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PHẦN I: CO SỎ PHÁP LÝ

• Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/201 1 của Chính phủ về việc chuyển 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

• Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định sổ 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính 

phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần:

• Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính 

phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

• Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

bán cô phân lân đầu và quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 

100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đối thành công ty cổ phần;

• Thông tư số 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 thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% 

vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

• Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngàv 22/07/2015 của Chính phủ quy định chính 

sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do nhà nước 

làm chủ sở hữu;

•  Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của N&hị định số 

63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với lao động 

dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu;

• Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXII ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động -  

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo 

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

• Công văn số 772/UBND-KTTH ngày 01/12/2014 của ủ y  ban Nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp về việc phương án sắp xếp 03 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc 

tỉnh quản lý, trong đó có việc sắp xếp Công ty TNHII MTV c ấ p  nước và Môi trường 

Đô thị Đồng Tháp.
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• Quyết định số 08/QĐ-UBND-TL ngày 20/01/2015 của ủ y  ban Nhân dân tỉnh 

Đồng Thápvề việc Thành lập Ban Chỉ dạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên 

Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

• Quyết định số 13/QĐ-BCĐ ngày 21/01/2015 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa về 

việc thành lập Tổ eiúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóaCông ty TNHH Một thành viên 

Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

• Quyết định số 246/QĐ-UBND-HC ngày 29/02/2016 của ủ y  ban Nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp về việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ 

phần hóa Công ty TNHH Một thành viên c ấ p  nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

• Công văn 217/UBND-KTTH ngày 24/04/2015 của ƯBND tỉnh Đồng Tháp về 

việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án cổ phần hóa, 

tổ chức bán cổ phần củaCông ty TNHH MTV c ấ p  nước và Môi trường Đô thị Đồng 

Tháp.

• Quyết định số 980/QĐ-ƯBND-HC ngày 22/8/2016 về việc Công bố giá trị 

doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty TNHỈI MTV c ấ p  nước và MTĐT Đồng Tháp.

• Công văn số  606/BCĐ-KTTH ngày 17/11/2016 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa

Công ty TNHH MTV c ấ p  nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp về việc chọn nhà 

đầu tư chiến lược.

• Biên bản Hội nghị người lao dộng kiện toàn phương án cổ phần hóa ngày

22/ 10/2016.

• Quyết định số 1546/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2016 của ủ y  ban Nhân dân

tỉnh Dồng Tháp về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH 

Một thành viên c ấ p  nirớc và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thành công ty cổ phần.

• Các văn bản pháp luật khác có liên quan.
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PHÀN II: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐÉN Đ Ợ T ĐÁU GIÁ BÁN C Ó  PHẦN

LÀN ĐÀU

I. ĐƠN VỊ T H Ụ C  H IỆN  BÁN ĐÁU GIÁ CỎ  PHÀN

SỞ G IA O  D ỊCH  CH Ứ N G  KH O Á N  TH À N H  PHÓ H Ò  C H Í M IN H

-  Địa chỉ : 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

-  Điện thoại : (08) 3821 7713

-  Website : www.hsx.vn

II. ĐƠN VỊ CH À O  BÁN

CÔ N G  TY T N H H  M Ộ T  TH À N H  VIÊN CÁ P N Ư Ớ C VÀ M ÔI TRƯ Ờ N G  

ĐÔ TH Ị ĐÒNG T H Á P

-  Địa chỉ: số  1, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh

Đồng Tháp, Việt Nam

-  Điện thoại: (06) 73853332 Fax: (06) 73852825

-  Website: www.dowasen.com

Công ty T N H H  M T V  c ấ p  nuóc và Môi t ru ò n g  đỏ thị Đồng Tháp______________
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PHÀN III :  CÁC K H Á I N IỆM  VÀ T Ừ  V IẾ T  TẮ T

• Dowasen/Công ty

• GTDN 

HĐKD

• BCĐ

• TGV BCĐ

UBND 

Ban KHCN 

Ban QL và BVMT 

XN

Ban QL

QSDĐ

CBCNV

Ban TGĐ

XDCB

ĐHĐCĐ

IỈĐQT

NLĐ

CP

HĐLĐ

BHXH

: Công ty TNHH một thành viên c ấ p  nước và Môi trường 

Đô thị Đồng Tháp 

: Giá trị doanh nghiệp 

: Hoạt động kinh doanh

: Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH 

một thành viên c ấ p  nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp 

: Tổ Giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên c ấ p  nước và Môi trường

Đô thị Đồng Tháp 

: ử y  ban nhân dân 

: Ban Khoa học Công nghệ 

: Ban Quản lý và Bảo vệ môi trường 

: Xí nghiệp 

: Ban quản lý 

: Quyền sử dụng đất 

: Cán bộ Công nhân viên 

: Ban TốnR Giám đốc 

: Xây dựng cơ bản 

: Đại Hội đồng cố đông 

: Hội dồng quản trị 

: Người lao động 

: Cổ phần

: Hợp đồng lao động 

: Bảo hiểm xã hội
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PHÀN IV: G IỚ I TH IỆ U  CH UNG VÈ DOANH N G H IỆ P  

I. TÓ N G  QUAN

1. Giói thiệu vê Doanh nghiệp

• Tên tiếng Việt: CÔ N G  TY TN H H  M Ộ T  TH À N H  V IÊN  C Á P NƯỚC VÀ 

M ÔI T R Ư Ờ N G  ĐÔ  T H Ị ĐÒNG TH Á P

• Tên tiếng Anh: DONG TH A P W A T ER  SU PPLY  & URBAN

EN V IR O N M E N T C O M PA N Y  LIM ITED

• Tên viết tắt: DOWASEN.LTD

• Địa chỉ: số  1, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh

Đồng Tháp, Việt Nam

• Điện thoại: (06) 73853332 Fax: (06) 73852825

• Website: www.dovvasen.com

• Logo: A

DOWASEN

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 1400101205 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Đồng Tháp cap lần đầu ngày 27/9/2006 và cấp thay dổi lần thứ 12 ngày 

22/1/2015.

• Vốn điều lệ: 50.844.000.000 đồng (Năm mươi tỷ tám trăm bốn mươi bốn triệu 

đồng)

2. Sản phẩm  và dịch vụ chủ yếu

• Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác;

• Xây dựng, khai Ihác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn (cầu, 

đường, thoát nước, vỉa hè, công viên, cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, nghĩa trang 

nhân dân, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải);

• Tư vấn xây dựng. Tư vấn giám sát, khảo sát địa chất côns trình, địa chất thuỷ 

văn; thiết kế các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng, kỹ 

thuật; Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự á n . .

BẢN C Ô N G  BÓ T H Ô N G  TIN Trang 9

http://www.dovvasen.com


Công ty TN H H  M TV  c ấ p  nước và Môi t ru ò n g  đô thị Đồng Tháp

• Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước. Sản xuất, 

kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư, sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước, dịch vụ 

đô thị

• Sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai và đóng bình

3. Quá trình  hình thành  và phát triển

• Hệ thống cấp nước của tỉnh Đồng Tháp đã có từ năm 1940, do Pháp xây dựng

đê phục vụ cho các quan chức người Pháp và một số công thự thời bấy giờ.

• Sau 30/04/1975, Hệ thống cấp nước với hai cơ sở chính là nhà máy nước Sa 

Déc và nhà máy nước Cao Lãnh trực thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Tháp quản lý.

• Năm 1983, ủ y  ban Nhân dân Tỉnh ra quyết định nâng nhà máy nước Cao Lãnh 

thành Xí nghiệp c ấ p  nước thị xã Cao Lãnh.

• Năm 1989 UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 28/QĐ-TL về việc 

thành lập Công ty Dịch vụ Cảp thoát nước Tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở nền tảng của Xí 

nghiệp Câp nước thị xã Cao Lãnh, Công ty có 31 cán hộ công nhân viên, số  vốn ban 

đầu là 10.086.000 đồng.

• Ngày 09/12/1992 UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 132/QĐ.TL

vê việc thành lộp doanh nghiệp nhà nước Công ty c ấ p  nước Tỉnh Đồng Tháp gồm 03 

nhà máy trực thuộc:

+■ Nhà máy nước thị xã Sa Đéc 

+ Nhà máy nước huyện Hồng Ngự 

+ Nhà máy nước huyện Thanh Bình

• Ngày 18/04/1998 ƯBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 

60/QĐUB.TL vè việc chuyến Công ty cấp nước thành doanh nghiệp nhà nước hoạt 

động công ích.

•  Ngày 21/09/2006 Quyết định số 158/QĐ-UBND-TL của ƯBND Tỉnh Đồng 

Tháp về việc chuyển đồi tên Công ty c ấ p  thoát nước và Môi trường Đô thị Tỉnh Đổng 

Tháp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên c ấ p  nước và Môi trường Đô 

thị Đồng Tháp.

• DOWASBN tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng dầu cúa Tỉnh trong

hoạt động câp, thoát nước, môi trường, và công trình dân dụng. Công ty cũng đã trực 

tiếp thực hiện thành công nhiều công trình xử lý nước, hệ thống cấp thoát nước, các

công trình xử lý nước thải, rác thải quy mô lớn góp phần tích cực trong việc bảo đảm
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an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vừng cúa người dân trên dịa 

bàn tỉnh Đồng Tháp.

4. Các thành  tích đạ t  đưọc

• Cùng với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường đô 

thị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên c ấ p  nước và Môi trường Đô thị 

Đồng Tháp đã được những phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước tặng như:

+ Huân chương lao động hạng nhất, Huân chương lao động hạng nhì, Huân 

chương lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Thủ 

tướng Chính phủ; Doanh nghiệp tiêu biểu 2011, 2013; Cúp “Dòng xanh Nước Việt”; 

“Thương hiệu Việt” ; Doanh nghiệp “Vì người lao động” ...

• Trong đó một số cá nhân đã được nhận những phần thưởng cao quý như: 01 

Huân chương Lao động hạng Nhất. 02 Huân chương Lao động hạng Nhì, 08 Huân 

chương Lao động hạng Ba, 02 Bằng Lao động sáng tạo cấp toàn quốc cho người lao 

động, cùng nhiều bằng khen, giấy khen, huy chương kỷ niệm chương ... cho tập thể, cá 

nhân của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

5. Co- cấu tố chức và hoạt động

5.1 S ơ  đồ tổ chức
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BẢN CÔNG BÓ THÔNG TIN Trang 12



Công ty TNHH MTV c ấ p  nuóc và Môi t rường đô thị Đồng Tháp

5.2 Cơ cấu tổ chức:

Công ty TNHH một thành viên cấp  nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp với chủ 

sở hữu là Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo điều 

lệ được ƯBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 973/QĐ-UBND-HC ngày 08/10/2014.

v ề  cơ cấu tổ chức hoạt động Công ty bao gồm: Chủ sở hữu Công ty, Kiềm soát 

viên, Chù tịch Công ty, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc (các phòng, ban chức 

năng; các xí ngh iệp .........).

Công ty hoạt động theo mô hình cône tv TNHH một thành viên với cơ quan quyền 

lực cao nhất là Chù tịch Công ty. Dưới Chủ tịch Công ty là Tổng Giám đốc, các Phó 

Tổng Giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi nhánh trực thuộc chịu trách 

nhiệm tham mưu về các hoạt động cụ thể. Kiếm soát viên có trách nhiệm kiểm tra tính 

hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc và Ban điều hành 

và các phòng ban, xí nghiệp trực thuộc.

6. Danh sách Công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh liên kết

6.1 Công ty mẹ 

Không có

6.2 Công ty con 

Không có

6.3 Công ty liên doanh liên kết

Công ty TNHH Nước Dồng Tháp (DOWACO)

6.4 Các đơn vị hạch toán phụ thuộc

6.4.1 Chi nhánh cấp nước số I -  Gồm địa bàn Thành phố Sa Đéc, huyện Châu Thành

Trụ sở đặt tại: số 207b, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng

Tháp

Điện thoại: 067.3861814 - Fax: 067.3865366.

Mã số thuế: 1400101205-009
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Số Tài khoản: 102010000314589 tạiNgân hàng Công Thương, TP. Sa Đéc.

6.4.2 Chi nhảnh cấp nước số 2 - Gồm địa bàn Thành phố Cao Lãnh, huyện Cao 

Lãnh

Trụ sờ đặt tại: số 01 đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Điện thoại: 067.3852826 - Fax: 067.3852826.

Mã số thuế: 1400101205-010

Số Tài khoản: 102010000312200 tại Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp

6.4.3 Chi nhảnh cấp nước số 3 - gồm huyện Thanh Bình, huyện Tam Nông và thị tứ 

An Long.

Trụ sở: khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình.

Điện thoại: 067.3833153.

Mã Số Thuế: 1400101205-002

Số Tài Khoản: 6507201000506 tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thanh Bình.

6.4.4 Chi nhánh cấp nước so 4 - gồm Thị xã Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và xã Bình 

Thạnh

-  Trụ sở: Quốc lộ 30, phường An Lộc, thị xà Hồng Ngự 

Điện thoại: 067.3837319.

Mã Số Thuế: 1400101205-001

Số Tài Khoản: 102010000313708 - Ngân hàng Công thương -Phòng Giao dịch số

4.

6.4.5 Chi nhánh cấp nước so 5 - gồm huyện Lấp Vò và huyện Lai Vung.

-  Trụ sở: Quốc lộ 80, Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò

-  Điện thoại: 067.3845047.

Mã Số Thuế: 1400101205-013
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-  Số Tài Khoản:102010001252912 - Ngân hàng Công thương - Phòng Giao dịch số 

6.

6.4.6 Chi nhánh cấp nước số 6 - gồm huyện Tháp Mười và xã Trường Xuân.

-  Trụ sở: đường Hùng Vương, Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười 

Điện thoại:067.3824914.

Mã Số Thuế: 1400101205-005

-  Số Tài Khoản:102010001700138 - Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Đồng 

Tháp

6.4.7 Chi nhảnh X ỉ nghiệp Dịch vụ môi trường đô thị

Trụ sờ đặt tại: số  15/4 Quốc lộ 30, phường Mỳ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp. 

Điện thoại: 067.2211427 - 067.3851983 - 067.3853100 

Mã Số Thuế: 1400101205-014

Số Tài Khoản: 102010001373000 - Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Đồng 

Tháp

6.4.8 Chỉ nhánh X ỉ nghiệp Xây lắp & vật tu

Trụ sờ đặt tại: số  01, đường Nguyễn Huệ - phường 1 - TP. Cao Lãnh - Đồng 

Tháp.

Điện thoại: 067.3851827 - Fax: 067.3859626.

Mã Số Thuế: 1400101205-011

Số Tài Khoản: 102010000312286 - Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Đồng 

Tháp

6.4.9 Chi nhảnh X i nghiệp Tư vẩn thiết kế và cấp thoát nuớc

Trụ sờ đặt tại: số  01. đường Nguyễn Huệ - phường 1 - TP. Cao Lãnh - Đồng 

Tháp.

Điện thoại: 067.3876602 - Fax: 067.3852825 

Mã Số Thuế: 1400101205-015
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Số Tài Khoản: 0601000454570 - Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đồng 

Tháp.

6.4.10 Chi nhảnh Công ty TNHH M TV cấp  nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - 

Nhà máy nước đỏng chai DOWASEN

Trụ sở đặt tại: số  01 - Tôn Đức Thắng - Phường 1 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp. 

Điện thoại: 067.3538999 -  Fax: 067.3538789.

Mã Số Thuế: 1400101205-016

Số Tài khoản: 102010002157140 tại Ngân Hàng Công Thương - Chi nhánh Đồng 

Tháp.

II. T H ự C  TRẠNG DOAiNH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIÉM  XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ • • • 0 • •

DOANH NGHIỆP

1. Thực trạng  về tài sản cố định

Tình hình tài sản cố định cúa Công ty theo số liệu sổ sách kế toán tại thời điểm xác 

định giá trị doanh nghiệp (31/12/2015) thể hiện tóm tắt ở bảng sau:

Bảng số 1: Tình hình tài sản cố định tại ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: đong

Tài sản Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại

1. Tài sản cố định hữu hình 430.622.885.991 152.585.997.002 278.036.888.989

■ Nhà cửa, vật kiến trúc 214.637.183.908 41.056.757.086 173.580.426.822

■ Máy móc thiết bị 42.069.456.090 15.761.374.409 26.308.081.681

■ PT vận tai, TB truyền dẫn 173.335.71 1.725 95.282.575.195 78.053.136.530

■ Thiết bị quàn lý 580.534.268 485.290.312 95.243.956

■ Khác

2. Tài sản cố định vô hình 4.420.461.413 1.006.050.730 3.414.410.683

■ Quyền sử dụng đất 3.243.672.550 66.335.682 3.177.336.868

■ Phần mềm máy tính 312.088.000 312.088.000 0

■ Tài sản cố định hữu hình khác 864.700.863 627.627.048 237.073.815
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Tài sản Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở 
dang 141.003.551.162 0 141.003.551.162 i

— —r -  ■ -   —ai— ----------------- r- r<- . , _  —t ,, _  _  -  ,  

Nguôn: Báo cáo tài chính kiêm toán tại thời điểm 31 / ỉ  2/2015 của DOỈVASEN

2. Thực trạng về tài chính, công nọ-

Thực trạng về tài chính, công nợ của Công ty theo số liệu sổ sách kế toán tại thời 

điểm 31/12/2015 như sau:

Vốn chủ sở hữu: 401.946.271.678 đồng

Trong đó:

• Vốn đầu tư của chủ sờ hữu: 294.597.043.647 dồng

■ Vốn khác của chủ sở hữu: 1.533.612.451 đồng

■ Quỹ đầu tư phát triển: 46.177.771 dồng

■ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 0 đồng

■ Nguồn vốn đầu tư XDCB: 105.769.437.809 đồng

Quỹ khen thuỏng, phúc lọi: 10.026.124.923 đồng

Các khoản phải thu: 100.732.779.397 đồng

■ Phải thu ngắn hạn: 100.720.949.397 đồng

* Phải thu dài hạn: 1 1.830.000 đồng

Nọ phải trả: 196.538.258.987 đồng

■ Nợ ngắn hạn: 109.894.654.510 đồng

■ Nợ dài hạn: 86.643.604.477 đồng

3. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hoá

3.1 Kết quả xác định giả trị doanh nghiệp

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tinh Đồng Tháp 

về Công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên cấp 

nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp -  0 

giờ, ngày 01/01/2016 như sau :
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• Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp là 619.287.329.346 đồng (Bằng chữ: Sáu 

trăm mười chín tỳ hai trăm tám mươi bảy triệu ba trăm hai mươi chín nghìn ba trăm bổn 

mươi sáu đồng).

• Tổng giá trị tài sản thực tế tại doanh nghiệp là 552.113.761.254 đồng (Bằng chữ: 

Năm trăm năm mươi hai tỷ một trăm mười ba triệu bày trăm sáu mươi mốt nghìn hai 

trăm năm mươi bốn đồng).

• Giá trị thực tế của phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 355.575.502.267 đồng

(Băng chữ: Ba trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm lẻ hai 

nghìn hai trăm sáu mươi báy đồng).

• Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của DO\VASEN tại thời điểm 0 giờ 

ngày 01/01/2016 dược trình bày chi tiết ở bang sau:
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TT TÊN TÀ I SẢN Số liệu 
sổ  k ể  toán

Số liệu 
xác định lại C hênh lệch

1 2 3 4 5
A TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+n+III+lV) 531 .983.389.S96 552 .113 .761 .254 20.130.371.658
I Tài sản  cố dịnh và đàu tu- (lài hạn 362.275.034.391 382 .423 .498 .049 20.148.463.658
1 Tài săn  cố đ ịnh 352.125.558.674 371 .7S4 .S33 .398 19.629.274.724

a. Tài sản cô định hữu hình 210.863.320.897 230.492.595.621 19.629.274.724
- N guyên  g iá 3SI.207.X46.898 354 .425 .614 .586 3.217.767.688
- K hấu hao  lu ỹ  k ể (140.344.526.001) (123.93Ì.0Ì8.96S) 16.4! 1.507.036

b. Tài sàn cố định vô hình (chưa bao gồm  quyền 
sứ  dụng đất)

258.686.615 258.686.615 -

- N guyên g iá 1.227.443.863 1.227.443.863 -
- K hâu hao lu ỹ  k ể (968.757.248) (968.757.248) -
c Chi phi XDCB dờ  dang 141.003.551.162 141.003.551.162 -
2 C ác kh o ă n  đầu  tu- tà i ch ín h  d à i hạn 84 .040 .000 84 .040 .000 -
3 Tài sàn  dà i hạn  kh á c 10 .06S .43S .717 10.584.624.65 / S I9 .I8 8 .9 Ĩ4
II Tài sân  ngán hạn 166.552 .631 .137 166.534 .539 .137 (18.092.000)
/ Tiền 31 .427 .398 .152 31 .427 .398 .152 -
a. Tiền mặt tồn quỹ 1.475.706.533 1.475.706.533 -
b. Tiền gừi ngân hàng (gồm  cá tương đương tiền) 29.951.691.619 29.951.691.619 -

2 Đầu tư  tà i ch in h  ng ắ n  Itạn - - -
3 C ác kh o ả n  p h ả i thu 89 .9 6 5 .9 9 9 ./7 8 89 .947 .907 .178 (18.092.000)
4 H àng lòn  klto 33 .992 .235 .H3S 33 .992 .235 .838 -
5 Tài sả n  ngán  h ạ n  k h á c 11 ./66 .997 .969 11.166 .997 .969 -
III Giá tr ị lọ i thế k in h  doanh cùa (loiinh ngh iệp - - -
IV Giá trị quyền sú ' dụng đất 3 ./5 5 .7 2 4 .0 6 8 3 .155 .724 .068 -
B TÀI SẢN KHÔNG CẢN DÙNG - - -
/ Tài să n  (lài Itạn - - -
/ Tài sàn cố  đ inh - - -
2 C ác khoán  đầu  tư  tà i ch ính  dà i hạn
3 Tài sàn  dà i han  khác
I I Tài săn  ngăn  liạit - - -
ì N ợ  p h ủ i thu  k h ó  đò i - -
2 Hàng hoá  tồ n  kho  ứ  đọ n g  kém, m ất p hằm  chất - - -
c TÀI SẢN C H Ờ  THANH LÝ - . -
I Tài sán  dài hạn . - -
1 Tài sá n  cổ đ ịnh - - .
II Tài sẳn  ngăn hạn - _ .
1 Hàng tồn kho - - -
III Tài sản  đa thanh lý _ _
D TÀI SẢN C H Ờ  BÀN GIAO 67.173 .568 .092 67 .173 .568 .092 -
1 Tài săn  dái han 67 .173 .568 .092 67.173 568.092 -
/ Tài sán  cố định 67 .I73.56H .092 67. /  73.568.092 -
II Tài sản ngăn hạn - - -
1 H àng tôn  kho - - .
2 Trá trước cho ngu  ỏi bún  ch ờ  bà n  g ia o - . -
D TÀI SẢN MÌNH THÀNH T Ừ  QUỸ KT, PL - - -

TỎNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A+B+C+D) 59 9 .156.957.688 619.287.329.346 20.130.371.658
1 Trong đó:

TÔNG GIẢ TR( THỤ C TÉ  CỦA DN (MUC A) 531.983.389.596 552.1 13.761.254 20.130.371.658
E1 NỌ THỤ C T É  PHẢI TRẢ 186.512.134.064 186.512 .134 .064 -
E2 QUỸ KHEN TH Ư Ở N G  PHÚC LỢI 10.026.124.923 10.02 6 .124.923 -
E3 NGUỒN KINH PHÍ

TỎNG GIÁ TR Ị T H Ụ C  TÉ PHÀN VÓN NHẢ 
N ƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP (A-E1-E2)

335 .445 .130 .609 355.57 5 .502.267 20.130.J71.658
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3.2 Tài sản loại trừ không tính vào giả trị doanh nghiệp

3.2.1. Tòi sản không cần dùng:

• Tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2015), công ty không có 

tài sản không cần dùng

3.2.2. Tài sản chờ thanh lý:

• Tính đến thời điếm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2015), công ty không có 

tài san chờ thanh lý

3.2.3. Tài sán chờ bàn giao:

• Tính dến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2015), tài sản chờ bàn 

giao của cỏng ty có giá trị: 67.173.568.092đồng, Trong đó, bao gồm những tài sản sau:

Báng số 1: Tài sản chờ bàn giao

Stt Nội dung Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại

1
Nhà cửa vật kiến trúc 79.415.039.093 12.241.471.001 67.173.568.092

Năm nhèi vệ sinh công cộng 1.093.513.312 132.132.845 961.380.467

Tuyến kênh thocìt nước Đỏng - 
Tày 29.680.676.558 2.869.132.081 26.811.544.477

Củi tạo bãi rác, nhà hành 
chánh, nhà báo vệ 19.467. ỉ 57.735 4.298.997.321 15.168.160.414

Khu xử lý chắt thải ran Đập đá - 
Mỹ Thọ - H. Cao Lãnh

28.267.353.067 4.818.312.860 23.449.040.207

Khu xứ lý chất thải TP. Sa Đéc 774.437.909 79.594.992 694.842.917

Đường nội bộ bãi rác Đập Đủ - 
H. Cao Lãnh 75.797.000 10.106.272 65.690.728

Nhà làm việc (Lấp Vò) 56.103.5J 2 33.194.630 22.908.882

7 Máy móc thiết bị 0 0 0

3 Phương tiện vận tải 0 0 0

4 Công cụ quàn lý khác 0 0 0
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stt Nội dung Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại

Tổng cộng 79.415.039.093 12.241.471.001 67.173.568.092

(Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp DOWASEN)

4. Thực trạng  về lao động

Tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp ngàv 22/08/2016, tồng số CBCNV cùa 

Công ty là 717 người với cơ cấu như sau:

Bảng số 2: Co- cấu lao động tại thòi điểm công bố giá trị doanh nghiệp

Tiêu chí Số Iuọng (nguòi) Tỷ trọng (%)

Theo trình  độ lao động 717 100%

■ Trinh độ đại học và trên đại học 215 29,99

■ Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 132 18.41

■ Trình độ khác 370 51,60

Theo loại họp đồng lao động 717 100%

■ Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ 8 1,12

■ Hợp đồng không thời hạn 683 94,98

■ Hợp đồng ký dưới 3 tháng hoặc bằng miệng, 
khoán sản phẩm 26 3,90

Theo giói tính 717 100%

■ Nam 538 75,03

■ Nữ 179 24,97

Nguồn: DO WAS EN

Bảng số 3: số  lao động bình quân các năm  giai đoạn tru ó c  cổ phần hóa như  sau

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tháng 8/ 

2016

Số lao động bình quân năm 643 người 688 người 703 người 717 người

Nguồn: DOWASEN
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5. Nhũng vấn đề cần tiếp tục xử lý

• Tại thời điểm thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV cấp 

nước và MTĐT Đồng Tháp chưa thực hiện việc quyết toán thuế. Sau khi thực hiện quyết 

toán thuế, nếu có chênh lệch, giá trị doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

• Ket quả sản xuất kinh doanh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời 

điêm chính thức chuyển thành công ty cồ phần sẽ được xử lý theo chế độ tài chính hiện 

hành của Nhà nước.

• Kết quà xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp nói trên tại thời điểm

ngày 01/01/2016 chi sứ dụng cho mục đích cổ phần hóa. Kết quả xác định giá trị doanh 

nghiệp của Công ty TNHH MTV cấp  nước và MTĐT Đồng Tháp được thực hiện trong 

điêu kiện giới hạn bởi các hồ sơ tài liệu và các thông tin thị trường mà hội đồng thu thập 

được trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp.

III. HOẠT ĐỘNG SẢN XUÁT KINH DOANH 03 NĂM T R Ư Ớ C  CỚ PHẦN 

HOẢ

1. Tông quan hoạt dộng sán xuất kinh doanh

1.1. Các loại sản phẩm dịch vụ

1.1.1. Dịclt vụ Môi trường đô thị:

• Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh, Thành phố

Sa Đéc và Huyện Cao Lãnh.

• Trưng bày, chăm sóc hoa viên, duv trì cánh quan, nhận và chăm sóc cây giống

nông nghiệp.

• Dịch vụ hòa, địa táng tại Nghĩa trang nhân dân TP. Cao Lãnh

• Dịch vụ di dời vật dụng gia đình, cơ sở kinh doanh, cơ quan.

• Dịch vụ môi trường đô thị khác.

1.1.2. Cung cấp nước sạch:

• Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác.
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1.1.3. Xây lắp và vật tư:

• Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn (cầu,

đường, thoát nước, vỉa hè, công viên, cây xanh, điện chiểu sáng công cộng, nghĩa trang 

nhân dân, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải);

• Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước. Sản xuất, kinh doanh 

vật liệu xây dựng, vật tư, sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước, dịch vụ đô thị.

1.1.4. Tư vấn xây dụng và cấp thoát nước:

• Tư vấn xây dựng - Dịch vụ tư vấn xây dựng:

o Khảo sát địa chất công trình; kháo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy

văn; Thiết kế công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp (nhẹ, chế biến 

thực phẩm, vật liệu xây dựng), hạ tầng kỹ thuật;

o Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án;

o Thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình dân dụng;

o Thẩm tra thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ);

o Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng thủy lợi, hạ tầng, kỹ thuật;

o Thiêt kế công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp. hệ thốna điện

công trình xây dựng);

o Lập phương án phân vùng, tách mạng, phòng và chống thất thu, thất thoát

nước;

o Lập và xét hồ sơ đấu thầu.

• Tư vấn giám sát:

o Giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thòng, thuy lợi,

công nghiệp (nhẹ, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng) và hoàn thiện công trình 

giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị công trình xây dụng dân 

dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp (nhẹ, chế biến thực phàm, vật liệu xây 

dựng), hạ tầng kỹ thuật;

o Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ công trình năng lượng (đường dây và

trạm biến áp), hệ thống điện trong công trình xây dựng.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Trang 23



Công ty TNHH MTV c ấ p  nước và Môi t rường đô thị Đồng Tháp

• Tư vấn môi trường:

o Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, lập

đề án bảo vệ môi trường, lập báo cáo giám sát, quan trắc nước và môi trường; 

o Lập phương án phân vùng, tách mạng, phòng và chống thất thu, thất thoát

nước, quản lý tài sản.

1.1.5. Sán xuất, kinh doanh nước đóng chai, đóng bình:

• Sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình.

• Mua bán nước uống đóng chai, đóng bình.

1.2. VỊ thế cùa Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành:

• Công ty hiện đang quản lý mạng lưới cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trên 

địa bàn toàn tinh Đồng Tháp.Tại địa bàn hoạt động này, Công ty không có đối thủ cạnh 

tranh trực tiếp. So với các đơn vị trong ngành nói chung, DOWASEN là một trong những 

công ty cấp thoát nước và vệ sinh môi trường có uy tín của khu vực Đồng Bằng Sông 

Cửu Long.

• Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, với sự 

quan tâm và hỗ trợ từ UBND tỉnh Đồng Tháp và chính quyền địa phương, tạo điều kiện 

cho DOWASEN tiếp cận các nguốn vốn ưu đãi trong và ngoài nước cho sự đầu tư công 

nghệ mà máy móc thiết bị phục vụ cho việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 

trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh, Thành phố Sa Đéc và một số vùng lân cận.

• So với các đơn vị trong ngành nói chung, DOWASEN là một trong những đơn vị

có uy tín với chất lượng cung cấp nước và dịch vụ tốt trong khu vực. Cùng với những 

thành qua trên, Công ty không ngừng nâng cấp nguồn, mò rộng hệ thống ống phân phối 

nước và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của 

người dân trong tỉnh.

1.3. Các hợp đồng lớn của Công ty:

Bảng số 4: Một số họp đồng tiêu biếu mà Công ty đã và đang ký kết thực hiện
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' Stt
_rp ̂  H i A  • .  rTên đôi tác

Li '■ yv.í> • .•'víiì vLt* ỈÃÌV'v&V'.’ ••Vr.íitt.v.-

Giá trị họrp 
đông/năm

Hiệu lục 
họp đồng

Sản phẩm 
cung câp

1
Công ty Cổ phần Hawaco Miền 
nam

6.998.523.400 60 ngày
Cung cấp vật 
tư ngànhnước

2 Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến 9.662.143.260 60 ngày
Cung cấp vật 

tư ngành nước

3 Công ty TNHH Thương Mại N.T.P 4.397.728.500 60 ngày
Cung cấp vật 

tư ngành nước

Nguồn: DOỈVASEN

2. Nhũng nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trước cổ phần hóa

2.1. Thuận lợi:

• Được sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Công ty, công trình đầu tư có trọng điểm chủ

yếu đâu tư đê bổ sung nguồn tại các trạm cấp nước, mở rộng mạng lưới cấp nước theo 

nhu cầu nước sạch của người dân tại các đô thị và vùng ven. Hiệu quả đầu tư mang lại 

góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận Công ty.

• Các dự án về lĩnh vực môi trường được tinh quan tâm đầu tư bàng nguồn vốn ngân 

sách và sự hồ trợ từ các sở ban ngành trong công tác triển khai thực hiện.

• về nguồn nhân lực: Công ty có nguồn nhân lực tương đổi tốt được đào tạo bài

bản, đa ngành, đa lĩnh vực và tuổi đời bình quân còn khá trẻ, có tinh thần đoàn kết tốt, 

chịu khó học tập và có trách nhiệm cao trong công việc.

• về yếu tố khách quan, thị trường và khách hàng: Do Công ty thuộc loại hình 

doanh nghiệp hoạt động mang tính công ích và hưởng lợi bởi yếu tố độc quyền tự nhiên 

nên Công ty có thị trường và khách hàng sử dụng nước và dịch vụ MTĐT tương đối ổn 

định, tăng trưởng đều hàng năm.

• về tài chính:

o Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, hàng năm đều có lợi nhuận,

o Kêu gọi được một số nguồn vốn ODA để thực hiện các dự án về cấp thoát

nước và vệ sinh môi trường.
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o Được ngân sách tỉnh cấp vốn đối ứng để thực hiện các dự án ODA về cấp

thoát nước và vệ sinh môi trường.

o Được ngân sách các huyện, thị, thành hỗ trợ một phần vốn để đầu tư phát

triển mạng đường ống cấp nước.

o Được phân bồ một phần vốn từ chương trình nước sạch nông thôn,

o Được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển và Ngân hàng Phát triển của Tỉnh,

o Được điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch và đơn giá thực hiện công tác vệ

sinh môi trường...

• về cơ chế chính sách:

o Được Nhà nước ban hành các nghị định, thông tư và các quyết định liên

quan đến hoạt động sản xuất, cung cấp và sử dụng nước sạch; ca  sở tính toán giá 

thành nước sạch, khung giá bán nước sạch; định hướng, chiến lược phát triển 

ngành cấp, thoát nước và xứ lý chất thải rắn...

o Được UBND Tính ban hành giá tiêu thụ nước sạch 3 năm 2014-2016, bộ

đơn giá về công tác vệ sinh môi trường đô thị...

2.2. Khó khăn:

• Nguồn vốn ngân sách đầu tư cho cấp nước còn hạn chế, công ty phải đi vay để đầu 

tư trong khi giá nước sạch chưa được tính đủ theo quy định.

• Mặt bằng thi công các công trình tuyến ống cấp nước thường vướng vào đất cùa 

dân do đó phải mất thời gian thỏa thuận, bồi thường.

• Luật đấu thầu và nghị định hướng dẫn chưa quy định rõ hạn mức và trình tự thủ

tục đối với hình thức tự thực hiện, do đó rất khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục đối

với các gói thầu có quy mô nho.

• Mặt bàng đê triến khai xây dựng các Nhà máy nước hoặc Trạm cấp nước do chính 

quyền địa phương giao đất cho công ty theo quy hoạch. Nhưng thực tế có Trạm đã lập dự 

án xong nhưng phải thay đổi ví trị xây dựng do thay đổi quy hoạch của địa phương làm 

mât thời gian phai điều chinh dự án đầu tư và trình phê duyệt lại.

• về yếu tố khách quan, thị trường và khách hàng:
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o Do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và trong nước, lạm phát, giá

cả tăng cao...làm tăng chi phí SXKD của dơn vị.

o Hiện nay phần lớn các khu vực nội ô của các thị trấn, thị xã, thành phố đã

được cung cấp nước. Do đó địa bàn và khách hàng sử dụng nước và dịch vụ vệ 

sinh môi trường còn lại chủ yếu ở các vùng ven đô thị, vùng nông thôn nên việc 

đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu tư cao nhưng khách hàng lại sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ hạn chế...

o Hiện nay việc thay thế đồng hồ nước cho khách hàng sau khi sử dụng 5

năm phải kiêm định lại và thay thể những dồng hồ không dạt chất lượng gây tiêu 

tốn nhiều kinh phí, và thời gian trong khi đỏ nguồn vốn của Công ty dùng để thay 

thế đồng hồ còn hạn chế.

o Việc cho các cơ sở sàn xuất, một số doanh nghiệp được tự khoan giếng

ngầm đã làm giảm sút sản lượng tiêu thụ, ảnh hưởng tới nguồn nước ngầm dự trữ. 

làm gián tiếp ảnh hường tới nguồn nước của nhà máy, ảnh hưởng tới môi trường 

nước.

• về tài chính và cơ chế chính sách:

o Trong những năm qua, mặc dù Công ty vẫn hoạt động có lợi nhuận nhưne

cũng gặp không ít khó khăn về tài chính như:

o Từ 2014 về trước, khoảng vài năm mới được điều chỉnh giá hán nước sạch

trong khi chi phí SXKD thi tăng liên tục hàng năm. Mức thu phí rác thái từ 2004 

đến 11/2012 mới được điều chỉnh tăng.

o Thiếu vốn để đầu tư phát triển hệ thống cấp nước do cơ cấu lợi nhuận định

mức trong eiá thành thấp (3-5%) trong khi vốn vay ngân hàng thì lãi suất cao, thời 

gian hoận vốn ngấn...

• Chưa có cơ chế xử lý hiệu quả đối với những đối tượng xả rác bừa bãi và dôi

tượng không thanh toán phí rác thải...
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3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1. Giá trị sản lượng dịch vụ qua các năm

Báng số 5: Giá trị sản lượng dịch vụ qua các năm

Đơn vi tính: đồng
ị Năm 2013 Năm 201*1 Năm 2015

. .  .iu '.:,: .; .
-

Chỉ tiêu
Giá trị

Tỷ
trọng
(%)

C ĩ . :
Giá trị

--4

Tỷ
trọng
(%)

Giá trị
Tỷ

trọng
(%)

Hoạt động 
môi trường 28.169.505.848 15,02 35.316.065.345 16,72 38.254.996.271 15,64

Thu gom & 
vận chuyển 
rác

28.169.505.848 15,02 29.841.084.218 14,13 31.816.740.944 13,01

Hút hầm cầu - 549.226.162 0,26 445.284.419 0,18

Công viên 
cây xanh - 3.024.829.088 1,43 3.737.016.365 1,53

Nghĩa trang - 1.900.925.877 0,90 2.255.954.543 0,92

Hoạt động 
kinh doanh 159.317.138.728 84,98 175.885.407.997 83,28 206.338.050.533 84,36

Nước sinh 
hoạt

106.918.160.636 57,03 121.128.113.272 57,35 154.568.923.450 63,19

Dịch vụ nước - - 168.937.270 0,08 183.274.395 0,07

' Vật tư - . 1.688.853.347 0,80 2.119.321.629 0,87

Xây lắp 42.896.704.961 22,88 49.768.179.102 23,56 45.496.960.722 18,60

Sửa chữa - - 65.629.091 0,03 21 227.273 0,01

Cho thuê 
phương tiện - - 470.965.918 0,22 482.319.361 0,20

Tư vấn - - 2.487244.544 1,18 2.858.672.813 1,17

Nước đóng 
chai

...... ................—  -... ..... ..1

- 0 0,00 548.889.077 0,22

Dịch vụ khác 9.502.273.131 5,07 107.485.453 0,05 58.461.813 0,02

Doanh thu 
thuần cung 
cấp dịch vụ

187.486.644.576 100,00

1

211.201.473.342 100,00 244.593.046.804

1

100,00
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Nguồn: BCTC kiểm toán 2013, 2014 và năm 2015 cùa DOWASEN

3.2. Thông tin tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh

Bảng số 6: Một số chỉ tiêu tóm tắt CO' cấu tài sản, nguồn vốn của Công t y

Đơn vị tính: đồng

Stt Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014
»V, V '.ỳ--* > l . ^ 'r.'2 Ắ

Năm 2015

1
Vốn Chủ sở hữu (không 
bao gồm số dư quỹ khen 
thưởng, phúc lợi)

317.292.845.178 327.936.379.841 401.946.271.678

2 Nợ phải trả 98.670.239.733 122.568.731.938 196.538.258.987

2.1 N ợ ngăn hạn 67.522.966.591 65.713.678.296 109.894.654.510

Trong đó: Nợ quá hạn - - -

2.2 Nợ dài hạn 31.147.273.142 56.855.053.642 86.643.604.477

Trong đó: Nợ quá hạn - - -

3 Nợ phải thu 44.980.971.348 61.447.436.206 100.732.779.397

3.1 Nợ ngắn hạn 44.980.971.348 61.358 606.206 100 720.949.397

3.2 N ợ dài hạn - 88.830.000 11.830.000

4 Tổng tài sản 418.042.827.794 451.897.597.351 599.156.957.688

5
Tỷ suất LNST/ Vốn Chủ sở 
hữu

1,82%

— r-------------------------------- 1----------------

2,25% 2,19%

Nguôn: BCTC kiêm toán năm 2013, 2014, 2015 cùa DOWASEN

Ẩ r r Bảng sô 7: M ột sô chỉ tiêu tóm tăt hoạt động kinh doanh 3 năm trước CPH

Đơn vị tinh: đồng

I Chỉ tiêu . 1 1*.«¿3 ĩs&aSmiiããm•ầm Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015-, . ỳrt+rti js:
1 Doanh thu thuần 187.486.644.576 211.201.473.342 244.593.046.804

2 Giá vốn hàng bán 143.940.426.113 160.466.371.912 183.271.005.335

3 Lợi nhuận gộp 43.546.218.463 50.735.101.430 61.322.041.469
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4
Doanh thu hoạt động 
tài chính 299.840.863 534.518.273 433.442.436

5 Chi phí tài chính 1.894.514.637 1.489.059.324 2.494.320.328

Trong đủ: chi ph í lãi 
vay

1.894.514.637 1.489.059.324 2.494.320.328

6 Chi phí bán hàng 19.982.562.929 22.872.777.066 23.887.454.188

7
Chi phí quản lý doanh 
nghiệp

15.279.963.951 19.708.356.008 24.198.476.387

8
Lợi nhuận từ hoạt 
dộng kinh doanh

6.689.017.809 7.199.427.305 11.175.233.002

9 Lợi nhuận khác 413.732.163 1.496.789.128 -1.380.690.010

10
Tông lợi nhuận kế 
toán trước thuế

7.102.749.972 8.696.216.433 9.794.542.992

11
Lợi nhuận sau thuế 
thu nhập doanh 
nghiệp

5.782.293.697 7.392.830.137 8.817.088.693

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014, 2015 của DOIVASEN 

3.3. Một sổ chi số tài chính của Công ty trong giai đoạn 03 năm trước cỗ phần hóa:

Bảng số 8: M ột số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

S H K  Đơn vj § B | i ! N ăm  2014 Năm 2015, . i
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn
>

Lân 1-41 1,75 1,52

Hệ số thanh toán nhanh
1 i

Lần
....... ........ .......

1,05 1,31 1,21

Chỉ tiêu về co- cấu vốn

Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn Lần 0,24 0,27 0,33

Hệ số nợ'Vốn chủ sở hữu Lần 0,31______ 0,37
1 0,49

Chí tiêu về năng iực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Lần 5,90 5,97 5,82

Vòng quay tổng tài sản Lần 0,45 0,47 0,41
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Chỉ tiêu về khả năng sính lời

Lợi nhuận sau thuể/Doanh thu thuần % 3,08% 3,50% 3,60%

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu % 1,82% 2,25% 2,19%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài san % 1,38% 1,64% 1,47%

Lơi nhuân từ HĐKD/Doanh thu thuần 
■

% 3,57% 3.41%
■

4.57%
1

Nguồn: BC.TC kiểm toán năm 20/3. 2014 và năm 2015 cùa DOWASEN

4. Nhãn hiệu thương mại đ ộ c  quyền

Logo của Công ty:

DOVVASEN

5. Tình hình nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ

Ngày 17/04/2014, Ban lãnh đạo Công ty Dovvasen quvết định thành lập tổ nghiên 

cứu cải tiên và ứng dụng khoa học kỳ thuật với mục ticu thúc đẩy phong trào nghiên cửu, 

ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động quản lý sản xuất - kinh doanh tại Công ty 

Dowasen. Tổ nghiên cứu có 10 nhân sự, được chia thành 03 nhóm nghiên cứu thuộc các 

lĩnh vực:

• Nhóm nghiên círu môi trường: chịu trách nhiệm nghiên cứu ứng dụng các đề tài 

thuộc lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải, xử lý rác...

• Nhóm nghiên cứu công nghệ sản xuất nước sạch: chịu trách nhiệm nghiên cứu ứng 

dụng các quy trình công nghệ xử lý nước mới, tiên tiến, áp đụng vào hoạt động sản xuất 

tại các Trạm cấp nước.

• Nhóm nghiên cứu tự động hóa: chịu trách nhiệm nghiên cứu ứng dụng các đề tài

thuộc lĩnh vực điện tử, tự động hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
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• Ngoài nhiệm vụ nghiên cứu các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản 

xuất - kinh doanh, Tổ nghiên cứu còn thực hiện công việc hỗ trợ, hướng dẫn các tác giả 

tham gia phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giúp nâng cao chất lượng thực hiện các 

đề tài sáng kiến đó.

Den thời điểm hiện tại, hoạt độnẹ nghiên cứu phát triển sản phẩm của Công ty đã 

có những đóng góp nhất định, đặc biệt là trong việc cải thiện hệ thống cấp thoát nước 

hiện hữu, công tác kiểm tra quán lý chất lượng nguồn nước, công tác ứne dụng công nghệ 

thông tin vào quản lý . . .

6. Trình độ công nghệ

ĩ.à một trong những đơn vị đầu ngành về cấp nước và vệ sinh môi trường đô thị 

cùa Tỉnh Dồng Tháp, DOWASEN luôn chú trọng việc đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao 

cône nghệ nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng.

6. 1. Vê hoạt động cung cấp nước sạch:

• Nhằm đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt đạt tiêu chuấn, an toàn sức khỏe cho 

người dân; DOWASEN chú trọng đầu tư cho hoạt động quản lý chất lượng nước: Công 

ty đã có Phòng xét nghiệm kiềm tra định kỳ hàng tháng và đột xuất chất lượng nước xử lý 

đầu nguồn và cuối nguồn; Đầu tư các trang thiết bị nhằm kiểm tra, theo dõi diễn biến chất 

lượng nước nguồn và nước sau xử lý.

• Hệ thống cấp nước: DOWASEN đã và đang thực hiện nâng cấp, mở rộng hệ thống 

cấp thoát nước như: Dự án xây dựng hệ thống thoát nước Phường 1, Phường 2, Phường 

3. Thành phố Cao Lãnh, tinh Đồng Tháp; Hệ thống cấp nước Thị xã Hồng Ngự; Hệ thống 

càp nước xã ThườngThới Tiền, huyện Hồng Ngự ... Tuy nhiên, do nguồn vốn chủ sở hữu 

và nguồn kinh phí khác còn nhiều hạn chế cho DOWASEN trong việc cải tạo, nâng cấp 

hệ thông cấp thoát nước cũ, đã lạc hậu.

6.2. về  hoạt động môi trường đô thị:

• Nham dám bảo vệ sinh môi trường đô thị. DOWASEN khỏng ngừng đầu tư

phương tiện vận tải, máy móc thiết bị chuyên dụng và đội ngũ nguồn nhân lực nhằm đáp
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ứng nhu cầu người dân Thành phố Cao Lãnh và Thành phố Sa Đéc. Công ty hiện đang 

có: 12 xe chuyên dụng vận chuyển rác thải, 2 xe tưới nước; các phương tiện vận tải 

chuyên dụng khác: 14 Chiếc. Công ty cũng đã có kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải, 

máy móc thiết bị chuyên dụng cho hoạt động môi trường đô thị trong những nãm tiếp 

theo.

6.3. về hoạt động xây lắp:

• Công ty thành lập các Chi nhánh nhằm thực hiện các hoạt động xây láp công trình 

do Công ty làm chủ đầu tư hoặc các Công trình giao thực hiện từ đơn vị chủ sờ hữu. Đe 

thực hiện tôt hoạt động này, Công ty có các phương tiện cơ giới chuyên dụng phục vụ 

công tác thi công công trình.

6.4. v ể  các hoạt động khác:

• Công ty đầu tư nhà máy nước đóng chai DOWASEN nhằm cune cấp sản phẩm 

nước uống đóng chai tinh khiết đảm bảo chất lượng và sức khỏe cho người tiêu dùng.

Bảng sổ 9: Một số công nghệ điển hình tại Công ty

Stt Tên trang  thiết bị Công righê Giá tri đầu  tư  (đồng)

1 Trạm cấp nước TDC Thị trấn Lai Vung Việt Nam 2.379.078.468

2 Trạm cấp nước khu vực TT Lấp Vò Việt Nam 1.414.924.692
1

3
Xe ô tô chở rác hiệu Mitsubishi màu 
trắng xanh (MT.062.VTHH)

Nhật 1.002.692.350

4
Máy xúc lật bánh xích 953C (không số) 
(MT.054.VTHH)

Nhật 3.392.549.057

5
Xe ép rác Hino
SKRNJFC9JES8XX10019SM 

; (MT.036.VTHH)
Nhật 1.072.639.238

Nguồn: DOWASEN
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PHẦN V: HOẠT ĐỘNG CÔNG TY SAU CỎ PHẦN HOÁ 

I. G IỚ I TH IỆU VÈ DOANH N G H IỆP SAU CÓ PHÀN HOÁ

1. Tên công ty cổ phần

Tên công ty: CÔNG TY CỎ PHẦN CÁP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 

ĐÒNG THÁP

Tên tiếng Anh: DONG THAP WATER SUPPLY &

URBANENVIRONMHNT JOINT - STOCK COMPANY

• Tên giao dich: DOWASEN JSC

• Tên viết tắt : DOWASEN

• Trụ sở chính : số  01, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao

Lãnh. Tỉnh Đồng Tháp.

• Điện thoại : 067.3853332

Fax : 067. 3852825

• Website : www.dowasen.com

2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

2.1 Vốn điều lệ
Đê đảm bảo nguôn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh sau quá trình cổ phần 

hóa, vốn điều lệ của Công ty dự kiến như sau:

• Vốn điều lệ Công ty : 355.575.500.000 đồng {Bằng chữ: Ba trăm

năm mươi lăm ty năm trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

• Mệnh giá một cổ phần : 10.000 dồng

• Số lượng cố phần : 35.557.550cổ phần

2.2 Cơ cẩu vốn điều lệ:

Theo Quyết định số 996/QĐ-ƯBND-HC ngày 25/09/2015 của ủ y  ban Nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp về việc cổ phần hoá Côns; ty TNHH MTV cấp  nước và Môi trường đô 

thị Đông Tháp thì tỷ lệ cô phần nhà nước nám giữ tại Công ty TNHH MTV cấp  nước và 

Môi trường đỏ thị Đồng Tháp sau cổ phần hóa là 64%.
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Bảng số 10: Cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần d ụ  kiến

Nhà nư 

C B C N \

-ầUư^xịí

KK âBBMDu&NỈỈ ââíi SHttn mầStìtÍỀ
227.568.320.000

17.288.000.000

ị  t  %

¡4,00%

4,86%

2.1
Mua theo tiêu chuẩn thâm 
niên làm việc trong khu 
vực Nhà nước

718.800 7.188.000.000 2,02% I

2.2
Mua theo đăng ký cam kết 
làm việc lâu dài tại Công 
ty cổ phần

1.010.000 10.100.000.000 2,84%

3 Công đoàn Công ty 0 0 0,00%

4
Nhà đầu tư  bên ngoài 
mua cổ phần thông qua 
đấu giá

11.071.918 110.719.180.000 31,14% ,

Tổng cộng 35.557.550 355.575.500.000 100% 1

Số cô phần không bán hết (nếu có) sẽ được xử lý theo quy dịnh tại Điều 40 Nghị 

định số 59/2011/NĐ-CP.

3. Ngành nghề kinh doanh dự  kiến:

• Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác;

• Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước;

• Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư, sản phầm chuvên ngành cấp thoát nước, dịch 

vụ đô thị;

• Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống);

• Sản xuất vật liệu xây dựng;

• Sản xuất vật tư, sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước, dịch vụ đô thị;

• Dịch vụ mai táng, xây mộ, chăm sóc mộ, trồng hoa kiểng;
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• Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn (cầu,

đường, thoát nước, vỉa hè, công viên, cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, nghĩa trang 

nhân dân, thu gom, vận chuyến và xử lý rác thải);

• Xây dựng công trình dân dụng;

• Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi;

• Tư vấn xây dựng. Khảo sát địch chất công trình. Khảo sát địa chất thủy văn. Thiết

kê xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (nhẹ, chế biến thực phẩm, vật liệu xây 

dựng), hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực lắp thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện. Thiết kế 

công trình câp thoát nước. Dịch vụ tư vấn xây dựng: lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn 

quản lý dự án, thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp (nhẹ, chế biến 

thực phẩm, vật liệu xây dựng), hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, Lập và xét hồ sơ đấu 

thâu. Khảo sát địa hình trọng phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình. Thiết kế kết cấu 

công trình giao thông (cầu, đường bộ). Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. Thẩm tra 

thiết kế kết cấu công trình giao thông (cầu. dường bộ). Thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình thúy lợi. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (cầu, 

đường bộ); thủy lợi. Thiết kế công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp), hệ 

thống điện trong công trình xây dựng. Giám sát lắp đặt thiết bị công trinh và lắp đặt thiết 

bị công nghệ công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp), hệ thống điện trong 

công trình xây dựng;

• Dịch vụ vệ sinh cơ quan, hộ gia dinh;

• Dịch vụ hút hầm cầu, vận chuyền phế liệu xây dựng, vận chuyển, di dời đồ đạc cơ 

quan, gia đình, công trình xây dựng;

• Chăm sóc hoa kiểng cơ quan, hộ gia đình;

• Vườn ươm cây;

• Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết báo vệ môi trường; lập báo cáo

giám sát quan trẳc nước và môi trường; lập phương án phân vùng, tách mạng, phòng và 

chống thất thu, thất thoát nước, quản lý tài sản;

• Sản xuất nước uống đóng chai, đóng binh;

• Mua bán nước uốna, đóng chai, đóng bình.
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II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIÉN, KÉ HOẠCH ĐÀU T Ư  VÀ KÉ HOẠCH SẢN

XUÁT KINH DOANH

1. Triển vọng ngành và chiến lược phát triển của Công ty sau khi cổ phần hóa

1.1 Triền vọng phát triển của ngành

v ề  lĩnh vực cấp thoát nước: Nước sạch là một dạng tài nguyên đặc biệt quan trọng.

Nó đóng vai trò thiết yếu cho cuộc sống và sản xuất, quyết định tồn tại và phát triển của 

đô thị. Nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh giữ cho dân cư đô thị phòng tránh các bệnh 

nguy hiểm như bệnh tiêu chảy, tả, giun sán ,.. .

Hiện nay trên dịa bàn (hành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và các khu vực khác 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn còn một số nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch đến từng 

hộ gia đình, họ phải sử dụng nước giếng khoan, nước mưa, nước ao đầm để sư dụng cho 

sinh hoạt gia đình hoặc sản xuất, nguồn nước này chưa đảm bảo về vệ sinh, chưa đảm 

bảo về các thành phần lý, hóa theo QCVN 01:2009/BYT ban hành ngày 17/06/2009 cua 

Bộ Y tế.

v ề  nhu cầu dùng nước theo quy hoạch Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 

từ 2015 đến 2020 tiêu chuẩn cấp nước cho đầu người lả 120 lít/người/ngày đêm và tv lệ 

dân cư được cung cấp nước sạch là 90%. Đối với dân CƯ thành phố Cao Lãnh, qua khảo 

sát tỉ lệ dùng nước sạch đạt trên 95%. trong đó sử dụne nước máy đạt gần 80%. Các 

ngành chức năng thành phố đang khảo sát thi công thêm tuyến nước máy theo yêu cầu 

của người dân vùng ven, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa 

bàn Thành phố đạt 100%, khu vực nông thôn là 97%. Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử 

lý đạt 95% (nguồn Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tinh Dồng Tháp đến năm 

2020).

Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của Công ty trong lĩnh vực cung cấp nước 

sạch là khá lcm.

1.2 Sự phù hợp định hưởng phát triển của công ty với chính sách nhà nước

Thực hiện Quvết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 về “Phê duyệt định 

hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm
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nhìn năm 2050”, Quyết định 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 về “Phê duyệt Điều chỉnh định 

hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm 

nhìn đến năm 2050” và nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng 

Tháp, Công ty đang thực hiện "Đề án quy hoạch tống thể hệ thống cấp nước và thoát 

nước vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, trong đó mục tiêu 

cụ thê theo từng giai doạn như sau:

Giai đoạn đến năm 2020:

• Đối với các đô thị loại III trờ lên, tiêu chuẩn cấp nước 150 lít/người/ngày đêm, tỷ 

lệ dân sổ đô thị được cấp nước sạch đạt 100%.

• Đối với các đô thị loại IV và V, tiêu chuẩn cấp nước 110 lít/người/ngày đêm, tỷ lệ 

dân số dô thị dược cấp nước sạch đạt 95%,

• Các khu công nghiệp chọn tiêu chuẩn cấp nước 40m3/ha/ngày đêm.

• Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân 18%.

• Dịch vụ cấp nước ổn định, liên tục 24 giờ trong ngày, chất lượng và áp lực nước 

trên toàn mạng đạt quy chuẩn quy định.

• Mở rộng phạm vi phục vụ cúa hệ thống thoát nước đô thị dạt trung bình năm 70% 

diện tích bao phủ dịch vụ.

• 15% đến 20% tồng lượng nước thải tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

Giai đoạn đến năm 2030:

• Đối với các đô thị loại III trở lcn, tiêu chuẩn cấp nước 160 lít/người/ngày đêm, tỷ 

lệ dân số đô thị được cấp nước sạch đạt 100%.

• Đối với các đô thị loại IV và V, tiêu chuẩn cấp nước 120 lít/người/ngày đêm, tỷ lệ 

dân số đô thị dược cấp nước sạch đạt 98%.

• Các khu công nghiệp chọn tiêu chuẩn cấp nước 4,5 m3/ha/ngày đêm.

• Ty lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân 15%.

• Dịch vụ cấp nước ổn định, liên tục 24 giờ trong ngày, chất lượng và áp lực nước 

trên toàn mạng đạt quy chuấn quy định.
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• 50% tổng lượng nước thải tại các đô thị loại II trở lên và 20% đối với các đô thị từ 

loại V trở lên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra 

môi trường.

• Mở rộng phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước đô thị đạt trung bình trên 80% 

diện tích bao phủ dich vụ.

Như trên cho thấy, hoạt động kinh doanh cua DOWASEN là phù hợp theo định 

hướng của Chính Phù. Bên cạnh đó, đây là ngành nghề đặc thù rất được sự quan tâm hồ 

trợ từ Nhà nước trong việc cung cấp nước sạch, dịch vụ vệ sinh môi trường nhằm dàm 

bảo đời sống an sinh xã hội.

1.3 Định hướng phái triển của Công ty sau cổ phần hóa:

DOWASEN tập trung phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh cua Công 

ty sau cô phân hóa với mục tiêu: Xây dựng Công ly CP phát triển bền vừng, sản xuát kinh 

doanh có hiệu quả, trình độ quan lý và công nghệ hiện đại, có khả năng cạnh tranh trên 

thị trường, đảm bảo đời song cho người lao động, đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ 

đối với Nhà nước.

Các nôi dung cu thể:

• Phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh;

• Mở rộng vùng phục vụ tại các đô thị trong tinh và các khu vực lân cận;

• Đầu tư cải tạo, nâng công suất các nhà máy nước phục vụ tốt các nhu cầu sử dụng 

nước của người dân;

• Thành lập Xí nghiệp Thoát nước đô thị phục vụ với mục tiêu phát triển hệ thống 

thoát nước ôn định và đồng bộ (bao gồm xây dựno mạng lưới thu gom. chuyên tải và nhà 

máy xử lý nước thải).

• ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác sản xuất và quản lý chất lượng 

nước, đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quv định của Bộ Y tế;

• Thực hiện tốt công tác dịch vụ khách hàng; Quản lý, kiểm soát nghiêm ngặt chất 

lượng vật tư, nguyên vật liệu; Tăng cường các biện pháp chống thất thoát nước. Xây 

dựng thương hiệu và hình ảnh Công ty CP văn minh, hiện đại;
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• Thực hiện cải tiến công tác quán lý để phù hợp theo mô hình mới (công ty cổ

phần) nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty CP.

2. Chiến luọc phát triển sau cổ phần hóa.

2.1 Hoạt động cấp nuớc và thoát nước

• Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho người dân trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh

và Thành Phố Sa Đéc.

• Thực hiện mở rộng hoạt động cung cấp nước sạch theo định hướng chủ trương của 

Nhà nước.

• Tận dụng các nguồn vốn ưu đãi trong và ngoài nước cho việc đầu tư mở rộng hệ 

thống cấp thoát nước; nâng cấp. thay thế hệ thống lạc hậu, rò rỉ.

• Hạn chế tỷ lệ thất thoát nước.

• Đảm bảo chất lượng nước đầu ra và đầu vào.

2.2 Hoạt động Dịch vụ môi trường

• Chú trọne. hiệu quả của việc phát triển khách hàng dịch vụ thu gom rác với việc 

thu đúng, thu đủ phí vệ sinh.

• Tiếp tục mở rộna địa bàn dể phục vụ các dịch vụ: hỏa táng, chăm sóc hoa viên cây

xanh, vệ sinh nhà ở, cơ quan....

• Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký về khai thông cóng rãnh và hố ga; tổ chức

quản lý tốt bãi rác Sa Đéc về xử lý côn trùng, mùi hôi để hạn chế ảnh hường đến môi

trường;

• Theo dõi tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác tại Đập Đá; tiếp tục thực hiện

Dự án xử lý nước thải tại TP. Cao Lãnh do Na Uv tài trợ.

• Quản lý và phát triển các dịch vụ công ích khác.

2.3 Hoạt dộng xâv lắp và tư  vấn thiết kế -  kinh doanh nước đóng chai

• Thực hiện công tác xây dựng, khảo sát, tư vấn thiết kế các công trình theo kế

hoạch xây dựng cơ bản của Công ty. Đồng thời, tham gia đấu thầu trong và ngoài tỉnh.
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• Công ty sẽ phát triển công nghệ mới đưa ra thị trường sản phẩm có chất lượng cao 

hơn. Đồng thời, Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp để mở rộng thị trường nước 

đóng chai.

2.4 Hoạt động xử  lý và tiêu hủy rác

• Nhằm đàm bảo công tác vệ sinh môi trường, sau cổ phần hóa, bên cạnh việc tiếp 

tục thực hiện công tác thu gom rác và vệ sinh môi trường, Công ty dự kiến mờ rộng hoạt 

động kinh doanh sang lĩnh vực xử lý và tiêu hủy rác.

• Công ty đang lập kế hoạch chi tiết trình Sở tài nguyên môi trường và ủy  Ban nhân 

dân tỉnh bổ sung và hỗ trợ cho ngành nghề hoạt động xừ lý và tiêu hủy rác của Dovvasen.

3. Ke hoạch đầu tư  sau cổ phần hoá:

Bảng số 11: Kế hoạch đầu tư  xây dựng phát triển năm 2017-2020

TT Cône suất
Tên công .rÌDh o S ỵ Ê )

KH 2017-2020
•rt .. ■ . ...

(triệu đồng)
»•• • - r i*  ’ • ; - v : ' Ỉ-.J V

I CH I NHÁNH 1

1 Giếng khoan trạm cấp nước Phú Long 1.680 5.850

II CH I NHÁNH 2

1
Nhà máy nước xã Phong Mỹ 
(huyện Cao Lãnh) 2.500 12.500

2 Nhà máy nước mặt Đông Bình 2.500 12.500

3
Nâng công suất nhà máy nước mặt huyện 
Cao Lãnh 2.500 6.250

III CHI NHÁNH 3

1
Trạm cấp nước mặt Tràm chim, huyện 
Tam Nông

2.500 12.500

IV CHI NHÁNH 4

1
Nâng công suất nhà máy nước mặt huyện 
Hồng Ngự

3.000 7.500

V CHI NHÁNH 6
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TT
: ■ìVỉịi'}- •■'«í-Í-- • •■■■ ■- V- ín-iA A , . 1Tên công trình

Công suẩt 
(n r/ngày  đêm)

KH 2017-2020 
(triệu đồng)

1
Trạm cấp nước ngầm 70 m3/h (TT Mỹ An, 
H. Tháp Mười)

1.680 5.850

2
1

Nhà máy nước mặt xã Mỹ An, huyện Tháp 
Mười

1

2.500 12.500

TỎNG CỘNG 18.860 75.450

(*) Kê hoạch đầu tư giai đoạn năm 20 ỉ 7 -  năm 2020 được xây dựng căn cứ theo

Đề án quy hoạch tông thế hệ thống cấp nước và thoát nước vùng tỉnh Đồng Tháp 

đên năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và tiềm năng phát triên của Công ty

4. Ke hoạch kinh doanh 5 năm sau co phần hoá:

4.1 Ke hoạch sản xuấ t kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa

Bảng số 12: Ke hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hoá

r  ' •• 
TT

ị

■
Chí tiêu■ * y ... -■) . .¡Ị í ĩ. ! - * '' ị « Vv* '■■ • • v- r • '*< V- *

Đvt
Năm
2016:>} - .

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

1 v ố n  điều lệ Triệu đồng 355.576 405.041 405.041 405.041 405.041

Tâng trướng von 
điêu lệ

% 13,91% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Tổng số lao động Người 720 734 748 762 777

3 Tổng quỹ lương Triệu đồng 75,60 77,46 79,59 82,03 84,64

4
Thu nhập bình 
quân/người/tháng

Triệu đồng 8.950 9.000 9.080 9.190 9.310

5
Ị_______

Tông doanh thu Triệu đồng 245.500 251.550 258.440 266.370 274.850

Tăng trưởng 
doanh thu

% 2,46% 2,74% 3,07% 3,18%

1 6 Tổng chi phí Triệu đồng 235.500 241.236 247.586 254.916 262.482

Tăng trưởng chi 
phí

% 2,44% 2,63% 2,96% 2,97%
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7
Lợi nhuận trước 
thuế

>
r p  • A  4  ÁTriệu đông 10.000 10.314 10.854 11.454 12.368

8
Lợi nhuận sau 
thuế

Triệu đồng 8.838 9.133 9.630 10.177 11.005

Tăng trưởng lợi 
nhuận sau thuế

% 3,34% 5,44% 5,68% 8,14%

9
Tỷ lệ cổ tức/Vốn 
điều lệ

% 1.19% 1,08% 1,14% 1,21% 1,30%

Nguôn: DOWASEN

4.2 Cơ sở xây dụ ng kế  hoạch kỉnh doanh

Căn cử định hướng phát triên kinh tế - xã hội tình Đồng Tháp đến năm 2020.

Căn cứ vào kêt quà sản xuất, kinh doanh 05 năm trước khi co phần hóa (2011- 

2015) của DOWASEN.

• Hiện tại, hoạt động chính của Công ty là sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ 

sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ thu gom và vận chuyển rác. Cả 2 hoạt động này đều là 

ngành hàng trọng yếu và dịch vụ công ích, thể hiện rõ nét chính sách an sinh xã hội của 

một quốc gia. Cụ thể, nước sạch và dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thuộc nhóm ngành 

hàng do Nhà nuớc quản lý giá. Trong đó, giá nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất vẫn 

nằm trong khung giá được Bộ Tài chính quy định và được UBND tỉnh quyết định. Đơn 

giá phí vệ sinh thì lại được thông qua nghị quyết HĐND tỉnh quyết định nhằm bù đắp 

một phần hoặc toàn bộ chi phí đầu tư cho hoạt động thu gom và vận chuyển rác thải tại 

địa phương.

• Ngoài ra, với chính sách xã hội hóa, khuyến khích khối tư nhân tham gia sâu rộng 

vào hoạt động cấp nước vàvệ sinh môi trường, tính cạnh tranh trong hoạt động kinh 

doanh cua Công ty sẽ ngày càng cao.

• Việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty sau cồ phần hóa dược 

xây dựng một cách cẩn trọng và phù hợp với tình hình tăng trưởng cùa 3 năm trước cổ 

phần hóa, định hướng phát triển cùa Công ty trong hiện tại và tương lai.
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4.3 Biện pháp thực hiện

Để đạt được những định hướng, mục tiêu và thực hiện thành công chiến lược phát 

triển nêu trên, Công ty CP sẽ tiến hành các giải pháp sau:

4.3.1 về  tổ chức bộ máy Công ty cổ phần:

• Sau khi cồ phần hóa, Công ty CP sề hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới sự 

quản lý, giám sát và điều hành của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiếm 

soát và Ban Tổng giám đốc sẽ tuân theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và quy 

định hiện hành về công ty cố phần. Cơ sớ hoạt động của Công ty cổ phần là Điều lệ, trên 

cơ sơ tôn trọna pháp luật và các quy dịnh có liên quan.

• Cơ cấu quản lý và bộ máv tồ chức Công ty CP cũng sẽ được sắp xếp, tinh giảm ở

mức hợp lý nhằm đam bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả. Việc sử dụng lao động sau 

khi chuyển sang Công ty CP ihực hiện theo các nguyên tắc sau:

• Sừ dụng tối đa số lượng lao dộng hiện có tại thời điểm cổ phần hóa, trên tinh thần

tinh gọn, hiệu quả Iihàm đáp ứng nhu cầu và định hướng hoạt động trong tương lai của

Công ty CP.

• Chọn lựa cán bộ có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ 

chính trị, phấm chất đạo đức để xem xét đưa vào danh sách cán bộ quy hoạch, dự bị 

nhằm chu dộng có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ kế thừa.

• Quv hoạch điều động nguồn nhân lực trong nội bộ Công ty CP, thực hiện chính 

sách thu hút nguồn nhân lực.

• Dảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp, đồng thời tạo môi trường và 

điều kiện làm việc ngàv càng tốt hơn cho người lao động; Xây dựng và thực hiện văn hóa 

doanh nghiệp.

• Sắp xếp lại và cung cố một số phòng ban đề tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất

kinh doanh cúa Công ty CP.

• Chú trọng công tác đào tạo và việc tuyến dụng mới. Hoạt động này nhằm bố trí, 

sắp xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sờ trường và tận dụng có hiệu quả một 

cách triệt để nguồn nhân lực của Công ty CP.

4.3.2 về sản xuất kinh doanh
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• Đe đạt được những mục tiêu và thực hiện được chiến lược nêu trên. Công ty CP sẽ 

tiến hành các biện pháp sau:

4.3.3 Biện pháp quản lý sản xuất:

• Quản lý vận hành tốt các nhà máy sản xuất: Thực hiện có hiệu quả công tác duy 

tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị; quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào.

• Thực hiện tốt các quy định về khai thác và xả thải, các biện pháp bào vệ mòi 

trường theo luật Tài nguyên nước.

• Quản lý chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

4.3.4 Biện pháp quản lỷ doanh thu và chi phí:

• Hoàn chỉnh các thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước giai đoạn 2015-2020, phối 

hợp với các địa phương để mở rộng vùng phục vụ đề phát triển mạng lưới cấp nước nhằm 

tăng lượng khách hàng sử dụng nước, tăng cường quản lv khách hàng tiềm năng.

• Hạch toán đảm bảo tính đúne, tính đủ các khoán mục chi phí sản xuất vào giá 

thành nước như: chi phí đấu nối hộ khách hàng theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, chi 

phí duy trì đấu nối. chi phí hoàn trả vốn vay, lãi vay, chi phí thực hiện cấp nước an 

toàn,...

• Xây dựng và trình phê duyệt lộ trinh điều chinh giá tiêu thụ nước sạch nhằm giúp 

Công ty CP chủ động trong việc thực hiện các kế hoạch đầu tư và dảm bao giá tiêu thu 

nước sạch được điều chỉnh kịp thời khi giá vật tư, nguyên liệu sản xuất đầu vào, tiền 

lương, ... có biến động tăng nhằm đảm bảo hiệu quả cùa hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Thực hiện tốt công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng, khuyến khích người tiêu 

dùng gia tăng tiêu thụ; thực hiện quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO.

• Cải tiến công tác ghi thu tiền nước, giảm tỷ lệ tồn thu xuống mức thấp nhât.

4.3.5 Biện pháp tiết kiệm chi p h í thông qua việc phòng cltống thất thoát nước:

Tích cực thực hiện công tác phòng, chống thất thoát, thất thu nước sạch bằng các 

biện pháp cụ thể như sau:
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• Tăng cường công tác quản lý đồng hồ nước: đầu tư mới, lựa chọn đúng loại đồng 

hồ đạt tiêu chuẩn cao; kiểm định đầu vào, kiểm định định kỳ; Thay thế đồng hồ đến hạn 

kiểm định; tăng cường kiểm tra chống thất thoát qua đồng hồ.

• Khai thác, sử dụng tối đa phần mềm GIS để quản lý hệ thống kỹ thuật hạ tầng, đầu 

tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thủy lực, quản lý mạng.

• Xây dựng kế hoạch cải tạo mạng lưới cấp nước cho từng giai đoạn: ngắn hạn,

trung hạn, dài hạn.

• Xây dựng chưưng trình phối hợp cộng đồng trong việc bảo vệ tài sản mang đường

ống cấp nước và phòng chống thất thoát nước.

• Tăng cường trách nhiệm đối với còng tác trực và xử lý sự cố, đảm bảo phát hiện,

sưa chữa nhanh chóng, kịp thời.

4.3.6 Các biện pháp tiết kiệm chi p h í khác:

• Thực hiện tốt các bước trong quv trình xây dựng cơ bản, thực hiện đầu tư có trọng 

tâm. trọng điểm, ưu tiên thứ tự hiệu quả đầu tư và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã 

được phê duyệt.

• Chống lãng phí và thời gian lao động: xây dựng định mức, định biên lại các công

việc tại các Phòng, Ban, Chi nhanh để giảm chi phí và tăng thu nhập.

• ứng  dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất và quản lý nhằm giảm chi phí, tăng

năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

• riếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bổ sung đầy dủ nhân lực theo định hướng sử

dụng lao động thời vụ; tiến hành sắp xếp cải tiến công việc, định mức lại công việc và 

thực hiện khoán chi phí cho các Chi nhánh. Xí nghiệp, Nhà máy.

• Xây dựng các quy chế về quản lý và sử dụng tài sản, vốn của doanh nghiệp.

III. PHƯƠNG ÁN SẮP XÉP LAO ĐỘNG

Nham nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phát huy được 

năng lực của người lao động sau khi chuyển sang loại hỉnh công ty cổ phần; dựa trên cơ 

sở hiện trạng đội ngũ lao động hiện có của doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến của 

Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa và các quy định của pháp luật về lao động nhằm nâng
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cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, phát huy được năng lực của người lao 

động, Công ty dự kiến sẽ tiến hành phương án sắp xếp lại lao động như sau:

Bảng số 13: Phuong án sắp xếp lao động
ịi' ' V

: . - . < íty.u »íiịiií:- y&m
1 1

Tổng số lao động tại thòi điểm công bố giá trị doanh nghiệp 
cổ phần hóa

717 100,00%

1 Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ (Chủ tịch Công ty, 
Kiểm soát viên, Giám đốc, KTT) 8 1,12%

2 Lao động làm việc theo HĐLĐ 709 98,88%

- Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 681 94,98%

- Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 03 
tháng đến 36 tháng -

- Lao động làm việc theo HĐLĐ thời vụ 28 3.90%

3 Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danh sách lao 
động của Công ty

0 0

II Số lao động sẽ nghỉ việc tại thòi điềm công bố giá trị doanh 
nghiệp cổ phần hóa 0 0,00%

1 Số lao động đủ điều kiện hưu theo chế độ hiện hành 0 0,00%

2
Số lao động sẽ chấm dứt HĐLĐ, chia ra: 0 0,00%

- Hết hạn HĐLĐ 0 0,00%

- Tự nguyện chẩm dứt HĐLD 0 0.00%

- Chấm dứt hợp đồng lao động với lý do khác theu quy định 
của pháp luật

0 0.00%

3
Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điềm công 
bố giá trị doanh nghiệp CPH. chia ra: 0 0,00%

- Sổ lao động dôi dư thực hiện theo Nghị định 63/2015/NĐ- 
CP

0 0,00%

- Sổ lao động phải chấm dứt hợp đong lao động vờ trá trợ 
cấp mất việc làm

0 0,00%
1
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III số lao động sẽ chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần 717 100,00%

1 Số lao động mà HĐLĐ còn thời hạn 717 100,00%

2
Số lao động nghỉ hường chế độ BHXH, chia ra: 0 0,00%

- Ồm đau 0 0,00%

- Thai sản 0 0,00%

- Tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp 0 0,00%

3 Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, chia ra: 0 0,00%
ị

- Nghĩa vụ quân sự 0 0,00%

- Nghĩa vụ công dân khác 0 0,00%
ĩ

- Bị tạm giam, lạm giữ 0 0,00%

L
- Do 2 bên thỏa thuận (không quá 03 tháng) 0 0,00%

Cơ cấu lao dộng tiếp tục chuyển sang công ty cố phần như sau:

Bảng số 14: Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần

Phân theo loại họp đồng lao động 100%

- Không thuộc diện ký 11ĐLĐ 5 0,69

- Hợp đồng không thời hạn 684 95,40

- Hợp đồng thừi hạn từ 03 tháng đến 3 năm - -

!
- Hợp đồng thời vụ 28 3,91

Phân theo giói tính 717 100%

- Nam 538 75,03

-Nữ 179 24,97
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PHẦN VI: THÒNG TIN VẺ ĐỢT CH ÀO BÁN

I. PHƯƠNG T H Ú C  CHÀO BÁN CỐ PHÀN

1. Loại cổ phần phát hành

Tất cả cổ phần của Công ty tại thời điểm thành lập là cổ phần phồ thông. Các hoạt

động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cồ phần được thực hiện theo quy dịnh cùa Điều lệ

công ty cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Đối tuọng mua cổ phần

2.1. Đoi tượng mua cổ phần:

Căn cứ theo Điều 6 và Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP: Đối tượng mua cô phần 

bao gồm:

- Cán bộ công nhân viên cùa Công ty,

Nhà đầu tư trong nước mua thông qua đấu giá.

2.2. Đối tượng hạn chế mua cỗ phần:

• Căn cứ biểu cam kết cụ thể về dịch vụ Danh mục miễn trừ đối xử Tối huệ quốc theo 

Điều II tại cam kết số 318/WTO/CK ngày 27/10/2006 của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam quy định về việc hạn chế các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong 

hoạt động dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402) như sau:

“Để bảo đàm phúc lợi công cộng, các công ty có von đầu tư nước ngoài không được 

thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia đình. Họ chỉ được phép cung cấp dịch vụ tại các 

điêm thu gom rác thải do chính quyển địa phương cấp tình và thành phô chi đ ịnh ''

• Căn cứ theo Giấy ĐKKD của Công ty TNHH MTV c ấ p  nước và Môi trường Đô thị 

Đồng Tháp số 1400101205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tinh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 

27/9/2006 và cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 22/1/2015. Dovvasen có hoạt động thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải -  mã ngành 4220.

• Căn cử theo thực tê kinh doanh của Dowasen, Công ty có hoạt dộng thu gom rác thải 

trực tiếp từ các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, Thành phố Sa Đéc từ năm 

2003 đến nay.
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Vì vậy, để không ảnh hường đến hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể là hoạt 

động thu gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình, nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia 

mua cô phần cùa Công ty TNHH MTV cấp  nước và môi trường đô thị Đồng Tháp.

3. Phương thức bán cố phần lần đầu

Việc bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV cấp  nước và Môi trường Đô thị 

Đồng Tháp được áp dụng sau khi phương án cổ phần hoá được phê duyệt quy định tại Điều 

37 Nghị định 59/2011/NĐ-CP và Điều 6, Điều 7 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

3.1. Cồ phần bán cho CBCNV

Gồm 2 hình thức chi tiết như sau:

3.1.1. Cồ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà 

nước

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 

của Chính phu về chuyến doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì giá 

bán cổ phần cho người lao động trong trường hợp này là '"Người lao động có tên trong danh 

sách thường xuvên của doanh nghiệp tại thời điêm công bo giả trị doanh nghiệp cô phân 

hóa được mua tối đa ỉ 00 co phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với 

giá bán bang 60% giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đau giá công khai trước) hoặc 

bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đổi với trường hợp 

bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)". Cụ thể:

• Tổng số CBCNV có tên trong danh sách lao động Công ty ngày 22/08/2016 (thời 

điêm UBND tinh Đồng Tháp công bo giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH M TV cấp nước 

và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đê cổ phần hóa) là: 717 người;

• Tổng số CBCNV đuọc mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm  niên làm việc trong

khu vực Nhà nước: 650 người;

• rống số năm  công tác toàn bộ số CBCNV đu’Ọ’c mua cỗ phần theo tiêu chuẩn

thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước: 7.188 năm.

• rong số cổ phần CBCNV đưọc mua theo quy định của hình thức này là 718.800 cổ

phần với tổng mệnh giá là 7.188.000.000đồng chiếm 2,02% vốn điều lệ công ty cổ phần.
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• Thòi gian thực hiện bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho 

CBCNV sẽ thực hiện sau khi bán dấu giá công khai ra công chúng.

• Giá bán: bằng 60% giá đẩu thành công thấp nhất

3.1.2. Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cồ phần

Theo quy định tại Khoản 2c Điều 48 Nghị định số 59/201 1/NĐ-CP ngày 18/07/2011 

của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cồ phần thì giá 

bán cố phân cho người lao động trong trường hợp này là “Giá bán co phan ưu đãi cho 

người lao động mua thêm quy định tại điếm a khoán 2 Điều này được xác định là giá đau 

thành công thấp nhất (trường hợp đẩu giá công khai trước) hoặc bằng giá bán thanh cóng 

thâp nhát cho các nhò đáu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược 

trước)”.

Theo quy định tại Điềm a Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 

18/07/2011 thì người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại 

thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có 

cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất 03 năm thì được mua thêm 

cô phân ưu đãi theo quy định sau: “Mua thêm theo mức 200 co phần/OÌ năm cam két làm 

việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 2.000 cô phần cho một người lao 

động”.

'‘Riêng người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao 

làm việc tại doanh nghiệp được mua thêm theo mức 500 co phần/Oì năm cam kết làm việc 

tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 5.000 cổ phần cho một người lao động’'.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 

18/07/2011 thì giá bán cồ phần cho người lao động trong trường hợp này là “Giá bán cô 

phần trn đãi cho người lao động mua thêm theo cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp 

được xác định là giá đàu thành công thấp nhất (trường hợp đâu giá công khai trước) hoặc 

bằng giá bản thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán 

cho nhà đầu tư chiến lược trước). Moi một người lao động chỉ được hướng quyên mua thêm 

cô phân im đãi theo một mức xác định tại điểm a khoản 2 Điều 48 Nghị định so 

59/201 l/N Đ -C P r
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• Tiêu chí xác định người lao động là chuyên gia giỏi, có trình  độ nghiệp vụ cao đã

được Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2016 Công ty TNHH MTV cấp  nước và Môi 

trường Đô thị Đồng Tháp thông qua; bao gồm các tiêu chí như sau:

- Ban Lãnh đạo Công ty

- Kiểm soát viên của Công ty

- Trưởng phòng Công ty và Giám đốc Chi nhánh

- Phó phòng Công ty và Phó Giám dốc Chi nhánh

- Người lao động có trình độ từ trung cấp trở lên

- Thợ, công nhân lành nghề từ bậc 3 trở lên.

Công ty có 304 CBCNV đăng ký mua theo quy định của hình thức cam kết làm việc 

tại công ty cổ phần sau này với tống số cổ phần là 1.010.000 cổ phần, tương ứng tổng mệnh 

giá là 10.100.000.000 đồng chiếm 2,84% vốn điều lệ công ty cổ phần.

Thòi gian thực hiện bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho 

CBCNV sẽ thực hiện sau khi bán đấu giá công khai ra công chúng 

Giá bán: Là giá đấu thành công thấp nhất

3.2. Cô phần bủn ưu dãi cho To chức Công đoàn

Tổ chức Công đoàn Công ty TNHH MTV cấp  nước và Môi trường Đô thị Đồng 

Tháp không đăng ký tham gia mua cổ phần.

3.3. Co phần bủn đau giá ra bên ngocii

Số cố phần thực hiện bán cho các nhà đầu tư bên ngoài như sau:

• Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 11.071.918 cổ phần, tương ứng

110.719.180.000 đồng, chiếm 31,14% vốn điều lệ.

• Giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ phần.

• Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

• Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước.
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4. Loại cổ phần và phuong  thức phát hành

4.1. Loại cỗ phần

Tất cà cổ phần của Công ty tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông. Các hoạt 

động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của Điều lệ 

công ty cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4.2. Phương thúc phát hành

• Việc bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV được thực hiện tại doanh nghiệp theo danh

sách đã được phê duyệt.

• Cổ phần bán cho các nhà đầu tư khác thông qua hình thức bán đấu giá dự kiến được 

tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

II. KÉ HOẠCH SỬ DỤNG SÓ TIÈN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CÓ PHÀN HOÁ 

1. Chi phí cổ phần hóa

Chi phí cô phần hóa của Công ty dự kiến bao gồm các khoản mục chính sau:

Bảng số 15: Chi phí cổ phần hoá

r  ■ ■

¡ ¡ 1

’ V 1' ...................

1. - .vsíáiíũSicií!

■ ' 1. ' :

•
ỈÍsỉỄ&íị: ■ Sậịịà  ;ỵỊ-Sị4|ịÍ--' .

£ 1> i t i  1!» ị  1 V. • ỳ r r  ■ J 13
B • > ' y - < :v ' i  ỉ- ’• ■•>‘31

í l  V  ■ li ì
[; . Ị ^ i$ í i . £ í . ỵ :ặịyMẶ. *wJìiV n

t. ‘ i.ụ *1*0 . ị '  ,11 
i. . . .  ... .

A . Các khoản chi phí trực tiếp tại doanh nghiệp 55.000.000

1 Chi phí kiểm kê, đánh giá xác định giá trị tài sản 10.000.000

2 Chi phí Đại hội CNVC-LĐ để triển khai cổ phần 
hóa 10.000.000 Dự kiến

3
Chi phí hoạt động tuyên truyền, công bố thông tin 
cổ phần hóa 10.000.000 Dự kiến

4 Chi phí đăng báo bán đấu giá cổ phần 10.000.000 Dự kiến

5
L

Chi phí Đại hội cổ đông lần đầu 15.000.000 Dự kiến

B .
Chi phí thuê tư  vấn xác định giá trị doanh 
nghiệp và thuê tư vấn bán cố phần 335.000.000

1 Chi phí thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp 225.000.000
■

Hợp đồng số :

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Trang 53



Công ty TNHH MTV c ấ p  nước và Môi t rường đô thị Đồng Tháp

b l = ị &  \y. ■ . - V
£.* '•■" í

■ - . : - 1 1  i v T . . . ■. 
ị  . í ĩi 10¥YYf.i 'TraV ':v ; |T :  Y

'ý ~ ĩ* ịy  ■■ y Ị  ,~ Y > 3 -.ỵ í . ì , : ị K  . ? ,\ ị-.ịặr'.. Ị / • • V A
■ ■ :■'■■■ -V :• - Ũ -  ■ ■■ ỉ ỉ  V■ V 'i,

. - U  í ằ ị : , :  ■ Ặ m
£■ -'í •.H-Stèĩs - Ậ í :  £ ? w ễ Ể Ế ¥ r Ê Ỉ Ê Ê t ĩ * ỉ f ễ Ể ì ẫ È ? ề Q ẵ t ĩ  Í M ỉM ấ

■

W Ẽ m w Ệ ỆỀ 5 Cổ >

; -

ălÌIỀI-̂  • !!pSỊỊPỘ tpÍK  -¡.Vĩ ’■

L  t  i‘í,!,,íp * " ' - r ‘‘- -
35/2015/ƯHYAC 
AHCM-HĐTV
ngày 05/5/2015

2 Chi phí thuê tư vấn lập phương án cổ phần hóa 110.000.000

Hợp đồng số 
35/2015/UHYAC 
AHCM-HĐTV 
ngày 05/5/2015

c. Chi phí hoạt dộng và thù lao Ban chỉ đạo CPH và 
Tổ giúp việc 184.500.000

1
Thù lao Ban chi đạo(Dự kiến 11 người X 1.000.000 
đồng/ tháng X 9 tháng)

99.000.000

2
Thù lao Tổ giúp việc(Dự kiến 19 người X 500.000 
đồng/tháng X 9 tháng)

85.500.000

D. Các chi phí khác 500.000

TỔNG CÕNG
i

575.000.000

Ghi chú:

(*) Căn cứ Thông tư sổ 82/2009/TT-BTC ngày 27/04/2009 của Bộ Tài chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quán lý và sử dụng phí bản đẩu giá cổ phần, lệ phí bán đẩu giá co 

phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.IiCM là 0,3% trên tổng giá trị cổ phần thực tế bán 

được và tối đa không vượt quả 300 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá cổ phản.

Chi phí cổ phần hóa sẽ được quyết toán trên cơ sở các chi phí thực tế sau khi kết thúc 

quá trình cổ phần hóa.

2. Kế hoạch sử dụng tiền thu đuọc từ  cố phần hóa

Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực hiện theo quy định tại mục III 

Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của nhà 

nước tại Công ty cô phần, Công ty dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính 

theo phương án giá sư lất cả số lượng cổ phần bán ra được bán hết với giá khởi điểmio.ioo 

đồng/cổ phần và giá đấu thành công thấp nhất là 10.100 đồng/cổ phần, chi tiết như sau:
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Bảng số 16: Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ  cổ phần hoá
'ị ỹ-~ .-.'5KÍ5.V

^ ̂  ««1 .1 ; - V : ->vÌ9Xmr;:, -ỉí-.; ' tu 5 p; . : I

1
Vốn Nhà nước thực tế 
tại doanh nghiệp sau 
khi đánh giá lại

Đồng
Quyết định phê duyệt 

GTDN
355.575.502.267

2
Cơ cấu vốn điều iệ công 
ty cổ phần Đồng Dự kiến 355.575.500.000

a Nhà nước 64% Đồng Ban chỉ dạo dề xuất 227.568.320.000

b Cổ đông khác 36% Đồng = mục 2 - 2a 128.007.180.000

3
Vốn Nhà nước bán ra 
bên ngoài tính theo 
mệnh giá

Đồng = (mục 1 - 2a) 128.007.182.267

4
Tổng số cổ phần phát 
hành CP = mục 2b/mệnh giá 12.800.718

a

Bán ưu đãi cho người 
lao động theo năm làm 
việc trong khu vực nhà 
nước

CP danh sách kèm theo 718.800

b

Bán ưu đãi cho người 
lao động theo cam kết 
làm việc lâu dài tại 
doanh nghiệp

CP danh sách kèm theo l .010.000

c
Bán cô phán cho tổ chức 
công đoàn

CP 0

d Bán đấu giá công khai CP = mục 4 - 4a - 4b - 4c 11,071,918

5 Dự kiến giá bán đồng/CP

a
Giá khởi điểm bán đấu 
giá công khai đồng/CP 10.100

b

Giá bán cổ phần ưu đãi 
cho NLĐ theo năm làm 
việc trong khu vực nhà 
nước

đồng/CP -  mục 5a * 60% 6.060

c Giá bán cổ phần ưu đãi đồng/CP = mục 5a 10.100
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cho NI.Đ theo cam kêt 
làm việc lâu dài

d
Giá bán cho tổ chức 
công đoàn

đồng/CP = mục 5a * 60% 6.060

6
Số tiền thu từ  phát 
hành cỗ phần

Đồng 126.383.299.800

a
Bán cho NLD theo năm 
làm việc trong khu vực 
nhà nước

Đồng = mục 4a*5b 4.355.928.000

b
Bán cho NLĐ theo cam 
kết làm việc lâu dài

Đồng = mục 4b*5c 10.201.000.000

c
Bán cho tổ chức công 
đoàn

Đồng = mục 4c*5d 0

e Bán đâu giá công khai Đông = mục 4d*5a 11 1,826,371,800

7
Số tiền thu từ  bán vốn 
nhà nuóc còn lại

Đồng
Mục 6 - (mục 2 - niục 

1)
126.383.302.067

8
Chi phí cổ phần hóa dụ 
kiến

Đồng theo dự  toán 875.000.000

a
Chi phí cổ phần hóa 
được UBND tính phê 
duyệt

Đồna 575.000.000

b
Chi phí bán đấu giá cố 
phần ra công chúng Đồng = mục 6e*0,3% (tối đa 

300 triệu)
300,000,000

9
Chi phí giải quyết chế 
độ nguòi lao động

Đồng theo p h u cn g  án 0

10

Phần thặng dư  vốn để 
lại cho công ty cố phần 
theo tỷ lệ tương líng với 
cô phần phát hành 
thêm trong co- cấu vốn 
điều lệ

Đồng

= (mục 6 -  mục 4 
*mệnh giá -  mục 8 -  

mục 9)*((mục 2 - mục 
1) / mục 2)

16

11
Số tiền dụ kiến nộp về 
Quỹ hỗ trự  sắp xếp 
doanh nghiệp

Đồng
= muc 6 -  (niuc 2 - muc • \ • •

1) - mục 8 — mục 9 - 
mục 10

125.508.302.051
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Công ty sẽ thực hiện sử dụng tiền thu dược từ cồ phần hoá theo quy định sau khi hoàn tất 
việc bán cổ phần ra bên ngoài.

III. K É H O Ạ C H  Đ Ả N G  K Ý  G IA O  DỊCH VÀ NIÊM  Y ÉT CỐ PHIẾU TRÊN  

THỊ T R Ư Ờ N G  C H Ứ N G  K H O Á N

1. T rư òng  họp doanh nghiệp nhà niróc cổ phần hóa duói hình thức chào bán cổ 

phiếu ra  công chúng theo quy định pháp luật về cổ phần hóa:

Dovvasen có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký 

chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng kv lưu ký và đăng ký giao dịch như sau:

• K hi doanh nghiệp cổ phần hóa đăng kỷ bán đẩu giá cô phần lan đầu qua Sớ Giao 

dịch chứng khoản phải đông thời thực hiện việc đăng ký, lun kỷ và đăng ký giao dịch co 

phần.

• Trung tâm Lim  ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chủng khoán Hà Nội thực 

hiện đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch cho so cổ phần trúng đau giá đã được thanh toán. 

Số cổ phần bản cho nhà đầu tư chiến lược và người lao động trong doanh nghiệp cổ phần 

hóa được đăng kỷ, lưu ký theo hirớng dẫn của Trung tâm Liru ký Chứng khoán Việt Nam và 

đăng ký giao dịch bô sung trên hệ thông giao dịch UPCoM theo quy định của pháp luật 

chứng khoán hiện hành.

• Trung tâm Lưu ký chứng khoản Việt Nam thực hiện đăng kỷ sổ cổ phần trúng đấu 

giá đã được thanh toán và lưu ký cổ phần vào tài khoản lưu kỷ của nhà đầu tư theo thông 

tin do Sở Giao dịch chứng khoán cung cấp.

• Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kê từ  ngày hết hạn thanh toán tiền mua cô 

phân trúng đâu giá, Sở Giao dịch chứng khoản (nơi thực hiện đấu giá) gửi Trung tâm Lưu 

ký chứng khoản Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội văn bản thông bảo giá thanh 

toán bình quân kèm theo danh sách người sớ  hữu co phần trúng đấu giá đã được thanh 

toán. Danh sách người sờ hữu cổ phần trúng đẩu giá phải có đay đủ thông tin về họ tên, so 

đăng kỷ sở hữu, địa chi, tài khoản lưu ký, số lượng cổ phần sở hữu.

• Trong thời hạn 10 ngày kê từ ngày kêt thúc đợt chào bán, doanh nghiệp có trách 

nhiệm báo cáo ủ y  ban Chứng khoản Nhà nước và công bo thông tin về kết quả đợt chào 

bản kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong toa về sổ tiền 

thu được từ đợt chào bán.
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• Trong thời hạn ba (03) ngciy lùm việc kê từ ngày nhận được báo cảo kết quả bán đấu 

giá cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa, ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo 

xác nhận kêt quả bán đấu giá cho doanh nghiệp cố phần hóa, Sở giao dịch chứng khoán Hà 

Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

• Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kế từ ngày nhận được thông báo xác nhận kết 

quả bản đẩu giá của ủ y  ban Chứng khoản Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

đưa cô phân vào giao dịch trên hệ thống giao dịch ƯPCoM. Giá tham chiếu cho ngày giao 

dịch đầu tiên trên hệ thong giao dịch ƯPCoM được xác định trên cơ sở giá thanh toán bình 

quân. ”

2. Truòìig  họp Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán

DOWASEN phải thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo 

quy định tại Mục b, Khoản 1, Điều 14 Quyết định số 5 1/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ: "Sau khi thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị 

trường chứng khoán, trong thời hạn tối đa một (01) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty phải bô sung hồ sơ đế hoàn tất thủ tục niêm yết tại Sở 

Giao dịch Chứng khoản theo quy định của pháp luật vé chứng khoán và thị trường chứng 

khoán'.

IV. PHÂN TÍC H  CÁC RỦI RO DỤ KIÉN

1. Rủi ro về kinh tế

• Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới là điều kiện 

hết sức quan trọng và cần thiết cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung.

• Những năm vừa qua, khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế đã tác động 

mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam có 

sự tăng trướng và ôn định trong 5 năm gần đây. Cụ thể: GDP đạt 5,25% năm 2012; 5,42% 

năm 2013, 6% năm 2014, và 6,5% trong năm 2015. Với các tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ 

mô, rủi ro kinh tế sẽ giảm bớt và hoạt động của doanh nghiệp sẽ khả quan hon trong thời 

gian tới.
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• Hoạt dộng chủ yếu của DOWASEN là dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt, thoát nước 

và vệ sinh môi trường là các dịch vụ thuộc dạng thiết yểu của người dần. Do đó, nhìn 

chung, hoạt động kinh doanh của Công ty bị ánh hưởng nhiều từ rủi ro kinh tế.

2. Rủi ro về luật pháp

• Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật

khác nhau như Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên nước...

• Hệ thống luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn 

thiện, sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình 

hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

• Tuy nhiên, có thể thấy được mặt tích cực từ những thay đôi này đó là tạo ra hành

lang pháp lý ngày càng chặt chẽ và khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật và thông lệ 

quốc tể, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng ahư giúp cho các hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong nước tiến hành thuận lợi hơn.

3. Rủi ro đặc thù

3.1. Dối với lĩnh vực cấp thoát nước:

3.1.1. Rủi ro từ  nguồn nước tự  nhiên khai thác

• Nguôn nước thô nguyên liệu đầu vào dề sản xuất nước sạch được khai thác từ nguồn 

nước ngầm là chù yếu. Tuy nhiên, DOWASEN có thể gặp rủi ro từ điều kiện tự nhiên của 

nguồn nước như: nguy cơ xâm nhập mặn, nhiễm mặn, giảm lưu lượng nước...

3.1.2. Rui ro thất thoát nước

• Nguy cơ này chủ yếu do các nguyên nhân sau:

Do các tổ chức cá nhân thi công công trình làm bể đường ống cấp nước 

Do đường ống quá cũ

Do khách hàng gian lận trong việc sử dụng nước

Công ty đang thực hiện kế hoạch chống thất thoát nước bằng cách nâna cấp, duy tu 

các đường ống cũ; kiểm tra chất lượng của các đồng hồ nước tại nhà dân ... để đam báo tỷ lệ 

thất thoát nước theo lộ trình chính phủ tại quyết định số 2065/QĐ-TTg ngày 12/11/2010 của
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Thu tướng chính phủ về việc Phc duyệt quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điêm vùng 

đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

• Hiện nay Công ty đang ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến như: Hệ thống phần mềm

Map Info.. .trong công tác quản lý hệ thống cấp nước nhằm giảm thiểu nước thất thoát.

3.2. Đối với lĩnh vực vệ sình môi trường

3.2.1. R ủ i ro về công nghệ x ử  lý

Iliện nay vẫn áp dụne công nghệ chôn lấp; công nghệ xứ lý nước ri rác tại các hồ 

chứa đà lồi thời nên còn nhiều khó khăn. Bèn cạnh đó diện tích chôn lấp bị hạn chế nên cần 

sớm đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải.

3.2.2. Rủi ro về nhận thức, các thủ tục lạc hậu của nguờỉ dân.

Người dân chưa quen với hình thức hỏa táng, do đó mặc dù được đầu tư công nghệ

hòa táng hiện đại và được nhà nước bù lồ, tuy nhiên số ca hỏa táng hàng năm là rất ít so với 

công suất thiết kế, dẫn tới khả năng thu hồi vốn đầu tư là khó khăn. Bên cạnh đó việc không 

có chế tài xừ phạt người xả rác thai cũng như không bắt ép được người dân phải thanh toán 

phí thu dọn vệ sinh và xử lv rác thải nên người dân không có ý thức trả tiền dịch vụ môi 

trường.

4. Rủi ro của đợt chào bán

Hiện tại, thị trường chứng khoán chưa thực sự ồn định và tâm lý nhà đầu tư cũng 

chưa thực sự an tâm khi đổ tiền vào. Phần lớn, các nhà đầu tư đều đang trông mong vào một 

động thái tích cực cùa Chính phủ cũng như những dấu hiệu lạc quan hơn của nền kinh tế. 

Thêm vào đó, Chính phủ có chủ trương thoái toàn bộ vốn Nhà nước mà Tổng Công ty Đầu 

tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang nắm giữ tại 10 doanh nghiệp lớn đang hoạt 

động kinh doanh hiệu quả (Vinamilk, FPT, Nhựa Bình Minh...) sẽ thu hút sự quan tâm lớn 

cua các nhà dầu tư trong và ngoài nước. Ngoài ra, hoạt động của Công ty khá đặc thù, nhà 

đầu tư chưa có nhiều thông tin cũng như nắm rõ dược khả năng phát triển tiềm năng của 

Công ty. Vì vậy, quyết định chào bán cổ phần ra công chúng của Công ty vào lúc này có thể 

sẽ gặp một số khó khăn và bất lợi nhất định. Một số cổ phiếu trên sàn hiện nay có gía trị 

thấp vần không thu hút được nhà đầu tư, việc đấu giá cổ phần của Công ty cũng sẽ gặp 

nhiều khỏ khăn do tình hình chung.___________________________________________________
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Đợt chào bán cổ phần lần đầu được coi là không thành công trong trường hợp số 

lượng cổ phần thực tế bán được thấp hơn số lượng cổ phần dự kiến chào bán trong thời hạn 

quy định. Với tình hình thực tế, tiến độ cổ phần hoá đang được Nhà nước đẩy mạnh nhằm 

cải cách, tái cơ cấu, nâng cao hiệu quà doanh nghiệp, ngày càng nhiều doanh nghiệp cổ 

phần hoá và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Vì vậy, Doanh nghiệp sẽ gặp rủi ro 

cao trong đợt chào bán nếu cổ phiếu cùa Doanh nghiệp không hấp dẫn để chào mời nhà đầu 

tư.

5. Rủi ro khác

Ngoài ra, hoạt động của Công ty còn chịu anh hướng bơi một sổ rủi ro bất khá kháng 

như: rủi ro thiên tai. hỏa hoạn, nguồn nước...
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V. KÉT LUẬN

Bàn công bố thông tin được cung cấp cho nhà đầu tư nhằm mục đích giúp nhà đầu tư 

có thế đánh giá đúng tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như triển vọng 

tương lai của Công ty TNHH Một thành viên cấp  nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp 

trước khi đăng ký mua cố phần.

Bản công bố thông tin được lập trên cơ sở Phương án c ổ  phần hoá đã được duyệt của 

Công ty TNHH Một thành viên cấp  nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp và các thông 

tin, số liệu do Công ty TNHH Một thành viên cấp  nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp 

cung câp, đảm bao tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu 

tư. Việc đánh giá, lựa chọn thông tin và ngôn từ trong Bản Công bố thông tin này được thực 

hiện một cách cẩn trọng và hợp lý dựa trẽn số liệu và thông tin do Công ty TNHH Một 

thành viên cấp  nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp cung cấp.

Bản công bố thông tin này trình bày các tuyên bố về tình hình tài chính, mục tiêu, 

chiến lược, định hướng và kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa của Công tv TNHH Một 

thành viên cấp  nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp. Trong một số trường hợp, Công ty 

TNHH Một thành viên cấp  nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp sử dụng các từ như “sẽ”, 

"tin tưởng”, "dự đoán", ’‘dự kiến”, ‘'dự định”, “có thề”, "kế hoạch”, -khả năng”, “rủi ro”, 

“nên”, “có thể sẽ” và các từ tưưng tự khác để xác định các tuyên bố có tính chất tương lai. 

Mặc dù Công ty TNHH Một thành viên cấp  nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tin 

tường lăng các dự kiến được phản ánh trong các tuyên bố có tính chất tương lai là hợp lý 

nhưng Công ty TNHH Một thành viên cấp  nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp không 

thê đam bảo ràng các dự kiến dó sẽ được chứng minh là chính xác.

Ngoại trừ trường hợp bắt buộc phái công bố thông tin theo quy định của pháp luật 

đôi với công ty cô phần, cỏng ty đại chúng và doanh nghiệp niêm yết sau này, Công ty 

TNHH Một thành viên c ấ p  nước và Môi trường Dô thị Đồng Tháp không có nghĩa vụ phải 

cập nhật, công khai hoặc sửa đổi các tuyên bổ có tính chất tương lai được trình bày trong 

Bản công bó thông tin này, dù xuất phát từ nguyên nhân có các thông tin mới, các sự kiện 

xảy ra trong tương lai hoặc các nguvên nhân khác hav không. Các nhà đầu tư cần lưu ý đến 

tuycn bố có tính chất cảnh báo này khi xem xét các tuyên bố có tính chất tương lai được 

trình bày trong bán công bó thông tin.
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Chúng tôi kính mong các nhà đầu tư tham khảo kỳ Bản Công bố thông tin này trước 

khi quyết định tham gia đấu giá cổ phần của Công tv TNHH Một thành viên cấp  nước và 

Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

NHỮÌNG NGƯỜI CHỊU TRÁ CH  NHIỆM  CHÍNH ĐÓI VỚI NỘI DƯNG CÔNG BÓ

THÔNG TIN

ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CÓ PHÀN HOÁ

CÔNG TY TN HH M TV CÁP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜN G ĐÔ TH Ị ĐỎNG THÁP

TRƯ ỞN G BAN CHỈ ĐẠO CỐ PHẦN HÓA

PHÓ CHỦ TỊCH  UBND TỈNH ĐÒNG TH Á P 

CHÂU HỒNG PHÚC

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CỎ PHẦN HOÁ 

CÔNG TY TNHH M TV CÁP NƯỚC VÀ M ÔI TRƯỜNG ĐÔ TH Ị ĐÒNG THÁP

TÓNG GIÁM ĐÓC

PHAN ĐÌNH HÙNG
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