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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 

Ngày 26 tháng 4 năm 2018 

Tại: Hội trường - Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 

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

 

THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

I THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

8h00 đến 8h25 

(25 phút) 

- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. 

- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu. 

8h25 đến 8h45 

(20 phút) 

- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. 

- Trình Đại hội thông qua Danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. 

- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 

- Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”. 

- Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch 

- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu. 

8h45 đến 8h55 

(10 phút) 
- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”. 

II TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN 

8h55 đến 9h35 

(40 phút) 

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của công ty. 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017. 

- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành. 

- Các Báo cáo của BKS. 

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. 

- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. 

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017. 

- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi 

nhuận năm 2018. 

- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 

2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018.  

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

9h35 đến 10h00 

(25 phút) - Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời 
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III   BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI 

10h00 đến 10h20 

(20 phút) 

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 

- Các Báo cáo của HĐQT  

- Các Báo cáo của BKS 

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 

- Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. 

- Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017 và kế 

hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

IV GIẢI LAO 

10h20-10h30 

(10 phút) 
Giải lao 

V KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT 

10h30-10h40 

(10 phút) 
- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả 

VI BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM 

SOÁT 

10h40 – 11h 

(20 phút) 

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử và ứng cử TV HĐQT, BKS 

- Thông qua DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn 

- Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT,BKS 

- Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT,BKS 

VII KẾT THÚC ĐẠI HỘI 

11h đến 11h15 

(15 phút) 

- Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. 

- Thông qua Biên bản Đại hội 

- Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội. 
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- 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. 

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Số lượng các cuộc họp Hội đồng 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: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

1 Ông Nguyễn Hữu Lộc Chủ tịch HĐQT 5/5 100% 

2 Ông Nguyễn Tùng Nguyên 
Thành viên HĐQT – 

kiêm Tổng Giám đốc 
5/5 100% 

3 Bà Phan Thị Thiên 
Thành viên HĐQT –  

kiêm PTGĐ 
5/5 100% 

4 Bà Giao Thị Yến Thành viên HĐQT 5/5 100% 

5 
Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh Thành viên HĐQT 

1/5 

(Ủy quyền 

tham dự và 

biểu quyết 

cho bà Giao 

Thị Yến) 

20% 

Ông Nguyễn Vĩnh Bình Thành viên HĐQT 4/5 80% 
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2. Nội dung và kết quả của các cuộc họp Hội đồng quản trị 

Phiên họp 
Số thành viên 

tham dự 
Nội dung chính 

Ngày 

23/01/2017 

5/5 thành viên 

(ông Hoàng 

Diệp Bảo Vinh 

ủy quyền cho 

bà Giao Thị 

Yến tham dự và 

biểu quyết tại 

cuộc họp) 

- Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch 

SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Cần Thơ. Khi áp dụng giá nước mới, chỉ tiêu lợi 

nhuận năm 2017 sẽ điều chỉnh tăng 90% của phần 

doanh thu tăng thêm do giá nước mới. 

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 

2016 (theo Báo cáo số 25A/BC-CTN ngày 

18/01/2017) và Kế hoạch đầu tư năm 2017 (theo Kế 

hoạch số 25B/KH-CTN ngày 18/01/2017) của Công ty 

Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. 

- Thông qua chủ trương lập dự án đầu tư nâng công 

suất Nhà máy nước Hưng Phú thêm 10.000m3/ngđ. 

Giao TGĐ thực hiện theo trình tự, quy định của pháp 

luật. 

- Thông qua các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2017:  

+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016.  

+ Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017. 

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:  

 Mức cổ tức: thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2016 là 570 đồng/cổ phiếu. 

 Mức trích lập các quỹ được điều chỉnh phù hợp 

với thực tế. 

- Thông qua chủ trương hợp nhất Công ty CP Cấp 

nước Ô Môn và Công ty CP Cấp nước Trà Nóc. 

- Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của người đại diện 

vốn CanThoWassco tại Công ty CP Cấp nước Ô Môn 

và Công ty CP Cấp nước Trà Nóc. 

- Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2016 của Công 

ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. 

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và 

kế hoạch năm 2017 của các công ty con: Công ty Cổ 

phần Cấp nước Trà Nóc, Công ty Cổ phần Cấp nước 

Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. 
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Phiên họp 
Số thành viên 

tham dự 
Nội dung chính 

- Thông qua phương thức phản hồi ý kiến về các vấn 

đề thuộc thẩm quyền HĐQT:  

+ Trong thời hạn 14 ngày làm việc (kể từ ngày nhận 

theo dấu công văn đến hoặc nhận thông báo qua các 

phương tiện thông tin: điện thoại, fax, email), các 

thành viên HĐQT có ý kiến phản hồi kịp thời bằng 

văn bản (hoặc email) nêu rõ quan điểm đồng ý, không 

đồng ý hoặc có ý kiến khác. Riêng những trường hợp 

cần phản hồi ý kiến gấp, thời hạn sẽ được ấn định cụ 

thể.  

+ Trường hợp tài liệu không đủ, không có cơ sở để 

tham gia ý kiến thì trong vòng 07 ngày làm việc (kể từ 

khi nhận được tài liệu, nhận được thông báo qua các 

phương tiện thông tin), các thành viên HĐQT phải có 

ý kiến bằng văn bản (hoặc mail) để Tổ Thư ký bổ 

sung hoàn chỉnh tài liệu, thông tin. 

+ Quá thời hạn nêu trên, nếu thành viên HĐQT 

không có ý kiến hoặc không có đề xuất khác xem như 

đồng ý với nội dung đó.  

- Thông qua Báo cáo quản trị năm 2016. 

- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền 

lương thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 

- Thông qua cơ cấu Tổ Thư ký gồm 02 thành viên (01 

Thư ký và 01 Trợ lý Thư ký). 

- Thông qua Báo cáo kết quả thu hồi cổ phiếu của 

người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm 

cổ phiếu quỹ (số lượng cổ phiếu: 1.400 cổ phiếu. 

Nguồn mua: Quỹ đầu tư phát triển). 

- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2017 từ ngày 10-28/4/2017. Khoảng 

thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ dự kiến từ 

ngày 08-17/3/2017 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 

chọn ngày chốt chính thức. 
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Phiên họp 
Số thành viên 

tham dự 
Nội dung chính 

Ngày 

05/4/2017 

5/5 thành viên - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 

2016 của Công ty mẹ (sau kiểm toán). 

- Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động SXKD 

và đầu tư quý 1/2017 (theo báo cáo Quý 1 và kế hoạch 

đầu tư năm 2017 số 148A/BC.CTN ngày 30/3/2017). 

- Thông qua bổ sung vào Kế hoạch đầu tư 2017 công 

trình tuyến ống chuyển tải D.400 Trần Hoàng Na nối 

dài. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện theo trình tự, 

quy định của pháp luật. 

- Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2017 là: 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2017 (Thứ 

sáu). 

- Thông qua các Tờ trình và nội dung cần biểu quyết 

tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:  

+ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 

năm 2016 trên cơ sở sửa đổi: mức cổ tức năm 2016 là 

572 đồng/cp. 

+ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016. 

+ Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh 

doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 trên 

cơ sở sửa đổi các nội dung sau: 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: 

 Quỹ đầu tư phát triển: 12% Lợi nhuận sau thuế. 

 Dự kiến chia cổ tức: 570 đồng/cp. 

+ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, 

Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 

2017. 

+ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty. 

+ Dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình tại đại 

hội. 

+ Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng 

Giám đốc và Ban điều hành. 

- Thông qua và ban hành Quy chế đầu tư của 

CanThoWassco sau khi chỉnh sửa một số nội dung 

theo góp ý của các thành viên. 
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Phiên họp 
Số thành viên 

tham dự 
Nội dung chính 

Ngày 

21/6/2017 

5/5 thành viên 

 

- Thống nhất chủ trương trình xin ý kiến chủ sở hữu 

vốn Nhà nước (UBND TP Cần Thơ) về việc tiếp nhận 

nước của Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – Cần Thơ: 

+ Thời điểm tiếp nhận dự kiến: năm 2019 khi Nhà 

máy nước của Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – Cần 

Thơ bắt đầu phát nước và đủ điều kiện để tiếp nhận. 

+ Sản lượng: 5.000 m3/ngđ năm đầu tiên. 

+ Giá mua do Ban Điều hành đề xuất trình HĐQT 

quyết định trên nguyên tắc  đảm bảo lợi ích kinh tế 

của CanThoWassco, làm cơ sở để thương thảo Hợp 

đồng với Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – Cần Thơ. 

- Hai thành viên HĐQT là người đại diện vốn của 

Saigon Water và ENVIRO có văn bản Thông báo 

chính thức cho CanThoWassco về mối quan hệ giữa 

Saigon Water và ENVIRO với Công ty Cổ phần Nước 

Sài Gòn – Cần Thơ. 

Ngày 

26/7/2017 

5/5 thành viên - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 

tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối 

năm 2017 của CanThoWassco. 

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 6 tháng 

đầu năm 2017 và Kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 

2017 của CanThoWassco. 

- Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2017 của Công 

ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. 

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu 

năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 của các 

công ty con: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc, 

Công ty Cổ phần Cấp nước Ô Môn và Công ty Cổ 

phần Cấp nước Thốt Nốt. 

- Thông qua và ban hành Quy chế trả lương đối với 

người quản lý chuyên trách công ty. 

- Thông qua việc thực hiện các nội dung mới theo 

Nghị định 71/2017/NĐ-CP như sau: 

+ Thư ký Công ty kiêm chức danh Người phụ trách 

quản trị công ty và Công bố thông tin. 



 

 

7 

Phiên họp 
Số thành viên 

tham dự 
Nội dung chính 

+ Quy chế quản trị Công ty sẽ trình đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018. 

+ Các thành viên BKS lưu ý bổ sung chứng chỉ 

kiểm toán viên/kế toán viên. 

- Thông qua Tờ trình xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn 

CanThoWassco tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà 

Nóc – Ô Môn. 

- Thông qua Tờ trình số 341/TTr-CTN ngày 

18/7/2017 của Tổng Giám đốc về việc mua xe ô tô 

phục vụ công tác. Giao Tổng Giám đốc triển khai mua 

sắm theo quy định. 

Ngày 

24/10/2017 

5/5 thành viên - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 

tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối 

năm 2017 của CanThoWassco (theo Báo cáo kết quả 

SXKD số 524/BC-CTN ngày 24/10/2017). 

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng 

đầu năm 2017 và Kế hoạch đầu tư 3 tháng cuối năm 

2017 của CanThoWassco (theo Báo cáo đầu tư số 

525A/BC.CTN ngày 24/10/2017). 

- Về Dự thảo Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 

2018, Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 

100% các nội dung sau: 

+ Giao Tổng Giám đốc xem lại các Quyết định hiện 

hành và làm việc với cơ quan Phòng cháy chữa cháy, 

Sở Tài chính về việc bố trí chi phí cho trụ chữa cháy 

trong năm 2018. 

+ Thông qua các nội dung còn lại của Dự thảo Kế 

hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2018. 

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu 

năm 2017 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 của các 

công ty con: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô 

Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt. 

- Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2017 của Công 

ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. 
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3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 

Qua các cuộc họp trên, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết 

định trong năm như sau: 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày 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. 

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 
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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. 

III. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị 

- 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. 
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IV. Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 

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. 

V. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban điều 

hành và Ban kiểm soát 

1. Thù lao HĐQT, BKS: 

STT Họ và tên Chức danh Thù lao/tháng 

1 Ông Nguyễn Tùng Nguyên Thành viên HĐQT 4.600.000 đ 

2 Bà Phan Thị Thiên Thành viên HĐQT 4.600.000 đ 

3 Bà Giao Thị Yến Thành viên HĐQT 4.600.000 đ 

4 Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh Thành viên HĐQT 4.600.000 đ 

5 Ông Nguyễn Vĩnh Bình Thành viên HĐQT 4.600.000 đ 

6 Bà Ngô Hồng Hạnh Kiểm soát viên 3.450.000 đ 

7 Bà Trần Thị Ngọc Loan Kiểm soát viên 3.450.000 đ 

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. 

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ  

Trong năm 2017 Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào khác từ các 

thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát về việc phát sinh các 

giao dịch. 

VI. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Trong năm 2017, Công ty tiếp tục đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định 

pháp luật đối với một Công ty đại chúng quy mô lớn và các quy định trên sàn giao 

dịch UpCOM. 



















































 




