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BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC CUNG CẤP NƢỚC SẠCH HUYỆN 

CHÂU THÀNH 

(Quyết định số 695/QĐ-UB ngày 25 tháng 07 năm 1998 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre) 

CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG 

Tổ chức có cổ phiếu được chào bán: BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC CUNG CẤP 

NƢỚC SINH HOẠT HUYỆN CHÂU THÀNH 

Vốn điều lệ của tổ chức được chào bán: 30.900.000.000 đồng 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.090.000 cổ phần 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông 

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 834.200 cổ phần 

Chiếm tỷ lệ: 27,00% vốn điều lệ                     

Phương thức chào bán: Đấu giá công khai thông qua Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần 

Bước giá 100 đồng 

Bước khối lượng 100 cổ phần 

Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước 

theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần 

đầu ra công chúng của Ban quản lý khai thác cung 

cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành 

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 834.200 cổ phần 

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 10 cổ phần 

Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được 

mua tối đa: 
834.200 cổ phần 

Địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham 

dự, nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần: 
Tại các đại lý đấu giá 

Thời gian đăng ký tham dự, nộp tiền đặt cọc, 

nhận và nộp phiếu đấu giá, thời gian tổ chức 

đấu giá: 

Theo Quy chế đấu giá 

Địa điểm tổ chức đấu giá: ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 

Đặt cọc: 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo 

giá khởi điểm. 
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PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 

1. Căn cứ pháp lý 

 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; 

 Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn bán cổ phần 

lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; 

 Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý tài 

chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

thành công ty cổ phần; 

 Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá 

trị doanh nghiệp Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành để 

thực hiện cổ phần hóa; 

 Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 21/03/2018 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê 

duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt 

huyện Châu Thành thành công ty cổ phần; 

 Căn cứ biên bản họp Ban chỉ đạo Cổ phần hóa BQL nước ngày 21/03/2016 về việc 

thống nhất phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và cổ phần đấu giá công 

khai. 



BAN QUẢN LÝ NƢỚC HUYỆN CHÂU THÀNH                                CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Đơn vị tƣ vấn: BVSC  Trang 5 
 

2. Những ngƣời chịu trách nhiệm chính đối với bản công bố thông tin 

2.1. Ban chỉ đạo cổ phần hoá 

Họ và tên Chức vụ 
Vị trí trong 

BCĐ CPH 

Ông Nguyễn Minh Cảnh  
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bến Tre 
Trưởng ban 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga 
Phó Chủ tịch UBND huyện Châu 

Thành 
Phó trưởng ban 

Ông Trần Văn Hoàn 

Trưởng ban Quản lý khai thác cung 

cấp nước sinh hoạt huyện Châu 

Thành 

Phó trưởng ban 

Ông Nguyễn Công Bằng 

 

Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế 

tập thể và tư nhân Sở KH&ĐT 

Ủy viên 

 

Bà Lê Thị Luyến 
Quyền Trưởng phòng Tài chính 

doanh nghiệp thuộc Sở Tàic hính 
Ủy viên 

Ông Nguyễn Văn Chương 

Phó Trưởng phòng Lao động tiền 

lương – BHXH Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Ủy viên 

Bà Lê Yến Duy 

Phó trưởng phòng Tổ chức biên chế 

& Tổ chức phi chính phủ thuộc Sở 

Nội vụ 

Ủy viên 

Ông Lê Hùng Cường 

 

Trưởng Phòng Kinh tế Văn phòng 

UBND tỉnh 
Ủy viên 

2.2. Tổ chức phát hành 

BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC CUNG CẤP NƢỚC SẠCH HUYỆN CHÂU THÀNH 

Ông Trần Văn Hoàn  Trƣởng ban 

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

phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá về tình hình hoạt động 

kinh doanh, tình hình tài chính, giá trị doanh nghiệp và triển vọng phát triển của Ban quản lý 

khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành. 

2.3. Tổ chức tƣ vấn 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

Ông Nguyễn Văn Khánh Phó Giám đốc 
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Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong 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 Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành cung cấp nhưng không 

hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán. 

3. Các thuật ngữ viết tắt 

Tổ chức phát hành: Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu 

Thành (Ban quản lý nước huyện Châu Thành) 

Tổ chức tư vấn đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) 

Cổ phiếu:  Cổ phiếu của Công ty Cổ phần nước sinh hoạt Châu Thành (là 

công ty sau khi chuyển đổi Ban quản lý khai thác cung cấp nước 

sinh hoạt huyện Châu Thành thành công ty cổ phần) 

BQL/Ban quản lý: Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu 

Thành 

UBND: Ủy ban nhân dân 

CTCP: Công ty cổ phần 

HĐTV: Hội đồng thành viên 

CPH: Cổ phần hóa 

ĐHĐCĐ:  Đại hội đồng cổ đông 

BCTC: Báo cáo tài chính 

CBCNV: Cán bộ công nhân viên 

TSCĐ: Tài sản cố định 

HĐ: Hợp đồng 

ROS: Tỷ suất lợi nhuận ròng 

ROA:  Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 

ROE:  Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 
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PHẦN II: TÌNH HÌNH VỀ DOANH NGHIỆP TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA 

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hóa 

 Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:  Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu 

Thành 

 Tên giao dịch: Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu 

Thành 

 Địa chỉ trụ sở:  ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến 

Tre. 

 Điện thoại: (84 - 275) 3869 852  

 Fax:             (84 - 275) 3869 851 

 Mã số thuế: 1300350279 

2. Chức năng nhiệm vụ 

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 01/3/2011, thay đổi lần thứ 6 ngày 27 tháng 12 năm 2013, 

ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: 

 Lập kế hoạch, tổ chức quản lý, khai thác, xử lý và cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; 

 Hoạt động sửa chữa đường ống, lắp đặt hệ thống dẫn nước. 

3. Quá trình hình thành và phát triển 

Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành được thành lập theo Quyết 

định số 695/QĐ-UB ngày 25 tháng 07 năm 1998 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre. 

4. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 

Với kinh nghiệm hơn 18 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn 

huyện Châu Thành, Ban quản lý có những lợi thế nhất định về khách hàng và kinh nghiệm 

bán hàng và cung cấp dịch vụ, đặc biệt là việc cung cấp nước sinh hoạt, sản phẩm cung cấp 

của Ban quản lý cụ thể là cung cấp nước sinh hoạt. 

Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành trực thuộc Chủ Sở hữu 

UBND huyện, có 100% nguồn vốn Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị là cung cấp nước 

sinh hoạt nông thôn và phạm vi hoạt động chủ yếu là lập kế hoạch, khai thác, xử lý và cung 

cập nước sinh hoạt trên địa bàn cánh Đông huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre theo chính sách 

giá do Nhà nước quy định. 

5. Đánh giá nguồn nhân lực 
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 Nguồn nhân lực: 

Tổng số lao động của Ban quản ly tại thời điểm 22/11/2017 (thời điểm phê duyệt giá trị doanh 

nghiệp) là 52 người, cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau: 

Tiêu chí 
Tổng số lƣợng 

(người) 

Tỷ trọng 

(%) 
Ghi chú 

Đại học 17 32,6  

Cao đẳng 08 15,3  

Trung, sơ cấp 12 23,0  

Công nhân lành nghề, khác 15 28,8  

Nguồn: Ban quản lý 

 Bố trí sử dụng lao động 

Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần là 52 người, trong đó: 

Tiêu chí 
Tổng số lƣợng 

(người) 

Tỷ trọng 

(%) 
Ghi chú 

Số lao động có trình độ đại học và trên 

đại học 
17 32,6  

Số lao động có trình độ cao đẳng, 

trung cấp 
08 15,3  

Trung, sơ cấp 12 23,0  

Công nhân lành nghề, khác 15 28,8  

Nguồn: Ban quản lý 

6. Giá trị doanh nghiệp 

Theo Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để 

cổ phần hóa Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành, giá trị thực tế 

của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 28/02/2017 để cổ phần hóa được thể hiện như sau: 

 Tổng giá trị thực tế doanh nghiệp: 39.226.218.782đồng 

 Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 30.982.166.395 

(Chi tiết theo phụ lục số 2 đính kèm) 

7. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp 

7.1. Thực trạng về tài sản cố định 

Tình hình tài sản cố định của Ban quản lý theo số liệu sổ sách kế toán tại thời điểm xác định 

giá trị doanh nghiệp (28/02/2017) thể hiện tóm tắt ở bảng sau: 

Đơn vị tính: ngàn đồng 
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Tên tài sản 

Giá trị tài sản theo sổ kế toán 
Giá trị tài sản xác định theo 

thực tế 
Chênh lệch 

Nguyên giá Giá trị còn lại Nguyên giá Giá trị còn lại Nguyên giá Giá trị còn lại 

B 1 3 5 7 8=5-1 9=7-3 

Nhà cửa, vật kiến trúc 42.145.775 24.585.108 47.779.765 32.946.446 5.633.990 8.361.338 

Máy móc thiết bị 
      

Phương tiện vận tải 
      

Thiết bị dụng cụ quản 

lý       

Tài sản cố định khác 1.015.035 547.752 1.112.191 
 

97.155 141.715 

Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Ban quản lý tại thời điểm28/02/2017 do Tổ 

chức định giá ban hành và Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh 

Bến Tre.   

7.2. Thƣc̣ traṇg về đất đai đang sử dụng 

Ban quản lý đang quản lý và sử dụng tổng diện tích đất 5.258,5 m2 với hình thức nhà nước 

giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

8. Danh sách những công ty mẹ và công ty con 

 Danh sách công ty mẹ: không có; 

 Danh sách các công ty con, công ty liên kết: không có. 

9. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 

năm trƣớc khi cổ phần hoá 

9.1. Tình hình hoạt động kinh doanh 

a. Doanh thu 

Doanh thu của Ban quản lý chủ yếu là: (1.1) Bán nước thành phẩm; (1.2) Bán vật tư ngành 

nước. Cơ cấu doanh thu của Ban quản lý trong từng lĩnh vực hoạt động qua các năm cụ thể 

như sau: 

(Đvt: triệu đồng) 

Stt Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

1 Doanh thu thuần 13.980 99,80% 15.851 99,81% 18,078 99,85% 

1.1 
Doanh thu bán nước 

thành phẩm 
12.732 90,89% 14.869 93,63% 16,982 93,80% 
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Stt Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

1.2 Doanh thu bán vật tư 1.248 8.91% 982 6,18% 1,096 6,05% 

2 
Doanh thu hoạt động tài 

chính 
4 0,03% 4 0,03% 4 0,03% 

3 Doanh thu khác 24 0,17% 26 0,16% 21 0,12% 

  Tổng cộng 14.008 100,00%  15.881 100,00% 18.103 100,00% 

Nguồn: BCTC năm 2015, 2016 và 2017 của Ban quản lý 

b. Nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu chính liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của Ban quản lý là: 

nước đầu vào, điện chiếu sáng và các vật tư  phục vụ cho việc thi công mới đường ống, sữa 

chửa hệ thống cấp nước. Do vậy, bất kỳ sự biến động giá cả của các mặt hàng chuyên 

ngành nước sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của Ban quản lý.   

c. Chi phí sản xuất 

Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh các năm 2015, 2016, 2017, cụ thể như sau: 

(Đvt: triệu đồng) 

Stt Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

1 Giá vốn hàng bán 9.537 82,98% 10.551 84,12% 13,035 86.22% 

1.1 
Giá vốn bán nước 

thành phẩm 
8.452 73,54% 9.752 77,75% 12,218 80.82% 

1.2 Giá vốn vật tư bán ra 1.085 9,44% 798 6,36% 817 5.40% 

2 Chi phí tài chính 652 5,67% 493 3,93% 505 3.34% 

3 
Chi phí quản lý kinh 

doanh 
1.304 11,35% 1.500 11,96% 1,578 10.44% 

 
Tổng cộng 11.493 100,00% 12.543 100,00% 15,118 100,00% 

Nguồn: BCTC năm 2015, 2016 và 2017 của Ban quản lý 

d. Trình độ công nghệ 

So với các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực hiện nay, Ban quản lý thuộc nhóm có trình 

độ công nghệ ở mức trung bình. Phương tiện của Ban quản lý ngoài một số được sản xuất 

trước năm 2000, còn lại mới được đầu tư trong vòng 05 năm trở lại đây với nhiều phương 
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tiện chuyên dùng phục vụ trong ngành nước. Để đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh được ổn định, Ban quản lý có tổ sửa chữa chuyên phục vụ việc sửa chữa nhỏ và 

thay thế phụ tùng cho các hệ thống ống cấp nước khi cần thiết. Máy móc thiết bị của tổ sửa 

chữa được trang bị tương đối đầy đủ.  

e. Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 

Với đặc thù loại hình kinh doanh của Ban quản lý là hoạt động trong lĩnh vực cung ứng 

nước sinh hoạt, do đó Ban quản lý chủ yếu tập trung thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ 

thống cấp nước nhằm giảm thiểu hao hụt. Trong tương lai, khi chuyển đổi qua công ty cổ 

phần trong điều kiện thuận lợi, dự kiến phát triển thêm một số dịch vụ về môi trường. 

f. Tình hình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm/dịch vụ 

Trong hoạt động kiểm tra chất lượng, Ban quản lý áp dụng các tiêu chuẩn quy định cho từng 

loại sản phẩm, dịch vụ riêng biệt. Bên cạnh đó, quá trình làm việc được quản lý, giám sát 

thông qua nhật ký sản xuất, quy định chuyên ngành và bộ tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT 

cũng như kết quả công việc. Ngoài công tác tự kiểm tra của Ban quản lý, còn có sự phối hợp 

kiểm tra, giám sát và các phản hồi của khách hàng để tiến hành nghiệm thu xác nhận chất 

lượng, khối lượng sản phẩm dịch vụ. 

g. Hoạt động Marketing 

Hoạt động Marketing vẫn được Ban điều hành đặc biệt chú trọng. Ban quản lý quảng bá 

hình ảnh thông qua các kênh công tác xã hội và đoàn thể trong huyện, tỉnh cũng như khu 

vực khác. 

h. Nhãn hiệu thƣơng mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

Hiện tại Ban quản lý chưa có nhãn hiệu thương mại cũng như Logo. Sau khi chuyển sang 

hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, Ban quản lý sẽ tiến hành thiết kế Logo và đăng 

ký hình ảnh logo với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và Công nghệ. 

i. Các hợp đồng lớn đang đƣợc thực hiện hoặc đã đƣợc ký kết 

STT SỐ HĐ TÊN ĐỐI TÁC NỘI DUNG GIÁ TRỊ (đồng) 

1 
01/HĐNC- ĐPH 

Ngày 03/04/2017 

Công ty Cổ phần Tư vấn- 

Dịch vụ- Xây dựng Đặng  

Phát 

Chi phí nhân công thi công 

hệ thống cấp nước cácxã 

Giao Hòa; Giao Long; An 

Phước dài 5.164m 

309.465.528 

2 68/HĐNC- PTH 

Công ty Cổ phần Tư vấn – 

Thiết Kế - Xây dựng Phước 

Thành 

Ch Chi phí nhân công thi 

công hệ thống cấp nước 

liên xã Hữu Định -  Phước  

Thạnh dài 5.712m 

359.364.617 
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STT SỐ HĐ TÊN ĐỐI TÁC NỘI DUNG GIÁ TRỊ (đồng) 

3 
02/HĐNC-ĐPH 

Ngày 08/05/2017 

Công ty Cổ phần Tư vấn- 

Dịch vụ- Xây dựng Đặng  

Phát 

Chi phí nhân công thi công 

hệ thống cấp nước các xã 

Quới Sơn; Giao Long; 

Tam Phước dài 5.614m 

339.408.605 

4 
01/HĐNC-ĐPH 

Ngày 01/03/2017 

Công ty Cổ phần Tư vấn- 

Dịch vụ- Xây dựng Đặng  

Phát 

Chi phí nhân công thi công 

đường ống cấp nước ĐX 

04  xã Quới Sơn 

100.427.991 

5 
05/HĐNC-ĐPH 

Ngày 01/03/2017 

Công ty Cổ phần Tư vấn- 

Dịch vụ- Xây dựng Đặng  

Phát 

Chi phí nhân công thi công 

đường ống cấp nước ĐX 

02 xã Quới Sơn 

202.360.074 

6 
07/HĐXD-ĐPH 

Ngày 01/12/2017 

Công ty Cổ phần Tư vấn- 

Dịch vụ- Xây dựng Đặng  

Phát 

Thi công công trình : Hệ 

thống rửa lọc trạm thị trấn; 

Hạng mục :Nâng cấp hệ 

thống rửa lọc 

291.966.894 

7 
01/HĐXD-ĐPH 

Ngày 09/01/2018 

Công ty Cổ phần Tư vấn- 

Dịch vụ- Xây dựng Đặng  

Phát 

Thi công công trình : Nâng 

cấp trạm thị trấn; Hạng 

mục : Cải tạo Bể lắng; Sân 

nền; Mái che nhà tiền chế 

233.952.031 

8 
02/HĐNC-ĐPH 

Ngày 10/01/2018 

Công ty Cổ phần Tư vấn- 

Dịch vụ- Xây dựng Đặng  

Phát 

Chi phí nhân công thi công 

hệ thống cấp nước các xã 

Quới Sơn;An Phước;An 

Khánh; Giao Hòa; Tường 

Đa; Phước  thạnh; Hữu 

Định; Phú An Hòa dài 

5.721m 

259.353.791 

Nguồn: Ban quản lý 

9.2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trƣớc khi 

cổ phần hoá 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty giai đoạn các năm 

trước khi cổ phần hóa được tóm tắt ở bảng sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

1.  Tổng giá trị tài sản 36.167 40.976 49.527 

2.  Vốn Nhà nước theo sổ sách kế toán 9.017 9.017 9.017 

3.  Nợ ngắn hạn 2.584 4.937 3.291 
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Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

4.  Nợ dài hạn 5.200 1.565 2.667 

5.  Tổng số lao động (người) 49 51 52 

6.  Tổng quỹ lương 2.206 2.833 2.563 

7.  Thu nhập bình quân người/tháng/ngàn đồng 3.700 4.100 5.500 

8.  Tổng doanh thu 13.980 15.851 18.078 

9.   Giá vốn hàng bán 9.537 10.551 13.035 

10. Tổng chi phí gián tiếp khác 1.955 1.993 2.083 

11. Lợi nhuận sau thuế 2.012 2.669 2.330 

12. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn nhà nước 22,31 29,59 25,84 

13. Tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 38,47 29,42 25,51 

14. Vốn chủ sở hữu 20.230 22.096 23.366 

Nguồn: Ban quản lý 

9.3. Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất của Công ty 

 Thuận lợi 

- Ban quản lý được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Châu 

Thành và chính quyền các cấp ở địa phương, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban quản 

lý thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được cấp trên giao 

hàng năm.  

- Chi bộ, Ban quản lý, các tổ chức đoàn thể quần chúng, cùng tập thể nhân viên, người 

lao động trong Ban quản lý luôn đoàn kết nhất trí trong công tác lãnh đạo và điều 

hành sản xuất kinh doanh. 

- Ban quản lý có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, tâm huyết và có trách nhiệm với 

công việc. Đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiều kinh nghiệm 

thực tiển, tinh thần đoàn kết và tự giác cao. 

- Đội ngũ nhân viên quản lý, chuyên môn kỹ thuật đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm 

trong quá trình công tác. 

 Khó khăn 

- Một số máy móc, thiết bị của Ban quản lý đang sử dụng đã được lắp đặt từ nhiều năm 

trước đến nay không phù hợp về công suất khai thác nước. Ban quản lý đang có kế 

hoạch để đầu tư thay thế dần các máy móc thiết bị này, tuy nhiên việc đầu tư đòi hỏi 

nguồn vốn lớn, trong khi đó nguồn vốn của Ban quản lý hiện có giới hạn. 

- Địa bàn các khu dân cư của huyện nằm trên phạm vi rộng, thiếu tập trung, Ban quản 

lý đang gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư, do vậy để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước 

tại các khu vực dân cư nông thôn cần có sự hỗ trợ vốn từ ngân sách Nhà nước cho các 
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công trình trên. 

- Nhân viên, người lao động Ban quản lý có kinh nghiệm thực tiển nhưng trình độ chưa 

đồng đều, nhân viên kỹ thuật được đào tạo từ nhiều ngành nghề khác nhau đa số 

không trong ngành nước, kiến thức quản lý hạn chế do chưa qua đào tạo, kiêm nhiệm 

nhiều nhiệm vụ. Do đó trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Ban quản lý 

còn những bất cập. 

- Hiện tượng ngập mặn ngày càng diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng 

đến nguồn nước cung cấp của Ban quản lý trong những tháng mùa khô. 

10. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

Ban Quản lý hiện đang quản lý hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến 

Tre, là địa bàn hoạt động Ban quản lý không có sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng 

ngành. 

Bên cạnh đó, quá trình tập trung dân cư và đô thị hóa đang diễn ra trên địa bàn huyện đã 

thúc đẩy nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ liên quan đến nước sinh hoạt ngày càng 

tăng. Việc các cấp ủy Đảng và chính quyền luôn quan tâm đến việc mở rộng phạm vi cung 

cấp nước sạch nhằm phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân, đây cũng là tiêu chí trong tiến trình 

xây dựng Nông thôn mới của huyện đã làm cho lĩnh vực hoạt động của Ban quản lý hứa hẹn 

nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. 

11. Phƣơng hƣớng hoạt động sản xuất kinh doanh sau Cổ phần hóa 

11.1. Một số dự báo  

 Tình hình kinh tế - xã hội 

Bến Tre là một trong 13 tỉnh, thành của vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với các 

tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh. Giao thông đường thủy và đường bộ thuận lợi, cầu 

Rạch Miễu là cửa ngõ kết nối Bến Tre với Khu kinh tế động lực giàu tiềm năng ở phía Nam. 

Thế mạnh của tỉnh là kinh tế vườn và kinh tế biển. Nông nghiệp đóng vai trò chính và từng 

bước chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ. Trong những 

năm qua việc đầu tư các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Phát triển các khu 

du lịch nghĩ dưỡng, Resort … Xây dựng khu đô thị, khu dân cư, nhà ở. Riêng về ngành 

nước, triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất 

và sinh hoạt giai đoạn 2016-2020. Thực hiện lồng ghép để đa dạng các nguồn vốn đầu tư 

nâng cấp, mở rộng và xây mới các công trình cấp nước sạch tập trung cho dân cư khu vực 

nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đưa vào sử dụng công trình nâng cấp mở rộng 

Nhà máy nước Hòa Lợi (Thạnh Phú), Nhà máy nước Thạnh Phú - giai đoạn 3 (Thạnh Phú), 

Nhà máy nước Lương Phú (Giồng Trôm); thực hiện dự án mô hình xử lý nước nhiễm mặn 

công nghệ RO Nhà máy nước An Phú Trung và Nhà máy nước Bình Thành; triển khai đầu 

tư xây dựng Dự án cấp nước cho dân cư khu vực Cù lao Minh trong điều kiện biến đổi khí 

hậu và nước biển dâng (SPRCC) khi được Trung ương phân bổ vốn. Phối hợp với các đơn 
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vị tài trợ triển khai các dự án cấp nước đạt hiệu quả. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ dân sử 

dụng nước sạch đạt 48%. Với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi và ổn định, nhiều 

chỉ tiêu cơ bản của tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, CNH, HĐH ở một tỉnh nông nghiệp 

giàu tiềm năng nhưng cũng lắm khó khăn, nhưng đang trên đà tăng trưởng kinh tế như hiện 

nay, cùng với việc chuẩn bị một nguồn nhân lực đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, Bến 

Tre sẽ tiến nhanh hơn trong sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng Bến Tre văn minh, giàu mạnh 

hơn. 

 Đặc điểm tình hình ngành nghề kinh doanh của Ban quản lý 

Châu Thành là huyện cửa ngõ của tỉnh Bến Tre, nằm ở phía trên cù lao An Hóa và cù lao 

Minh, được bao bọc và chia cắt bởi ba trong chín nhánh của  sông Cửu Long: Sông Tiền, Ba 

Lai và Hàm Luông. Huyện có vị trí đặc trưng của một huyện ở vùng hạ lưu của miền đồng 

bằng châu thổ sông Cửu Long với cảnh quan cồn, bãi và sông rạch chằng chịt. Huyện có vị 

trí Bắc giáp sông  Tiền và thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), Nam giáp Thành phố Bến Tre, 

Đông giáp huyện Bình Đại, Tây giáp huyện Chợ Lách,từ huyện Châu Thành theo QL 60 đi 

về phía Nam 8 km là đến Thành Phố Bến Tre; theo QL 60 và QL1 đi về phía Bắc 80 km là 

đến Thành phố Hồ Chí Minh.Từ điều kiện về tự nhiên nêu trên, địa bàn huyện chia thành 

hai vùng rõ rệt là vùng thuộc các xã cánh Tây và vùng thuộc các xã cánh Đông. Các xã cánh 

Đông giáp sông Tiền thường chịu ảnh hưởng của nước ngập mặn từ 3 đến 5 tháng trong 

năm, các xã cánh Đông giáp sông Ba Lai từ khi có công trình cống đập Ba Lai ngăn mặn 

nên nước ngọt quanh năm.  

- Hệ thống cấp nước: 

Trên địa bàn huyện có 05 trạm cấp  nước chủ lực của Ban quản lý nước Châu Thành phục 

vụ nhân dân trên 13 xã đó là: An Hóa, An Phước,Thi Trấn- Tam Phước và An Hiệp ngoài ra 

có một số trạm cấp nước của đơn vị khác là: Doanh nghiệp tư nhân và các công trình nước 

sạch nông thôn. 

Nhìn chung huyện Châu Thành ngoài những thuận lợi cơ bản về vị trí địa lý là huyện cửa 

ngõ của tỉnh, có những kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong 

những năm qua được sự đầu tư, hỗ trợ rất lớn của tỉnh và Trung ương để khai thác thế mạnh 

địa phương. Sự đầu tư nầy giúp huyện phát triển hạ tầng cơ sở đồng bộ và là điều kiện tiên 

quyết để thu hút các nhà đầu tư. 

11.2. Mục tiêu và định hƣớng phát triển công ty cổ phần 

Trên cơ sở những dự báo, nhận định tình hình mới, doanh nghiệp xây dựng mục tiêu, 

định hướng của công ty cổ phần như sau: 

 Mục tiêu  
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Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty theo hướng kinh doanh đa ngành nghề, trong đó tập 

trung 03 lĩnh vực kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho tiêu dùng; 

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; sản xuất đồ uống không cồn. 

Xóa bỏ rào cản về cơ chế, quy định đối với đơn vị sư nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh; Tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu chuyển đơn 

vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng Công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý 

các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công 

nghệ và thị trường. 

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản 

lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi. 

 Định hƣớng 

Hợp tác, liên kết các cổ đông, đối tác có tiềm năng về vốn, kỹ thuật, thị trường, về năng lực 

quản trị… tạo ra chuỗi giá trị, nguồn lực tổng hợp để có lợi thế cạnh tranh hơn, hiệu quả 

hơn. 

11.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

 Cơ sở xây dƣṇg kế hoac̣h 

Kế hoạch kinh doanh của Công ty được xây dựng dưạ trên môṭ số các cơ sở và dự báo như 

sau: 

- Công ty là đơn vị có truyền thống, hoạt động uy tín và hàng năm được các cấp chính 

quyền địa phương tin tưởng giao thực hiện cung cấp các dịch vụ công ích trên địa bàn 

huyện và các vùng phụ cận. 

- Các dự án của Công ty đang dần đi vào vận hành và hoạt động, mặc dù tạo ra thách 

thức không nhỏ trong việc đảm bảo hiệu quả kinh doanh nhưng nếu tạo ra sản phẩm 

tốt, cạnh tranh và phát triển được thị trường sẽ đóng góp tốt vào kết quả kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

- Các yếu tố sau thời gian dài biến động như : chi phí xăng dầu, điện nước, tiền lương và 

các khoản trích theo lương của người lao động …đến nay đã dần đi vào ổn điṇh làm 

giảm áp lực chi phí của doanh nghiệp; 

- Các chính sách ưu đãi về Thuế suất thu nhâp̣ doanh nghiêp̣ từ 01/01/2016; 

Trên cơ sở dự báo , nhận định trước tình hình mới , mục tiêu và nguồn lực mới , và kế thừa 

các kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được , Công ty đa ̃xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản 

xuất kinh doanh với sự đồng tính, nhất trí cao của người lao động và Ban lãnh đạo Công ty. 

 Tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ 

phần 
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Trên cơ sở của tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt động của Công ty 

sau khi cổ phần và nền tảng các nguồn lực hiện có, Công ty đưa ra dự kiến các chỉ tiêu kinh 

tế trong ba năm tiếp theo như sau: 

(Đvt: triệu đồng) 

Stt Danh mục Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

TT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

1 Sản lượng nước sản xuất       

 a Nước sạch sản xuất (m3) 3.378 3.716 3.994 

 b Nước sạch tiêu thụ (m3) 2.705 2.976 3.199 

2  Doanh thu 22.161 24.377 26.205 

 
Tốc độ tăng doanh thu (%) 20  10  10 

3 Tổng chi phí 18.668 20.535 21.562 

4 Lợi nhuận trước thuế 3.493 3.842 4.644 

  Nộp thuế TNDN 20% 699 768 929 

5 Lợi nhuận  sau  thuế 2.794 3.074 3.715 

  
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh 

thu (%) 
15,76 15,76 10,7 

  Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST) 419,16 461,08 557 

  Quỹ khen thưởng , phúc lợi (10%) 279,44 307,38 372 

  Quỹ thưởng ban điều hành (2%) 55,89 61,48 74 

  lợi nhuận chia cổ tức  2.040 2.244 2.712 

  Tỷ suất cổ tức/vốn điểu lệ (%) 6,60 7,26 8,77 

6 Vốn điều lệ 30.900 30.900 30.900 

  
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều 

lệ (%) 
9,04 9,94 12.02 

7 Số  lao động (người) 81 89 92 

8 Tổng quỹ lương 5.077 5.585 5.864 

9 Thu nhập bình quân/người/tháng 5,23 5,75 6,04 

10 Tổng vốn kinh doanh 75.322 79.754 83.411 

(Nguồn: Ban quản lý dự báo) 

 Các chỉ tiêu chính: 

- Tăng trưởng chung ≥ 5% so với năm trước; 

- Doanh thu đạt 85-90% sản lượng; 
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- Thu nhập bình quân người lao động tăng hàng năm từ 8% trở lên; 

- Trả cổ tức cho các cổ đông từ 5% trở lên; 

- Đầu tư, mua sắm thiết bị đổ mới công nghệ mỗi năm từ đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh 

doanh; 

- Bảo đảm 100% các công trình đạt chất lượng, tiến độ, an toàn; 

- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng 100% yêu cầu về kỹ thuật 

và công nghệ. 

11.4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm 2018-2020 đã đề ra. Công ty đã đưa ra các 

nhóm giải pháp gồm: 

 Giải pháp về tài chính - vốn 

Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, cân đối đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. Sử 

dụng vốn đúng mục đích. quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn; thực hiện tiết giảm chi 

phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm bảo toàn và phát triển vốn. Tích cực tìm kiếm đối tác để 

triển khai các dự án đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm phát huy lợi thế thương 

mại tại các khu đất mà Công ty được giao quản lý sử dụng để tạo nguồn vốn cho sản xuất 

kinh doanh.  

 Giải pháp về quản trị doanh nghiệp 

Tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân lực theo hướng tinh gọn hiệu quả; Hệ thống 

hoạt động cơ bản và các mặt trọng yếu tại các đơn vị thành viên và liên kết. Hoàn thiện hệ 

thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp. Tiếp tục liên kết với các đối tác chiến lược có thế 

mạnh và uy tín để cùng phát triển. Tăng cường trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban 

điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Tăng cường hoạt động 

kiểm tra. giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty 

để có những biện pháp kịp thời nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn đã đầu tư. 

 Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

Thực hiện thường xuyên công tác đánh giá phân loại cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ 

theo yêu cầu đúng quy định. Rà soát thay đổi nhân sự. thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý phù 

hợp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả làm việc. Đổi mới thực sự 

công tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý hiệu quả nguồn nhân lực của Công ty đáp ứng yêu 

cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017-2019 và định hướng đến 

2020. 

 Giải pháp về chất lƣợng nƣớc, công suất cung cấp và nguồn nƣớc bị nhiễm mặn do 

biến đổi khí hậu 
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Sau khi cổ phần hóa, Công ty thực hiện phương án xây dựng mới: 

- Nhà máy nước Tam Phước công suất 200m3/giờ tại thửa đất số: 10, tờ bản đồ số: 08 

tại ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành. Nguồn nước cung cấp nguồn 

nước mặt sông Ba Lai. 

- Nhà máy nước Quới Sơn tại ấp Quới An, xã Quới Sơn tại Thửa số: 259, tờ bản đồ 

số:09. Nguồn nước cấp nước mặt sông Tiền và nguồn nước ngầm. 

- Nâng công suất nhà máy nước An Hóa lên 200m3/ giờ khi âu thuyền vàm Giao hòa thi 

công xong, thuộc dự án ngọt hóa Ba lai thì chất lượng nước sẽ ngọt hóa 100%. 

- Song song đó nâng cấp trạm cấp nước An Phước lên 200m3/ giờ để phục vụ khu vực 

giữa cánh Đông huyện Châu Thành. 

12. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 

12.1. Cơ sở xây dựng vốn điều lệ 

Căn cứ kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn nhà nước của Ban quản lý tại 

thời điểm 28/02/2017 theo Quyết định số 2843/QĐ-UBND, ngày 22/11/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Ban quản lý khai thác cung cấp nước 

sinh hoạt huyện Châu Thành để thực hiện cổ phần hóa, giá trị thực tế của doanh nghiệp tại 

thời điểm ngày 28/02/2017 là 39.226.218.782 đồng. 

Trong đó:  

 Giá trị thực tế phần vốn nhà nƣớc tại doanh nghiệp đến 28/02/2017của thẩm định 

giá và xác định: 30.982.166.395 đồng 

 Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp: 0 đồng. 

12.2. Vốn điều lệ công ty cổ phần 

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động hoạt sản kinh doanh dựa trên việc tái cơ cấu nhằm tạo ra 

một cấu trúc tài chính lành mạnh làm tiền đề cho sự phát triển ổn định và bền vững của 

doanh nghiệp sau khi chuyển đổi đồng thời tạo nguồn vốn chủ động cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Ban quản lý đã xác định nhu cầu vốn điều lệ của công ty cổ phần như sau: 

 Vốn điều lệ: 30.900.000.000 đồng (Ba mươi tỷ chín trăm triệu đồng); 

 Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần; 

 Số lượng cổ phần: 3.090.000 cổ phần. 

 Phần giá trị lẻ 82.166.395 đồng sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. 

12.3. Cơ cấu cổ đông 
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Cơ cấu vốn điều lệ: Theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo đề xuất 

xây dựng phương án Nhà nước nắm giữ cổ phần ở mức 45,00% vốn điều lệ. Cơ cấu vốn điều lệ 

theo cổ phần sở hữu của các cổ đông như sau: 

Stt Danh mục 
Tỷ lệ  

sở hữu 
Số cổ phần Giá trị cổ phần 

1 Cổ phần Nhà nước nắm giữ 45,00% 1.390.500  13.905.000.000  

2 Cổ phần bán ưu đaĩ cho người lao đôṇg 3,00%  92.800  928.000.000  

2.1 
Cổ phần ưu đãi cho người lao đôṇg theo 

năm làm viêc̣ trong khu vưc̣ Nhà nước; 
1,21%        37.600  376.000.000  

2.2 
Cổ phần bán cho người lao đôṇg theo cam 

kết làm viêc̣ lâu dài 
1,79 % 55.200 552.000.000  

3 Cổ phần bán ra bên ngoài 52,00% 1.606.700 16.067.000.000  

3.1 Nhà đầu tư chiến lược 25,00% 772.500 7.725.000.000  

3.2 Cổ đông bán thông qua đấu giá 27,00% 834.200 8.342.000.000  

Tổng cộng: 100,00% 3.090.000  30.900.000.000 

13. Phƣơng án tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần 

Trong giai đoaṇ 2018-2020, Công ty duy trì mức vốn điều lệ là 30,90 tỷ đồng. 

14. Những khó khăn của phƣơng án cổ phần hóa 

14.1. Khó khăn của đợt chào bán 

Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, quá trình cổ phần hóa đã được đẩy 

mạnh hơn. Chỉ trong chín tháng đầu năm đã có 71 doanh nghiệp nhà nước (DNNN), tức gần bằng 

cả năm 2016, đã được cổ phần hóa. Từ nay đến hết năm 2018, dự định sẽ có thêm khá nhiều 

doanh nghiệp nhà nước tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoàn thành mục tiêu cổ 

phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2017-2020. Do đó, sẽ có áp lực không nhỏ 

trong việc chào bán trong thời điểm hiện tại khi mà lượng cung hàng hóa cổ phiếu trên thị trường 

đang tăng lên. 

Ngoài ra, tình hình kinh tế vĩ mô đang trong giai đoạn phục hồi chậm nhưng vẫn còn tiềm ẩn 

nhiều rủi ro từ ảnh hưởng của kinh tế thế giới và những nguy cơ từ nội tại nền kinh tế trong nước, 

thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua do đó cũng có nhiều biến động. Thị trường 

giá của nhiều cổ phiếu nhìn chung thấp hơn giá trị thực. Do vậy, rủi ro của đợt phát hành cổ phiếu 

lần đầu ra công chúng của Công ty khá lớn. Trường hợp không bán hết cổ phần trong đợt chào 

bán, Công ty sẽ xin điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và chờ thời điểm thích hợp báo cáo cấp có thẩm 
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quyền tiếp tục phát hành. 

14.2. Khó khăn do cơ chế, chính sách chuyển đổi doanh nghiệp 

Bất cập trong đánh giá giá trị thực tế của các khoản đầu tư tài chính của Công ty theo Thông tư số 

127/2014/TT-BTC, ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp chuyển 

sang công ty cổ phần, dẫn đến vốn điều lệ công ty cổ phần chứa đựng một lượng giá trị được đánh 

giá tăng thêm so với ghi nhận sổ sách kế toán hiện tại.  

14.3. Khó khăn từ rủi ro thay đổi mức thuế đất hằng năm 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản đã làm cho quỹ đất 

ngày càng khan hiếm điều này đã ảnh hưởng đến chính sách về thuế đất của Nhà nước. Những 

biến động về đơn giá đất cũng như thuế suất có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty cũng như tiến độ triển khai dự án. 

14.4. Khó khăn về biến đổi khí hậu 

Tác động của biến đổi khí hậu đã dẫn đến tình hình thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn trên địa 

bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường nỗ lực giảm thiểu và thích ứng với tác động của biến đổi khí 

hậu đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội bằng các giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm nguồn 

nước sinh hoạt như: 

Nghiên cứu và hỗ trợ tỉnh xây dựng các công trình thủy lợi thoát lũ, ngăn mặn, đê biển, đê vùng 

cửa sông, các công trình phòng chống sạt lở ven sông, ven biển. Xây dựng hệ thống phòng tránh, 

trú bão, sóng và nước biển dâng. 

Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, nâng cấp các công trình kênh mương điều tiết và hệ thống 

thoát nước đô thị trên toàn tỉnh. 

Xây dựng quy hoạch và quản lý nguồn nước ngầm, nước mặt; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật về cung cấp nước sạch, mở rộng qui mô của các nhà máy nước trên địa 

bàn tỉnh, để tăng tỉ lệ người dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh. 

14.5. Khó khăn khác 

Ngoài một số khó khăn kể trên, Công ty cũng có khả năng gặp phải các rủi ro khác như thiên tai, 

địch họa, hỏa hoạn.... Đây là những rủi ro bất khả kháng và nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, 

con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

15. Phƣơng thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần 

Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, đối tượng chào bán và phương thức bán được 

tóm tắt như bảng sau: 

Stt Danh mục Giá bán Tỷ lệ sở hữu Số cổ phần 
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Stt Danh mục Giá bán Tỷ lệ sở hữu Số cổ phần 

II 
Tổng số lƣợng cổ phần Nhà nƣớc 

tiếp tục nắm giữ 
 45,00%  1.390.500 

II 
Tổng số lƣợng cổ phần chào bán 

ra bên ngoài 
 55,00% 1.699.500  

1 
Cổ phần bán ưu đaĩ cho người lao 

đôṇg 
 3.00% 92.800 

1.1 

Cổ phần ưu đãi cho người lao đôṇg 

theo số năm làm viêc̣ trong khu vưc̣ 

nhà nước 

Bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất 

của đợt đấu giá 
1,21% 37.600  

1.2 
Cổ phần bán cho người lao đôṇg 

theo cam kết làm viêc̣ lâu dài 

Bằng giá đấu thành công thấp nhất của 

đợt đấu giá  
2,79% 55.200 

2 Nhà đầu tư chiến lược 

Theo quyết định của UBND tỉnh Bến Tre, 

không thấp hơn giá đấu thành công thấp 

nhất của đợt đấu giá 

25,00%  772.500 

3 Cổ phần bán thông qua đấu giá Giá khởi điểm đấu giá: 10.000 đồng/cp 27,00%  834.200 

 
Tổng cộng:  100,00% 3.090.000  

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Ban quản lý 

15.1. Đối với ngƣời lao động 

 Số lượng và giá bán: 

- Theo theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước 

 Số lượng: 37.600 cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là 376.000.000 đồng 

chiếm 1,21% vốn điều lệ Công ty cổ phần. 

 Giá bán: bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất của đợt đấu giá công khai. 

- Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại công ty cổ phần 

 Số lượng: 55.200 cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là 552.000.000 đồng 

chiếm 1,79% vốn điều lệ Công ty cổ phần. 

 Giá bán: bằng giá đấu thành công thấp nhất của đợt đấu giá công khai. 

 Phương thức thanh toán: 

- Người lao động đăng ký mua tại Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện 

Châu Thành và nộp tiền trực tiếp vào tài khoản phong tỏa của Ban quản lý khai thác 

cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành. 

- Thời điểm đăng ký mua dự kiến: tháng 04/2018 vả 05/2018. 

- Thông tin tài khoản phong tỏa: 

 Tên tài khoản:  Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu 

Thành 

 Số tài khoản:  7108201003282 
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 Tại Ngân hàng:  Agribank chi nhánh huyện Châu Thành- tỉnh Bến Tre. 

- Thời hạn thanh toán: dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt đấu giá công 

khai. 

15.2. Đối với nhà đầu tƣ chiến lƣợc 

 Số lượng và giá bán: 

- Số lượng bán cho nhà đầu tư chiến lược là 772.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 25,00% vốn 

điều lệ. 

- Giá bán: Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và không thấp hơn giá giá 

đấu thành công bình quân của đợt đấu giá công khai. 

- Nhà đầu tư chiến lược: theo tiêu chí nêu tại phương án cổ phần hóa đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

 Phương thức đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

- Tiền đặt cọc: Nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc ngay 10% giá trị cổ phần đăng ký mua 

theo giá khởi điểm sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt lựa chọn là nhà đầu tư 

chiến lược trong 3 ngày làm việc. Tiền đặt cọc được chuyển vào tài khoản phong tỏa 

theo thông báo. Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt 

cọc. 

- Thời hạn thanh toán: dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt đấu giá công 

khai. Tiền thanh toán mua cổ phần được chuyển vào tài khoản phong tỏa theo thông 

báo. 

15.3. Đối với nhà đầu tƣ tham dự đấu giá 

 Số lượng và giá bán: 

- Số lượng bán cho nhà đầu tư tham gia đấu giá là  834.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 

27,00% vốn điều lệ. 

- Giá bán khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần. 

- Đối tượng: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước theo 

quy định của pháp luật. 

 Phương thức thanh toán: 

- Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu do Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Bảo Việt ban hành. 

16. Quản lý và sử dụng số tiền thu đƣợc từ cổ phần hóa 

Tổng số tiền thu được từ cổ phần hoá doanh nghiệp sẽ được quản lý và sử dụng theo quy 

định của pháp luật về cổ phần hóa. Việc tính toán số tiền này dựa trên các giả định: 

 Giá bán cổ phiếu bằng giá khởi điểm đấu giá theo đề xuất (10.000 đồng/cổ phần); 

 Giá đấu thành công thấp nhất bằng giá khởi điểm; 
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 Giá bán cho nhà đầu tư chiến lược bằng với giá khởi điểm; 

 Số lượng cổ phần chào bán được bán hết.  

Stt Nội dung 
Tỷ lệ 

(%) 
Giá Giá trị (đồng) 

Số cổ 

phần 
Giá trị (đồng) 

I 

Giá trị phần vốn Nhà 

nƣớc tại thời điểm 

XĐGTDN 

    30.982.166.395   30.982.166.395  

II 
Vốn điều lệ tại Công ty 

Cổ phần 
100,00%   30.900.000.000  3.090.000  30.900.000.000  

III 
Giá trị CP Nhà nƣớc 

nắm giữ 
45,00%   13.905.000.000  1.390.500  13.905.000.000  

IV 
Kế hoạch thu tiền từ 

bán cổ phần: 
55,00%   16.995.000.000  1.699.500  16.844.600.000  

1 Bán cho người lao động 3,00%   928.000.000  92.800  777.600.000  

a Ưu đãi theo thâm niên 1,21%    6.000  376.000.000  37.600  225.600.000  

b 
Ưu đãi theo cam kết làm 

việc lâu dài 
1,79% 10.000  552.000.000  55.200  552.000.000  

2 
Bán cho Nhà đầu tư 

chiến lược 
25,00% 

  

10.000  
7.725.000.000  772.500  7.725.000.000  

3 
Bán đấu giá công khai 

(IPO) 
27,00% 

  

10.000  
8.342.000.000  834.200  8.342.000.000  

4 

Số tiền còn dư do làm 

tròn số vốn Nhà nước 

trên Vốn điều lệ 

        82.166.395  

V 
Kế hoạch sử dụng tiền 

thu từ bán cổ phần: 
        16.844.600.000  

1 Chi phí cổ phần hóa     300.000.000    300.000.000  

2 
Chi phí giải quyết lao 

động dôi dư 
    -      -    

3 
Nộp về Quỹ hỗ trợ sắp 

xếp doanh nghiệp 
        16.626.766.395  

Số liệu cuối cùng sẽ căn cứ theo kết quả thực tế quá trình bán cổ phần để cổ phần hóa của 

Ban quản lý. 

17. Kết luận 

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá về tài 

sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Ban quản lý khai thác cung 

cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành trước khi đăng ký mua cổ phần.  

Bản công bố thông tin được lập trên cơ sở các thông tin và số liệu đã được kiểm toán do 

Công ty cung cấp và được Ban chỉ đạo cổ phần hóa thông qua, đảm bảo tính công khai, 

minh bạch và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. 

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi 

quyết định tham gia đấu giá.  

Trân trọng. 
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Châu Thành, ngày 30 tháng 03 năm 2018 

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 

BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC CUNG CẤP NƢỚC SINH HOẠT HUYỆN CHÂU THÀNH 

TRƢỞNG BAN 

(đã ký) 
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