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THÔNG TIN CHUNG

• Thông tin khái quát     

• Quá trình hình thành và phát triển 

• Các giải thưởng tiêu biểu

• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

• Sơ đồ tổ chức   

• Định hướng phát triển

• Các rủi ro       
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Tên giao dịch

Tên tiếng anh

Giấy chứng nhận ĐKDN

Vốn điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

DONG NAI WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 3600259296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 07/04/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 11/05/2021

1.200.000.000.000 đồng

Trụ sở chính

Số điện thoại

Số fax

Website

Mã cổ phiếu

Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(0251) 3843 316

 (0251) 3847 149

www.dowaco.vn

DNW

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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UBND tỉnh Đồng Nai 
có Quyết định số 25/
QĐ ngày 14/03/1977 
về việc thành lập Công 
ty Khoan cấp nước trực 
thuộc Công ty Xây dựng 
Đồng Nai. Trong suốt quá 
trình hình thành và phát 
triển đây được xem là 
cột mốc quan trọng ghi 
dấu sự tạo lập, hợp nhất 
và phát triển của Công ty 
sau ngày thống nhất. Với 
ý nghĩa đó, Công ty quyết 
định lấy ngày 14/03 
hằng năm là ngày kỉ niệm 
thành lập Công ty. Công 
ty Khoan cấp nước Đồng 
Nai đã cải tạo nâng cấp 
thêm trạm bơm giếng 
ngầm, cấp nước cho hơn 
1.500 hộ dân với công 
suất 2.740m3/ngày.

Nhà máy 
nước Biên 
Hòa do 
người Pháp 
thiết kế và 
xây dựng 
với công 
suất là 
1 . 4 5 0 m 3 /
ngày.

Là giai đoạn khó khăn 
nhất đối với Công ty 
Khoan cấp nước Đồng Nai 
do ảnh hưởng của cơ chế 
bao cấp. Trong điều kiện 
xã hội đang chuyển biến, 
nhưng Công ty chuyển đổi 
không kịp. Nội bộ Công ty 
hoạt động mất ổn định, 
tình hình cấp nước không 
đảm bảo yêu cầu của xã 
hội. UBND tỉnh Đồng Nai 
quyết định giải thể Công 
ty Khoan cấp nước và 
thành lập mới Công ty Cấp 
nước Đồng Nai vào tháng 
4/1990.

Công ty vinh dự được  
Chủ tịch Nước tặng 
thưởng Huân chương 

Lao động hạng III.

Công ty Cổ phần 
Cấp nước Đồng Nai 
được cổ phần hóa 
từ Công ty TNHH 
MTV Cấp nước 
Đồng Nai. Tổng 
công suất khai 
thác năm 2014 đạt 
293.615m3/ngày; 
số lượng khách 
hàng sử dụng nước 

đạt 150.356 hộ.

Ngày 09/03/2016, Cổ 
phiếu công ty được 
chấp thuận đăng ký giao 
dịch trên Upcom với 
mã chứng khoán DNW 
và ngày 16/03/2016, 
DNW lần đầu giao dịch 
trên UpCOM với giá 
đóng cửa cuối phiên là 
17.000 đồng/cổ phiếu. 
Tổng công suất khai 
thác năm 2016 đạt 
308.101m3/ngày; số 
lượng khách hàng sử 
dụng nước đạt 202.269 
đấu nối.

Cơ quan viện trợ 
của chính phủ Úc 
tài trợ xây dựng 
thêm 1 cụm xử lý 
mới với công suất 
15.000m3/ngày. 
Tổng công suất là 
16.500m3/ngày.

Thành lập Xí 
nghiệp Khai thác 
nước Xuân Lộc tách 
khỏi Công ty Khoan 
cấp nước Đồng Nai. 
Xí nghiệp xây dựng 
thêm 2 trạm bơm 
nước, công suất 
3.300m3/ngày.

Công ty Cấp nước 
Đồng Nai mở 
rộng nhà máy 
nước Biên Hòa từ 
2 2 . 0 0 0 m 3 / n g ày 
lên 36.000m3/
ngày để tăng nguồn 
nước cung cấp cho 
các khu dân cư của 
thành phố Biên 
Hòa.

Tổng công suất 
khai thác đạt 
1 3 5 . 3 4 8 m 3 /
ngày; số lượng 
khách hàng 
sử dụng nước 
đạt 57.736 hộ. 
Công ty đón 
nhận Huân 
chương lao 
động hạng II.

Công ty Cổ phần 
Cấp nước Đồng Nai 
(DOWACO) chính 
thức đi vào hoạt động 
theo hình thức Công 
ty Cổ phần, tổng công 
suất khai thác đạt 
304.950 m3/ngày; 
số lượng khách hàng 
sử dụng nước đạt 
167.465 đấu nối.

Ngày 12/04/2019, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Đồng Nai cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh 
doanh thay đổi lần thứ 6 
cho Công ty Cổ phần Cấp 
nước Đồng Nai. Ngày 
01/06/2019, Công ty Cổ 
phần Cấp nước Đồng Nai 
thành lập hai phòng ban 
trực thuộc Công ty gồm: 
Phòng Kinh doanh và 
Phòng Kỹ thuật.

Tháng 8/2020 
Công ty đã cho 
ra mắt sản phẩm 
nước uống tinh 
khiết đóng chai, 
đóng bình Doriv 
nhằm tiếp tục xây 
dựng và nâng cao 
hình ảnh thương 
hiệu của Công ty.

1982

1967 1987 1993 2005 2015 2019 2021

1977 1990 1996 2014 2016 2020

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - Tháng 4/2021, Công 
ty hoàn thành đợt 
chào bán cổ phiếu 
cho cổ đông hiện 
hữu, tăng vốn điều lệ  
từ 1.000 tỷ đồng lên 
1.200 tỷ đồng.
- Tổng công suất khai 
thác năm 2021 đạt 
374.000m3/ngày; số 
lượng khách hàng 
sử dụng nước đạt 
252.008 đấu nối.
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU
Năm Số Quyết định Hình thức Giải thưởng Cơ quan cấp

2015

QĐ số 1336/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2016
Bằng Khen

“Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua yêu nước từ 2014 -2015”
UBND tỉnh Đồng Nai

QĐ số 1336/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2016
Cờ thi đua

“Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua yêu nước năm 2015”
UBND tỉnh Đồng Nai

2016

QĐ số 3238/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2016
Bằng khen

“Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động 

SXKD từ năm 2013 - 2015 góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”

UBND tỉnh Đồng Nai

QĐ số 3238/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2016
Khánh vàng 

“Đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh 

Đồng Nai lần thứ VI – 2016”
UBND tỉnh Đồng Nai

2017
QĐ số 2470/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2017
Bằng khen

“Đã có đóng góp trong phong trào ủng hộ Quỹ 

đền ơn đáp nghĩa, giai đoạn 2012 – 2017”
UBND tỉnh Đồng Nai

2018

-

Bảng ghi 

nhận và cảm 

ơn

“Đã có đóng góp trong công tác dân vận và 

phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 

2018”

Công an TP. Biên Hòa

QĐ số 2500/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2018
Bằng khen

“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua “Vì nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 

2013 - 2018”

UBND tỉnh Đồng Nai

-
Bảng vàng 

tri ân

“Đã có thành tích ủng hộ Quỹ Tri ân Liệt sĩ 

trong 5 năm (2013 - 2018)”

Hội hỗ trợ Gia đình Liệt sỹ 

Đồng Nai

QĐ số 4225/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2018
Bằng khen

“Đã có thành tích tiêu biểu tham gia cuộc vận 

động “Ngày vì người nghèo” và phong trào xây 

dựng “Nhà Đại đoàn kết” xóa nhà dột nát cho 

người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2000 – 2018”

UBND tỉnh Đồng Nai

- Bảng tri ân

“Tri ân Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 

tham gia cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” 

và phong trào xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” 

xóa nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000 – 2018”

UBMTTQ Việt Nam tỉnh 

Đồng Nai

2019

QĐ số 1177/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2019
Bằng khen

“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua yêu nước năm 2018”
UBND tỉnh Đồng Nai

QĐ số 38/QĐTHXDVN 

ngày 27/6/2019
Bằng khen

“Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội nhiệm 

kỳ IV (2014-2019)”

BCH Trung ương Tổng hội 

Xây dựng Việt Nam

QĐ số 126/QĐ-TĐKTT-

WH ngày 16/9/2019
Bảng Tri ân

“Tri ân tấm lòng vì nạn nhân chất độc da cam: 

Chương trình “hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân 

chất độc da cam Việt Nam” lần thứ 1”

Hội nạn nhân chất độc da 

cam dioxin Việt Nam

Năm Số Quyết định Hình thức Giải thưởng Cơ quan cấp

2020
QĐ số 1242/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2020.
Bằng khen 

Công ty CP cấp nước Đồng Nai  đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 

nước năm 2019

UBND tỉnh Đồng Nai

2021

QĐ số 03/QĐ-BCĐ.VPTT

ngày 16/4/2021
Giấy khen

Đtạ thành tích xuất săc trong cuộc vận động 

Hiến máu tình nguyện

Ban chỉ đạo Hiến máu tình 

nguyện tỉnh Đồng Nai

QĐ số 5171/QĐ-UBND

ngày 22/12/2021
Bằng khen

Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh
• Khai thác, xử lý và cung cấp nước: Khai thác, xử lý nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp, phân phối nước sạch.

• Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại: Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên ngành nước.

• Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Kinh doanh khách sạn.

• Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành nước.

• Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.

• Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng công trình công nghiệp.

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

 - Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp.

 - Thiết kế công trình cấp nước; Thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình; Dịch vụ hỗ trợ xây dựng; Dịch vụ  

  tư vấn thiết kế khác.

 - Thiết kế công trình thoát nước. Khảo sát, giám sát thi công, thẩm tra các công trình cấp thoát nước.

 - Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Giám sát thi công công trình dân dụng - công nghiệp. Lập hồ sơ  

  mời thầu. Đánh giá hồ sơ dự thầu. Thẩm định thiết kế kỹ thuật. Quyết toán các dự án đầu tư.

 - Tư vấn quản lý dự án đầu tư. Thẩm định hồ sơ mời thầu và dự toán-tổng dự toán.

 - Thẩm định kết quả đấu thầu.

• Xây dựng nhà các loại: Xây dựng công trình dân dụng.

• Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Kiểm định đồng hồ đo nước từ 15 mm đến 100 mm (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 

theo quy định của pháp luật).

Địa bàn kinh doanh

Hiện nay, các nhà máy sản xuất nước mặt đang khai thác và cung cấp nước cho các khu vực như sau: 

• Khu vực thành phố Biên Hòa (29 phường và 1 xã Long Hưng).

• Khu vực Long Thành: Thị trấn Long Thành (Văn Hải, Phước Hải, Phước Thuận, Phước Long, Cầu Xéo, Kim Sơn), xã Long 

Đức, An Phước, Lộc An, Long An, Tam An, Bình Sơn. 

• Khu vực huyện Xuân Lộc: Thị trấn Gia Ray, xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa, Xuân Hiệp, Suối Cát, Xuân Trường.

• Khu vực huyện Định Quán: Thị trấn Định Quán, xã Phú Vinh, Phú Lợi, Gia Canh, Phú Ngọc, Ngọc Định.

• Khu vực Tân Phú: Thị trấn Tân Phú, 1 phần xã Trà Cổ.

• Khu vực huyện Vĩnh Cửu: Thị trấn Vĩnh An, xã Vĩnh Tân, xã Thạnh Phú, xã Thiện Tân, xã Tân An.

• Khu vực huyện Trảng Bom: Thị trấn Trảng Bom, xã Hố Nai 3, Xã Bắc Sơn, Bình Minh, Quảng Tiến, Giang Điền.

• Khu vực huyện Nhơn Trạch: Khu trung tâm huyện Nhơn Trạch, các KCN Nhơn Trạch, khu dân cư xã Hiệp Phước, Long 

Thọ, Phước An, Phước Thiền, Phú Hội (qua đồng hồ tổng của Công ty mẹ và Công ty Cấp nước Hồ Cầu Mới).

• Khu vực TP.Long Khánh: TP. Long Khánh (gồm 11 phường: Bảo Vinh, Bàu Sen, Phú Bình, Suối Tre, Xuân An, Xuân Bình, 

Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Thanh, 02 xã: Bảo Quang, Bàu Trâm); KCN Long Khánh, KCN Suối Tre.
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CƠ CẤU VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Sơ đồ tổ chức

• Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả cổ đông có quyền 

biểu quyết. Đại hội đồng cố đông có quyền quyết định những vấn đề thuộc quyền hạn theo quy định 

của Luật pháp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện biểu quyết 

trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền.

• Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, do ĐHĐCĐ bầu ra. Hội đồng quản trị có toàn quyền 

nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những 

vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những 

cán bộ quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội 

bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

• Ban kiểm soát: là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc, có nhiệm 

vụ kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Hiện tại, Ban Kiểm 

soát Công ty gồm 3 thành viên do ĐHĐCĐ bầu hoặc miễn nhiệm theo thể thức bầu trực tiếp, bỏ 

phiếu kín.

• Giám đốc: là người đại diện theo pháp luật của Công ty, là người điều hành công việc hàng ngày và 

chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyết định công tác quản lý, điều hành, nghị 

quyết, kế hoạch của HĐQT. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc về các công việc, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi sai phạm 

trước pháp luật nhưng Giám đốc vẫn chịu trách nhiệm chính.

Mô hình quản trị
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Công ty mẹ

Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

• Mã cổ phiếu: SNZ.

• Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

• Vốn điều lệ: 3.765.000.000.000 đồng.

• Điện thoại: (0251) 8860 561.

• Fax: (0251) 8860 573.

• Website: sonadezi.com.vn

• Sở hữu DNW: 767.869.200.000 đồng – 63,99%. 

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 3600335363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu 

ngày 01/07/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/5/2021.

• Ngành nghề kinh doanh:

- Đầu tư phát triển đô thị công nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư.

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc  đi thuê.

- Mua, bán, cho thuê kho bãi và nhà xưởng.

- Khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước, kinh doanh vật tư, thiết bị ngành nước.

- Kinh doanh cầu cảng, bến bãi, kho tàng và các dịch vụ hỗ trợ cho vận tải.

- Xây dựng nhà các loại.

- Cho thuê nhà ở.

- Dịch vụ quản lý môi trường.

- Dịch vụ du lịch.

- Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác.

STT Thông tin

CÔNG TY CON

1 Công ty Cổ phần cấp 
nước Nhơn Trạch

• Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai.

• Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, 
công nghiệp; phân phối nước sạch.

• Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
• Tỷ lệ sở hữu của Dowaco tại 31/12/2021: 52,44%.
 

2 Công ty Cổ phần Cấp 
nước Long Khánh

• Địa chỉ: số 02 bis Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, 
tỉnh Đồng Nai.

• Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, lọc nước và phân phối nước sạch phục vụ cho 
nhu cầu sinh hoạt tại các khu dân cư, cung cấp nguồn nước phục vụ cho hoạt động công 
nghiệp.

• Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng.
• Tỷ lệ sở hữu của Dowaco tại 31/12/2021: 51,00%

CÔNG TY LIÊN KẾT

1
Công ty Cổ phần Dịch 
vụ và Xây dựng Cấp 
nước Đồng Nai

• Địa chỉ: Số 52 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.

• Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và phân phối nước sạch; lắp đặt đường 
ống cấp nước, thoát nước, bơm nước

• Vốn điều lệ: 23.450.000.000 đồng.
• Tỷ lệ sở hữu của Dowaco tại 31/12/2021: 36,00%

2 Công ty Cổ phần Cấp 
nước Gia Tân

• Địa chỉ: Đường Gia Tân 1, ấp Dốc Mỏ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
• Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công 

nghiệp; phân phối nước sạch.
• Vốn điều lệ: 173.615.162.500 đồng.
• Tỷ lệ sở hữu của Dowaco tại 31/12/2021: 25,00%
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
• Trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp giáo 

dục ý thức trách nhiệm nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty với mục tiêu nâng cao thương hiệu, hướng tới khách 

hàng, vì khách hàng phục vụ. Thực hiện có hiệu quả việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý mạng lưới, vận hành, 

giám sát hoạt động sản xuất tại các nhà máy.

• Tăng cường công tác chủ động phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban, chi nhánh đảm bảo đem lại hiệu quả trong thực 

hiện các nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

• Thực hiện từng bước tự động hóa trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động. 

• Tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, người lao động, nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu phát triển của Công ty,

• Tăng cường công tác phát triển khách hàng tại các khu vực do CNCN Thạnh Phú 15.000m3/ngày và dự án Hệ thống cấp 

nước Thiện Tân (giai đoạn 2) cung cấp; Khu vực huyện Long Thành; các khu vực địa bàn 6 xã lên phường (Hiệp Hòa, Hóa 

An, Tân Hạnh, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước).

• Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là cung cấp nước sạch, một sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt hằng 

ngày của người dân, do đó ngoài hoạt động kinh doanh, Công ty còn phải đảm bảo vai trò phục vụ an sinh xã hội, Công 

ty sẽ nỗ lực để nhân dân trong khu vực được sử dụng nước sạch, góp phần cùng cơ quan ban ngành chức năng cải thiện 

môi trường sống và chăm lo sức khỏe cho nhân dân. 

• Tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy phạm của Nhà nước về thi công mạng lưới cấp nước, bảo vệ hệ thống công trình ngầm 

nói riêng và cơ sở vật chất hạ tầng nói chung; chấp hành pháp luật về tài nguyên nước, bảo vệ khai thác nguồn nước hiệu 

quả tiết kiệm, hạn chế ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ an ninh nguồn nước.

• Thực hiện nghiêm chỉnh chương trình sản xuất kinh doanh, thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước thô.

• Xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các cấp cán bộ lãnh đạo quản lý và nhân viên. Tích cực tham gia vào các chương 

trình an sinh xã hội của địa phương.

Các mục tiêu phát triển bền vững đối với môi trường, 
xã hội và cộng đồng của Công ty
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Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng 

lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc 

gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng 

phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây 

lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa 

phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của 

người dân và phát triển kinh tế- xã hội. Tuy vậy, với những 

phản ứng nhanh chóng, hiệu quả của chính phủ, nền kinh tế 

Việt Nam được xem là một điểm sáng trong bức tranh kinh 

tế ảm đạm của toàn thế giới. Theo Tổng cục Thống kê, năm 

2021, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 ước tính 

tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, quý I tăng 

4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 

5,22%.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành năm 

2021 ước đạt 2.892 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 

2020. Tuy đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua 

nhưng là kết quả khả quan trong bối cảnh đại dịch COVID-19 

diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới.

CÁC RỦI RO
Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luật

Dowaco luôn coi tuân thủ pháp luật là một mục tiêu quan 

trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của công 

ty. Mọi thay đổi trong chính sách của chính phủ đều có tác 

động tới quá trình hoạt động của Công ty. Với vai trò là một 

doanh nghiệp trong nền kinh tế, Dowaco chịu sự điều chỉnh 

của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế … và các văn bản 

dưới Luật liên quan. Bên cạnh đó, là một công ty đại chúng 

và đã đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM, Công ty cũng chịu 

ảnh hưởng nhiều từ sự thay đổi, cập nhật của Luật Chứng 

khoán cùng các Nghị định, Thông tư liên quan. Đặc biệt, Luật 

Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành vào 26/11/2019 

và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành 

vào 17/06/2020 đã cùng có hiệu lực từ 01/01/2021 với 

nhiều quy định, cơ chế mới thay thế so với các quy định cũ, 

sẽ góp phần tạo một hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ và 

khoa học, giúp Công ty có thể hoạt động một cách hiệu quả.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/12/2021 đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020, 

cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài năm 2021 có 61 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt 

Nam là 409 triệu USD, tăng 28,6% so với năm 2020.

Ngoài ra, Việt Nam cũng được nhận định là quốc gia hưởng lợi khi Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến 

phức tạp khi mà Mỹ liên tục áp thuế và đưa ra các chính sách bất lợi với Trung Quốc. Điều này làm cho các tập đoàn lớn lo lắng 

và nhanh chóng tái cơ cấu lại chuỗi cung ứng của họ theo hướng giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, điển hình là 

15 công ty Nhật dự kiến chuyển nhà máy sang Việt Nam.

Đối với tỉnh Đồng Nai, địa phương vẫn luôn là một trong những tỉnh thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất, Chính phủ 

đã thực hiện phê duyệt 35 khu công nghiệp, đến nay đã thành lập 32 khu công nghiệp với tổng diện tích đất tự nhiên đạt 

hơn 10,2 nghìn ha; 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, và với tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đang hoạt động đạt gần 

81,93%, nhu cầu đối với việc sử dụng nước sạch là rất lớn. Bên cạnh đó, theo quy hoạch về phát triển cấp nước cho các khu 

đô thị và công nghiệp đến năm 2025, Việt Nam hướng đến các mục tiêu tỷ lệ tiếp cận nước sạch được cung cấp tập trung ở 

khu đô thị là 100% với tiêu chuẩn tiêu thụ 120 lít/người/ngày. 

Trong khi đó, tỷ lệ tiếp cận nước sạch an toàn ở nông thôn chỉ đạt 75%. Đây là những cơ hội lớn cho việc tăng trưởng của các 

doanh nghiệp ngành cấp nước nói chung và Dowaco nói riêng. Do vậy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Dowaco vẫn 

luôn chủ động xem xét các nhân tố vĩ mô để kịp thời đề ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty và các cổ 

đông.

Ngoài ra, khai thác và phân phối nước đến các đô thị, 

khu công nghiệp - mảng kinh doanh chính của Dowaco 

còn chịu sự ràng buộc của Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo 

vệ môi trường,… cũng như các quy định về chất lượng nước 

đến khách hàng mà gần đây là Chỉ thị số 34/CT-TTg ban 

hành ngày 28/8/2020 về tăng cường công tác quản lý hoạt 

động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an 

toàn, liên tục. Việt Nam ngày càng hội nhập phát triển, đòi 

hỏi việc phải luôn thay đổi, cập nhật để hệ thống pháp lý 

được hoàn thiện hơn. Sự thay đổi của Luật và các văn bản 

dưới Luật sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động vận hành 

doanh nghiệp, đòi hỏi Ban Lãnh đạo Công ty phải thận trọng 

và kịp thời cập nhật các thay đổi để đảm bảo giảm rủi ro về 

mặt quản trị, cơ chế quản lý xuống mức thấp nhất.
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Rủi ro thất thoát nước

Rủi ro từ nguồn nước tự 
nhiên khai thác

Rủi ro giá cả đầu ra

Rủi ro khác

Đối với các doanh nghiệp ngành cấp nước, tỷ lệ thất thoát 

nước luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu, là một tiêu chí 

trong quản lý tài nguyên của Công ty. Nước rò rỉ được phân 

theo hai dạng chính là loại dễ thấy (nước tràn trên mặt đất) 

và loại khó thấy (nước chảy ngầm dưới lòng đất, chảy vào 

hệ thống cống thoát nước, đường ống nước có đoạn đi qua 

cầu, qua suối...) nên việc kiểm soát thất thoát rất khó khăn. 

So sánh với các nước trong cùng khu vực, tỷ lệ thất thoát 

nước tại Việt Nam luôn nằm trong nhóm cao, gây lãng phí 

lớn. 

Nguyên nhân thất thoát nước lớn là do hệ thống đường ống 

cấp nước ở nhiều đô thị quá cũ, có nhiều tuyến ống sử dụng 
lâu năm nên tình trạng đường ống nước bị vỡ khiến nước 
bị rò rỉ hoặc chảy tràn lan ra ngoài là điều dễ thấy. Ngoài ra 
còn có cả sự gian lận trong sử dụng nước của một bộ phận 
người dân còn thiếu ý thức chấp hành quy định dẫn đến 
nguồn nước sạch bị thất thoát trầm trọng. Trước thực trạng 
trên, Dowaco đã lên phương pháp kiểm tra, sửa chữa, thay 
thế các đoạn hư hỏng, rò rỉ đồng thời áp dụng công nghệ 
thông tin trong thực hiện quản lý mạng lưới tuyến ống, tài 
sản. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện giám sát thi công các 
tuyến ống hộ hùn, đồng hồ khách hàng đảm bảo đúng hồ 
sơ thiết kế. 

Cũng như các doanh nghiệp khai thác và cung cấp nước 

khác, Dowaco lấy nguồn đầu vào từ các sông, các hồ, mạch 

nước ngầm thuộc khu vực như sông Đồng Nai, hồ Trị An, 

Gia Ui … Tuy nhiên, khu vực này cũng là nơi tập trung nhiều 

doanh nghiệp, khu công nghiệp và đất sản xuất nông nghiệp. 

Tình trạng ô nhiễm do không sử dụng hệ thống xử lý nước 

thải đúng chuẩn, xả rác ven sông, hồ, các sản phẩm hóa học 

phục vụ nông nghiệp làm suy giảm chất lượng nguồn nước 

đầu vào của công ty. 

Bên cạnh các yếu tố thuộc về con người, thời tiết cũng đóng 

vai trò quan trọng trong trữ lượng cũng như chất lượng của 

nguồn nước đầu vào. Tình hình thời tiết năm 2020 khá khắc 

nghiệt, đầu năm nắng gắt, hạn hán, cuối năm mưa bão, và dự 

báo tình hình năm 2021 nghiêm trọng hơn do hậu quả của 

biến đổi khí hậu mà Việt Nam là một trong những nước chịu 

nhiều ảnh hưởng nhất. Có thể thấy, Công ty sẽ phải tiếp tục 

đối diện những khó khăn để đem lại nguồn nước sạch cho 

khách hàng. 

Do cung cấp nước sạch được quy định là dịch vụ công ích 

đồng thời lại được quy định là hoạt động sản xuất kinh 

doanh chịu sự kiểm soát của Nhà nước nên giá bán sản 

phẩm Công ty phải thực hiện theo Quyết định số 20/2014/

QĐ – UBND ngày 23/05/2014 về việc ban hành giá cung cấp 

nước máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và không thể chủ động 

trong việc điều chỉnh giá cung cấp nước tức thời. Các doanh 

nghiệp hoạt động trong ngành nghề này cần phải tuân thủ 

các quy định của Pháp luật về khai thác, sản xuất và cung 

cấp nước. Hơn nữa, giá bán nước luôn được Nhà nước điều 

chỉnh để hài hoà lợi ích của doanh nghiệp và đối tượng sử 

dụng nước. Để đảm bảo lợi ích chung, Nhà nước ban hành 

ra các khung giá về nước áp dụng cho các khu vực và đối 

tượng khác nhau, chính vì thế giá bán nước tại một số thời 

điểm chưa được điều chỉnh kịp thời so với tình hình giá cả 

thị trường nên có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận của 

Công ty. Chính vì vậy, kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát nước, giữ 

gìn nguồn nguyên liệc đầu vào là việc Dowaco tập trung đẩy 

mạnh hiện nay nhằm hạn chế tối đa rủi ro về giá.

Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng 

bởi những rủi ro khác như rủi ro biến động chính trị, xã hội 

trên thế giới, chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai, hỏa hoạn,,… 

Những rủi ro này mặc dù khó xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ có 

thể sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh 

doanh của công ty. Đây là những rủi ro không thể loại trừ 

nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm 

bắt kịp thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt các công tác 

tuyên truyền đồng thời linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch 

điều hành công việc một cách tối ưu nhằm hạn chế đến mức 

thấp nhất khả năng xảy ra của các rủi ro này.



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH

• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

• Tổ chức và nhân sự      

• Tình hình đầu tư, thực hiện dự án 

• Tình hình tài chính    

• Cơ cấu cổ đông

• Báo cáo phát triển bền vững   
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Sản lượng nước sản xuất

Khoản mục
Thực hiện

2020

Thực hiện

2021
%TH2021/TH2020

Số lượng danh bộ (đồng hồ) 242.100 252.008 104%

Sản lượng tiêu thụ (m3/năm) 104.653.814 108.863.439 104%

ĐVT: Triệu đồng

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Khoản mục Thực hiện 2020 Thực hiện 2021 %TH2021/TH2020

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.115.652 1.155.796 103,60%

Lợi nhuân trước thuế 172.390 427.474 247,97%

Lợi nhuận sau thuế 161.823 403.336 249,25%

Kết quả hoạt động của công ty (hợp nhất)
ĐVT: Triệu đồng

Căn cứ chuẩn thu tháng 12/2021 tình hình cung cấp nước thể hiện qua bảng số liệu sau

Tính đến thời điểm cuối năm 2021 sản lượng sản xuất đạt 86% công suất thiết kế và giấy phép khai thác được cấp của các 
nhà máy (374.000/435.240 m3/ngày đêm), sản lượng tiêu thụ đạt 70% (298.000/435.240 m3/ngày đêm), tỷ lệ thất thoát 
bình quân 20,2%. 

2020 2021

242.100

252.008

Số lượng danh bộ (đồng hồ)
2020 2021

104.653.814

108.863.439

Sản lượng tiêu thụ (m3/năm)

Trong năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh của DNW và toàn 
tỉnh Đồng Nai nói chung. Dù vậy, DNW đã hoàn thành và vượt kế hoạch ở nhiều chỉ tiêu. Trong đó, Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ năm 2021 vượt 3,6%; lợi nhuận trước thuế vượt 147,97%; lợi nhuận sau thuế vượt 149,25%, bảo toàn được 
lực lượng lao động trong đại dịch, đảm bảo công ăn việc làm và đời sống cho người lao động.
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Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục
Năm 2020 Năm 2021

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Doanh thu cung cấp nước 1.073.756 96,24% 1.111.645 96,18%

Doanh thu cung cấp dịch vụ lắp đặt 41.195 3,69% 39.064 3,38%

Doanh thu bán nước tinh khiết 345 0,03% 4.695 0,41%

Doanh thu khác 356 0,03% 392 0,03%

Tổng cộng 1.115.652 100% 1.155.796 100%

Năm 2021 là một năm hết sức khó khăn đối với nền kinh tế tỉnh Đồng Nai nói chung và Công ty CP Cấp nước Đồng 

Nai nói riêng, dịch bệnh bùng phát mạnh, giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất 

kinh doanh của Công ty, tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, sự chỉ đạo của Tổng Công ty Sonadezi và 

đặc biệt là sự điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV đã giúp tình hình hoạt 

động của Công ty luôn ổn định và hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Riêng hoạt động cung cấp dịch vụ lắp đặt và tỷ lệ thất thoát bình quân chưa đạt được theo kế hoạch đề ra theo 

số liệu công ty mẹ (Doanh thu xây lắp kế hoạch: 37 tỷ đồng, thực hiện: hơn 33,4 tỷ đồng; tỷ lệ thất thoát nước kế 

hoạch: 19,4% thực hiện: 20,2%); nguyên nhân là do dịch bệnh kéo dài, Công ty phải thực hiện giãn cách xã hội theo 

qui định của Nhà nước nên việc triển khai lắp đặt cho khách hàng mới cũng như công tác cải tạo sửa chữa phục vụ 

phòng chống thất thoát phải tạm ngưng trong khoảng thời gian dài.

Doanh thu nước uống đóng chai Doriv theo báo cáo hợp nhất đạt gần 5 tỷ đồng vượt nhiều so với kế hoạch, nguyên 

nhân tăng đột biến là do trong những tháng giãn cách xã hội để thực hiện phòng chống dịch Covid 19, Tổng Công ty 

Sonadezi và các đơn vị thành viên, cùng các đối tác của Dowaco thường xuyên thực hiện chương trình tài trợ nước 

uống cho các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, qua đó giúp việc tiêu thụ sản phẩm tăng 

cao. Doanh thu tài chính hợp nhất đạt hơn 144 tỷ đồng là do phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ hơn 126 tỷ đồng, 

dẫn đến lợi nhuận sau thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty tăng đột biến.

Trong công tác sản xuất các đơn vị chi nhánh đã thực hiện tốt việc vận hành các nhà máy cũng như các chính sách 

Công ty đề ra góp phần hoàn thành kế hoạch chung của Công ty. Công tác tiết giảm chi phí tiếp tục được Ban điều 

hành Công ty quan tâm thực hiện tốt, qua đó giúp lợi nhuận đạt được theo kế hoạch.



31 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2021

32BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2021

DOANH THU THUẦN (Hợp nhất) 

đạt 1.155.791 triệu đồng

tăng 3,60% so với năm 2020

Kết quả hoạt động kinh doanh (Hợp nhất)

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục Thực hiện 2020 Thực hiện 2021 %TH2021/TH2020

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.115.652 1.155.796 103,60%

Lợi nhuân trước thuế 172.390 427.474 247,97%

Lợi nhuận sau thuế 161.823 403.336 249,25%

Có thể nói, năm 2021 là một năm khá thành công của Dowaco khi mà lợi nhuận sau thuế tăng cao nhất từ trước tới nay khi 

ghi nhận 403.336 triệu đồng với mức tăng 149,25% dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ tăng nhẹ 3,6% so với năm 

2020. Góp phần vào mức tăng mạnh này là nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính khi tăng từ 6.680 triệu đồng lên 144.622 

triệu đồng, bao gồm lãi từ tiền gửi ngân hàng, chênh lệch tỷ giá. Các chi phí liên quan có xu hướng chững lại hoặc chỉ tăng nhẹ 

không đáng kể và chiếm tỉ trọng khá thấp, trong đó ghi nhận chi phí tài chính giảm mạnh 71,47% từ 155.965 triệu đồng xuống 

44.503 triệu đồng. Năm 2021 vừa qua công ty rất quản lý rất tốt các chi phí hoạt động trong tình hình dịch bệnh đe dọa nền 

kinh tế Việt Nam và nổi bật nhất khi có lợi nhuận sau thuế cao so với ngành.

1.115.652

172.390 161.823

1.155.796

427.474 403.336

Doanh thu bán hàng và cung 
ca�p dịch vụ

Lợi nhuân trước thue� Lợi nhuận sau thue�

2020 2021
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Tổ chức và nhân sự
Danh sách Ban điều hành

BÀ PHẠM THỊ HỒNG

Giám đốc

• Năm sinh: 1979.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.

• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2021: 25.000.000 cổ phần, 

chiếm 25% vốn điều lệ.

• Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

• Số cổ phần đại diện sở hữu: 25.000.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.

ÔNG ĐẶNG VĂN CHẤT

 Phó Giám đốc

• Năm sinh: 1977.

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường.

• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2021: 10.000.000 cổ phần, 

chiếm 10% vốn điều lệ.

• Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

• Số cổ phần đại diện sở hữu: 10.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.

• Năm sinh: 1971.

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán tài chính;

                                                       Thạc sỹ Kinh doanh và quản lý.

• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2021: 10.010.600 cổ phần,

        chiếm 10,01% vốn điều lệ.

• Số cổ phần cá nhân sở hữu: 10.600 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

• Số cổ phần đại diện sở hữu: 10.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.

ÔNG NGUYỄN CAO HÀ 

Phó Giám đốc

STT Thành viên Chức vụ

1 Bà  Phạm Thị Hồng Giám đốc

2 Ông Đặng Văn Chất Phó Giám đốc

3 Ông Nguyễn Cao Hà Phó Giám đốc

4 Bà Nguyễn Thu Oanh Kế toán trưởng

• Năm sinh: 1969.

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.

• Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2021: 28.800 cổ phần, 

chiếm 0,03 vốn điều lệ.

• Số cổ phần cá nhân sở hữu: 28.800 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ.

• Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

BÀ NGUYỄN THU OANH 

Kế toán trưởng

Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2021: không có
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STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ lao động  892 100%

1 Trình độ đại học,trên đại học  488 54,71%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp  121 13,57%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật  283 31,73%

II Theo loại hợp đồng lao động  892 100%

1 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm  89 9,98%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn  803 90,02%

III Theo giới tính  892 100%

1 Nam  594 66,59%

2 Nữ  298 33,41%

Số lượng cán bộ công nhân viên Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động (người) 946 936 932  906 892

Thu nhập bình quân  

(đồng/người/tháng)
10.800.000 11.400.000 13.200.000  15.300.000 16.443.950

54,71%

13,57%

31,73%

Theo trı̀nh độ lao động
Trı̀nh độ đại học,trên đại học Trı̀nh độ  cao đa�ng, trung ca�p Công nhân kỹ thuật

90,02%

9,98%

Theo loại hợp đồng lao động

Hợp đo� ng không xác định thời hạn Hợp đo� ng xác định thời hạn từ 1-3 năm

66,59%

33,41%

Theo giới �nh

Nam Nữ

946 936 932 906 892

10.800.000
11.400.000

13.200.000
15.300.000

16.443.950
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6.000.000

8.000.000

10.000.000
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18.000.000

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
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930

940

950
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To� ng so�  lượng người lao động (người) Thu nhập bı̀nh quân (đo� ng/người/tháng)
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Chính sách nhân sự

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động 

có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở 

rộng sản xuất kinh doanh. Nhân sự được tuyển dụng không 

chỉ có năng lực phù hợp mà còn được định hướng phát triển 

nghề nghiệp và gắn bó lâu dài cùng Công ty. Tùy theo từng 

vị trí cụ thể Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, 

song tất cả chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản 

như: có trình độ chuyên môn cơ bản, ham học hỏi, yêu thích 

công việc, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo. Đối 

với các vị trí quan trọng, yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe 

gồm các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả 

năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin học.

Về đào tạo

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hệ thống 

quản lý chất lượng. Công tác đào tạo và đào tạo lại hàng năm được thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp. Các chương trình đào 

tạo chú trọng vào nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và nhận thức của CBCNV về quản lý kinh doanh, an toàn 

lao động và an toàn vệ sinh,... từ đó nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra. Riêng lao động cần nâng cao 

tay nghề khi phát sinh những quy trình công nghệ mới đều được gửi đi đào tạo chuyên sâu trực tiếp tại các đơn vị.

Chính sách thu hút nhân tài thì Công ty có chính sách lương, thưởng đặc biệt đối với các CBCNV giỏi và nhiều kinh nghiệm 

trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân nhân viên lâu dài, mặt khác để thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác 

nhau về làm việc cho Công ty. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, trong năm 2021, Công ty chưa tổ chức/tham gia các khóa đào tạo 

về chuyên môn, nghiệp vụ và quản trị công ty.

Về tuyển dụng

Chính sách lương
Điều 1: Thời điểm trả lương căn cứ ghi trên hợp đồng lao động và được thanh toán làm 2 lần vào ngày 20 của tháng hiện tại 

và ngày 5 của tháng liền kề.

Đơn giá trả lương được căn cứ vào mức lương được ghi trên hợp đồng lao động cá nhân. Người lao động khi lãnh lương phải 

biết được mọi khoản lương được lãnh của mình.

Điều 2: Căn cứ vào quy định của luật lao động 2019 và quy chế tiền lượng của công ty, tất cả người lao động làm việc tại Công 

ty đều phải qua thời gian thử việc và được hưởng 85% lương căn bản theo chức danh công việc hoặc theo Bộ luật hiện hành. 

Sau thời gian thử việc nếu người lao động được chính thức ký hợp đồng tuyển dụng thì sẽ được hưởng 100% lương căn bản 

theo chức danh công việc.

Điều 3: Nếu có nhu cầu làm thêm giờ thì người lao động được trả lương làm thêm giờ theo điều 97 Chương VI của Bộ luật lao 

động đã được sửa đổi và theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành.

• Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

• Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%.

• Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

• Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc 

tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

• Người lao động làm việc thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định, người lao động còn được trả thêm 

20% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc ban ngày.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Khen thưởng
Chế độ khen thưởng (do doanh nghiệp định mức thực hiện 

theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Bộ Luật lao động về tiền lương) và theo Quy chế 

lương và Nội quy lao động Công ty, Thưởng ít nhất 01 tháng 

lương (tháng lương thứ 13) cho Người lao động theo mức 

lương trên HĐLĐ và tùy vào kết quả hoạt động kinh doanh 

của Công ty.

Các phúc lợi khác
Được trích từ chi phí của Công ty, Quỹ khen thưởng phúc lợi 

các khoản chăm lo cho người lao động cụ thể như sau:

• Hằng năm, tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ 

mát một lần, về chi phí tùy theo tình hình kinh doanh 

của Công ty.

• Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người 

lao động.

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao và phúc lợi mới của Công ty
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Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn

STT Công trình Giá trị

1 Dự án cấp nước Thiện Tân giai đoạn 2 15.217.210.954  

2 Dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1 và 2 105.636.735.409

3 Tuyến ống cấp nước HDPE D300 từ ngã tư Vũng Tàu về CN Biên Hòa 16.617.077.199

4 Các dự án khác 17.615.293.412 

Tổng cộng 155.086.316.974

Đến ngày 31/12/2021 chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang là: 155.086.316.974 đồng,  bao gồm các công trình cơ bản 

như sau:

Đơn vị tính: đồng

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên việc đầu tư xây dựng cơ bản trong năm không đạt được theo kế hoạch đã đề ra. 

Các dự án hầu hết đều được triển khai bắt đầu từ quý 4/2021 (sau khi hết thực hiện giãn cách xã hội).

Tình hình thực hiện các dự án

STT Dự án Tiến độ

1 HTCN Nhơn Trạch GĐ1, công suất 
100.000m3/ngày

Đang chờ ý kiến của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều 
chỉnh TMĐT phục vụ công tác quyết toán Vốn đầu tư

2 HTCN Nhơn Trạch GĐ 2, công suất 
100.000m3/ngày

- Tạm ngưng việc thực hiện dự án và không tiếp tục sử dụng vốn 
vay;
- Đang thảo luận với Tư vấn về các khoản thanh toán còn lại của 
hợp đồng Dịch vụ Tư vấn

3 Hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 2, 
công suất 100.000m³/ngày

Chủ đầu tư và nhà thầu Kumho đang thảo luận về khoản tiền còn 
lại của hợp đồng xây lắp theo kết luận của Kiêm toán Nhà nước

4 Tuyến ống cấp nước tăng cường cho 
Phương Long Bình Tân – QL51

- Khởi công ngày 15/12/2021 (gia hạn đến ngày 15/3/2022).
- Hiện đang thi công.

5 Tuyến ống phân phối tại các hẻm xã Phú 
Vinh-Định Quán

- Khởi công ngày 03/11/2021 (gia hạn đến ngày 12/3/2022).
- Hiện đang thi công.

STT Dự án Tiến độ

6 Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D400 từ 
ngã 3 Trị An về cầu Sông Thao

- Khởi công ngày 27/11/2021 (gia hạn đến ngày 10/4/2022).
- Hiện đang thi công.

7 Cải tạo hệ thống Dàn cào bùn bể lắng 1,2 
Chi nhánh cấp nước Nhơn Trạch

- Khởi công ngày 14/12/2021 (dự kiến hoàn thành vào ngày 
26/3/2022).
- Nhà thầu thi công đang thực hiện.

8 Lắp đặt tuyến ống HDPE đường Lý Thường 
Kiệt xã Tam An, Long Thành

- Khởi công ngày 22/10/2021 (gia hạn đến ngày 17/02/2022).
- Hiện đang thi công.

9 Nhà điều hành trạm bơm tăng áp Long 
Thành

- Đang thực hiện các thủ tục về đất đai; kết hợp thực hiện công tác 
lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu (xây lắp, giám sát, bảo hiểm)

10 Tuyến ống cấp nước HDPE D300 từ ngã 3 
vũng tàu về chi nhánh cấp nước Biên Hòa

- Khởi công ngày 19/04/2021 (dự kiến gia hạn 15/3/2022).
- Đã thi công đạt 98% khối lượng hợp đồng.

11 Hệ thống cấp nước xã Quảng Tiến, Trảng 
Bom

- Khởi công ngày 03/11/2021 (gia hạn đến ngày 25/3/2022).
- Hiện đang thi công.

12
Lắp đặt tuyến ông cấp nước ĐT768 từ cầu 
Rạch Tôm đến đường Cộ Cây Xoài , KCN Tân 
An

- Khởi công ngày 25/10/2021 (gia hạn đến ngày 31/3/2022).
- Hiện đang thi công.

13 Hệ thống cấp nước xã Sông Trầu, Trảng 
Bom

- Khởi công ngày 03/11/2021 (gia hạn đến ngày 10/3/2022).
- Hiện đang thi công.

14 Hệ thống cấp nước xã Xuân Thành, Xuân 
Lộc

- Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định và duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật.
- Đang thực hiện công tác.

15

Sửa chữa thay thế dây trần  thành dây bọc 
tuyến 477 Thiện Tân, thay thế thiết bị đóng 
cắt trung thế và lắp đặt chống sét lan truyền 
trên đường dây

- Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định và duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật.
- Đang thực hiện công tác.
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Đầu tư tài chính

Tổng giá trị khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các đơn vị khác đến ngày 31/12/2021 là: 158.349 triệu đồng,  

doanh thu từ đầu tư tài chính năm 2021 là: 9.513 triệu đồng thể hiện qua bảng số liệu sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu
Giá trị 

khoản đầu 
tư  đầu kỳ

Giá trị 
khoản đầu 
tư  cuối kỳ

Tỷ lệ góp 
vốn/ VĐL

Vốn CSH của 
cty con, cty 

liên kết
Tỷ lệ cổ tức Giá trị

I Đầu tư vào công 
ty con 103.729 103.729 -  - - 8.205

1 Công ty CPCN 
Nhơn Trạch 90.979 90.979 52,44% 100.000 12% 6.292

2 Công ty CPCN 
Long Khánh 12.750 12.750 51% 25.000 15% 1.913

II Đầu tư vào công 
ty liên kết 32.800 51.550  -  - - 1.013

1 Cty CP Dịch vụ & 
XD cấp nước 7.800 7.800 36% 16.750 12% 1.013

2 Công ty CP CN Gia 
Tân 25.000 43.750 25%  173.615 - -

III Đầu tư tài chính 
khác 3.070 3.070  -  - - 295

1 Cty CP Sonadezi 
Châu Đức 1.040 1.040 0,10% 1.000.000 10% 95

2 Cty CP dịch vụ 
Sonadezi 2.030 2.030 2% 50.000 20% 200

  Tổng cộng 139.599 158.349  - - - 9.513

Nhìn chung các công ty có vốn góp hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Riêng Công ty CP cấp nước Gia Tân (Giwaco), tính đến thời điểm 31/12/2021 số lỗ lũy kế hơn 51 tỷ đồng, trong đó lỗ của 

riêng năm 2021 là 30 tỷ đồng; với giá trị của khoản đầu tư vào Giwaco, Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng tổn thất đầu 

tư tài chính tại thời điểm 31/12/2021 là 12,8 tỷ đồng.

Trong năm, Giwaco đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu 

chào bán cho cổ đông hiện hữu, HĐQT Dowaco đã thống nhất tiếp tục tham gia góp vốn tăng thêm tại Giwaco để duy trì tỷ lệ 

sở hữu 25% (giá trị góp thêm là 25 tỷ đồng chia làm 04 đợt, đến thời điểm 31/12/2021 Công ty đã góp được 18,75 tỷ đồng). 

“Nước sạch cho cuộc sống xanh”
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Tình hình tài chính 

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 %2021/2020

1 Tổng giá trị tài sản 3.549.473 3.770.627 106,23%

2 Doanh thu thuần 1.115.640 1.155.791 103,60%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 167.777 420.020 250,34%

4 Lợi nhuận khác 4.614 7.454 161,55%

5 Lợi nhuận trước thuế 172.390 427.474 247,97%

6 Lợi nhuận sau thuế 161.823 403.336 249,25%

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,49 1,18

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,43 1,10

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 57,97 45,79

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 137,90 84,47

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 16,29 15,70

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,31 0,32

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 14,50 24,22

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 11,00 15,83

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 4,48 7,65

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/ Doanh thu thuần % 15,04 25,40

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Hợp nhất) 

Tình hình tài chính (Hợp nhất)

Khả năng thanh toán

Cơ cấu vốn

Nhìn chung, các chỉ số tài chính của Công ty đã được cải thiện hơn rất nhiều so với năm 2020, trong năm Công ty đã hoàn tất 

việc tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng, khoản thu từ việc tăng vốn đã được Công ty ưu tiên thực hiện trả trước một phần nợ 

vay dài hạn cũng như khoản nợ các nhà thầu xây dựng. Các chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, thanh toán nhanh hầu 

như được đảm bảo. Các chỉ số về tỷ suất sinh lời năm 2021 cao đột biến là do tình hình biến động của tỷ giá tại thời điểm cuối 

năm làm cho lãi chênh lệch tỷ giá năm 2021 tăng so với năm 2020 (năm 2020: lỗ 87 tỷ đồng; năm 2021: lãi 126 tỷ đồng).

Hệ số bảo toàn vốn: 1,39 > 1; công ty bảo toàn và phát triển vốn.

Tình hình hoạt động kinh doanh có bước nhảy vọt nên tình 

hình thanh khoản của công ty được cãi thiện rõ rệt. Hệ số 

thanh toán nhanh năm 2021 của công ty đều lớn hơn 1 

cho thấy doanh nghiệp có khả năng cao trong việc sẵn sàng 

thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tỷ số càng cao càng đảm 

bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp, tính thanh khoản ở 

mức cao. Nguyên nhân chính đến từ việc tài sản ngắn hạn 

tăng mạnh hơn 2 lần năm 2020, trong khi đó nợ ngắn hạn 

gần như chững lại.

Khả năng thanh toán được cải thiện kéo theo hệ số 

đòn bẩy tài chính được tối ưu hơn.  Hệ số Nợ/Tổng 

tài sản và Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu đều giảm lần 

lượt từ 57,97 xuống 45,79 và từ 137,9 xuống 84,47, 

điều này làm giảm các rủi ro về thanh khoản và rủi ro 

tài chính/vỡ nợ. Vì Nợ phải trả năm 2021 của công 

ty giảm hơn 19% tương đương 300 tỷ đồng  trong 

khi tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đều tăng trên 

40% khoảng từ 222 tỷ đồng đến hơn 500 tỷ đồng. 
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Năng lực hoạt động

Khả năng sinh lời

Nhìn chung, năm 2021 vừa qua về khả năng quản 

trị hàng tồn kho và độ hiệu quả trong việc tạo ra 

doanh thu của công ty không có nhiều khác biệt 

so với năm 2020. Dù chỉ số này không thay đổi 

hoặc giảm rất ít trong năm 2021 nhưng bù lại, 

lợi nhuận của công ty lại có sự phát triển vượt 

ngoài mong đợi trong giai đoạn dịch bệnh còn 

nhiều khó khăn.

Với nhóm hệ số khả năng sinh lời, có thể dễ dàng thấy được sự vượt trội của công ty trong việc quản lý tài 

sản và nguồn vốn để tạo ra lợi nhuận hiệu quả như thế nào trong suốt năm 2021 khi so với năm 2020. Cụ thể 

mọi chỉ tiêu khả năng sinh lời đều tăng hơn 40% so với cùng kì . Trong đó tăng mạnh nhất là Hệ số Lợi nhuận 

sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) tăng từ 4,48% năm 2020 đến 7,65% năm 2021, mức tăng hơn 70%. 

Theo sau là Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/ Doanh thu thuần từ 15,04% lên 25,40% và Hệ số Lợi nhuận 
sau thuế/Doanh thu thuần từ 14,5% lên 24,22%, cả hai chỉ số này đều tăng hơn 67%. Và cuối cùng, Hệ số Lợi 

nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) tăng hơn 43%, từ 11% lên 15,83%. Cho thấy công ty đã tạo 

ra lợi nhuận có hiệu quả với 1 đồng nguồn vốn của mình như tài sản và vốn chủ sở hữu. 

14,50

11,00

4,48

15,04

24,22

15,83

7,65

25,40

Hệ so�  Lợi nhuận sau 
thue�/Doanh thu thua�n

Hệ so�  Lợi nhuận sau 
thue�/Vo� n chủ sở hữu bı̀nh 

quân

Hệ so�  Lợi nhuận sau 
thue�/To� ng tài sản bı̀nh quâ

Hệ so�  Lợi nhuận từ hoạt 
động SXKD/ Doanh thu 

thua�n

2020 2021
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Cơ cấu cổ đông

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Trong năm 2021. HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên 

1.200.000.000 đồng thông qua việc phát hành bổ sung 20.000.000 cổ phiếu bằng việc chào bán cho cổ đông hiện hữu.

120.000.000 cổ phiếu 
đang lưu hành 0 cổ phiếu quỹ

Loại cổ phần:
cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 
10.000 đồng

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Các chứng khoán khác: không có

Cơ cấu cổ đông (chốt đến ngày 20/9/2021)

Danh sách cổ đông lớn

STT Loại cổ đông
Số lượng cổ 

đông
Số cổ phiếu Giá trị (triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu/VĐL

I Cổ đông trong nước 905 119.944.600  1.199.446   99,95%

1 Cổ đông nhà nước 1 76.786.920  767.869   63,99%

2 Cổ đông tổ chức 4 36.173.419  361.734      30,14%

3 Cổ đông cá nhân 900 6.984.261 69.843 5,82%

II Cổ đông nước ngoài 4 55.400  554   0,05%

1 Cá nhân 2 38.600  386   0,03%

2 Tổ chức 2 16.800  168   0,01%

Tổng cộng 909 120.000.000 1.200.000 100%

Tên cổ đông Địa chỉ Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu

Tổng Công ty Cổ phần  

Phát triển Khu công nghiệp

Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, 

Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

76.786.920 63,99%

Công ty Cổ phần Nước -  

Môi trường Bình Dương

Số 11, Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
21.240.000 17,70%

Công ty Cổ phần  

Nước Thủ Dầu Một

Số 11B, Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, Thủ 

Dầu Một, Bình Dương.
14.475.399 12,06%



49 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2021

50BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2021

Báo cáo phát triển bền vững

Tác động lên môi trường

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ, 

nhân loại đang phải đối mặt với các nguy cơ đến từ việc 

hiệu ứng khí nhà kính, băng tan, mực nước biển dân lên... 

Các bên liên quan đang yêu cầu các doanh nghiệp giải trình 

về trách nhiệm của mình trong những vấn đề này. Là một 

doanh nghiệp phục vụ công ích và cung cấp nguồn nước nên 

chúng tôi kiểm soát chặt chẽ việc phát thải để đảm bảo một 

quy trình sản xuất thân thiện với môi trường và cộng đồng.

Để hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra, Công ty tạo 

điều kiện cho CBCNV học hỏi, trao dồi thêm kiến thức từ 

công tác nhân sự, tài chính, kỹ thuật, an toàn lao động... liên 

quan đến những hoạt động chính yếu cũng như phụ trợ của 

công ty để từ đó có những đề xuất xử lý can thiệp phù hợp 

và kịp thời nhất.

Luôn tuân thủ các quy trình và thủ tục lấy nước thô của 

chính quyền và địa phương cho các nhà máy xử lý nước.

Hoàn thiện hồ sơ cam kết môi trường khi bắt đầu dự án mới.

Phối hợp vận hành với các nhà máy nước và đội quản lý 

mạng cấp nước nhằm kiểm soát và tiết kiệm được lượng 

điện năng, hóa chất tiêu thụ một cách hiệu quả.

Xây dựng quy định, cũng như các giải pháp sử dụng hiệu 

quả nguồn điện theo chương trình tiết kiệm điện của các sở 

ban ngành.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất nước sạch bao gồm một số hóa chất xử lý nước theo quy định phù hợp với 

tiêu chuẩn nước ăn uống như vôi, phèn, clo, PAC…Những nguyên vật liệu này được Dowaco bảo quản trong điều kiện tốt nhất 

và thực hiện các công tác kiểm tra, thay thế, bổ sung định kỳ để đảm bảo tình trạng tốt nhất của nguyên vật liệu khi đưa vào 

sản xuất.

Hàng năm Công ty rà soát và lên kế hoạch thực hiện công tác sửa chữa ống cũ mục để đảm bảo cung cấp nước sạch cho khách 

hàng và tránh thất thoát nước. Thực hiện nghiêm chế độ bảo vệ hệ thống công trình ngầm đô thị trong thi công hệ thống cấp 

nước trên địa bàn phục vụ.

Tiêu thụ năng lượng, nước
Việc thiêu thụ năng lượng và tiêu thụ nước chủ yếu dùng để 

phục vụ cho hoạt động tại văn phòng làm việc. Công ty tiếp 

tục thực hiện việc sử dụng điện nước tiết kiệm để tiết kiệm 

chi phí cho Công ty. Công ty đã thực hiện triển khai lắp đặt 

hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mãi tại văn phòng làm 

việc, góp phần giảm được chi phí tiền điện tại văn phòng 

Công ty. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn tuân thủ nghiêm 

túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ 

thống các công trình ngầm đô thị trong thi công hệ thống 

cấp nước trên địa bàn phục vụ; xem nước sạch là sản phẩm 

phục vụ nhu cầu thiết yếu cho dời song cộng đồng, duy trì 

hoạt động cấp nước đến khách hàng để bảo đảm nhu cầu 

sử dụng nước sạch cho tất cả dân cư và các tổ chức trên địa 

bản phục vụ.

Chính sách liên quan đến người lao động

Với mục tiêu đóng góp cho cộng đồng thông qua sản phẩm 

và dịch vụ của Công ty, với từng dự án được triển khai, Công 

ty đều có sự chú trọng đến tác động xã hội trong công tác 

tuyển dụng, đào tạo, kiến tạo môi trường làm việc và cộng 

đồng trong khu vực của dự án. Công tác tuyển dụng, đào tạo, 

bồi dưỡng, bố trí công việc luôn có sự ưu tiên cho lao động 

tại địa phương nơi dự án hình thành và phát triển. Công ty 

đặc biệt quan tâm đến các chính sách, chế độ tiền lương cho 

người lao động, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo đời sống vật 

chất và tinh thần của người lao động tương xứng với sự phát 

triển của công ty.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối 
với cộng đồng địa phương
Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển 

cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ 

cộng đồng. Công ty cũng hay phát động chương trình Ủng 

hộ người nghèo, từ thiện, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thiên 

tai… góp phần tích cực vào chương trình an sinh xã hội của 

chính phủ.



Báo cáo của Ban Giám đốc 03

• Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

• Tình hình tài chính

• Những cải tiến trong năm 2021

• Kế hoạch phát triển trong tương lai

• Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm 

về môi trường và xã hội của Công ty   
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Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

Thuận lợi

• Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND Tỉnh, các Sở ban ngành 

và chính quyền các địa phương đặc biệt là của Tổng công ty 

Sonadezi đã tạo thuận lợi rất lớn, có tác động tích cực đến những 

kết quả trên mọi mặt hoạt động của Công ty.

• Sự quyết tâm thực hiện chức trách nhiệm vụ của lãnh đạo Công 

ty và sự đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng của toàn thể CB.CNV 

Công ty.

Khó khăn

• Đối với dự án vốn vay ODA: HTCN Nhơn Trạch, HTCN Thiện Tân 

giai đoạn 1: việc tái lấn chiếm đất của tuyến ống chuyển tải tại 

địa bàn các phường xã đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp 

nước an toàn. Dự án HTCN Nhơn Trạch (giai đoạn 2) đang trong 

giai đoạn thẩm định Hồ sơ Thiết kế chi tiết và chờ ý kiến chỉ đạo 

của cơ quan cấp trên về các bước tiếp theo của dự án.

• Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và việc thực hiện 

giãn cách xã hội để phòng chống dịch nên doanh thu từ hoạt động 

thi công, xây lắp bị giảm ảnh hưởng đến tổng doanh thu của Công 

ty. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cũng không 

triển khai thi công được ảnh hưởng đến chỉ tiêu đầu tư xây dựng 

cơ bản, tỷ lệ thất thoát 20,2% tăng 0,8% so với kế hoạch đề ra.

• Đối với các dự án đầu tư bằng vốn vay thương mại vốn tự có: 

Trình tự thực hiện kéo dài.

• Về giá nước máy hiện nay đang áp dụng được xây dựng trên mặt 

bằng giá năm 2014, chi phí nguyên liệu đầu vào phục vụ cho 

sản xuất nước máy tăng đã làm cho giá thành sản xuất nước của 

Công ty tăng nhiều so với năm 2014. 

STT Các chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 2021 Thực hiện 2021
Tỷ lệ % so 

KH

1 Sản lượng nước   

- Lượng nước sản xuất m3 133.940.000 136.481.3254 102

- Sản lượng nước ghi thu m3 107.955.000 109.110.598 101

2 Tỷ lệ thất thoát bình quân % 19,4 20,2 + 0,8

3 Doanh thu (Loại CLTG) Tr.đồng 1.030.000 1.046.932 102

- Doanh thu nước Tr.đồng 975.000 977.789 100,3

- Doanh thu xây lắp Tr.đồng 37.000 33.425 90,3

- Doanh thu HĐTC (Loại CLTG) Tr.đồng 12.000 24.090 200,8

- Doanh thu nước Doriv Tr.đồng 1.000 4.772 477

- Doanh thu khác Tr.đồng 5.000 6.856 137

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 250.000 393.601 157,4

- Lợi nhuận hoạt động SXKD Tr.đồng 250.000 267.107 106,8

- Lãi chênh lệch tỷ giá Tr.đồng - 126.494

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 237.500 373.123 157,1

- Lợi nhuận hoạt động SXKD Tr.đồng 237.500 252.954 106,5

- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá Tr.đồng - 120.169 -

6 Các khoản phải nộp NS Tr.đồng 90.000 101.862 113,2

7 Các khoản đã nộp NS Tr.đồng 85.783

8 Đầu tư xây dựng cơ bản Tr.đồng 320.000 124.457 38,9

Tình hình hoạt động của Dowaco năm 2021
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 Tình hình hoạt động tại công ty con, công ty liên kết

STTSTT Chỉ tiêuChỉ tiêu TH 2020TH 2020 TH 2021TH 2021 %2021/2020%2021/2020

11 Tổng tài sảnTổng tài sản 74.92874.928 72.78872.788 97%97%

22 Doanh thu thuầnDoanh thu thuần 47.44747.447 57.63657.636 121%121%

33 Giá vốn hàng bánGiá vốn hàng bán 30.23330.233 38.77638.776 128%128%

66 Lợi nhuận gộpLợi nhuận gộp 17.21417.214 18.86018.860 110%110%

77 Lợi nhuận khácLợi nhuận khác 4141 141141 344%344%

88 Lợi nhuận trước thuếLợi nhuận trước thuế 6.1526.152 9.2379.237 150%150%

99 Lợi nhuận sau thuếLợi nhuận sau thuế 5.6175.617 8.3458.345 149%149%

STTSTT Chỉ tiêuChỉ tiêu TH 2020TH 2020 TH 2021TH 2021 %2021/2020%2021/2020

11 Tổng tài sảnTổng tài sản 290.128290.128 334.717334.717 115%115%

22 Doanh thu thuầnDoanh thu thuần 3.7083.708 7.8447.844 212%212%

33 Giá vốn hàng bánGiá vốn hàng bán 9.8479.847 16.02716.027 163%163%

66 Lợi nhuận gộpLợi nhuận gộp -6.139-6.139 -8.183-8.183

77 Lợi nhuận khácLợi nhuận khác -3.513-3.513 5.1695.169

88 Lợi nhuận trước thuếLợi nhuận trước thuế -20.766-20.766 -30.000-30.000

99 Lợi nhuận sau thuếLợi nhuận sau thuế -20.766-20.766 -30.000-30.000

Công ty CP Cấp nước Gia Tân

Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai (DVW)

đơn vị: triệu đồng

đơn vị: triệu đồng
STTSTT Chỉ tiêuChỉ tiêu TH 2020TH 2020 TH 2021TH 2021 %2021/2020%2021/2020

11 Tổng tài sảnTổng tài sản 63.57463.574 74.61574.615 117%117%

22 Doanh thu thuầnDoanh thu thuần 48.01548.015 52.20952.209 109%109%

33 Giá vốn hàng bánGiá vốn hàng bán 20.73420.734 22.42922.429 108%108%

66 Lợi nhuận gộpLợi nhuận gộp 27.28227.282 29.78029.780 109%109%

77 Lợi nhuận khácLợi nhuận khác 177177 6969 39%39%

88 Lợi nhuận trước thuếLợi nhuận trước thuế 15.03315.033 18.10218.102 120%120%

99 Lợi nhuận sau thuếLợi nhuận sau thuế 13.80713.807 16.04816.048 116%116%

STTSTT Chỉ tiêuChỉ tiêu TH 2020TH 2020 TH 2021TH 2021 %2021/2020%2021/2020

11 Tổng tài sảnTổng tài sản 192.812192.812 212.015212.015 110%110%

22 Doanh thu thuầnDoanh thu thuần 160.359160.359 162.139162.139 101%101%

33 Giá vốn hàng bánGiá vốn hàng bán 135.160135.160 136.601136.601 101%101%

66 Lợi nhuận gộpLợi nhuận gộp 25.19925.199 25.53925.539 101%101%

77 Lợi nhuận khácLợi nhuận khác 240240 3.5443.544 1475%1475%

88 Lợi nhuận trước thuếLợi nhuận trước thuế 13.29113.291 16.85116.851 127%127%

99 Lợi nhuận sau thuếLợi nhuận sau thuế 12.13312.133 15.26515.265 126%126%

Công ty CP Cấp nước Long Khánh (LKW)

Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) 

đơn vị: triệu đồng

đơn vị: triệu đồng
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Tình hình tài chính

Tình hình tài sản (Hợp nhất)

Khoản mục
Năm 2020 Năm 2021

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn  290.974 8,20%  710.120   18,83%

Tài sản dài hạn  3.258.499 91,80%  3.060.507   81,17%

Tổng tài sản  3.549.473 100%  3.770.627   100%

ĐVT: Triệu đồng

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ 
Nguyên giá

Nhà cửa, vật kiến trúc 999.438.412.799 480.274.133.242  0,5   

Máy móc, thiết bị 1.166.936.485.308 464.470.250.086  0,4   

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 2.762.859.468.738 1.596.893.414.419  0,6   

Thiết bị, dụng cụ quản lý 51.662.654.592 4.215.789.881  0,1   

TSCĐ hữu hình khác 7.900.515.048 974.108.309  0,1   

Tổng Cộng 4.988.797.536.485 2.546.827.695.937  0,5   

Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ 
Nguyên giá

Quyền sử dụng đất  350.929.202.176    297.760.289.492   0,8

Quy hoạch bản đồ  2.814.843.027    1.042.755.114   0,4

Phần mềm kế toán  2.789.705.088    428.495.100   0,2

Tổng Cộng  356.533.750.291    299.231.539.706   0,8

290.974

3.258.499

710.120   

3.060.507   

Tài sản nga�n hạn Tài sản dài hạn

Năm 2020 Năm 2021

Tình hình nợ phải trả (Hợp nhất)

Khoản mục
Năm 2020 Năm 2021

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn  590.357 28,69%  599.762   34,74%

Nợ dài hạn  1.467.113 71,31%  1.126.883   65,26%

Tổng nợ phải trả  2.057.470 100%  1.726.645   100%

ĐVT: Triệu đồng

590.357

1.467.113

599.762   

1.126.883   

Nợ nga�n hạn Nợ dài hạn

Năm 2020 Năm 2021

Nhìn 1 cách tổng quát có thể thấy, tổng giá trị tài sản công ty năm 2021 tăng hơn 200 

tỷ đồng và có xu hướng tăng tỉ trọng tài sản ngắn hạn nhằm đáp ứng các nghĩa vụ còn 

nợ, các khoản nợ ngắn hạn và bất kỳ chi phí nào mà không phải bán bớt tài sản cố định 

(vốn là tài sản dài hạn) của công ty. Năm 2021, tổng giá trị nợ phải trả năm 2021 giảm 

hơn 300 tỷ đồng giảm tỉ trọng nợ dài hạn và tăng đối với nợ ngắn hạn, điều này cho thấy 

công ty ít sử dụng các đồn bẩy tài chính trong hoạt động sản xuất của công ty mà thay 

vào đó việc sử dụng vốn tự có thay cho vay từ bên ngoài, làm tăng tính thanh khoản và 

rủi ro cho công ty.



59 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2021

60BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2021

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

• Công ty đã nghiên cứu, ứng dụng các cải tiến về công nghệ thông tin, công cụ quản trị mới vào hoạt động 

sản xuất công ty như lắp đặt các hệ thống giám sát, các cảm biến quan trắc, cải thiện hiệu suất làm việc của 

Công ty, hướng đến hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

• Ban Giám đốc và các phòng ban đã xây dựng, cải tiến các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian của cả 

khách hàng lẫn nhân viên công ty cho công tác xử lý hồ sơ, từ đó cải thiện trải nghiệm khách hàng.

• Công ty đã đưa ra thị trường sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai “DORIV”, đa dạng 

• các sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên thị trường. Đây là một nỗ lực mang đến cho khách hàng sản phẩm 

chất lượng và tiện ích,  đồng thời cổ vũ xu hướng tiêu dùng xanh và góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường, nguồn nước. Qua đó, Công ty nhấn mạnh chiến lược gắn với slogan “Nước sạch cho cuộc sống 

xanh”.

• Công ty luôn kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, các quy chế nội bộ khác để phù hợp với tình hình 

thực tế của Công ty.

• Đầu tư máy móc thiết bị, cải thiện cơ sở vật chất cho các đơn vị để nâng cao năng lực sản xuất.

• Đồng thời kết hợp việc mời các chuyên gia, kỹ sư cao cấp hợp tác và tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ 

trong công ty.

• Tăng cường sự hỗ trợ từ các đơn vị chức năng (phòng hành chính nhân sự, phòng tài chính kế toán...), rút 

ngắn thời gian thực hiện các công đoạn có liên quan.

• Tăng cường giám sát chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế, tăng cường tiếp nhận phản hồi của khách hàng 

về chất lượng hồ sơ; Tiếp tục thực hiện quy trình phân công trách nhiệm từ lãnh đạo công ty cho đến chủ 

nhiệm, chủ trì và cán bộ thiết kế đề nâng cao chất lượng dịch vụ,

• Công ty tích cực và chủ động tham gia các hiệp hội nghề nghiệp, tham gia các diễn đàn, hội thảo chuyên 

môn, củng cố trang web, và các hoạt động quảng cáo.

• Công ty cùng với các tổ chức, đoàn thể trong Công ty như Đảng uỷ, công đoàn, đoàn Thanh niên thực hiện 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 

người lao động, cải thiện môi trường làm việc, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất và hiệu 

quả công việc, tham gia tích cực công tác xã hội.

• Tạo điều kiện để người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ.

• Xây dựng quy chế năng bậc lương theo hướng công bằng và có lợi cho người lao động.

Kế hoạch phát triển trong tương lai

STT Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2022

1 Tổng doanh thu Tr.đồng 1.035.000

- Doanh thu kinh doanh nước Tr.đồng 980.000

- Doanh thu dịch vụ lắp đặt Tr.đồng 28.000

- Doanh thu hoạt động tài chính Tr.đồng 20.000

- Doanh thu nước uống Doriv + khác Tr.đồng 7.000

2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 240.000

- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Tr.đồng 240.000

3 Lợi nhuân sau thuế Tr.đồng 228.000

- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Tr.đồng 228.000

4 Các khoản nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 90.000

5 Đầu tư xây dựng cơ bản Tr.đồng 636.000

Kế hoạch đầu tư

Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 1): Tiếp tục phối hợp và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và 

các Sở ban ngành đối với công tác điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án.

Dự án Hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2): Tiếp tục thảo luận với Nhà thầu KUMHO về khoản còn lại của Hợp đồng Xây 

lắp; Yêu cầu Nhà thầu hoàn trả tiền cho Công ty theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước (số tiền hoàn trả khoảng 122.466USD).

Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 2): Tiếp tục thảo luận, thống nhất với Tư vấn về các khoản thanh toán còn 

lại của Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn; Yêu cầu Tư vấn hoàn thiện các hồ sơ thanh toán để hoàn tất việc thanh toán cho giai đoạn 

Thiết kế chi tiết của Dịch vụ Tư vấn chuẩn bị cho việc thanh lý Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn khi có chủ trương chính thức của 

Nhà nước về việc tạm dừng thực hiện dự án và không vay vốn ODA cho dự án này.

Đối với các dự án vốn vay thương mại và vốn khác: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm đảm bảo phát huy tối đa công 

suất cấp nước của các nhà máy, góp phần tăng doanh thu, chiếm lĩnh được thị trường, giảm áp lực cạnh tranh từ các nhà đầu 

tư khác đồng thời đảm bảo đúng các quy định, thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Đối với các dự án xin vốn vay hỗ trợ cấp nước nông thôn: Tiếp tục thực hiện các thủ tục, hồ sơ khi có văn bản yêu cầu của cấp 

trên về việc hỗ trợ nguồn vốn theo quy định.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ các tuyến ống. Giám sát chặt 

chẽ việc quản lý hành lang tuyến ống của các đơn vị được giao quản lý đảm bảo cấp nước an toàn.
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Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

• Luôn kết hợp thực hiện các nghiên cứu tác động môi trường trong giai đoạn lựa chọn, xây dựng và phát triển dự án.

• Tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ hệ thống tuyến ống và các trang thiết bị cấp nước để kịp thời khắc phục sữa 

chữa, duy tu các sự cố hư hỏng xảy ra, nhằm hạn chế tình hình thất thoát nước.

• Duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc để nâng cao tuổi thọ hoạt động của máy.

• Xây dựng và thực hiện nghiêm túc lịch trực vận hành, trực xử nước đảm bảo chất lượng đúng quy trình kỹ thuật.

• Áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp vào sản xuất để vận hành nhà máy tối ưu nhất.

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi 
trường và xã hội của Công ty

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

• Chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tổ chức cho CB-CNV đi du lịch hàng năm. Quan tâm chăm sóc các trường hợp bị tai 

nạn, bị bệnh hiểm nghèo và có cuộc sống khó khăn.

• Công đoàn cơ sở đã tham gia cùng Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, như đóng 

BHXH, BHYT, BHTN, trả lương cho CNVC-LĐ đúng chế độ chính sách, phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo 

đảm thu nhập ổn định. 

• Công ty luôn thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. 

Tuỳ theo từng vị trí cụ thể mà công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, xong với đó cần phải đáp ứng được những 

yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành, nhiệt tình, 

chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí điều hành quan trọng, công ty đưa ra các yêu cầu tuyển 

dụng khá gắt gao, với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin học. 

• Công ty luôn xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng của từng ngành nghề hoạt động, trình độ, năng lực 

công việc của từng người và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của DN đối với cộng đồng địa phương

• Cam kết đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho khách hàng sử dụng, tăng cường tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước 

sạch tại địa phương nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận với nguồn nước chất lượng cao.

• Phối hợp với các cơ quan chức năng để cập nhật tiêu chuẩn và quy chuẩn an toàn của nguồn nước.

• Tăng cường công tác giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động trong công ty, nhằm nâng cao ý thức trách 

nhiệm trong công việc, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

• Tiếp tục phát huy các hoạt động chăm sóc cộng đồng trong các năm trước.



Đánh giá của Hội đồng quản trị
04

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 

hoạt động của Công ty

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt 

động của Ban Giám đốc Công ty 

• Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng 

quản trị
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của 
Công ty
• Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn 

diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị đã tăng cường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành đảm 

bảo hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch 

bệnh vừa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

• Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT, trong 

năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và 

thực hiện 13 cuộc lấy ý kiến các TV.HĐQT để giải quyết 

các công việc thuộc thẩm quyền theo quy định. Các hồ 

sơ tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được thực 

hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ Công ty dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. 

Các thành viên HĐQT đã tham gia cho ý kiến bằng văn 

bản đầy đủ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của 

HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao theo nhiệm vụ và 

các lĩnh vực được phân công phụ trách, hỗ trợ. 

• Trong năm, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết và 27 

Quyết định để triển khai thực hiện các công việc, đối với 

các nội dung đề xuất của Ban điều hành không được đa 

số các thành viên HĐQT thông qua, HĐQT cũng đã có 

văn bản trả lời đồng thời có ý kiến chỉ đạo để Ban điều 

hành có định hướng tiếp tục triển khai thực hiện các nội 

dung có liên quan. Đồng thời, thay mặt HĐQT, Chủ tịch 

HĐQT cũng đã thực hiện việc ký phê duyệt, ban hành 

19 văn bản của Hội đồng quản trị theo thẩm quyền để 

kịp thời giải quyết các nội dung công việc liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

• Về công tác cán bộ, HĐQT đã thông qua kế hoạch luân 

chuyển, điều động cán bộ năm 2022 do Giám đốc Công 

ty báo cáo, qua đó Giám đốc Công ty đã ban hành các 

quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ góp 

phần nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ của 

Công ty.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban 
Giám đốc Công ty
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo 

Ban Giám đốc trong việc nỗ lực đề ra nhiều giải pháp trong quản lý điều hành, khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid-19 nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong năm 2021, Ban điều hành Công ty đã rất 

nỗ lực điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty trong đó chủ yếu tập trung vào công tác phòng chống dịch, 

nhìn chung công tác phòng chống dịch tại Công ty hiệu quả, đảm bảo an toàn. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh cơ bản đảm 

bảo, riêng tỷ lệ thất thoát chưa đạt theo kế hoạch.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2021:

Về sản lượng nước sản xuất đạt 136,5 triệu m3 (tăng 2% so với kế hoạch); Sản lượng ghi thu đạt 109,1 triệu m3 

(tăng 1% so với kế hoạch);

Về doanh thu đạt 1.046 tỷ (tăng 2% so với kế hoạch);

Về Lợi nhuận trước thuế (không tính yếu tố chênh lệch tỷ giá) đạt 267,1 tỷ  (tăng gần 7% so với kế hoạch);

Về Lợi nhuận sau thuế (không tính yếu tố chênh lệch tỷ giá) đạt 253 tỷ  (tăng 6,5% so với kế hoạch);

Về các khoản nộp ngân sách đã thực hiện tốt theo kế hoạch đạt 102 tỷ đồng (vượt kế hoạch 13,2%);

Việc chi trả cổ tức cho cổ đông, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông năm 2021 thông qua;

Về tỷ lệ thất thoát nước: Ban Giám đốc Công ty đã tập trung tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, 

thực hiện phân vùng tách mạng tuy nhiên việc giảm tỷ lệ thất thoát đòi hỏi chi phí lớn và thực hiện lâu dài, bên 

cạnh đó yếu tố về con người và công tác quản lý vẫn còn chưa sâu sát, quyết liệt dẫn đến tỷ lệ thất thoát vẫn ở mức 

cao 20,2% chưa đạt so với kế hoạch đã đề ra.

Nhìn chung, trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã luôn nỗ lực, bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát 

huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, linh hoạt trong tổ chức và điều hành đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn 

thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Ban Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình 

thực tế của đơn vị và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

• Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban điều hành Công 

ty, Trưởng nhóm Người đại diện phần vốn Công ty tại 

các Công ty con, Công ty liên kết thực hiện  việc ước kết 

quả hoạt động SXKD năm 2021, rà soát xây dựng các chỉ 

tiêu kế hoạch năm 2022. Qua đó, soát xét các chỉ tiêu kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của các Công ty 

con, Công ty liên kết và của Công ty để trình Tổng Công 

ty Sonadezi và trình HĐQT Công ty xem xét.

• Hội đồng quản trị cũng đảm bảo duy trì thực hiện tốt 

mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Đảng ủy bộ phận và 

Ban Giám đốc Công ty, HĐQT đã kịp thời báo cáo Đảng 

ủy bộ phận về tình hình thực hiện các mặt công tác, công 

tác cán bộ, những chủ trương quan trọng của Công ty. 

• Nhìn chung, trong năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty 

đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy 

định của pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của 

HĐQT Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã có nhiều 

nỗ lực khắc phục những khó khăn, thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hằng năm đề ra. 

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực tập 

trung đề các giải pháp chủ yếu sát với tình hình thực tế 

tại Công ty. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh, doanh thu, lợi nhuận về cơ bản đã đạt các chỉ 

tiêu được Tổng Công ty Sonadezi giao và Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông đề ra, riêng tỷ lệ thất thoát nước chưa 

đạt theo kế hoạch. Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ với Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của 

người lao động không ngừng được nâng cao, an ninh 

trật tự và an toàn nguồn nước được đảm bảo. Công tác 

quản lý, điều hành của hội đồng quản trị đã giúp bảo 

toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty, thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.
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Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Với sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong năm 2021, 

Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phát huy các mặt đã đạt 

được đồng thời xác định một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 

2022 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt 

động của Công ty theo đúng định hướng và Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông đề ra. Luôn tuân thủ các quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đề ra các giải pháp 

tích cực trong hoạch định chiến lược của Công ty.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, 

thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động của 

Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất và đưa ra các 

quyết định, chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu 

kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông và Tổng Công ty Sonadezi giao năm 2022.

Tăng cường các giải pháp trong quản lý điều hành, khắc 

phục khó khăn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiếp tục đẩy mạnh 

và quản lý sâu sát hơn để phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát 

nước.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành trong việc phối 

hợp với các cơ quan chức năng, đề xuất các giải pháp để giải 

quyết các nội dung còn tồn đọng đối với các dự án sử dụng 

nguồn vốn ODA, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các 

dự án theo kế hoạch, mở rộng các dự án mở rộng mạng lưới 

cấp nước góp phần tăng doanh thu, phát triển khách hàng 

cho Công ty. 

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn các phòng ban 

đội để tăng cường chức năng tham mưu, quản lý hoạt động 

sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Chú trọng công tác tổ chức 

cán bộ, kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ và nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác 

quản lý, điều hành.

 Tăng cường công tác bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp đội ngũ 

cán bộ quản lý, người đại diện phần vốn, người lao động để 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty. Quan tâm 

đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ đảm bảo năng 

lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống tạo nguồn cán bộ lãnh kế 

cận cho Công ty. Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho 

người lao động và cổ đông của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý đối với người đại diện phần 

vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết theo trong việc đảm 

bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy chế quản lý, 

đánh giá người đại diện phần vốn, đồng thời đảm bảo việc 

triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh tại các Công ty con, Công ty liên kết theo đúng định 

hướng xây dựng và thực hiện các giải pháp để phấn đấu đạt 

các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022.

“Nước sạch cho cuộc sống xanh”



QUẢN TRỊ CÔNG TY

• Hội đồng quản trị 

• Ban kiểm soát   

• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
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Hội đồng quản trị 
Thành phần và cơ cấu HĐQT

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Đặng Văn Chất Chủ tịch
Đại diện: 12.000.000

Cá nhân: 0

Đại diện: 10%

Cá nhân: 0%

2 Ông Nguyễn Văn Thiền Phó Chủ tịch
Đại diện: 21.240.000

Cá nhân: 0

Đại diện: 17,7%

Cá nhân: 0%

3 Bà Phạm Thị Hồng Thành viên
Đại diện: 30.000.000

Cá nhân: 0

Đại diện: 25%

Cá nhân: 0%

4 Ông Nguyễn Cao Hà Thành viên
Đại diện: 12.000.000

Cá nhân: 12.720

Đại diện: 10%

Cá nhân: 0,01%

5 Ông Trần Trung Chiến Thành viên
Đại diện: 0

Cá nhân: 0

Đại diện: 0%

Cá nhân: 0%

6 Ông Phạm Anh Tuấn Thành viên
Đại diện: 0

Cá nhân: 0 

Đại diện: 0%

Cá nhân: 0%

7 Ông Võ Văn Bình Thành viên
Đại diện: 0

Cá nhân: 0

Đại diện: 0%

Cá nhân: 0%

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên thực hiện chức trách nhiệm vụ theo nội dung 

tại bảng phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buối họp HĐQT 

tham dự
Tỷ lệ tham dự Lý do không tham dự

1 Ông Đặng Văn Chất Chủ tịch 4/4 100%

2 Ông Nguyễn Văn Thiền Phó Chủ tịch 4/4 100%

3 Bà Phạm Thị Hồng Thành viên 4/4 100%

4 Ông Nguyễn Cao Hà Thành viên 4/4 100%

5 Ông Trần Trung Chiến Thành viên 3/4 75% Công tác đột xuất

6 Ông Phạm Anh Tuấn Thành viên 4/4 100%

7 Ông Võ Văn Bình Thành viên 4/4 100%

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

• HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó 03 thành viên kiêm nhiệm trong ban Giám đốc Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên và các thành viên đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định pháp 

luật, điều lệ của Công ty. 

• HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ. Thường xuyên giám sát hoạt động của ban điều hành trong 

việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

• HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quy chế, Quyết định theo đúng định hướng, chiến lược phát triển của Công ty. Các 

cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT (hoặc người được ủy quyền dự họp) và có biên bản 

họp sau khi kết thúc.

• Đối với công tác tăng vốn điều lệ, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định và hoàn thành theo 

kế hoạch đề ra.

• HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C  là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của 

Công ty. 

• HĐQT đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành trong việc rà soát, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

để trinh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Quyết định của HĐQT 

Công ty. Tham mưu cho HĐQT Công ty trong việc xây dựng Điều lệ và các Quy chế của Công ty theo quy định pháp luật mới.

Tại các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và đề ra phương hưởng, nhiệm vụ trong 

thời gian tới báo cáo HĐQT Công ty dành giá, xem xét có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nội dung còn tồn đọng đối 

với các dự án vốn ODA, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư theo kế hoạch, mở rộng mạng lưới cấp nước

Trong năm 2021. HĐQT đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và giảm sát Ban điều hành tập trung thực hiện hoàn thành việc tăng vốn 

điều lệ của Công ty lên 1.200.000.000 đồng, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông, đồng thời báo cáo tiến độ sử 

dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định. Thực hiện việc chi trả cổ tức 

năm 2020 cho cổ đông của Công ty.

Hội đồng quản trị giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định 

pháp luật hiện hành. Giám sát việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán đảm bảo theo đúng quy định.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát và giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành, đồng 

thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác 

cán bộ, cơ cấu tổ chức...của Công ty.
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Các Nghị quyết được ban hành trong năm 2021 như sau

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 05/01/2021
Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ 

đông hiện hữu.

2 02/NQ-HĐQT 20/01/2021
Về việc ký kết họp đồng kinh tế cung cấp nước uống tinh khiết Doriv với 

bên có liên quan.

3 03/NQ-HĐQT 01/3/2021
Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có 

quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

4 04/NQ-HĐQT 16/3/2021

Nghị quyết thông qua các nội dung sau:

• Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

• Thông qua danh sách phân bổ 48.904 cổ phiếu chưa phân phối hết của 

đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

5 05/NQ-HĐQT 30/3/2021

• Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020; Kế 

hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Quý 2/2021.

• Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020; các chỉ tiêu kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty để trình Đại hội đồng 

cổ đông xem xét thông qua.

• Thông qua Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020; Quỹ 

tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 và thống nhất trình Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua Quyết toán quỹ tiền 

lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù 

lao của HĐQT, BKS năm 2021.

• Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

• Thống nhất Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì, phối 

hợp cùng Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan thực hiện 

rà soát, xem xét thông qua các hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 của các Công ty con, Công ty liên kết.

• Thống nhất giới thiệu nhân sự đề cử làm người đại diện phần vốn của 

Công ty tại Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân.

• Hội đồng quản trị ghi nhận các nội dung và giao Ban Điều hành tiếp tục 

xem xét các nội dung báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về việc phối hợp 

thực hiện Dự án Xa lộ nước Long Thành theo đề nghị của Công ty Cổ 

phần Nước - Môi trường Bình Dương.

6 06/NQ-HĐQT 05/4/2021
Thôi cử, cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần cấp 

nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân.

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

7 07/NQ-HĐQT 14/4/2021

Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần cấp nước 

Đồng Nai do tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra 

công chúng.

8 08/NQ-HĐQT 12/5/2021

Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu 

ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành đối 

với 20.000.000 cổ phiếu phát hành thêm từ đợt chào bán cổ phiếu ra công 

chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu).

9 09/NQ-HĐQT 02/6/2021

Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét các 

BCTC riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

10 10/NQ-HĐQT 27/7/2021

Chấp thuận việc đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần 

Cấp nước Gia Tân để duy trì tỷ lệ sở hữu 25% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 

Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân.

11 11/NQ-HĐQT 26/8/2021

Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020:

• Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2021.

• Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

• Tổng số tiền chia cổ tức (10%/VĐL): 120.000.000.000 đồng. 

• Hình thức chi trả: Bằng tiền

• Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: 20/10/2021.



75 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2021

76BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2021

Các Quyết định được ban hành trong năm 2021 như sau

STT Số quyết định Ngày Nội dung

1 01/QĐ-HĐQT 15/01/2021 Về việc chi lương cho Người quản lý, điều hành năm 2020

2 02/QĐ-HĐQT 25/01/2021 Về việc tiền thưởng cho Người quản lý, điều hành

3 03/QĐ-HĐQT 25/01/2021
Về việc công nhận đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công nhận danh 
hiệu thi đua cấp cơ sở năm 2020 đối với các tập thể Công ty con, Công ty liên 
kết thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

4 04/QĐ-HĐQT 02/02/2021 Về việc chi tiền thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty

5 05/QĐ-HĐQT 02/02/2021 Về việc chi lương cho Người quản lý, điều hành năm 2020

6 06/QĐ-HĐQT 04/02/2021 Về việc giao nhiệm vụ năm 2021 cho nhóm Người đại diện phần vốn của Công 
ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh

7 07/QĐ-HĐQT 04/02/2021 Về việc giao nhiệm vụ năm 2021 cho nhóm Người đại diện phần vốn của Công 
ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

8 08/QĐ-HĐQT 04/02/2021 Về việc giao nhiệm vụ năm 2021 cho nhóm Người đại diện phần vốn của Công 
ty tại Công ty Cổ phần Dịch vụ & Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

9 09/QĐ-HĐQT 01/3/2021 Về việc ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao và phúc lợi của Công 
ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

10 10/QĐ-HĐQT 12/3/2021 Về việc chi tiền lương bổ sung cho Người quản lý chuyên trách

11 11/QĐ-HĐQT 05/4/2021
Về việc thôi cử, cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần 
cấp nước Đồng Nai và để cử tham gia vào Ban quản lý điều hành tại Công ty 
Cổ phần Cấp nước Gia Tân.

12 12/QĐ-HĐQT 26/4/2021 Về việc chi tiền lương Người quản lý chuyên trách

13 13/QĐ-HĐQT 18/5/2021 Về việc chi thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty

14 14/QĐ-HĐQT 01/6/2021 Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

15 15/QĐ-HĐQT 30/8/2021 Về việc chi thưởng Người quản lý chuyên trách

16 16/QĐ-HĐQT 01/10/2021 Về việc chi tiền lương Người quản lý chuyên trách

17 17/QĐ-HĐQT 06/10/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao và phúc lợi 
của Công ty.

18 18/QĐ-HĐQT 22/10/2021 Chấp thuận cho người đại diện phần vổn Công ty tại Công ty CPCN Nhơn Trạch 
đi thăm thân nhân tại Canada

19 19/QĐ-HĐQT 20/12/2021 Về việc chi tiền lương Người quản lý chuyên trách

STT Số quyết định Ngày Nội dung

20 20/QĐ-HĐQT 27/12/2021 Về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng của Công ty

21 21/QĐ-HĐQT 29/12/2021 Về việc chi tiền lương Người quản lý điều hành

22 22/QĐ-HĐQT 29/12/2021 Về việc chi tiền thưởng Ban quản lý điều hành

23 23/QĐ-HĐQT 29/12/2021 Về việc củng cố và kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng Công ty

24 24/QĐ-HĐQT 29/12/2021 Về việc củng cố và kiện toàn Hội đồng thẩm định sáng kiến của Công ty

25 25/QĐ-HĐQT 31/12/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lưong, tiền thưởng, thù lao và phúc lợi 
của Công ty.

26 26/QĐ-HĐQT 31/12/2021 Về việc bãi bỏ các quyết định ban hành quy chế làm việc của các phòng, ban, 
đội trực thuộc Công ty ban hành từ năm 2015

27 27/QĐ-HĐQT 31/12/2021 Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Quản lý Ghi thu
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Ban Kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Nguyễn Công Hiếu Trưởng Ban
- -

2 Ông Nguyễn An Quốc Thành viên
4.786.920

( đại diện sở hữu )
3,99%

3 Bà Tăng Tố Vân Thành viên
- -

Cơ cấu của Ban kiểm soát

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không tham 
dự họp

1 Ông Nguyễn Công Hiếu Trưởng Ban 2/2 100%

2 Ông Nguyễn An Quốc Thành viên 2/2 100%

3 Bà Tăng Tố Vân Thành viên 2/2 100%

Các cuộc họp Ban kiểm soát

• HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty và theo các quy 

định Công ty.

• Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban hàng tháng nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của 

Công ty cũng như các quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc giúp cho công tác giám sát thuận tiện hơn.

• Ban Kiểm soát đã tham gia phối hợp góp ý việc ban hành các quy chế, quy trình của Công ty và các công việc khác khi có 

yêu cầu.

• Các đơn vị, bộ phận đã phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ giúp Ban kiểm soát hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát.

• Đối với cổ đông: Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các 
cán bộ quản lý khác

Đối với việc giám sát hoạt động của HĐQT

• Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động đối với các hoạt 

động của Hội đồng quản trị Công ty.

• Ban Kiểm soát được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các nội dung cuộc họp được xem xét thảo luận thông qua 

để ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện đảm bảo đúng thẩm quyền của HĐQT.

• Đối với các nội dung HĐQT lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền giữa các 

kỳ họp định kỳ, HĐQT đều có cung cấp tài liệu và thông tin đến Ban Kiểm soát.

Đối với việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

• Ban Kiểm soát đã thường xuyên giám sát tình hình hoạt động cùa Ban Giám đốc, thực hiện việc kiểm tra giám sát tình 

hình tài chính, báo cáo tài chính, việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động của 

Công ty.

• Ban Kiểm soát được tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ nhàm đánh giá kết quả thực hiện, triển khai các nhiệm vụ 

hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng của Công ty giữa Ban Giám đốc Công ty và các đon vị trực thuộc qua đó giám 

sát được hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

• Nhìn chung, trong năm 2021 các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đảm bảo theo các quy định của pháp 

luật, Điều lệ Công ty và theo Nghị quyết Đại hội đồng cồ đông 2021 đã thông qua.

Đối với cổ đông

• Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông.

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 
quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Lương Thưởng Thù lao Tổng cộng

I Hội đồng quản trị  360.000.000 672.000.000 1.032.000.000

1 Ông Đặng Văn Chất CT. HĐQT - - 96.000.000 96.000.000

2 Ông Nguyễn Văn 
Thiền PCT. HĐQT - 90.000.000 96.000.000 186.000.000

3 Bà Phạm Thị Hồng TV.HĐQT - - 96.000.000 96.000.000

4 Ông Nguyễn Cao Hà TV.HĐQT - - 96.000.000 96.000.000

5 Ông Võ Văn Bình TV.HĐQT - 90.000.000 96.000.000 186.000.000

6 Ông Trần Trung 
Chiến TV.HĐQT - 90.000.000 96.000.000 186.000.000

7 Ông Phạm Anh Tuấn TV.HĐQT - 90.000.000 96.000.000 186.000.000

II Ban Kiểm soát

1 Ông Nguyễn Công 
Hiếu TV.BKS 946.086.500 52.900.000 - 974.786.500

2 Bà Tăng Tố Vân TV.BKS - 40.000.000 60.000.000 100.000.000

3 Ông Nguyễn An Quốc TV.BKS - 40.000.000 60.000.000 100.000.000

III Ban Giám đốc 3.556.229.500 338.700.000 3.894.929.500

1 Phạm Thị Hồng Giám đốc 1.392.035.000 112.900.000 - 1.504.935.000

2 Đặng Văn Chất Phó Giám đốc 1.124.287.500 112.900.000 - 1.237.187.500

3 Nguyễn Cao Hà Phó Giám đốc 1.039.907.000 112.900.000 - 1.152.807.000

IV Người quản lý khác 919.354.160 52.300.000 971.654.160

1 Nguyễn Thu Oanh Kế toán trưởng 919.354.160 52.300.000 - 971.654.160

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với 
thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

• Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo Công ty 

được vận hành suôn sẻ; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích chung của công ty nói chung và của các cổ đông nói 

riêng; tạo mọi điều kiện cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả.

• HĐQT đã triển khai thực hiện các vấn đề của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông một cách nhanh chóng và phù 

hợp; Hội đồng quản trị nghiên cứu, xem xét cụ thể các tham vấn của cổ đông để có những phương hướng hợp 

lí nhằm đáp ứng mong mỏi của cổ động về hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả và lợi nhuận cho 

Công ty, cho cổ đông.

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

STT Tên tổ chức/ cá nhân Mối quan hệ liên 
quan Nội dung Giá trị

(triệu đồng)

1 Công ty Cổ phần Dịch vụ & 
XDCN Đồng Nai

TVHĐQT là NQL trong 
3 năm gần nhất

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và 
nước uống Doriv). 
- Chuyển nhượng vật tư, điện.
- Thi công lắp đặt công trình đồng hồ điện 
từ.
- Thuê dịch vụ thi công lắp đặt TOCN.

3.100

2 Công ty Cổ phần Cấp nước 
Gia Tân (Giwaco)

TVHĐQT là NQL trong 
3 năm gần nhất Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv) 1

3 Công ty Cổ phần Sonadezi 
Long Thành (SZL)

TVHĐQT là NQL trong 
3 năm gần nhất

Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước 
uống Doriv) 68.200

4 Công ty Cổ phần Sonadezi 
Long Bình (SZB)

TVHĐQT là NQL trong 
3 năm gần nhất

Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước 
uống Doriv) 51.200

5 Công ty Cổ phần Sonadezi 
Giang Điền (SZG)

TVHĐQT là NQL trong 
3 năm gần nhất

Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước 
uống Doriv) 22.800

6 Công ty Cổ phần Sonadezi 
Châu Đức (SZC)

TVHĐQT là NQL trong 
3 năm gần nhất

Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước 
uống Doriv) 8.700

7 Công ty Cổ phần Sonadezi 
Bình Thuận (SZT)

TVHĐQT là NQL trong 
3 năm gần nhất Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv) 6

Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám 
đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám 
đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
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Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ 
đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT Tên tổ chức/cá 
nhân

Mối quan hệ liên 
quan với Công ty

Thời điểm 
giao dịch Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

1
Công ty Cổ phần 
Sonadezi Long 

Thành

Tổ chức có liên quan 
với TV.HĐQT 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống 
Doriv). 
- Tổng giá trị giao dịch: 68,2 tỷ đồng

2
Công ty Cổ phần 
Sonadezi Long 

Bình

Tổ chức có liên quan 
với TV.HĐQT và BKS 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống 
Doriv). 
- Tổng giá trị giao dịch: 51,2 tỷ đồng

3
Công ty Cổ phần 
Sonadezi Giang 

Điền

Tổ chức có liên quan 
với TV.HĐQT 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống 
Doriv). 
- Tổng giá trị giao dịch: 22,8 tỷ đồng

4
Công ty Cổ phần 
Sonadezi Châu 

Đức

Tổ chức có liên quan 
với TV.HĐQT 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống 
Doriv). 
- Tổng giá trị giao dịch:  8,7 triệu đồng

5
Công ty Cổ phần 
Sonadezi Bình 

Thuận

Tổ chức có liên quan 
với TV.HĐQT 2021 - Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv). 

- Tổng giá trị giao dịch: ~ 6 triệu đồng

6 Công ty Cổ phần 
Cấp nước Gia Tân

Tổ chức có liên quan 
với TV.HĐQT 2021 - Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv). 

- Tổng giá trị giao dịch: 1 triệu đồng

7
Công ty Cổ phần 
Cấp nước Nhơn 

Trạch
Công ty con 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (bán nước sạch qua đồng hồ 
tổng và nước uống  Doriv). 
- Tổng giá trị giao dịch: 74,5 tỷ đồng

8
Công ty Cổ phần 
Dịch vụ & XDCN 

Đồng Nai

Tổ chức có liên quan 
đến Người đại diện 

theo ủy quyền của Công 
ty

2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống 
Doriv). 
- Chuyển nhượng vật tư, điện.
- Thi công lắp đặt công trình đồng hồ điện từ D100.
- Thuê dịch công thi công lắp đặt TOCN.
- Tổng giá trị giao dịch: 3,1 tỷ đồng

9 Công ty Cổ phần 
Sonadezi An Bình 

Công ty thành viên của 
Tổng Công ty Sonadezi 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống 
Doriv).
- Thuê dịch vụ thi công Gói thầu số 3 (Xây lắp) Dự án 
Cải tạo TOCN trạm bơm Gia Ray;
- Thi công lắp đặt HTCN cho KCN Sông Mây
- Tổng giá trị giao dịch: 9,5 tỷ đồng

STT Tên tổ chức/cá 
nhân

Mối quan hệ liên 
quan với Công ty

Thời điểm 
giao dịch Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

10 Công ty Cổ phần 
Xây dựng Đồng Nai 

Công ty thành viên của 
Tổng Công ty Sonadezi 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống 
Doriv)
- Thuê dịch vụ thi công xây dựng Dự án: Nâng công 
suất NMN Gia Ray từ 7.000 lên 15.000m3/ngày và 
sửa chữa đường nội bộ; sửa chữa trạm bơm và và bộ 
phận phòng ban CNCN Xuân Lộc.
- Tổng giá trị giao dịch:  3,4 tỷ đồng

11
Công ty Cổ phần 

Môi trường 
Sonadezi 

Công ty thành viên của 
Tổng Công ty Sonadezi 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch).
- Thuê dịch vụ vận chuyển xử lý rác thải; chăm sóc 
cây kiểng).
- Tổng giá trị giao dịch: 1,4 tỷ đồng

12 Trường Cao đẳng 
CN&QT Sonadezi

Công ty thành viên của 
Tổng Công ty Sonadezi 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch).
- Thuê dịch vụ vận chuyển xử lý rác thải; chăm sóc 
cây kiểng).
- Tổng giá trị giao dịch: 1,4 tỷ đồng

13
Công ty Cổ phần 
Phát triển Đô thị 

CN số 2 

Công ty thành viên của 
Tổng Công ty Sonadezi 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống 
Doriv). 
- Tổng giá trị giao dịch: 604 triệu đồng

14 Công ty Cổ phần 
Cảng Đồng Nai 

Công ty thành viên của 
Tổng Công ty Sonadezi 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống 
Doriv). 
- Tổng giá trị giao dịch: 656 triệu đồng

15
Công ty Cổ phần 
Kinh doanh Nhà 

Đồng Nai 

Công ty thành viên của 
Tổng Công ty Sonadezi 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống 
Doriv). 
- Tổng giá trị giao dịch: 526,2 triệu đồng

16

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xây dựng 
& Vật liệu Đồng 

Nai 

Công ty thành viên của 
Tổng Công ty Sonadezi 2021 - Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch). 

- Tổng giá trị giao dịch:  140,4 triệu đồng

17 Công ty Cổ phần 
Sơn Đồng Nai 

Công ty thành viên của 
Tổng Công ty Sonadezi 2021

- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống 
Doriv). 
- Tổng giá trị giao dịch: 81,1 triệu đồng

18 Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Sonadezi 

Công ty thành viên của 
Tổng Công ty Sonadezi 2021 - Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch). 

- Tổng giá trị giao dịch: 31,4 triệu đồng



• Ý kiến kiểm toán

• Báo cáo tài chính

06
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
KIỂM TOÁN 2021
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