
_ CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY NƯỚC SẠCH SÓ 2 HẢ NỘI Độc lập — Tự do — Hạnh phúc’

Hà Nội, ngày (?4 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 

KE HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 29/6/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Thực hiện quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ -  CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoan, 
Hội đồng quản trị Công tỵ xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của HỘI 
đồng quản ữị năm 2020, kế hoạch, định hướng năm 2021 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng 
thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ công ty

a. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị

TT Họ và tên Chức vụ Thù lao
(đồng/người/tháng)

1. Đặng Ngọc Hải 
(TI/2020 -  T6/2020) Chủ tịch HĐQT 7.200.000

2. Tạ Kỳ Hưng Thành viên HĐQT 5.400.000

3. Dương Quốc Tuấn 
(T l/2020-6/2020)

Thành viên HĐQT 5.400.000

4. Trần Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT 5.400.000

5. Ngô Văn Đức 
(T7/2020 -  12/2020)

Thành viên HĐQT 5.400.000

6. Lê Văn Thịnh 
(T7/2020 -  12/2020)

Thành viên HĐQT 5.400.000

b. Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác

TT Họ và tên Chức vụ Tiền lương BQ 
(đồng/người/tháng)

1. Tạ Kỳ Hưng
Thành viên HĐQT, 
Giám đốc Công ty 35.948.440
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2. Dương Quốc Tuấn 
(T l/2020-6/2020)

Thành viên HĐQT, 
Phó Giám đốc Công ty 34.246.016

Dương Quốc Tuấn 
(T7/2020 -  12/2020)

Chủ tịch HĐQT 
(chuyên trách) 35.451.862

3. Trần Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT, 
Phó giám đốc Công ty 33.110.901

4. Ngô Văn Đức 
(T7/2020 -  12/2020)

Thành viên HĐQT, 
Phó Giám đốc Công ty 32.727.543

5. Lê Văn Thịnh 
(T7/2020 -  12/2020)

Thành viên HĐQT, 
Giám đốc XN NS Long Biên 17.371.289

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng 
quản trị.

a. Họp Hội đồng quản trị
Ngày họp 

HĐQT
Nội dung họp

05/3/2020 -  Báo cáo kết quà sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản 
xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020.

-  Lấy ý kiến đề xuất nhân sự Người quản lý Công ty nhiệm kỳ 
2020 -  2025

-  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
14/4/2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

-  Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 -  2025
-  Kế hoạch tài chính năm 2020
-  Báo cáo thực hiện thông báo số 685/TB-NSHN-HĐTV ngày 

31/3/2020 của Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội
-  Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch 

phân phối lợi nhuận năm 2020
-  Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020
-  Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2019, kế hoạch 

thù lao năm 2020
17/4/2020 Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020
20/5/2020 Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Đề án nhân sự Ban giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025
16/6/2020 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
nhiệm kỳ 2020 - 2025

29/6/2020 - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 
2020 -  2025

Đề án nhân sự Ban giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025
02/7/2020 Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025
14/7/2020 Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -  2025 

Kế hoạch tài chính năm 2020
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Ngày họp 
HĐQT

Nội dung họp

Phương án vay vồn đẩu tư dự án: “Hoàn thiện hệ thống cấp 
nước cho xã Tiên Dược huyện Sóc Sơn”

Báo cáo tiền lương, thù lao Người quản lý, Ban kiểm soát 6 
tháng cuối năm 2020

21/8/2020 Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Quy chế tài chính Công ty

28/9/2020 - Báo cáo kết quả SXKD 09 tháng, kế hoạch SXKD Quý 
IỴ/2020; dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, dự kiến 
kế hoạch SXKD năm 2021.

Phân bổ lại nguồn vốn thực hiện các dự án tại kế hoạch SXKD 
năm 2020.

28/12/2020 Phươnệ án vay vốn đẩu tư dự án “Cải tạo, thay thế mạng lưới 
câp nước, chông thât thoát thất thu trên địa bàn Công ty quản lý khu 
vực Xí nghiệp Nước sạch Long Biên năm 2020”

Báo cáo kết quả SXKD Quý IV/2020, dự kiến kết quả thực hiện 
kế hoạch SXKD năm 2020

Báo cáo kế hoạch đầu tư mở rộng địa bàn cấp nước năm 2021

Ngoài các cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 lần lấy ý kiến Thành 
viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của 
Hội đồng quản tri.

, 1 J
- Nghị quyêt, Quyêt định của Hội đông quản trị .

. , / 'B ị
Trong năm 2020, Hội đông quản trị đã ban hành 25 Nghị quyêt và 17 Quyêt định ^  

về các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
b. Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1. 03/NQ - HĐQT 20/1/2020 Thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án 

“Đấu bố sung tuyến ống cấp nước khu vực 
Xí nghiệp Nước sạch Đông Anh năm 2019”

2. 05/NQ- HĐQT 10/3/2020 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 
năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và 
đầu tư xây dựng năm 2020.

- Lấy ý kiến đề xuất nhân sự Người 
quàn lý Công ty nhiệm kỳ 2020 -  2025.

- Chuẩn bị kế hoạch Đại hội đồng cổ 
đông năm 2020.

3. 12/NQ-HĐQT 18/4/2020 Xin gia hạn thời gian tồ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm 
nhất trước ngày 30/6/2020

4. 14/NQ-HĐQT 18/4/2020 Thông qua các nội dung sau:
- Kế hoạch sàn xuất kinh doanh năm

2020;
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 -  

2025;
- Ké hoạch tài chính năm 2020;
- Báo cáo phưomg án phân phối lợi 

nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi 
nhuận năm 2020;

- Kế hoạch lao đông, tiền lưcmg năm 
2020;

- Thù lao của HĐQT, BKS Công ty 
năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.

5. 15/NQ-HĐQT 18/4/2020 Thống nhất thông qua phưorng án phân 
phối lợi nhuận tăng thêm do xác định tăng 
các khoản thu nhập của Công ty TNHH 
MTV Nuớc sạch số 2 Hà Nội từ ngày 
01/10/2014 đến 26/6/2015.

6. 21/NQ-HĐQT 20/5/2020 Thống nhất thông qua:
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020.
Đề án nhân sự Ban giám đốc nhiệm 

kỳ 2020 - 2025
7. 24/NQ-HĐQT 09/6/2020 Thống nhất thông qua: Đề án nhân sự giữ 

chức danh Người đại diện quản lý vốn nhà 
nước và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản 
trị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 
2020-2025.

8. 27/NQ-HĐQT 17/6/2020 Thống nhất thông qua phưong án vay vốn 
đầu tư dự án “Hoàn thiện hệ thống cấp nước 
cho xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh giai đoạn II 
(bao gồm các thôn còn lại của xã Uy Nỗ).

9. 28/NQ-HĐQT 17/6/2020 Thống nhất thông qua phưcmg án vay vốn 
đầu tư dự án “Hoàn thiện hệ thống cấp nước 
cho xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh giai 
đoạn II (bao gồm các thôn Đường, thôn Kim 
Tiên).

10. 29/NQ-HĐQT 17/6/2020 Thống nhất thông qua:
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020: ngày 29/6/2020
- Nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 
2025

11. 33/NQ-ĐHĐCĐ 29/6/2020 Đại hội đồng cổ đông năm 2020 biếu 
quyết thông qua các nội dung sau:

- Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát nhiệm kỳ 2020-2025;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
nội bộ về quản trị Công ty Nước sach số 2 
Hà Nội.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm 
kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động 
nhiệm kỳ 2020-2025.

- Báo cáo của BKS về thẩm tra tình 
hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 
2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 
giai đoạn 2015-2019, kế hoạch SXKD giai 
đoạn 2020-2025.

- Kết quản SXKD năm 2019 và báo cáo 
tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm

2019, kế hoạch phân phối lợi nhuân năm
2020.

- ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa 
chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành 
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
12. 34/NQ-HĐQT 29/6/2020 - Bầu ông Dương Quốc Tuấn giữ chức 

vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm 
kỳ 2020-2025.

- Bầu ông Tạ Kỳ Hưng giữ chức vụ 
Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

13. 35/NQ-HĐQT 29/6/2020 Thống nhất thông qua Dự thảo Đề án 
nhân sự Ban giám đốc Công ty Nước sạch số 
2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 -  2025.

14. 39/NQ- HĐQT 02/7/2020 Bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Thảo, ông 
Phạm Anh Tuấn, ông Ngô Văn Đức giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 -  
2025.

15. 43/NQ-HĐQT 03/7/2020 Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và 
Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị 
kiểm toán thực hiện công tác soát xét Báo 
cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính 
năm 2020 cho Công ty.

16. 45/NQ-HĐQT 06/7/2020 Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 
của Công ty

17. 50/NQ-HĐQT 15/7/2020 Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2020 của 
Công ty

18. 51/NQ-HĐQT 15/7/2020 Thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ 
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 
-  2025; báo cáo tiền lương, thù lao Người
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
quản lý, Ban kiểm soát Công ty 6 tháng cuối 
năm 2020

19. 55/NQ-HĐQT 15/7/2020 Thông qua phưomg án vay vốn đầu tư dự án 
“Hoàn thiện hệ thống cấp nước cho xã Tiên 
Dược, huyện Sóc Son”

20. 63/NQ-HĐQT 21/8/2020 Thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng 
quản trị, Quy ché tài chính Công ty

21. 67/NQ-HĐQT 30/9/2020 Thông qua:
- Báo cáo kết quả SXKD 09 tháng, kế 

hoạch SXKD Quý IV/2020; dự kiến kết quả 
thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, dự 
kiến kế hoạch SXKD năm 2021.

- Phân bổ lại nguồn vốn thực hiện các 
dự án tại kế hoạch SXKD năm 2020.

22. 72/NQ-HĐQT 13/11/2020 Thống nhất thông qua phưong án vay vốn 
đầu tư dự án “Đấu bổ sung tuyến ống cấp 
nước khu vực Xí nghiệp Nước sạch Đông 
Anh năm 2020”

23. 73/NQ-HĐQT 13/11/2020 Thống nhất thông qua phưorng án vay vốn 
đầu tư dự án “Đấu bổ sung tuyến ống cấp 
nước khu vực Gia Lâm năm 2020”

24. 76/NQ-HĐQT 29/12/2020 Thống nhất thông qua:
- Báo cáo kết quả SXKD Quý IV/2020, 

dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 
năm 2020;

- Báo cáo kế hoạch đầu tư mở rộng địa 
bàn cấp nước năm 2021

25. 77/NQ-HĐQT 29/12/2020 Thống nhất thông qua phưcmg án vay vốn 
đầu tư dự án “Cải tạo, thay thé mạng lưới cấp 
nước, chống thất thoát thất thu trên địa bàn 
Công ty quản lý khu vực Xí nghiệp Nước 
sạch Long Biên năm 2020”

- Quyết định của Hội đồng quản trị

STT Số Quyết định Ngày Nội dung
1. 07/QĐ - HĐQT 23/3/2020 Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020
2. 16/QĐ - HĐQT 18/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và 

đầu tư xây dựng năm 2020
3. 17/QĐ - HĐQT 18/4/2020 Phê duyệt Kế hoạch lao động năm 2020

4. 18/QĐ -HĐQT 18/4/2020 Phê duyệt kể hoạch tiền luông, thu nhập năm 
2020

5. 32/QĐ - HĐQT 26/6/2020 Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại



STT Số Quyết định Ngày Nội dung
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

6. 36/QĐ - HĐQT 29/6/2020 Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Nước sạch số 2 
Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

7. 40/QĐ - HĐQT 02/7/2020 Bỗ nhiệm cán bộ đối với Bà Trần Thị Phương 
Thảo

8. 41/QĐ-HĐQT 02/7/2020 Bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Ngô Văn Đức
9. 42/QĐ - HĐQT 02/7/2020 Bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Phạm Anh 

Tuấn
10. 47/QĐ - HĐQT 06/7/2020 Chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty
11. 52/QĐ - HĐQT 15/7/2020 xếp  lương Ồng Dương Quốc Tuấn
12. 57/QĐ - HĐQT 15/7/2020 Nâng lương Bà Trần Thị Ngọc Bích
13. 58/QĐ - HĐQT 15/7/2020 Nâng lương Ông Tạ Kỳ Hưng
14. 60/QĐ - HĐQT 16/7/2020 Ban hành quy chế tiền lương thu nhập khác 

của Người quàn lý công ty
15. 65/QĐ - HĐQT 31/8/2020 Ban hành Quy chế quản lý tài chính
16. 68/QĐ - HĐQT 06/10/2020 Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ 

luật Người quản lý Công ty
17. 69/QĐ - HĐQT 06/10/2020 Thành lập Hội đồng nâng lương Người quản 

lý Công ty

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại 
chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trử lên vốn Điều lệ vói thành viên Hội đồng 
quản trị và những ngưòi có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với 
công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người 
quản lý doanh nghiệp trong thòi gian 03 năm gần nhất trước thòi điểm giao dịch.

Năm 2020, Công ty không phát sinh các giao dịch trên.
4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có).

Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
5. Kết quả giám sát đối vói Giám đốc và người điều hành khác

Công tác giám sát các hoạt động đối với Giám đốc và Ban điều hành Công ty được 
Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động SXKD của Công ty đúng với Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyêt định của Hội đông quản trị, hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ban điều hành xác định rõ thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong 
việc điều hành các hoạt động SXKD, ban hành các văn bản, quy định, quy chế nội bộ 
theo thẩm quyền nhằm thực hiện có hiệu quả mọi hoạt động SXKD của Công ty. Khi có 
những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, đa kịp thời báo cáo, đê nghị Hội 
đồng quản trị xem xét nghị quyết về chủ trương làm cơ sở tô chức thực hiện.
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Đánh giá chung: Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ 
được giao. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -  19 diễn biến phức tạp và khó khăn tài chính 
do việc mua nước mặt sông Đuống, hoạt động của Công ty cơ bản duy trì ổn định, an 
toàn, tuân thủ quy định pháp luật.

6. Kế hoạch, định hướng năm 2021

Năm 2021, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid -  19, việc mua nước mặt 
sông Đuống và chưa tăng giá nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tác động 
đến tình hình tài chính của Công ty.

Nhằm phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, trong năm 2021, Hội đồng quản trị 
sẽ cùng Ban điều hành Công ty quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều 
hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông 
giao với kế hoạch và định hướng sau:

- Triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -  19, 
đảm bảo an toàn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Hội 
đồng quàn trị trong công tác tổ chức, quản trị, sản xuất, lưu thông phân phối, tài chính và 
đầu tư xây dựng.

- Chi đạo công tác lập kế hoạch dài hạn, chiến lược phát triển trung và dài hạn của 
Công ty.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó, tập trung vào các dự án 
trọng điểm được ủy  ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao. Tập trung cho công tác phát 
triển nguồn tại chỗ, tăng tính chủ động nguồn cấp nước, đầu tư cải tạo và mở rộng mạng 
lưới cấp nước, phát ừiển khách hàng kết hợp với phát huy hiệu quả các dự án đã đầu tư.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất phù hợp; 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý, chăm sóc khách hàng, 
nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tập trung kiện toàn cơ cấu mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, cải thiện 
chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp cán bộ đáp ứng với yêu cầu 
nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

- Điều chỉnh, hoàn thiện các cơ chế, qui định, qui chế quản lý phù hợp tình hình 
thực tế. Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng vào công tác quản lý, tạo tiền 
đề nâng cao năng lực phát triển SXKD.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, 
kế hoạch, định hướng năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
-  HĐQTCty;
-  BKS Cty;
-  Lưu: TC-HC./.
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