 214.659.956 đồng. 
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Chính sách liên quan đến người lao động 

 Nguồn nhân lực đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Công ty. Chính vì thế, hàng năm, Công ty 

luôn tích cực chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên. Công ty luôn tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên được 

làm việc trong môi trường an toàn lành mạnh, được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng chuyên 

môn, kỹ năng quản lý, tham gia các chuyên đề nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực bản thân. Trong năm qua, 

Công ty đã tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng Lập kế hoạch và viết Báo cáo cho cán bộ quản lý. Ngoài ra, Công ty còn 

tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao như Liên hoan văn nghệ quần chúng hay Hội thao Chào mừng kỷ niệm 71 

năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 để tăng cường giao lưu gữa các phòng ban nhằm nâng 

cao tinh thần đoàn kết và phối hợp giữa các bộ phận trong thực hiện công tác chung. 

Trong năm qua, Công ty luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về xử lý chất thải và bảo vệ môi 

trường. Cụ thể, Công ty luôn có các phương án xử lý đối với từng loại chất thải khác nhau.  

Đối với nước thải trong sản xuất: Nước thải được thu gom vào bể lắng bùn do thiết kế bể lắng bùn 

có diện tích tương đối nên nước thải ở đây lắng bùn xuống đáy, lượng nước trong ở trên chảy tràn 

ra nguồn tiếp nhận. Để dánh giá mức độ ô nhiễm Công ty tiến hành lấy mẫu định kỳ gởi Trung 

tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ phân tích các chỉ tiêu của nước thải theo 

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 40/2011. Đối với nước thải sinh hoạt: từ nhà vệ sinh được thu gom và 

xử lý trước khi thải vào môi trường tiếp nhận. Tại các nhà máy đều có các bể tự hoại để xử lý. 

Đối với khí thải: Hoạt động sản xuất chủ yếu tiêu thụ điện năng nên không thải ra khí thải. Đối với 

máy phát điện chỉ sử dụng khi cúp điện đột xuất hay có thông báo của điện lực, nên nguồn phát 

sinh khí thải không đáng kể. Khi máy phát điện hoạt động có thải ra khí thải nhưng ống thải khí 

được bố trí nằm giữa khuôn viên rộng lớn của nhà máy nên không ảnh hưởng đến môi trường 

không khí xung quanh khu dân cư. Bên cạnh đó, Nhà máy trồng rất nhiều cây xanh nên khí thải sẽ 

được xử lý thông qua nhiều lớp cây xanh. 

Đối với rác thải do sinh hoạt: của cán bộ công nhân viên nhà máy được thu gom cho vào các thùng 

riêng biệt trong thùng có lót bọc tránh rơi rớt trong quá trình vận chuyển, để cách xa khu vực ăn 

uống, nhà dân lân cận. Hàng ngày đơn vị thu gom rác đến thu gom tại khu vực nhà máy, rác thải 

khác không nguy hại tiến hành đốt trong khuôn viên nhà máy. Bên cạnh đó, Nhà máy đã bố trí các 

thùng rác ở những nơi thường tập kết rác, hàng ngày, nhân viên của Công ty Cổ phần Đô thị TP. 

Cần Thơ đến thu gom và vận chuyển chất thải thông thường của Nhà máy đến bãi rác để xử lý.  

Do đặc thù của ngành cấp nước là khai thác, sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt nên chất thải 

nguy hại gần như không đáng kể, nên không đáng lo ngại. Tuy nhiên, Công ty vẫn có những quy 

định để xử lý những loại chất thải này. Các chất thải nguy hại chủ yếu là giẻ lau dính nhớt trong 

quá trình sửa chữa sự cố máy bơm và các bóng đèn huỳnh quang bị hư. Các chất thải nguy hại 

này đều tập trung vào một chỗ tại Nhà máy tìm đơn vị thu gom và xử lý để ký hợp đồng thu gom. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 
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 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh  

 Tình hình tài chính   

 Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 Giải trình của Ban Tổng Giám đốc với ý kiến kiểm toán  
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   

Nhìn chung năm 2017 tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định và tăng 

trưởng. Sản lượng nước sạch tăng 4,57%, doanh 

thu tăng 3,38% so với năm 2016. Lợi nhuận trước 

thuế và sau thuế giảm nhẹ so với năm trước 

nguyên nhân chủ yếu do chi phí đầu vào như: 

nguyên nhiên vật liệu, điện năng, BHXH,… có xu 

hướng gia tăng trong năm qua tuy nhiên đơn giá 

nước vẫn chưa được phép gia tăng tương ứng.  

Bên cạnh đó, trong năm 2017 CTW đã đạt được 

những kết quả đáng khích lệ như: Tỷ lệ thất thoát 

nước giảm 4,26%; Cung cấp nước sạch an toàn, 

chất lượng và liên tục; Khẩn trương thực hiện dịch 

vụ thoát nước theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Nộp 

thuế và đóng bảo hiểm cho người lao động (NLĐ) 

đúng đủ; Kịp thời triển khai các công trình cải tạo 

và mở rộng mạng lưới cấp nước theo kế hoạch 

năm; Không ngừng cải tiến công tác quản lý điều 

hành tại đơn vị về thể chế, mạnh dạn sắp xếp bố 

trí lại cán bộ công nhân viên (CBCNV); Công tác 

quản lý khách hàng không ngừng được nâng cao, 

qua đó phát hiện và xử lý một số trường hợp vi 

phạm hợp đồng sử dụng nước. Với sự nỗ lực Lãnh 

đạo công ty, dịch vụ thoát nước quận Ninh Kiều và 

Bình Thủy tiếp tục được đặt hàng, dự án thoát nước 

và xử lý nước thải được giao cho Công ty vận hành 

đến quý I/2018. Tính năng động của đa số cán bộ 

đã có phần cải thiện. Việc làm, đời sống và chính 

sách đối với NLĐ luôn được quan tâm. 
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STT 

Các chỉ 

tiêu cơ 
bản 

Đơn vị 
tính 

Năm 
2016 

Năm 2017 

TH / KH 2017 
TH 

2017/2016 
Kế 

hoạch 
Thực 
hiện 

1 
Sản lượng 

nước sạch 
Triệu m3 19,69 20,5 20,59 100,44% 104,57% 

2 Doanh thu Tr. đồng 157.181 162.000 162.474 100,29% 103,37% 

3 

Tỷ lệ thất 

thoát 

nước 

% 34 29 29,74 102,55% 87,47% 

4 
Lợi nhuận 
trước thuế 

Tr.đồng 29.188 29.000 29.108 100,37% 99,73% 

5 
Lợi nhuận 

sau thuế 
Tr.đồng 24.424 24.000 24.255 101,06% 99,31% 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH   

Tình hình tài sản 

 

Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2017 % tăng trưởng 

Tài sản ngắn hạn 242.259 265.418 9,56 

Tiền và các khoản tương 
đương tiền 

10.386 12.243 17,88 

Các khoản đầu tư tài chính 

ngắn hạn 
176.746 192.05 8,66 

Các khoản phải thu ngắn hạn 15.327 19.089 24,54 

Hàng tồn kho 32.638 35.279 8,09 

Tài sản ngắn hạn khác 7.162 6.750 -5,75 

Tài sản dài hạn 427.535 476.917 11,55 

Các khoản phải thu dài hạn 145 126 -13,10 

Tài sản cố định 351.012 424.389 20,90 

Tài sản dở dang dài hạn 70.087 45.240 -35,45 

Đầu tư tài chính dài hạn - - - 

Tài sản dài hạn khác 6.290 7.163 13,88 

Tổng tài sản 669.794 742.335 10,83 
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Tài sản ngắn 

hạn 

36,169%

Tài sản dài 

hạn 

63,831%

31/12/2016

 

Tài sản ngắn 

hạn 35,754%

Tài sản dài 

hạn 

64,246%
31/12/2017

Tổng tài sản năm 2017 là 742.335 triệu đồng, tăng 10,83% so với năm 2016, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 

9,56%, tài sản dài hạn tăng 11,55%. Sự gia tăng trong tài sản dài hạn chủ yếu đến từ việc gia tăng trong 

khoản mục phương tiện vận tải (tăng 65.555 triệu đồng), tiếp đến là khoản mục nhà cửa, vật kiến trúc (tăng 

19.567 triệu đồng), máy móc thiết bị tăng 11.324 triệu đồng, thiết bị dụng cụ quản lý tăng 11.811 triệu đồng.  

Xét về cơ cấu tổng tài sản, tài sản dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao với 63,83% năm 2016 và 64,25% năm 2017. 

Với việc gia tăng cả về giá trị lẫn tỷ trong của tài sản dài hạn cho thấy định hướng phát triển của CTW phù hợp 

với đặc điểm chung của ngành cấp thoát nước. CTW đang tập trung vào sự phát triển của hoạt động sản xuất 

kinh doanh cốt lõi, đem lại sự phát triển bền vững cho công ty và lợi ích tối đa của cổ đông. 
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  Tình hình nợ phải trả 

 

Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2017 
% tăng 

trưởng 

Nợ ngắn hạn 69.747 96.042  37,70 

Phải trả người bán 11.871           12.880  8,50 

Người mua trả tiền trước 2.688             1.036  -61,46 

Thuế và các khoản phải 

nộp Nhà nước 
1.295             3.182  145,71 

Phải trả người lao động 6.270           11.230  79,11 

Chi phí phải trả ngắn hạn 7.414             4.795  -35,33 

Phải trả ngắn hạn khác 2.409             3.662  52,01 

Vay và nợ thuê tài chính 

ngắn hạn 
30.349 54.252 78,76 

Dự phòng phải trả ngắn 

hạn 
6.421 4.498 -29,95 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.031                507  -50,82 

Nợ dài hạn 227.730 259.323 13,87 

Phải trả dài hạn khác  204.589         225.503  10,22 

Vay và nợ thuê tài chính 

dài hạn  
23.141           33.820  46,15 

Tổng nợ 297.477 355.366 19,46 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH   
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23,446%

76,554%

31/12/2016

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn  

27,026%

72,973%

31/12/2017

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Như đã trình bày ở những phần trên, trong năm 2017 CTW đã gia tăng 

việc vay nợ trong cơ cấu nguồn vốn của mình nhằm tài trợ cho việc mở 

rộng mạng lưới cấp nước, đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, 

phương tiện vận tải và công cụ dụng cụ, đáp ứng nhu cầu phát triển 

lượng khách hàng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của CTW. 

Tổng nợ năm 2017 đạt 355.366 triệu đồng, tăng 19,46% so với năm 

2016, trong đó nợ ngắn hạn đạt 96.042 triệu đồng (chiếm 27,03%/ tổng 

nợ), nợ dài hạn đạt 259.323 triệu đồng (chiếm 72,97%/ tổng nợ). 
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Các chi tiêu chủ yếu ĐVT 
Thực hiện 
năm 2017 

Kế hoạch 
năm 2018 

Tỷ lệ % 
2018/2017 

Sản lượng nước sạch Triệu m3 20,59 21,30 103,45% 

Doanh thu Tr. đồng 162.474 166.000 102,17% 

Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 24.255 23.560 97,13% 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG  
TƯƠNG LAI 

  

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 

Các biện pháp cụ thể thực hiện kế hoạch: 

Công tác tổ chức  

 Tiếp tục hoàn thiện thể chế theo mô hình hoạt động của Công ty cổ phần. Hoàn thành việc xây dựng chiến 

lược phát triển công ty đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và kế hoạch 5 năm. 

 Không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn tất thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thoát 

nước & XLNT để được UBND quận Ninh Kiều & UBND quận Bình Thủy tiếp tục đặt hàng hoặc phấn đấu trúng 

thầu dịch vụ quản lý vận hành hệ thống thoát nước. Tiếp tục vận hành dự án thoát nước và xử lý nước thải 

theo chỉ đạo của UBND TP đến quý I/2018. Đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra theo quy định hiện hành, 

bên cạnh chú trọng chất lượng dịch vụ để được giao vận hành tiếp tục.   

 

 

Công tác chống thất thoát  

 Lập kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát nước năm 2017, Chương trình hành động giai đoạn 

2017 – 2020. 

 Tiếp tục thực hiện hợp đồng Số 15/2017 ngày 18/10/2017 với Công ty cổ phần giải pháp mạng nước 

Châu Á về chống thất thoát nước 03 DMA. 

 Tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch bằng nhiều giải pháp, từng bước thay thế các 

đồng hồ cũ bằng các đồng hồ thông minh cho các khách hàng lớn, sử dụng nước nhiều. Phấn đấu giảm 

tỷ lệ thất thoát theo chủ trương chính phủ đến năm 2020 thấp hơn 20%.   

Công tác kinh doanh  

 Thỏa thuận vùng phục vụ cấp nước với huyện Phong Điền. Khảo sát và đánh giá nhu cầu sử dụng nước 

trong vùng phục vụ để có kế hoạch đầu tư mở mạng phù hợp. 

 Phấn đấu đến hết Quý II/2018 xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025. 
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(Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. 

Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo 

cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng 

thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp hoặc Báo cáo 

tài chính của đơn vị kế toán cấp trên). 

Công tác kỹ thuật 

 Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư, đặc biệt là công trình: 

 Tuyến ống chuyển tải D.300, D.400 TT Phong Điền, tuyến ống chuyển tải đường Lý Tự Trọng, Hoàng 

Văn Thụ, Nguyễn Văn Trường, tuyến ống D.400 đường Trần Hoàng Na nối dài, tuyến ống cấp nước PVC 

D.110, D.200 đường Trương Vĩnh Nguyên. Mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Phong Điền và quận Cái 

Răng.    

 Cải tạo ống D.400, D.600 đường 3/2, tuyến ống chuyển tải D600; D375, tuyến ống D.400 Quốc Lộ 1A 

cũ, tuyến ống D.400 đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng- NTMK, hệ thống ống phân phối thuộc 

quận Ninh Kiều, bể lắng và bể lọc Cụm 2 nhà máy nước Cần Thơ 1, xây dựng NMN Bông Vang, xây 

dựng bể xử lý bùn và bể chứa NMN CT1, cụm xử lý NMN Hưng Phú 10.000m3/ng, các công trình cải 

tạo phục vụ chống thất thoát nước và mở rộng mạng lưới cấp nước theo đề nghị của địa phương, các 

đơn vị quản lý khách hàng. Bên cạnh, khẩn trương thực hiện các công việc còn lại để hoàn thiện dự 

án Thoát nước & XLNT TP vào tháng 02/2018 theo chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố (UBND TP). 

Thường xuyên kiểm tra, xử lý khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện hạ áp nhằm đảm bảo vận 

hành với các thông số kỹ thuật an toàn, đảm bảo chất lượng điện phục vụ người dân và giảm tổn thất 

điện năng. 

 Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT như: triển khai kết hợp công tác ghi và thu đồng thời; Liên kết trực 

tuyến với các ngân hàng để thanh toán tiền nước; Phát triển phần mềm chăm sóc khách hàng trên điện 

thoại di động cho phép khách hàng thanh toán tiền nước trực tuyến; Tăng cường công tác bảo mật cho 

hệ thống mạng, server và có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ; Xây dựng lại website Công ty tương thích 

cho các thiết bị di động, máy tính bảng, máy để bàn;  

 Mở rộng dịch vụ chuyển giao, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành hoạt 

động SXKD đối với ngành nước. 

 

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỚI  

Ý KIẾN KIỂM TOÁN 
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 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty   

 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị  
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  ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG  

CỦA CÔNG TY 
  

Năm 2017 với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế 

thế giới cùng với những tăng trưởng đầy triển vọng của 

nền kinh tế nước nhà (GDP tăng 6,81% so với năm 

2016), tình hình kinh tế của Cần Thơ cũng có nhiều tín 

hiệu tích cực như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 

năm 2017 ước đạt 66.627,4 tỷ đồng, tăng 7,83% so với 

năm 2016, vượt 0,03% kế hoạch; GRDP bình quân đầu 

người đạt 72,96 triệu đồng, tăng 11,2% (tương đương 

tăng 7,3 triệu đồng) so với năm 2016.  

Sự phát triển của nền kinh tế cùng với mức sống của 

người dân ngày càng cao sẽ kéo theo những nhu cầu 

cao hơn về chất lượng cuộc sống và an sinh xã hội. 

Thêm vào đó, với vị thế là một trong những thành phố 

trực thuộc trung ương của đất nước, thành phố Cần 

Thơ luôn chú trọng trong công tác phát triển kinh tế xã 

hội một cách toàn diện, đặc biệt chú tâm đến đời sống 

an sinh xã hội của người dân. Với mục tiêu góp phần 

vào việc phát triển chung của Thành phố, Công ty Cổ 

phần Cấp thoát nước Cần Thơ luôn nổ lực mở rộng 

mạng lưới cung cấp nguồn nước sạch nhằm mang lại 

cuộc sống khỏe mạnh, an toàn cho người dân thành 

phố. 

Với những quyết tâm thực hiện kế hoạch đề ra, năm 

2017 doanh thu công ty mẹ đạt 162.474 triệu đồng, 

tăng 3,37% năm 2016 và vượt 0,29% kế hoạch, lợi 

nhuận sau thuế đạt 24.255 triệu đồng, bằng 99,31% 

năm 2016 và vượt 1,06% kế hoạch. 



 BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 56 

 

 

 

  

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt 

động của Ban Tổng Giám đốc và ghi nhận nỗ lực của 

Ban Tổng Giám đốc trong công tác lãnh đạo, điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng 

giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty phù hợp với định hướng của Hội đồng quản 

trị, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty, Cổ đông, 

người lao động và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Ban Tổng 

Giám đốc nắm rõ nguồn lực của Công ty và linh hoạt 

điều chỉnh kế hoạch, thích ứng với những biến động 

của thị trường. 

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt 

chẽ với nhau và với các bộ phận khác trong công tác 

điều hành và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Ban Tổng Giám đốc cũng hỗ trợ kịp thời cho cán 

bộ công nhân viên, quan tâm đến đời sống vật chất và 

tinh thần của người lao động, duy trì môi trường làm 

việc ổn định, lành mạnh, thân thiện. 

  ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG  

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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Năm 2018, dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định và duy trì đà phát triển. Tuy 

nhiên, doanh nghiệp vẫn sẽ đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn như: các chi phí đầu vào tiếp 

tục tăng, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, tình trạng ô nhiễm môi trường 

ngày càng gia tăng,… gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, 

những nghị định, thông tư mới được ban hành liên quan đến quản trị doanh nghiệp buộc 

CTW phải điều chỉnh hoạt động của mình nhằm đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật như: 

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công 

ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Chính 

phủ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính 

phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. 

   CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục 

ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao. 

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh 

sửa Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để phù 

hợp với thực tiễn hoạt động tại đơn vị cũng như 

các quy định pháp luật vừa ban hành..  

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu 

tư của Công ty một cách linh hoạt và phù hợp trên 

nguyên tắc chủ động nguồn nước cung cấp, liên 

kết mạng lưới khu vực đảm bảo kế hoạch cấp nước 

an toàn cho thành phố Cần Thơ.. 

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công 

ty theo đúng phạm vi quyền hạn và trách nhiệm 

của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ 

chức hoạt động của Công ty và các quy chế khác.. 

 

   CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và 

các khoản lợi ích 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

Hội đồng quản trị 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 

biểu quyết 

1 Ông Nguyễn Hữu Lộc Chủ tịch HĐQT 
Sở hữu cá nhân: 5.100 (0,02%) 
Đại diện vốn NN: 9.800.000 (35%) 

2 Ông Nguyễn Tùng Nguyên 
Thành viên HĐQT – 

kiêm Tổng Giám đốc 

Sở hữu cá nhân: 11.600 (0,04%) 

Đại diện vốn NN: 5.600.000 (20%) 

3 Bà Phan Thị Thiên 
Thành viên HĐQT - kiêm 

PTGĐ 

Sở hữu cá nhân: 5.600 (0,02%) 

Đại diện vốn NN: 2.520.000 (9%) 

4 Bà Giao Thị Yến Thành viên HĐQT 

Sở hữu cá nhân: 0 (0%) 

Đại diện vốn SGW: 3.374.000 
(12,5%) 

5 

Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh 
TV HĐQT 

Miễn nhiệm: 01/3/2017 

Sở hữu cá nhân: 0 (0%) 

Đại diện vốn ENVIRO: 6.310.400 
(22,54%) 

Ông Nguyễn Vĩnh Bình 
TV HĐQT 

Bổ nhiệm: 01/3/2017 

Sở hữu cá nhân: 0 (0%) 

Đại diện vốn ENVIRO: 6.310.400 

(22,54%) 

 

Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh: 

Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 

theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 01/3/2017 và được ĐHĐCĐ thường niên thông 

qua ngày 28/4/2017. 

Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm ngày 13/02/2017 của ông Hoàng Diệp Bảo Vinh. 

Ông Nguyễn Vĩnh Bình: 

Được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ theo Nghị 

quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2017 và được ĐHĐCĐ thường niên thông 

qua kết quả bầu cử bổ sung ngày 28/4/2017. 

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực 

đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT 
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 

1 Nguyễn Hữu Lộc Chủ tịch 5/5 100% 

2 Nguyễn Tùng Nguyên Thành viên 5/5 100% 

3 Phan Thị Thiên Thành viên 5/5 100% 

4 Giao Thị Yến Thành viên 5/5 100% 

5 

Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh Thành viên 

1/5 

(Ủy quyền tham dự và biểu quyết 

cho bà Giao Thị Yến) 

20% 

Ông Nguyễn Vĩnh Bình Thành viên 4/5 80% 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

CÁC TIỂU BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hiện nay Công ty không thành lập tiểu ban hội đồng quản trị. 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNH QUẢN TRỊ 

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý trong năm, các cuộc họp bất thường cũng được triệu tập khi có 

yêu cầu. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách quan 

sát viên. 

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp 05 lần. Báo cáo ghi nhận sự tham gia dự họp của các thành 

viên HĐQT tại các cuộc họp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 như sau: 

Các nghị quyết và quyết định trong năm 2017 của HĐQT: 

Nghị quyết HĐQT  

STT Số Nghị quyết Ngày phát hành Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 23/01/2017 Nghị quyết hội đồng quản trị quý I năm 2017. 

2 02/NQ-HĐQT 01/3/2017 

Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức 
danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Diệp Bảo Vinh (theo 

đơn từ nhiệm) và bổ nhiệm tạm thời chức danh thành viên 
HĐQT đối với ông Nguyễn Vĩnh Bình. 

(Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản) 

3 03/NQ-HĐQT 05/4/2017 Nghị quyết hội đồng quản trị quý II năm 2017. 
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STT Số Nghị quyết Ngày phát hành Nội dung 

4 05/NQ-HĐQT 21/6/2017 
Nghị quyết hội đồng quản trị thống nhất chủ trương xin ý kiến 
chủ sở hữu vốn Nhà nước về việc tiếp nhận nước của Công ty Cổ 

phần nước Sài Gòn – Cần Thơ. 

5 06/NQ-HĐQT 05/7/2017 

Nghị quyết hội đồng quản trị thống nhất thông qua phê duyệt 
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 

nước Bông Vang công suất 7.500m3/ngđ. 
(Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản) 

6 07/NQ-HĐQT 20/7/2017 

Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua danh sách nhân sự tham 

gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Trà 
Nóc – Ô Môn. 

(Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản) 

7 08/NQ-HĐQT 14/8/2017 Nghị quyết hội đồng quản trị quý III năm 2017. 

8 09/NQ-HĐQT 18/9/2017 

Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua Tờ trình xin ý kiến của 
Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc để kết toán số liệu chuyển 

sang công ty hợp nhất. 

(Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản) 

9 10/NQ-HĐQT 24/10/2017 Nghị quyết hội đồng quản trị quý IV năm 2017. 

10 01/QĐ-HĐQT 24/4/2017 
Quyết định v/v cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, 

BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc. 

11 02/QĐ-HĐQT 24/4/2017 
Quyết định v/v cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, 

BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Ô Môn. 

12 03/QĐ-HĐQT 24/4/2017 
Quyết định v/v cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, 

BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. 

13 04/QĐ-HĐQT 05/5/2017 
Quyết định v/v ban hành Quy chế đầu tư của Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Cần Thơ. 

14 05/QĐ-HĐQT 23/6/2017 

Quyết định v/v cử đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Cần Thơ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – 
Ô Môn. 

15 06/QĐ-HĐQT 06/7/2017 
Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu 
tư xây dựng Nhà máy nước Bông Vang công suất 7.500m3/ngđ. 

16 07/QĐ-HĐQT 14/8/2017 
Quyết định v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và 

công bố thông tin. 

17 08/QĐ-HĐQT 31/8/2017 
Quyết định v/v ban hành Quy chế trả lương người quản lý chuyên 

trách Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. 
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STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lâm Nguyệt Thanh Trưởng BKS 

2 Ngô Hồng Hạnh Thành Viên 

3 Trần Thị Ngọc Loan Thành Viên 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 

BAN KIỂM SOÁT   

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã tổ chức hoạt động phù hợp với quy 

định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo về số lượng cuộc họp, số thành viên 

tham dự và các quan sát viên để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.  

Đưa ra các định hướng triển khai một cách cụ thể, khả thi và giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị 

quyết của Đại Hội đồng cổ đông và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý cấp cao được triển khai hiệu quả 

đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

Những thay đổi trong năm của Ban Kiểm soát 

Không có 

Hoạt động Ban kiểm soát 

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm, chức năng và nhiệm vụ của mình. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn 

và kinh nghiệm của từng người, tiến hành kiểm tra các hoạt động của Công ty theo đúng quy định. 

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký (số lượng: 07 người) đã 

tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty đại chúng do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào 

tạo chứng khoán tổ chức vào ngày 15-16/12/2015 tại TP Hồ Chí Minh. 

Trong năm 2017, các thành viên Ban Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo một số đơn vị đã tham gia lớp 

tập huấn về quản trị doanh nghiệp do Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức từ ngày 23-24/6/2017 

tại TP Vĩnh Long. 

 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

 

 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

Công ty không có Thành viên HĐQT độc lập 
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Họ và tên Chức danh Thù lao 

Ông Nguyễn Tùng Nguyên Thành viên HĐQT 4.600.000 đ 

Bà Phan Thị Thiên Thành viên HĐQT 4.600.000 đ 

Bà Giao Thị Yến Thành viên HĐQT 4.600.000 đ 

Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh Thành viên HĐQT 4.600.000 đ 

Ông Nguyễn Vĩnh Bình Thành viên HĐQT 4.600.000 đ 

Bà Ngô Hồng Hạnh Kiểm soát viên 3.450.000 đ 

Bà Trần Thị Ngọc Loan Kiểm soát viên 3.450.000 đ 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không 

 

 

 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO  
VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

   

Thù lao, lương, thường và các khoản lợi ích 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty  

Công ty chú trọng thực hiện tốt những quy định liên quan đến quản trị công 

ty. Công ty xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Quy 

định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-

BTC ngày 22/09/2017. 

 

Ghi chú: 

Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao và thưởng tại 03 Công ty con trong năm 2017: 158.432.123 đồng.     

Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh nhận thù lao từ tháng 01-3/2017. 

Ông Nguyễn Vĩnh Bình nhận thù lao từ tháng 4-12/2017. 
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Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 

Địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

Website: www.ctn-cantho.com.vn 

http://www.ctn-cantho.com.vn/



