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THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 
 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công 

trình Đô thị Hậu giang  

Số 263, đường Trần Hưng Đạo,  phường 5, 

thành phốVị Thanh, tỉnh Hậu Giang.  

Điện thoại: (84 – 711) 3 876 357 

Website: www.capnuochaugiang.vn 

Phụ trách công bố thông tin 

Họ tên: Ninh Quốc Tuấn 

Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC  

Số 263, đường Trần Hưng Đạo,  phường 5, 

thành phốVị Thanh, tỉnh Hậu Giang.  

Điện thoại: (84 – 711) 3 876 357 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.   

Số 08 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội.                                        

Điện thoại: (84-4) 3928 8888 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Bảo Việt.   

Lầu 8, 233, Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.  

Điện thoại: (84-8) 3821 8564 

Website: www.bvsc.com.vn   
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(Theo quy định tại điểm b, điều 31, Luật số 69/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 về Luật quản lý, 

sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và khoản 1, điều 29 và điểm 

a, khoản 4, điều 38 của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/10/2015  về 
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I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tổ chức thực hiện chào bán 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

Ông Dương Văn Thọ Đại diện và quản lý phần vốn nhà nước tại CTCP Cấp thoát 
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nước – Công trình Đô thị Hậu Giang 

(Theo Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 06/07/2011) 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính 

xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những 

thông tin và số liệu này. 

2. Tổ chức có cổ phiếu được đăng ký chào bán 

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG 

Ông Dương Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính 

xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những 

thông tin và số liệu này. 

3. Tổ chức tư vấn chào bán 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

Ông Võ Hữu Tuấn Giám đốc 

(Theo Giấy ủy quyền số 02/2017/UQ-BVSC ngày 03/01/2017) 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 

94A/2015/BVSC.HCM-HAWASUCO/TV-BĐG ngày 31/08/2015 giữa Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Bảo Việt. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ 

trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên 

cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị 

Hậu Giang cung cấp. 

II. CÁCKHÁI NIỆM 

Công ty, HAWASUCO: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu

 Giang 

Tổ chức tư vấn:  Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

BVSC: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

UBND: Ủy ban nhân dân 

ĐHĐCĐ:  Đại hội đồng cổ đông 

HĐQT:  Hội đồng Quản trị 

BKS:  Ban kiểm soát 

BTGĐ: Ban Tổng Giám đốc 

Tổ chức có cp chào bán: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu  

 Giang 

Cổ phiếu đăng ký chào bán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình 

Đô thị Hậu Giang 
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III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN CHÀO BÁN 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

a) Thông tin chung 

Tên giao dịch: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

Trụ sở:  Đường DD1, Khu Hành chính UBND tỉnh Hậu Giang  

Điện thoại:  (84-711) 3878840 – 3878841 

Fax:  (84-711) 3878 846 

E-mail:  ubnd@haugiang.gov.vn 

Website:  http://haugiang.gov.vn 

b) Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang là cơ quan hành chính nhà nước của hệ thống hành 

chính Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, 

pháp luật, các văn bản của Chính phủ và các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành 

phố. Đây là cơ quan thực thi pháp luật và các chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang bầu ra và có nhiệm kỳ trùng với nhiệm 

kỳ của Hội đồng nhân dân. Đến nay, các đơn vị hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hậu Giang có 8 đơn vị hành chính, gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 5 huyện. Với 76 

đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 12 phường, 10 thị trấn và 54 xã: 31 quận huyện và 

21 sở, ban, ngành. 

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chào bán 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang là cổ đông pháp nhân của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

– Công trình Đô thị Hậu Giang. 

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 9,04%. 

4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu 

Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu là 9,40%. 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

a) Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký chào bán 

- Tên Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ 

THỊ HẬU GIANG 

- Tên tiếng Anh: HAUGIANG WATER SUPPLY AND SEWERAGE - PROJECTS 

URBAN JOINT STOCK COMPANY 

- Tên viết tắt:   HAWASUCO 

- Vốn điều lệđăng ký:  

174.788.350.000 đồng (Một trăm bảy mươi bốn tỷ bảy trăm tám 
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mươi tám triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) 

- Vốn điều lệ thực góp:  

174.788.350.000 đồng (Một trăm bảy mươi bốn tỷ bảy trăm tám 

mươi tám triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) 

- LOGO: 

 

 

- Trụ sở chính:  Số 263, đường Trần Hưng Đạo,  phường 5, thành phố Vị Thanh,  

   tỉnh Hậu Giang 

- Điện thoại:   (84-711) 3876 357 

- Fax:    (84-711) 3876 357  

- Ngày trở thành công ty đại chúng: 

Ngày 06/12/2013, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng bằng công văn số 

7855/UBCK-TVQT ban hành ngày 06/12/2013. 

- Giấy CNĐKKD:  Số 1800544868, đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 02 năm 2004 và 

đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29 tháng 07 năm 2016 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, phòng Đăng ký kinh doanh cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty: hoạt động chính của Công ty là: 

 Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ và thương mại; thi 

công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. Khảo sát và thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

công suất 20.000m3/ngày đêm 

 Sản xuất và kinh doanh thiết bị vật tư ngành nước; 

 Xây dựng công trình cấp thoát nước, công trình dân dụng, công trình công nghiệp, 

công trình giao thông; Duy tu Xây lắp điện trung và hạ thế, lắp đặt các hệ thống đèn 

chiếu sáng công cộng và dân dụng; Xây dựng sửa chữa công trình đô thị, giao thông 

cầu đường; Quản lý các công trình công cộng, vệ sinh phân rác, cây xanh công viên, 

cây cảnh,… 

 Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, 

vận tải hành khách theo hợp đồng; Quảng cáo và cho thuê quảng cáo 

 Và các hoạt động theo như CNĐKKD. 

b) Quá trình hình thành, phát triển 

Công ty Cấp thoát nước Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 20/2004/QĐ-

UB ngày 05/01/2004 của UBND lâm thời tỉnh Hậu Giang trên cơ sở chia tách từ Công 

ty Cấp nước Cần Thơ. 

Ngày 29 tháng 06 năm 2004 Công ty Cấp thoát nước Hậu Giang được sáp nhập với 

Ban Công trình đô thị thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 841/QĐ-



CTCP CẤP THOÁT NƯỚC – CTĐT HẬU GIANG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

  Trang 6 

 

CT.UB ngày 29/6/2004 của UBND tỉnh Hậu Giang, đồng thời đổi tên thành Công ty 

Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.  

Thực hiện Chủ trương của UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 14/9/2010 Công ty Cấp thoát 

nước - Công trình đô thị Hậu Giang được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp 

thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND. 

Ngày 16/07/2011 Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang 

chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang theo 

quyết định số 1122/QĐ-UBND và chính thức đi vào hoạt độngvới hình thức công ty 

cổ phẩntheo Giấy đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp: 

1800544868 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29/07/2016 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh 

Hậu Giangcấp với số vốn điều lệ đăng ký là 174.788.350.000 đồng. 

Ngày 22/11/2016, Công ty được TTLKCK Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký 

chứng khoán số 148/2016/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký là 

17.478.835 cổ phiếu. 

c) Quá trình tăng vốn của công ty: 

Lần 

Thời gian hoàn 

thành đợt phát 

hành 

Vốn điều lệ 

tăng thêm 

(ngàn đồng) 

Vốn điều lệ sau 

phát hành 

(ngàn đồng) 

Hình thức 

phát hành 

Cơ sở pháp lý 

(Lựa chọn danh mục trình bày 

theo hình thức phát hành) 

1 02/04/2014 23.488.350 174.788.350 

ngân sách nhà 

nước bổ sung 

vốn 

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 

niêm năm 2013 thông qua ngày 

26/04/2013 về việc tăng vốn  

-Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 

13 ngày 29/07/2016 

-Quyết định số 374/QĐ-UBND 

ngày 08/03/2013 của UBND tỉnh 

Hậu Giang ghi nhận phần vốn 

tăng thêm này vào vốn nhà nước 

nắm giữ bởi UBND tỉnh Hậu 

Giang về việc ghi nhận giá trị các 

dự án đầu tư bằng vốn Ngân sách 

cho  các dự án đầu tư hoàn thành 

đưa vào sử dụng đến ngày 

02/04/2013. 

Nguồn: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang 

2. Cơ cấu tổ chức công ty 

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang hiện 

được tổ chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và có cơ cấu như sau: 
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1. Cơ cấu bộ máy quản lý 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Căn cứ các 

quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Ban Tổng Giám đốc sẽ quản trị, giám sát và điều hành doanh nghiệp. 

Diễn giải : 

 Ban quản trị 

Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả 

cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những 

vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài 

chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, 

bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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 đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, 

các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Số thành viên của 

HĐQT có 3 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 5 năm. 

Ban kiểm soát  

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu 

ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản 

Phòng 

TC-HC 

Phòng 

KH-TH-

VT 

Phòng 

TC-KT 

Phòng 

Kỹ 

thuật 

CN 

CTN 

Vị 

Thanh 

CN 

CTN-

CTĐT 

Vị 

Thanh 

CN 

CTN-

CTĐT 

Thị xã 

Long 

Mỹ 

CN 

CTN-

CTĐT 

Phụng 

Hiệp 

CN 

CTN-

CTĐT 

Ngã 

Bảy 

CN 

CTN-

CTĐT 

Châu 

Thành 

CN 

CTN-

CTĐT 

Châu 

Thành 

A 

CN TN-

CTĐT 

huyện 

Long 

Mỹ 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

CN 

VTHK 

Xe 

Buýt 

Phòng 

Tin học – 

Quản lý 

khách 

hàng 

Ban 

quản lý 

dự án 

ODA 
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xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, có nhiệm 

kỳ 05 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. 

Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc của công ty gồm có Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc do 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu 

trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. 

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

 Các phòng ban chức năng 

Về tổ chức quản lý gồm 06 phòng ban chuyên môn quản lý: 

+ Phòng Tổ Chức - Hành Chính  

+ Phòng Tài Chính - Kế Toán 

+ Phòng Kế hoạch–Tổng hợp – Vật tư 

+ Phòng Kỹ Thuật 

+ Ban Quản lý dự án ODA 

+ Phòng tin học - quản lý khách hàng 

Các phòng nghiệp vụ có chức năng thực hiện các công việc nghiệp vụ chuyên môn và 

giúp cho lãnh đạo Công ty (Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc) trong công tác 

quản lý và điều hành Công ty.  

Về các đơn vị sản xuất, kinh doanh tổ chức thành 09 chi nhánh trực thuộc gồm:  

+Chi nhánh CTN – CTĐT thị xã Long Mỹ  

+ Chi nhánh TN-CTĐT huyện Long Mỹ 

+ Chi nhánh CTN – CTĐT Châu Thành 

+ Chi nhánh CTN-CTĐT Châu Thành A  

+ Chi nhánh CTN – CTĐT Ngã Bảy  

+ Chi nhánh CTN – CTĐT Phụng Hiệp  

+ Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh  

+ Chi nhánhThoát nước – Công trình Đô thị Vị Thanh 

+ Chi nhánh vận tải hành khách xe buýt. 

Các đơn vị này họat động theo cơ chế hạch toán phụ thuộc, có sự độc lập tương đối về 

một số mặt cơ bản: Điều hành sản xuất-kinh doanh, quản lý kỹ thuật, lao động-tiền 

lương... 

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ 

đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài 

nước và tỷ lệ sở hữu) 
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3.1. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 25/03/2017: 

Stt Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ  
SLCP 

sở hữu 
Tỷ lệ 

1 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

Đường DD1, Khu Hành 

chính UBND tỉnh Hậu 

Giang 

16.814.435 96,20% 

 Tổng  16.814.435 96,20% 

(Nguồn: Danh sách cổ đông Hawasuco tại ngày 25/03/2017) 

3.2. Danh sách cổ đông sáng lập 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang được cổ phần hóa từ 

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang nên không có cổ 

đông sáng lập. 

3.3. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 25/03/2017: 

Tổng số lượng cổ đông tại ngày 25/03/2017 là 266 cổ đông, cơ cấu sở hữu như sau: 

Stt Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ 

1 
Cổ đông trong 

nước 

 
  

 - Tổ chức 4 16.989.435 97,20% 

 - Cá nhân 262 489.400 2,80% 

2 
Cổ đông nước 

ngoài 

 
 

 

 - Tổ chức 0 0 0% 

 - Cá nhân 0 0 0% 

 Tổng cộng 266 17.478.835 100,00% 

(Nguồn: Danh sách cổ đông Hawasuco tại ngày 25/03/2017) 

4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Công ty có cổ phiếu chào bán, 

những Công ty mà Công ty có cổ phiếu chào bán đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ 

phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối vối 

Công ty có cổ phiếu chào bán, công ty liên kết với Công ty có cổ phiếu chào bán: 

- Tổ chức đang nắm quyền kiểm soát, chi phối:  
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Stt Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính 
SLCP 

sở hữu 
Tỷ lệ 

1 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

Đường DD1, Khu Hành 

chính UBND tỉnh Hậu 

Giang 

16.814.435 96,20% 

(Nguồn: Hawasuco cung cấp) 

- Công ty con: không có. 

- Công ty liên kết: không có. 

5. Hoạt động kinh doanh 

 Hoạt động kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị 

Hậu Giang là sản xuất, cung cấp nước sạch và các dịch vụ phụ trợ khác có liên quan, cụ 

thể: 

- Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ và thương mại; thi 

công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. Khảo sát và thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

công suất 20.000m3/ngày đêm tại tỉnh thành phố Vị Thanh và các huyện, thị xã lân cận 

trong tỉnh Hậu Giang; 

- Sản xuất và kinh doanh thiết bị vật tư ngành nước; 

- Xây dựng công trình cấp thoát nước, công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công 

trình giao thông; Duy tu Xây lắp điện trung và hạ thế, lắp đặt các hệ thống đèn chiếu 

sáng công cộng và dân dụng; Xây dựng sửa chữa công trình đô thị,giao thông cầu 

đường; Quản lý các công trình công cộng, vệ sinh phân rác,cây xanh công viên, cây 

cảnh,… 

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm 

gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất 

Đơn vị tính: ngàn đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
%tăng, 

giảm 
Năm 2016 

Tổng giá trị tài sản 328.311.982 333.879.243 1,70% 343.811.642 

Vốn chủ sở hữu 257.958.207 262.457.088 1,74% 272.874.880 

Doanh thu thuần 142.649.970 136.261.477 -4,48% 150.974.928 

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 
7.562.637 6.700.179 -11,40% 9.378.840 

Lợi nhuận khác 710.750 2.772.117 290,03% 1.668.928 

Lợi nhuận trước thuế 8.273.386 9.472.296 14,49% 11.047.768 

Lợi nhuận sau thuế 6.453.241 7.388.391 14,49% 8.832.514 

Giá trị sổ sách 14,758  15,016  1,74% 15,612 
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Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
%tăng, 

giảm 
Năm 2016 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ 

tức 
30,00% 34,30% - 

 

 (Nguồn: BCTC năm 2015,2016 đã kiểm toán của Hawasuco) 

6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 

báo cáo 

Thuận lợi: 

Hawasuco nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang, 

các Sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền các cấp từ địa phương đến Trung ương, đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh đã được cấp trên giao hàng năm cho Công ty.  

Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, Ban Giám đốc Công ty, các tổ chức đoàn thể quần chúng, 

cùng tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty luôn đoàn kết nhất trí 

trong công tác lãnh đạo và điều hành sản xuất kinh doanh. 

Ban lãnh đạo Công ty có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, tâm huyết và có trách 

nhiệm với công việc. Đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 

nhiều kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết và tự giác cao. 

Hawasuco đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh. Đội ngũ cán 

bộ quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật có kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án vay 

vốn ODA từ khâu đàm phán, lựa chọn các nhà thầu tham gia thực hiện nhiệm vụ tư vấn, 

cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình. 

Các dự án đầu tư có nguồn vốn lớn của Công ty được vay từ nguồn vốn ODA và vay 

nguồn vốn đối ứng từ các tổ chức tín dụng trong nước để đầu tư để giảm áp lực về vốn 

cho Công ty. 

Khó khăn: 

Giá bán các sản phẩm, dịch vụ của Công ty do UBND tỉnh quyết định, trong khi đó các 

nguyên, nhiên, vật liệu…. đầu vào của Công ty liên tục tăng, nên yếu tố ảnh hưởng tới 

giá thành tăng sẽ mất nhiều thời gian từ khi cần điều chỉnh giá do các giai đoạn lập, trình 

các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, làm giảm tính linh hoạt trong cơ chế hoạt 

động của Công ty, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty. 

Một số máy móc, thiết bị của Công ty đang sử dụng đã được lắp đặt từ nhiều năm trước 

chưa mang lại hiệu quả cao. Công ty đang có kế hoạch để đầu tư thay thế dần các máy 

móc thiết bị này, tuy nhiên việc đầu tư này đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong khi đó nguồn 

vốn của Công ty hiện có giới hạn. 

Địa bàn các khu dân cư của tỉnh nằm trên phạm vi rộng lớn, thiếu tập trung, Công ty đang 

gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư, do vậy để đáp ứng nhu cầu của dân cư cần có sự hỗ 

trợ vốn từ ngân sách Nhà nước cho các thành phố, thị xã và các huyện để phát triển. 
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Đối với các dự án đầu tư có nguồn vốn vay ODA, thì phát sinh chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. 

Điều này nằm ngoài sự quản lý điều hành của Công ty. 

Đa số CB.CNV Công ty có nhiều kinh nghiệm nhưng trình độ chưa đồng đều, cán bộ kỹ 

thuật được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau còn thiếu thực tiễn, trình độ quản lý còn 

yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty. 

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

7.1. Vị thế của Công ty trong ngành 

Công ty Cấp thoát nước -Công trình Đô thị Hậu Giang được chia tách từ công ty cấp 

thoát nước tỉnh Cần Thơ vào đầu năm 2004. Hiện thời lúc đó trên địa bàn tỉnh có 3 nhà 

máy. Cho đến nay, số lượng này đã tăng lên 10 nhà máy và đều do công ty trực tiếp quản 

lý và khai thác với tổng công suất lên đến 22.500 m3/ngày đêm. 

Stt Tên nhà máy Công suất (m3/ngày đêm) 

1 Nhà máy nước TP.Vị Thanh 11.000 

2 Nhà máy nước Ngã Bảy 5.000 

3 Nhà máy nước Long Mỹ 2.000 

4 Nhà máy nước Cây Dương 1.000 

5 Nhà máy nước Ngã Sáu 1.000 

6 Nhà máy nước Đông Phú 500 

7 Nhà máy nước Cái Tắc 500 

8 Nhà máy nước Một Ngàn 500 

9 Nhà máy nước Tân Bình 500 

10 Nhà máy nước Tân Phước Hưng 500 

(Nguồn: Hawasuco cung cấp) 

Có thể thấy, tại tỉnh Hậu Giang, công ty là đơn vị duy nhất thực hiện chức năng sản xuất 

và phân phối nước sạch cho các hộ dân cư. Hiện tại, công ty đang nỗ lực không ngừng 

nâng cấp, mở rộng hệ thống ống phân phối nước và chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu 

cầu của người dân trong tỉnh. 

7.2. Triển vọng phát triển ngành 

Kể từ khi thành lập đến nay, hoạt động phân phối của công ty cũng như số lượng hộ sử 

dụng nước sạch tại địa bàn tỉnh đã có những bước tiến đáng khích lệ. Cụ thể, từ năm 

2004, mạng lưới ống tải và ống phân phối của công ty dài 126.000m, số hộ sử dụng nước 

là 9.870, chiếm 70% tổng số hộ có hệ thống mạng phân phối đi qua. Đến năm 2010, tỷ lệ 

hộ sử dụng nước máy lên 80% và mạng phân phối của công ty tăng lên 240.000m. Tuy đã 

có sự chuyển biến, song tốc độ tăng còn khá chậm. Nguyên nhân một phần là thói quen, 

nhận thức của người dân chưa thay đổi khi đa phần vẫn sử dụng nước sông, nước giếng 

khoan. 

Trong những năm tới, cùng với sự phát triển của kinh tế, đời sống không ngừng được 

nâng cao, nhu cầu sử dụng nước sạch là nhu cầu thiết yếu, không thể thiếu được trong đời 
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sống sinh hoạt cũng như sản xuất của con người. Với sự phát triển không ngừng của các 

cụm dân cư, khu đô thị mới thì ngành nước sạch ngày càng có tiềm năng tăng trưởng. 

Mặt khác, việc đầu tư xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng 

lại cần nhiều thời gian và vốn đầu tư lớn. Do đó, quy mô hoạt động của các công ty trong 

ngành nói chung có xu hướng gia tăng không ngừng cùng sự phát triển của đất nước. 

Trước tình hình đó, công ty cấp thoát nước đô thị Hậu Giang là đơn vị sẽ đón nhận được 

nhiều cơ hội để phát triển đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và sản xuất, đảm bảo 

an sinh xã hội trong tỉnh.  

8. Chính sách đối với người lao động 

8.1. Tình hình lao động 

Tổng số lao động tại  thời điểm ngày 31/12/2016 là 577 người 

STT Khoản mục Số lượng 

I Phân loại theo trình độ chuyên môn  

1 - Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học 119 

2 - Cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp 52 

3 - Cán bộ có trình độ sơ cấp 70 

4 - Lao động phổ thong 336 

II Tổng cộng 577 

 (Nguồn: Hawasuco) 

8.2. Chính sách của Công ty đối với người lao động: 

a) Chế độ làm việc 

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần. 

Khi có yêu cầu đột xuất về tiến độ sản xuất, kinh doanh các nhân viên Công ty có trách 

nhiệm làm thêm giờ. Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của 

nhà nước và có đãi ngộ thoả đáng cho người lao động. 

Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản được bảo đảm theo đúng quy định của 

Bộ luật lao động.  

Môi trường làm việc: Công ty luôn trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc nhằm tạo 

điều kiện tối đa cho các nhân viên.  

b) Chính sách tuyển dụng, đào tạo 

Tuyển dụng: mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân tài, ưu tiên người lao động 

có kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu công việc và có năng lực.  

Đào tạo: Công ty chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng 

lực làm việc của CBCNV. Công ty thường xuyên cử các cán bộ đi đào tạo, nâng cao 

nghiệp vụ chuyên môn.  

c) Chính sách lương và thưởng.   
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Công ty xây dựng Quy chế trả lương, Quy chế khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế 

hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc điểm lao động của Công ty và xây dựng các tiêu chí, 

điều kiện xét khen thưởng đối với người lao động giỏi, trình độ cao có đóng góp cho 

Công ty. Chế độ trả lương đảm bảo công bằng, minh bạch và tính khuyến khích lao động 

trên cơ sở thiết lập các tiêu chí trả lương gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả và mức 

đóng góp của từng người lao động, kết quả doanh thu và phù hợp với các quy định của 

pháp luật về tiền lương.  

Công ty thực hiện các chế độ cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động 

và Thoả ước lao động tập thể. 

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy định 

của pháp luật. 

d) Mức lương bình quân 

Thu nhập của người lao động trong Công ty là lương và thưởng. Thu nhập bình quân của 

người lao động năm 2014 là 4.800.000 đồng/người/tháng và năm 2015 là 5.150.000 

đồng/người/tháng. Đây là mức thu nhập bình quân khá so mặt bằng lương chung cũng 

như so với các doanh nghiệp khác trong ngành. 

9. Chính sách cổ tức. 

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp 

thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo thanh toán đủ 

các khoản nợ và các nghĩa vụ khác đến hạn phải trả. 

Đại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất 

của Hội đồng Quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt 

động kinh doanh của những năm tiếp theo. 

Tình hình chi trả cổ tức của Công ty qua các năm gần đây cụ thể như sau: 

Năm Tỷ lệ cổ tức Hình thức thanh toán 

Năm 2014 1,08% Tiền mặt 

Năm 2015 1,45% Tiền mặt 

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 

16/07/2016, tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2016 là 1,63%. 

10. Tình hình hoạt động tài chính 

10.1. Tình hình tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 

hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt nam, được lập và trình 

bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. 

a) Trích khấu hao tài sản cố định  

Ngày 25/04/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn 

chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).  

Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty: 
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Nhà xưởng, vật kiến trúc:    05-30 năm   

Máy móc, thiết bị:      03-12 năm 

Phương tiện vận chuyển, truyền dẫn:   05-06 năm 

Thiết bị văn phòng:     03-05 năm 

b) Thanh toán các khoản nợ đến hạn  

Công ty thực hiện tốt trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào các báo 

cáo kiểm toán năm 2014-2015, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, 

không có nợ phải trả quá hạn.  

c) Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế GTGT, thuế nhập khẩu thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.  

d) Trích lập các quỹ 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do 

Đại hội đồng cổ đông của Công ty quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ 

theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.  

Số dư các quỹ của tại thời điểm 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 như sau: 

         Đơn vị tính: ngàn đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 30/06/2015  

Quỹ đầu tư phát triển 3.701.666           5.873.543  8.492.933 

Qũy khen thưởng phúc lợi 505.498 1.430.803 1.907.787 

(Nguồn: BCTC năm 2015, 2016 đã kiểm toán của Hawasuco) 

e) Tổng dư nợ vay  

Đơn vị tính: ngàn đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 27.487.908 35.348.509 30.338.876 

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 675.000 225.000 - 

  (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 của Hawasuco) 

f) Tình hình công nợ hiện nay 

 Các khoản phải thu:  

 Đơn vị tính: ngàn đồng  

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Các khoản phải thu ngắn hạn 52.748.988 68.856.368 70.240.945 

Phải thu ngắn hạn của khách hàng    35.510.640     49.407.619  53.187.620 

Trả trước cho người bán ngắn hạn          551.869           372.370  217.925 

Phải thu ngắn hạn khác    16.686.479     19.076.380  16.835.400 

Các khoản phải thu dài hạn                      -                        -                        -    

Tổng cộng    52.748.988     68.856.369              70.240.945  
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Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

-    

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và 2016 của Hawasuco) 

  Các khoản phải trả: 

                                                                                                                Đơn vị tính: ngàn đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và 2016 của Hawasuco) 

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

   Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
Lần 1,12 1,28 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

(TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 
Lần 0,98 1,07 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,21 0,20 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,27 0,26 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/HTK bình quân 
Vòng 10,63 7,72 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 0,41 0,44 

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Nợ ngắn hạn     69.686.121  71.197.155  70.936.762 

Vay và nợ ngắn hạn    27.487.908  35.348.509  30.338.876 

Phải trả cho người bán    11.786.993  11.469.128  14.831.583 

Người mua trả tiền trước      1.898.912  2.017.241  96.102 

Thuế  và các khoản phải nộp Nhà 

nước 
     1.846.801  2.189.734  2.317.298 

Phải trả cho NLĐ      7.716.837  9.168.751  9.288.130 

Doanh thu chưa thực hiện           229.321  54.032  1.124.965 

Phải trả, phải nộp khác    18.213.850  9.518.958  11.032.021 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 505.499  1.430.803  1.907.787 

Nợ dài hạn 675.000  225.000                      -    

Tổng cộng    70.361.121  71.422.155  70.936.762 
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Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần % 5,42 5,85 

+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu % 2,82 3,24 

+ Hệ số LNST/Tổng tài sản  % 2,21 2,57 

+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần % 4,92 6,21 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và 2016 của Hawasuco) 

11. Tình hình tài sản của Công ty 

Giá trị tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình theo báo cáo tài chính tại thời 

điểm 31/12/2016: 

Đơn vị tính: đồng 

 

 

(

N

g

u

ồ

n

:

 

BCTC kiểm toán năm 2015 và 2016 của Hawasuco) 

Stt Chỉ tiêu Nguyên giá GTCL %GTCL/NG 

I TSCĐHH 285.612.155.595 206.624.778.788 72.34% 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 60.891.297.567 43.965.380.106 72.20% 

2 Máy móc thiết bị 15.597.981.287 7.947.397.822 50.95% 

3 Phương tiện vận tải 191.014.537.966 139.356.939.660 72.96% 

4 Tài sản cố định khác 18.108.338.775 15.355.061.200 84.80% 

II TSCĐVH 2.060.470.220  1.975.035.388 95.85% 

 Tổng cộng 287.672.625.815 208.599.814.176 72.51% 
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12. Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty 

Stt 
Đơn vị sử dụng đất 

 
Địa chỉ khu đất sử dụng 

Tổng diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Hình thức sử dụng 
Thời gian 

thuê đất 

(giao đất) 

Giấy CN/Sổ 

đỏ 
Ghi chú 

Giao 

đất 

(m2) 

Cho 

thuê đất 

(m2) 

1 

Công ty Cấp thoát nước - 

Công trình đô thị Hậu 

Giang 

263 Trần Hưng Đạo, p.5, thị xã Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 

               

12.949,9  
  

        

12.949,9  
 50 năm  

 AO 

497270  
  

2 Chi nhánh Xe buýt 
1037 Trần Hưng Đạo, kv1, p7, 

TXVT, tỉnh Hậu Giang 
717,23 

  
717,23  50 năm  

 AC 

038929    
  

3 
Chi nhánh Ngã Bảy (Khu 

Bến xe) 

Kv1, Hùng Vương,  p.Ngã Bảy, TX 

Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 
506,5 

  
506,5  50 năm  

 BB 

236639  
  

4 Chi nhánh Ngã Bảy  
72, Kv6,   p.Ngã Bảy, TX Ngã Bảy, 

tỉnh Hậu Giang 
12.194,8 

  

12.194,8  50 năm  

 AP 815517  

và AP 

815518  

  

5 
Chi nhánh Thoát nước - 

CTĐT Vị Thanh 

Khu Công nghiệp - Tiểu thủ công 

nghiệp phường 7, TP Vị Thanh 
4.003,6 4.003,6    50 năm  

 BN 

078609  
  

6 Bãi rác Tân Tiến 
Ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, TX  Vị  

Thanh, tỉnh Hậu Giang 
10.545,3 

  
10.545,3  03 năm    Bãi rác tạm 

7 Chi nhánh Long Mỹ 
33, ấp 2, thị trấn Long Mỹ,  huyện 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 
1.570,7 

  
1.570,7  50 năm  

 AO 

497268  
  

8 Bãi rác Long Mỹ 
ấp 1, thị trấn Long Mỹ, huyện Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 
13.349,7 

  
13.349,7  50 năm  

 AO 

497267  
  

9 Chi nhánh Châu Thành A 

ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một 

Ngàn, huyện Chậu Thành A, tỉnh 

Hậu Giang 

                  

1.419,5  
  

1.419,5  50 năm  
 AO 

497272  
  

10 Trạm Cái Tắc số 30 - ấp Nhất, QL 61, xã Thạnh 404 404    50 năm   Số T   
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Stt 
Đơn vị sử dụng đất 

 
Địa chỉ khu đất sử dụng 

Tổng diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Hình thức sử dụng 
Thời gian 

thuê đất 

(giao đất) 

Giấy CN/Sổ 

đỏ 
Ghi chú 

Giao 

đất 

(m2) 

Cho 

thuê đất 

(m2) 

Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang 

764591  

11 Chi nhánh Châu Thành 
Đường tỉnh 925, thị trấn Ngã Sáu, 

huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
6021,5   6.021,5  50 năm  

 AO 

497269  
  

12 
Trạm Cấp nước Đông 

Phú 

Khu tái định cư, ấp Phú Nhơn, xã 

Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang 

400      50 năm    

 Khu công 

nghiệp cho 

mượn đất  

13 Trạm Cấp nước Hòa Mỹ 
405, ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 
414,2   414,2  50 năm  

 AO 

497278  
  

14 

Trạm trung chuyển rác 

Kinh Cùng (Trạm cấp 

nước cũ) 

10/18, ấp Hoà Phụng B, thị trấn 

Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh 

Hậu Giang 

343,4   343,4  50 năm   AP 815516    

15 
Chi nhánh Thoát nước - 

CTĐT Vị Thuỷ 

thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thuỷ, 

tỉnh Hậu Giang 

                     

1.987  
  1.987  50 năm  

Chưa giấy 

chứng nhận 

 Quyết định số 

2302/QĐ-

UBND  

16 Chi nhánh Phụng Hiệp 

ấp Mỹ Quới, đường 927, thị trấn 

Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh 

Hậu Giang 

                  

1.475,2  

       

1.475,2  
      

 Công ty Cấp 

thoát nước Cần 

Thơ giao lại  

17 Trạm Cấp nước Tân Bình 
ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 
1.430,70 

       

1.430,7  
      

UBND xã Tân 

Bình cho mượn 

18 
Trạm Cấp nước Tân 

Phước Hưng 

Đường tỉnh 928, ấp Hoà Hưng, xã 

Tân Phước Hưng, huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

                     

321,0  
321       

 UBND xã Tân 

Phước Hưng 

cho mượn  
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Stt 
Đơn vị sử dụng đất 

 
Địa chỉ khu đất sử dụng 

Tổng diện 

tích sử dụng 

đất (m2) 

Hình thức sử dụng 
Thời gian 

thuê đất 

(giao đất) 

Giấy CN/Sổ 

đỏ 
Ghi chú 

Giao 

đất 

(m2) 

Cho 

thuê đất 

(m2) 

19 

Chi nhánh thoát nước - 

Công trình đô thị Vị 

Thanh 

Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, 

tỉnh Hậu Giang 
17.831,40   

        

17.831,4  
50 năm BN 284282 

Làm vườn ươm 

cây 
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13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo: 

13.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo: 

Kế hoạch sản xuất kinh doanhnăm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công 

trình Đô thị Hậu Giang đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua 

ngày 16/07/2016.  

Kế hoạch năm 2017 do Công ty tự xây dựng theo định hướng phát triển dựa trên năng 

lực hoạt động của Công ty. 

Chi tiết như sau: 

Đơn vị: ngàn đồng 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2017 

% tăng, 

giảm 

2017/2016 

Kế hoạch 

2018 

% tăng, 

giảm 

2018/2017 

Vốn điều lệ 174.788.350 0,00% 174.788.350 0,00% 

Doanh thu thuần 145.000.000 6,41% 152.250.000 5,00% 

Lợi nhuận sau thuế 7.436.000 0,64% 7.807.800 5,00% 

Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần 5,13% - 5.13% - 

Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ 4,25% - 4.47% - 

Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ 1,63% - 1.63% - 

(Nguồn: Hawasuco) 

13.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016: 

Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh nêu trên, trong thời gian tới 

Công ty sẽ tích cực triển khai một số giải pháp chủ yếu sau đây:  

- Trong chỉ đạo, điều hành phải nghiêm túc thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý 

hoạt động về cấp nước và đô thị do Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành và các biện pháp 

cụ thể về kinh doanh các ngành nghề khác đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt.  

- Cũng cố hệ thống Cấp nước và đô thị ở các huyện, thị theo hướng: ổn định, bền vững, 

phát triển thêm các trạm cấp nước mới ở một số chợ, khu công nghiệp, khu dân cư mới. 

Triển khai các dự án khắc phục với ảnh hửong biến đổi khí hậu (xâm nhập mặn) và các 

dự án phục vụ cho việc cải tạo môi trường đô thị tại khu vực trung tâm tỉnh lỵ.  

- Ngoài việc phát triển loại hình hiện có, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu các loại hình 

kinh tế khác để xây dựng dự án, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép hoạt 

động, với mục tiêu đa dạng hóa, phong phú hoạt động, nhằm tăng được nguồn thu và 

nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế, xã hội trong lĩnh vực kinh doanh và phục vụ nhân 

dân của Công ty.  

- Triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo Công ty, các phòng và sắp xếp lại 

tổ chức bộ máy, bố trí lao động theo quy hoạch cán bộ. Qua sắp xếp, kiện toàn lại tổ 
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chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của CB. CNV trong Công ty. Kết hợp, vận 

dụng việc trả lương, tiền thưởng cho người lao động theo chính sách và theo doanh số, 

hiệu quả công tác để kích thích phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch kinh doanh, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển, tăng doanh thu, lợi nhuận, số nộp 

ngân sách hàng năm cho Công ty.  

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đề án kinh doanh hoặc tham gia vốn cổ phần vào 

một số Công ty để kinh doanh những ngành, nghề, dịch vụ khác ngoài hoạt động công 

ích truyền thống để tiến tới sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề theo định hướng phát 

triển của Công ty và phương án hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 – 2020. 

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh: 

14.1. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh: 

- Tích cực phối hợp với các đơn vị liên doanh để khai thác tốt sản lượng cung cấp nước 

của các nhà máy khi hoàn thành đưa vào sử dụng theo các hợp đồng hợp tác liên doanh 

và mua bán sỉ nước sinh hoạt. 

- Tăng cường công tác quản lý vận hành tốt các nhà máy, trạm cấp nước. Thường xuyên 

duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị đảm bảo hoạt động liên tục, có hiệu quả. 

- Quản lý chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ y tế. 

- Tiếp tục mở rộng đầu tư các tuyến ống cấp nước và cải tạo, nâng cấp mạng lưới cấp 

nước hiện hữu. 

- Xúc tiến đầu tư xây dựng Nhà máy nước Sông Hậu, công suất 20.000 m3/ngày đêm tại 

thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành và Nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Vị 

Thanh. 

- Triển khai xây dựng Nhà máy nước huyện Long Mỹ, công suất 2.000 m3/ngày đêm, 

quản lý vận hành tốt các giếng khoan phục vụ công tác ứng phó khi nước mặn xâm 

nhập. 

- Thực hiện tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng, cải tiến công tác ghi – thu tiền nước, giảm 

tỷ lệ tồn thu xuống mức thấp nhất. 

- Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, các phần mềm theo dõi trực 

tuyến, chương trình quản lý khách hàng,... nhằm thực hiện tốt công tác quản lý khách 

hàng và chống thất thoát, thất thu nước. 

- Tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc chuyên dụng phục vụ lĩnh vực vệ sinh đô 

thị, nâng cao tay nghề đội ngũ công nhân,... đáp ứng tốt nhu cầu nhiệm vụ của công 

việc. 

- Thành lập Tổ cơ khí tại chi nhánh Đô thị Vị Thanh. 

- Xúc tiến đầu tư nâng cấp, mở rộng bãi rác Long Mỹ và Kinh Cùng. 

- Phối hợp với các sở ngành để tham mưu UBND tỉnh sớm xúc tiến đầu tư khi xử lý rác 

tại Hòa An, huyện Phụng Hiệp. 

- Triển khai dự án Vườn ươm cây tại nút giao cầu 13 ngàn thuộc xã Vị Bình, huyện Vị 

Thủy. 
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- Triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động hai Nhà máy chế biến sản xuất nước đóng 

chai tại thị trấn Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh. 

- Tích cực phối hợp với Ban quản lý, điều hành Bến xe tàu Hậu Giang để chuyển đổi mô 

hình tổ chức hoạt động của Chi nhánh vận tại hành khách xe buýt theo chủ trương của 

UBND tỉnh Hậu Giang. 

14.2. Các dự án triển khai trong thời gian tới: 

- Dự án nhà máy nước Sông Hậu: 

 Nguồn vốn: Vốn ODA không hoàn lại thuộc chương trình Orio của Chính phủ Hà 

Lan và vốn đối ứng thuộc ngân sách Trung ương hỗ trợ. 

 Tổng mức đầu tư: 214,962 tỷ đồng. Trong đó: vốn ODA là 74,533 tỷ đồng và vốn đối 

ứng là 140,429 tỷ đồng. 

 Quy mô: công suất 20.000 m3/ngày đêm. 

 Vốn đã cấp: 10,646 tỷ đồng. 

 Tình hình thực hiện: Công ty liên hệ với các đơn vị liên quan xác định nguồn vốn đối 

ứng để thực hiện. Sau khi thỏa thuận tài trợ cho giai đoạn thực hiện, vận hành, bảo 

dưỡng của dự án được ký kết sẽ tiến hành thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu. 

- Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh; 

 Nguồn vốn: Vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Đan mạch; 

 Tổng mức đầu tư: 11.094.573 EUR, tương đương 315,196 tỷ đồng; 

 Quy mô: 3.000 m3/ngày đêm; 

 Vốn đã cấp: 36,689 tỷ; 

 Tình hình thực hiện: Công ty đã hoàn chỉnh các phần thiết kế bản vẽ thi công – dự 

toán mạng lưới thoát nước bẩn và các trạm bơm gửi Sở Xây dựng thẩm tra; 

- Dự án mở rộng bãi rác Long Mỹ: 

 Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương 

 Tổng mức đầu tư: 5,072 tỷ đồng; 

 Quy mô: 3.500 m2; 

 Vốn đã cấp: 2 tỷ đồng; 

 Tình hình thực hiện: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. 

- Dự án giếng khoan khai thác nước ngầm ứng phó nước mặn xâm nhập: 

 Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước 

 Tổng mức đầu tư: 21,046 tỷ đồng; 

 Quy mô: 9 giếng, công suất: 11.400 m3/ngày đêm; 

 Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành 07 giếng, tạm bàn giao đưa vào sử dụng cho các 

đơn vị trực thuộc quản lý và khai thác. 

- Dự án xây dựng nhà máy nước huyện Long Mỹ: 

 Nguồn vốn: Cân đối ngân sách; 
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 Tổng mức đầu tư: 40 tỷ đồng; 

 Quy mô: 2.000 m3/ngày đêm; 

 Tình hình thực hiện: Đã làm việc với Sở Kế hoạch – Đầu tư thẩm định nguồn cho dự 

án. 

15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được 

đăng ký chào bán 

Tính đến ngày 31/12/2016, khoản mục nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản có số dư là 

89.593.593.554 đồng. Đây là nguồn đơn vị dùng để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở 

rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh và mua sắm tài sản cố định để đổi mới công nghệ. Sau 

khi hoàn thành công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Hawasuco sẽ tiến hành quyết toán vốn 

đầu tư và ghi nhận tăng phần vốn Nhà nước với giá trị tương ứng hoàn thành. 

16. Các thông tin – các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng 

đến giá cả cổ phiếu đăng ký chào bán 

Không có 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Danh sách HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 

STT Họ tên Chức vụ Ghi chú 

 Hội đồng quản trị   

1 Ông Dương Văn Thọ Chủ tịch Không điều hành 

2 Ông Quách Minh Hiển Thành viên Điều hành 

3 Ông Lê Hoàng Thấm Thành viên Điều hành 

4 Ông Bùi Trọng Lực Thành viên Điều hành 

5 Ông Huỳnh Văn Lý Thành viên Không điều hành 

 Ban kiểm soát   

1 Bà Nguyễn Thanh Mai Trưởng ban  

2 Bà La Thụy Phiểng Thành viên  

3 Ông Trương Hữu 

Thành 

Thành viên  

 Ban Tổng Giám đốc   

1 Ông Bùi Trọng Lực Tổng Giám đốc  

2 Ông Lê Hoàng Thấm Phó Tổng Giám đốc  

3 Ông Quách Minh Hiển Phó Tổng Giám đốc  

 Kế toán trưởng   
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STT Họ tên Chức vụ Ghi chú 

1 Tô Thị Hiếu Kế toán trưởng  

2. Cơ cấu và thành phần của Hội đồng quản trị 

a) Chủ tịch HĐQT - Ông Dương Văn Thọ   

   Giới tính:  Nam 

   Ngày tháng năm sinh: 10/10/1951  

   Nơi sinh:  xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

   Quốc tịch:  Việt Nam 

   Dân tộc:  Kinh 

   CMND:   360006834; Ngày cấp:22/01/2010; Nơi cấp:CA Cần Thơ 

   Quê quán:  xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

   Địa chỉ thường trú:     phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ  

   ĐT liên lạc ở cơ quan: 0711 3 876 357  

   Trình độ văn hóa: 12/12  

   Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế 

   Quá trình công tác:           

+ Từ 1975 - 1996: Chánh văn phòng huyện ủy Châu Thành  

+ Từ 1996 - 2000: Trưởng phòng KHĐT huyện Châu Thành   

+ Từ 2001 - 2003:  Trưởng phòng GT-XD-ĐC huyện Châu Thành 

+ Từ 2004 - 2006:  Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành 

+ Từ 2006 - 2007:  Phó Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp 

HậuGiang 

+ Từ 2007 - 2010:  Giám đốc Công ty Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu 

Giang 

+ Từ 2010 - 2011:  Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát 

nước – Công trình Đô thị Hậu Giang 

+ Từ 2011 – 7/2016:  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước – Công trình Đô thị Hậu Giang 

+ Từ 7/2016 - nay: Chủ tịch Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô 

thị HậuGiang   

  Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – 

Côngtrình Đô thị Hậu Giang   

   Chức vụ nắm giữ ở công ty khác: Không có 

   Số cổ phần nắm giữ tại ngày 25/03/2017: 10.092.161 cổ phần chiếm 57,74% vốn điều  

   lệ, Trong đó:  + Số cổ phần đại diện sở hữu cho cổ đông Nhà nước (Ủy ban nhân dân  

     tỉnh Hậu Giang): 10.088.661 cổ phần chiếm 57,72% vốn điều lệ. 
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+ Số cổ phần sở hữu: 3.500 cổ phần chiếm 0,02% vốn điều lệ. 

   Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không có 

   Các khoản nợ đối với Công ty: Không có          

   Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không có 

   Hành vi vi phạm pháp luật: Không có                           

   Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có       

   Số cổ phần nắm giữ tại tại ngày 25/03/2017 của những người có liên quan: 13.900 cổ  

   phần. 

   Những người có liên quan: 

Stt 
Quan 

hệ 
Họ và tên CMND Ngày cấp Nơi cấp 

Số CP sở 

hữu 

01 Con Dương Minh Hạnh 362166941 26/3/2014 CA Cần Thơ 13.100 

02 Em 
Dương Thanh 

Nhàn 
363667280 20/11/2007 CA Hậu Giang 800 

b) Thành viên HĐQT - Ông Bùi Trọng Lực 

   Giới tính:  Nam 

   Ngày tháng năm sinh: 19/10/1975  

   Nơi sinh:  xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình   

   Quốc tịch:  Việt Nam 

   Dân tộc:  Kinh 

   CMND:   361679802; Ngày cấp: 28/02/2008; Nơi cấp: CA Cần Thơ  

   Quê quán:  xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình  

   Địa chỉ thường trú:  8/26 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ     

  ĐT liên lạc ở cơ quan: 0711 3 876 357  

   Trình độ văn hóa: 12/12  

   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường 

   Quá trình công tác:           

+ Từ 1996 - 2003:  Nhân viên phòng Kỹ thuật thuộc Công ty Cấp nước Cần 

Thơ  

+ Từ 2004–02/2006:  Nhân viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty Cấp nước – 

Công trình Đô thị Hậu Giang   

+ Từ 03/2006–04/2006:  Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty Cấp nước –  

Công trình Đô thị Hậu Giang 

+ Từ 05/2006–01/2007:  Phó Giám đốc Xí nghiệp Cấp thoát nước – Công trình Đô 

thị Ngã Bảy trực thuộc CTCP Cấp thoát nước – Công trình 

Đô thị Hậu Giang 

+ Từ 02/2007–02/2008:  Học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị hành 
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chính khu vực II 

+ Từ 03/2008–09/2010:  Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Công ty Cấp thoát nước – 

Công trình Đô thị Hậu Giang 

+ Từ 10/2010 –07/2011:  Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – 

Công trình Đô thị Hậu Giang 

+ Từ 08/2011 – 07/2016:  Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang 

+ Từ 08/2016 - nay:  Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước – Công trình Đô thị HậuGiang   

  Chức vụ hiện tại:  Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang   

   Chức vụ nắm giữ ở công ty khác: Không có 

   Số cổ phần nắm giữ tại ngày 25/03/2017: 3.374.287 cổ phần chiếm 19,30% vốn điều

  lệ, Trong đó:  + Số cổ phần đại diện sở hữu cho cổ đông Nhà nước (Ủy ban nhân dân 

     tỉnh Hậu Giang): 3.362.887 cổ phần chiếm 19,24% vốn điều lệ. 

+ Số cổ phần sở hữu: 11.400 cổ phần chiếm 0,06% vốn điều lệ. 

   Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không có 

   Các khoản nợ đối với Công ty: Không có          

   Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không có 

   Hành vi vi phạm pháp luật: Không có                           

   Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có       

   Số cổ phần nắm giữ tại tại ngày 25/03/2017 của những người có liên quan: 0 cổ  phần. 

c) Thành viên HĐQT – Ông Lê Hoàng Thấm 

   Giới tính:  Nam 

   Ngày tháng năm sinh: 12/09/1961  

   Nơi sinh:  xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang   

   Quốc tịch:  Việt Nam 

   Dân tộc:  Kinh 

   CMND:   360369071; Ngày cấp: 13/03/2006; Nơi cấp: CA Cần Thơ  

   Quê quán:  xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang  

   Địa chỉ thường trú:    phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ      

  ĐT liên lạc ở cơ quan: 0711 3 876 357  

   Trình độ văn hóa: 12/12  

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế   

   Quá trình công tác:           

+ Từ 1996 - 2000:  Phụ trách tổng hợp phòng KHĐT huyện Châu Thành, Cần 

Thơ  
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+ Từ 2000 – 2002:  Phụ trách kế hoạch phòng KH-TC huyện Châu Thành, Cần 

Thơ   

+ Từ 2002 – 2004:  Phó phòng Giao thông – Xây dựng – Địa chính huyện Châu 

Thành, Cần Thơ 

+ Từ 2004 – 2005:  Chánh văn phòng Đảng ủy DCĐ Hậu Giang 

+ Từ 2005 – 2009:  Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy kiêm Chánh văn phòng Đảng ủy DCĐ Hậu Giang 

+ Từ 10/2010 – 07/2011:  Phó Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV 

Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang 

+ Từ 08/2011 – nay:   Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang  

  Chức vụ hiện tại:  Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang   

   Chức vụ nắm giữ ở công ty khác: Không có 

   Số cổ phần nắm giữ tại ngày 25/03/2017: 3.364.178 cổ phần chiếm 19,25% vốn điều

  lệ,  

   Trong đó:  + Số cổ phần đại diện sở hữu cho cổ đông Nhà nước (Ủy ban nhân dân 

    tỉnh Hậu Giang): 3.362.887 cổ phần chiếm 19,24% vốn điều lệ. 

+ Số cổ phần sở hữu: 1.300 cổ phần chiếm 0,01% vốn điều lệ. 

   Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không có 

   Các khoản nợ đối với Công ty: Không có          

   Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không có 

   Hành vi vi phạm pháp luật: Không có                           

   Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có       

   Số cổ phần nắm giữ tại tại ngày 25/03/2017 của những người có liên quan: 0 cổ  phần. 

   Những người có liên quan: 

d) Thành viên HĐQT - Ông Quách Minh Hiển    

   Giới tính:  Nam 

   Ngày tháng năm sinh: 28/05/1972  

   Nơi sinh:  xã Thuận Hòa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng   

   Quốc tịch:  Việt Nam 

   Dân tộc:  Kinh 

   CMND:   363602777; Ngày cấp: 15/08/2006; Nơi cấp: CA Hậu Giang  

   Quê quán:  xã Thuận Hòa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  

   Địa chỉ thường trú:    Khu vực IV, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang     

  ĐT liên lạc ở cơ quan: 0711 3 876 357  

   Trình độ văn hóa: 12/12  
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   Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cấp thoát nước   

   Quá trình công tác:           

+ Từ 1991 - 1993:  Nhân viên Công ty Cấp thoát nước Sóc Trăng  

+ Từ 1993 – 2004:  Nhân viên Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ   

+ Từ 2004 – 2007:  Giám đốc Xí nghiệp CTN-CTĐT số 2 trực thuộc Công ty 

CTN-CTĐT Hậu Giang 

+ Từ 2007 – 2015:  Giám đốc Chi nhánh CTN-CTĐT Ngã Bảy trực thuộc Công 

ty CTN-CTĐT Hậu Giang 

+ Từ 2015 – nay:   Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang  

  Chức vụ hiện tại:  Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang   

   Chức vụ nắm giữ ở công ty khác: Không có 

   Số cổ phần nắm giữ tại ngày 25/03/2017: 1.900 cổ phần chiếm 0,01% vốn điều lệ,  

   Trong đó: + Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0,00% vốn điều lệ. 

     + Số cổ phần sở hữu: 1.900 cổ phần chiếm 0,01% vốn điều lệ. 

  Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không có 

   Các khoản nợ đối với Công ty: Không có          

   Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không có 

   Hành vi vi phạm pháp luật: Không có                           

   Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có       

   Số cổ phần nắm giữ tại tại ngày 25/03/2017 của những người có liên quan: 800 cổ 

  phần. 

   Những người có liên quan: 

Stt 
Quan 

hệ 
Họ và tên CMND Ngày cấp Nơi cấp 

Số CP sở 

hữu 

01 Vợ Trần Thị Phương Lan 363941533 20/1/2014 Hậu Giang 700 

02 Anh Quách Minh Trí 365246470 31/3/2015 Sóc Trăng 100 

e) Thành viên HĐQT - Ông Huỳnh Văn Lý 

   Giới tính:  Nam 

   Ngày tháng năm sinh: 19/09/1964  

   Nơi sinh:  xã Thạnh Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang   

   Quốc tịch:  Việt Nam 

   Dân tộc:  Kinh 

   CMND:   380734000; Ngày cấp: 09/03/2015; Nơi cấp: CA Cà Mau  

   Quê quán:  xã Thạnh Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang  

   Địa chỉ thường trú:    28 Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau     
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  ĐT liên lạc ở cơ quan: 0711 3 876 357  

   Trình độ văn hóa: 12/12  

   Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Hóa   

   Quá trình công tác:           

+ Từ 03/1979 –09/1995:  Nhân viên Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh 

Minh Hải  

+ Từ 10/1995 – 09/1999:  Nhân viên Nhà máy đông lạnh 25 Cà Mau   

+ Từ 10/1999 – 12/2001:  Nhân viên Công ty Liên hiệp xuất nhập khẩu Thủy sản 

Minh Hải 

+ Từ 12/2001 – 07/2011:  Nhân viên Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến 

+ Từ 07/2011 – nay:   Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – 

Công trình Đô thị Hậu Giang  

  Chức vụ hiện tại:  Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình 

Đô thị Hậu Giang   

   Chức vụ nắm giữ ở công ty khác: Nhân viên Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến. 

   Số cổ phần nắm giữ tại ngày 25/03/2017: 0 cổ phần chiếm 0,00% vốn điều  lệ, 

    Trong đó:  + Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0,00% vốn điều lệ. 

     + Số cổ phần sở hữu:0 cổ phần chiếm 0,00% vốn điều lệ.  

  Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không có 

   Các khoản nợ đối với Công ty: Không có          

   Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không có 

   Hành vi vi phạm pháp luật: Không có                           

   Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có       

   Số cổ phần nắm giữ tại tại ngày 25/03/2017 của những người có liên quan: 0 cổ  phần. 

   Những người có liên quan: 

3. Cơ cấu và thành phần của Ban kiểm soát 

a) Trưởng Ban Kiểm soát –Bà Nguyễn Thanh Mai 

   Giới tính:  Nữ 

   Ngày tháng năm sinh: 15/10/1981  

   Nơi sinh:  huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang   

   Quốc tịch:  Việt Nam 

   Dân tộc:  Kinh 

   CMND:   360369071; Ngày cấp: 13/03/2006; Nơi cấp: CA Cần Thơ  

   Quê quán:  huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang  

   Địa chỉ thường trú:    Khu vực 3, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang     

  ĐT liên lạc ở cơ quan: 0711 3 876 357  

   Trình độ văn hóa: 12/12  
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   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh   

   Quá trình công tác:           

+ Từ 2004 – 06/2011:  Nhân viên phòng TC-KT Công ty Cấp thoát nước – Công 

trình Đô thị Hậu Giang  

+ Từ 07/2011 – 05/2012:  Nhân viên phòng TC-HC kiêm Trưởng ban kiểm soát Công 

ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang

   

+ Từ 06/2012 – 06/2015:  Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh kiêm Trưởng 

ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công 

trình Đô thị Hậu Giang 

+ Từ 06/2015 – 08/2016:  Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải hành khách xe buýt kiêm 

Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – 

Công trình Đô thị Hậu Giang 

+ Từ 08/2016 - nay:  Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang 

  Chức vụ hiện tại:  Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước – Công trình Đô thị Hậu Giang   

   Chức vụ nắm giữ ở công ty khác: Không có 

   Số cổ phần nắm giữ tại ngày 25/03/2017: 500 cổ phần chiếm 0,002% vốn điều lệ,  

   Trong đó:  + Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0,00% vốn điều lệ. 

+ Số cổ phần sở hữu: 500 cổ phần chiếm 0,002% vốn điều lệ. 

   Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không có 

   Các khoản nợ đối với Công ty: Không có          

   Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không có 

   Hành vi vi phạm pháp luật: Không có                           

   Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có       

   Số cổ phần nắm giữ tại tại ngày 25/03/2017 của những người có liên quan: 300 cổ  phần. 

   Những người có liên quan: 

b) Thành viên BKS - Ông Trương Hữu Thành 

   Giới tính:  Nam 

   Ngày tháng năm sinh: 02/10/1980  

   Nơi sinh:  huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

   Quốc tịch:  Việt Nam 

   Dân tộc:  Kinh 

   CMND:   363996516; Ngày cấp: 16/12/2014; Nơi cấp: CA Hậu Giang  

   Quê quán:  xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang  

   Địa chỉ thường trú:    43 Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang  
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   ĐT liên lạc ở cơ quan: 0711 3 876 357  

   Trình độ văn hóa: 12/12  

   Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

   Quá trình công tác:           

+ Từ 2002 - 2007:  Nhân viên Công ty Gas Pettolimex  

+ Từ 2007 – 07/2011:   Nhân viên CTCP CTN-CTĐT Hậu Giang 

+ Từ 07/2011 – nay:   Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

– Công trình Đô thị Hậu Giang  

  Chức vụ hiện tại:  Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công 

trình Đô thị Hậu Giang   

   Chức vụ nắm giữ ở công ty khác: Không có 

   Số cổ phần nắm giữ tại ngày 25/03/2017: 4.100 cổ phần chiếm 0,02% vốn điều lệ,  

   Trong đó: + Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0,00% vốn điều lệ. 

     + Số cổ phần sở hữu: 4.100 cổ phần chiếm 0,02% vốn điều lệ. 

  Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không có 

   Các khoản nợ đối với Công ty: Không có          

   Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không có 

   Hành vi vi phạm pháp luật: Không có                           

   Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có       

   Số cổ phần nắm giữ tại tại ngày 25/03/2017 của những người có liên quan: 800 cổ 

  phần. 

   Những người có liên quan: 

a) Thành viên BKS–Bà La Thụy Phiểng 

   Giới tính:  Nữ 

   Ngày tháng năm sinh: 15/04/1979  

   Nơi sinh:  Long Tuyền, Cần Thơ 

   Quốc tịch:  Việt Nam 

   Dân tộc:  Kinh 

   CMND:   361734413; Ngày cấp: 14/05/2012; Nơi cấp: CA Cần Thơ  

   Quê quán:  Long Hòa, thành phố Cần Thơ  

   Địa chỉ thường trú:    khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành  

      phố Cần Thơ         

   ĐT liên lạc ở cơ quan: 0711 3 876 357  

   Trình độ văn hóa: 12/12  

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế   

   Quá trình công tác:           
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+ Từ 2004 – 07/2011:  Làm việc tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang 

+ Từ 08/2011 – nay:   Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

– Công trình Đô thị Hậu Giang  

 Phó phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh 

Hậu Giang 

  Chức vụ hiện tại:  Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công 

trình Đô thị Hậu Giang   

   Chức vụ nắm giữ ở công ty khác: Phó trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Sở  

   Tài chính tỉnh Hậu Giang. 

   Số cổ phần nắm giữ tại ngày 25/03/2017: 0 cổ phần chiếm 0,00% vốn điều lệ, 

   Trong đó:  + Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0,00% vốn điều lệ. 

+ Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0,00% vốn điều lệ. 

   Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không có 

   Các khoản nợ đối với Công ty: Không có          

   Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không có 

   Hành vi vi phạm pháp luật: Không có                           

   Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có       

   Số cổ phần nắm giữ tại tại ngày 25/03/2017 của những người có liên quan: 0 cổ phần. 

   Những người có liên quan: 

4. Cơ cấu và thành phần của Ban Tổng Giám đốc 

a) Tổng Giám đốc - Ông Bùi Trọng Lực 

   Lý lịch trình bày tại phần b của Hội đồng quản trị. 

b) Phó Tổng Giám đốc - Ông Lê Hoàng Thấm 

   Lý lịch trình bày tại phần c của Hội đồng quản trị. 

c) Phó Tổng Giám đốc - Ông Quách Minh Hiển 

Lý lịch trình bày tại phần d của Hội đồng quản trị. 

5. Kế toán trưởng: 

a) Kế toán trưởng – Bà Tô Thị Hiếu    

   Giới tính:  Nữ 

   Ngày tháng năm sinh: 30/09/1963  

   Nơi sinh:  xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa   

   Quốc tịch:  Việt Nam 

   Dân tộc:  Kinh 

   CMND:   363796565; Ngày cấp: 11/11/2010; Nơi cấp: CA Hậu Giang  

   Quê quán:  xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

   Địa chỉ thường trú:    Khu vực 2, phường 4, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang      
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  ĐT liên lạc ở cơ quan: 0711 3 876 357  

   Trình độ văn hóa: 12/12  

   Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán   

   Quá trình công tác:           

+ Từ 08/1982 - 1990:  Kế toán Xí nghiệp gạch  

+ Từ 1990 – 1991:  Kế toán Xí nghiệp gỗ   

+ Từ 1992 – 12/2003:  Kế toán Xí nghiệp Cấp nước Vị Thanh trực thuộc Công ty 

CTN-CTĐT Hậu Giang 

+ Từ 2004 – 2006:  Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán Công ty CTN-CTĐT 

Hậu Giang 

+ Từ 2007 – 10/2010:  Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty CTN-CTĐT Hậu 

Giang 

+ Từ 11/2010 – 07/2011:   Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV CTN-CTĐT Hậu 

Giang 

+ Từ 07/2011 - nay:   Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công 

trình Đô thị Hậu Giang  

  Chức vụ hiện tại:  Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô 

thị Hậu Giang   

   Chức vụ nắm giữ ở công ty khác: Không có 

   Số cổ phần nắm giữ tại ngày 25/03/2017: 9.900 cổ phần chiếm 0,06% vốn điều lệ,  

   Trong đó: + Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0,00% vốn điều lệ. 

+ Số cổ phần sở hữu: 9.900 cổ phần chiếm 0,06% vốn điều lệ. 

   Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không có 

   Các khoản nợ đối với Công ty: Không có          

   Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không có 

   Hành vi vi phạm pháp luật: Không có                           

   Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có       

   Số cổ phần nắm giữ tại tại ngày 25/03/2017 của những người có liên quan: 5.000 cổ

  phần. 

   Những người có liên quan: 

Stt Quan hệ Họ và tên CMND Ngày cấp Nơi cấp 
Số CP sở 

hữu 

01 Chồng  Phạm Chí Diệu 363889398 09/01/2013 
CA Hậu 

Giang 
5.000 

6. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty: 

Công ty đang thực hiện theo quy định hiện hành về quản trị công ty và Luật doanh  

nghiệp. Để tăng cường hiệu quả quản trị Công ty đang từng bước thực hiện tái cấu trúc 
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hệ thống quản trị và vận hành của Công ty theo hướng tinh gọn, tập trung và hiệu quả.  

Trong kỳ ĐHCĐ tới đây, công ty sẽ tiến hành bầu lại TVBKS theo đúng quy định tại 

thông tư 121/2012/TT-BTC.  

Công ty đang xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, quy chế làm việc của các bộ 

phận, Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty. Giám sát việc thực hiện các quy chế này. 

Tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm mục đích thống nhất và chuẩn hóa quy trình 

hoạt động với Quy chế quản trị nội bộ. 

Công ty đang thực hiện soạn thảo và ban hànhQuy chế quản trị nội bộ nhằm mục đích. 

Trong đó thể hiện chi tiết quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 

quản lý và quy chế làm việc của các bộ phận, Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty. 

Triển khai tổ chức công tác giám sát việc thực hiện các quy chế này đồng thời hoàn 

thiện, tăng cường hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. 

VI. PHƯƠNG ÁN BÁN THỎA THUẬN. 

1. Loại cổ phần chào bán thỏa thuận: Cổ phần phổ thông; 

2. Mã chứng khoán: HGW; 

3. Sàn giao dịch: Upcom; 

4. Số lượng cổ phần chào bán thỏa thuận: 1.580.086 cổ phần; 

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần; 

6. Giá khởi điểm: 15.500 đồng/cổ phần; 

7. Bước giá: 100 đồng; 

8. Bước khối lượng: 50.000 cổ phần; 

9. Số  lượng  cổ  phần  mỗi  nhà  đầu  tư  cá  nhân,  pháp  nhân  được  đăng  ký mua  tối  

thiểu: 50.000 cổ phần; 

10. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa: 

1.580.086 cổ phần; 

11. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 1.580.086 cổ phần. 

12. Các bước thực hiện: 

Stt Nội dung 
Thời gian thực 

hiện dự kiến 

Bước 1 

Tiến hành công bố thông tin trên 03 số báo địa phương và 

03 số báo trung ương cho nhà đầu tư đăng ký mua thỏa 

thuận: 

- Bản công bố thông tin; 

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 và 2016; 

Các hồ sơ pháp lý liên quan đến đợt chào bán. 

31/03/2017 

 – 

 04/04/2017  
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Bước 2 Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc và đăng ký mua thỏa thuận.  

31/03/2017 

 –  

28/04/2017 

Bước 3 Tổng hợp danh sách nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận 04/05/2017 

Bước 4 
Gửi thông báo đến nhà đầu tư đã đăng ký mua thỏa thuận 

và đặt tiền cọc 
10/05/2017 

Bước 5 
Tổ chức cuộc thỏa thuận/chào giá cạnh tranh cho các nhà 

đầu tư (*). 
16/05/2017 

Bước 6 

Tổng hợp kết quả bán cổ phần và báo cáo về đợt bán cổ 

phần cho UBND tỉnh Hậu Giang và các nhà đầu tư tham 

gia mua thỏa thuận. 

18/05/2017 

Bước 7 

Thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng cổ phần 

cho các nhà đầu tư được chọn trên sàn giao dịch Upcom và 

chuyển quyền sở hữu trên Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Việt Nam (bao gồm việc CBTT giao dịch của cổ đông 

lớn). 

22/05/2017  

–  

26/05/2017 

(*): trong trường hợp nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận đặt mua vượt số lượng cổ phần chào 

bán thỏa thuận thì tổ chức buổi chào bán cạnh tranh. 

13. Đối tượng mua cổ phần: 

Đối tượng tham gia mua thỏa thuận và các quy định liên quan  

13.1. Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có đủ điều kiện sau đây được 

tham dự mua thỏa thuận 

- Nhà đầu tư trong nước là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội 

được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với 

các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải 

có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân 

hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự. 

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân 

trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt 

động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan 

đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. 

- Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính 

trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức 

nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của 

từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua. 
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13.2. Những người sau đây không được tham gia mua thỏa thuận: 

- Cán bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang có liên quan đến bán thỏa thuận cổ phần của 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tại Hawasuco; 

- Cá nhân và tổ chức tài chính trung gian thực hiện định giá hoặc bán thỏa thuận cổ phần 

của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tại Hawasuco. 

14. Đặt cọc tham gia mua cổ phần 

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo 

giá chào bán.  

Tiền đặt cọc bằng đồng Việt Nam được nộp theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản 

số 118.000.182.445. Nhà đầu tư không được hưởng lãi trên khoản tiền đặt cọc được quy 

định cụ thể theo quy chế chào bán thỏa thuận. Cụ thể như sau: 

- Chủ tài khoản:  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang. 

- Tài khoản số:  118.000.182.445 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi 

nhánh Hậu Giang. 

- Nội dung: Đặt cọc tiền mua thỏa thuận <xxx> cổ phần của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Hậu Giang tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình 

Đô thị Hậu Giang. 

15. Phương án xử lý cổ phần bán thỏa thuận không thành công 

Trường hợp bán thỏa thuận không thành công, Ban đổi mới doanh nghiệp sẽ báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hậu Giang để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. 

16. Quy định nắm giữ về cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của 

Công ty đối với người nước ngoài. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 (có 

hiệu lực từ ngày 01/09/2015) của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 58/2012/NĐ-CP, trong đó quy định: 

“1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng như sau: 

a) Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ lệ sở hữu 

nước ngoài, thì thực hiện theo điều ước quốc tế; 

b) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà 

pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì thực 

hiện theo quy định tại pháp luật đó; 

Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước 

ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%; 

c) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ 

lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong 

các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ 

trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác; 

d) Đối với công ty đại chúng không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c 

Khoản này, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty có 

quy định khác.” 
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Tuy nhiên, do hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ sở hữu nước ngoài cụ 

thể đối với từng ngành nghề kinh doanh của các công ty đại chúng theo Nghị định số 

60/2015/NĐ-CP nên Công ty tạm thời sẽ áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%. 

Sau khi có hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ sở hữu theo ngành nghề kinh doanh, Công ty sẽ 

thực hiện rà soát ngành, nghề kinh doanh, trên cơ sở đó dự kiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và sẽ thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều 

lệ Công ty (nếu có) thông qua triệu tập đại hội đồng cổ đông. Việc báo cáo và công bố 

thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài Công ty sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài (bao gồm tổ chức và cá nhân) tại Công ty vào 

ngày 31/12/2016 là 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty. 

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

Mục đích chào bán là thoái vốn Nhà nước theo chủ trương của Chính phủ thực hiện theo 

Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước theo đó, Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang không thuộc đối tượng doanh nghiệp Nhà 

nước phải nắm giữ vốn. 

VIII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện 

hành liên quan đến quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước. 

IX. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 

1. Tổ chức tư vấn. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT. 

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

Chi nhánh TP. HCM: 233 Đồng Khởi - Quận 1 - TP. HCM. 

2. Tổ chức kiểm toán 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN& DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HCM 

Trụ sở chính: Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. HCM. 

X. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG 

TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 

- Bản công bố thông tin này đã được Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo 

Việt xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang cung cấp. 

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang chịu hoàn toàn trách 

nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này 

là hoàn toàn trung thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có 

thể đánh giá về tài sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của 
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Công ty. 

- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu 

Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học 

TP.HCM. 

-  Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và các hồ sơ có liên quan trước 

khi quyết định đăng ký tham dự mua thỏa thuận. Các nhà đầu tư tham dự mua thỏa 

thuận có trách nhiệm tìm hiểu - đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách 

nhiệm về quyết định đầu tư của mình. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Ban chỉ đạo Đổi mới – Phát triển Doanh nghiệp 

tỉnh Hậu Giang và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được miễn 

trách nhiệm trong trường hợp Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị 

Hậu Giang cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực. 

XI. PHỤ LỤC: 

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, 2016 của CTCP Cấp thoát nước – 

Công trình Đô thị Hậu Giang; 

- Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt phương án bán cổ 

phần thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị 

Hậu Giang; 

- Các hồ sơ cần thiết khác theo quy định. 
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Hậu Giang, ngày ___ tháng ___ năm _____ 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

      (đã ký) 

 

BÙI TRỌNG LỰC 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

      (đã ký) 

 

DƯƠNG VĂN THỌ 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

 

VÕ HỮU TUẤN 

 


