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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIẺM SOÁT NĂM 2020 
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty CP nước sạch số 2 Hà Nội

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;
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ 

chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội ngày 29/06/2020.
Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban 

kiểm soát Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội trong năm 2020 như sau:
L KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc 
Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty để đảm bảo Công ty hoạt động theo 
đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông; Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Giám 
đốc Công ty.
- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty bao gồm: 
Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; Thẩm tra báo cáo tài chính quý, 6 
tháng và cả năm; đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường niên.
- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và 
Ban điều hành Công ty khi được mời. Tại cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia và 
đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiếm soát.
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông 
qua.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, 
của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng 
quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định của 
Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp 
luật và của Công ty;

+ Nghiên cứu tham gia ý kiến tại các cuộc họp, phiếu xin ý kiến của Hội đồng 
quản trị, Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;

+ Tham gia, góp ý dự thảo sửa đổi về Điều lệ Công ty, quy chế quản trị của 
Công ty ( Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế tổ chức hoạt 
động của Hội đồng quản trị...)

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chi 
trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập...
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+ Thực hiện thẩm định các BCTC quý, BCTC năm 2019 và BCTC 6 tháng đâu 
năm 2020 của Công ty. Qua đó Ban kiểm soát đã có ý kiến về tình hình tài chính và 
kinh doanh của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài 
chính của Công ty để phục vụ cho việc công bố Báo cáo tài chính theo quy định.

+ Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp 
luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng: Công bố Biên bản, Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; Các thông tin liên quan đên việc thay 
đổi nhân sự chủ chốt; Công bố các BCTC quý, 6 tháng, năm 2020; Báo cáo thường 
niên...
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020:

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua kế hoạch năm 2020 của 
Công ty.
2.1.Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:

C hỉ tiêu
Đ o n vị 

tính
N Q  Đ H Đ C Đ  

năm  2020
T hự c hiện năm  

2020
TH /K H  

năm  (% )

l.T ổ n g  sản lư ợng nước: M 3 49.591.415 50.005.753 100,84

- Sản lượng nước tự  sx M3 13.735.765 15.014.431 109,31

- Sản lượng nước m ua M3 35.855.650 34.991.322 97,59

2. T ổng doanh thu thuần: đồng 449.390.503.427 452.557.474.866 107,00

- D oanh thu  kinh doanh sản xu ấ t cấp 
nước

đồng 414.915.957.972 413.092.952.143 99,56

-D oanh thu  xây lắp -th iết kế, tài 
chính, k h á c ....

đồng 34.474.545.455 39.464.549.723 114,47

3. T ổng chi phí: đồng 432.761.873.303 435.818.974.207 100,71

- C hi phí sản xuất, cấp nước đồng 405.057.134.115 404.269 .575 .246 99,81

-Chi phí xây lắp - th iế t kế, tài chính, 
k h á c ....

đồng 27.704.739.188 31.549.398.961 113,88

4. L ợi nhuận trư ớc thuế đồng 16.628.630.123 16.738.500.659 100,66

5. L ợi nhuận sau thuế đồng 13.302.904.098 13.367.613.446 100,49

6. L ãi cư  bản trên  1 cổ phiếu đồng 117,1 117,67 100,49

2.2 Tình hình thực hiện đầu tư các dự án
a) Năm 2020, Công ty đã tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp nước và 
mua sắm tài sản với khối lượng thực hiện 116.942 triệu đồng đạt 64,41% so kế hoạch: 
Trong đó: + ĐầutưXD các CTCN: ỉ 14.875 triệu đồng đạt 63,27% so KH

+ Mua sắm tài sản: 2.067 triệu đồng đạt 103,4% so KH
+ Cải tạo sửa chữa CSVC: 0 triệu đồng

b) Giá trị thực hiện giải ngân là 109.730 triệu đồng đạt 60,4% so kế hoạch:
- Từ nguồn KHTSCĐ: 45.093 triệu đồng
Trong đỏ: + Đầu tư XD các công trình CN: 43.026 triệu đồng

+ Mua sắm tài sản: 2.067 triệu đồng
+ Cải tạo sửa chữa CSVC: 0 triệu đồng

-Từ nguồn vốn huy động: 64.637 triệu đồng
Trong đó: + Đầu tưXD các công trình CN:

+ Mua sắm tài sản:
+ Cải tạo sửa chữa CSVC:
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-Việc triển khai thực hiện các công trình, dự án còn chậm so với kế hoạch giao do:
+ Công tác huy động vốn để đầu tư thực hiện dự án từ Quỹ đầu tư phát triển 

Thành phố Hà Nội và Ngân hàng thương mại còn nhiêu vướng măc ở khâu thâm định 
cho vay vốn, việc giải ngân cho dự án từ vôn vay bị kéo dài ảnh hưởng đên tiên độ 
thực hiện dự án như các dự án.

+ Một số công trình đã triển khai thi công xong nhưng đơn vị thi công chậm 
hoàn thiện hồ sơ quyết toán thi công xây dựng ảnh hưởng đên tiên độ thực hiện giải 
ngân ...
3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:
- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm 
định giá Việt Nam đơn vị đã được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm 
toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh một cách trung thực, họp lý tình hình tài 
chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ được lập và trình bầy theo đúng quy định, phù họp với chuẩn mực kế 
toán, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.
- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng dễ truy soát, 
đáp ứng được yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát.
- Thực hiện tốt chế độ Báo cáo tài chính, các thông tin về tình hình tài chính được 
thuyết minh một cách rõ ràng và công bố thông tin kịp thời theo quy định, đáp ứng 
được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.
- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét, đánh giá về hoạt động tài chính và Báo 
cáo tài chính năm 2020 của Công ty nước sạch số 2 Hà Nội bởi Công ty TNHH kiểm 
toán và thẩm định giá Việt Nam “ BCTC đã phản ánh trung thực hợp lý, trên các khía 
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội tại ngày 
31/12/2019, phù họp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.
4. Kết quả giám sát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
4.1, Đối với thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong 
công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội 
đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, và Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, cũng như lấy ý kiến các thành viên hội đồng 
quản trị bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công 
ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp và 8 lần lấy phiếu xin ý kiến; ban hành 
25 Nghị quyết và 17 Quyết định.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động 
của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trong 
năm 2020, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên 
quan đến hoạt động của Công ty, như sau:
+ Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 
+ Thông qua đề án nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 
giám đốc Công ty Nhiệm kỳ 2020-2025.
+Thông qua Ke hoạch SXKD, kế hoạch lao động, kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao, 
kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty.
+ Thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế tài chính của Công ty.
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+ Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty.
+ Thông qua các phương án vay vốn đầu tư các dự án: “Hoàn thiện HTCN khu vực xã 
Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn”; “Hoàn thiện HTCN khu vực xã Ụy Nỗ, Huyện Đông 
Anh Giai đoạn 2”; “Hoàn thiện HTCN khu vực xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh Giai 
đoạn 2”; “Cải tạo thay thế MLCN chống TTTT trên địa bàn XN Long Biên năm 
2020”; “ Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Xí nghiệp Đông Anh năm 2019 ”; “ 
Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Xí nghiệp Đông Anh năm 2020”;“ Đấu bổ 
sung tuyến ống cấp nước khu vực Xí nghiệp Gia Lâm năm 2020”.
+ Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt 
Nam thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
+ Quyết định liên quan đến nhân sự chủ chốt của Công ty: Giám đốc, Phó giám đốc 
Công ty...

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 
của pháp luật, quy định, quy chế của Công ty đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt 
động SXKD của Công ty.
4.2, Công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty

Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng nhiệm vụ, 
chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của Công ty phù họp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ 
hoạt động của Công ty, cũng như các quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất 
kinh doanh.
- Thực hiện việc sản xuất và cung cấp nước sạch với khối lượng, chất lượng tốt nhất, 
duy trì dịch vụ cấp nước ổn định đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa 
bàn theo yêu cầu của Thành phố.
- Chủ động xây dựng quy chế, quy định nội bộ, phân công nhiệm vụ trong Ban giám 
đốc; Lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ, chính sách đối với người lao động.
- Đầu tư, nâng cấp, cải tạo các hệ thống cung cấp nước sạch theo Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT nhằm giảm lượng nước thất thoát thất thu, tăng 
cường nguồn nước, phát triển mạng lưới cấp nước...
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ theo quy định đối với Công ty đại 
chúng; Thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường trên thị trường 
chứng khoán nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tính minh bạch tình hình hoạt động của 
Công ty.
4.3, Đảnh giá sự phối hợp giữa hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, 
Ban Giám đốc và các cố đông.
- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị, Giám đốc 
Công ty về các nội dung kế hoạch hoạt động, kiểm tra, giám sát, phối họp với Ban 
giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra. Qua các cuộc kiểm tra, Ban 
kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị và Ban 
điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao 
hiệu quả quản lý.
- Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã cung cấp kịp thời đầy đủ các Nghị quyết, 
Quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo 
điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

4



- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty 
đã có mối quan hệ phối họp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản 
xuất kinh doanh.
- Đối với cổ đông: Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu 
hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần 
theo quy định tại Điều lệ Công ty.
5. Kiến nghị của Ban kiểm soát
- Công ty tiếp tục đôn đốc các bộ phận liên quan để thực hiện việc thu hồi công nợ, 
hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi 
Công ty đã trích lập.
- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chỉ đạo tăng cường công tác đầu tư, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án, thanh quyết toán công trình hoàn thành sớm 
đưa vào sử dụng để phát huy tối đa hiệu quả của dự án; Có chiến lược đầu tư thích 
hợp, thận trọng khi triển khai các dự án đầu tư mới, mở rộng phát triển mạng lưới cấp 
nước khu vực Sóc Sơn.
- Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế tối đa rủi ro cho các hoạt 
động kinh doanh của Công ty.
II. ĐỊNH HƯỞNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát được quy định tại Điều lệ Công ty, 
Ban kiểm soát xác định trọng tâm nhiệm vụ năm 2021 như sau:
1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc 
quản trị, điều hành hoạt động Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.
2. Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021, Nghị quyết Hội 
đồng quản trị và các Quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác 
đầu tư của Công ty.
4. Xem xét thẩm định các Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 
của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị, Ban 
điều hành trong công tác quản lý tài chính.
5. Đánh giá đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 
của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định 
hướng hoạt động năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Chúc sức khỏe các Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM/ BAN KIẺM SOÁT 
TRƯỞNG BAN

*  Nơi nhân:
-  Như trên
- HĐQT, BĐH Công ty
- BKS Công ty
- Lưu

Tràn Thị Ngọc Bích
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