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1. Thông tin khái quát 

TÊN GIAO DỊCH:  

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101066 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà 
Nẵng cấp lần đầu ngày 01/07/2010, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 01/11/2016. 

Vốn điều lệ: 579.640.610.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu:  695.775.161.193 đồng  

Địa chỉ: Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

Số điện thoại: 0236.3697999 

Số fax: 0236.3697222 

Website: www.dawaco.com.vn 

Mã cổ phiếu: DNN 

Quá trình hình thành và phát triển 

1945 – 1950: Được hình thành vào khoảng những năm 1945-1950, hệ thống cấp nước Đà Nẵng 
lúc bấy giờ chủ yếu cung cấp nước cho khu vực trung tâm với các giếng khoan và hệ thống 
đường ống nhỏ bé. 

Trước 1954 - 1971: Trước năm 1954 toàn thành phố đều sử dụng nước ngầm với 36 giếng 
khoan ở độ sâu 30-50m. Đến năm 1971 hai nhà máy khai thác nước sông Cẩm Lệ được xây dựng: 
Nhà máy nước Cầu Đỏ công suất 5.600 m3/ngày đêm và Nhà máy nước Sân Bay công suất 
12.000m3/ngày đêm. Đơn vị quản lý hệ thống cấp nước Đà Nẵng lúc bấy giờ là Thủy cục Đà 
Nẵng. 

1975: Thành phố Đà Nẵng được giải phóng, hệ thống cấp nước Đà Nẵng được giữ nguyên vẹn, 
chính quyền cách mạng tiếp quản và duy trì liên tục hoạt động sản xuất cấp nước, góp phần giữ 
gìn tình hình an ninh trật tự trong những ngày đầu thành phố mới được giải phóng. Và ngay 
sau đó, đơn vị quản lý hệ thống cấp nước thành phố được thành lập có tên gọi là Nhà máy nước 
Đà Nẵng thay thế cho Thủy cục Đà Nẵng của chế độ cũ, công suất cấp nước lúc đó khoảng 12.000 
m3/ngày với 3.084 đồng hồ tiêu thụ của khách hàng. 

1979: để đáp ứng yêu cầu phát triển, người dân thành phố cần có nước máy sử dụng, Ban lãnh 
đạo Nhà máy nước Đà Nẵng lúc đó đã tập trung vào công tác củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật, cải 
tạo, mở rộng nâng công suất Trạm cấp nước Cầu Đỏ đạt mức 12.000 m3/ngày và Trạm cấp nước 
Sân Bay đạt mức 10.000 m3/ngày. Cùng với việc cải tạo mở rộng các trạm cấp nước, hệ thống 
đường ống cấp nước các loại cũng được thi công lắp đặt và đến năm 1985 tổng số đồng hồ khách 
hàng là 13.000 chiếc. 



          B ÁO CÁO T H ƯỜNG N IÊ N 2019  T r a ng |2 

1985: Để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lúc bấy 
giờ đã thành lập Công ty Cấp nước Quảng Nam Đà Nẵng trên cơ sở Nhà máy nước Đà Nẵng 
được bổ sung nhiệm vụ và nâng cấp về quy mô tổ chức sản xuất kinh doanh. Được sự quan tâm 
của lãnh đạo cấp trên, Công ty Cấp nước Quảng Nam – Đà Nẵng đã triển khai các dự án với các 
công trình mang tính trọng điểm như: Trạm cấp nước Sơn Trà I, II, III, cải tạo nâng công suất 
Nhà máy nước Cầu Đỏ, Sân Bay, ... Dự án cấp nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn I với các hạng 
mục công trình: Xây dựng trạm bơm phòng mặn tại An Trạch và tuyến ống nước thô D1200 với 
công suất 250.000 m3/ngày; xây dựng mới nhà máy công suất 120.000 m3/ngày tại Nhà máy 
nước Cầu Đỏ… 

1990 - 2000: Cùng với việc triển khai dự án, từ sau năm 1990, bộ máy tổ chức của Công ty cũng 
được củng cố và hoàn thiện, các Trạm cấp nước đổi tên thành các Nhà máy sản xuất nước, các 
Xí nghiệp được thành lập. Bắt đầu từ năm 2000, các Chi nhánh Cấp nước tại các quận, huyện 
được ra đời nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý và giao dịch với khách hàng. 

2010: Ngày 14/06/2010, UBND thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 4411/QĐ-UBND về việc Phê 
duyệt Đề án chuyển Công ty Cấp nước Đà Nẵng (DNNN) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Cấp nước Đà Nẵng. Ngày 01/07/2010, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. 
Đà Nẵng cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101066 lần đầu và chính thức hoạt 
động với hình thức Công ty TNHH MTV. 

2016: UBND TP. Đà Nẵng ra Quyết định số 5354/QĐ-UBND ngày 09/08/2016 phê duyệt Phương 
phán cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng thành CTCP Cấp nước Đà Nẵng. Ngày 
18/10/2016, UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục ra Quyết định số 7084/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh 
Vốn Điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu trong Phương án cổ phần hóa. Cơ cấu cổ phần 
phát hành lần đầu bao gồm: 60% Vốn Nhà nước, 5% bán cho người lao động Công ty và 35% 
bán cho cổ đông chiến lược. 

Ngày 29/10/2016:  Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được tổ 
chức. Ngày 01/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp thay đổi lần thứ 8, Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần với vốn 
điều lệ là 579.640.610.000 đồng. 

2017-2019: Sau 3 năm CPH, Công ty đã đạt được nhiều đổi mới trong công tác điều hành và đầu 
tư nhiều công trình mang tính đột phá có thể kể đến như:  

+ Riêng trong năm 2018, 2019, Dawaco đã sớm triển khai dự án nâng công suất NMN Cầu 
Đỏ phân kỳ 1 thêm 60.000 m3/ngày, đầu tư đưa vào vận hành NMN Hồ Hòa Trung công 
suất 10.000 m3/ngày, đầu tư các Diuke qua Sông Hàn, sông Cầu Đỏ bằng các phương 
pháp thi công hiện đại, tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao góp phần cung cấp bổ sung thêm 
nhu cầu cho các Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn và một số khu vực phía Tây bắc của 
thành phố...; 
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+ Cơ bản đáp ứng công suất cấp nước bình quân mỗi ngày đêm từ 280.000 m3/ngày – 
310.000 m3/ngày cho nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp; 

+ Thực hiện thành công đề án dừng thu tiền nước tại nhà và chuyển sang thu hộ tiền nước 
qua ngân hàng và đối tác thu hộ; 

+ Tiến hành công tác đọc chỉ số đồng hồ trong 10 ngày đầu tiên của tháng, không phát hành 
hóa đơn cho khách hàng sử dụng nước dưới 10 m3/quý để tạo sự thuận lợi cho khách 
hàng; 

+ Duy trì ổn định và phát huy năng lực sản xuất và tiêu thụ đạt mức tăng trưởng bình quân 
từ 10% mỗi năm trở lên, đặc biệt năm 2019, Dawaco được xếp hạng 713 trong Top 1000 
Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Theo thống kê của 
Tổng Cục thuế vừa công bố ngày 18/10/2019).  

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

2.1 Sản phẩm dịch vụ chính:  

Công ty đang hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực sau: 

+ Kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành xây dựng cấp thoát nước; 

+ Sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; 

+ Lắp đặt xây dựng công trình cấp nước; 

+ Lập dự án đầu tư xây dựng. Tư vấn, thiết kế và lập tổng dự toán các hệ thống công trình 
cấp thoát nước có quy mô vừa và nhỏ. Khảo sát địa hình, địa chất, thẩm tra hồ sơ thiết 
kế dự toán, giám sát thi công, quản lý đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước từ 
nhóm B trở xuống; 

+ Kiểm định, cân đo đồng hồ nước. 

2.2 Địa bàn kinh doanh: 

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng có trụ sở chính đặt tại số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; có Xí nghiệp Sản xuất nước sạch, 
Công ty TNHH MTV xây lắp cấp thoát nước Đà Nẵng, Xí nghiệp cấp nước Hải Châu, Xí nghiệp 
cấp nước Cẩm Lệ, Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà, Xí nghiệp cấp nước Ngũ Hành Sơn, Xí nghiệp 
cấp nước Thanh Khê, Xí nghiệp cấp nước Liên Chiểu tại địa bàn các quận của thành phố Đà 
Nẵng. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

- Mô hình quản trị: Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Theo đó, Đại hội đồng cổ 
đông là cơ quan quyết định cao nhất, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và 
Điều lệ Công ty. 
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- Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

- Các công ty con, công ty liên kết: Công ty TNHH MTV Xây lắp Cấp thoát nước Đà Nẵng – Số 10 
Trịnh Công Sơn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Công ty con hoạt động với lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh chính là thi công và lắp đặt các tuyến ống cấp nước trên địa bàn thành phố... 

4. Định hướng phát triển 

4.1 Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, tăng tỷ lệ bao phủ cấp nước tại các Khu vực ít 
dân cư: 

+ Từ nguồn vốn Công ty: Đầu tư phát triển các tuyến ống phân phối và ống nhánh dịch vụ 
theo yêu cầu của người dân. 

+ Từ nguồn vốn vay Quỹ Đầu tư & Phát triển: Đầu tư Dự án “Nhà máy nước Hồ Hòa Trung 
công suất 10.000 m3/ngày”, dự kiến đưa vào hoạt động vào Quý 2/2019. 

+ Đầu tư Dự án nâng công suất NMN Cẩu Đỏ phân kỳ 1: 60.000 m3/ngày, dự kiến đưa vào 
hoạt động vào Quý 2/2019. 

+ Đầu tư nâng cấp trạm bơm An Trạch. 

4.2 Giảm thất thoát và thất thu nước: 

+ Thay thế đồng hồ hưu hỏng, chất lượng kém đã sử dụng trên 05 năm. 

+ Đầu tư cải tạo mạng lưới đường ống cấp nước và thay thế các tuyến ống không đảm bảo 
chất lượng. 

+ Bảo dưỡng đồng hồ van khóa mạng cấp 1 và 2. 
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+ Trang bị đồng hồ phân vùng tách mạng quản lý cấp nước. Hoàn thiện việc tách mạng các 
khu vực tại các vùng cấp nước. 

+ Lắp đặt bơm tăng áp mạng lưới. 

+ Kiểm tra, giám sát phân vùng tách mạng và khắc phục sự cố trên hệ thống mạng truyền 
dẫn. Chủ động dò tìm rò rỉ, khoanh vùng các khu vực có thất thoát nước cao để xử lý 
giảm thất thoát. 

+ Tăng cường công tác áp giá và điều chỉnh giá nước kinh doanh đối với hộ kinh doanh 
sản xuất. 

4.3 Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, tăng tỷ lệ bao phủ cấp nước: 

+ Từ nguồn vốn Công ty: Đầu tư phát triển các tuyến ống phân phối và ống nhánh dịch vụ 
theo yêu cầu của người dân. 

+ Đầu tư 4 tuyến ống chính phục vụ cho mở rộng hệ thống cấp nước cho khu vực Sơn Trà 
và Ngũ Hành Sơn. 

4.4 Kế hoạch xây dựng và nâng công suất các nhà máy sản xuất nước để tăng khả năng cấp 
nước trong giai đoạn 2015-2020: 

+ Năm 2019 đã thi công xây dựng và đưa vào hoạt động Dự án nâng công suất Nhà máy 
nước Cầu Đỏ, phân kỳ 1: công suất 60.000 m

3
/ngày, nâng công suất của Nhà máy nước 

Cầu Đỏ lên 230.000 m
3
/ngày.  

+ Năm 2019 đã thi công xây dựng và đưa vào hoạt động Dự án Nhà máy nước Hồ Hòa 
Trung, công suất 10.000 m3/ngày phục vụ cho Khu công nghệ cao và các khu vực Quận 
Liên Chiểu. 

4.5 Đảm bảo cấp nước liên tục và an toàn về chất lượng và lưu lượng: 

+ Kiểm tra sửa chữa và trang bị máy bơm dự phòng cho trạm bơm phòng mặn An Trạch.  

+ Đầu tư các phương án theo dõi và vận hành các nhà máy nước tự động hóa, chủ động 
phương án phòng mặn, xây dựng các kịch bản ứng phó thiếu nước để đảm bảo cấp nước 
an toàn. 

5. Các rủi ro 

1. Việc phát triển nóng các khách sạn, nhà hàng cũng như sự tăng dân số cơ học đã làm 
cho việc cung cấp nước gặp khó khăn trong mùa hè, trong các kỳ lễ hội; 

 2. Thủ tục đầu tư xây dựng hiện hành theo quy định dẫn đến tiến độ thực hiện chậm, 
không kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển cấp nước của thành phố; 
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 3. Việc xin cấp phép cải tạo các tuyến thép nằm dưới vỉa hè, qua đường nhằm giảm thất 
thoát, tăng chất lượng nước mất nhiều thời gian dẫn đến một số công trình trong kế hoạch 2019 
không thực hiện được; 

 4. Giá cả vật tư hàng hóa trên thị trường luôn biến động tăng, trong khi đó phương án 
tăng giá nước chưa được phê duyệt nên ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư của Công ty; 

5. Do ảnh hưởng thời tiết năm 2019 có lượng mưa ít, tình hình nhiễm mặn liên tục, gay gắt 
và kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu nước nghiêm trọng nhiều ngày tại một số khu vực. Một số trạm 
cấp nước cuối nguồn phải dừng hoạt động do hạn hán, khô kiệt không có nguồn nước về; 

6. Mạng lưới đường ống tại một số khu vực còn bất cập, chưa đảm bảo tính chuyển dẫn 
và phân phối nên rất khó khăn trong việc điều tiết mạng lưới khi cần thiết. Một bộ phận mạng 
lưới cũ, xuống cấp vẫn chưa được cải tạo thay thế đã làm cho chất lượng nước thiếu tính ổn 
định và gây thất thoát nước; 

7. Tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt tại một số bộ phận trong các đơn vị vẫn chưa được 
chú trọng, vẫn còn tính chây ỳ nên hiệu quả công việc còn thấp; 

8. Khả năng tiếp cận về công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực CNTT vẫn còn chậm so với yêu 
cầu dẫn đến công tác quản trị, quản lý còn nhiều thủ công. 
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1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Các hoạt động của Công ty đã có nề nếp được xây dựng và duy trì từ nhiều năm trước. Khi 
triển khai nhiệm vụ năm 2019, dưới sự giám sát chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban 
Điều hành Công ty, các đơn vị trong Công ty tiếp tục phát huy và từng bước có sự đổi mới nâng 
cao hiệu quả trong công tác quản lý, công tác sản xuất, nâng cao năng suất lao động; 

1.2 Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan ban ngành trong thành phố đã 
tạo nhiều điều kiện cho Công ty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; 

1.3 Đội ngũ CBCNV Công ty về cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc, khắc phục những khó khăn, 
từng bước thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra; 

1.4 Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của một số Ban chuyên môn đã tạo được sự thuận lợi và tính 
chủ động trong triển khai các nhiệm vụ; 

1.5 Các Công ty, Xí nghiệp trực thuộc đều có sự nỗ lực cố gắng lớn trong thực hiện nhiệm vụ 
được giao; 

1.6 Các dự án đầu tư được đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu 
cầu và đảm bảo cung cấp nước cho thành phố. 

♣ Cơ cấu doanh thu thuần:

  ĐVT: Triệu đồng 

Stt Doanh thu thuần Năm 2018 Năm 2019 

1 Doanh thu ngành nước 494.486 543.008 

2 Doanh thu ngành xây lắp    5.101      4.129 

Tổng cộng 499.587 547.136 

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng: 

Stt Thành viên Chức vụ 

1           Ông Hồ Hương Tổng giám đốc 

2           Ông Lê Đức Quý Phó Tổng giám đốc 

3           Ông Trần Phước Thương Phó Tổng giám đốc 

4           Ông Hồ Minh Nam Phó Tổng giám đốc 

5           Ông Phan Thịnh Kế toán trưởng 
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1/ Tổng giám đốc: 

Họ và tên: HỒ HƯƠNG 

Ngày sinh: 20/5/1969  Giới tính: Nam 

Số CMND: 201022122  Cấp ngày: 29/12/2009  Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh   Quốc tịch: Việt Nam 

Quê quán: Đại Nghĩa – Đại Lộc – Quảng Nam 

Nơi ở hiện tại: 157 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

 Trình độ: 

Văn hóa:  12/12 
Chuyên môn:  Kỹ sư Xây dựng cầu đường 

 Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

 Quá trình công tác: 

1969 - 1993 Còn nhỏ ở với gia đình và đi học tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 
khoa Xây dựng cầu đường; 

9/1993 - 8/1996 Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật, Công ty Xây dựng Công trình 512 

8/1996 - 7/1997  Phó trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng, Công ty Xây dựng Công trình 512 

7/1997 - 7/2004 Kỹ thuật viên phòng Kế hoạch -Kỹ thuật, BQL Dự án ĐTX D Công trình 
GTCC Đà Nẵng 

7/2004-10/2005  Phó trưởng phòng Kế hoạch -Kỹ thuật, BQL Dự án ĐTXD Công trình 
GTCC Đà Nẵng 

10/2005 - 5/2010 Phó giám đốc Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng 

5/2010 - 6/2014 Trưởng ban, Ban QLDA Hạ tầng giao thông Đô thị Đà Nẵng 

6/2014 - 5/2016 Trưởng ban, Ban QLDA xây dựng số 2 tp. Đà Nẵng 

5/2016 - 10/2016 Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng, 
Công nghiệp Đà Nẵng 

11/2016 - nay Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng 
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2/Phó tổng giám đốc  

Họ và tên: LÊ ĐỨC QUÝ 

Ngày sinh: 01/01/1964  Giới tính: Nam 

Số CMND: 200020492 Cấp ngày: 25/4/2002  Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam 

Quê quán: Hòa Quý – Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng 

Nơi ở hiện tại: K44/17 Nguyễn Thành Hãn, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

 Trình độ: 

Văn hóa:   12/12 

Chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế 

 Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

 Quá trình công tác: 

1964 - 1981 Còn nhỏ ở với gia đình, đi học và tốt nghiệp PTTH 

1981 - 1985 Học và tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính-Kế toán TP.Hồ Chí Minh 

5/1987 - 6/1996 Chuyên viên phòng Kế hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam - Đà 
Nẵng kiêm nhiệm Kế toán trưởng BQL các công trình xây dựng, BQL 
vốn quy hoạch thuộc Sở Xây dựng. 

7/1996 - 12/1999 Kế toán trưởng, phó phòng Kế hoạch Tài chính, viện quy hoạch đô 
thị và nông thôn Đà Nẵng 

01/2000 - 04/2006 Kế toán trưởng, trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ, Viện quy hoạch 
xây dựng Đà Nẵng 

5/2006 - 6/2007 Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp, Viện quy hoạch xây dựng 
Đà Nẵng 

7/2007 - 3/2013 Phó viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng Đà Nẵng 

4/2013 - 10/2016 Trưởng phòng Kế toán tài chính, Sở xây dựng Đà Nẵng 

11/2016 - nay Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp 
nước Đà Nẵng 
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3/Phó tổng giám đốc  

Họ và tên: TRẦN PHƯỚC THƯƠNG 

Ngày sinh: 01/01/1966  Giới tính: Nam 

Số CMND: 200828004  Cấp ngày: 26/07/2011   Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh   Quốc tịch: Việt Nam 

Quê quán: Hòa Nhơn – Hòa Vang – Đà Nẵng 

Nơi ở hiện tại: 205 Phan Đăng Lưu, TP. Đà Nẵng 

 Trình độ:  

Văn hóa:   12/12 

Chuyên môn:  Kỹ sư Hóa, Cử nhân Kinh tế (Quản trị kinh doanh) 

 Chức vụ hiện nay tại công ty: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Hành chính – nhân 
sự 

 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

 Quá trình công tác: 

1966 - 1984 Còn nhỏ, ở với gia đình, học và tốt nghiệp PTTH 

1984 - 1989 Học và tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, chuyên ngành Hóa 

12/1990 - 4/1994 Cán bộ Kỹ thuật, Quản đốc phân xưởng Nhà máy Thuốc lá Đà Nẵng 

4/1994 - 3/1998 Quản đốc Nhà máy xi măng Hòa Khương; Trưởng phòng Marketing 
Nhà máy xi măng Hòa Khương; Trưởng phòng Tổng hợp Nhà máy xi 
măng Hòa Khương 

4/1998 - 10/2001 Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng TP.Đà Nẵng 

11/2001 - 3/2008 Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty Cấp nước Đà Nẵng 

4/2008 - 10/2016 Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà 
Nẵng 

Từ 11/2016 - nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. 
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4/ Phó Tổng giám đốc: 

Họ và tên: HỒ MINH NAM 

Ngày sinh: 10/11/1975 Giới tính: Nam 

Số CMND: 201204018 Cấp ngày: 19/12/2006  Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam 

Quê quán: Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam 

Nơi ở hiện tại: Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

 Trình độ: 

Văn hóa:   12/12 

Chuyên môn:  Thạc sỹ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

 Chức vụ hiện nay tại công ty: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Kế hoạch – Kỹ thuật 

 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

 Quá trình công tác: 

1975 - 1978 Còn nhỏ ở với cha mẹ tại Hà Nội, vào Đà Nẵng cùng gia đình năm 
1987 

1978 - 1995 Học sinh cấp I, cấp II, cấp III tại TP Đà Nẵng 

1995 - 2016 Bắt đầu làm việc tại Công ty Cấp nước Đà Nẵng nay là Công ty cổ 
phần Cấp nước Đà Nẵng 

2001 Tốt nghiệp đại học Kỹ sư đô thị, chuyên ngành Cấp thoát nước tại 
trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, hệ vừa học vừa làm 

6/2001 - 10/2004 Công tác tại Ban QLDA cấp nước Đà Nẵng 

10/2004 - 12/2005 Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Xí nghiệp Xây lắp thuộc 
Công ty Cấp nước Đà Nẵng 

12/2005 - 10/2016 Được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng chi nhánh Cấp nước Liên Chiểu 
thuộc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng 

06/2012 - 10/2014 Học cao học chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng đô thị tại trường 
Đại học Kiến trúc Hà Nội 

Từ 11/2016 – nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. 
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5/ Kế toán trưởng: 

Họ và tên: PHAN THỊNH 

Ngày sinh: 04/01/1969 Giới tính: Nam 

Số CMND: 201916830 Cấp ngày: 12/10/2002  Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam 

Quê quán: Hòa Thọ, Hòa Vang, Đà Nẵng 

Nơi ở hiện tại: 300 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

 Trình độ: 

Văn hóa:   12/12 

Chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

 Chức vụ hiện nay tại công ty: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán 

 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

 Quá trình công tác: 

1969 – 1987 Còn nhở ở với gia đình, học và tốt nghiệp PTTH 

1987 – 1991 Học và tốt nghiệp Đại học Kinh tế, chuyên ngành Tài chính–Kế toán 

07/1993 – 3/2003 Nhân viên phòng Kế toán Công ty Cấp nước Đà Nẵng 

04/2003 – 12/2003 Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty Cấp nước Đà Nẵng 

01/2004 – 08/2006 Quyền Kế toán trưởng Công ty Cấp nước Đà Nẵng 

09/2006 – đến nay Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán Công ty cổ 
phần Cấp nước Đà Nẵng. 
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2.2 Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người lao động: 

 Tình hình nhân sự (tính đến ngày 31/12/2019) 

Stt Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

A Theo trình độ 531 100% 

1 Đại học và sau đại học 217 40,80% 

2 Cao đẳng, trung cấp 157 29,57% 

3 Công nhân kỹ thuật 157 29,57% 

B Phân loại theo giới tính 531 100% 

1 Nam 311 58,57% 

2 Nữ 220 41,43% 

 Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (đồng/người/tháng) 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 

Tổng số lượng người lao động (người) 590 531 

Thu nhập bình quân 
 (đồng/người/tháng) 

14.300.000 15.690.000 

 Chính sách nhân sự 

+ Công ty đã thực hiện tốt việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động, đặc biệt số lao động thời vụ lâu năm cũng đã được ký hợp đồng và 
đóng bảo hiểm xã hội. Đoàn kiểm tra của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cũng đã 
đánh giá tốt việc thực hiện các chế độ chính sách về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội 
của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn mua bảo hiểm con người cho toàn thể CBCNV với mức 
260.000đ/người/năm. Phối hợp với Công đoàn giải quyết trợ cấp khó khăn cho 511 lượt 
CBCNV hoặc người thân đau ốm với tổng số tiền là 304.000.000 đồng từ quỹ phúc lợi.  

+ Tuyên truyền, giáo dục CBCNV chấp hành đúng các quy định về bảo đảm an toàn lao động, 
phòng chống cháy nổ. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, đồng phục cho CBCNV Công ty 
trong năm 2019.  

+ Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe: trong năm đã tổ chức cho CBCNV khám 
sức khỏe định kỳ cho CBCNV. 

+ Trong năm qua, lãnh đạo Công ty phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức cho 65 CBCNV 
tham quan du lịch trong và ngoài nước với tổng kinh phí gần 600.000.000 đồng từ nguồn 
quỹ phúc lợi. 
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Trong năm 2019, Dawaco đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng dự án Nâng công suất 
nhà máy nước Cầu Đỏ thêm 60.000m3/ngày và dự án nhà máy nước hồ Hòa Trung công suất 
10.000m3/ngày: Hoàn thành tuyến ống D500 từ NMN hồ Hòa Trung đến khu đô thị Golden Hill 
(6,5km); Hoàn thành tuyến ống Diuke D1200 HDPE qua sông Cầu Đỏ, tuyến Diuke D900 HDPE 
qua Sông Hàn, tuyến ống D800 DI đường số 2 khu công nghiệp Hòa Khánh; Tuyến ống D315, 
D225 HDPE qua cầu Nam Ô. Việc hoàn thành đưa các dự án, các công trình này vào khai thác 
góp phần đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng và nhân dân thành phố tại thời điểm hiện tại và 
trong năm 2020. Đồng thời giải quyết được tình trạng nguồn nước bị thiếu và yếu tại khu vực 
cuối nguồn như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. 

Trong năm 2019 Công ty đầu tư khoảng 49,9 tỷ đồng để phát triển và cải tạo các tuyến ống 
phân phối, lắp đặt đồng hồ điện từ, lắp đặt các tuyến ống truyền dẫn để tăng cường nước cho 
khu vực phía bắc quận Liên Chiểu. Trang bị mua sắm cải tạo, sửa chữa, thiết bị máy móc nhằm 
đảm bảo công tác cấp nước an toàn tại Nhà máy… 

Trong đó:  

- Đầu tư phát triển cải tạo mạng phân phối khoảng 16,83 tỷ đồng. Tổng chiều dài 48,817 km. 
Trong đó chiều dài phát triển mới 38,85 km, chiều dài cải tạo 9,967 km.  

+ Khu vực Hải Châu lắp mới 0,98 km, cải tạo 1,42 km;  

+ Khu vực Thanh Khê lắp mới 0,6 km, cải tạo 0,93 km; 

+ Khu vực Liên Chiểu lắp mới 5,67 km, cải tạo 4,9 km; 

+ Khu vực Cẩm Lệ lắp mới 2,23 km, cải tạo 0,75 km; 

+ Khu vực Hòa Vang lắp mới 25 km, cải tạo 0,05 km; 

+ Khu vực Sơn Trà lắp mới 1,34 km, cải tạo 1,37 km; 

+ Khu vực Ngũ Hành Sơn lắp mới 2,996 km, cải tạo 0,55 km. 

- Đầu tư lắp đặt đồng hồ điện từ cho các khu vực và tại nhà máy với tổng mức đầu tư 
4,84 tỷ đồng.  

- Đầu tư cho các tuyến ống truyền dẫn chính tại khu vực Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn: 13,7 
tỷ đồng, với chiều dài 3,79 km. 

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, cải tạo thay thế thiết bị cũ, cải tạo sửa chữa các công 
trình để phục vụ cho việc sản xuất tại nhà máy nước Cầu Đỏ, Sân Bay 14,5 tỷ đồng. 
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4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính: 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2018 Năm 2019 

1 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 1.102.234 1.215.482 

2 Doanh thu thuần Triệu đồng 499.959 547.586 

3 Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 

Triệu đồng 152.805 196.133 

4 Lợi nhuận khác Triệu đồng 1.413 8.743 

5 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 163.218 204.876 

6 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 128.229 161.726 

7 Tỷ lệ cổ tức % 16,8 19,7 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 3,72 3,65 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 3,50 3,50 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 39,43 40,52 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 65,09 68,12 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 9,12 8,70 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,46 0,90 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 25,65 29,53 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình 
quân 

% 18,77 23,26 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 11,78 13,96 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh/ Doanh thu thuần 

% 30,56 35,82 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần 

+ Cổ phần phổ thông:    57.964.061 cổ phần 

+ Cổ phần ưu đãi:                     0 cổ phần 

+ Số lượng cổ phần đang lưu hành:  57.964.061 cổ phần 

+ Cổ phiếu quỹ:                     0 cổ phiếu 

+ Mệnh giá:            10.000 VNĐ 

+ Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 1.941.300 CP (3,35% Vốn điều lệ Công ty). 

b) Cơ cấu cổ đông 

(đến ngày 31/12/2019) 

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu 
(%) 

I Cổ đông trong nước 57.964.061 579.640.610.000 100 

1 Nhà nước 34.824.217 348.242.170.000 60,08 

2 Cá nhân 2.853.100 28.531.000.000 4,92 

3 Tổ chức 20.286.744 202.867.440.000 35,00 

III Cổ đông nước ngoài - - - 

1 Cá nhân - - - 

2 Tổ chức - - - 

 Tổng cộng 57.964.061 579.640.610.000 100 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Không có. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có. 

e) Các chứng khoán khác 

Không có. 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1 Đối với môi trường 

+ Là một doanh nghiệp sử dụng tài nguyên nước khá lớn trên địa bàn, Công ty xác định việc 
chấp hành pháp luật về tài nguyên nước là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp, 
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ngoài việc phối hợp với các ngành chức năng để bảo vệ khai thác nguồn nước hiệu quả, 
tiết kiệm, hạn chế ô nhiễm nguồn nước. Công ty thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn 
nước thô, quan tâm công tác xả thải nhằm hạn chế thấp nhất ô nhiễm môi trường. 

+ 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. 

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hàng năm, công nghệ sản xuất nước sạch của 
Công ty phù hợp với tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Ngoài ra các đoàn kiểm tra 
giám sát về môi trường của tỉnh và cơ quan thẩm quyền thường xuyên đến Công ty kiểm 
tra đã đánh giá Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ sinh và môi trường. 

6.2 Chính sách liên quan đến người lao động 

+ Công ty đã thực hiện tốt việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động, đặc biệt số lao động thời vụ lâu năm cũng đã được ký hợp đồng và 
đóng bảo hiểm xã hội. Đoàn kiểm tra của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cũng đã 
đánh giá tốt việc thực hiện các chế độ chính sách về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội 
của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn mua bảo hiểm con người cho toàn thể CBCNV với mức 
260.000đ/người/năm. Phối hợp với Công đoàn giải quyết trợ cấp khó khăn cho 511 lượt 
CBCNV hoặc người thân đau ốm với tổng số tiền là 304.000.000 đồng từ quỹ phúc lợi.  

+ Tuyên truyền, giáo dục CBCNV chấp hành đúng các quy định về bảo đảm an toàn lao động, 
phòng chống cháy nổ. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, đồng phục cho CBCNV Công ty 
trong năm 2019.  

+ Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe: trong năm đã tổ chức cho CBCNV khám 
sức khỏe định kỳ cho CBCNV. 

+ Trong năm qua, lãnh đạo Công ty phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức cho 65 CBCNV 
tham quan du lịch trong và ngoài nước với tổng kinh phí gần 600.000.000 đồng từ nguồn 
quỹ phúc lợi. 

6.3 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Hàng năm Công ty 
thực hiện công tác xã hội đối với địa phương: 

+ Ủng hộ gần 1 tỷ đồng chăm lo Tết cho các hộ nghèo tại 6 quận trên địa bàn thành phố, 1 
huyện Hòa Vang và xã Đại Nghĩa thuộc tỉnh Quảng Nam do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tại các quận huyện kêu gọi. 

+ Đóng góp các chương trình ủng hộ từ thiện cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn. 

+ Chăm lo phụng dưỡng cho 3 Mẹ Việt Nam Anh Hùng... 
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1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Stt Các chỉ tiêu Đơn vị tính 
Năm 2019 Tỷ lệ 

% Kế hoạch Thực hiện 

1 Nước sản xuất Triệu m3 99,829 103,771 103,90 

2 Nước ghi thu Triệu m3  86,570 88,678 102,40 

3 Đồng hồ đặt mới Cái 13.000 12.480 96,00 

4 Tỷ lệ thất thoát % 13,22 14,49 +1,27 

5 Giá trị sản xuất ngành xây 
lắp, tư vấn TK, giám sát 

Triệu đồng 85.500 35.531 71,30 

6 Doanh thu trước thuế Tỷ đồng 529,424 547,136 103,30 

 - Ngành nước Tỷ đồng 524,924 543,008 103,40 

 - Ngành xây lắp Tỷ đồng 4,50 4,129 91,80 

 - Ngành vật tư Tỷ đồng 0,4 0,42 105,00 

 - Ngành nước đóng chai Tỷ đồng 0,035 0,032 91,40 

 - Doanh thu tài chính + thu 
nhập khác 

Tỷ đồng 11.756 33.272 283,00 

7 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 136.000 204.876 150,60 

8 Các khoản nộp ngân sách Tỷ đồng 112,00 143,39 128,00 

9 Thu nhập bình quân Triệu đồng 14,60 15,69 107,50 

1.1 Những thuận lợi và khó khăn  

Thuận lợi 

1. Các hoạt động của Công ty đã có nề nếp được xây dựng và duy trì từ nhiều năm trước. Khi 
triển khai nhiệm vụ năm 2019, dưới sự giám sát chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban 
Điều hành Công ty, các đơn vị trong Công ty tiếp tục phát huy và từng bước có sự đổi mới nâng 
cao hiệu quả trong công tác quản lý, công tác sản xuất, nâng cao năng suất lao động; 

2. Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan ban ngành trong thành phố đã 
tạo nhiều điều kiện cho Công ty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; 

3. Đội ngũ CBCNV Công ty về cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc, khắc phục những khó khăn, 
từng bước thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra; 
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4. Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của một số Ban chuyên môn đã tạo được sự thuận lợi và tính 
chủ động trong triển khai các nhiệm vụ; 

5. Các Công ty, Xí nghiệp trực thuộc đều có sự nỗ lực cố gắng lớn trong thực hiện nhiệm vụ được 
giao; 

6. Các dự án đầu tư được đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu 
cầu và đảm bảo cung cấp nước cho thành phố. 

Khó khăn 

1. Việc phát triển nóng các khách sạn, nhà hàng cũng như sự tăng dân số cơ học đã làm cho việc 
cung cấp nước gặp khó khăn trong mùa hè, trong các kỳ lễ hội; 

2. Thủ tục đầu tư xây dựng hiện hành theo quy định dẫn đến tiến độ thực hiện chậm, không kịp 
thời đáp ứng yêu cầu phát triển cấp nước của thành phố; 

3. Việc xin cấp phép cải tạo các tuyến thép nằm dưới vỉa hè, qua đường nhằm giảm thất thoát, 
tăng chất lượng nước mất nhiều thời gian dẫn đến một số công trình trong kế hoạch 2019 không 
thực hiện được; 

4. Giá cả vật tư hàng hóa trên thị trường luôn biến động tăng, trong khi đó phương án tăng giá 
nước chưa được phê duyệt nên ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư của Công ty; 

5. Do ảnh hưởng thời tiết năm 2019 có lượng mưa ít, tình hình nhiễm mặn liên tục, gay gắt và 
kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu nước nghiêm trọng nhiều ngày tại một số khu vực. Một số trạm 
cấp nước cuối nguồn phải dừng hoạt động do hạn hán, khô kiệt không có nguồn nước về; 

6. Mạng lưới đường ống tại một số khu vực còn bất cập, chưa đảm bảo tính chuyển dẫn và phân 
phối nên rất khó khăn trong việc điều tiết mạng lưới khi cần thiết. Một bộ phận mạng lưới cũ, 
xuống cấp vẫn chưa được cải tạo thay thế đã làm cho chất lượng nước thiếu tính ổn định và gây 
thất thoát nước; 

7. Tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt tại một số bộ phận trong các đơn vị vẫn chưa được chú 
trọng, vẫn còn tính chây ỳ nên hiệu quả công việc còn thấp; 

8. Khả năng tiếp cận về công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực CNTT vẫn còn chậm so với yêu cầu dẫn 
đến công tác quản trị, quản lý còn nhiều thủ công. 
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2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 
               ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 
Tỷ trọng  

Năm 2018 
Tỷ trọng  

Năm 2019 

Tài sản ngắn hạn 655.011 626.480 59,43% 51,54% 

Tài sản dài hạn 447.223 589.002 40,57% 48,46% 

Tổng tài sản 1.102.234 1.215.482 100% 100% 

Tài sản dài hạn chủ yếu đến từ khoản mục tài sản cố định. Cụ thể như sau: 
                      ĐVT: Đồng 

TSCĐ hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại 
Giá trị còn 

lại/Nguyên giá 

Nhà cửa, vật kiến trúc 167.230.781.829 42.842.076.456 25,62% 

Máy móc thiết bị 110.738.121.808 68.761.757.162 62,09% 

Phương tiện vận tải truyền dẫn 1.323.835.004.934 337.140.26.098 25,47% 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 6.202.866.224 1.798.960.204 29,00% 

TSCĐ khác 533.664.955 334.290.786 62,64% 

Cộng 1.608.540.439.750 344.685.833.796 28,03% 

          
ĐVT: Đồng 

TSCĐ vô hình Nguyên giá Giá trị còn lại 
Giá trị còn 

lại/Nguyên giá 

Phần mềm kế toán 54.000.000 - 0,00% 

Phần mềm máy tính 8737.075.951 642.425.344 7,35% 

Cộng 8.791.075.951 642.425.344 7,35% 

b) Tình hình nợ phải trả 
ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 
Tỷ trọng 

Năm 2018 Năm 2019 

Nợ ngắn hạn 176.182 171.587 40,54% 34,84% 

Nợ dài hạn 258.375 320.913 59,46% 65,16% 

Tổng nợ phải trả 434.557 492.500 100% 100% 
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý  

3.1 Công tác quản lý 

 Sản xuất nước: 

Cơ bản duy trì ổn định sản xuất của các NMN Cầu Đỏ, Sân Bay, Sơn Trà, Hải Vân. Chất lượng 
nước tại nhà máy đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế. Năm 2019 có 204 ngày mặn, độ mặn cao nhất là 
5.109mg/l (ngày 02/7/2019). Tổng số giờ chạy bơm An Trạch (tính theo giờ chạy bơm cao nhất) 
là 3.412,42 giờ (tổng 6 bơm chạy 8.545,4 giờ). 

Các chỉ tiêu điện năng, hóa chất nằm trong định mức. Tuy nhiên, trong năm có một số ngày chất 
lượng nước nguồn có thay đổi, làm giảm công suất nước xử lý tại Cầu Đỏ, Sân Bay. 

3.2 Công tác giảm thất thoát, thất thu 

 Công tác chống thất thoát: 

- Trong năm 2019 do tình trạng khô hạn kéo dài dẫn đến nguồn nước bị nhiễm mặn, lượng nước 
cấp vào mạng không đáp ưng nhu cầu của khách hàng, nhất là các khánh hàng nằm ở cuối nguồn, 
buộc Công ty phải sử dụng tăng công suất bơm nên áp lực trong mạng lưới cao dẫn đến tình 
trạng xì vỡ một số tuyến ống. Do vậy tỷ lệ thất thoát năm 2019 là 14,4% cao hơn so với kế hoạch 
1,27% và cao hơn so với năm 2018 là 0,67%. 

 Công tác chống thất thu: 

Ban chỉ đạo chống thất thu đã tăng cường kiểm soát việc áp giá, đôn đốc các Xí nghiệp Cấp nước 
tiến hành ký bổ sung phụ lục hợp đồng, điều chỉnh định mức theo đối tượng sử dụng. Giá nước 
bình quân toàn Công ty năm 2019 là: 6.126 đồng, cao hơn so với năm 2018 là 72 đồng. 

 Công tác thu nợ: 

Trong năm 2019, sau khi đã thực hiện hoàn thành đề án thay đổi phương thức thu tiền, các Xí 
nghiệp Cấp nước và Ban Kinh doanh đã tập trung đẩy mạnh công tác nhắc nợ, đòi nợ, kết quả 
tỷ lệ tiền thu trong tháng năm 2019 so với tổng số phát hành đạt 87% cao hơn so với năm 2018 
là 02% Tỷ lệ số lượng hóa đơn thu trong tháng so với phát hành đạt 83%, cao hơn 6,4% so với 
năm 2018. 

3.3 Sắp xếp lại lao động: 

+ Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý cho phù hợp với tình hình mới, giảm tối đa những bất 
cập, chồng chéo trong xử lý công việc, trong năm qua Ban Điều hành đã tiến hành sắp xếp, 
tách nhập một số đơn vị, bộ phận cho phù hợp như: thành lập Ban Cố vấn, Ban Truyền 
thông – Cổ đông; sáp nhập 02 đơn vị Ban Kỹ thuật - Điều độ và Ban Kế hoạch – Đầu tư 
thành Ban Kế hoạch – Kỹ thuật. Chuyển công việc và nhân sự đang làm công tác chấm nợ 
từ Ban Kinh doanh & QHKH về các Xí nghiệp Cấp nước…  
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+ Bên cạnh đó, khi Cụm xử lý 60.000m3/ngày đêm NMN Cầu Đỏ phân kỳ 1 và Nhà máy nước
Hồ Hòa Trung hoàn thành, Ban Điều hành cũng đã tiến hành tuyển dụng, điều động và đào
tạo nhân sự vận hành 02 nhà máy trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn nhân lực từ Xí nghiệp
Sản xuất nước và các đơn vị trực thuộc.

+ Có thể nói, công tác quản lý lao động của Công ty đã đi vào nề nếp, năng suất lao động ngày
càng tăng. Nếu tính theo sản lượng m3 nước ghi thu thì Công ty là một trong những đơn
vị tiên phong trong việc sử dụng ít nhân lực nhất của ngành cấp nước.

3.4 Về đầu tư các dự án cấp nước: 

+ Dự án Nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ thêm 120.000 m3/ngày, phân kỳ 1: Nâng 
công suất thêm 60.000 m3/ngày: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nâng công suất NMN 
Cầu Đỏ lên 230.000 m3/ngày, đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng nước.

+ Nhà máy nước hồ Hòa Trung 10.000 m3/ngày: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cung 
cấp nước cho Khu công nghệ cao và khu vực Tây Bắc.

4. Kế hoạch phát triển

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kế hoạch 
năm 2020 

So với dự 
kiến thực 
hiện 2019 

(%) 

Nước sản xuất triệu m3 107,297 103,4% 

Nước ghi thu triệu m3 93.112 105% 

Tỷ lệ thất thoát %          13,22 Giảm 1,27% 

Tổng doanh thu tỷ đồng  574,088          104,84% 

Trong đó: + Ngành Nước tỷ đồng 570,158 105% 

+ Ngành xây lắp tỷ đồng          3,455  84,64% 

Tỷ lệ % tiền thu so với phát hành/tháng % 89% 

Tỷ lệ % hóa đơn thu so với phát hành/tháng % 83% 

Chỉ tiêu ký lại hợp đồng tiêu thụ nước % 100% 

Các khoản nộp ngân sách tỷ đồng 121 

Thu nhập bình quân của người lao động triệu đồng/ 
người/tháng 

15,9             1,3% 



          B ÁO CÁO T H ƯỜNG N IÊ N 2019  T r a ng |23 

4.2 Việc làm, tiền lương, đời sống, chính sách: 

+ Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo chủ trương của Hội đồng quản trị nhằm 
tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

+ Tiếp tục duy trì ổn định việc làm, tiền lương và thu nhập cho người lao động với mức tăng 
từ 1-3% so với năm 2019. 

+ Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế quản lý đầu tư, quy chế nội bộ trong Công 
ty và các quy chế khác… 

+ Tiếp tục duy trì truyền thống của Công ty trong việc tổ chức các hoạt động và các phong 
trào thi đua yêu nước. 

4.3 Công tác đầu tư phát triển trọng tâm trong năm 2020: 

+ Tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm: Tuyến ống D400 DI đường Võ Nguyên 
Giáp – Trường Sa (đoạn từ nút giao Hồ Xuân Hương đến nút giao với Võ Quý Huân, tuyến 
ống D500, D400DI đường Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa (đoạn từ nút giao Hồ Xuân Hương 
– Võ Nguyên Giáp đến đường Nguyễn Phan Vinh). 

+ Triển khai thi công tuyến ống D1200, D1000, D800 DI đường Thăng Long (Đoạn từ NMN 
Cầu Đỏ đến cầu Tuyên Sơn). 

+ Triển khai thi công tuyến ống D1200, D1000, D800 DI từ NMN Hòa Liên đến đường số 2 
KCN Hòa Khánh. 

+ Triển khai thi công và hoàn thành Dự án Nâng công suất NMN Cầu Đỏ từ 230.000m3/ngày 
lên 290.000m3/ngày (giai đoạn 2). 

+ Triển khai dự án Nâng công suất trạm bơm nước thô An Trạch lên 420.000 m3/ngày và 
tuyến ống nước thô D1200DI từ TB An Trạch về NMN Cầu Đỏ. 

+ Triển khai xây dựng hệ thống xử lý bùn tại NMN Sân Bay. 

+ Đầu xây dựng cải tạo, nâng cấp văn phòng làm việc Dawaco 57 XVNT. 

+ Đầu tư mua sắm mới và cải tạo các máy móc thiết tại nhà máy nước hiện có nhằm duy trì 
ổn định công suất cấp nước cho thành phố. 

+ Cải tạo các tuyến ống thép cũ qua đường và tại các khu dân. 

+ Hoàn thiện hệ thống tự động hóa tại Nhà máy nước Sân Bay. 

4.4 Công tác quản lý khách hàng: 

+ Tiếp tục hoàn thiện quy trình quản lý khách hàng cho phù hợp, tạo sự thống nhất trong 
các Xí nghiệp Cấp nước. 

+ Triển khai và hoàn thành công tác ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước. 
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+ Tăng cường quản lý nhân viên ghi chỉ số đồng hồ, nhân viên chăm sóc khách hàng, tránh 
trường hợp khiếu kiện vì ghi không kịp thời, ghi sót. 

+ Triển khai và vận hành hệ thống chăm sóc khách hàng Call Center. 

+ Xây dựng và áp dụng phần mềm đọc chỉ số đồng hồ trên Smartphone. 

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội 

+ Nhận thức rằng người lao động là một trong những động lực phát triển của Công ty, Ban 
Tổng Giám đốc luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân 
viên chức của Công ty. Năm 2019, Ban lãnh đạo đã tiến hành điều chỉnh chính sách lương, 
thưởng, phúc lợi dựa trên công việc thực tế của người lao động. Bên cạnh đó, Ban lãnh 
đạo thường xuyên tiếp xúc lắng nghe nguyện vọng của người lao động, hướng đến cải 
thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động 
phát huy hết năng lực cá nhân. 

+ Về thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp: Công ty luôn duy 
trì đóng đúng, đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả 
CBCNV có hợp đồng lao động không xác định thời hạn và có xác định thời hạn từ 12 tháng 
trở lên. Khi người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp được 
giới thiệu đến bệnh viện khám và chữa trị đúng chế độ. Kết hợp với cơ quan BHXH thực 
hiện thanh toán đầy đủ, không vướng mắc, tồn đọng chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế, nghỉ 
hưu cho CBCNV. Ngoài ra, Công ty còn mua bảo hiểm con người cho toàn thể CBCNV và 
người lao động với mức 260.000đ/ người/năm. Phối hợp với Công đoàn giải quyết trợ 
cấp khó khăn cho 511 lượt CBCNV hoặc người thân đau ốm với tổng số tiền là 304.000.000 
đồng từ quỹ phúc lợi. 

+ Về cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống tinh thần: Công ty luôn luôn quan tâm 
đầu tư trang thiết bị văn phòng, mua sắm thiết bị thi công, thiết bị chuyên dùng để phục 
vụ cho công tác trực tiếp nhằm tăng hiệu quả năng suất lao động, giảm được sức lao động 
nặng nhọc cho CBCNV. 

+ Tuyên truyền, giáo dục CBCNV chấp hành đúng các quy định về bảo đảm an toàn lao động, 
phòng chống cháy nổ. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, đồng phục cho CBCNV Công ty 
trong năm 2019. 

+ Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe: trong năm đã tổ chức cho CBCNV khám 
sức khỏe định kỳ cho CBCNV. 

+ Trong năm qua, lãnh đạo Công ty phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức cho 65 CBCNV 
tham quan du lịch trong và ngoài nước với tổng kinh phí gần 600.000.000 đồng từ nguồn 
quỹ phúc lợi.  

+ Bên cạnh đó, năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sáp nhập các 
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phòng ban theo hướng chuyên môn hóa và tập trung theo chủ trương của Hội đồng quản 
trị nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, áp dụng các 
chương trình tự động hóa cho các Nhà máy mới đưa vào hoạt động năm 2019. 

+ Tiếp tục duy trì ổn định việc làm, tiền lương và thu nhập cho người lao động với mức tăng 
từ 1-3% so với năm 2018. 

+ Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế quản lý đầu tư, quy chế nội bộ trong Công 
ty, quy chế tiền lương và các quy chế khác… 

+ Tiếp tục duy trì truyền thống của Công ty trong việc tổ chức các hoạt động và các phong 
trào thi đua yêu nước. 
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1. Đánh giá về các mặt của Công ty 

1.1. Nhân sự:  

+ Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2016 đã bầu ra 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng gồm 05 thành viên đảm nhiệm vị 
trí tại Công ty như sau: Ông Nguyễn Trường Ảnh - Chủ tịch HĐQT; Ông Đặng Thanh Bình 
- Phó Chủ tịch HĐQT; các Ông Hồ Hương, Lê Đức Quý, Thái Văn Thành là thành viên.  

+ Đến ngày 01/2/2020, đã miễn nhiệm Ông Nguyễn Trường Ảnh – Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu 
theo chế độ và ngày 25/2/2020, Hội đồng quản trị đã đề cử bầu tạm thời Ông Lê Đức Quý, 
thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT của Công ty. 

+ Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên như sau: Bà Nguyễn Thị Thu Hà -
Trưởng ban kiểm soát, Bà Phạm Thị Quế Chi - Kiểm soát viên chuyên trách, Bà Võ Thị Hòa 
- Kiểm soát viên không chuyên trách.  

+ Ban điều hành: Ban điều hành gồm có 5 thành viên như sau: Ông Hồ Hương - Tổng giám 
đốc, Ông Lê Đức Quý - Ông Hồ Minh Nam - Phó Tổng giám đốc, Ông Trần Phước Thương 
– Phó Tổng giám đốc, Ông Phan Thịnh - Kế toán trưởng. 

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:  

+ Công ty hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế của kế hoạch sản xuất 
tài chính năm 2019, cụ thể như sau:  

Stt Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 
hiện năm 

2018 

Năm 2019 
Tỷ lệ 

(%) so  
Tỷ lệ 

(%) so  
Kế 

hoạch 
Thực 
hiện 

với TH 
2018 

với 
KH 

2019 
1 Nước sản xuất Triệu m3 95,042 99,829 103,771 109,2 103,90 

2 Nước ghi thu Triệu m3 81,669  86,570 88,678 108,6 102,40 

3 Đồng hồ đặt mới Cái 15.687 13.000 12.480 79,6 96,00 

4 Tỷ lệ thất thoát % 13,82 13,22 14,49 + 0,67 + 1,27 

5 Giá trị xây lắp, TVTK, GS Tr.đồng 49,86 85,50 35,531 71,3 41,6 

6 Doanh thu trước thuế Tỷ đồng 499,587 529,424 547,136 109,5 103,30 

 - Ngành nước Tỷ đồng 494,486 524,924 543,008 109,8 103,40 

 - Ngành xây lắp Tỷ đồng 5,101 4,50 4,129 80,9 91,80 

7 Các khoản nộp ngân sách Tỷ đồng  112,00 143,39 131,34 128,00 

8 Thu nhập bình quân Tr.đồng  14,60 15,69 106,91 107,50 

+ Lợi nhuận trước thuế 2019 đạt 204,876 tỷ đồng vượt kế hoạch 51% và vượt 26% so với 
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năm cùng kỳ 2018. 

2. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị 

2.1. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT:  

+ HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh 
nghiệp, các văn bản pháp lý có liên quan, Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung đã được 
thông qua trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 ngày 17/4/2019 và Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019.  

+ HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc theo chức năng - nhiệm vụ đúng quy 
định và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban 
điều hành; Chỉ đạo sát sao và giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành nhằm mang 
lại thuận tiện nhất cho khách hàng và hiệu quả kinh tế nhất cho Công ty; Giám sát chặt chẽ 
công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

+ HĐQT đã thực hiện tốt hoạt động giám sát công tác điều hành của Tổng giám đốc Công ty. 
Nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước, cổ đông và người lao động, Hội đồng quản trị thường 
xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công 
ty, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề:  

+ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2019 đề ra.  

+ Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành về sản xuất 
kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.  

+ Hàng tháng, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo các chỉ tiêu chính cho Hội đồng quản trị; đồng 
thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản 
xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để 
Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ 
tiêu kinh tế tài chính… 

+ Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và tình hình 
thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các 
công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT và ban hành các Nghị quyết, Quyết định.  

+ Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được HĐQT chú trọng đúng mức. Công tác 
kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản 
thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy định 
của pháp luật...  

+ Công ty đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của 
pháp luật đối với Công ty đại chúng quy mô lớn. 
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• Các kết quả cụ thể như sau:  

+ HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các ban đã được 
thành lập và hoạt động tích cực, hổ trợ tốt cho công ty gồm: Ban chuẩn bị dự án đầu tư; 
Ban chỉ đạo chống thất thu, Ban chỉ đạo thực hiện đề án không thu tiền nước bằng tiền 
mặt tại nhà khách hàng; Ban chỉ đạo chống thất thoát; Hội đồng lương; Đoàn công tác đến 
làm việc tại các Xí nghiệp để đánh giá hoạt động thực tế, quan tâm và hỗ trợ các vướng 
mắc và định biên sắp xếp lại lao động Công ty.  

+ Tháng 11/2019, để đáp ứng các yêu cầu công việc chuyên môn, HĐQT sáp nhập Ban KH và 
Ban KT thành Ban KH-KT, sáp nhập Tổ giám sát vào Ban kinh doanh-QHKH, điều chuyển 
nhiệm vụ theo dõi công nợ của Ban Kinh doanh-QHKH về các Xí nghiệp cấp nước, thành 
lập Ban TT- CĐ, thành lập bộ máy nhân sự cho NMN Hồ Hòa Trung, chủ trương thành lập 
Trung tâm Chăm sóc KH thuộc Ban KD và QHKH đưa vào hoạt động tháng 1/2020;  

+ Nhìn chung, tất cả các XNCN và XNSXN và các Ban của Công ty đã có hoạt động hiệu quả, 
đảm nhận tốt công tác chuyên môn, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của HĐQT đạt được 
nhiều mục tiêu quan trọng như: Trong năm 2019, tỷ lệ phát triển khách hàng tiếp tục phát 
triển, nhu cầu sử dụng nước tăng tại các khu dân cư, khu đô thị mới hình thành. Trong đó 
nổi trội tại các Quận Cẩm Lệ, Quận Liên Chiểu, số liệu cho thấy tổng số đồng hồ lắp đặt 
mới trên toàn thành phố là hơn 12.480 đồng hồ, nâng tổng số đồng hồ khách hàng sử dụng 
nước công ty đang phục vụ gần 295.280 đồng hồ, với tổng công suất cung cấp nước bình 
quân là 284.305 m3/ngày đêm, phục vụ cho hơn 1 triệu dân thành phố Đà Nẵng.  

+ Năm 2019, Tỷ lệ thất thu giảm đáng kể nhưng tỷ lệ thất thoát đã có chiều hướng tăng, tăng 
0,67% so với thực hiện năm 2018 và tăng 1,27% so với kế hoạch 2019. Do đó, năm 2020, 
HĐQT sẽ tăng cường nhiều biện pháp cải tạo đường ống truyền dẫn và cải tạo đồng hồ, 
ứng dụng công nghệ quản lý nước thông minh, khuyến khích các XNCN, XN SXN nghiên 
cứu thêm các giải pháp hữu ích nhằm góp phần giảm tỷ lệ thất thoát của kế hoạch năm 
2020. 

+ Năm 2019, Dawaco được xếp hạng 713 trong Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Theo thống kê của Tổng Cục thuế công bố ngày 
18/10/2019). 

2.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành  

+  Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 (ngày 17/4/2019) của Công ty Cổ 
phần cấp nước Đà Nẵng, HĐQT luôn theo sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng kế 
hoạch đã được đại hội thông qua.  

+ Nhìn chung, trong năm 2019, Ban điều hành đã luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch, triển 
khai các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.  
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+ Ban điều hành đã chủ động tham mưu và đề xuất kịp thời các vấn đề quan trọng để HĐQT 
Công ty quyết định.  

+ Các thành viên Ban điều hành đã có sự phối hợp tốt trong việc giải quyết các công việc của 
Công ty.  

+ Trong năm 2019, Ban điều hành đã có sự phối hợp thực hiện các dự án trọng điểm của 
Công ty góp phần hoàn thành mục tiêu về chống thất thu như thường xuyên rà soát lại 
định mức và áp giá theo đúng mục đích sử dụng đảm bảo sự công bằng giữa các hộ sử 
dụng nước và tăng doanh thu trong năm qua.  

+ Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty vẫn còn một số hạn chế như sau: tình huống nhiễm mặn thường xuyên do các điều kiện 
khách quan của diễn biến khí hậu nước biển dâng cao, sự thiếu hụt nguồn nước tại các 
thủy điện ở thượng nguồn Vu Gia – Thu Bồn đã dẫn đến nguồn nước thô tại cửa thu NMN 
Cầu Đỏ nhiễm mặn thường xuyên vào các thời điểm của các tháng 5, 7 của năm 2019 đã 
ảnh hưởng đến việc cấp nước còn thiếu và yếu cho các Quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên 
Chiểu, Cẩm Lệ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Công ty và ảnh hưởng đến cuộc 
sống của người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. 

3. Định hướng kế hoạch năm 2020 

+ Nhu cầu sử dụng nước máy thành phố năm 2020 dự kiến tăng từ 5 ÷ 7% so với năm 2019. 
Trong khi đó thời tiết năm 2020 dự báo diễn biến phức tạp, lượng mưa ít cùng với việc 
các công trình thủy lợi, thủy điện đầu nguồn tích nước sẽ ảnh hưởng lớn đến việc khai 
thác nước nguồn của Công ty.  

+ Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2019, tiếp tục thực hiện các giải pháp trong 
điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2020 mà Hội đồng quản trị giao khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 
thông qua. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, bảo đảm cấp nước an 
toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, các giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện là: 

3.1. Về tăng công suất nguồn nước cấp cho thành phố:  

+ Hiên nay, tổng công suất thiết kế các nhà máy là 286.000m3/ngày, chuẩn bị khởi công dự 
án Nâng công suất NMN Cầu Đỏ phân kỳ 2 thêm 60.000 m3/ngày nâng tổng công suất 
thiết kế các nhà máy lên 346.000 m3/ngày.  

+ Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch đối với các máy bơm, thiết bị điện tử và các công trình 
xử lý nước tại tất cả các nhà máy sản xuất nước.  

+ Rà soát, ban hành lại quy trình vận hành các máy móc thiết bị phù hợp thực tiễn sản xuất 
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và nhu cầu sử dụng nước của thành phố.  

+ Đối với công tác chủ động ứng phó phòng mặn: mạnh dạn đề xuất xây dựng một công 
trình đập tạm ngăn mặn cách hạ lưu nhà máy nước cầu Đỏ 200m và vẫn đảm bảo điều 
kiện về địa hình, địa chất thuận lợi. Ưu thế của giải pháp này là có thể ngăn mặn một cách 
chủ động không cần đến sự can thiệp từ phía thượng nguồn...Chuẩn bị các phương án, 
kịch bản khác nhau cho việc cấp nước an toàn, thường xuyên trao đổi, phối hợp với thủy 
điện trên thượng nguồn có kế hoạch điều tiết xả nước hợp lý.  

3.2. Về công tác chống thất thu:  

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc áp giá nước tại các Xí nghiệp cấp nước, nâng 
cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong toàn Công ty. Ban KD & QHKH tiếp tục duy trì và 
phát huy vai trò của Tổ Giám sát tiêu thụ nước một cách hiệu quả.  

3.3. Về công tác chống thất thoát nước:  

+ Thực hiện thay thế đồng hồ của các hộ dân cư sử dụng lâu năm, không còn chính xác bằng 
các đồng hồ cấp C.  

+ Thay thế triệt để các tuyến ống cũ chất lượng kém, các ông sắt tráng kẽm bằng ống HDPE.  

+  Đầu tư trang thiết bị phòng chống thất thoát; tăng cường trách nhiệm đối với công tác 
trực sửa chữa, đảm bảo phát hiện nhanh chóng và sửa chữa kịp thời các điểm ống bể.  

+ Tiếp tục phấn đấu đạt tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp hơn 14%.  

+ Nghiên cứu các giải pháp quản lý nước thông minh để có kế hoạch đầu tư lâu dài và đồng 
bộ. 

 3.4. Về điều hành quản lý sản xuất:  

+ Tập trung chỉ đạo để hoàn thành dự án nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ giai đoạn 2 
thêm 60.000 m3/ngày.  

+ Tăng cường nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, công nghệ thông 
tin vào sản xuất và quản lý.  

+ Quản lý vận hành tốt các nhà máy: Duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. Điều hòa 
lưu lượng, áp lực giữa các nhà máy khi đưa nước ra mạng lưới, tiết kiệm tối đa điện năng 
và hóa chất xử lý.  

+ Thay thế các máy bơm và các thiết bị điện trong các nhà máy nước có công suất tiêu thụ 
điện và hao hụt điện lớn bằng máy bơm hiệu suất tốt, ít hao tổn điện năng, giảm chi phí 
vận hành. Triển khai cải tạo mạng lưới đường ống cho phù hợp với nhu cầu sử dụng nước.  

+ Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý khoa học và hiệu quả. Nâng cao ý thức 
kỷ luật kỷ cương lao động, thực hiện tốt các quy định, quy chế của Công ty. Tăng cường 
công tác quản lý, sắp xếp lại lao động cho phù hợp, chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, 
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bồi dưỡng, huấn luyện, rèn luyện để xây dựng đội ngũ CBCNV có chất lượng cao, có tác 
phong công nghiệp. 

+ Thực hiện tốt các quy định về khai thác và xả thải, các biện pháp bảo vệ môi trường theo
Luật tài nguyên nước.

+ Thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn Việt Nam
QCVN01: 2009/BYT của Bộ Y tế.

+ Tăng cường công tác an ninh nguồn nước, hoàn thành việc đăng ký công nhận đạt chuẩn
cho “Trung tâm phân tích kiểm nghiệm và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm
theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017”, là một trong những trung tâm đầu tiên của KV Miền
Trung và Tây Nguyên.

+ Tăng cường trao đổi hợp tác quốc tế để cải tiến hiệu suất sử dụng máy bơm năng suất cao
như dự án JCM của Nhật Bản và dự án Đối tác vận hành hệ thống cấp nước giữa Dawaco
và Manila Water Asia Pacific, Philippines cho các lĩnh vực gồm Giảm thất thoát nước tại
02 vùng ở Hải Châu; (2) Quản lý tài sản tại Nhà máy nước Cầu Đỏ; (3) Phát triển nguồn
nhân lực và (4) Dịch vụ khách hàng.

3.5.  Về triển khai thực hiện các dự án trọng điểm: 

+ Tiếp tục thi công phát triển mạng lưới 4 tuyến ống chính phục vụ cho khu vực Sơn Trà và 
Ngũ Hành Sơn gồm tuyến ống D600 Hồ Xuân Hương, tuyến ống ven biển D500-400 nối 
Hồ Xuân Hương đến Nguyễn Phan Vinh, tuyến ống ven biển D400 nối Hồ Xuân Hương 
đến Võ Quý Huân.

+ Tập trung đẩy nhanh công tác đầu tư Dự án nâng công suất NMN Cầu Đỏ phân kỳ 2 thêm 
60.000 m3/ngày, nâng tổng công suất NMN Cầu Đỏ lên 290.000m3/ngày nhằm đảm bảo 
sau khi hoàn thành phân kỳ 2 này, Dawaco thật sự chủ động và đảm bảo cấp nước ổn định 
cho những năm đến.

+ Tập trung triển khai nâng công suất Trạm bơm An Trạch và đầu tư tuyến ống từ Trạm 
bơm An Trạch về NMN Cầu Đỏ góp phần chủ động ứng phó phòng mặn để cấp nước ổn 
định và an toàn cho toàn thành phố.

+ Chuẩn bị đầu tư tuyến ống đường Thăng Long, tuyến ống đấu nối với NMN Hòa Liên góp 
phần cấp nước ổn định cho khu vực phía Tây thành phố.

3.6. Về công tác quản trị tài chính: 

+ Công tác quản lý tài chính thường xuyên được Hội đồng quản trị chú trọng. Công tác kiểm
toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản được
tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy định của pháp luật...

+ Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật.

3.7. Về công tác quản trị nhân sự: 
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+ Chú trọng xây dựng, sắp xếp bộ máy nhân sự theo hướng chuyên môn hóa, chuẩn bị nguồn 
nhân lực quản lý phục vụ cho quy mô ngày càng phát triển lớn mạnh để có một tập thể 
vững mạnh; nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, ban hành nhiều 
chính sách hỗ trợ đối với lực lượng lao động dôi dư.  

+ Sớm  hoàn thành Quy chế tiền lương theo định hướng chi trả lương hằng tháng từ 80% 
- 85%, giữ lại 15%-20% chi bổ sung cho các ngày lễ tết trong đó có xem xét chỉ tiêu thi 
đua, mức độ hoàn thành công việc trong năm và người lao động được bố trí, phân công 
công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng 
người lao động.  

+ Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhằm nâng cao các kỹ năng mềm và trình độ giúp 
người lao động tiếp thu kiến thức mới từ đó nâng cao năng suất lao động. Ngoài ra còn 
chú trọng đãi ngộ, thu hút nhân tài đối với nhân sự có chuyên môn cao, đáp ứng vượt mức 
yêu cầu chuyên môn của công việc được giao.  

3.8. Về công tác truyền thông, chăm sóc khách hàng và các hoạt động cộng đồng: 

+ Chú trọng đến công tác truyền thông, tương tác với khách hàng nhiều hơn, tuyên truyền, 
quảng bá và cập nhật kịp thời các hoạt động đầu tư, sản xuất, các nỗ lực làm việc ứng phó 
các sự cố trong các giai đoạn khủng hoảng nước nhiễm mặn, tuyên truyền tiết kiệm nước 
.. để góp phần định hướng xây dựng hình ảnh một Dawaco tốt hơn, thân thiện, phục vụ, 
chăm sóc KH chuyên nghiệp trong mắt người dân, doanh nghiệp góp phần tránh những 
phản ánh tiêu cực không đáng có gây bất lợi cho hình ảnh Công ty. 

+ Đưa vào hoạt động Tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại (Call Center) để 
hỗ trợ kịp thời các vướng mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp và kịp thời vào 
đầu năm 2020. 

+ Duy trì hoạt động hỗ trợ cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức từ thiện, phụng dưỡng 3 
mẹ VNAH, đã trao tặng gần 1 tỷ đồng tương đương 2000 xuất quà Tết cho các hộ nghèo 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. 
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1. Hội đồng quản trị 

1.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: 

STT                         Thành viên                  Chức vụ 

1                  Ông Nguyễn Trường Ảnh              Chủ tịch HĐQT 

2                  Ông Đặng Thanh Bình              Phó Chủ tịch HĐQT 

3                  Ông Hồ Hương              Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc 

4                  Ông Lê Đức Quý              Thành viên HĐQT 

5                  Ông Thái Văn Thành              Thành viên HĐQT 

1.2 Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị: 

 ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG ẢNH – Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Họ và tên : Nguyễn Trường Ảnh 

Ngày sinh : 01/01/1960 Giới tính : Nam 

Dân tộc : Kinh  Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam 

Nơi ở hiện tại: 57 Cao Thắng, P. Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Trình độ: 

+ Văn hóa  : 12/12 

+ Chuyên môn : Kỹ sư Cấp thoát nước 

Chức vụ hiện nay tại công ty: Chủ tịch HĐQT  

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

Quá trình công tác: 

1966 - 1978 Đi học và tốt nghiệp PTTH tại Đà Nẵng 

1978 - 1979 Thi đỗ Đại học Bách khoa Đà Nẵng, được chọn đi học ngoại ngữ (Tiếng 
Nga) tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị đi du học ở Liên Xô 

1979 - 1984 Học tại trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Leningrad (Liên Xô) 

1985 - 2001 Công tác tại viện thiết kế Xây dựng Quảng Nam - Đà Nẵng, sau được đổi 
tên thành Công ty tư vấn Thiết kế xây dựng Đà Nẵng. Từ năm 1997: giữ 
chức vụ Phó giám đốc. 

2001 - 10/2016 Công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng 



          B ÁO CÁO T H ƯỜNG N IÊ N 2019  T r a ng |34 

6/2007 Được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty, được bầu làm Bí thư Đảng bộ 

6/2010 - 10/2016 Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc Công ty 

11/2016 – 12/2019 Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng 

 ÔNG ĐẶNG THANH BÌNH – Thành viên Hội đồng Quản trị  

Họ và tên : Đặng Thanh Bình 

Ngày sinh : 01/01/1963  Giới tính: Nam 

Dân tộc : Kinh   Quốc tịch: Việt Nam 

Quê quán : Đại Nghĩa – Đại Lộc – Quảng Nam 

Nơi ở hiện tại : 99 Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Trình độ: 

+ Văn hóa  : 12/12 

+ Chuyên môn : Kỹ sư 

Chức vụ hiện nay tại công ty: Phó chủ tịch HĐQT 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền 
Trung; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sài gòn - Đà Nẵng; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa 
cao cấp Đà Nẵng - Miền Trung; Chủ tịch HĐQT Công ty Công trình giao thông Đà Nẵng 

Quá trình công tác: 

1983 - 1985 Nhân viên, trưởng phòng KH, HTX Nông nghiệp II, Đại Nghĩa – Đại Lộc 
– Quảng Nam. 

1985 - 1988 Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp II, Đại Nghĩa – Đại Lộc – 
Quảng Nam. 

1989 - 1991 Trưởng ban tuyên huấn xã Đại Nghĩa – Đại Lộc – Quảng Nam 

1991 - 1994 Chủ nhiệm HTX Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ Tổng hợp, Đại Nghĩa 
– Đại Lộc – Quảng Nam. 

1994 - 1996 Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa – Đại Lộc – Quảng Nam 

1996 - 1999 Phó trưởng ban, BQL các Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đại Lộc, Q.Nam 

1999 – 2000 Trưởng phòng KH-Đầu tư, BQL các KCN tỉnh Quảng Nam. 

2000 – 2006 Giám đốc Công ty Phát triển và khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng. 

2006 -  10/2016 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung; Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Đầu tư Sài gòn - Đà Nẵng; Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Nhựa cao cấp Đà Nẵng - Miền Trung; Chủ tịch HĐQT Công ty Công 
trình giao thông Đà Nẵng 
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11/2016 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung; Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Đầu tư Sài gòn - Đà Nẵng; Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Nhựa cao cấp Đà Nẵng - Miền Trung; Chủ tịch HĐQT Công ty Công 
trình giao thông Đà Nẵng; Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp 
nước Đà Nẵng 

 ÔNG HỒ HƯƠNG – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Xem ở phần lý lịch của Ban Tổng Giám đốc 

 ÔNG LÊ ĐỨC QUÝ – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Xem ở phần lý lịch của Ban Tổng Giám đốc  

 ÔNG THÁI VĂN THÀNH – Thành viên HĐQT  

Họ và tên : Thái Văn Thành 

Ngày sinh : 25/11/1980  Giới tính : Nam 

Dân tộc : Kinh   Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Điện Trung – Điện Bàn – Quảng Nam 

Nơi ở hiện tại: Tổ 44B, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Trình độ: 

+ Văn hóa  : 12/12 

+ Chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng cầu đường 

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - 
Miền Trung 

Quá trình công tác: 

1999 - 2001 Học và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh 

2001 - 2006 Học tại trường Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. 

2006 - 2010 Làm việc tại Công ty 507, Chi nhánh Quảng Ninh. 

2010 - 10/2016 Làm việc tại Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng- Miền Trung 

2011 Phó giám đốc Ban Kỹ thuật Xây dựng 

2012 Giám đốc Ban Kỹ thuật xây dựng 

2016 Phó Tổng giám đốc Công ty 

11/2016 - nay Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng; Phó Tổng 
giám đốc Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung 
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1.3. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

STT 
Số Nghị 
quyết 

Ngày Nội dung 

1 01/NQ-
ĐHĐCĐ 

17/4/2019 1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động 
của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT 
năm 2019. 

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh 
doanh năm 2018, phương hướng sản xuất kinh doanh 
năm 2019. 

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 
2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. 

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được 
kiểm toán. (TT số 01/TT-HĐQT ngày 17/4/2019). 

5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận 
và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch trích lập quỹ, phân 
phối lợi nhuận năm 2019. (TT số 02/TT-HĐQT ngày 
17/4/2019). 

6. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, 
Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch quỹ lương và thù 
lao năm 2019. (TT số 03/TT-HĐQT ngày 17/4/2019). 

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. (TT số 
04/TT/BKS ngày 17/4/2019). 

8. Thông qua Tờ trình về  sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, 
hoạt động của Công ty. (TT số 05/TT-HĐQT ngày 
17/4/2019) 

1.4 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện 21 (hai mươi mốt) cuộc họp Hội đồng 
quản trị. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách 
quan sát viên. 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không 
tham dự 

1 Ông Nguyễn Trường Ảnh Chủ tịch HĐQT 21/21 100% - 

2 Ông Đặng Thanh Bình Phó Chủ tịch HĐQT 21/21 100% - 

3 Ông Hồ Hương Thành viên 
HĐQT/Tổng giám đốc 

21/21 100%  

4 Ông Lê Đức Quý Thành viên HĐQT 21/21 100%  

5 Ông Thái Văn Thành Thành viên HĐQT 19/21 90% Đi công tác 

6 Ban kiểm soát  21/21 100%  
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* Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc (TGĐ):  

+ HĐQT giám sát và có ý kiến về các hoạt động của Công ty thông qua báo cáo của Tổng giám 
đốc và các đơn vị trực thuộc để HĐQT thông qua. 

+ Tổng giám đốc, Ban điều hành đề xuất các phương án sản xuất kinh doanh trình HĐQT 
thông qua trước khi thực hiện. 

+ HĐQT giám sát và có ý kiến chỉ đạo Tổng giám đốc, Ban điều hành thực hiện các phương 
án đã đề xuất. 

+ HĐQT nghe Tổng giám đốc, Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện. 

*  Về hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: 

Theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy 
định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng thì Hội đồng quản trị cần thành lập 
các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị. Hiện nay, hoạt động quản lý và điều hành 
của Ban điều hành khá hiệu quả, đảm bảo các nhiệm vụ được HĐQT chỉ đạo thực hiện tốt, các 
thành viên của Ban điều hành là một trong các thành viên của các Ban chỉ đạo chống thất thu, 
thất thoát, Ban cố vấn...do đó, HĐQT chưa thành lập tiểu ban HĐQT. 

1.5 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 21/01/2019 Mua xe 16 chỗ phục vụ công tác 

2 02/ NQ-HĐQT 11/03/2019 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 

3 03/NQ-HĐQT 22/03/2019 Mua xe 7 chỗ phục vụ công tác 

4 04/NQ-HĐQT 22/03/2019 Thanh lý xe ô tô tải 7 chỗ, 12 chỗ 

5 05/NQ-HĐQT 24/06/2019 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

6 5A/NQ-HĐQT 29/8/2019 Thông qua chủ trương đầu tư tuyến ống An Trạch II 

7 06/NQ-HĐQT 07/09/2019 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 

8 07/NQ-HĐQT 07/09/2019 Thông qua vay vốn tuyến ống Siphon phòng mặn 

9 08/NQ-HĐQT 07/09/2019 Thông qua vay vốn, tăng cường lưu lượng và áp lực cho 
khu vực Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn 

10 09/NQ-HĐQT 09/11/2019 Thông qua quy chế CBTT 
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1.6 Các Quyết định của Hội đồng quản trị: 

STT Số QĐ Ngày Nội dung 

1 01/QĐ-HĐQT 24/01/2019 Thành lập Cty TNHH MTV XL CTN ĐN 

2 02/QĐ-HĐQT 24/01/2019 Bổ nhiệm và cử người đại diện theo ủy quyền để 
quản lý phần vốn góp của Công ty CP Cấp nước ĐN 
tại Công ty TNHH MTV Xây lắp CTN ĐN 

3 03/QĐ-HĐQT 11/3/2019 Bổ nhiệm Kiểm soát viên 

4 04/QĐ-HĐQT 26/3/2019 QĐ của chủ sở hữu Công ty TNHH MTV XL CTN ĐN 

5 4b/QĐ-HĐQT 29/3/2019 Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019 

6 05/QĐ-HĐQT 05/4/2019 Giải thể chi nhánh cửa hàng vật tư 

7 06/QĐ-HĐQT 18/3/2019 Về việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV XL CTN ĐN 

8 07/QĐ-HĐQT 08/7/2019 Thành lập đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 

9 08/QĐ-HĐQT 30/9/2019 Thành lập Ban Kế hoạch-Kỹ thuật 

10 09/QĐ-HĐQT 30/9/2019 Sáp nhập Tổ giám sát vào Ban kinh doanh-QHKH 

11 10/QĐ-HĐQT 30/9/2019 Điều chuyển một phần nhiệm vụ của Ban Kinh 
doanh-QHKH về các Xí nghiệp cấp nước 

12 11/QĐ-HĐQT 14/10/2019 Giao nhiệm vụ quản lý vận hành Cụm xử lý 
60.000m3 tại NMN Cầu Đỏ cho XN SXN 

13 12/QĐ-HĐQT 30/10/2019 Thành lập Ban Truyền thông-Cổ đông 

14 13/QĐ-HĐQT 14/11/2019 Giao nhiệm vụ quản lý vận hành NMN Hồ Hòa 
Trung cho XN SXN 

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đã tham dự cơ bản đầy đủ các buổi họp, có những ý 
kiến đóng góp tích cực, sát thực tiễn và đồng thuận cao theo thẩm quyền với định hướng vì mục 
tiêu chung xây dựng, phát triển Công ty đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt 
hiệu quả cao, hạn chế các rủi ro, sai sót, bảo toàn được vốn chủ sở hữu và có lợi nhuận tăng 
trưởng hàng năm. 

Về thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/9/2019 của Hội đồng quản trị, Công 
ty đã phân phối lợi nhuận và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông là 9% đúng thời hạn 
và chi chế độ thù lao cho HĐQT và Ban điều hành theo nội dung đã được thông qua trong Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ động năm 2019. 
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2. Ban Kiểm soát 

2.1 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát  

STT Thành viên Chức vụ 

1                Nguyễn Thị Thu Hà              Trưởng ban kiểm soát 

2                Võ Thị Hòa              Thành viên BKS 

3                Phạm Thị Quế Chi              Thành viên BKS 

2.2 Lý lịch thành viên Ban Kiểm soát  

 NGUYỄN THỊ THU HÀ – Trưởng Ban kiểm soát  

Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Hà 

Ngày sinh : 18/01/1973  Giới tính : Nữ 

Dân tộc : Kinh   Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam 

Nơi ở hiện tại: 86/2 Đống Đa, P. Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Trình độ: 

+ Văn hóa  : 12/12 

+ Chuyên môn : Cử nhân Kinh tế  

Chức vụ hiện nay tại công ty: Trưởng Ban kiểm soát 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

Quá trình công tác: 

1973 - 1991 Còn nhỏ ở với gia đình, đi học và tốt nghiệp PTTH. 

1991 - 1995 Học và tốt nghiệp Đại học Kinh tế. 

10/1995 - 2/2006  Chuyên viên kinh doanh, Công ty CP Hóa dầu Petrolimex CN Đà Nẵng. 

3/2006 - 5/2011  Phụ trách kế toán, Công ty CP Nhựa đường Petrolimex CN Đà Nẵng. 

6/2011 - 9/2016  Trưởng phòng Kế toán tổng hợp, Công ty Hóa dầu Quân đội, CN Đà 
Nẵng. 

10/2016 Giám đốc Ban tài chính tại Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung. 

11/2016 - nay Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. 
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 PHẠM THỊ QUẾ CHI – Kiểm soát viên  

Họ và tên : Phạm Thị Quế Chi 

Ngày sinh : 16/12/1977  Giới tính : Nữ 

Dân tộc : Kinh   Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 

Nơi ở hiện tại: 52/14b Phan Thanh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

Trình độ: 

+ Văn hóa  : 12/12 

+ Chuyên môn : Cử nhân Kinh tế  

Chức vụ hiện nay tại công ty: Kiểm soát viên  

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  

Quá trình công tác: 

1977 - 1995 Còn nhỏ ở với gia đình, đi học và tốt nghiệp PTTH. 

1996 - 9/2014 Làm việc tại Phòng Kế toán, Công ty TNHH MTV Cấp nước ĐN. 

10/2014 - 10/2016 Làm việc tại Phòng Kế toán, Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng. 

11/2016 - 06/2017 Phó phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Cấp nước ĐN. 

01/07/2017 – nay Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng  

 VÕ THỊ HÒA – Kiểm soát viên 

Họ và tên : Võ Thị Hòa 

Ngày sinh : 21/3/1976  Giới tính : Nữ 

Dân tộc : Kinh   Quốc tịch : Việt Nam 

Quê quán : Xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 

Nơi ở hiện tại: 48 đường Thanh Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Đà Nẵng 

Trình độ: 

+ Văn hóa  : 12/12 

+ Chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế 

Chức vụ hiện nay tại công ty: Kiểm soát viên không chuyên trách 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính 
thành phố Đà Nẵng 
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Quá trình công tác: 

11/1997 - 8/1998 Chuyên viên Thanh tra Tài chính - Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

9/1998 - 5/2003 Chuyên viên Phòng Quản lý Công sản - Sở Tài chính Tp. Đà Nẵng 

6/2003 - 3/2010 Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính Tp. Đà Nẵng 

4/2010 – 6/2015 Phó trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp - Sở Tài chính Tp. 
Đà Nẵng – Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính- Bí thư Chi bộ Tài chính 
HCSN - Ủy viên BCH Công đoàn – Trưởng Ban nữ công 

7/2015 – nay Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp- Sở Tài chính Tp. Đà Nẵng – 
UVBCH Đảng bộ Sở Tài chính - Bí thư Chi bộ Tài chính Doanh nghiệp 

4/2018- nay Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng 

2.3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông: 

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban. Tham gia ý kiến với 
những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh như: quản lý vật tư hàng tồn kho, đẩy nhanh 
quyết toán các công trình XDCB, xây dựng phương án trả lương cho người lao động... 

Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản suất kinh 
doanh của Ban TGĐ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. 

Ban Kiểm soát đã kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban TGĐ ban hành trong quá 
trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công 
ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội Cổ đông. 

BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi 
Công ty kiểm toán AAC là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán 
các công ty niêm yết. 

2.4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản 
lý khác: 

BKS thường xuyên trao đổi HĐQT, Ban điều hành và các Giám đốc, Phó Giám đốc ban 
trong Công ty để đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD 
của Công ty nhằm đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua. 

Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật Chứng 
khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ 
đông. 

2.5. Đào tạo về quản trị công ty: 

Tháng 10/2019, thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Thành viên BKS có tham dự khóa đào 
tạo về nghiệp vụ chứng khoán tại Hà Nội. 
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3. Các giao dịch và việc thực hiện các quy định về quản trị công ty của HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc và Ban Kiểm soát 

 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có 

 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có 

 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: 

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng Pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị, 
các quy chế nội bộ và các tiêu chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ 
nhất; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công 
ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Trong năm 2017, với việc ban hành nghị định 
71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng của Chính phủ có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2017, Công ty đã có những thay đổi trong điều lệ cũng như 
các chính sách, tổ chức nguồn nhân lực nhằm đảm bảo việc quản trị Công ty luôn được theo 
đúng Pháp luật. Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội 
đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của 
UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh 
doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối 
với cổ đông, nhà đầu tư. 
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