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I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

1. Thông tin doanh nghiệp 

❖ Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 

❖ Tên tiếng Anh : THUA THIEN HUE WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY 

❖ Tên viết tắt : HueWACO 

❖ Trụ sở chính : Số 103 đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đức, thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

❖ Website : www.huewaco.com.vn  

❖ Điện thoại : (84-234) 3.815555 

❖ Fax : (84-234) 3.826580 

❖ Vốn điều lệ : 876.000.000.000 đồng 

❖ ĐKKD : Số 3300101491 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần 

đầu ngày 27/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 31/12/2016. 

Ngành nghề kinh doanh: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 
Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

Chi tiết: sản xuất và kinh doanh nước sạch. 
3600 

2 

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. 

Chi tiết: 

- Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai 

- Kinh doanh nước uống Ion kiềm 

- Sản xuất nước uống Linh Chi. 

1104 

3 

Bán buôn đồ uống 

Chi tiết: 

- Kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai. 

- Kinh doanh nước uống Ion Kiềm 

- Kinh doanh nước uống Linh Chi. 

4633 

4 
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại, nhựa,.... 

Chi tiết: Sản xuất máy móc, vật tư, thiết bị ngành nước. 
2599 

5 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: 

- Kinh doanh sản phẩm gia công cơ khí, máy móc, vật tư, thiết bị 

ngành nước 

- Thực hiện liên kết kinh doanh, làm: nhà phân phối, đại diện, đại lý 

4659 

http://www.huewaco.com.vn/
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STT Tên ngành Mã ngành 

các sản phẩm vật tư, thiết bị, công nghệ liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty. 

6 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ. 

Chi tiết: Lập dự án đầu tư các công trình thoát nước đô thị và nông 

thôn. 

7490 

7 

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

Chi tiết: 

- Thiết kế các công trình cấp thoát nước đô thị và nông thôn. 

- Tư vấn các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. 

- Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

- Tư vấn chuyển giao kỹ thuật giảm thiểu nước không doanh thu 

- Tư vấn và chuyển giao công nghệ xử lý nước 

- Tư vấn và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin trong 

lĩnh vực cấp thoát nước. 

7110 

8 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

Chi tiết: 

- Xây dựng các công trình cấp thoát nước đô thị và nông thôn. 

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật. 

4290 

9 

Hoạt động tư vấn quản lý 

Chi tiết: 

- Tư vấn, thiết kế các công trình cấp thoát nước đô thị và nông thôn. 

- Tư vấn, chuyển giao cấp nước an toàn và ngon. 

7020 

10 
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 

Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng. 
2392 

11 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng. 
4663 

12 

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ thi công 

các công trình cấp thoát nước và các phương tiện vận tải khác. 

7730 

13 

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan 

đến máy vi tính 

Chi tiết: Xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực 

cấp thoát nước. 

6209 
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STT Tên ngành Mã ngành 

14 
Sản xuất khác 

Chi tiết: Chế tạo công nghệ xử lý nước. 
3290 

15 

Kiểm tra phân tích kỹ thuật 

Chi tiết: Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy của đồng hồ đo nước 

lạnh. 

7120 

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế tiền thân là Nhà máy nước Huế được xây dựng 

dưới thời Pháp thuộc vào năm 1909. Quy mô ban đầu của hệ thống cấp nước do Nhà máy 

nước Huế quản lý bao gồm: Trạm bơm cấp một Vạn Niên nằm ở tả ngạn thượng nguồn sông 

Hương, bể chứa, lắng, lọc đặt ở đồi Quảng Tế. Công suất thiết kế đạt 2.500 m3/ngđ; với tổng 

chiều dài đường ống mạng phân phối từ D50 - D400 khoảng 15 km, trong đó có 1,7 km ống 

D400, chủ yếu cung cấp nước các công sở, người Pháp và một số công chức người Việt 

Nam trong bộ máy cai trị và nhà giàu. 

- Thời kỳ 1909 – 1925: Công suất cung cấp nước thời kỳ này đạt 2.500 m3/ng.đ; với tổng chiều 

dài đường ống khoảng 15 km. 

- Thời kỳ 1926 – 1945: Cuối năm 1925 đầu năm 1926, Nhà máy được nâng cấp và mở rộng, lắp 

đặt thêm 20 km ống gang từ D50 đến D300, nâng tổng số chiều dài đường ống phân phối lên 

54 km và nâng công suất nhà máy lên 3.700 m3/ng.đ. 

- Thời kỳ 1946 – 1975: Đây là thời kỳ Nhà máy nước không phát triển nhiều, thậm chí có lúc 

sản xuất bị đình trệ do hậu quả của chiến tranh. Năm 1956 nhà máy nước Dã Viên được xây 

dựng hoàn thành đưa vào sử dụng cung cấp nước cho thành phố, công suất thiết kế 9.600 m3/ 

ngày đêm. Hệ thống đường ống được mở rộng thêm nâng tổng số đường ống lên 57 km từ D50 

- D400, đến năm 1975 sản lượng nước thương phẩm đạt 1,8 triệu m3/năm, với 5.121 điểm đấu 

nối chính. 

- Thời kỳ 1976 – 1992: Năm 1975 nhà máy nước Huế trong tình trạng máy móc thiết bị cũ kỹ, 

công nghệ lạc hậu và bị hư hỏng nặng do hậu quả của chiến tranh, đã được khôi phục, cải tạo 

nhà máy nước Vạn Niên, trạm bơm Dã Viên và khu xử lý nước Quảng Tế, thi công 58 km 

đường ống cấp nước, đưa nước sạch cung cấp cho nhà máy sợi Thủy Dương, nhà máy Đông 

lạnh Sông Hương... nâng tổng công suất khai thác từ 9.600 m3/ng.đ (năm 1976) lên 30.000 

m3/ng.đ (năm 1990). Sản lượng nước thương phẩm tăng từ 1,8 triệu m3 (năm 1976) lên 5 triệu 

m3 (năm 1990), tuy vậy, diện bao phủ còn thấp chỉ mới cấp được 32% dân số của thành phố 

Huế, 15% dân so với toàn tỉnh, hầu hết, đường ống cấp nước đã quá hạn nên chất lượng nước 

không đảm bảo, tỷ lệ thất thoát trên 45%. 
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- Ngày 16/12/1992, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 878/QĐ/UB đổi tên 

Xí nghiệp nước Huế thành Công ty Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế. Ngày 11-01-1995, Ủy 

ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 61 công nhận Công ty là Doanh nghiệp 

Nhà nước hạng 1, đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của công ty.  

- Thời kỳ 1993 – 1998: Được sự tài trợ và vay vốn của Chính phủ Pháp và vốn đối ứng trong 

nước, Công ty đã mở rộng hệ thống cấp nước Huế, xây dựng một nhà máy xử lý nước mới 

27.500 m3/ng.đ (giai đoạn I tại Quảng Tế II), trạm bơm Vạn Niên II có công suất 120.000 

m3/ng.đ, lắp đặt thêm 170 km đường ống gang dẻo của Pháp, là đơn vị điển hình toàn quốc về 

sử dụng vốn ODA. Cải tạo và nâng cấp nhà máy Dã Viên 12.000 m3/ ngày đêm, nhà máy 

Quảng Tế 1 từ 20.000 m3 lên 30.000 m3/ng.đ, 

Năm 2003, tuyến ống cấp nước sạch đã đến trung tâm của 71/150 phường xã trên toàn tỉnh, cấp 

được nước máy cho 373.028 người, đạt tỷ lệ 33,8% so với dân số toàn tỉnh, riêng thành phố 

Huế đạt 87%. 

- Thời kỳ 2004 – 2014: Năm 2004, nhân kỷ niệm 95 năm thành lập, Công ty đã thực hiện thành 

công dự án nâng cấp nhà máy Tứ Hạ từ 4.000 lên 12.000 m3/ ngày đêm. Trong năm này, Công 

ty áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 (năm 2004). Năm 2007 là đơn vị 

đầu tiên ngành nước được chứng nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia ISO/IEC 17025, 

Năm 2014 đón nhận chứng chỉ ISO 14.001 về môi trường. 

- Tháng 12/2005, theo Quyết định số 3979/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Công ty Cấp thoát nước 

Thừa Thiên Huế được đổi thành Công ty TNHH NNMTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên 

Huế. Tháng 6/2005 Công ty đưa dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Hòa Bình Chương 

(giai đoạn 1) vào hoạt động cấp nước cho 3 Xã Phong Hòa, Phong Bình và Phong Chương. 

Năm 2009, kỷ niệm 100 năm thành lập, Công ty đã thực hiện thành công dự án Quảng Tế 2 

nâng công suất từ 27.500 m3/ ngày đêm lên 82.500 m3/ ngày đêm. Đồng thời, Công ty công bố 

cấp nước an toàn trên toàn tỉnh, được Tổ chức Y tế thế giới công nhận là đơn vị đầu tiên công 

bố cấp nước an toàn tại Việt Nam. Năm 2012, Công ty xây dựng và đưa vào vận hành Nhà 

máy Lộc An, Lộc Trì với công nghệ tiên tiến, hiện đại cấp nước cho Thị trấn Phú Lộc và 5 xã 

phụ cận. 

Năm 2014, công ty tổ chức kỷ niệm 105 năm thành lập, 5 năm công bố cấp nước an toàn, 10 

năm thành lập Xí nghiệp NUĐC Bạch Mã, công bố ISO 14001 và ký hiệp định vay phụ 35,16 

triệu USD với ADB và Bộ Tài chính, đồng thời khánh thành nhà máy nước Phong Thu là nhà 

máy an toàn và ngon đầu tiên của Công ty. 

- Đến tháng 2/2015, công ty đã có 30 nhà máy và 30 trạm tăng áp với tổng công suất thiết kế 

gần 200.000 m3/ ngày đêm (gấp 33 lần so với năm 1975). Sản lượng nước thương phẩm năm 

2014 đạt trên 42 triệu m3 (đứng thứ 8/87 công ty cấp nước trên toàn quốc). Hệ thống phân phối 
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nước từ nội đô đã vươn lên các thị trấn thị tứ, vùng sâu, vùng xa băng qua vùng đầm phá ven 

biển, miền núi, đã đến 127/152 phường xã, nước sạch đến các vùng nguồn nước bị ô nhiễm, 

vùng khan hiếm nước. Hệ thống đường ống đã vươn dài trên 2.818 km (gấp 42 lần so với năm 

1975). Do đó đến năm 2015, Công ty đã có 215.000 khách hàng (đứng thứ 5/87 công ty cấp 

nước trên toàn quốc). Đã có 80% người dân được sử dụng nước sạch, trong đó dân đô thị đạt 

91,5%, riêng tại thành phố Huế đạt gần 100%. Các chỉ số đánh giá của hệ thống cấp nước 

Công ty hiện nay đều đạt và vượt yêu cầu so với tiêu chuẩn đô thị loại 1. 

Thực hiện mục tiêu của Chính phủ được nêu trong Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 

18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty 

cổ phần, Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế từng bước tiến 

hành các công việc cần thiết để chuyển đổi thành công ty cổ phần. 

Công ty đã thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 1929/QĐ – UBND 

ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xác định giá trị doanh nghiệp của 

Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế để thực hiện cổ phần hóa. 

Ngày 21/10/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định số 2510/QĐ-

UBND về việc phế duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và 

Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

Ngày 31/12/2016, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần cho Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế với 

vốn điều lệ 876 tỷ đồng. 

Kể từ thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (từ ngày 01/01/2017) đến nay, 

Công ty không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu, do đó mức Vốn điều lệ được 

giữ nguyên là: 876 tỷ đồng. 
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3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của Công ty 
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4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

❖ Đại hội đồng cổ đông 

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua chủ trương 

chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ 

quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. 

❖ Hội đồng quản trị 

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên 

quan tới mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 

quyết định. Hội đồng quản trị xây dựng định hướng, chính sách tồn tại và phát triển để thực 

hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị 

quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Hội đồng quản trị gồm 07 (bảy) thành viên, Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ không quá 5 năm 

và có thể bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. 

Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế bầu. Hội 

đồng quản trị hiện tại gồm 07 người, trong đó có một Chủ tịch Hội đồng quản trị và sáu 

thành viên. Hội đồng quản trị có các trách nhiệm chính như sau: 

• Xác định mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; 

• Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý của công ty 

theo đề nghị của Tổng Giám đốc; 

• Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của 

Công ty; 

• Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức và 

quyết định mức lương của cán bộ quản lý của Công ty. 

❖ Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ của Công ty bầu. Hiện tại, Ban Kiểm soát gồm 03 (ba) thành 

viên, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 năm. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được 

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trách nhiệm chính của Ban Kiểm soát là kiểm tra 

tính hợp lý, tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. 

❖ Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc Công ty bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó tổng Giám đốc đều do 

HĐQT bổ nhiệm. Hiện tại, Công ty có 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó tổng Giám đốc, các 

thành viên đều tham gia làm việc toàn thời gian cho Công ty. Trách nhiệm chính của Tổng 

Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc là: 
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• Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ; 

• Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có Nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

• Quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, bổ nhiệm, miễn nhiệm và 

các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; 

• Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh hàng năm và thực thi kế hoạch kinh 

doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. 

❖ Các phòng ban chuyên môn: 

Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Chủ tịch HĐQT và Ban 

Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và theo chỉ đạo của Chủ tịch 

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Cán bộ phụ trách các phòng ban nghiệp vụ do Tổng Giám đốc 

quyết định theo phân cấp được Hội đồng quản trị phê duyệt. Các phòng ban chức năng bao 

gồm: 

• Phòng Quản lý Chất lượng nước 

• Phòng Công nghệ thông tin 

• Phòng Dịch vụ khách hàng – Quan hệ cộng đồng 

• Phòng Hành chính 

• Phòng Tài chính – Kế toán 

• Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật 

• Phòng Đào tạo phát triển Nguồn nhân lực 

• Phòng Thiết kế 

• Ban quản lý dự án 

❖ Các Xí nghiệp 

• Xí nghiệp Nước uống đóng chai Bạch Mã 

• Xí nghiệp Cấp nước Hương Điền 

• Xí nghiệp Cấp nước Hương Phú 

• Xí nghiệp Cấp nước Phú Lộc 

• Xí nghiệp Quản lý mạng và phân phối nước 

• Xí nghiệp Quản lý và kiểm định đồng hồ 

• Trung tâm đào tạo 

• Phân xưởng cơ khí 

• Xí nghiệp Xây lắp 

• Xí nghiệp Bảo trì và sản xuất nước Huế 

• Đội xe và cung ứng vật tư 
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5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông 

sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 

❖ Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty: 02 cổ đông 

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần 

Tên cổ đông  Địa chỉ Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ % vốn điều lệ 

UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Số 16 Lê Lợi, Thành 

phố Huế 
61.330.000 70,01% 

CTCP Nhựa 

Đồng Nai 

KCN Biên Hòa, Đường 

số 9, An Bình, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

10.090.909 11,52% 

 

❖ Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ 

Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa theo Quyết 

định số 2510/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt 

phương án cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xây dựng và 

Cấp nước Thừa Thiên Huế. Vì vậy, Công ty không có cổ đông sáng lập. 

❖ Cơ cấu cổ đông 

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế 

TT Cổ đông Số cổ đông Số cổ phần % Vốn điều lệ 

1 Cổ đông Nhà nước 1 61.330.000 70,01% 

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  61.330.000 70,01% 

Trong đó, đại diện ủy quyền vốn Nhà nước 

+ Trương Công Nam  31.278.300 35,71% 

+ Trương Công Hân  11.652.700 13,30% 

+ Trần Văn Thọ  6.133.000 7,00% 

+ Dương Quý Dương  6.133.000 7,00% 

+ Trương Minh Châu  6.133.000 7,00% 

2 Cổ đông tổ chức 4 15.027.900 17,16% 

- Trong nước 4 15.027.900 17,16% 

+ CTCP Nhựa Đồng Nai  10.090.909 11,52% 

+ Công ty TNHH Cơ điện Hawaco  2.293.018 2,62% 

+ CTCP Cơ điện Kỹ thuật Á Châu  1.943.973 2,22% 

+ CTCP Nhựa Đồng Nai Miền Trung  700.000 0,80% 
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TT Cổ đông Số cổ đông Số cổ phần % Vốn điều lệ 

- Nước ngoài    

3 Cổ đông cá nhân 572 11.242.100 12,83% 

- Trong nước 572 11.242.100 12,83% 

- Nước ngoài    

4 Tổng cộng  87.600.000 100% 

Nguồn: HueWACO 

6. Danh sách Công ty mẹ và Công ty con của Công ty đại chúng, những công ty mà công ty 

đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm 

quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng 

❖ Công ty mẹ của Công ty đại chúng: Không có 

❖ Công ty con của Công ty đại chúng: Không có 

❖ Công ty liên doanh, liên kết của Công ty đại chúng: Không có 

❖ Danh sách các khoản đầu tư dài hạn khác của Công ty đại chúng: Không có 

7. Hoạt động kinh doanh 

❖ Sản xuất và kinh doanh nước sạch 

Với quy mô hiện tại gồm 30 nhà máy sản xuất nước sạch trực thuộc, tổng công suất thiết kế 

đạt trên 200.000 m3/ ngày đêm. Công ty luôn đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước sạch, an toàn phục 

vụ đời sống và sản xuất của nhân dân trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 

❖ Sản xuất và kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai 

✓ Nước uống đóng chai Bạch Mã 

Nước uống đóng chai Bạch Mã là sản phẩm nước uống tinh khiết cao cấp được sản xuất từ 

nguồn nước chất lượng cao của HueWACO. 

Sản phẩm được sản xuất bởi một đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ và dạn dày kinh nghiệm 

trong ngành nước, cùng với dây chuyền công nghệ hiện đại của Mỹ, hệ thống lọc thẩm thấu ngược 

RO, than hoạt tính, tiệt trùng hai lần bằng tia cực tím và Ozone nên đảm bảo độ tinh khiết cao. 
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Nước uống đóng chai Bạch Mã là sản phẩm nước uống được tinh lọc luôn đảm bảo hương vị 

thiên nhiên, ngon, ngọt, tinh khiết, nhờ được quản lý chất lượng bởi hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2000 và kiểm định chất lượng tại Trung tâm hóa nhiệm với trang thiết bị hiện đại, được 

chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025. 

✓ Nước I-on kiềm, công nghệ Nhật Bản I-on Health 

Nước I-on kiềm được đánh giá là dòng nước cao cấp vì đây là loại nước được ưa chuộng tại 

các khách sạn cao cấp ở Nhật và cũng là loại nước đang rất phổ biến và được cả thế giới ưa 

chuộng. Mỗi năm có khoảng 2 tỷ lít được tiêu thụ tại Nhật và nhiều tỷ lít khác được tiêu thụ trên 

khắp thế giới. Nhân dịp chào mừng Festival Huế 2016, HueWACO đã cho ra mắt sản phẩm nước 

uống cao cấp I-on kiềm mang thương hiệu I-on Health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước uống cao cấp I-on kiềm được sản xuất dựa trên công nghệ điện giải tiên tiến của Nhật 

Bản. Đây là công nghệ đã được cấp bằng sáng chế độc quyền và được giới khoa học đánh giá là 

một trong những phát minh vĩ đại, sáng chế quan trọng bậc nhất đối với sức khỏe con người trong 

vòng 30 năm qua. 

❖ Sản xuất và kinh doanh sản phẩm gia công cơ khí, máy móc, vật tư, thiết bị ngành nước 

Cùng với hoạt động SXKD nước sạch, nước uống tinh khiết đóng chai; HueWACO còn đảm 

nhận cung cấp các sản phẩm gia công cơ khí, máy móc, vật tư, thiết bị ngành nước do Công ty sản 

xuất hoặc phân phối sản phẩm từ các Công ty cung ứng thiết bị chuyên ngành đảm bảo chất lượng 

và có uy tín cao ở trong và ngoài nước. 
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Hình ảnh minh họa một số sản phầm của Công ty 

Gia công phụ kiện ống gang dẻo HT xử lý nước sạch di động DAF  Tháp trung hòa Clo 

Vận hành máy dán ống DN560          Khoan kích ống ngầm  Thi công băng đầm phá 

 

❖ Lập dự án đầu tư, tư vấn, thiết kế, và xây dựng công trình cấp thoát nước đô thị và nông 

thôn 

Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ chuyên môn, tay nghề cao và dày dạn kinh nghiệm; các 

công trình do HueWACO đảm nhận tư vấn, thiết kế và thi công luôn có chất lượng cao, tiến độ 

nhanh, giá thành thấp và đảm bảo cả về mặt mỹ thuật. Công ty đã tham gia tư vấn,khảo sát, thiết kế 

và thi công nhiều công trình cấp thoát nước có quy mô lớn tại trong và ngoài tỉnh. Thêm vào đó, 

Công ty còn tiếp nhận quản lý, vận hành công trình cấp thoát nước từ những dự án phúc lợi của 

tỉnh. Một số công trình tiêu biểu mà Công ty đang quản lý và sử dụng có thể kể đến như: 

❖ Nhà máy nước Vạn Niên 

Năm đưa vào sử dụng: 1998 

Công suất thiết kế: 120.000 m3/ ngày đêm 

❖ Nhà máy nước Quảng Tế 2 

Năm đưa vào sử dụng: 2008 

Công suất thiết kế: 55.000 m3/ ngày đêm 

❖ Nhà máy nước Phong Thu 

Năm đưa vào sử dụng: 2013 

Công suất thiết kế: 8.000 m3/ ngày đêm 

❖ Nhà máy nước Hòa Bình Chương 

Năm đưa vào sử dụng: 2004 

Công suất thiết kế: 2.000 m3/ ngày đêm 
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❖ Nhà máy nước Tứ Hạ 

Năm đưa vào sử dụng: 1997 

Công suất thiết kế: 12.000 m3/ ngày đêm 

❖ Nhà máy nước Bình Thành 

Năm đưa vào sử dụng: 2000 

Công suất thiết kế: 250 m3/ ngày đêm 

❖ Nhà máy nước Chân Mây 

Năm đưa vào sử dụng: 2001 

Công suất thiết kế: 6.000 m3/ ngày đêm 

❖ Nhà máy nước Vinh Hiền 

Năm đưa vào sử dụng 2003 

Công suất thiết kế: 150 m3/ ngày đêm 

❖ Nhà máy nước Bạch Mã 

Năm đưa vào sử dụng: 2003 

Công suất thiết kế: 100 m3/ ngày đêm 

❖ Nhà máy nước Bến Ván 

Năm đưa vào sử dụng: 2005 

Công suất thiết kế: 175 m3/ ngày đêm 

❖ Nhà máy nước Lộc An 

Năm đưa vào sử dụng: 2012 

Công suất thiết kế: 8.000 m3/ ngày đêm 

❖ Nhà máy nước Lộc Trì 

Năm đưa vào sử dụng: 2012 

Công suất thiết kế: 2.000 m3/ ngày đêm 

❖ Nhà máy nước Nam Đông 

Năm đưa vào sử dụng: 2012 

Công suất thiết kế: 1.000 m3/ ngày đêm 

8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất 

8.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Bảng 3: Kết quả kinh doanh CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2016 

Đơn vị tính: đồng 

TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

1 Tổng giá trị tài sản 842.912.637.649 1.210.228.345.310 

2 Vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán 554.995.137.907 674.627.512.884 
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TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

3 Nợ ngắn hạn 128.623.217.337 382.849.723.474 

- Trong đó, nợ quá hạn - - 

4 Nợ dài hạn 159.294.282.405 152.751.108.952 

- Trong đó, nợ quá hạn - - 

5 Nợ phải thu khó đòi - - 

6 Tổng doanh thu 432.575.403.174 446.101.216.496 

7 Tổng chi phí 409.750.503.628 419.467.403.127 

8 Lợi nhuận trước thuế 22.824.899.546 26.633.813.369 

9 Lợi nhuận sau thuế 17.803.421.646 20.708.542.895 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước TT. Huế 

8.2. Cơ cấu doanh thu của Công ty giai đoạn vừa qua như sau: 

Bảng 4: Cơ cấu doanh thu CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2016 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Doanh thu 
Năm 2015 Năm 2016 

GT % GT % 

Doanh thu sản xuất kinh doanh nước sạch 318.043 73,7% 346.396 78,0% 

Doanh thu xây lắp 92.230 21,4% 80.696 18,2% 

Doanh thu lắp đặt HTCN hộ khách hàng 11.156 2,6% 7.112 1,6% 

Doanh thu nước tinh khiết Bạch Mã 6.705 1,6% 9.229 2,1% 

Doanh thu hoạt động khác 3.235 0,7% 718 0,2% 

Tổng cộng 431.369 100% 444.151 100% 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước TT. Huế 

8.3. Cơ cấu chi phí của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế 

Bảng 5: Cơ cấu chi phí CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2016 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chi phí 
Năm 2015 Năm 2016 

GT % GT % 

Giá vốn sản xuất kinh doanh nước sạch 260.649 73,0% 270.302 74,3% 
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Chi phí 
Năm 2015 Năm 2016 

GT % GT % 

Giá vốn hoạt động xây lắp 82.032 23,0% 81.239 22,3% 

Giá vốn lắp đặt HTCN hộ khách hàng 6.128 1,7% 4.481 1,2% 

Giá vốn sản xuất nước tinh khiết Bạch Mã 4.804 1,3% 7.345 2,0% 

Giá vốn hoạt động khác 3.304 0,9% 665 0,2% 

Tổng cộng 356.917 100% 364.032 100% 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước TT. Huế 

8.4. Cơ cấu lợi nhuận gộp của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế 

Bảng 6: Cơ cấu lợi nhuận gộp CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2016 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chi phí 
Năm 2015 Năm 2016 

GT % GT % 

Lợi nhuận gộp sản xuất kinh doanh nước sạch 57.394 77,1% 76.094 95,0% 

Lợi nhuận gộp hoạt động xây lắp 10.198 13,7% (543) (0,7)% 

Lợi nhuận gộp lắp đặt HTCN hộ khách hàng 5.028 6,8% 2.631 3,3% 

Lợi nhuận gộp sản xuất nước tinh khiết Bạch Mã 1.901 2,6% 1.884 2,4% 

Lợi nhuận gộp hoạt động khác (69) (0,1)% 53 0,1% 

Tổng cộng 74.452 100% 80.119 100% 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước TT. Huế 

8.5. Một số hợp đồng lớn công ty đang thực hiện 

❖ Công ty với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh nước sạch, 

các hợp đồng cung cấp nước sạch cho một số khách hàng lớn 

- Hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch cho Công ty TNHH Bia Huế. 

- Hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch cho Công ty TNHH Laguna Việt Nam. 

- Hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch cho Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm. 

- Hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch cho Công ty Cổ phần Dệt may Huế. 

- Hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch cho Bệnh viện Trung ương Huế. 

❖ Các hợp đồng thi công dự án, Công ty là chủ đầu tư 
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- Dự án cấp nước toàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, có tính đến năm 2020 (vay vốn ADB: 81,5 

triệu USD) với tổng mức đầu tư 104,4 triệu USD. Riêng giai đoạn 1 của dự án, vốn vay ADB 

khoảng 35,16 triệu USD và vốn đối ứng Việt Nam 8,63 triệu USD (vốn HueWACO: 6,68 

triệu USD và vốn ngân sách: 1,95 triệu USD) sẽ được thực hiện cho 8 vùng cấp nước bao 

gồm Phong Điền, Tứ Hạ, Thành phố Huế và phụ cận, Lộc Bổn, Lộc An, Chân Mây, Bình 

Điền, Nam Đông. 

- Dự án xây dựng tuyến ống D800-600 Bảo Quốc, Lịch Đợi và hai tuyến D600 Cầu Dã Viên: 

28,8 tỷ đồng. 

- Dự án xây dựng tuyến ống D800 Đường Nguyễn Huệ, D700-500 Lê Quý Đôn: 53,49 tỷ đồng. 

- Dự án xây dựng tuyến ống truyền tải NM Bia Huế, bể chứa 3.200 m3 và trạm tăng áp Phú 

Bài: 74 tỷ đồng. 

- Dự án xây dựng tuyến ống D600 hầm đèo Phước Tượng: 2,6 tỷ đồng 

- Dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất nước tinh khiết Bạch Mã: 6,5 tỷ đồng  

- Dự án xây dựng nhà kho trung tâm thông minh tại nhà máy Quảng Tế 2: 5 tỷ đồng. 

- Dự án nối mạng HTCN sạch Xã Hương Thọ, Thị xã Hương Trà: 9,58 tỷ đồng. 

- Dự án nối mạng HTCN sạch Xã Vinh Hưng, Vinh Mỹ: 17,02 tỷ đồng. 

- Dự án nối mạng HTCN sạch Xã Phong Sơn, Huyện Phong Điền: 27,77 tỷ đồng. 

9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

9.1. Vị thế của Công ty trong ngành 

Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế là doanh nghiệp duy nhất được UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế giao nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng 

cho toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Với bề dày kinh doanh gần 110 năm trong lĩnh vực sản xuất và 

kinh doanh nước sạch trên toàn tỉnh tín nhiệm. 

Bảng 7: Tổng công suất cấp nước một số doanh nghiệp năm 2015 

Đơn vị tính: m3/ ngày 
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Nguồn: VWSA 

Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) năm 2015, tổng công 

suất cấp nước của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đạt 200.000 m3/ ngày, dự báo 

đến năm 2020, tổng công suất cấp nước của Công ty đạt 320.000 m3/ngày. Có thể thấy Công ty 

có tổng công suất cấp nước vượt trội so với các doanh nghiệp khác. 

Bên cạnh việc cung cấp nước sạch, Công ty còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước uống 

đóng chai, nước uống ion kiềm với chất lượng cao, khẳng định thương hiệu trên thị trường 

trong và ngoài tỉnh. 

9.2. Triển vọng phát triển ngành 

- Nước sạch là mặt hàng thiết yếu của đời sống sinh hoạt và sản xuất, khi kinh tế càng phát triển 

thì nhu cầu sử dụng nước sạch cũng ngày càng tăng.  

- Với lợi thế là thành phố du lịch, trung tâm di sản văn hóa thế giới, thành phố Festival đặc 

trưng của Việt Nam, trung tâm đào tạo chất lượng cao, trung tâm y tế chuyên sâu và trung tâm 

khoa học của cả nước, trung tâm thương mại và dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền 

Trung và khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thừa Thiên Huế với diện tích 5.063 km2, dân 

số gần 1,2 triệu dân (số liệu thống kê năm 2014), có tốc độ đô thị hóa khá nhanh so với các 

tỉnh thành khác.  

- Theo Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 thì Huế trong tương lai: 

 Là đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia, có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội và là vùng kinh tế 

trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên. 

 Là thành phố nằm trên trục giao thông quan trọng bắc - nam và trục hành lang kinh tế Đông 

Tây, nối cảng Chân Mây với Nam Lào và Đông Bắc Cam-pu-chia, đông bắc Thái Lan và cả 

tiều vùng sông Mê Kông. 

 Là trung tâm văn hóa, du lịch, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, trung tâm đào tạo 

đại học và y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao của cả nước, trung tâm dịch vụ của vùng Kinh tế trọng 

điểm miền Trung và Tây Nguyên.  

 Dự kiến dân số đô thị Huế đến năm 2020 khoảng 1.356.600 người; trong đó, dân số thành thị 

khoảng 949,6 nghìn người, chiếm 70% dân số. Dân số lao động (15 – 59 tuổi) là 773,3 nghìn 

người, chiếm 57% dân số. 

 Về phát triển công nghiệp định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 

tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung xây dựng 6 KCN với diện tích 2.468,76 ha, bao gồm: 

➢ KCN Phú Bài thuộc địa bàn Thị xã Hương Thủy: 818,76 ha 

➢ KCN Phong Điền thuộc địa bàn huyện Phong Điền: 700 ha 

➢ KCN La Sơn thuộc địa bàn huyện Phú Lộc: 300 ha 
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➢ KCN Tứ Hạ thuộc địa bàn huyện Hương Trà: 250 ha 

➢ KCN Phú Đa thuộc địa bàn huyện Phú Vang: 250 ha 

➢ KCN Quảng Vinh thuộc địa bàn huyện Quảng Điền: 150 ha 

- Định hướng phát triển hệ thống Cấp nước toàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 – 2015, có 

tính đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Công ty đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó 

khăn và hiện tại đã cấp nước sạch cho trên 83% dân số toàn tỉnh (đô thị là 96%, riêng TP. Huế 

đạt gần 100%); khu vực nông thôn đạt trên 70% phấn đấu đưa tỷ lệ người dân sử dụng nước an 

toàn và ngon từ 83% lên >91,5% vào năm 2020 (100% dân đô thị và >90% dân nông thôn) là 

tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng quê hương hạnh phúc, giúp tỉnh Thừa Thiên Huế có 

được hạ tầng kỹ thuật cấp nước bền vững, hiệu quả, thông minh đảm bảo an ninh nước và đáp 

ứng nhu cầu dùng nước sạch toàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Tổng công suất cấp nước 

dự báo đến năm 2020 là 320.000 m3/ ngày đêm. 

10. Chính sách đối với người lao động 

10.1. Số lượng người lao động 

Tổng số lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2016 là 543 người. Trình độ lao động chi tiết 

theo bảng sau: 

Bảng 8: Số lượng người lao động của Công ty 

TT Trình độ Số lượng (người) 

1 Trình độ trên Đại học 6 

2 Trình độ Đại học 171 

3 Trình độ Cao đẳng 30 

4 Trình độ Trung cấp 87 

5 Công nhân kỹ thuật và tương đương 249 

 Tổng số 543 

Nguồn: HueWACO 

10.2. Chính sách tuyển dụng, lương thưởng, trợ cấp xã hội 

❖ Chính sách tuyển dụng: 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, yêu cầu công việc, vị trí việc làm. 

Công ty lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự với những tiêu chí khác nhau để đảm bảo tuyển dụng 

lao động đáp ứng yêu cầu công việc phù hợp với định hướng, nhu cầu phát triển của Công ty. 

❖ Chế độ làm việc 

Công ty thực hiện chế độ làm việc 8h/ngày; 40h/tuần. 

❖ Chính sách lương 
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Việc trả lương được thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty theo mức độ 

hoàn thành và độ phức tạp của công việc. Kế hoạch cụ thể về Quỹ lương của Công ty sẽ do 

Công ty quyết định trên cơ sở thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm theo đúng 

quy định hiện hành.  

❖ Chính sách khen thưởng 

Căn cứ quy định của pháp luật về lao động, kế hoạch kinh doanh và tình hình cụ thể của quá 

trình hoạt động kinh doanh của Công ty, Công ty có chế độ khen thưởng thích hợp để khuyến 

khích lực lượng lao động, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về mặt tài chính của cán bộ công 

nhân viên. 

❖ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

Công ty thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 

động theo đúng quy định của chế độ chính sách nhà nước. 

11. Chính sách cổ tức 

Công ty chính thức chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty 

cổ phần từ ngày 01/01/2017, vì vậy không có cổ tức trong các năm trước đây. 

Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông theo kết quả sản xuất kinh doanh, sau khi đã hoàn thành 

các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Trong khi 

thanh toán số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các 

nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Tỷ lệ cổ tức sẽ căn cứ theo nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và theo quy định của pháp luật. Cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận chưa 

phân phối của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi 

đã tham khảo ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

12. Tình hình tài chính 

❖ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Bảng 9: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

I Tổng tài sản 842.912.637.649 1.210.228.345.310 

1 Tài sản ngắn hạn 153.411.488.703 381.850.897.138 

2 Tài sản dài hạn 689.501.148.946 828.377.448.172 

II Tổng nguồn vốn 842.912.637.649 1.210.228.345.310 

1 Nợ phải trả 287.917.499.742 535.600.832.426 
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STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

- Nợ ngắn hạn 128.623.217.337 382.849.723.474 

- Nợ dài hạn 159.294.282.405 152.751.108.952 

2 Vốn chủ sở hữu 554.995.137.907 674.627.512.884 

- Vốn chủ sở hữu 554.995.137.907 674.627.512.884 

- Nguồn kinh phí & quỹ khác - - 

III Tổng doanh thu 432.575.403.174 446.101.216.496 

IV Giá vốn hàng bán 356.915.589.102 364.031.593.491 

V Lợi nhuận trước thuế 22.824.899.546 26.633.813.369 

VI Lợi nhuận sau thuế 17.803.421.646 20.708.542.895 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước TT. Huế 

❖ Thời gian trích khấu hao tài sản cố định đang được Công ty áp dụng 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian 

hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau: 
 

 Thời gian khấu hao (Số năm) 

 

Nhà cửa, vật kiến trúc 

 

8 – 30 

Máy móc và thiết bị 4 – 10 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 7 – 21 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 4 – 10 

❖ Chỉ tiêu tài chính 

Bảng 10: Chỉ tiêu tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn  Lần 1,19 1,00 

- Hệ số thanh toán nhanh  Lần 0,03 0,70 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

- Nợ/Tổng tài sản  % 34,16 44,26 

- Nợ/Vốn chủ sở hữu  % 51,88 79,39 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (bình quân) 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

- Vòng quay các khoản phải thu Vòng 10,43 10,11 

- Vòng quay hàng tồn kho  Vòng 3,15 4,29 

- Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,53 0,43 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)    

- Hệ số LNST/Dthu thuần  % 4,13 4,66% 

- Hệ số LNST/Tổng tài sản  % 2,11% 1,71% 

- Hệ số LNST/VCSH  % 3,21% 3,07% 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 của Công ty và tính toán của tổ chức tư vấn 

13. Tài sản 

13.1. Tài sản cố định của Công ty 

Giá trị còn lại của tài sản cố định của công ty tại thời điểm 31/12/2016 như sau: 

Bảng 11: Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 

Đơn vị tính: đồng 

TT Loại tài sản Nguyên giá Giá trị còn lại 

1 Tài sản cố định hữu hình 1.717.917.561.260 733.308.749.803 

1.1 Nhà cửa, vật kiến trúc 204.635.819.237 111.548.583.917 

1.2 Máy móc thiết bị 101.468.147.030 39.345.571.642 

1.3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 1.405.814.630.638 579.482.943.512 

1.4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 5.998.964.355 2.931.650.732 

2 Tài sản cố định vô hình - - 

 Tổng cộng 1.717.917.561.260 733.308.749.803 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước TT. Huế 

13.2. Đất đai, nhà xưởng 

Theo công văn số 348/STNMT-QLĐĐ ngày 21/4/2015 của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc rà soát cơ sở đất đai để cổ phần hóa và phê duyệt của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế tại công văn số 2462/UBND-ĐC ngày 21/5/2015 về việc phương án sử dụng 

các khu đất khi cổ phần hóa Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên 

Huế, hiện trạng đất đai, nhà xưởng của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế sau khi cổ 

phần hóa như sau:  
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Bảng 12: Tình hình đất đai, nhà xưởng 
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Nguồn: HueWACO 
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Ngoài các khu đất nêu trên, công ty còn có một số khu đất được quy hoạch để xây dựng nhà 

máy nước sạch và trạm trung chuyển điều áp theo Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 

21/10/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

❖ Lô đất tại nhà máy nước sạch Lộc Bổn 

- Diện tích: 50.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới nhà máy xử lý nước sạch 

❖ Lô đất tại KXLN Quảng Tế 3, xây dựng 2 bể chứa nước sạch 

- Diện tích: 50.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới nhà máy xử lý nước sạch 

❖ Lô đất tại Bảo tàng nước Vạn Niên 

- Diện tích: 26.360 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng bảo tàng nước 

❖ Lô đất tại nhà máy xử lý nước Vạn Niên 3 

- Diện tích: 90.140 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng nhà máy xử lý nước tại Vạn Niên 

❖ Lô đất tại nhà máy xử lý nước Lộc Thủy 

- Diện tích: 60.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng nhà máy xử lý nước tại Lộc Thủy 

❖ Lô đất tại nhà máy xử lý nước Hương Vân 

- Diện tích: 51.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới nhà máy xử lý nước Hương Vân 

❖ Lô đất tại nhà máy xử lý nước Chân Mây (phần mở rộng) 

- Diện tích: 5.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng nhà máy xử lý nước Chân Mây 

❖ Lô đất xây dựng nhà máy xử lý nước Điền Môn mở rộng 

- Diện tích: 5.786,8 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng nhà máy xử lý nước Điền Môn 
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❖ Lô đất xây dựng nhà máy xử lý nước Cù Dù 

- Diện tích: 2.500 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng nhà máy xử lý nước Cù Dù 

❖ Lô đất xây dựng trạm TCĐA Phú An 

- Diện tích: 2.500 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới trạm TCĐA Phú An và các xã lân cận. 

❖ Lô đất xây dựng nhà máy xử lý nước Thượng Long 

- Diện tích: 2.500 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới nhà máy xử lý nước Thượng Long 

❖ Lô đất xây dựng nhà máy xử lý nước Bình Điền 

- Diện tích: 6.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới nhà máy xử lý nước Bình Điền 

❖ Lô đất xây dựng nhà máy xử lý nước A Lưới mở rộng 

- Diện tích: 2.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng nhà máy xử lý nước A Lưới mở rộng 

❖ Lô đất xây dựng nhà máy xử lý nước A Đớt 

- Diện tích: 10.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng nhà máy xử lý nước A Đớt 

❖ Lô đất xây dựng Trạm TCĐA Sịa 

- Diện tích: 8.100 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới trạm TCĐA Sịa 

❖ Lô đất xây dựng Trạm Quảng Công 

- Diện tích: 3.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới trạm TCĐA Quảng Công 

❖ Lô đất xây dựng Trạm TCĐA Thủy Phương 

- Diện tích: 3.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
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- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới trạm TCĐA Thủy Phương 

❖ Lô đất xây dựng Trạm TCĐA Châu Sơn 

- Diện tích: 10.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới trạm TCĐA Châu Sơn 

❖ Lô đất xây dựng Trạm TCĐA Tam Tây 

- Diện tích: 2.500 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới trạm TCĐA Tam Tây 

❖ Lô đất xây dựng Trạm TCĐA Chầm 

- Diện tích: 500 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới trạm TCĐA Chầm 

❖ Lô đất xây dựng Trạm TCĐA Vinh Hưng 

- Diện tích: 5.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới trạm TCĐA Vinh Hưng 

❖ Lô đất xây dựng Trạm TCĐA Vinh Xuân 

- Diện tích: 5.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới trạm TCĐA Vinh Xuân 

❖ Lô đất xây dựng Trạm TCĐA Phú Xuân 

- Diện tích: 3.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới trạm TCĐA Phú Xuân 

❖ Lô đất xây dựng Trạm TCĐA Hương Toàn 

- Diện tích: 5.000 m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Xây dựng mới trạm TCĐA Hương Toàn 

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty  

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2018 được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 

nhất của Công ty thông qua như sau: 
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Bảng 13: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

 giai đoạn 2017 – 2018 

TT Các chỉ tiêu chính ĐVT 
Dự kiến kế hoạch năm 

2017 2018 

I CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT NƯỚC MÁY 

1 Sản lượng nước máy sản xuất 1.000 m3 54.782 56.426 

2 Sản lượng nước thương phẩm 1.000 m3 46.565 47.962 

3 Tỷ lệ thất thoát bình quân % 15 15 

4 Giá bán nước máy bình quân Đồng/m3 8.547 9.487 

II CÁC CHỈ TIÊU CHUNG 

1 Lao động và thu nhập    

1.1 Tổng số lao động Người 576 594 

1.2 Thu nhập bình quân/người/tháng Trđ 9.295 8.983 

2 Nộp Ngân sách nhà nước Trđ 37.948 43.833 

2.1 Thuế GTGT Trđ 0 0 

2.2 Thuế tài nguyên Trđ 1.643 1.693 

2.3 Thuế Thu nhập doanh nghiệp Trđ 5.600 6.000 

2.4 Các khoản thuế khác Trđ 1.600 1.700 

2.5 Phí DVMTR Trđ 1.863 1.918 

2.6 Phí thoát nước Trđ 25.000 26.000 

III CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH 

1 Vốn Chủ sở hữu (Vốn điều lệ) Trđ 876.000 876.000 

2 Tổng doanh thu Trđ 479.520 540.350 

2.1 Doanh thu sản xuất kinh doanh nước 

sạch 

Trđ 
398.000 455.000 

2.2 Doanh thu lắp đặt HTCN Trđ 7.500 6.500 

2.3 Doanh thu NUĐC Bạch Mã Trđ 11.000 13.000 

2.4 Doanh thu nhượng vật tư, khảo sát thiết 

kế... 

Trđ 
800 600 

2.5 Doanh thu xây lắp Trđ 62.000 65.000 
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TT Các chỉ tiêu chính ĐVT 
Dự kiến kế hoạch năm 

2017 2018 

2.6 Doanh thu tài chính Trđ 220 250 

3 Chi phí sản xuất kinh doanh Trđ 451.520 510.350 

4 Lợi nhuận trước thuế Trđ 28.000 30.000 

5 Tỷ suất LN trước thuế trên doanh thu % 5,84 5,55 

6 
Tỷ suất LN trước thuế trên vốn CSH 

(Vốn điều lệ) 
% 3,20 3,42 

7 Thuế Thu nhập doanh nghiệp Trđ 5.600 6.000 

8 Lợi nhuận sau thuế Trđ 22.400 24.000 

8.1 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) Trđ 2.240 2.400 

8.2 Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) Trđ 2.240 2.400 

8.3 Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) Trđ 1.120 1.200 

8.4 Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức (bao 

gồm cả phần vốn Nhà nước) 

Trđ 16.800 18.000 

9 Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến % 1,92 2,05 

Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ lần đầu CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế 

❖ Căn cứ đạt được kế hoạch nói trên: 

➢ Giải pháp về tài chính – vốn 

Căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2018 về SXKD, chiến lược đầu 

tư xây dựng cơ bản, dự kiến kế hoạch vay vốn và trả nợ các dự án, Công ty cổ phần Cấp nước 

Thừa Thiên Huế xây dựng phương án tài chính của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau: 

Bảng 14: Phương án tài chính thực hiện kế hoạch SXKD 

TT Chỉ tiêu ĐV Dự kiến 2017 Dự kiến 2018 

A Tài sản Trđ 1.544.000 2.044.000 

I Tài sản ngắn hạn Trđ  424.122 324.122 

II Tài sản dài hạn Trđ  1.119.878 1.719.878 

B Nguồn vốn Trđ 1.544.000 2.044.000 

I Nợ phải trả Trđ  674.000 1.174.000 

II Vốn chủ sở hữu Trđ  876.000 876.000 

Nguồn: HueWACO 
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Nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của Công ty cổ phần Cấp nước TT. Huế trong giai đoạn từ 

2017 - 2020 cần khoảng 1.042 tỷ đồng. Để giải quyết vốn cho đầu tư phát triển, Công ty huy động 

vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước thông qua các hình thức vay vốn và vốn tự có. 

➢ Giải pháp về kỹ thuật – Khoa học công nghệ 

- Chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, thành lập Quỹ KHCN, bộ phận nghiên 

cứu và phát triển (R&D), chuyên nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; 

Khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ mới, các giải pháp mới, giải quyết các 

vấn đề phát sinh trong SXKD của Công ty và khách hàng;… Đăng ký đề tài tham gia Giải thưởng 

sáng tạo KHCN và Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung ương. 

- Quản lý thông minh HTCN: nâng cao hiệu quả công tác quản lý và vận hành, tối ưu hóa quá 

trình xử lý nước, điều vận, cung cấp nước với việc. Xây dựng Trung tâm điều khiển hiện đại có 

màn hình điện tử hiển thị thông tin áp lực, chất lượng nước với hệ thống SCADA và GIS sẽ giám 

sát, chẩn đoán, điều khiển từ xa toàn bộ hoạt động của Công ty. Đồng thời xây dựng chương trình 

quản lý tổng thể ERP về quản lý khách hàng, hoá đơn, tài chính kế toán, vật tư, nhân sự, quản lý 

vận hành các nhà máy nước và mạng đường ống cấp nước. 

- Lập kế hoạch và lộ trình giảm thiểu NRW gồm các khu vực cấp nước an toàn bền vững, hiệu 

quả trong 5 năm (2015 – 2020), thay đồng hồ cấp B bằng đồng hồ cấp C; phấn đấu mỗi năm giảm 

1%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ ở mức thấp nhất trong cả nước và nằm trong top các công ty cấp nước 

có tỷ lệ thất thoát thấp. 

- Thực hiện Chương trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các nhà máy ứng dụng 

công nghệ xanh, thân thiện môi trường. 

➢ Giải pháp về quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

- Kiện toàn bộ máy tinh gọn; Sau cổ phần hóa Công ty sẽ tiến hành Cổ phần các XN Xây lắp; 

XN NUĐC Bạch Mã, XN QL&KĐ Đồng hồ... nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, nhất là thực hiện 

Dự án ADB; Tái cơ cấu các bộ phận, bố trí, sắp xếp cán bộ đúng việc, đúng chức năng nhiệm vụ, 

đổi mới quy trình quản lý, công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu 

quả hoạt động SXKD. 

- Phát huy hiệu quả ISO 9001:2008; ISO/IEC 17025, ISO 14000, ứng dụng ISO 55000 về 

quản lý tài sản và ISO 31000 về kiểm soát rủi ro tích cực áp dụng triết lý Kaizen và 5S; Hoàn 

thiện các quy trình quản lý, quy trình tác nghiệp. Đổi mới phương pháp và tư duy, tăng cường kinh 

tế tri thức, làm việc để nâng cao NSLĐ; 100% các bộ phận khoán chi phí, khoán lương theo sản 

phẩm và công việc, các Xí nghiệp thực hiện hạch toán báo sổ; Thực hiện kiểm toán nội nộ;Xây 

dựng, theo dõi việc thực hiện ngân sách hàng tháng, hàng quý, nâng cao quản lý hoạt động thu chi, 

quản trị dòng tiền. Đẩy mạnh hiệu quả công tác Quản lý tài sản, xây dựng CSDL, tài liệu và các 

văn bản liên quan về chuyên môn, kỹ thuật, pháp luật... 
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- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý: Hoàn thiện chương trình quản lý sản xuất (MIS); 

Ứng dụng chương trình quản lý XDCB; Hoàn thiện phần mềm quản lý nhân sự (tích hợp thêm 

module thanh toán tiền lương); Xây dựng phầm mềm theo dõi dòng tiền vào ra; Phần mềm bảo trì 

máy móc thiết bị; Ứng dụng phần mềm FMECA trong quản lý tài sản nhà máy, GIS; Xây dựng 

chương trình quản lý văn thư – lưu trữ... 

- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đến năm 2020: giải quyết kịp 

thời, thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng. Triển khai chữ ký điện tử, hóa đơn điện tử, văn phòng 

điện tử, đa dạng hóa các hình thức thu tiền nước như: hoàn thiện hệ thốngquầy thu toàntỉnh, thực 

hiện chấm điểm chất lượng dịch vụ của nhân viên và các thủ tục hành chính liên quan thông qua 

màn hình cảm ứng tại quầy, nhờ thu qua ngân hàng, bưu điện văn hóa xã,... Nâng cấp Website 

chăm sóc khách hàng và Trung tâm CSKH (Call Center) đạt đẳng cấp khu vực châu Á. 

- Đa dạng hóa sản phẩm: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động SXKD NUĐC Bạch Mã; phát triển 

dịch vụ lắp đặt nước nội thất; Xây dựng các cửa hàng vật tư; cung ứng dịch vụ phân tích xét 

nghiệm nhanh. Tổ chức quảng bá, giới thiệu và chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ của Công ty 

đến với tất cả các công ty cấp nước trên toàn quốc và các khách hàng có nhu cầu. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV: Đào tạo cơ bản, chuyên sâu, đào tạo chuyên gia, đào 

tạo nội bộ, đào tạo trong nước và đào tạo nước ngoài, tập trung đào tạo ở những ngành nghề còn 

thiếu như: Cấp thoát nước, Xây dựng, điện và cao học, đảm bảo tỷ lệ hài hòa giữa đại học, trung 

cấp và CNKT; Thi tuyển chức danh nội bộ; Đăng ký dự Hội thi tay nghề ASEAN, đào tạo và đăng 

bạ từ 3-4 kỹ sư Asean; Xây dựng Trung tâm đào tạo hướng đến đào tạo bên ngoài. 

➢ Các giải pháp khác 

- Tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp, trở thành động lực, mục tiêu của công ty, 

tạo chất keo kết dính giữa cá nhân và Công ty, góp phần xây dựng nguồn nhân lực mang bản sắc, 

nét đặc trưng HueWACO. 

- Tăng cường đối ngoại quốc tế: thành lập Ban Hội nhập và phát triển, đẩy mạnh hợp tác với 

JICA (Nhật), VEI (Hà Lan), Seoul Water, KOTRA, K-Water (Hàn Quốc), Aquasitance (Pháp), 

Deviwas (Đức), Úc,...; Thực hiện hiệu quả dự án JICA giai đoạn 3; Tiếp tục ký kết hợp tác 4 bên 

giai đoạn 2015 – 2018; Hợp tác kết nghĩa với Cục nước Seoul – Hàn Quốc; Tham gia tích cực 

Hiệp hội các công ty nước Đông Nam Á - SEAWUN, WaterLink, Hiệp hội nước quốc tế IWA… 

Trên đây là một vài nét chính về định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp 

nước Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2016 – 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty đại chúng 

Không có 

16. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 
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- Phát triển, mở rộng hệ thống cấp nước, phấn đấu đưa tỷ lệ người dân dùng nước sạch từ 83% 

lên trên 91,5% vào năm 2020 (100% dân cư đô thị và trên 90% dân cư khu vực nông thôn) 

cấp nước an toàn và ngon theo tiêu chuẩn Châu Âu và Nhật Bản,là tiêu chí góp phầnxây dựng 

quê hương hạnh phúc. Xây dựng HTCN thông minh, bền vững, hiệu quả, đảm bảo an toàn an 

ninh nguồn nước cho tỉnh nhà, cấp nước trong điều kiện thiên tai, biến đổi khí hậu toàn cầu 

đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch toàn tỉnh đến năm 2020, có tính đến 2030, góp phần nâng 

cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu CNH-

HĐH và phát triển KT-XH của tỉnh. 

- Bảo đảm hoạt động SXKD có hiệu quả cao: Sản lượng nước thương phẩm tăng bình quân trên 

3%/năm (giai đoạn 2017 - 2018); Nâng tổng công suất từ 200.000 m3 lên 320.000 m3/ ngày 

đêm, thi công 710 km đường ống từ DN50 - DN1200; Giảm tỷ lệ NRW (thất thoát thất thu 

nước) hàng năm 1%. NSLĐ tăng tối thiểu 8%/năm. Mở rộng ngành nghề hoạt động nhất là 

các lĩnh vực mà Công ty có lợi thế nhằm nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. 

- Huy động tốt các nguồn vốn, phân kỳ các giai đoạn đầu tư hợp lý, đảm bảo cung cấp nước đáp 

ứng nhu cầu phát triển, giá nước phù hợp khả năng chi trả của người dân và kế hoạch trả nợ 

dự án ADB. 

- Tập trung đầu tư, đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm hoạt động SXKD 

có hiệu quả cao, tiến đến cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng; đảm bảo an ninh nước 

sạch, cấp nước trong điều kiện thiên tai, biến đổi khí hậu,... giữ vững cấp nước an toàn, phấn 

đấu công bố cấp nước an toàn và ngon toàn mạng vào năm 2020. 

- Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, khoa học quản lý và khoa học 

công nghệ để hội nhập khu vực và thế giới; tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần CBCNV. 

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty 

Không có 

 

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty: 

Bảng 15: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

TT Họ và tên Chức danh Ghi chú 

1 Trương Công Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị  

2 Trương Công Hân Thành viên Hội đồng quản trị Kiêm Tổng Giám đốc 
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TT Họ và tên Chức danh Ghi chú 

3 Trần Văn Thọ Thành viên Hội đồng quản trị Kiêm Phó Tổng Giám đốc 

4 Dương Quý Dương Thành viên Hội đồng quản trị Kiêm Phó Tổng Giám đốc 

5 Nguyễn Mạnh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị Kiêm Phó Tổng Giám đốc 

6 Trương Minh Châu Thành viên Hội đồng quản trị Kiêm Kế toán trưởng 

7 Vũ Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị  

Nguồn: HueWACO 

❖ Ông Trương Công Nam 

- Ngày sinh: 20/08/1961 

- Số CMND: 190052006 cấp ngày 24/10/2007 tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Địa chỉ thường trú: 66 Phan Văn Trường, phường Vỹ Dạ, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Trình độ chuyên môn: 

Tên trường Chuyên ngành Thời gian Hệ học Bằng cấp 

Đại học Tổng hợp 

Huế 

Lớp Hóa – K7, Khoa 

Hóa 
9/1983 – 8/1987 Dài hạn Cử nhân 

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng 

Quản lý kinh doanh công 

nghiệp 
12/1989 – 2/1994 Tại chức Cử nhân 

Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí 

Minh 

Chính trị 3/1996 – 9/1998 Tại chức Cử nhân 

Đại học Kinh tế 

Huế 
Quản trị kinh doanh 9/2003 – 8/2006 

Chính 

quy 
Thạc sĩ 

Đại học Kinh tế - 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Giám đốc điều hành 

chuyên nghiệp CEO 
8/2010 – 10/2010 

Bồi 

dưỡng 
Chứng chỉ 

 

Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

07/1979 – 09/1983 
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng 144 Bình Trị 

Thiên – Thượng sỹ - A Trưởng. 

10/1983 – 08/1987 Tổ trưởng tổ Đảng – Sinh viên trường đại học Tổng hợp Huế. 

09/1987 – 12/1992 

Bí thư Đoàn thanh niên, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Cấp ủy viên 

chi bộ Công ty Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế; Đại biểu HĐND thành 

phố Huế khóa 7 (1989 – 1994). 
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Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

01/1993 – 08/1996 

Chủ tịch Công đoàn công ty; Cấp ủy viên chi bộ Công ty Cấp thoát nước 

Thừa Thiên Huế; Phó Giám đốc Công ty; Đại biểu HĐND thành phố 

Huế khóa 8 (1994 – 1999). 

08/1996 – 06/1998 
Bí thư chi bộ Công ty Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế; Phó Giám đốc 

Công ty; Đại biểu HĐND thành phố Huế khóa 8 (1994-1999). 

07/1998 – 12/2016 

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Khóa I (2005 – 2010); Ủy 

viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch kiêm 

Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước TT. Huế. 

01/2017 – nay 

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Bí thư Đảng bộ, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế; 

Đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước 

Thừa Thiên Huế. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Sở hữu cổ phần tại thời điểm 15/03/2017: 

- Sở hữu cá nhân: 296.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,34% Vốn điều lệ 

- Sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 31.278.300 cổ phần, chiếm 35,71% Vốn điều lệ 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có 

❖ Ông Trương Công Hân 

- Ngày sinh: 30/05/1982 

- Số CMND: 191473086 cấp ngày 16/06/2010 tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Địa chỉ thường trú: Số 21 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. 

Trình độ chuyên môn: 

Tên trường Chuyên ngành Thời gian Hệ học Bằng cấp 

Đại học Kinh tế 

Huế 
Kinh tế nông nghiệp 8/2000 – 6/2004 

Chính 

quy 
Cử nhân 

Đại học Kinh tế - 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Giám đốc điều hành 

chuyên nghiệp CEO 
8/2010 – 10/2010 

Bồi 

dưỡng 
Chứng chỉ 

Đại học Kinh tế 

Huế 
Quản trị kinh doanh 2011 – 2013 

Chính 

quy 
Thạc sĩ 

Học viện Chính trị 

Nguyễn Chí Thanh 

Lý luận chính trị hành 

chính 
2012 – 2014 Tại chức 

Cao cấp 

chính trị 

 

Quá trình công tác: 
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Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

07/2004 – 05/2007 
Nhân viên phòng Kế hoạch, phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cấp 

thoát nước Thừa Thiên Huế. 

06/2007 – 09/2008 
Phó phòng Kế hoạch; UVTV Đoàn khối Doanh nghiệp; Bí thư Đoàn 

thanh niên Công ty. 

10/2008 – 05/2010  
Trưởng phòng Kế hoạch; UVTV Đoàn khối Doanh nghiệp; Bí thư Đoàn 

thanh niên Công ty. 

06/2010 – 11/2014 

Phó bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2010 – 2015); Trưởng phòng Kế hoạch – 

Nhân sự Công ty; Phó chủ tịch công đoàn (nhiệm kỳ 2011 – 2013); Ủy 

viên BCH Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam; Đại biểu HĐND thành 

phố Huế nhiệm kỳ 2011 – 2016. 

12/2014 – 12/2016 

Phó bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015 – 2020); Phó Giám đốc Công ty; 

Phó Chủ tịch Công đoàn (nhiệm kỳ 2013 – 2017); Ủy viên BCH Hội 

nông dân (2013 – 2018); Đại biểu HĐND Thành phố Huế nhiệm kỳ 

2011 – 2016. 

01/2017 – nay 

Phó bí thư Đảng ủy; Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc 

Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế; Phó chủ tịch Công đoàn; 

UVBCH Hội nông dân; Đại biểu HĐND thành phố Huế. 

 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Sở hữu cổ phần tại thời điểm 15/03/2017: 

- Sở hữu cá nhân: 69.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% Vốn điều lệ 

- Sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 11.652.700 cổ phần, chiếm 13,30% Vốn điều lệ 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có 

❖ Ông Trần Văn Thọ 

- Ngày sinh: 25/09/1980 

- Số CMND: 191423321 cấp ngày 22/08/2016 tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Địa chỉ thường trú: Số 7/35 Hoàng Diệu, phường Tây Lộc, thành phố Huế. 

Trình độ chuyên môn: 

Tên trường Chuyên ngành Thời gian Hệ học Bằng cấp 

Đại học Khoa học 

Huế 
Tin học 9/1998 – 6/2002 

Chính 

quy 
Cử nhân 

Trung tâm Đào tạo 

ngành nước tại 

miền Nam 

Quy hoạch phân phối 

nước 

19/5/2003 – 

30/5/2003 
 

Chứng 

nhận 
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Tên trường Chuyên ngành Thời gian Hệ học Bằng cấp 

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 
Cấp thoát nước 3/2004 – 6/2007 

Chính 

quy 
Kỹ sư 

Trung tâm Đào tạo 

và phát triển về 

kinh tế Kỹ thuật 

Quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng công trình 

26/9/2007 – 

28/09/2007 

Tập 

huấn 

Chứng 

nhận 

Trung tâm Đào tạo 

và bồi dưỡng cán 

bộ 

Định giá xây dựng 
13/5/2008 – 

23/5/2008 
 

Chứng 

nhận 

Học viện Chính trị 

Nguyễn Chí Thanh 

Pháp chế và phổ biến 

giáo dục pháp luật 

16/8/2010 – 

20/8/2010 
 Chứng chỉ 

Đại học Kinh tế - 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Giám đốc điều hành 

chuyên nghiệp CEO 
8/2010 – 10/2010 

Bồi 

dưỡng 
Chứng chỉ 

Viện phát triển 

quốc tế học 
Đấu thầu 

22/8/2013 – 

26/8/2013 
 Chứng chỉ 

Học viện Chính trị 

khu vực III 

Cao cấp lý luận chính trị 

- hành chính 
2013 – 2015 Tại chức Cao cấp 

Trường Đại học 

Kinh tế Huế 
Quản trị Kinh doanh 2014 – 2016 Tại chức Cử nhân 

 

Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

10/2002 – 03/2003 Nhân viên phòng Kỹ thuật Công ty Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế. 

04/2003 – 03/2004 Nhân viên phòng Thiết kế Công ty Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế. 

12/2007 
Trưởng phòng Thiết kế Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp 

nước Thừa Thiên Huế. 

29/12/2008 – 

12/2016 

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH NN 

MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

01/2017 - nay 
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Phó 

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Sở hữu cổ phần tại thời điểm 15/03/2017: 
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- Sở hữu cá nhân: 134.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% Vốn điều lệ 

- Sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 6.133.000 cổ phần, chiếm 7,00% Vốn điều lệ 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có 

❖ Ông Dương Quý Dương 

- Ngày sinh: 22/10/1978 

- Số CMND: 191436826 cấp ngày 24/02/2012 tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Địa chỉ thường trú: Số 4/118 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, thành phố Huế. 

Trình độ chuyên môn: 

Tên trường Chuyên ngành Thời gian Hệ học Bằng cấp 

Đại học Kinh tế 

quốc dân 
Quản trị nhân lực 

09/1996 – 

08/2000 

Chính 

quy 
Cử nhân 

Đại học Kinh tế 

Huế 
Quản trị kinh doanh 2009 – 2011 

Chính 

quy 
Thạc sỹ 

Đại học Ngoại ngữ 

Huế 
Anh văn 2009 – 2011 Tại chức Cử nhân 

Đại học Kinh tế - 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Giám đốc điều hành 

chuyên nghiệp CEO 
8/2010 – 10/2010 

Bồi 

dưỡng 
Chứng chỉ 

 

Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

10/2000 – 11/2003 
Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cấp thoát nước Thừa 

Thiên Huế. 

12/2003 – 12/2007 
Phó phòng Hành chính – Pháp chế Công ty TNHH NN MTV Xây dựng 

và Cấp nước nước Thừa Thiên Huế. 

01/2008 – 02/2011 
Phó phòng Lao động Tiền lương Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và 

Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

03/2011 – 09/2014 
Trưởng phòng Lao động Tiền lương Công ty TNHH NN MTV Xây 

dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

10/2014 – 12/2016 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo phát triển 

Nguồn nhân lực – Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước 

Thừa Thiên Huế. 

01/2017 – nay 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Phó 

Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Đào tạo phát triển Nguồn nhân lực 

– Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế. 
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Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng 

phòng Đào tạo phát triển Nguồn nhân lực Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Sở hữu cổ phần tại thời điểm 15/03/2017: 

- Sở hữu cá nhân: 45.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% Vốn điều lệ 

- Sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 6.133.000 cổ phần, chiếm 7,00% Vốn điều lệ 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có 

❖ Ông Nguyễn Mạnh Tuấn 

- Ngày sinh: 10/10/1962 

- Số CMND: 190018821 cấp ngày 12/09/2014 tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Địa chỉ thường trú: Số 72 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế. 

Trình độ chuyên môn: 

Tên trường Chuyên ngành Thời gian Hệ học Bằng cấp 

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng 
Điện Kỹ thuật 

11/1980 – 

12/1985 

Chính 

quy 
Kỹ sư 

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng 

Sĩ quan dự bị, khoa 

thông tin 

01/1986 – 

05/1986 

Chính 

quy 
Thiếu úy 

Phân viện Chính trị 

quốc gia Đà Nẵng 
Chính trị 1998 – 2001 Tại chức Cử nhân 

 

Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

7/1986 – 7/1989 

Cán bộ kỹ thuật, Phân xưởng trưởng Phân xưởng điện; Phó quản đốc 

Phân xưởng cơ điện; Quản đốc Phân xưởng cơ điện Xí nghiệp Dệt Phú 

Xuân; Ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 1986 – 1989; Phó 

Bí thư liên chi đoàn Cơ điện. 

8/1989 – 12/2016 

Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty TNHH NN MTV Xây dựng 

và Cấp nước Thừa Thiên Huế; Phó Giám đốc Công ty; Bí thư Đoàn cơ 

sở nhiệm kỳ 1990 – 1992; Chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 1998 – 

2000; Chi ủy viên chi bộ Công ty; Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy 

Công ty. 

01/2017 – nay 
Đảng ủy viên; Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc Công 

ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 
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Sở hữu cổ phần tại thời điểm 15/03/2017: 

- Sở hữu cá nhân: 68.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% Vốn điều lệ 

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có 

❖ Ông Trương Minh Châu 

- Ngày sinh: 31/10/1977 

- Số CMND: 191370580 cấp ngày 10/06/2008 tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Địa chỉ thường trú: Số 9/6/23 Nhật Lệ, phường Thuận Thành, thành phố Huế. 

Trình độ chuyên môn: 

Tên trường Chuyên ngành Thời gian Hệ học Bằng cấp 

Đại học Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh Đà Nẵng 

Kinh doanh thương mại 
09/1995 – 

08/1999 

Chính 

quy 
Cử nhân 

Đại học Kinh tế 

Huế 
Kế toán 

09/2002 – 

08/2005 
Tại chức Cử nhân 

Đại học Đà Nẵng Bồi dưỡng kế toán 

trưởng 

12/2007 – 

04/2008 

Bồi 

dưỡng 
Chứng chỉ 

 

Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

10/1999 – 09/2008 
Nhân viên kế toán Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước 

Thừa Thiên Huế. 

10/2008 – 12/2009 
Phó phòng kế toán Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước 

Thừa Thiên Huế. 

01/2010 – 08/2012 
Phó phòng Kế toán kiêm Kế toán tổng hợp Công ty TNHH NN MTV 

Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

09/2012 – 12/2016 
Kế toán trưởng Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa 

Thiên Huế. 

01/2017 – nay 
Đảng ủy viên, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên 

Huế. 

 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp 

nước Thừa Thiên Huế. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Sở hữu cổ phần tại thời điểm 15/03/2017: 

- Sở hữu cá nhân: 65.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% Vốn điều lệ 
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- Sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 6.133.000 cổ phần, chiếm 7,00% Vốn điều lệ 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có 

❖ Ông Vũ Anh Tuấn 

- Ngày sinh: 18/12/1975 

- Số CMND/Hộ chiếu: B3416933 cấp ngày 17/09/2009 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh 

- Địa chỉ thường trú: Nhà 80A đường Huỳnh Hữu Thống, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

Trình độ chuyên môn: 

Tên trường Chuyên ngành Thời gian Hệ học Bằng cấp 

Đại học Xây dựng 

Hà Nội 

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
1992 – 1997 

Chính 

quy 
Cử nhân 

Đại học Ngoại ngữ 

Hà Nội 
Tiếng Anh 1994 – 1998 

Chính 

quy 
Cử nhân 

Trường Đào tạo 

cán bộ ngành xây 

dựng 

Quản lý, quản trị doanh nghiệp 2002 – 2005 
Bồi 

dưỡng 
Chứng chỉ 

 Các lớp đào tạo kỹ năng quản 

lý CEO, COO,... 
2005 – nay 

Bồi 

dưỡng 
 

 

Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

1997 – 2008 Cán bộ Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam. 

2008 – 2015 Phó Giám đốc Công ty Sông Đà Thăng Long. 

2015 – nay Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP – Long An. 

 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Thừa 

Thiên Huế. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP 

– Long An 

Sở hữu cổ phần tại thời điểm 15/03/2017: 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

- Sở hữu đại diện của Công ty CP Nhựa Đồng Nai và Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung: 

10.790.909 cổ phần, chiếm 12,32% Vốn điều lệ. 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có 

2. Ban Kiểm soát 

Danh sách thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau: 
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Bảng 16: Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

TT Họ và tên Chức danh Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Liên Ngọc Trưởng ban  

2 Nguyễn Ái Minh Thành viên  

3 Vũ Xuân Thức Thành viên  

Nguồn: HueWACO 

❖ Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc 

- Ngày sinh: 30/07/1978 

- Số CMND: 191382121 cấp ngày 03/06/2011 tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Địa chỉ thường trú: Số 61 La Sơn Phu Tử, phường Tây Lộc, thành phố Huế. 

Trình độ chuyên môn: 

Tên trường Chuyên ngành Thời gian Hệ học Bằng cấp 

Đại học Khoa học 

Huế 
Toán – Tin học 9/2006 – 7/2000 

Chính 

quy 
Cử nhân 

Đại học Kinh tế 

Huế 
Kế toán 2003 – 2005 Tại chức Cử nhân 

Học viện Chính trị 

Nguyễn Chí Thanh 
Chính trị 2013 – 2016 

Tập 

trung 
Cử nhân 

 

Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

08/2000 – 08/2001 
Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp 

nước Thừa Thiên Huế. 

09/2001 – 01/2006 
Nhân viên phòng Kế toán Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp 

nước Thừa Thiên Huế. 

02/2006 – 03/2007 
Nhân viên Xí nghiệp Xây dựng cơ bản Công ty TNHH NN MTV Xây 

dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

04/2007 – 11/2011 
Nhân viên phòng Kế toán Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp 

nước Thừa Thiên Huế. 

12/2012 – 12/2016 
Đảng ủy viên, Kiểm soát viên Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và 

Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

01/2017 – nay 
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 

Cấp nước Thừa Thiên Huế. 
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Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Thừa 

Thiên Huế. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Sở hữu cổ phần tại thời điểm 15/03/2017: 

- Sở hữu cá nhân: 101.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% Vốn điều lệ 

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có 

❖ Bà Nguyễn Ái Minh 

- Ngày sinh: 09/04/1988 

- Số CMND: 191634404 cấp ngày 01/08/2003 tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Địa chỉ thường trú: Số 39 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, thành phố Huế. 

Trình độ chuyên môn: 

Tên trường Chuyên ngành Thời gian Hệ học Bằng cấp 

Đại học Kinh tế 

Huế 
Kế toán – Tài chính 2006 – 2010 

Chính 

quy 
Cử nhân 

CTCP Tin học Lạc 

Việt Computing 

Corp 

Kế toán máy 2007 – 2008 
Ngắn 

hạn 
Chứng chỉ 

Trung tâm Ngoại 

ngữ CENFOL 
Anh văn trình độ C 2007 – 2008 

Ngắn 

hạn 
Chứng chỉ 

Trung tâm nghiên 

cứu, đào tạo cán bộ 

và tư vấn TC-KT-

Thuế CENSTAF 

Quyết toán thuế theo 

chính sách mới 
12/2010 

Ngắn 

hạn 
Chứng chỉ 

Trung tâm nghiên 

cứu, đào tạo cán bộ 

và tư vấn TC-KT-

Thuế CENSTAF 

Các sai phạm về quản lý 

hóa đơn, chứng từ, chi 

phí được trừ trong thanh 

quyết toán thuế 

10/2011 
Ngắn 

hạn 
Chứng chỉ 

Dự án hợp tác hiệp 

hội Đức Việt nâng 

cao năng lực cho 

ngành nước Việt 

Nam (DEVIWAS) 

Kế toán quản trị, kế toán 

tài chính và phân tích tài 

chính doanh nghiệp 

04/2016 
Bồi 

dưỡng 
Chứng chỉ 

 

Quá trình công tác: 

Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

10/2010 – 12/2016 
Nhân viên phòng Kế toán Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp 

nước Thừa Thiên Huế. 
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Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

01/2017 – nay Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế. 

 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước 

Thừa Thiên Huế. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Sở hữu cổ phần tại thời điểm 15/03/2017: 

- Sở hữu cá nhân: 15.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% Vốn điều lệ 

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có 

❖ Ông Vũ Xuân Thức 

- Ngày sinh: 05/02/1982 

- Số CMND: 013329827 cấp ngày 17/08/2010 tại Công an Hà Nội. 

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 97, ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà 

Nội. 

Trình độ chuyên môn: 

- Kỹ sư điều khiển – Tự động hóa 

- Cử nhân kinh tế đối ngoại 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước 

Thừa Thiên Huế. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện Hawaco 

Sở hữu cổ phần tại thời điểm 15/03/2017: 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

- Sở hữu đại diện của Công ty TNHH Cơ điện Hawaco: 2.293.018 cổ phần, chiếm 2,62% Vốn 

điều lệ. 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có 

3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng 

(Danh sách và Sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng xem 

phần Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT) 

4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty 

4.1. Xác định nhiệm vụ quản trị công ty 

Công ty xác định quản trị công ty được là những biện pháp nội bộ để điều hành và kiểm soát 

công ty, liên quan tới các mối quan hệ giữa Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và các cổ đông 

của một công ty với các bên có quyền lợi liên quan.  




