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CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
CAP NUOCViNH LONG
Doe lap - Tir do - Hanh phuIc
S& 01 /TB-HDQT

Vinh Long, ngày 7 tháng 4 nám 2022

THÔNG BAO
Ye vic to chfrc Bi hi dông cO dông thu&ng niên näm 2022
Kinh gri: C dong Cong ty C phn Cp NuOc Vinh Long

Hi dng quãn trj Cong ty C phn Cp nuàc Vinh Long trân tr9ng thông báo Va
kInh m?i Qu cô dong tâi tham d1r Thu hi dOng cO dOng thiRmg niên näm 2022.
1. Thôi gian: Lüc 7 gi?i 30 phüt, Thcr sáu ngày 29/04/2022.
2. Oja diem: So 02 Hung Duo Vumg, Phuô'ng 1 — TP Vinh Long, Tinh Vinh Long.
3. Ni dung chinh cüa Dai hôi: (Xem chi tie't n5i dung chiro'ng trinh kern theo)
4. Tài lieu Di hi: Duçc däng tãi trên website cüa Cong ty:
http://www.capnuocvl.com.vn
5. Xác nhãn tham dir Dai hôi: D cong tác t chüc Dti hi ducc thutn lqi và chu
dáo, kInh d nghj Qu c dông vui lông däng k3" xác nhn vic tham dir Dai hi hoac
üy quyn (theo mâu guíi kern), giri ye van phOng Cong ty C phtn Cp nuàc Vinh
Long truâc 16 giO ngày 2 8/04/2022 theo dja chi sau:
Cong ty Co phân Cap Nurrc Vinh Long
02 Hung Duo Vrnmg - Phix?mg 1-TP Vinh Long — Tinh Vinh Long
Dja chi:
Din thoai: 0270.3822583 — 0270.3 827777
0270.3829432
Fax:
capnuocvlgmail.com
Email:
C dong tham dir Dui hi có mt tui dja dim t chute Dai hi vào huuc 7 gR 30 phuit
và xin vui lông mang theo Giy m?ii h9p; CMND/h chiu (ban gc). Di vOi tru?mg
hçp ngui duçic üy quyn, d nghj mang theo Giy üy quyn (ban gc) vã CMN1I/h
chiu (ban ge) cüa ngu?ii üy quyn.
Trân trong thông báo!
No'i
- Nhux trên;
- Website cüa Cong ty;
- Luu.VT

TM. HO! BONG QUAN TRI
TICH

CONG TY Jjj CAP CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIET NAM
Bc 1p — Tii do — Hanh phüc
Vnh Long, ngày 7 tháng 4 nám 2022

G TRNH BA! HO! BONG cO BONG
THIJNG NIEN NAM 2022
Th?yi gian: Bitt dtu vao lüc 7 gR 30 phüt, Thir sáu, ngày 29/04/2022.
Dia diêm: So 02 Du?mg Hung Dto Virnng, Phung 1, TP Vinh Long.
Thôi gian
I. Chuân bi
(7h30-8h)

II. Nghi thirc
8h 8h30

Ni dung
Don tiêp di biu và khách mm

Ban t chrc

- DOn tip di biu
- Co dông clang k tham dij Di hOi vâi Ban kim tra ti.r
cách cô dông
- Phát tài 1iu Dii hôi
Ban t chirc
Khai mc Dti hi
- Tuyên ho 1 do và giOi thiu dii biêu.
- Báo cáo kêt qua thâm tra tir cách Co cong tham dir Dti
hi, tuyên bô Dai hi dü diêu kin tiên hành.
- Giâi thiu Chü toa Dai hi.
- Chü ta Dai hi giâi thiu Doàn chü tjch, Ban thu k
Di hi.
- Chü t9a Dti hi gii thiu Ban kiêm phiêu vã thông qua
biêu quyêt cüa Dui hi dOng cô dông
- Thông qua Quy chê lam vic và biêu quyêt tti Dti hi
- Thông qua chuong trInh Dti hOi

III. Ni dung BC Báo cáo! To trInh thông qua Bai hôi
(8h30-loh)

Ghi chü

- Báo cáo cüa HDQT ye hoat dng diu hành Cong ty
nãm 2021.
- Báo cáo cUa BKS ye hott dng kiêm soát Cong ty näm
2021.
- Ta trInh báo cáo tài chInh dã kim toán näm 2021.
- T trInh vic phân phôi iqi nhun, trIch 1p các
qu và mirc trã cô tiirc nãm 2021.
- Thông qua T trinh kê hoach san xuât kinh doanh nám
2022.
- Ti trinh 1ira chn cong ty kim toán cho näm tài chInh
2022.
- T trInh thu lao thành viên HDQT, BKS, Ngithi phii
trách quán trj cong ty, Thu k nãm 2022.
- Dai hi tháo lun vã gop
- Co dông tham d biêu quyêt

Doãn chU tjch

(10h30-llh)

(llh-11h15)

IV.

Be mc

111hl5-l1h3o

Nghi giãi lao
- Dai hi nghi giãi lao gifta gi
- Ban bâu cir kiêm phiêu bâu
Két qua biu quyêt cäc to' trInh ,
- Cong bô kët qua kiêm phiêu biêu quyêt các tOr trInh
Tng kt Di hi
- Thông qua Biên ban Dai hi.
- Thông qua Nghj quyêt Di hi.
- Tuyên bô be mtc Thu hi.

Ban kiêm phiu

Ban kim phiu

Ban Thu k
Ban Thu k
Doàn chü tjch
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GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Vĩnh Long
Cổ đông: .................................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Số CMND/DKKD: ........................... Ngày cấp: ..../...../....... Nơi cấp: ................
Số cổ phần sở hữu: ................................... CP
Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày
29/04/2022; xin trả lời về việc tham dự Đại hội như sau: (đánh dấu X vào ô vuông).
Người được ủy quyền:
Ông Đặng Tấn Chiến

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Tấn Phát

Tổng giám đốc

Người tham dự khác:
Tên người được ủy quyền:……………………….Mã số cổ đông (nếu có):…….
Số CMND: ........................... Ngày cấp: ...../...../…...... Nơi cấp: ..........................
Trực tiếp tham dự
Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày
29/04/2022 và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.
Lưu ý: Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) cần mang theo
giấy này và CMND (hoặc hộ chiếu) để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông.
………….., ngày … tháng …. năm 2022
Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VĨNH LONG

DỰ THẢO

Số:

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

/CNVL

TP. Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2022
QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long.
Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh
Long diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy
định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ
đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung chính như sau:
I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:
Các Cổ đông/Người nhận ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội có quyền
và nghĩa vụ tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội
đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp. Các nội dung chính cần Đại hội
thảo luận và biểu quyết bao gồm:
- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Bầu Chủ
tọa, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; Ban Kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội đồng cổ thường
niên năm 2022, bao gồm:
 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt
động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021; tự đánh giá kết quả hoạt động của
Ban kiểm soát năm 2021 phương hướng năm 2022
 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ
tức năm 2021.
 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
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 Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị
công ty,Thư ký năm 2022.
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự
hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng
quyền điều hành của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.
II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:
1. Đăng ký tham dự Đại hội và điều kiện để tổ chức Đại hội:
1.1. Điều kiện tham dự Đại hội
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long theo danh
sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Cổ đông có tên trong danh sách trên được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy
quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham
dự Đại hội.
1.2. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ
sau:
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp được
ủy quyền tham dự Đại hội).
b. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với
Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình các giấy tờ trên để nhận Tài liệu Đại hội.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, trong đó:
- Thẻ biểu quyết (Có thông tin về Mã số biểu quyết; Số cổ phần được quyền biểu
quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền))
- Phiếu biểu quyết (Có thông tin về nội dung các vấn đề cần biểu quyết thông qua
hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).
Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì
sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được tham
dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội
đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành
trước đó không bị ảnh hưởng.
1.3. Điều kiện để tổ chức Đại hội
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Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy
quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ
đông chốt ngày 28/03/2022.
2. Ban tổ chức Đại hội
2.1. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch:
- Chủ tọa, Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu, thực hiện điều hành Đại hội
đồng cổ đông.
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch:
Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng
cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có
trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
2.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm:
- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính
hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã
chốt ngày 28/03/2022;
- Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết;
- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự
Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
2.3. Ban Thư ký Đại hội
- Ban Thư ký Đại hội do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua
- Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, Đoàn
chủ tịch bao gồm:
Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội.
Công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.
2.4. Ban Kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các
vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
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Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký kết quả biểu quyết
từng vấn đề tại Đại hội.
3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.
Tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý
kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:
- Được sự chấp thuận của chủ tọa;
- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, phù hợp với chương trình Đại hội và tránh trùng
lắp với các nội dung đã được phát biểu trước;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu;
- Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban
thư ký tập hợp.
4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
4.1. Thể lệ biểu quyết
Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách:
Lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội bằng
Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.


Hình thức biểu quyết: Có 2 hình thức là giơ thẻ và bỏ phiếu

- Giơ thẻ biểu quyết: Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông
qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của
BKS, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Bỏ phiếu: Biểu quyết nội dung các Tờ trình tại Đại hội;


Cách thức biểu quyết:

- Giơ thẻ: theo hướng dẫn của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, cổ đông lần lượt biểu quyết
(tán thành, không tán thành hay không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa, Đoàn chủ
tịch.
- Bỏ phiếu: Biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu “X” vào ô tương ứng trên Phiếu
biểu quyết (tán thành, không tán thành hay không có ý kiến). Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết
đã được đánh dấu chọn vào thùng phiếu theo hướng dẫn.
5.2 Nguyên tắc thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết
các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần
sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
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Các nội dung trình Đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi
được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán
thành.
6. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên phải làm xong và
thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
- Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên được lưu giử tại
Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long và sẽ được đăng tải lên Website của Công ty.
Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông
thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long sau được số cổ đông sở
hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Tấn Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƢỚC VĨNH LONG
Số:

DỰ THẢO

/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc quản trị và kếtt quả hoạt động của HĐQT năm 2021
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm
toán năm 2021.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long xin báo cáo Đại hội đồng
cổ đông về việc quản trị điều hành công ty năm 2021, như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát
-

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG
Tên viết tắt: VWACO
Mã cổ phiếu: VLW
Địa chỉ: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh
Long
Số điện thoại: (0270) 382 2583
Số fax: (0270) 382 9432
Website: www.capnuocvl.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1500174831
Vốn điều lệ: 289.000.000.000 đồng; số lượng cổ phần 28.900.000 cổ phần; mệnh
giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.
Trong đó cơ cấu vốn tại ngày 31/12/2021:
+ Vốn nhà nước: 147.390.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ 51%
+ Vốn cổ đông tham gia Công ty cổ phần là 141.610.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ
49 %

-

Mã cổ phiếu: VLW

-

Sàn giao dịch: Upcom

2. Ngành nghề kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Sản xuất nước uống
đóng chai; kinh doanh nước uống đóng chai; thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ
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thuật; đầu tư xây dựng các dự án cấp nước; kinh doanh các dự án cấp nước; dịch vụ tư
vấn, thiết kế, giám sát, quản lý dự án các công trình kỹ thuật hạ tầng; kinh doanh thiết bị,
vật tư chuyên ngành nước.
3. Cơ cấu bộ máy quản lý :
-

Đại hội đồng cổ đông;

-

Hội đồng quản trị;

-

Ban kiểm soát;

-

Tổng giám đốc.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
1. Thành viên cơ cấu Hội đồng quản trị

STT

1

2

3

4

5

6

Họ Tên

Đặng Tấn Chiến
Tái bổ nhiệm ngày 30/6/2021

Nguyễn Tấn Phát
Tái bổ nhiệm ngày 30/6/2021

Lê Thị Quyến
Tái bổ nhiệm ngày 30/6/2021

Đặng Thanh Bình
Tái bổ nhiệm ngày 30/6/2021

Nguyễn Trường Ảnh
Bổ nhiệm ngày 30/6/2021

Bùi Thiện Ngọc Minh
Miễn nhiệm ngày 30/6/2021

Chức vụ

Cổ phần sở
hữu, đại diện

- CP cá nhân sở
hữu
Chủ tịch
- CP đại diện
HĐQT
UBND tỉnh
Vĩnh long
- CP cá nhân sở
hữu
TV HĐQT,
- CP đại diện
Tổng giám đốc
UBND tỉnh
Vĩnh long
- Cổ phần cá
TV HĐQT
nhân sở hữu

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT,
Kế toán trưởng

- Cổ phần đại
diện Công ty
cổ phần đầu tư
Đà Nẵng –
Miền Trung
- CP cá nhân sở
hữu

Tỷ lệ %
cổ phần
Số lƣợng
có quyền
cổ phần
biểu
quyết
186.800
0,65%
11.791.200

40,80%

57.400

0,199%

2.947.800

10,20%

15.300

0,05%

9.725.962

33,65%

-

16.400

-

0,057%

3

7

8

Huỳnh Văn Nhàn
Miễn nhiệm ngày 30/6/2021

Trần Ngọc Thành
Nhơn

TV HĐQT

- Cổ phần đại
diện Công ty
cổ phần nước
và môi trường
đồng bằng

TV HĐQT

1.445.000

-

-

5,00%

-

Miễn nhiệm ngày 30/6/2021

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị
2.1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị
- Các cuộc họp HĐQT trong 06 tháng đầu 2021
STT

Họ Tên

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự
5/5

Tỷ lệ%
100%

1

Đặng Tấn Chiến

Chủ tịch HĐQT

2

Nguyễn Tấn Phát

Thành viên HĐQT

5/5

100%

3

Bùi Thiện Ngọc Minh

Thành viên HĐQT

5/5

100%

4

Lê Thị Quyến

Thành viên HĐQT

5/5

100%

5

Huỳnh Văn Nhàn

Thành viên HĐQT

5/5

100%

6

Đặng Thanh Bình

Thành viên HĐQT

5/5

100%

7

Trần Ngọc Thành Nhơn (*)

Thành viên HĐQT

0/5

0%

(*) Ông Trần Ngọc Thành Nhơn đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đã được
HĐQT phê chuẩn kể từ ngày 01/01/2021.
- Các cuộc họp HĐQT trong 06 tháng cuối 2021:
Do tình hình dịch bệnh covid 19 bùng phát, các địa phương thực hiện giãn cách xã
hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên các thành viên HĐQT đã tổ chức họp trực tuyến (thành
viên HĐQT Đặng Thanh Bình & thành viên HĐQT Nguyễn Trường Ảnh đã ủy quyền cho
Chủ tịch HĐQT Đặng Tấn Chiến biểu quyết).
STT

Họ Tên

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự
4/4

Tỷ lệ%

1

Đặng Tấn Chiến

Chủ tịch HĐQT

2

Nguyễn Tấn Phát

Thành viên HĐQT

4/4

100%

3

Lê Thị Quyến

Thành viên HĐQT

4/4

100%

4

Đặng Thanh Bình

Thành viên HĐQT

4/4

100%

5

Nguyễn Trường Ảnh

Thành viên HĐQT

4/4

100%

100%
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2.2. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021
STT

Nghị quyết/
Quyết định

Ngày

Nội dung

1

01/NQ-HĐQT

18/01/2021

Ủy quyền ký thư bảo lãnh tại các ngân hàng

2

02/NQ-HĐQT

29/03/2021

Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021

3

03/NQ-HĐQT

31/01/2021

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021

4

04/NQ-HĐQT

13/05/2021

Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 đến ngày 30/06/2021

5

05/NQ-HĐQT

14/05/2021

Thông qua việc hủy danh sách cổ đông thực
hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 ngày đăng lý cuối cùng
20/04/2021 và phê duyệt lại ngày đăng lý cuối
cùng là ngày 04/06/2021.

6

06/NQ-HĐQT

30/06/2021

Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

7

07/NQ-HĐQT

01/07/2021

Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm
2021

8

08/NQ-HĐQT

09/09/2021

Tạm ứng 5% cổ tức năm 2021

9

09/NQ-HĐQT

31/12/2021

Phiên họp thường kỳ quý 4/2021

10

42/QĐ-HĐQT

30/06/2021

Bổ nhiệm kế toán trưởng

11

43/QĐ-HĐQT

30/06/2021

Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

12

44/QĐ-HĐQT

30/06/2021

Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng

13

45/QĐ-HĐQT

30/06/2021

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

14

Các Quyết định điều hành doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh năm
2021 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT

2.3. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phù hợp
với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, triển khai thực hiện tốt
các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2021.
- Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo điều kiện cơ sở
vật chất hiện có huy động tối đa công suất các nhà máy để sản xuất và cung cấp nước sạch
cho người dân trên địa bàn được giao quản lý; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn
của doanh nghiệp để đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, cải tạo nâng công suất các nhà
máy nước đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại các đô thị Tỉnh.
- Trong công tác tài chính, Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật; đảm bảo
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mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn.
- Các chế độ báo cáo được lập đầy đủ và kịp thời theo quy định của Luật Kế toán và
Luật Chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ.
- Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được thực hiện đúng quy định, đảm
bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của công ty.
- Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nước thất thoát thất thu, Công ty đã triển
khai nhiều giải pháp phù hợp như: tập trung triển khai các dự án sửa chữa, nâng cấp mạng
lưới cấp nước; kiểm soát các khu vực đã phân vùng tách mạng; tăng cường công tác dò
tìm và sửa chữa ống bể..., nhận thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của đơn vị đối
với xã hội, Công ty đã phát huy tối đa tính sáng tạo, xây dựng đơn vị cấp nước vững mạnh
và vì cộng đồng.
- Thực hiện đúng các quy định về cấp nước, mở thêm kênh thanh toán tiền nước
thông qua việc liên kết với các ngân hàng và các dịch vụ thu hộ, tạo điều kiện thuận lợi để
khách hàng có thể thanh toán tiền nước mọi lúc, mọi nơi.
- Hoàn thành chỉ tiêu hộ dân được cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh, góp phần nâng
cao đời sống của nhân dân trên địa bàn Tỉnh.
2.4. Công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc
- Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông và các Nghị quyết, quyết định, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng
Giám đốc luôn thực hiện theo đúng kế hoạch đã được thông qua.
Mặc dù trong năm 2021 đại dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng không nhỏ
đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng Tổng Giám đốc luôn bám
sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát huy những thuận lợi, khắc phục hạn
chế khó khăn, linh hoạt trong tổ chức và điều hành, đề ra các giải pháp sản xuất kinh
doanh phù hợp với tình hình thực tế đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Định kỳ hàng tháng, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động sản
xuất kinh doanh cũng như trình bày phương hướng hoạt động để Hội đồng quản trị xem
xét tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thông qua báo cáo tài chính hàng quý, năm.
Từ đó, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,
tình hình tài chính Công ty, luôn trong thế chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, đảm
bảo đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh..
2.5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc
- Hội đồng quản trị đã giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc kiểm
tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và
Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thực hiện theo quy định của Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người
lao động, đồng thời đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh, Tổng
Giám đốc đã triển khai các biện pháp hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình
hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị mặc dù trong thời
gian qua công ty còn gặp rất nhiều khó khăn như hạn mặn, dịch bệnh và vốn đầu tư các
công trình XDCB không còn được nhà nước cấp.
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất
kinh doanh của Tổng Giám đốc 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 2021.
+ Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành về
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quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp.
+ Định kỳ, Tổng Giám đốc báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị;
đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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, đánh
giá các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Tổng Giám đốc đã điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, tài lực phù hợp
với tình hình tài chính của Công ty.
+ Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty
và các quy định pháp luật hiện hành.
III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Chỉ tiêu

STT
1

Sản lượng nước sạch tiêu thụ

2

Tổng doanh thu và thu nhập khác

ĐVT

Thực hiện
năm 2021

Tỷ lệ %
TH21/KH21

18.100.000

18.102.858

100,02%

Triệu/đ

192.175

192.831

100,34%

Trong đó doanh thu nước sạch

Triệu/đ

166.234

164.596

99,01%

Lợi nhuận trước thuế TNDN

Triệu/đ

67.662

74.702

110,40%

Trong đó lợi nhuận nước sạch

Triệu/đ

52.739

57.550

109,12%

4

Lợi nhuận sau thuế TNDN

Triệu/đ

62.326

69.081

110,84%

5

Nộp ngân sách nhà nước

Triệu/đ

17.386

17.971

103,36%

6

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ

%

21,57%

23,90%

110,84%

7

Vốn điều lệ

3

m3

Kế hoạch
năm 2021

Triệu/đ

289.000

289.000

100,00%

- Sản lượng nước sạch tiêu thụ đạt 100,02% so với kế hoạch, tăng 0,02%
- Tỷ lệ thất thoát nước: 19,5%
- Tổng doanh thu đạt 100,34% so với kế hoạch, tăng 0,34% (doanh thu đã giảm trừ
do giảm giá nước sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 theo Quyết
định số 2321/QĐ-UBND ngày 31/08/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long).
Trong đó: Doanh thu từ hoạt động sản xuất nước sạch là 164,6 tỷ đồng, đạt
99,00% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 110,40% so với kế hoạch, tăng 10,40%
Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch là 57,6 tỷ
đồng, đạt 109,12% so với kế hoạch, tăng 9,12%.
2. Trả cổ tức
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, công ty đã thực hiện chi
trả 10% cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời
căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021, căn cứ mức cổ tức kế hoạch
năm 2021 đã được phê duyệt theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, công ty đã tiến
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hành tạm ứng 5% cổ tức của năm 2021 và chi trả cho cổ đông theo đúng quy định.
3. Đầu tƣ xây dựng cơ bản
- Phát triển mở rộng mạng lưới ống phân phối và khách hàng năm 2021
+ Ống phân phối: 27.359 m với giá trị 12.045 triệu đồng.
+ Lắp đặt mới đồng hồ nước: 2.634 hộ với giá trị 5.321 triệu đồng nâng tổng số
khách hàng thuộc vùng công ty phục vụ là 77.344 hộ
- Các dự án cấp nước chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm tài chính tiếp theo gồm:
Đvt: đồng
STT

Tên dự án

1

Xây dựng cải tạo, nâng công suất cụm xử lý nhà máy nước
Hưng Đạo Vương từ 18.000 m3/ngđ lên 24.000 m3/ngđ.

12.000.000.000

2

Cải tạo trạm bơm cấp I, II - NMN Hưng Đạo Vương

23.000.000.000

3

Xây dựng cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Vũng Liêm
từ 1.500 m3/ngđ lên 9.600 m3/ngđ

65.000.000.000

4

Xây dựng NMN Trường An 2 công suất 20.000 m3/ngđ

5

Thay thế tuyến ống thép D400 bằng ống HDPE D600 đường
Hưng Đạo Vương (đoạn từ Nhà máy Hưng Đạo Vưng đến
đường Nguyễn Thị Út, phường 1, Thành Phố Vĩnh Long)

4.000.000.000

Thay thế tuyến ống thép D400 bằng ống HDPE D500 đường
Hưng Đạo Vương (đoạn từ đường Nguyễn Thị Út đến đường
2 Tháng 9, phường 1, Thành Phố Vĩnh Long)

14.000.000.000

7

Xây dựng cụm xử lý 5000 m3/ngày - Nhà máy nước Trà Ôn

22.500.000.000

8

Cải tạo Trạm bơm cấp I + II - NMN Trà Ôn

1.500.000.000

9

Xây dựng bể chứa 1200m3 - NMN Trà Ôn

4.800.000.000

10

Xây dựng bể chứa nước sạch 2.000 m3 Trạm tăng áp Long
Hồ

8.000.000.000

11

Cải tạo trạm bơm II - Trạm tăng áp Long Hồ

1.500.000.000

12

Xây dựng tuyên ống chuyển tải đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ
tuyến tránh QL1 đến QL53), TP Vĩnh Long

11.000.000.000

13

Xây dựng tuyến ống chuyển tải đường Lộ Bờ kênh, Phường
3,4 Thành phố Vĩnh Long

3.500.000.000

6

Tổng cộng

Tổng mức đầu tƣ

125.000.000.000

295.800.000.000

Công tác quản lý tài chính
Công tác quản lý tài chính trong năm 2021 luôn được Hội đồng quản trị chú trọng
đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát các chỉ tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch
đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật…
4.
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5. Công bố thông tin
- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng quy định việc công bố thông tin của công ty đại
chúng đầy đủ kịp thời theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin
trên thị trường chứng khoán.
- Toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh củng như công tác quản lý, điều
hành công ty đều được công khai trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ http://
capnuocvl.com.vn, trang công bố thông tin điện tử của UBCKNN (IDS), Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội (CIMS), Hệ thống công bố thông tin các doanh nghiệp nhà nước của
Bộ tài Chính.
6. Thuận lợi, khó khăn.
Thực hiện tốt công tác vận hành, khai thác hệ thống cấp nước và công tác đầu tư mở
rộng hệ thống cấp nước, cụ thể sản lượng nước sạch tiêu thụ năm 2021 đã sản xuất và
cung cấp đến người tiêu dùng 18.102.858 m3 đạt 100,02% so với kế hoạch.
Công tác phát triển mạng lưới ống phân phối và lắp đặt đồng hồ nước để mở rộng
sản xuất kinh doanh đến ngày 31/12/2021 công ty đã đạt 77.344 hộ khách hàng sử dụng
nước trong toàn đô thị Tỉnh (không kể TX Bình Minh, Huyện Bình Tân và Huyện Mang
Thít). Nâng tỷ lệ dân số được cấp nước sạch trên địa bàn đô thị tỉnh Vĩnh Long lên 99,6%
với mức cung cấp nước sạch bình quân khu vực đô thị là 110 lít/người/ngđ đạt và vượt
mục tiêu quốc gia.
Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ và khắc phục các
sự cố hư hỏng, duy trì sự hoạt động cấp nước liên tục tại các đô thị đảm bảo cung cấp
nước cho nhân dân trong sinh hoạt và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đô
thị tỉnh Vĩnh Long.
Tuy nhiên, Công ty vẫn còn vướng phải các vấn đề khó khăn nhất định như: công tác
phát triển khách hàng gặp nhiều khó khăn do phát sinh từ việc quy hoạch và quản lý đô thị
của các cơ quan quản lý nhà nước còn nhiều bất cập ảnh hưởng đến việc mở rộng, phát
triển ống phân phối của công ty, tình hình dịch bệnh Covid -19 bùng phát, tình hình xâm
nhập mặn kéo dài làm ảnh hưởng đến nguồn nước mặt khai thác tại các nhà máy xử lý
nước; chất lượng nguồn nước thô bị ô nhiễm khá nặng so với tiêu chuẩn nhà nước quy
định.
Áp lực về chỉ tiêu trả cổ tức hàng năm bắt buộc Công ty phải thực hiện chính sách
quản trị doanh nghiệp thật tốt, tính toán và thực hiện giảm tối đa chi phí để tăng lợi nhuận.
Nhưng bên cạnh đó vẫn phải đảm bảo nguồn vốn tích lũy để trả nợ gốc vốn vay, đảm bảo
tiền lương cho người lao động và trả lãi vay Ngân hàng.
Nguồn vốn để thực hiện các dự án phát triển mạng trước đây chủ yếu là nguồn vốn
Ngân sách. Sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ phải tiếp tục thực hiện bằng các nguồn vốn
vay tín dụng và nguồn vốn tự có của Công ty nên đòi hỏi Công ty phải cân đối, phân kỳ
đầu tư, ưu tiên các dự án thực hiện trước nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của nhân
dân và hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.
Tình hình giá cả các mặt hàng: Hóa chất, nhiên liệu và điện năng có chiều hướng
tăng làm cho chi phí sản xuất tăng đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
của Công ty.
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IV. BÁO CÁO TIỀN LƢƠNG, TIỀN THƢỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS,
NGƢỜI QUẢN LÝ CÔNG TY CHUYÊN TRÁCH NĂM 2021
1. Thù lao, tiền lƣơng của các thành viên quản lý chủ chốt và Ban Kiểm soát

Thành viên quản lý chủ chốt

Tiền
lƣơng

Thù lao

Cộng thu
nhập

2.123.213.760

270.000.000

2.393.213.760

517.809.600

60.000.000

577.809.600

-

60.000.000

60.000.000

Trong đó:
Ông Nguyễn Tấn Phát - Thành viên Hội đồng
quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Quyến - Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Đặng Thanh Bình - Thành viên Hội đồng
quản trị

-

60.000.000

60.000.000

Ông Nguyễn Trường Ảnh - Thành viên Hội đồng
quản trị

-

30.000.000

30.000.000

Ông Huỳnh Văn Nhàn - Nguyên Thành viên Hội
đồng quản trị

-

30.000.000

30.000.000

Bà Bùi Thiện Ngọc Minh - Nguyên Thành viên
Hội đồng quản trị

-

30.000.000

30.000.000

77.000.000

537.800.000

Ban Kiểm soát

460.800.000

Cộng

2.584.013.760

347.000.000 2.931.013.760

2. Thù lao, tiền lƣơng, tiền thƣởng của Tổng Giám đốc
Chỉ tiêu

ĐVT

Giá trị (đồng/năm)

1

Thù lao thành viên HĐQT

Đồng

60.000.000

2

Tiền lương Tổng giám đốc

Đồng

517.809.600

3

Tiền thưởng Tổng giám đốc

Đồng

64.726.200

STT

Tổng cộng

Ghi chú

642.535.800

V. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục chuyển biến tích cực và
phục hồi. Tuy nhiên doanh nghiệp sẽ đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn các chi phí đầu vào
tiếp tục tăng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà trực tiếp là tình trạng xâm nhập mặn,
tăng giá xăng đầu, tăng chi phí vận chuyển, tăng giá nguyên vật liêu và đặc biệt là dịch
bệnh covid-19 … trong bối cảnh đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công
ty trong năm 2022 như sau:
- Chỉ đạo quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn
thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
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- Tăng cường công tác dự báo tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo
tài chính của công ty an toàn, hiệu quả và phát triển nguồn vốn, tăng cường công tác giám
sát, quản lý tốt công nợ nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.
- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ gia tăng sản lượng, nâng cao
chất lượng dịch vụ và mở rộng vùng phục vụ của công ty.
- Khai thác sử dụng phần mềm GIS để quản lý hệ thống kỹ thuật hạ tầng, đầu tư và
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thủy lực, quản lý mạng.
- Triển khai thực hiện đề án Scada, đồng hồ thông minh cho hệ thống cấp nước, đa
dạng hóa nhiều hình thức thu tiền nước để tiến tới việc thu tiền nước không dùng tiền mặt.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao và nhiệt
quyết trong công việc, có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự để bổ sung kịp
thời theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, điều hành thông qua việc xây dựng và ban
hành các quy định, quy chế quản trị nội bộ, đặt biệt là việc xây dựng và ban hành bộ định
mức đối với hoạt động xây lắp và sản xuất nước sạch, nước đóng chai… đưa vào sử dụng
hình thức khoán chi phí đến từng bộ phận, trả lương theo năng suất và hiệu quả công việc.
- Phấn đấu đạt tỷ lệ hộ dân cấp nước theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung thực
hiện cấp nước an toàn, đầu tư có chiều sâu để giảm tỷ lệ thất thoát nước theo kế hoạch
năm 2022 là 18,7%, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước sạch của tất cả khách hàng trên địa
bàn đô thị tỉnh.
- Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức kỷ luật lao động, phát huy sáng kiến cải
tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm và quản lý tốt chi phí nhằm
giảm giá thành sản phẩm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.
- Chỉ đạo điều hành tái cơ cấu toàn diện công ty với phương châm tinh gọn về tổ
chức bộ máy nhân sự, hiệu quả trong điều hành tập trung vào các hoạt động cốt lõi là sản
xuất và kinh doanh nước sạch đồng thời mở rộng đầu tư hoặc hợp tác đầu tư ở những lĩnh
vực cho phép.
- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn
nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các
quy định của pháp luật.
Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị điều hành năm 2021
và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước
Vĩnh Long.
Xin trân trọng.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổ đông công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Tấn Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÂP NƯỚC VĨNH LONG
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Vĩnh Long, ngày

/BC-BKS

tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng
giám đốc năm 2021, Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021,
phương hướng năm 2022
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 52 Điều
lệ Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long (Điều lệ sửa đổi bổ sung Lần 3 đã được thông
qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021) và quy định tại Điều 17 Quy chế
quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long ( uy ch nội bộ về qu n t đã được
thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021).
Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày
01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán b i Công ty TNHH Kiểm toán và tư
vấn
C và kết quả kiểm soát trên c s các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 Ban
kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT về các
mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý công nợ và các mặt công tác
khác của Công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và lưu ý những
vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2022.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh
nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Ban kiểm soát
báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021
và kế hoạch năm 2022 như sau:
A. PHẦN 1 - BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH, THẨM
ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC
I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:
1/ Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đ n ngày
31/12/2021) đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt
động kinh doanh của HĐQT và Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2021 (từ ngày
01/01/2021 đ n ngày 31/12/2021) của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư
vấn
C thực hiện.
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Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2021, thực hiện như sau:

Chỉ tiêu

STT

ĐVT

Kế hoạch
năm 2021
18.100.000

Thực hiện
năm 2021
18.102.858

Tỷ lệ %

1

Sản lượng nước sạch tiêu thụ

2

Tổng doanh thu và thu nhập khác

Triệu/đ

192.175

192.831

100,34%

3

Lợi nhuận trước thuế TNDN

Triệu/đ

67.662

74.702

110,40%

4

Lợi nhuận sau thuế TNDN

Triệu/đ

62.326

69.081

110,84%

5
6

Nộp ngân sách nhà nước
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ

Triệu/đ
%

17.386
21,57%

17.971
23,90%

103,36%
110,84%

7

Vốn điều lệ

Triệu/đ

m3

289.000

289.000

100,02%

100,00%

Trong năm 2021, mặc dù có những biến động làm ảnh hư ng không nhỏ đến hoạt
động SXKD của Công ty như: ảnh hư ng của việc xâm nhập mặn, ảnh hư ng của dịch
bệnh COVID-19. Công ty luôn chú trọng công tác quản lý vận hành, kiểm soát chất
lượng nước, chống thất thoát nước, tiết kiệm điện năng, vật tư sản xuất nước… Thực hiện
tốt công tác vận hành, khai thác hệ thống cấp nước và công tác đầu tư m rộng hệ thống
cấp nước, sản lượng nước tiêu thụ của Công ty năm 2021 là 18.102.858 m3; so kế hoạch
năm 2021: doanh thu tăng 0,34 , lợi nhuận sau thuế tăng 10,84 , nộp ngân sách tăng
3,36 ; lắp đặt phát triển khách hàng tăng thêm năm 2021 là 2.634 hộ, nâng tổng hộ sử
dụng nước tính đến ngày 31/12/2021 lên đến 77.344 hộ trong toàn đô thị trong Tỉnh
(ngoại t ừ Bình Minh, Bình Tân và Mang Thít). T lệ dân số được cấp nước sạch trong
vùng phục vụ theo thỏa thuận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt 99,60 với mức cung cấp
nước sạch bình quân là 110 lít/người/ngđ.
2/ Về công tác đầu tư phát triển:
Công tác thi công lắp đặt các tuyến ống cấp nước phân phối và đồng hồ nước, phát
triển m rộng mạng lưới ống phân phối và khách hàng năm 2021:
+ Ống phân phối: 27.359 m với giá trị 12.045 triệu đồng.
+ Lắp đặt mới đồng hồ nước: 2.634 hộ với giá trị 5.321 triệu đồng
II.THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
1. Thẩm định báo cáo tài chính :
- Báo cáo tài chính năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đ n ngày 31/12/2021) bao gồm
Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và
Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán
Việt Nam hiện hành.
- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng
quy định.
- Báo cáo tài chính năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đ n ngày 31/12/2021) được
kiểm toán b i Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn
C là đ n vị đã được Ủy Ban
Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. kiến của kiểm
toán viên về Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo
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cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh một cách trung thực hợp lý tình hình tài chính tại
ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2021,
phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.
2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021:
CHỈ TIÊU
TỔNG TÀI SẢN
AIII-

TÀI SẢN NGẮN HẠN
Tiền và các khoản tư ng đưong tiền

31/12/2021

ĐVT: đồng
31/12/2020

490.312.193.638

490.975.887.936

211.699.581.649

164.818.225.998

17.043.455.529

35.868.211.492

163.491.000.000

102.985.000.000

13.613.412.810

8.848.435.576

17.250.080.515

14.562.226.738

301.632.795

2.554.352.192

278.612.611.989

326.157.661.938

258.377.521.551

265.675.314.693

9.873.586.920

21.341.483.412

7.210.754.818

34.770.754.818

3.150.748.700

4.370.109.015

490.312.193.638

490.975.887.936

96.750.135.946

114.452.681.393

48.282.397.124

44.683.738.832

48.467.738.822

69.768.942.561

393.562.057.692

376.523.206.543

Đầu tư tài chính ngắn hạn

III-

Các khoản phải thu ngắn hạn

IV-

Hàng tồn kho

V-

Tài sản ngắn hạn khác

B-

TÀI SẢN DÀI HẠN

I-

Các khoản phải thu dài hạn

II-

Tài sản cố định

III-

Bất động sản đầu tư

IV.

Tài sản d dang dài hạn

V-

Đầu tư tài chính dài hạn

VI-

Tài sản dài hạn khác
TỎNG NGUỒN VỐN

A-

NỢ PHẢI TRẢ

I-

Nợ ngắn hạn

II-

Nợ dài hạn

B-

VỐN CHỦ SỞ HỮU
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CHỈ TIÊU
I-

Vốn chủ s hữu

1. Vốn góp của chủ s hữu
2. Quỹ đầu tư phát triển
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác

31/12/2021

31/12/2020

392.238.686.723

375.874.835.574

289.000.000.000

289.000.000.000

28.123.704.813

18.597.370.008

75.114.981.910

68.277.465.566

1.323.370.969

648.370.969

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021:
Chỉ tiêu
1- Cơ cấu tài sản
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
2- Cơ cấu nguồn vốn
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn
Nợ phải trả/Vốn CSH
3- Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạnHàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ
ngắn hạn)
Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ
phải trả)
4-Hiệu quả
T suất LN sau thuế/Tổng tài sản (RO )
T suất LN sau thuế/Doanh thu
T suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)
T suất LN sau thuế/Vốn điều lệ

Đvt

Năm 2021

Năm 2020

%
%

56,8%
43,2%

66,4%
33,6%

%
%
%

19,7%
80,3%
24,6%

23,3%
76,7%
30,4%

Lần

4,03

3,36

Lần

10,16

10,99

Lần

5,07

4,29

14,09%
35,82%
17,55%
23,90%

12,62%
33,63%
16,46%
21,44%

%
%
%
%

Năm 2021, Công ty đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn nhất định như: đại dịch
Covid-19 lây lan trên diện rộng đã ảnh hư ng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam nói
chung và hoạt động kinh doanh của công ty nói riêng, nhiều địa phư ng phải thực giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong thời gian dài để kiểm soát dịch bệnh trong đó có tỉnh
Vĩnh Long; công tác phát triển khách hàng gặp nhiều khó khăn do phát sinh từ việc quy
hoạch và quản lý đô thị của các c quan quản lý nhà nước còn nhiều bất cập ảnh hư ng
đến việc m rộng, phát triển ống phân phối của công ty; tình hình xâm nhập mặn kéo dài
làm ảnh hư ng đến nguồn nước mặt khai thác tại các nhà máy xử lý nước; chất lượng
nguồn nước thô bị ô nhi m khá nặng so với tiêu chuẩn nhà nước quy định; áp lực về chỉ
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tiêu trả cổ tức hàng năm… Ban giám đốc luôn dự báo trước các tình huống, chủ động lập
kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu c ng như có kế hoạch sản xuất kinh doanh thích hợp nên
về tổng thể, các khó khăn trên không ảnh hư ng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của
công ty.
Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây
dựng c bản; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời
điểm 31/12/2021, các chỉ số tài chính của Công ty c bản thể hiện được tính hiệu quả và
lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu c cấu nguồn vốn, tài sản, khả
năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt,
vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.
Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách
hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại tuổi nợ chi tiết và thực hiện nghiêm túc các
quy định liên quan đến trích lập dự phòng nợ phải thu thể hiện sự chủ động trong phân
loại, xử lý các khoản công nợ này, đảm bảo không gây ảnh hư ng đột biến tới kết quả
kinh doanh hàng năm.
Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo kiểm toán
của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn
C; Ban kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận
số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021
(từ ngày 31/01/2021 đ n ngày 31/12/2021) của Công ty đã được kiểm toán b i Công ty
TNHH Kiểm toán và tư vấn
C.
III. BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC:
1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Tổng Giám đốc trong
năm 2021:
Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng
Giám đốc của Công ty trong năm 2021, Ban kiểm soát chưa thấy điều gì bất thường
trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.
Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực
các hoạt động c ng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị
quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những
khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những
vấn đề còn tồn tại và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2022. Ban kiểm soát
thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trong
năm 2021.
2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2021:
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính
năm 2021. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn
A&C theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thực hiện kiểm
toán các Báo cáo tài chính năm 2021 (từ ngày 31/01/2021 đ n ngày 31/12/2021) của
Công ty.
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- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo đúng mức đã
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
Trong năm 2021, trước nhiều khó khăn do xâm nhập mặn và đại dịch Covid –
19 di n ra phức tạp và kéo dài, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích
cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Các Đ n vị
trực thuộc, Phòng, Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập
ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.
3. Việc công bố thông tin với UBCKNN & Sở giao dịch chứng khoán:
Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo Thông tư 96/2020/TT-BTC
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành và
Quy chế của S giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong năm 2021 Công ty không xảy ra
trường hợp chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
4. Các hoạt động công tác khác:
Kiểm tra, xem xét các chế độ, quyền lợi của người lao động, việc tuân thủ và chấp
hành các quy định về đảm bảo an toàn trong sản suất kinh doanh. Kết quả nhận thấy các
quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế
độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động và quy định
của công ty. Công ty thực hiện tốt các chính sách xã hội do Đảng nhà nước phát động
như ủng hộ quỹ tấm lòng vàng, quỹ vì người nghèo, quỹ đền n đáp nghĩa, quỹ phòng
chống thiên tai và tặng quà gia đình chính sách, cán bộ về hưu, hỗ trợ gia đình chính
sách, Hội khuyến học, công tác xã hội từ thiện khác.
Các tổ chức chính trị xã hội: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên… đã được
Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí hoạt động theo đúng luật định.
B. PHẦN 2 - BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
KIỂM SOÁT
I. THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:
1.1 Thành viên Ban kiểm soát:
- Các thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2016-2020 kết thúc ngày 30/06/2021 (gọi
tắt là nhiệm kỳ 1) gồm:
+ Ông Lư ng Minh Triết

- Trư ng Ban kiểm soát

+ Bà Nguy n Thị Hồng Nhung

- Thành viên Ban kiểm soát

+ Bà Trần Thị Huỳnh Mai

- Thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026 bắt đầu ngày 30/06/2021 (gọi
tắt là nhiệm kỳ 2) gồm:
+ Bà Bùi Thiện Ngọc Minh

- Trư ng Ban kiểm soát

+ Bà Nguy n Thị Hồng Nhung

- Thành viên Ban kiểm soát

+ Bà Nguy n Thị Thu Hà

- Thành viên Ban kiểm soát
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1.2 Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:
- Các cuộc họp Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021 thuộc các thành viên BKS
nhiệm kỳ 1:
STT

Họ Tên

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ%

Trư ng Ban kiểm soát

02/02

100%

1

Lư ng Minh Triết

2

Nguy n Thị Hồng Nhung

Thành viên Ban kiểm soát

02/02

100%

3

Trần Thị Huỳnh Mai

Thành viên Ban kiểm soát

02/02

100%

- Các cuộc họp Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2021 thuộc các thành viên BKS
nhiệm kỳ 2:
Do tình hình dịch bệnh covid 19 bùng phát, các địa phư ng thực hiện giãn cách xã
hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên các thành viên BKS đã tổ chức họp trực tuyến (thành
viên BKS Nguy n Thị Thu Hà đã ủy quyền cho Trư ng BKS Bùi Thiện Ngọc Minh biểu
quyết).
STT

Họ Tên

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ%

Trư ng Ban kiểm soát

02/02

100%

1

Bùi Thiện Ngọc Minh

2

Nguy n Thị Hồng Nhung

Thành viên Ban kiểm soát

02/02

100%

3

Nguy n Thị Thu Hà

Thành viên Ban kiểm soát

02/02

100%

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp
luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:
Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chư ng trình công tác
và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt
hoạt động của Công ty như:
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt
động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo pháp luật hiện hành và Điều lệ
của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám
đốc trong công tác quản lý.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện
công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo
tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm
tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,… của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh
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thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài
chính trên c s Báo cáo kiểm toán độc lập, … trình Đại hội cổ đông thường niên.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các 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.
- Thông qua kết quả giám sát, Ban kiểm soát đã kịp thời đưa ra những tư vấn, đề
xuất, kiến nghị với HĐQT, ban điều hành các biện pháp tăng cường kiểm soát, sửa đổi,
hoàn thiện quy định nội bộ nhằm hạn chế, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy
định của pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Kết quả giám sát :
1. Công tác quản trị, quản

của Hội đồng quản trị:

Trong năm, Hội đồng quản trị công ty đã triển khai thực hiện nhiều cuộc họp để
triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực
hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng
khoán, Điều lệ của công ty và các quy định khác của pháp luật liên quan, có những quyết
định, chỉ đạo kịp thời và phù hợp tình hình thực tế mang lại hiệu quả kinh doanh đạt và
vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt với Ban điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện
mọi hoạt động của công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Công tác quản

, điều hành của Ban Tổng Giám Đốc:

Ban tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động
sản xuất kinh doanh c ng như triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị
quyết của Hội đồng quản trị đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các đ n vị
trực thuộc để thực hiện.
Trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, Ban tổng giám đốc luôn có nhận định
chính xác, kịp thời từ đó có những chỉ đạo phù hợp, đổi mới bám sát di n biến thị trường,
tiến độ thực hiện kế hoạch của các đ n vị trực thuộc, thường xuyên rà soát đánh giá các
giải pháp đã đưa ra để điều chỉnh bổ sung cho kịp thời, phù hợp h n cho từng thời điểm,
luôn chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của đ n vị đã góp phần gia tăng
hiệu quả kinh doanh trong tình hình nhiều khó khăn khó lường di n ra trong năm như đã
nêu.
III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ
QUẢN LÝ KHÁC:
.
Công tác phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và
các cán bộ quản lý khác được thực hiện tốt trong năm 2021.
Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của công ty, Ban kiểm
soát có đánh giá như sau:
- Ban kiểm soát chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản lý,
điều hành công ty. Tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc
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trong năm đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty,
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác có liên quan.
- Hoạt động công bố thông tin của công ty tuân thủ theo các quy định hiện hành.
- Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát đều được quan tâm và cân nhắc trong các
cuộc họp.
Đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông
về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM
2021:
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp,
tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể người
lao động của Công ty CP Cấp Nước Vĩnh Long. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ
năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và
được Đại hội đồng cổ đông giao.
V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT:
Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ
được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán và Điều lệ Công ty và quy chế
hoạt động của Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:
- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ
được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục giám sát việc hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ
của Công ty, đồng thời kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy trình quản lý này.
- Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến
các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
C. PHẦN 3 - ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường
niên biểu quyết thông qua, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như
sau:
.- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định hiện có đảm bảo
phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các văn bản Luật và
dưới Luật hiện hành.
- Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ để phát hiện, dự báo và đưa ra
biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời nhất là trong bối cảnh năm 2022 doanh
nghiệp đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn như hiện nay.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả;
ứng dụng triệt để hiệu quả các đề án, chư ng trình ứng dụng công nghệ mới vào hoạt
động sản xuất kinh doanh (SC D , GIS…); tích cực chống thất thoát, thất thu nước; tiết
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kiệm chi phí; đa dạng hóa nhiều hình thức thu tiền nước để tiến tới việc thu tiền nước
không dùng tiền mặt.…
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định
trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài
chính.
Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm
2021. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo
trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban
kiểm soát.
Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cám n Hội đồng quản trị, Ban điều hành,
các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn tạo điều kiện cho Ban
kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông
dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

- HĐQT, Ban TGĐ Công ty;
- Lưu: BKS, Thư ký HĐQT, TCHC.

Bùi Thiện Ngọc Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VĨNH LONG
Số: 01 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước
Vĩnh Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được
kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C như sau (Báo cáo kiểm
toán năm 2021 kèm theo.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Nơi nhận:
- Như trên;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Lưu VT.

(Đã ký)
Đặng Tấn Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VĨNH LONG
Số: 02 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
và trả cổ tức năm 2021
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước
Vĩnh Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia
cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 như sau:
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: 69.081.378.197 đồng.
Trích quỹ đầu tư phát triển:
Trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:
69.081.378.197 đ x 30% = 20.724.413.459 đồng
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động
- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021: 62.325.650.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2021: 69.081.378.197 đồng
+ Lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch: 6.755.728.197 đồng
+ Tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người lao động:
2.564.459.896 đồng/tháng.
- Trích theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021:
69.081.378.197 đ x 25% = 17.270.344.549 đồng
Căn cứ khoản 1, Điều 18 Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016
của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền
lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước
như sau:
“a) Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa
không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
b) Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng, phúc
lợi theo quy định tại điểm a nêu trên, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi
nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương
bình quân thực hiện của người lao động.”
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:
+ Trích 03 tháng lương bình quân thực hiện năm 2021
1.
2.
-

2.564.459.896 x 3 tháng = 7.693.379.689 đồng (i)
+ Trích thêm tối đa 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch
6.755.728.197 x 20% = 1.351.145.639 đồng (ii)
+ Tổng quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2021 (i)+(ii)
7.693.379.689 + 1.351.145.639 = 9.044.525.328 đồng
Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2021 tương
ứng 13,09% lợi nhuận sau thuế thấp hơn tỷ lệ % mà Đại hội đồng cổ đông đã thống
nhất thông qua (25%). Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét được trích quỹ khen
thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2021 là 9.044.525.328 đồng.
Căn cứ quỹ khen thưởng, phúc lợi được phép trích lập, công ty quyết định
phân bổ 50% thành quỹ khen thưởng và 50% quỹ phúc lợi cho người lao động.
4. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách
Trích theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của
Đại hội đồng cổ đông.
69.081.378.197 đ x 1,5% = 1.036.220.673 đồng
- Trích theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH:
Căn cứ khoản 2, Điều 18 Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của
Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền
lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước
như sau:
“a) Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người
quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người
quản lý công ty chuyên trách.”
- Trích quỹ khen thưởng của người quản lý công ty chuyên trách (Chủ tịch
HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng).
+ Tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người quản lý công ty
chuyên trách: 215.334.480 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng của người quản lý công ty chuyên trách bằng 1,5
tháng tiền lương bình quân thực hiện: 215.334.480 đồng x1,5 = 323.001.720 đồng,
tương ứng 0,47%, thấp hơn tỷ lệ % mà Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua
(1,5%), Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét được trích quỹ khen thưởng đối với
người quản lý công ty chuyên trách năm 2021 là 323.001.720 đồng.
5. Trả cổ tức
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng
cổ đông cổ tức năm 2021 tối thiểu là 9%/ vốn cổ phần. Do lợi nhuận sau thuế thực
hiện năm 2021 vượt so với kế hoạch 10,84% và áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN
theo quy định tại tiết đ, khoản 3, điều 10 thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng
06 năm 2015. Cụ thể, Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% thu nhập chịu thuế
của hoạt động xã hội hóa trong suốt thời gian hoạt động, đồng thời công ty được miễn
thuế 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 5 năm tiếp
theo kể từ khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
Căn cứ Khoản 17 Điều 2 Nghị định số:140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của
Chính Phủ quy định “ Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền

mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn”. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét
mức chi cổ tức 14%/vốn cổ phần tương đương 40.460.000.000 đồng.
Nguồn chi trả cổ tức:
Lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là
38.989.437.690 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước là 1.470.562.310 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Thời điểm chi trả trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022.
-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.
Nơi nhận:
- Như trên;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Lưu.

(Đã ký)
Đặng Tấn Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CẤP NƯỚC VĨNH LONG

TP.Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2022

Số: 03 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh
Long;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chỉ tiêu

STT

Tỷ lệ %
lợi nhuận
sau thuế

Kế hoạch năm
2022 (đồng)

1

Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m3)

2

Tổng doanh thu

198.754.000.000

3

Tổng chi phí

121.787.000.000

4

Lợi nhuận trước thuế TNDN

5

Thuế TNDN

5.595.700.000

+ Thuế TNDN được miễn, giảm

3.045.600.000

18.650.000

76.967.000.000

6

Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã miễn, giảm)

71.371.300.000

7

Nộp ngân sách nhà nước

18.526.300.000

8

Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

8.1 Trích quỹ đầu tư phát triển

30%

21.411.390.000

8.2 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)

25%

17.842.825.000

8.3 Trích quỹ thưởng người quản lý (*)

1,5%

1.070.569.500

8.4 Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ

32,39%

23.120.000.000

8.5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối
9 Tổng lợi nhuận chưa phân phối
- Lợi nhuận thực hiện các năm trước chưa phân phối chuyển sang
- Lợi nhuận kế hoạch năm nay còn lại sau khi trích quỹ

11,11%

7.926.515.500
35.288.706.271
7.926.515.500

10

Đầu tư xây dựng cơ bản
- Các dự án cấp nước (**)
- Phát triển ống phân phối dịch vụ (32.200m)
- Phát triển khách hàng (2.500 hộ)
- Thay thế đồng hồ đến hạn kiểm định (16.774 chiếc)
- Thay thế duy trì đấu nối hộ khách hàng (2.000 điểm đấu nối)
- Sửa chửa lớn tài sản cố định; bảo trì duy tu bảo dưỡng

43.250.583.000
311.200.000.000
7.618.400.000
5.044.658.000
7.279.916.000
3.120.209.000
4.787.400.000

11

Vốn điều lệ

289.000.000.000

12

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ

24,70%

2

(*) Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với
người quản lý Công ty chuyên trách trích tối đa theo tỷ lệ % trên, nhưng tổng số tiền trích
quỹ không vượt quá quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày
01/09/2017 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối
với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.
(**) Các dự án cấp nước:
Đvt: đồng
Tên dự án

STT

Tổng mức đầu tư

I

Các dự án năm trước chưa thực hiện chuyển sang:

1

Xây dựng cải tạo, nâng công suất cụm xử lý nhà máy nước Hưng
Đạo Vương từ 18.000 m3/ngđ lên 24.000 m3/ngđ.

12.000.000.000

2

Cải tạo trạm bơm cấp I, II - NMN Hưng Đạo Vương

23.000.000.000

3

Xây dựng cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Vũng Liêm từ
1.500 m3/ngđ lên 9.600 m3/ngđ

65.000.000.000

4

Xây dựng NMN Trường An 2 công suất 20.000 m3/ngđ

5

Thay thế tuyến ống thép D400 bằng ống HDPE D600 đường Hưng
Đạo Vương (đoạn từ Nhà máy Hưng Đạo Vưng đến đường
Nguyễn Thị Út, phường 1, Thành Phố Vĩnh Long)

4.000.000.000

6

Thay thế tuyến ống thép D400 bằng ống HDPE D500 đường Hưng
Đạo Vương (đoạn từ đường Nguyễn Thị Út đến đường 2 Tháng 9,
phường 1, Thành Phố Vĩnh Long)

14.000.000.000

7

Xây dựng cụm xử lý 5000 m3/ngày - Nhà máy nước Trà Ôn

22.500.000.000

8

Cải tạo Trạm bơm cấp I + II - NMN Trà Ôn

1.500.000.000

9

Xây dựng bể chứa 1200m3 - NMN Trà Ôn

4.800.000.000

10

Xây dựng bể chứa nước sạch 2.000 m3 Trạm tăng áp Long Hồ

8.000.000.000

11

Cải tạo trạm bơm II - Trạm tăng áp Long Hồ

1.500.000.000

12

Xây dựng tuyên ống chuyển tải đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ tuyến
tránh QL1 đến QL53), TP Vĩnh Long

11.000.000.000

13

Xây dựng tuyến ống chuyển tải đường Lộ Bờ kênh, Phường 3,4
Thành phố Vĩnh Long

3.500.000.000

II

Các dự án kế hoạch năm nay

15.400.000.000

1

Cải tạo nâng công suất NMN Tam Bình - XD cụm xử lý 2.400
m3/ngđ + Bể chứa 300 m3

12.000.000.000

2

XD bể chứa 600 m3 - NMN Tam Bình

2.400.000.000

3

Cải tạo sửa chữa bể chứa bùn - NMN Tam Bình

1.000.000.000

Tổng cộng (I+II)

295.800.000.000

125.000.000.000

311.200.000.000

( Căn cứ kế hoạch phát triển mở rộng hệ thống cấp nước như trên HĐQT sẽ tổ chức
phân kỳ đầu tư cho phù hợp với nguồn vốn và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty).

3

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
-

Như trên;

-

Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đặng Tấn Chiến

Lưu ý: Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổnu trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành”
Tổng Tai sản: 490.975.887.936 x 35% = 171.841.560.778

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /TTr-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh
Long;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long kính trình Đại hội cổ
đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua dánh sách các đơn vị kiểm toán báo
cáo tài chính năm 2022 và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong
các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:
1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
5.

Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT
lựa chọn một đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong số 05 đơn
vị trên.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT

(Đã ký)

Đặng Tấn Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /TTr-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
không chuyên trách, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký năm 2022
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh
Long;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng
cổ đông thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách,
thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty,
Thư ký năm 2022 như sau:
1. Thành viên Hội đồng quản trị:

6.000.000 đồng/tháng

2. Thành viên Ban kiểm soát:

4.000.000 đồng/tháng

3. Người phụ trách quản trị công ty

5.000.000 đồng/tháng

4. Thư ký

5.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Lưu.

(Đã ký)
Đặng Tấn Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VĨNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty
Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long ngày 29 tháng 4 năm 2022;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh
Long.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2021.
Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm
2021.
Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kết quả kinh doanh năm 2021:
Đơn vị tính: đồng
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
- Tài sản ngắn hạn

Tại 31/12/2021

- Tài sản dài hạn

211.699.581.649
278.612.611.989

Tổng tài sản

490.312.193.638

- Nợ phải trả
- Vốn chủ sở hữu

96.750.135.946
393.562.057.692

Tổng nguồn vốn

490.312.193.638

- Tổng doanh thu và thu nhập khác

192.831.153.894
74.702.152.803

- Lợi nhuận trước thuế TNDN
- Thuế TNDN
- Lợi nhuận sau thuế TNDN
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)

5.620.774.606
69.081.378.197
2.066
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Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm
2021.
Nội dung vấn đề

STT

Đơn vị

Tỷ lệ %

Số tiền

Vốn điều lệ

Đồng

289.000.000.000

Lợi nhuận sau thuế TNDN

Đồng

69.081.378.197

II

Lợi nhuận phân phối

Đồng

69.081.378.197

III

Trích lập các quỹ

Đồng

- Quỹ đầu tư phát triển

Đồng

30%

20.724.413.459

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao
động (trong đó phân bổ 50% quỹ phúc
lợi và 50% quỹ khen thưởng)

Đồng

13,09%

9.044.525.328

- Quỹ thưởng người quản lý công ty
chuyên trách

Đồng

0,47%

323.001.720

Cổ tức chia cho cổ đông (*)

Đồng

14%

40.460.000.000

- Từ lợi nhuận năm trước

Đồng

1.470.562.310

- Từ lợi nhuận năm nay

Đồng

38.989.437.690

I

IV

- Hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt/cổ
phiều
V

Tiền mặt

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối
chuyển sang năm tiếp theo

Đồng

35.288.706.271

- Lợi nhuận năm trước

Đồng

35.288.706.271

- Lợi nhuận năm nay

Đồng

-
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Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chỉ tiêu

STT

Tỷ lệ %
lợi nhuận
sau thuế

Kế hoạch năm
2022 (đồng)

1

Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m3)

2

Tổng doanh thu

198.754.000.000

3

Tổng chi phí

121.787.000.000

4

Lợi nhuận trước thuế TNDN

5

Thuế TNDN

5.595.700.000

+ Thuế TNDN được miễn, giảm

3.045.600.000

18.650.000

76.967.000.000

6

Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã miễn, giảm)

71.371.300.000

7

Nộp ngân sách nhà nước

18.526.300.000

8

Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

8.1 Trích quỹ đầu tư phát triển

30%

21.411.390.000

8.2 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)

25%

17.842.825.000

8.3 Trích quỹ thưởng người quản lý (*)

1,5%

1.070.569.500

8.4 Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ

32,39%

23.120.000.000

8.5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối
9 Tổng lợi nhuận chưa phân phối
- Lợi nhuận thực hiện các năm trước chưa phân phối chuyển sang
- Lợi nhuận kế hoạch năm nay còn lại sau khi trích quỹ

11,11%

7.926.515.500
35.288.706.271
7.926.515.500

10 Đầu tư xây dựng cơ bản
- Các dự án cấp nước (**)
- Phát triển ống phân phối dịch vụ (32.200m)
- Phát triển khách hàng (2.500 hộ)
- Thay thế đồng hồ đến hạn kiểm định (16.774 chiếc)
- Thay thế duy trì đấu nối hộ khách hàng (2.000 điểm đấu nối)
- Sửa chửa lớn tài sản cố định; bảo trì duy tu bảo dưỡng

43.250.583.000
311.200.000.000
7.618.400.000
5.044.658.000
7.279.916.000
3.120.209.000
4.787.400.000

11 Vốn điều lệ

289.000.000.000

12 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ

24,70%

(*) Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người
quản lý Công ty chuyên trách trích tối đa theo tỷ lệ % trên, nhưng tổng số tiền trích quỹ
không vượt quá quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2017
hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ
phần, vốn góp chi phối của nhà nước
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(**) Các dự án cấp nước:
Đvt: đồng
Tên dự án

STT

Tổng mức đầu tư

I

Các dự án năm trước chưa thực hiện chuyển sang:

1

Xây dựng cải tạo, nâng công suất cụm xử lý nhà máy nước
Hưng Đạo Vương từ 18.000 m3/ngđ lên 24.000 m3/ngđ.

12.000.000.000

2

Cải tạo trạm bơm cấp I, II - NMN Hưng Đạo Vương

23.000.000.000

3

Xây dựng cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Vũng Liêm từ
1.500 m3/ngđ lên 9.600 m3/ngđ

65.000.000.000

4

Xây dựng NMN Trường An 2 công suất 20.000 m3/ngđ

5

Thay thế tuyến ống thép D400 bằng ống HDPE D600 đường
Hưng Đạo Vương (đoạn từ Nhà máy Hưng Đạo Vưng đến
đường Nguyễn Thị Út, phường 1, Thành Phố Vĩnh Long)

4.000.000.000

6

Thay thế tuyến ống thép D400 bằng ống HDPE D500 đường
Hưng Đạo Vương (đoạn từ đường Nguyễn Thị Út đến đường 2
Tháng 9, phường 1, Thành Phố Vĩnh Long)

14.000.000.000

7

Xây dựng cụm xử lý 5000 m3/ngày - Nhà máy nước Trà Ôn

22.500.000.000

8

Cải tạo Trạm bơm cấp I + II - NMN Trà Ôn

1.500.000.000

9

Xây dựng bể chứa 1200m3 - NMN Trà Ôn

4.800.000.000

10

Xây dựng bể chứa nước sạch 2.000 m3 Trạm tăng áp Long Hồ

8.000.000.000

11

Cải tạo trạm bơm II - Trạm tăng áp Long Hồ

1.500.000.000

12

Xây dựng tuyên ống chuyển tải đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ
tuyến tránh QL1 đến QL53), TP Vĩnh Long

11.000.000.000

13

Xây dựng tuyến ống chuyển tải đường Lộ Bờ kênh, Phường 3,4
Thành phố Vĩnh Long

3.500.000.000

II

Các dự án kế hoạch năm nay

15.400.000.000

1

Cải tạo nâng công suất NMN Tam Bình - XD cụm xử lý 2.400
m3/ngđ + Bể chứa 300 m3

12.000.000.000

2

XD bể chứa 600 m3 - NMN Tam Bình

2.400.000.000

3

Cải tạo sửa chữa bể chứa bùn - NMN Tam Bình

1.000.000.000

Tổng cộng (I+II)

295.800.000.000

125.000.000.000

311.200.000.000

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo
cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm
toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA – Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
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- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
Điều 7. Thông qua thù lao thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ
trách quản trị công ty, thư ký năm 2022,
- Thành viên Hội đồng quản trị:

6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát:

4.000.000 đồng/tháng

- Người phụ trách quản trị công ty:

5.000.000 đồng/tháng

- Thư ký:

5.000.000 đồng/tháng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần
Cấp nước Vĩnh Long được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất ……%
của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2022./.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Nơi nhận:
-

Cổ đông công ty;
HĐQT, BKS;
Website Công ty;
Lưu VT.

Đặng Tấn Chiến

