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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang 

Năm báo cáo: 2015 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: số 5100306079 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu vào ngày 14/08/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 

13/02/2015 

 Vốn điều lệ: 11.760.450.000 đồng 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 11.760.450.000 đồng 

 Địa chỉ: Số 34, đường An Cư, tổ 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang, Việt Nam 

 Số điện thoại: 0219.3866358 

 Số fax:  

 Website: capnuochagiang.com.vn 

 Mã cổ phiếu (nếu có): NHG 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

-  Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang tiền 

thân là Bộ phận Cấp thoát nước thuộc Công ty Dịch vụ công cộng và Môi trường Hà 

Giang, được tách ra và thành lập Quyết định số 1788/QĐ-UB ngày 17/6/2009 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang có tên gọi là: “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp 

thoát nước tỉnh Hà Giang”.  

- Trong quá trình hoạt động đến tháng 10/2012 sáp nhập thêm 2 Trung tâm cấp thoát 

nước tại 2 huyện Yên Minh; Quản Bạ về Công ty quản lý, theo Quyết định số 1945/QĐ-

UBNĐ ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Hà Giang. 

- Đến tháng 3/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang ra Quyết định số 324/QĐ-

UBND ngày 20/02/2014 về việc cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH 1TV Cấp thoát 

nước tỉnh Hà Giang thành Công ty cổ phần . 

- Ngày 20/02/2014, Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Giang ban hành quyết định số 

324/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước tỉnh 

Hà Giang. 

- Ngày 10 tháng 11 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành ban hành 

Quyết định số 2340/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty 

TNHH 1TV Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang. 

- Ngày 09 tháng 12 năm 2014, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đã 

tổ chức thành công cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài Công ty TNHH MTV 

Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 116.803 cổ phần, 
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giá đấu thành công cao nhất là 14.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 

14.100 đồng/cổ phần. 

- Ngày 08/02/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập 

Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang. 

- Ngày 13/02/2015 Công ty được Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang cấp Giấy đăng 

ký doanh nghiệp công ty cổ phần, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ 

phần. 

- Ngày 30/12/2015, Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang đã được Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ công ty đại chúng. 

- Ngày 28/01/2016, Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang đã được trung 

tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. 

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, khai thác và phân phối nước sinh hoạt. 

 Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang. 

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

 Mô hình quản trị, Cơ cấu bộ máy quản lý. 
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 Các công ty con, công ty liên kết: Không  

4. Định hướng phát triển 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp; hoàn thiện mạng lưới cấp nước; 

- Cung cấp nước lien tục ổn định; 

- Kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước; 

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tăng trưởng lợi nhuận; 

- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông; 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. 

5. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Để công ty phát triển được ổn định lâu dài thì việc đáp ứng được nhu cầu sử dụng 

nước của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Giang là yếu tố quan trọng nhất, để công ty 

tăng trưởng. 

 Hiện tại hệ thống cấp nước TP Hà Giang có tổng công suất khai thác gần 10.000 

M3/ngày đêm. Công ty đang khai thác 9.000 M3/ngày đêm, dự kiến với tốc độ phát triển 

như hiện nay thì hệ thống cấp nước của TP Hà Giang chỉ có thể đáp ứng được đến hết 

năm 2017. do đó trong thời gian tới, ngoài việc quản lý chống thất thu,  thất thoát nước 

ổn định tỷ lệ thất thoát như năm 2015, thì công ty sẽ phải lập dự án đầu tư xây dựng giai 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

P. TCHC VÀ 

LĐTL 

P.  KẾ TOÁN 

ĐỘI   

QUẢN 
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đoạn II của hệ thống cấp nước TP thêm 6.000 M3/ngày đêm, để nâng tổng công suất của 

hệ thống cấp nước lên 16.000 M3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân 

dân thành phố đến năm 2025. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2018. 

 Trong năm 2016 sẽ tiếp nhận bàn giao hệ thống cấp và thoát nước của 2 thị trấn 

Tam Sơn huyện Quản Bạ và thị trấn Yên Minh huyện Yên Minh.  

 

6. Các rủi ro:  

Hiện tại nguồn nước thô cung cấp cho sản xuất nước sạch công ty đang khai thác 

tại sông Miện bắt nguồn từ Trung Quốc chẩy sang, phía đầu nguồn đã xây dựng đập thuỷ 

điện do đó khi các thuỷ điện giữ nước sẽ anh hưởng trực tiếp tới nguồn nước khai thác 

của công ty. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Sau gần một năm công ty hoạt động SXKD theo mô hình mới, trong thời gian đầu 

công ty đã gặp không ít khó khăn khi chuyển đổi sang công ty cổ phần. Một số cán bộ 

CNV còn chưa quen trong cách quản lý theo mô hình mới. Việc thay đổi tác phong, lề lối 

làm việc còn gặp phải một số khó khăn, do tính trì trệ của doanh nghiệp nhà nước, tư 

tưởng trông chờ, ỉ lại, tinh thần trách nhiệm và tính tự giác còn chưa cao. Đến nay, tuy 

tình trạng trên vẫn còn ở một số ít, nhưng cơ bản cán bộ CNV và người lao động trong 

công ty đã thay đổi được phong cách làm việc theo chiều hướng hiệu quả hơn, nhận thức 

được vai trò trách nhiệm của mình trong việc SXKD một sản phẩm thiết yếu phục vụ  đời 

sống của nhân dân, đó là sản phẩm nước sinh hoạt. Vì vậy năm 2015 kết quả đã đạt được 

cụ thể như sau: 

- Sản suất khai thác  nước được: 3.150.000 m3, đạt 101% so với kế hoạch,  

- Sản lượng nước thương phẩm: 2.312.000m3, đạt 101% so với kế hoạch. 

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân: 26.5%, Giảm 4,2% so với năm 2014. 

- Lắp đặt được 550 đầu máy nước mới, nâng tổng số đầu máy nước lên 9.975 

đầu máy nước. 

- Tổng doanh thu: 23.398.000.000 đồng. đạt 111% KH tỉnh giao; 

Trong đó:     + Doanh thu sản xuất nước:              21.480.400.000 đồng. 

  + Doanh thu XD lắp đặt và dịch vụ:    1.918.600.000 đồng. 

- Nộp ngân sách: 1.747.580.000 đồng đạt 112% kế hoạh tỉnh giao; 

- Lợi nhuận sau thuế: 736.700.000 đồng, đạt 104.3% kế hoạh tỉnh giao. 

- Thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng đạt 109% KH tỉnh giao.  

2. Tổ chức và nhân sự  

Danh sách Ban điều hành: Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước 

tỉnh Hà Giang có 05 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. 
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Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và thành viên Hội 

đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Trong cơ cấu Hội đồng quản trị gồm có: 

- 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị 

- 04 Thành viên Hội đồng quản trị 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Trần Đình Thinh 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT điều hành) 

2 Nguyễn Vĩnh Phú 
Thành viên Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT điều hành) 

3 Nguyễn Trung Dũng 
Thành viên Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT điều hành) 

4 Lê Văn Hạnh 
Thành viên Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT không điều hành) 

5 Trần Thanh Hà 
Thành viên Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT điều hành) 

 

1. Họ và tên 

:  

Trần Đình Thinh 

- Số CMND : 073161990; NC:23/11/2004; CA HG 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 03/12/1960 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Địa chỉ thường trú : Tổ 11, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, HG 

- Địa chỉ hiện tại : Tổ 11, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, HG 

- Trình độ văn hóa : 10/10 

- Trình độ chuyên môn : Đại học Xây dựng 

- Quá trình Công tác                  

+ Từ 03/1986 đến 01/1989 

 

: Công nhân Xí nghiệp chăn nuôi Thị xã Hà Giang 

(nay là TP Hà Giang). Sau đổi thành Công ty dịch 

vụ nông nghiệp Hà Giang. 

+ Từ 02/1989 đến 04/1991 : Công nhân Xây dựng Đội Công trình Công cộng 

Thị xã Hà Giang (nay là TP Hà Giang). 

+ Từ 05/1991 đến 09/1992 : Công nhân Đội Cấp thoát nước Hà Giang thuộc 

công ty Cấp thoát nước Hà Tuyên. 

+ Từ 10/1992 đến 08/1998 : Cán bộ kỹ thuật, Phòng Kế hoạch kỹ thuật Công 

ty Cấp thoát nước Hà Giang.  
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+ Từ 09/1998 đến 05/2003 : Phó phòng Kế hoạch Công ty Cấp thoát nước Hà 

Giang. 

+ Từ 06/2003 đến 09/2004 :  Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Cấp thoát nước 

Hà Giang 

+ Từ  07/10/2004 đến 14/02/2005 : Phó Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Hà Giang 

+ Từ 15/02/2005 đến 31/03/2005 : Quyền Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Hà 

Giang 

+ Từ 01/04/2005 đến 20/08/2009 : Phó Giám đốc Công ty Dịch  vụ Công cộng và 

Môi trường Hà Giang 

+ Từ 21/08/2009 đến 12/08/2014 : Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Môi 

trường Đô thị  Hà Giang 

+ Từ  13/08/2014 đến 12/02/2015 : Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH 1TV 

Cấp thoát nước tỉnh  Hà Giang 

+ Từ 13/02/2015 đến nay : Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp 

thoát nước tỉnh Hà Giang 

- Chức vụ  công tác hiện nay tại 

Công ty 

: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ 

chức khác 

: Ủy viên BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh 

Hà Giang 

- Số lượng cổ phần cá nhân sở 

hữu 

: 5.500 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đại diện sở 

hữu 

(Đại diện phần vốn Nhà nước 

theo Quyết định số 51/QĐ-

UBND ngày 13/01/2015) 

: 599.783 cổ phần 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi 

ích Công ty 

: Không có 

- Các khoản nợ đối với Công ty  : Không có 

- Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 

: Không có 

2. Họ và tên : Nguyễn Vĩnh Phú 

- Số CMND : 073086673; NC:20/7/2000; CA HG 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 06/06/1972 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Địa chỉ thường trú : Tổ 11, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, HG 

- Địa chỉ hiện tại : Tổ 11, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, HG 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật 

- Quá trình Công tác                  

+ Từ 10/03/1998  đến 31/03/2005 

 

: Công nhân sửa chữa, thay thế, lắp đặt, đóng ngắt 

điện, Công ty Dịch vụ công cộng và môi trường 
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Hà Giang. 

+ Từ 01/04/2005  đến 30/04/2009 

 

: Đội trưởng Đội Điện - Nước, Công ty Dịch vụ 

công cộng và môi trường Hà Giang. 

+ Từ 01/05/2009  đến 31/08/2009 

 

: Trưởng phòng Hành chính, Công ty Dịch vụ công 

cộng và môi trường Hà Giang. 

+ Từ 01/09/2009  đến 12/09/2010 

 

: Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty 

TNHH 1TV Cấp thoát nước Hà Giang. 

+ Từ 13/09/2010  đến 30/09/2010 

 

: Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, 

Công ty TNHH 1TV Cấp thoát nước Hà Giang. 

+ Từ 01/10/2010  đến 07/01/2014 

 

: Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty 

TNHH 1TV Cấp thoát nước Hà Giang. 

+ Từ 08/01/2014  đến 12/02/2015 

 

: Phó Giám đốc Công ty TNHH 1TV Cấp thoát 

nước Hà Giang. 

+ Từ 13/02/2015  đến nay 

 

: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ  

phần Cấp thoát nước Hà Giang. 

- Chức vụ  công tác hiện nay tại 

Công ty 

: Phó Giám đốc Công ty 

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ 

chức khác 

: Không có 

- Số lượng cổ phần cá nhân sở 

hữu 

: 7.800 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đại diện sở 

hữu 

: 00 cổ phiếu 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi 

ích Công ty 

: Không có 

- Các khoản nợ đối với Công ty  : Không có 

- Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 

: Không có 

3. Họ và tên : Nguyễn Trung Dũng 

- Số CMND :  070530960. NC:13/08/1996; CATQ 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 21/3/1979 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Địa chỉ thường trú : Tổ 20, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, HG 

- Địa chỉ hiện tại : Tổ 20, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, HG 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Đại học Nông Lâm Thái nguyên, ngành Lâm 

nghiệp 

- Quá trình Công tác                  

+ Từ  08/2004  đến 31/03/2010 

 

: Cán bộ Ban di dân tái định cư huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang.  

+ Từ 01/04/2010  đến 29/02/2012 

 

: Cán bộ phòng Dự án, Công ty TNHH 1TV Cấp 

thoát nước Hà Giang.  



8 

 

+ Từ 01/03/2012  đến 05/02/2014 : Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh kiêm phụ 

trách các Dự án, Công ty TNHH 1TV Cấp thoát 

nước Hà Giang. 

+ Từ 06/02/2014  đến 12/02/2015 :  Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty TNHH 1TV 

Cấp thoát nước Hà Giang.   

+ Từ 13/02/2015  đến nay 

 

: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng 

phòng Kế hoạch Công ty cổ phần Cấp thoát nước 

tỉnh Hà Giang.   

- Chức vụ  công tác hiện nay tại 

Công ty 

: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng 

phòng Kế hoạch Công ty 

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ 

chức khác 

: Không có 

- Số lượng cổ phần cá nhân sở 

hữu 

: 5.500 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đại diện sở 

hữu 

: 00 cổ phiếu 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi 

ích Công ty 

: Không có 

- Các khoản nợ đối với Công ty  : Không có 

- Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 

: Không có 

4. Họ và tên : Trần Thanh Hà 

- Số CMND : 073299261; NC: 06/5/2009; CA HG 

- Giới tính : Nữ 

- Ngày tháng năm sinh : 17/10/1966 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Địa chỉ thường trú : Tổ 7, Phường Trần Phú, TP Hà Giang, HG 

- Địa chỉ hiện tại : Tổ 7, Phường Trần Phú, TP Hà Giang, HG 

- Trình độ văn hóa : 10/10 

- Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế quốc dân, ngành Tài chính 

- Quá trình Công tác                  

+ Từ 20/11/1984  đến 04/10/1993 

 

: Nhân viên kế toán Phòng Tài chính huyện Vị 

Xuyên, Hà Giang. 

+ Từ 05/10/1993  đến 30/04/1999 

 

: Kế toán Công ty Khai thác chế biến Khoáng sản 

Hà Giang.  

+ Từ 01/05/1999  đến 30/04/2009 

 

: Kế toán Công ty Dịch vụ công cộng và Môi trường 

Hà Giang.  

+ Từ 01/05/2009  đến 21/07/2009 

 

: Phó phòng Tài vụ Công ty Dịch vụ công cộng và 

Môi trường Hà Giang.   

+ Từ 22/07/2009  đến 12/02/2015 

 

: Kế toán trưởng Công ty TNHH 1TV Cấp thoát 

nước tỉnh Hà Giang.   

+ Từ 13/02/2015  đến nay 

 

: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ 

phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.   
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- Chức vụ  công tác hiện nay tại 

Công ty 

: Kế toán trưởng Công ty 

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ 

chức khác 

: Không có 

- Số lượng cổ phần cá nhân sở 

hữu 

: 6.050 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đại diện sở 

hữu 

: 00 cổ phiếu 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi 

ích Công ty 

: Không có 

- Các khoản nợ đối với Công ty  : Không có 

- Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 

: Không có 

 

5. Họ và tên : Lê Văn Hạnh 

- Số CMND : 073060693 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 02/06/1969 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : kinh 

- Địa chỉ thường trú : Tổ 22 phường Minh Khai, TP Hà Giang 

- Địa chỉ hiện tại : Tổ 22 phường Minh Khai, TP Hà Giang 

- Trình độ văn hóa : 10/10 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh 

- Quá trình Công tác                  

+ Từ năm 1989-1993 : Làm công nhân xây dựng tại thị xã Hà 

Giang-Hà Giang. 

+ Từ năm 1995-1998 : Đi học đại học Kinh Tế Quốc Dân 

+ Từ năm 1998-2009 : làm giám đốc công ty TNHH Huy Hoàng 

+ Từ năm 2009- 02/2015 : Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty 

CPĐTXD và Phát Triển Đô Thị Huy Hoàng. 

+ Từ 13/02/2015 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước tỉnh Hà Giang 

Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty 

CPĐTXD và Phát Triển Đô Thị Huy Hoàng 

- Chức vụ  công tác hiện nay tại 

Công ty 

: Thành viên Hội đồng quản trị 

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức 

khác 

: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty 

CPĐTXD và Phát Triển Đô Thị Huy 

Hoàng 



10 

 

- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 00 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu người có liên 

quan 

(Đại diện Công ty CPĐTXD và Phát 

Triển Đô Thị Huy Hoàng) 

: 235.209 cổ phiếu 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 

Công ty 
: 

Không có 

- Các khoản nợ đối với Công ty  : Không có 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có 

 Những thay đổi trong ban điều hành: Không có 

 Số lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm 31/12/2015: 117 người 

 Chính sách của công ty về tiền lương tiền công của người lao động: Quyết định số 

56/QĐ-CTN ngày 01/03/2015 của công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang về việt 

ban hành quy chế thang bảng lương của công ty. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có. 

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính: Do công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới mô hình 

công ty cổ phần từ 14/02/2015 vì vậy kỳ báo cáo không tròn năm nên không so sánh 

được số liệu năm trước liền kề. 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 

(14/2-31/12/2015) 

% tăng 

giảm 

* Đối với tổ chức không phải là tổ 

chức tín dụng và tổ chức tài chính phi 

ngân hàng: 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận khác  

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức 

tài chính phi ngân hàng: 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu 

Thuế và các khoản phải nộp 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.133.734.960 

20.723.149.164 

836.611.038 

(83.673.615) 

752.937.423 

589.096.449 

0 

 

 

 

 

– Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết 

quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất). 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  
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Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 

(14/2-

31/12/2015) 

Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

  

1,62 

 

1,04 

 

 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

  

0,68 

2,27 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

  

4,97 

 

 

0,53 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu  thuần 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 

chủ sở hữu  

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 

tài sản 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh/Doanh thu thuần 

. . . . . . . . . 

  

 

0,028 

 

0,05 

 

0,015 

 

0,04 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2015: 1.176.045 cổ phần; Loại cổ 

phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông, số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 

1.176.045 cổ phần.   

b) Cơ cấu cổ đông:  

 

Bảng số 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2015 

STT Loại cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 

Số lượng 

cổ phần 

Tỷ lệ % trên vốn 

điều lệ thực góp 

1 Cổ đông trong nước 120 1.176.045 100% 

1.1 Tổ chức 02 834.992 71% 

1.2 Cá nhân 118 341.053 29% 

2 Cổ đông nước ngoài 00 00 00 

2.1 Tổ chức 00 00 00 
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2.2 Cá nhân 00 00 00 

3 Cổ phiếu quỹ 00 00 00 

Tổng Cộng 120 1.176.045 100% 

Bảng số 2: Danh sách cổ đông lớn tính đến ngày 31/12/2015 

STT Họ và tên 

Số CMT/Hộ 

chiếu/giấy 

CNĐKKD 
Địa chỉ 

Số 

lượng 

cổ phần  

Tỷ lệ % 

trên vốn 

điều lệ 

thực góp 

1 
Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Hà Giang 

QĐ số 

51/QĐ-

UBND 

Số 222, đường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 

599.783 51% 

2 

Công ty cổ phần 

Đầu tư Xây dựng và 

Phát triển Đô thị 

Huy Hoàng  

5100306985 

Số 85, Lê Hồng Phong, 

tổ 22,P. Minh Khai, 

Tp. Hà Giang 

235.209 20% 

3 Nguyễn Bẩy Ngân 135000715 
Tổ 17, phường Trần 

Phú, Tp. Hà Giang 
116.803 9,93% 

 Tổng Cộng 951.795 80,93% 

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e) Các chứng khoán khác: Không có  

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về 

tình hình mọi mặt của công ty) 

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Sau gần một năm công ty hoạt động SXKD theo mô hình mới, trong thời gian đầu 

công ty đã gặp không ít khó khăn khi chuyển đổi sang công ty cổ phần. Một số cán bộ 

CNV còn chưa quen trong cách quản lý theo mô hình mới. Việc thay đổi tác phong, lề lối 

làm việc còn gặp phải một số khó khăn, do tính trì trệ của doanh nghiệp nhà nước, tư 

tưởng trông chờ, ỉ lại, tinh thần trách nhiệm và tính tự giác còn chưa cao. Đến nay, tuy 

tình trạng trên vẫn còn ở một số ít, nhưng cơ bản cán bộ CNV và người lao động trong 

công ty đã thay đổi được phong cách làm việc theo chiều hướng hiệu quả hơn, nhận thức 

được vai trò trách nhiệm của mình trong việc SXKD một sản phẩm thiết yếu phục vụ  đời 

sống của nhân dân, đó là sản phẩm nước sinh hoạt. Vì vậy năm 2015 kết quả đã đạt được 

cụ thể như sau: 

- Sản suất khai thác  nước được: 3.150.000 m3, đạt 101% so với kế hoạch,  

- Sản lượng nước thương phẩm: 2.312.000m3, đạt 101% so với kế hoạch. 

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân: 26.5%, Giảm 4,2% so với năm 2014. 

- Lắp đặt được 550 đầu máy nước mới, nâng tổng số đầu máy nước lên 9.975 

đầu máy nước. 
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- Tổng doanh thu: 23.398.000.000 đồng. đạt 111% KH tỉnh giao; 

Trong đó:     + Doanh thu sản xuất nước:              21.480.400.000 đồng. 

  + Doanh thu XD lắp đặt và dịch vụ:    1.918.600.000 đồng. 

- Nộp ngân sách: 1.747.580.000 đồng đạt 112% kế hoạh tỉnh giao; 

- Lợi nhuận sau thuế: 736.700.000 đồng, đạt 104.3% kế hoạh tỉnh giao. 

- Thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng đạt 109% KH tỉnh giao.  

2. Tình hình tài chính 

a)  Tình hình tài sản 

Tổng tài sản giảm 6 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn giảm 2,8 tỷ đồng, tài sản dài 

hạn giảm 3,2 tỷ đồng.  

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) 

ROA = Thu nhập trước thuế và lãi vay/tổng tài sản trung bình 

Thu nhập trước thuế và lãi vay: 890.096.449+1.062.550.684 = 1.952.647.133 

Tổng tài sản trung bình: (45.163.419.751+39.133.734.960)/2 = 42.148.577.355 

ROA = 4,63% 

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần/tổng tài sản trung bình 

Năm nay = 20.723.149.164/42.148.577.355 = 0,49 lần 

b) Tình hình nợ phải trả 

Tình hình nợ phải trả giảm 11,64 tỷ đồng. Trong đó nợ ngắn hạn giảm 8,094 tỷ đồng, nợ 

dài hạn giảm 3,546 tỷ đồng 

3. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có  

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Ban giám đốc công ty có 2 người, (Giám đốc và 01 P.giám đốc) đều là thành viên 

trong HĐQT. Trong năm 2015 BGĐ đã điều hành hoạt động SXKD với tinh thần trách 

nhiệm cao, sâu sát trong công tác chỉ đạo cũng như công tác kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ của các bộ phận, nhất là công tác chống thất thu thất thoát nước. Chấp hành tốt 

nghĩa vụ đóng nộp ngân sách nhà nước, đầy đủ các chế độ của người lao động, theo bộ 

luật lao động quy định. Thực hiện hoàn thành tốt các chỉ đạo của HĐQT và nghị quyết 

của đại hội cổ đông thành lập đề ra. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

 Để công ty phát triển được ổn định lâu dài thì việc đáp ứng được nhu cầu sử dụng 

nước của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Giang là yếu tố quan trọng nhất, để công ty 

tăng trưởng. 

 Hiện tại hệ thống cấp nước TP Hà Giang có tổng công suất khai thác gần 10.000 

M3/ngày đêm. Công ty đang khai thác 9.000 M3/ngày đêm, dự kiến với tốc độ phát triển 

như hiện nay thì hệ thống cấp nước của TP Hà Giang chỉ có thể đáp ứng được đến hết 

năm 2017. do đó trong thời gian tới, ngoài việc quản lý chống thất thu,  thất thoát nước 

ổn định tỷ lệ thất thoát như năm 2015, thì công ty sẽ phải lập dự án đầu tư xây dựng giai 

đoạn II của hệ thống cấp nước TP thêm 6.000 M3/ngày đêm, để nâng tổng công suất của 
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hệ thống cấp nước lên 16.000 M3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân 

dân thành phố đến năm 2025. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2018. 

 Trong năm 2016 sẽ tiếp nhận bàn giao hệ thống cấp và thoát nước của 2 thị trấn 

Tam Sơn huyện Quản Bạ và thị trấn Yên Minh huyện Yên Minh.  

 Xây dựng bộ máy quản lý để vận hành hiệu quả. 

V. Quản trị công ty  

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

Danh sách Ban điều hành: Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước 

tỉnh Hà Giang có 05 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và thành viên Hội 

đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Trong cơ cấu Hội đồng quản trị gồm có: 

- 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị 

- 04 Thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Trần Đình Thinh 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT điều hành) 

2 Nguyễn Vĩnh Phú 
Thành viên Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT điều hành) 

3 Nguyễn Trung Dũng 
Thành viên Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT điều hành) 

4 Lê Văn Hạnh 
Thành viên Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT không điều hành) 

5 Trần Thanh Hà 
Thành viên Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT điều hành) 

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu 

cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp. 

 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ 

1 Ông: Trần Đình Thinh Chủ tịch HĐQT 5 100% 

2 Ông: Nguyễn Vĩnh Phú Thành viên HĐQT 5 100% 

3 Ông: Nguyễn Trung Dũng Thành  viên HĐQT 5 100% 
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4 Bà: Trần Thanh Hà Thành viên HĐQT 5 100% 

5 Ông: Lê Văn Hạnh Thànhviên HĐQT 5 100% 

 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: 

- HĐQT tổ chức các cuộc họp thường kỳ để triển khai các kế hoạch SXKD của tháng, 

quý. Tại các buổi họp HĐQT đều ra các nghị quyết và phân công các thành viên HĐQT, 

Ban giám đốc chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao. 

- Chỉ đạo Ban giám đốc triển khai việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký Công ty đại 

chúng, đăng ký lưu ký Chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao 

dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quy định tại Điều 14 

Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014. 

- Việc giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt 

động SXKD hàng tháng, hàng quý. 

 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015): 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 25/NQ-ĐH 08/02/2015 
V.v Bầu chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm giám 

đốc; Bổ nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng 

2 
38A/NQ-

HĐQT 
06/03/2015 

V.v Sắp xếp lại nhân sự phòng tổ chức hành 

chính và lao động tiền lương; thay đổi tác phong 

làm việc của cán bộ CNV công ty. 

3 
58A/NQ-

HĐQT 
23/03/2015 

V.v Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

QI/2015; Đầu tư mua xe ô tô. 

4 
166A/NQ-

HĐQT 
04/08/2015 

V.v Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm và phương hướng triển khai công 

tác 6 tháng cuối năm 2015; công tác thực hiện 

dự án cấp nước và công tác quản lý tại 02 chi 

nhánh Yên Minh, Quản Bạ 

5 281/NQ-HĐQT 14/12/2015 

V.v Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ 

phiếu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh 

Hà Giang trên thị trường UPCoM 
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d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. Hội đồng 

quản trị công ty có 01 thành viên không điều hành, trong năm 2015 tham gia đầy đủ các 

cuộc họp do HĐQT tổ chức, xây dựng các nghị quyết của HĐQT. Giám sát các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty. 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có  

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 
công ty. Không có 

2. Ban Kiểm soát 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

a. Ban kiểm soát của Công ty có 03 (ba) thành viên. Các thành viên của ban kiểm 

soát có nhiệm kỳ không quá 05 (năm) năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Trong cơ cấu của Ban kiểm soát gồm có: 

- 01 Trưởng Ban kiểm soát 

- 02 Thành viên Ban kiểm soát 

Bảng số  1: Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Quang Hưng Trưởng Ban kiểm soát 

2 Kiều Minh Dự Thành viên Ban kiểm soát 

3 Ngô Thị Thúy Hằng Thành viên Ban kiểm soát 

 Thông tin cụ thể của các thành viên Ban kiểm soát như sau: 

1. Họ và tên : Bùi Quang Hưng 

- Số CMND : 073107070. NC:17/12/2014: CA. Hà Giang 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 29/01/1984 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Địa chỉ thường trú : Thôn Cầu Mè, Xã Phương thiện, TP Hà 

Giang, HG. 

- Địa chỉ hiện tại : Thôn Cầu Mè, Xã Phương thiện, TP Hà 

Giang, HG. 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Trung cấp Kế toán, ngành: Hạch toán kế 

toán. 

- Quá trình Công tác                  

+ Từ 01/11/2006  đến 15/06/2009 : Kế toán Phòng Tài vụ Công ty Dịch vụ công 
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cộng và Môi trường Hà Giang. 

+ Từ 16/06/2009  đến 31/07/2009 : Phó phòng kinh doanh, Công ty Dịch vụ 

công cộng và Môi trường Hà Giang. 

+ Từ 01/08/2009  đến 11/03/2010 : Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty 

TNHH 1TV Cấp thoát nước Hà Giang. 

+ Từ 12/03/2010  đến 31/10/2010 : Phó phòng Tài vụ, Công ty TNHH 1TV Cấp 

thoát nước Hà Giang. 

+ Từ 01/11/2010  đến 12/02/2015 : Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty 

TNHH 1TV Cấp thoát nước Hà Giang. 

+ Từ 13/02/2015 đến nay 

 

: Trưởng Ban Kiểm soát Phó phòng Kế 

hoạch, Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh 

Hà Giang.   

+ Tháng 12/2015 đến nay : Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Chi 

nhánh Kiểm định đồng hồ nước, Công ty cổ 

phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang 

- Chức vụ  công tác hiện nay tại 

Công ty 

: Phó phòng Kế hoạch kiêm Trưởng Ban 

Kiểm soát Công ty.  

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ 

chức khác 

: Không có 

- Số lượng cổ phần cá nhân sở 

hữu 

: 2.800 cổ phiếu  

- Số lượng cổ phiếu đại diện sở 

hữu 

: 00 cổ phiếu 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 

Công ty 
: 

Không có 

- Các khoản nợ đối với Công ty  : Không có 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có 

2. Họ và tên : Kiều Minh Dự 

- Số CMND :  070681184. NC:27/4/2002: CATQ 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 11/12/1986 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Địa chỉ thường trú : Phúc Thịnh, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

- Địa chỉ hiện tại : Tổ 4, Phường Quang Trung, TP Hà Giang, 

HG. 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ngành: 

Khoa học Môi trường. 
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- Quá trình Công tác                  

+ Từ 01/02/2010  đến 03/11/2013 : Cán bộ phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công 

ty TNHH 1TV Cấp thoát nước tỉnh Hà 

Giang. 

+ Từ 04/11/2013  đến 07/10/2014 : Trạm phó Trạm quản lý vận hành và xử lý 

nước Sông Miện , Công ty TNHH 1TV Cấp 

thoát nước tỉnh Hà Giang. 

+ Từ 08/10/2014  đến 12/02/2015 : Cán bộ phòng Kế hoạch, Công ty TNHH 

1TV Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.  

+ Từ 13/02/2015  đến nay 

 

: Ủy viên Ban Kiểm soát, Cán bộ phòng Kế 

hoạch, Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh 

Hà Giang.   

- Chức vụ  công tác hiện nay tại 

Công ty 

: Cán bộ phòng Kế hoạch kiêm Uỷ viên Ban 

Kiểm soát Công ty.  

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ 

chức khác 

: Không có 

- Số lượng cổ phần cá nhân sở 

hữu 

: 1.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đại diện sở 

hữu 

: 00 cổ phần 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 

Công ty 

: Không có 

- Các khoản nợ đối với Công ty  : Không có 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có 

3. Họ và tên : Ngô Thị Thúy Hằng 

- Số CMND :  073072100. NC:18/08/2009; CA HG 

- Giới tính : Nữ 

- Ngày tháng năm sinh : 13/11/1983 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Địa chỉ thường trú : Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, 

HG. 

- Địa chỉ hiện tại : Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, 

HG.  

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành: Kinh tế.  
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- Quá trình Công tác                  

+ Từ 01/09/2004  đến 15/10/2006 : Cán bộ thủ kho phòng Tài vụ, Công ty Dịch 

vụ công cộng và Môi trường Hà Giang. 

+ Từ 16/10/2006  đến 31/08/2009 : Cán bộ phòng Hành chính, Công ty Dịch vụ 

công cộng và Môi trường Hà Giang.  

+ Từ 01/09/2009  đến 11/10/2009 : Cán bộ phòng Hành chính, Công ty TNHH 

1TV Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.  

+ Từ 12/10/2009  đến 07/11/2010 

 

: Cán bộ In hóa đơn - Biên lai ấn chỉ Phòng 

Tài vụ, Công ty TNHH 1TV Cấp thoát nước 

tỉnh Hà Giang. 

+ Từ 08/11/2010  đến 10/07/2011 

 

: Cán bộ Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, 

Công ty TNHH 1TV Cấp thoát nước tỉnh Hà 

Giang. 

+ Từ 11/07/2011  đến 16/10/2011 

 

: Cán bộ Phòng Hành chính, Công ty TNHH 

1TV Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang. 

+ Từ 17/10/2011  đến 02/07/2012 

 

: Cán bộ Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, 

Công ty TNHH 1TV Cấp thoát nước tỉnh Hà 

Giang. 

+ Từ 03/07/2012  đến 12/06/2013 : Cán bộ Phòng Hành chính, Công ty TNHH 

1TV Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang. 

+ Từ 13/06/2013  đến 06/10/2014 : Cán bộ Thanh tra kiểm soát, Đội Thanh tra 

- Kiểm soát, Công ty TNHH 1TV Cấp thoát 

nước tỉnh Hà Giang. 

+ Từ 07/10/2014  đến 12/02/2015 : Cán bộ In hóa đơn, Đội thu ngân và Quản 

lý mạng cấp nước, Công ty TNHH 1TV Cấp 

thoát nước tỉnh Hà Giang. 

+ Từ 13/02/2015  đến nay :  Ủy viên Ban Kiểm soát, Cán bộ In hóa đơn, 

Đội thu ngân và Quản lý mạng cấp nước, 

Công ty TNHH 1TV Cấp thoát nước tỉnh Hà 

Giang. 

- Chức vụ  công tác hiện nay tại 

Công ty 

: Cán bộ In Hóa đơn, Đội Thu ngân và Quản 

lý mạng cấp nước kiêm Uỷ viên Ban Kiểm 

soát Công ty.  

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ 

chức khác 

: Không có 

- Số lượng cổ phần cá nhân sở 

hữu 

: 3.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đại diện sở 

hữu 

: 00 cổ phần 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 

Công ty 
: 

Không có 

- Các khoản nợ đối với Công ty  : Không có 
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- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có 

3. Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các 

cuộc họp do HĐQT tổ chức, đồng thời Ban kiểm soát cũng tổ chức 03 cuộc họp  riêng 

đánh giá số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, kiểm soát báo cáo tài chính 6 

tháng đầu năm và kiểm soát báo cáo tài chính năm 2015. 

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 

và Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Lương,thưởng, thù lao, các khoản lợi 

ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.  

ĐVT: Triệu đồng 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tiền 

lương 

Thù 

Lao 
Tổng 

I Hội đồng quản tri 

1 
Trần Đình Thinh 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT điều hành) 
269 36,7 305,7 

2 
Nguyễn Vĩnh Phú 

Thành viên Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT điều hành) 
164 21 185 

3 
Nguyễn Trung Dũng 

Thành viên Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT điều hành) 
73 21 94 

4 
Lê Văn Hạnh 

Thành viên Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT không điều hành) 
 21 21 

5 
Trần Thanh Hà 

Thành viên Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT điều hành) 
147 21 168 

II Ban kiểm soát 

1 Bùi Quang Hưng Trưởng Ban kiểm soát 64 21 85 

2 Kiều Minh Dự Thành viên Ban kiểm soát 51 10,5 61,5 

3 Ngô T.Thúy Hằng Thành viên Ban kiểm soát 35 10,5 45,5 

Tổng cộng 803 162,7 965.7 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 

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

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty Những nội dung chưa thực hiện 

được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty: Không có  

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà 

Giang tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu 

chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ ngày 14/02/2015 đến ngày 31/12/2015, phù hợp với 

chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có 

liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

Vấn đề cần nhấn mạnh: 

Như đã trình bày tại Thuyết minh số III.1, kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2015 Công ty 

đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính  
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