
CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỐNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HẢ NỘI Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
V/v tình hình thực hiện Điều lệ năm 2020; xây dựng Dự thảo Điều lệ tổ chức 

và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ 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 khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 khoán;

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;

Hội đông quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện Điều 
lệ Công ty năm 2020, báo cáo dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, dự thảo Quy ch' 
nội bộ về quản trị Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể:

I. Việc thực hiện Điều lệ Công ty trong năm 2020
Năm 2020, thực hiện quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 

95/2017/TT-BTC, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 và mẫu điều lệ Thông tư số 95/2017/TT-BTC. Điều lệ đã được Đại hội đồng 
cổ đông năm 2020 thông qua ngày 29/6/2020.

Sau khi ban hành Điều lệ, Công ty đã thực hiện kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -  2025, kiện toàn các chức danh Phó Giám đốc Công 
ty và trưởng, phó các phòng, ban, chi nhánh.

Trong năm 2020, bộ máy tổ chức của Công ty đã quản trị Công ty hiệu quả, tuân thủ 
các nội dung được quy định trong Điều lệ. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc 
Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; thẩm quyền, trách nhiệm được quy định trong 
Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

II. Báo cao Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ 
về quản trị Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Cơ sở sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ và xây dựng dự thảo Quy chế
hoạt động của Hội đồng quản trị

- Từ ngày 01/01/2021, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ -  CP, Thông tư số 96/2020/TT-BTC có hiệu lực 
thi hành. Các vãn bản pháp luật này quy định một số nội dung thay đổi liên quan trực tiêp
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đến các công ty đại chúng nói chung và Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội nói riêng, đòi hỏi 
Công ty cần có sự điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo 
quy định pháp luật mới.

Điều 278 Nghị định số 155/2020/NĐ -  CP quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội 
đồng quản trị: “Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ 
đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty”.

Khoản 20 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ — CP quy định: “Công ty đại chúng 
có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt 
động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và 
các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần 
nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

- Theo quy định mới tại Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Phòng cháy chữa cháy và 
các Nghị định hướng dẫn thi hành, một số ngành nghề bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực 
hoạt động (như Khảo sát địa hình, tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán xây 
dựng công trình, tư vấn quản lý dự án V.V.... hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký 
kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy...) trong khi nội dung ngành, nghề kinh doanh 
trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã được cấp khi chuyển đổi sang 
công ty cổ phần ngày 26/6/2015 chưa có các ngành nghề kinh doanh nói trên.

- Cũng theo Quyết định số 27/2018/QĐ -  TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
06/7/2018 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, một số ngành nghề đã đăng ký theo 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2015 đã thay đổi và Công ty cần cập nhật theo jaaa 
tên ngành, mã ngành mới.

Xuất phát từ yêu cầu trên, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội thực hiện: CÔPHÌ
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, bao gồm: /ớc SẠ
+ Sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 '  HÀ

và các văn bản hướng dẫn thi hành. .9̂ 7^
+ Cập nhật các ngành nghề kinh doanh đã được cấp theo tên ngành, mã ngành mới tại 

Quyết định số 27/2018/QĐ -  TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh 
tế Việt Nam.

+ Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất kinh 
doanh và việc thực hiện quy định pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Xây dựng mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 278 
Nghị định số 155/2020/NĐ -  CP và Phụ lục III Thông tư số 116/TT-BTC.

2. Quá trình soạn thảo
Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được soạn 

thảo trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật vê quản 
trị công ty đại chúng.

Nọi dung dự thảo đã được Hội đồng quản trị thông qua, gửi Tổ quản lý vốn Nhà 
nước tại Công ty báo cáo, xin ý kiến Đại diện chủ sở hữu theo quy định và gửi tới Quý vị cô 
đông theo nội dung tài liệu Đại hội đăng tải trên website của Công ty.
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3. Kết cấu dự thảo
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ -  CP, 

Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 
Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông 
qua và xây dựng Dự thào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo kết cấu Điều lệ 
mẫu, mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, mẫu Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội 
đồng quản trị quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

- Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty gồm 21 chương, 59 điều.
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 08 chương, 82 điều.
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 07 chương, 23 điều

Chi tiết Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về 
quản trị Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được gửi tới Quý vị 
cổ đông theo nội dung tài liệu Đại hội. Kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến đóng góp và 
biểu quyết nội dung Dự thảo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty; 
-BKSCty;
- Lưu: P.TC-HC./.
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