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BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 
THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU T ư  XÂY DựNG NĂM 2021

Kính gửi: - Các Quý vị cổ  đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 140/HĐTV-NSHN ngày 18/01/2020 của Hội đồng thành viên 

Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 427/NSHN-KHĐT ngày 07/03/2020 của Công ty Nước sạch Hà 

Nội về việc giao kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020;
- Căn cứ Quyết định sổ 103/HĐTV-NSHN ngày 16/01/2021 của Hội đồng thành viên 

Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 104/NSHN-KHĐT ngày 16/01/2021 của Công ty Nước sạch Hà 

Nội về việc giao kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tỏ chức và hoạt động Công ty cổ  phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 

29/6/2020;
Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các 

phòng ban, chi nhánh tổng két két quả thực hiện SXKD năm 2020, dự thảo kế hoạch SXKD 
năm 2021. Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả SXKD năm 2020, Kế 
hoạch SXKD năm 2021, cụ thể:

A.KÉT QUẢ SXKD NĂM 2020:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:
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C hỉ tiêu Đ V T

Nghị quyết/ Kế 

hoạch 2020

Thực hiện năm  

2020

Thực hiện năm  

2019

TH/NQ

2020

TH

2020/TH

2019

1
Tổng lưọng cấp vào  

mạng
m3 49.591.415 50.005.753 47.306.627 100,84% 105,71%

1.1
Sản lượng nước tự  sản 

xuất
m3 13.735.765 15.014.431 14.191.582 109,31% 105,80%

1.2 Sản lượng nước m ua m3 35.855.650 34.991.322 33.115.045 97,59% 105,67%

2
Sân lượng nước thu  

được tiền
m3 45.201.520 45.948.191 42.942.313 101,65% 107,00%

3 Tổng doanh thu thuần đồng 449.390.503.427 452.557.474.866 446.112.764 468 100,70% 101,44%
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T
Chỉ tiêu Đ VT

N ghị quyết/ Kế 

hoạch 2020

Thực hiện năm  

2020

Thực hiện năm  

2019

TH/NQ

2020

TH

2020/TH

2019

3.1
Doanh thu kinh doanh 

sản xuất, cấp nước
»» 414.915.957.972 413.092.925.143 393.819.109.958 99,56% 104,89%

3.2
Doanh thu xây lắp và 

thiết kế, tài chính, khác
tt 34.474.545.455 39.464.549.723 52.293.654.510 114,47% 75,47%

4 Tổng chi phí đồng 432.761.873.303 435.818.974.207 429.781.331.314 100,71% 101,40%

4.1
Chi phí kinh doanh sản 

xuất, cấp nước
tl 405.057.134.115 404.269.575.246 404.215.820.243 99,81% 100,01%

4.2
Chi phí hoạt động thiết 

kế xây lắp và khác
It 27.704.739.188 31.549.398.961 25.565.511.071 113,88% 123,41%

5 Lợi nhuận trước thuế đồng 16.628.630.123 16.738.500.659 16.331.433.154 100,66% 102,49%

6 Lợi nhuận sau thuế đồng 13.302.904.098 13.367.613.446 12.988.342.078 100,49% 102,92%

7
Lãi cơ  bản/1 cỗ phiếu  

(EPS)
đồng 117,10 117,67 114,33 100,49% 102,92%

7.1 Chưa trích lập các quỹ 1» 234,20 235,35 228,66 100,49% 102,92%

7.2 Đã ừ ích  lập các quỹ 1» 117,10 117,67 114,33 100,49% 102,92%

II. Kết quả thực hiện công tác đầu tư XDCB
- Năm 2020, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trình cấp 

nước, mua sắm tài sản và cải tạo sửa chữa củng cố cơ sở vật chất. Kết quả thực hiện giải 
ngân đạt 109.730 triệu đồng (bao gồm Đầu tư xây dựng công trình cấp nước: 107.663 triệu 
đồng, mua sắm tài sản: 2.067 triệu đồng), trong đó:

+ Vốn KHTSCĐ: 45.093 triệu đồng (đạt 73,60 % kế hoạch giao);
+ Vốn huy động: 64.637 triệu đồng (đạt 52,12% ké hoạch giao).

- Việc thực hiện giải ngân năm 2020 đạt 59,23%, giảm 40,77% (tương đương 75.350 
triệu đồng) so với kế hoạch giao là do phần lớn các công trình dự án thực hiện đầu tư từ 02 
nguồn vốn KHTSCĐ và vốn huy động mặc dù đã hoàn thành nhưng chưa được tổ chức tín 
dụng thực hiện giải ngân.
III. Đánh giá két quả thực hiện.
1. Các mặt đã đạt được:

- Công tác sản xuất kinh doanh: Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2020, dịch vụ cấp nước đảm bảo an toàn ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu 
dùng nước. Công tác quản lý, chăm sóc khách hàng đã được đẩy mạnh theo hướng tích cực, 
chủ động. Đã cơ bản phủ kín 100% mạng lưới cấp nước trên địa bàn Công ty được giao quản 
lý. Hoàn thành mục tiêu kép: “Vừa phòng chống dịch bệnh Covid -  19 hiệu quả vừa đảm bảo 
hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch, có tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ”.

- về  chấp hành các quy định Nhà nước: Đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của 
pháp luật trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty. Nộp ngân sách đây đủ và đúng 
quy định.

- Công tác khác: Công ty đã hoàn thành kiện toàn bộ máy tổ chức theo phương án đã 
được phê duyệt; hoàn thành việc rà soát, xây dựng bô sung, chỉnh sửa các quy chê, quy định 
nội bộ để phù hợp với điều kiện hoạt động hiện tại; đã thực hiện tốt dịch vụ công vê câp 
nước, tham gia và đóng góp thiết thực với nhiêu phong trào thi đua của Công ty NSHN, Chi



hội cấp nước miền Bắc. Và đặc biệt, đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động được 
duy trì ổn định ữong bối cảnh dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến suy 
thoái nền kinh tế toàn cầu.
2. Các tồn tại hạn chế:

Năm 2020, ngoài những mặt tích cực mà Công ty đã đạt được, thì vẫn còn một số tồn tại, 
cụ thể như sau:

- Mặc dù các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch, nhưng kết quả hoạt 
động SXKD xét về mặt hiệu quả kinh tế chưa cao, lợi nhuận thấp do một số chính sách về 
thue phí, chi phí mua buôn nước đầu vào lớn, chi phí cho việc phòng chống dịch Covid -  19 
và việc thực hiện một số quy định mới của Nhà nước đã gây áp lực tương đối lớn tới chỉ tiêu 
tài chính của Cong ty.

- Năm 2020, tiếp tục thực hiện việc mua nước từ NMN mặt sông Đuống theo chỉ đạo của 
ƯBND Thành pho với giá mua cao, tuy nhiên đến nay kinh phí bù đắp chi phí lưu thông 
không được thực hiện, chưa thông nhât được đơn giá bán buôn. Do đó, Công ty phải tiết 
giảm các khoản chi phí để đảm bảo chỉ tiêu thành phố giao.

- Công tác hỗ trợ giá nước sạch cấp cho 03 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ và khu vực 
Mê Linh năm 2019 đến nay UBND Thành phố vẫn chưa phê duyệt.

- Năm 2020, Dịch vụ cấp nước trên địa bàn an toàn, ổn định. Tuy nhiên, do tiếp nhận 
nước từ nhiều nguồn cấp khác nhau nên công tác kiểm soát hệ thống cấp nước đặc biệt là 
kiêm soát chât lượng nguôn nước mua từ các đơn vị bán buôn đôi khi chưa được chủ động, 
vẫn tồn tại nguy cơ mất an toàn.

- Tiến độ thực hiện công tác đầu tư xây dựng chưa hoàn thành kế hoạch do một số 
nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động vẫn còn chậm được xử lý tháo gỡ.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tuy nhiên kỹ 
năng, tay nghề, tác phong làm việc cần nỗ lực, phấn đấu, chủ động sáng tạo nhiều hơn nữa. 
Công tác tham mưu, đề xuất của CBNV trong Công ty còn chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn 
bị động và trông chờ vào chi đạo của Ban lãnh đạo Công ty. Còn thụ động, máy móc, chưa 
có nhiêu sáng kiên, cải tiên trong công tác sản xuất kinh doanh.

íTõđũ

NG T 
PHÂÌ 
c SẠC
HÀr

B. KÉ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THựC HIỆN

I. Các yếu tố tác động ảnh hưởng:
Năm 2021 dự kiến nguồn cấp sẽ tiếp tục đảm bảo, khi đó yêu cầu của chính quyền và 

người dân sẽ là chât lượng dịch vụ câp nước và đảm bảo câp nước an toàn theo Thông tư 
hướng dẫn số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng; Quyết định 
số 1566/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025; Chỉ thị 34/CT- 
TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động 
sản xuat, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục; các thông báo kết luận 
chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố tại các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực sản xuât và cung 
cấp nước trên địa bàn Thành phố.

Dự kiến Quy hoạch cấp nước Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được điều 
chỉnh, theo hướng giảm dần khai thác sử dụng nguồn nước ngầm, ưu tiên sử dụng nước mặt 
vì vậy các trạm san xuất nước sử dụng nguồn nước ngầm sẽ bị tác động ảnh hưởng trực tiếp 
theo hướng giảm dàn công suất khai thác xử lý.

Dự kiến thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỵ thuật quôc 
gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và Quy định về kiêm tra, giám 
sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, sẽ tác động trực tiêp đên hoạt 
động sản xuất và cấp nước của các công ty cấp nước. >
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II. Muc tiêu:
1. Giữ vững sự ổn định của Công ty trong mọi mặt hoạt động đặc biệt trong tình hình 

dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp; Tiếp tục giữ vững thị phần cấp nước trên các 
địa bàn Công ty được giao thực hiện dịch vụ cấp nước; Hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Duy trì dịch vụ cấp nước an toàn ổn định, đáp ứng nhu cầu dùng nước. Chú trọng công 
tác quản lý, chăm sóc khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm nhằm nâng cao dịch vụ vì 
khách hàng.

4. Tập trung tối đa cho công tác đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn, tiếp tục thực 
hiện cải thiện nâng cao chất lượng nước đáp ứng tiêu chuẩn của Nhà nước, Quy chuẩn địa 
phương theo quy định tại Thông tư 41, dự kiến sẽ được hoàn thành xây dựng trong năm 
2021 theo yêu cầu của ƯBND Thành Phố.

5. Báo cáo đề xuất chủ trương trình UBND Thành phố phê duyệt các dự án mờ rộng địa 
bàn cấp nước cho các khu vực chưa có nước sạch ừên địa bàn huyện Đông Anh, Sóc Sơn; 
thực hiện lộ trình đầu tư, góp phần nâng cao uy tín, thị phần, mở rộng địa bàn cấp nước của 
Công ty, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.

6. Tăng cường mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ có hiệu quả trong công tác sản 
xuất kinh doanh, quản trị và vận hành Công ty; đẩy nhanh công tác chuyển đổi số để từng 
bước hoàn thành, góp phần nâng cao năng suất lao động, đáp ứng mục tiêu của Đảng, Chính 
phủ đề ra.

7. Duy trì và giữ vững ổn định đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động tại 
Công ty.
III. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đàu tư xây dựng năm 2021:

1. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021:
- Sản lượng nước sản xuất:
- Tổng sản lượng nước sản xuất và cấp vào mạng: 

Tỷ lệ nước thu tiền:
- Sản lượng nước thu tiền :
- Doanh thu tiền nước (không bao gồm thuế, phí):
- Doanh thu thuần:

( Tiền nước, xây lắp thiết kế và thu khác...)
- Lắp đặt đầu máy:

13.741.660 m2 3 
52.400.960 m3 
91,53 %
47.964.316 m3 
431.439.832.475 đồng 
472.630.741.566 đồng

8.688 ĐM

2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản củng cố cơ sở vật chất năm 2021: 
Tổng kế hoạch vốn dự kiến đầu tư : 221.476 ữiệu đồng
Trong đó:
- Vốn vay : 155.000 triệu đồng
- Bố trí vốn khấu hao TSCĐ theo nguồn được sử dụng: 66.476 triệu đồng

( Chi tiết nội dung các chỉ tiêu kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2021 có Phụ lục Kèm theo)
IV. Giải pháp thực hiện

1. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được UBND Thành phố và Công ty NSHN giao. 
Duy trì công tác khai thác sản xuất cấp nước ổn định, liên tục với chất lượng nước đảm bảo 
theo quy định. Đầu tư các thiết bị công nghệ để tăng cường nâng cao năng lực quản lý kỹ 
thuât và tâp trung cho công tác quản lý, giám sát chât lượng nước theo thông tư 
41/2018/TT-BYT của Bộ Y tếT
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2. Tập trung kiện toàn cơ cấu mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, đào tạo sắp 
xêp cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phân công và giao nhiệm vụ tới từng 
vị trí công việc có sự giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành. Chú trọng trong công tác đào 
tạo và tự đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của từng CBCNV. Tập trung 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị doanh nghiệp và trong công tác 
SXKD tạo tiền đề nâng cao năng lực phát triển SXKD cho các năm tiếp theo.

3. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các chi nhánh trực thuộc trên cơ sở chủ động 
kiểm tra giám sát, gắn trách nhiệm của người đứng đầu để tăng tính năng động và hiệu quả 
trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Tập trung công tác đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất phù hợp. Tiếp tục đẩy 
mạnh công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động SXKD. Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất 
lượng phục vụ khách hàng sử dụng nước. Thiết lập nhiều kênh thông tin và tương tác với 
khách hàng, đánh giá và ghi nhận kịp thời các thông tin ngược chiều đồng thời giải quyết 
dứt điểm những vướng mắc của khách hàng.

5. Hoàn thiện, sửa đổi các cơ chế, quy định, quy chế quản lý phù hợp với những thay đổi 
của chế độ chính sách Pháp luật trong thực tế. Hoàn thiện các cơ chế, quy định, quy chế 
quản lý, hiệu chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng tăng năng suất hiệu quả lao 
động, giảm chi phí.

6. Tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án phát triển MLCN tập trung 
cho khu vực các xã còn lại của huyện Đông Anh, Sóc Sơn ngay khi được ƯBND Thành phố 
chấp thuận chủ trương giao Công ty đầu tư. Tiếp tục tiếp nhận và đầu tư, quản lý HTCN tại 
các khu đô thị lớn như Vincity, VinSymphony, khu vực xã Bát Tràng...Tiếp tục tập trung 
đâu tư các dự án cải tạo TTTT các khu vực tuyến ống thép đen cũ, hỏng, thất thoát lớn; đầu
tư két nối mạng vòng đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước. \

Trên đây là toàn bộ những nội dung Báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, l  
các chỉ tiêu Ké hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2021 và các giải pháp thực hiện, Giám ị 
đốc Công ty xin trân trọng báo cáo Tổ quản lý vốn, Hội đồng quản trị Công ty.

N ơi nhận:
- Như kính gửi (để b/c);
- BKS;
- Lưu: KH - KT, TC - HC.

Tạ K ỳ Hưng
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Các bảngi 
(Kèm theo Bá'

1. Các chỉ tiêu sản xuất

LỤC
XKD đầu tư xây dựng năm 2021
Công ty ngày (74-tháng năm 2021)

2021.

S T T C h ỉ t iê u Đ V T
T h ự c  h iệ n  

n ă m  2 0 2 0

K ế  h o ạ c h  

n ă m  2 0 2 1

T ă n g
tr ư ở n g

1 T ổn g Iưọng cấp  vào  m ạn g m3 50.005 .753 52.400.960 4,79%

1.1 Sản lượng nước tự sản xuất m3 15.014.431 13.741.660 -8,48%

1.2 Sản lượng nước mua m3 34.991.322 38.659.300 10,48%

2 Sản lư ọn g  nước thu  đ ư ợ c tiền m3 45.948 .191 47.964.316 4,39%

3
D oan h  thu  tiền  nư ớc ( bao gồm  

th u ế, p h í . . . )
đồng 468.162 .118 .089 476.786 .258 .533 1,84%

4 T ổn g doanh thu  th u ần đồng 452.557 .474 .866 472.630 .741 .566 4 , 4 4 ©

4.1
Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp 
nước

II 413.092.925.143 431.439.832.475 4 ,4%

4.2
Doanh thu xây lắp và thiết kế, tài 
chính, khác

II 39.464.549.723 41.190.909.091 4,37%*

5 T ổn g ch i phí đồng 435.818 .974 .207 455.526.448.283 4,52%

5.1
Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp 
nước

II 404.269.575.246 419.623.181.509 3,80%

5.2
Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp và 
khác

II 31.549.398.961 35.903.266.774 13,80%

6 L ọ i nhuận trư ớ c thuế đồng 16.738 .500 .659 17.104.293.284 2,19%

7 L ọ i nhuận sau  thuế đồng 13.367 .613 .446 13.683.400.000 2,36%

8 L ãi cơ  bản/1 cổ  phiếu  (E PS) đồng 117,67 120,45 2,36%

8.1 Chưa trích lập các quỹ II 235,35 240,90 2,36%

8.2 Đã trích lập các quỹ II 117,67 120,45 2,36%

1



2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2021.

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 
năm 2021 Ghi chú

I Đầu tư xây dựng công trình cấp nước Tr. đồng 196.671
1 Dự án chuyển tiếp Tr. đồng 92.146
2 Dự án mới 2021 Tr. đồng 104.525
n Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị Tr. đồng 1.000

r a Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật 
chất

Tr. đồng 23.805

Tổng cộng Tr. đồng 221.476


