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PHẦN THỨ NHẤT 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 
 

 

Công ty Kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2882/QĐ-UB 

ngày 31/8/1996 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội trên cơ sở Xí nghiệp Kinh doanh 

nước sạch Gia Lâm thuộc Công ty Nước sạch Hà Nội và tiếp nhận Nhà máy nước Gia Lâm do 

Chính phủ hai nước Việt Nam - Nhật Bản đầu tư xây dựng. 

Tháng 7/2010, Công ty Kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội chuyển thành Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Nước sạch số 2 Hà Nội theo quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 

13/7/2010 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. 

I – TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Khái quát chung 

 Tên công ty: Công ty TNHH MTV nước sạch số 2 Hà Nội 

 Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty nước sạch số 2 Hà Nội 

 Tên giao dịch tiếng Anh: HANOI WATER NUMBER 2 ONE MEMBER COMPANY 

LIMITED 

 Tên viết tắt: HAWATER Co., Ltd No 2 

 Trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 

 Điện thoại: 0438 750 394    Fax: 0439 750 396 

 Website: www.hawater.com.vn 

 Email: nuocsach2hn@hawater.com.vn 

 Biểu tương: màu trắng, xanh 

 

2. Ngành nghề kinh doanh  

Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: 

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; 

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; 

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; 
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- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

- Hoạt động của các cơ sở thể thao; 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

- Xây dựng công trình công ích; 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; 

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; 

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; 

- Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, thuế và chứng khoán); 

- Vận tải hành khách đường bộ khác; 

- Kinh doanh bất động sản; 

- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình; 

- Khảo sát địa chất công trình; 

- Khảo sát trắc địa công trình; 

- Giám sát thi công xây dựng: Loại công trình: xây dựng; Lĩnh vực chuyên môn giám sát: 

lắp đặt thiết bị, công nghệ cấp thoát nước; 

- Giám sát thi công xây dựng dân dựng và hạ tầng kỹ thuật; Lĩnh vực chuyên môn giám 

sát: lắp TBCT, xây dựng – hoàn thiện; 

- Giám sát thi công xây dựng; lĩnh vực chuyên môn giám sát: thi công hệ thống cấp thoát 

nước; 

- Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước: 

  + Tư vấn quản lý chi phí hạng 2 (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã 

đăng ký); 

 + Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Kiểm soát chi phí xây dựng công trình (trừ các dự án quan trọng quốc gia); 

 + Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá 

xây dựng; 

 + Đo bốc khối lượng xây dựng công trình; 

 + Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; 

 + Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;  

 + Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; 

 + Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; 

 + Tư vấn thực hiện dự án lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; 
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- Xuất, nhập khẩu mặt hàng Công ty kinh doanh. 

 

3. Tổ chức bộ máy hoạt động trong Công ty 

 Mô hình tổ chức hoạt động 

Sơ đồ 1: Tổ chức Công ty TNHH MTV nước sạch số 2 Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ máy quản lý của Công ty TNHH MTV nước sạch số 2 Hà Nội hiện nay gồm có: 

- Ban điều hành bao gồm: 

o Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty:  Ông Nguyễn Hữu Thắng 

o Phó giám đốc sản xuất:   Ông Dương Quốc Tuấn 

o Phó giám đốc kinh doanh:  Bà Trần Thị Phương Thảo 

o Kế toán trưởng:    Bà Kiều Thị Hạt 

- Khối văn phòng bao gồm: 

o Phòng Tổ chức hành chính 

o Phòng Tài chính kế toán 

o Phòng Kế hoạch kỹ thuật 

o Phòng kinh doanh 

o Ban quản lý dự án 

CHỦ TỊCH KIÊM 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
SẢN XUẤT 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
KINH DOANH 

PHÒNG 
TỔ CHỨC 

HÀNH 
CHÍNH 

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH 
KẾ TOÁN 

PHÒNG 
KẾ 

HOẠCH 
KỸ 

THUẬT 

PHÒNG 
KINH 

DOANH 

BAN 
QUẢN 

LÝ 
DỰ ÁN 

XÍ NGHIỆP 
KDNS GIA LÂM 

XÍ NGHIỆP 
KDNS ĐÔNG ANH 

XÍ NGHIỆP 
TVKS THIẾT KẾ 

XÍ NGHIỆP 
XÂY LẮP 
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- Khối kinh doanh bao gồm: 

o Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Gia Lâm 

o Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đông Anh 

- Khối phụ trợ bao gồm: 

o Xí nghiệp tư vấn khảo sát thiết kế 

o Xí nghiệp xây lắp 

 Chức năng - Nhiệm vụ của các phòng, ban 

Khối văn phòng 

Phòng tổ chức - Hành chính 

Chức năng 

Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty Nước sạch 

số 2 Hà Nội, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Phòng Tổ chức 

- Hành chính có chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc: 

- Bộ máy tổ chức nhân sự điều hành mọi hoạt động của Công ty. Qui hoạch, bố trí sắp xếp, 

đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên  toàn Công ty phù hợp với nhiệm vụ từng thời kỳ; 

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước và Công ty đối với người lao động gồm 

tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, đào 

tạo, nâng bậc lương và các chế độ chính sách khác; 

- Được Giám đốc uỷ quyền thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, 

chế độ chính sách nhà nước, các quy định quy chế của Công ty tại các đơn vị trực thuộc. 

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền; 

- Tổ chức công tác quản lý văn thư; quản lý đất đai, nhà xưởng, trang thiết bị văn phòng; 

duy trì cảnh quan môi trường, an ninh trật tự... phục vụ hoạt động chung của Công ty. 

Nhiệm vụ 

Công tác tổ chức nhân sự 

- Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ các bộ phận trong cơ cấu tổ chức phù 

hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị từng thời kỳ. Hướng dẫn các đơn vị 

trong toàn Công ty xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn các chức danh trong bộ máy của đơn 

vị; 

- Lập và triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên 

môn nghiệp vụ cho CBCNV toàn Công ty. Lập qui hoạch đào tạo cán bộ kế cận theo cơ 

cấu tổ chức của Công ty; 

- Quản lý lưu trữ hồ sơ pháp lý của Công ty, hồ sơ CBCNV và các tài liệu liên quan đến 

công tác tổ chức; 

- Tham mưu giải quyết những vấn đề xung quanh việc tranh chấp lao động; 
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- Tổng hợp, phân tích, đánh giá nguồn nhân lực về số lượng, chất lượng; đề xuất phương 

án sử dụng lao động hiệu quả, phù hợp với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty từng giai đoạn; 

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước và Công ty đối với người lao động: tuyển 

dụng lao động, đào tạo, khen thưởng - kỷ luật, nâng bậc lương, bảo hộ lao động, nghĩa vụ 

quân sự, các chế độ bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, hưu trí...), chính sách cán bộ (đề 

bạt, sắp xếp thuyên chuyển)... 

- Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chăm lo sức khoẻ cho CBCNV trong toàn Công ty. Chịu 

trách nhiệm công tác khám sức khỏe định kỳ. 

Công tác tiền lương 

- Xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương toàn Công ty và các đơn vị trực 

thuộc. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế trả lương, thưởng của Công ty; 

- Hướng dẫn các đơn vị về nghiệp vụ tiền lương, xây dựng quy chế trả lương, thưởng 

- Chủ trì cùng các phòng chức năng tổ chức kiểm tra công tác quản lý lao động - tài chính - 

tiền lương tại các đơn vị định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.     

Công tác thanh tra chính quyền 

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong doanh nghiệp theo phân cấp; 

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, thanh kiểm tra các vụ việc nội bộ được Giám đốc uỷ quyền. 

Công tác hành chính 

- Tổ chức công tác quản lý văn thư: luân chuyển, theo dõi, lưu trữ hệ thống công văn đi - 

đến theo yêu cầu; 

- Quản lý và sử dụng con dấu theo qui định của Nhà nước và Công ty; 

- Quản lý đất đai, nhà xưởng, trang thiết bị văn phòng, hệ thống điện nước, thông tin liên 

lạc của Công ty; 

- Phục vụ hành chính, phục vụ các buổi họp, tiếp khách đối ngoại. Vệ sinh ngoại cảnh khu 

vực làm việc khối văn phòng; 

- Phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự xã 

hội và tài sản của Công ty. 

Thực hiện một số công việc khác được Công ty giao 

 

Phòng Tài chính - Kế toán 

Chức năng 

Phòng Tài chính - Kế toán là phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, 

hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Phòng Tài chính - Kế toán có 

chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: 
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- Tổ chức công tác kế toán để quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Công ty theo 

qui định của Nhà nước. Chỉ đạo nghiệp vụ, kiểm tra giám sát tình hình quản lý và sử 

dụng vốn, tài sản tại các đơn vị trực thuộc; 

- Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Tham mưu cho Giám đốc trong hoạt động kinh tế, tài chính của Công 

ty. 

 

Nhiệm vụ 

Công tác kế toán 

- Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ sách kế toán thực 

hiện việc ghi chép, theo dõi đầy đủ, chính xác toàn bộ tài sản, tiền vốn Công ty đang quản 

lý và sử dụng theo đúng qui định chế độ kế toán hiện hành. Quản lý, lưu trữ, sử dụng, 

cung cấp thông tin, tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra, giám sát tình hình thu chi tài chính, công nợ, 

quản lý và sử dụng tài sản, vật tư, nguồn vốn của các đơn vị, phòng ban trực thuộc Công 

ty; 

- Tổ chức và thực hiện công tác kiểm kê tài sản, nguồn vốn theo định kỳ hoặc bất thường 

khi có yêu cầu; 

- Tổng hợp phân tích, đánh giá công tác hạch toán kế toán của các đơn vị trực thuộc nói 

riêng; tình hình kinh tế, tài chính toàn Công ty nói chung định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc 

đột xuất theo yêu cầu; 

- Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tin học trong công 

tác kế toán. 

Công tác tài chính 

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty, xây dựng kế 

hoạch tài chính, kế hoạch huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển; Xây dựng kế 

hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng; 

- Cân đối tài chính, chủ động tham mưu đề xuất nguồn vốn phục vụ nhu cầu thanh toán 

thường xuyên, thanh toán xây dựng cơ bản, trả nợ vốn vay trên cơ sở đảm bảo phát triển 

sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống cán bộ công nhân viên; 

- Trích lập, quản lý, sử dụng và đánh giá việc sử dụng các quỹ: khen thưởng - phúc lợi, trợ 

cấp mất việc làm, dự phòng tài chính; 

- Thực hiện và đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính; Tham gia giám sát, đánh giá 

hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Công ty; 

- Tham gia xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng phù hợp với từng 

thời kỳ phát triển của Công ty. 
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Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 

Chức năng 

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật là phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Công ty Nước 

sạch số 2 Hà Nội; hoạt động theo quy định của pháp luật và qui định của Công ty. Phòng 

Kế hoạch - Kỹ thuật có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công 

ty về công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu phát triển của Công ty; 

công tác kế hoạch đầu tư và xây dựng theo qui định; công tác kỹ thuật hệ thống cấp nước 

do Công ty quản lý nhằm đảm bảo độ tin cậy của hệ thống cấp nước theo qui định. 

Nhiệm vụ 

Công tác kế hoạch 

- Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp để xây dựng kế hoạch chiến lược, sử dụng các nguồn lực; 

lập kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn, giải pháp phát triển thị trường; dự thảo các quyết 

định, qui định, chỉ thị, chương trình và các văn bản khác; biện pháp tổ chức thực hiện và 

đề xuất cơ chế quản lý công tác kế hoạch, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của 

Công ty; 

- Xây dựng, trình ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị. Hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát; đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các đơn vị; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất 

thanh toán cho các đơn vị theo qui định; 

- Tổng hợp, phân tích; lập báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh 

doanh, đầu tư xây dựng của các đơn vị và Công ty định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc đột 

xuất theo yêu cầu của Giám đốc; 

- Thu thập, tổng hợp tư liệu, tài liệu các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành 

phố, quận, huyện; các chủ đầu tư dự án có nhu cầu dùng nước để xây dựng chương trình, 

kế hoạch cấp nước đảm bảo tính khả thi và phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

Công ty; 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán để xây dựng kế hoạch tài chính của Công ty; 

- Lập báo cáo thống kê theo qui định; 

- Nghiên cứu, tổng hợp; lập kế hoạch đầu tư và xây dựng; báo cáo đề xuất bố trí kế hoạch 

vốn đầu tư; chủ trì tổng hợp, lập báo cáo chủ trương, phương án đầu tư; báo cáo thẩm 

định dự án đầu tư; đề xuất hình thức tổ chức quản lý và thực hiện; giám sát, đánh giá đầu 

tư theo qui định; 

- Nghiên cứu, báo cáo đề xuất các phương án và kế hoạch liên doanh liên kết với các tổ 

chức, cá nhân nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh sự phát triển của Công ty; 

- Soạn thảo, trình các hợp đồng kinh tế; quản lý, theo dõi thực hiện, thanh quyết toán, 

thanh lý các hợp đồng kinh tế theo qui định. 
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Công tác quản lý kỹ thuật 

+) Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước 

- Xây dựng phương án, kế hoạch; qui trình vận hành, bảo dưỡng, phòng ngừa của các trạm 

sản xuất nước, mạng lưới cấp nước; đảm bảo an toàn, giảm thiểu các rủi ro; giảm các chi 

phí nhằm đạt hiệu quả cao nhất; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong 

việc tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch được duyệt; 

- Xây dựng kế hoạch, đề xuất biện pháp, giải pháp thực hiện cấp nước an toàn; đôn đốc, 

giám sát và triển khai kế hoạch cấp nước an toàn của Công ty; 

- Quản lý hiện trạng, thông số kỹ thuật hệ thống cấp nước do Công ty quản lý và các thông 

tin về cấp nước thuộc địa bàn Công ty quản lý. Theo dõi, thiết lập hệ thống quản lý, lưu 

trữ các loại bản vẽ hoàn công công trình; hồ sơ tài liệu, số liệu kỹ thuật liên quan đến hệ 

thống cấp nước của Công ty; 

- Rà soát, tổng hợp các dữ liệu, cập nhật các thông tin liên quan để từng bước hệ thống hóa 

hệ thống cấp nước phù hợp với qui định hiện hành của Nhà nước. Xây dựng các qui định 

quản lý chất lượng công trình cấp nước để ban hành và thực hiện trong Công ty; 

- Nghiên cứu, báo cáo đề xuất ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ 

môi trường để tổ chức thực hiện trong Công ty; tập hợp báo cáo sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật và đề xuất biểu dương khen thưởng; 

- Chủ trì rà soát, kiểm tra trình duyệt các phương án kỹ thuật cấp nước và tổ chức thực 

hiện; chủ trì kiểm tra, rà soát hồ sơ kỹ thuật cấp nước và tiếp nhận bàn giao đưa công 

trình vào sử dụng theo qui định; 

- Thỏa thuận cấp nước, thỏa thuận hồ sơ kỹ thuật cấp nước; 

- Báo cáo thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình theo đúng qui định 

của pháp luật và chế độ chính sách của Nhà Nước về quản lý đầu tư xây dựng; 

- Trình duyệt thiết kế, dự toán, quyết toán; giám sát nghiệm thu các công trình xây dựng, 

sửa chữa, cải tạo mạng lưới, bảo dưỡng, thay thế đồng hồ đo nước, bảo dưỡng cơ điện, 

phương tiện xe máy...; 

- Xây dựng kế hoạch, đề xuất biện pháp, giải pháp chống thất thoát thất thu sản phẩm nước 

sạch; triển khai, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch chống thất thu thất thoát nước 

sạch của Công ty; 

- Xây dựng định mức tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật, phân cấp quản lý kỹ thuật; quản lý sửa 

chữa máy móc, thiết bị, hệ thống mạng lưới cấp nước đối với các đơn vị trong Công ty để 

thực hiện; 

- Phối hợp nghiên cứu, đề xuất ứng dụng loại vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, phục vụ 

cho công tác sản xuất sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Kiểm định chất lượng vật tư, hàng hoá trước khi nhập kho; 
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- Thường xuyên cập nhật, bổ sung các tư liệu, tài liệu; chế độ chính sách của Nhà nước để 

kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực lập thiết kế, dự toán các công 

trình do Công ty thực hiện; 

- Tổng hợp, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các thông tin liên quan đến kỹ thuật trong 

lĩnh vực sản xuất và lưu thông phân phối của các đơn vị và Công ty. 

+) Quản lý kỹ thuật các lĩnh vực khác 

- Thiết lập, đề xuất ứng dụng và quản lý hệ thống thông tin, tin học trong toàn Công ty. 

Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng; kiểm tra, giám sát kỹ thuật việc sử dụng máy tính, các 

chương trình phần mềm cùng các thiết bị hỗ trợ hệ thống mạng tin học trong toàn Công 

ty. 

- Báo cáo đề xuất việc quản lý, sử dụng các máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong Công ty; 

- Quản lý kỹ thuật các lĩnh vực khác: máy móc thiết bị, vật tư... 

+) Quản lý công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão 

- Chủ trì lập kế hoạch bảo hộ lao động của Công ty và tổ chức thực hiện; đôn đốc và đánh 

giá việc thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động của các đơn vị và Công ty; 

- Nghiên cứu, cải tiến trang thiết bị, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát công tác an toàn, vệ 

sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão đối với các trạm sản xuất nước, 

các đơn vị trên cơ sở quy định của Nhà nước, Công ty; 

- Chủ trì cùng các đơn vị, phòng ban chức năng, cơ quan hữu quan điều tra các vụ tai nạn 

lao động; 

+) Kiểm định, sửa chữa, bảo dưỡng đồng hồ 

- Tổ chức kiểm định ban đầu, định kỳ, bất thường các loại đồng hồ nước lạnh đường kính 

từ 15 - 25m, cấp A,B,C theo qui định; 

Thực hiện một số công việc khác được Công ty giao. 

 

Phòng Kinh doanh 

Chức năng 

Phòng Kinh doanh là phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà 

Nội, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Phòng Kinh doanh có 

chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc trong các lĩnh vực: 

- Tổ chức quản lý công tác kinh doanh sản phẩm nước sạch trên địa bàn Công ty quản lý; 

- Thực hiện cung ứng, xuất, nhập vật tư thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh; 

- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 

- Tổ chức quản lý và sử dụng các phương tiện xe máy. 
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Nhiệm vụ 

Quản lý kinh doanh sản phẩm nước sạch 

- Tổ chức in ấn và quản lý hợp đồng cung cấp sử dụng nước sạch, hóa đơn tiền nước; quản 

lý phần mềm quản lý khách hàng theo quy trình, quy định của Công ty; 

- Lập kế hoạch và chỉ đạo các Xí nghiệp kinh doanh nước sạch trong việc thực hiện kế 

hoạch ghi thu tiền nước. Hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh cho các Xí nghiệp kinh doanh 

nước sạch; 

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý ghi - thu: ghi đọc đồng hồ đo nước, áp giá, 

áp định mức cho các hộ sử dụng chung đồng hồ, thu tiền nước tại các Xí nghiệp kinh 

doanh nước sạch; 

- Tổ chức quản lý khách hàng sử dụng nước sạch trên địa bàn, quản lý đồng hồ đo nước: 

nắm bắt, giải quyết thông tin kịp thời, hiệu quả; 

- Tham gia công tác phát triển khách hàng, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp 

tuyên truyền vận động khách hàng sử dụng nước sạch tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Xây dựng phương án kinh doanh nước sạch phù hợp từng thời kỳ phát triển của Công ty. 

Khai thác, cung ứng vật tư thiết bị 

- Lập kế hoạch và thực hiện cung ứng vật tư, thiết bị theo định kỳ (hoặc nhu cầu đột xuất) 

đáp ứng yêu cầu công tác sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Tổ chức quản lý xuất, nhập vật tư đúng quy định của Nhà nước, Công ty; 

- Tìm hiểu thị trường vật tư, thiết bị chuyên ngành (chủng loại, giá cả...) tham mưu cho  

Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh vật tư; 

- Thực hiện công tác quản lý, bảo quản kho tàng, tài sản được giao theo quy định của Nhà 

nước, Công ty; 

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, thẻ kho, phiếu xuất nhập kho và các chứng từ liên quan 

theo đúng quy định của nhà nước, Công ty. 

Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác 

- Nghiên cứu, tìm hiểu và khai thác thị trường, lập phương án, tổ chức thực hiện có hiệu 

quả công tác kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ Công ty giao như: mua, bán vật tư, kỹ 

thuật, phụ tùng thuộc chuyên ngành cấp thoát nước, bán sản phẩm nước sạch bằng 

phương tiện xe chuyên dùng, cho thuê kho bãi… 

Quản lý các phương tiện xe, máy 

- Tổ chức khai thác các phương tiện xe, máy được giao phục vụ kịp thời các hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty; 

- Quản lý điều hành, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện xe, máy theo phân cấp, giảm chi 

phí, đạt hiệu quả, đúng các quy định của Nhà nước và Công ty. 

Thực hiện một số công việc khác được Công ty giao. 
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Ban quản lý dự án 

Chức năng 

Ban quản lý dự án có chức năng tham mưu giúp việc trong việc trực tiếp tổ chức quản lý thực 

hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước do Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 

Hà Nội là Chủ đầu tư, tham gia đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ 

Thực hiện nhiệm vụ do Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội giao trong việc tổ chức 

quản lý thực hiện các dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho tới kết thúc xây dựng, đưa công 

trình vào khai thác sử dụng; bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy 

định của pháp luật. Cụ thể: 

- Tổ chức khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng công trình; tổ chức thi tuyển thiết kế, kiến trúc (nếu có); 

- Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng công trình; 

- Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của Chủ 

đầu tư; 

- Tổ chức khảo sát, lập thiết kế - dự toán xây dựng công trình. Tổ chức thẩm định thiết kế - 

dự toán xây dựng công trình; 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; 

- Tổ chức xin cấp phép xây dựng; 

- Tổ chức quản lý thi công xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

phá dỡ công trình; 

- Tổ chức khởi công, nghiệm thu, khánh thành, bàn giao công trình; 

- Tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; tổ chức thanh toán, quyết toán vốn 

đầu tư xây dựng công trình; 

- Tổ chức kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình xây dựng (nếu có); 

- Tổ chức quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 

- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình; 

- Tổ chức thực hiện một số công việc quản lý khác khi được Công ty giao. 

 

Khối kinh doanh 

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đông Anh 

Địa chỉ : Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội 

Phạm vi cấp nước: Huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh 
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Xí nghiệp kinh doanh nước sạch là đơn vị kinh doanh nước sạch trực thuộc Công ty Nước 

sạch số 2 Hà Nội, hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp 

của Công ty. Xí nghiệp kinh doanh nước sạch có chức năng: 

- Tổ chức quản lý, sản xuất sản phẩm nước sạch theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và 

Công ty ban hành; 

- Quản lý, bảo dưỡng, duy trì và vận hành hệ thống mạng lưới, đường ống thuộc địa bàn xí 

nghiệp nhằm đảm bảo cấp nước thường xuyên liên tục cho khách hàng; 

- Kinh doanh sản phẩm nước sạch đối với mọi đối tượng khách hàng trong địa bàn;  

- Quản lý tài sản, đất đai, nhà xưởng, trang thiết bị máy móc ... Công ty giao. 

 

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Gia Lâm 

Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 

Phạm vi cấp nước: Quận Long Biên, huyện Gia Lâm 

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch là đơn vị kinh doanh nước sạch trực thuộc Công ty Nước 

sạch số 2 Hà Nội có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo 

quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Xí nghiệp kinh doanh nước sạch có chức 

năng: 

- Tổ chức quản lý, sản xuất sản phẩm nước sạch theo tiêu chuẩn quy định của Nhà Nước 

và Công ty ban hành; 

- Quản lý, bảo dưỡng, duy trì và vận hành hệ thống mạng lưới, đường ống thuộc địa bàn xí 

nghiệp nhằm đảm bảo cấp nước thường xuyên liên tục cho khách hàng; 

- Kinh doanh sản phẩm nước sạch đối với mọi đối tượng khách hàng trong địa bàn; 

- Quản lý tài sản, đất đai, nhà xưởng, trang thiết bị máy móc ... Công ty giao. 

Khối phụ trợ 

Xí nghiệp tư vấn khảo sát thiết kế 

Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội  

Chức năng 

Xí nghiệp Tư vấn khảo sát thiết kế là đơn vị trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, hoạt 

động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Xí nghiệp có chức năng thực hiện 

các công việc tư vấn đầu tư và xây dựng, khảo sát thiết kế các công trình cấp nước, thoát nước 

vừa và nhỏ phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu của khách hàng. 

Nhiệm vụ 

- Tổ chức triển khai thực hiện khảo sát thiết kế các công trình cấp thoát nước được Công ty 

giao theo đúng điều lệ, quy định, quy chế của Công ty, phù hợp với các chế độ, chính 

sách của Nhà nước về xây dựng cơ bản; 
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- Tổ chức tham gia đầu thầu tư vấn khảo sát thiết kế các công trình cấp thoát nước; 

- Lập dự án đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trạm cấp nước vừa và nhỏ, mạng lưới 

và lắp đặt đồng hồ đo nước; 

- Điều tra thu thập tài liệu, khảo sát địa hình, địa chất, môi sinh môi trường để phục vụ lập 

dự án đầu tư, thiết kế công trình cấp nước vừa và nhỏ; 

- Lập tổng dự toán và dự toán công trình cấp nước vừa và nhỏ theo quy định của Nhà nước 

về  quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư; 

- Lập và đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công xây lắp; nghiệm thu công trình; 

- Tổ chức thực hiện hạch toán nội bộ theo chế độ hiện hành của Nhà nước và quy định của 

Công ty. 

Xí nghiệp xây lắp 

Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 

Xí nghiệp Xây lắp là đơn vị trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, hoạt động theo quy 

định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Xí nghiệp có chức năng chính: 

- Tổ chức thực hiện mọi hoạt động thi công xây lắp: xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo 

dưỡng các công trình ngành cấp thoát nước trong nhiệm vụ được giao; 

- Nhận thầu thi công các công trình theo giấy phép hành nghề khi được Giám đốc Công ty 

giao hoặc ủy quyền. 

 

4. Các tổ chức Đoàn thể 

4.1. Tổ chức Đảng 

Công ty có Bộ phận Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, 

gồm có: 

+ BCH Đảng bộ Công ty có 7 người, 01 Bí thư, 01 Phó bí thư và 5 ủy viên 

+ Tổng số đảng viên: 58 người 

4.2. Tổ chức Công đoàn 

Công ty có Công đoàn trực thuộc Công đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, 

gồm có: 

+ BCH Công đoàn: 7 người, 01 Chủ tịch Công đoàn, 01 Phó chủ tịch và 5 ủy viên 

+ Tổng số đoàn viên công đoàn: 447 người 

4.3. Tổ chức Đoàn thanh niên 

Công ty có Liên Chi Đoàn trực thuộc Đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, gồm 

có: 

+ BCH Liên chi Đoàn: 7 người, 01 Bí thư, 01 Phó bí thư và 5 ủy viên 

+ Tổng số đoàn viên thanh niên: 193 người 
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5. Cơ cấu lao động 

Tổng số lao động có tên trong đơn vị tại thời điểm 31/12/2014 là 447 người, cơ cấu như sau: 

 

STT Trình độ 
31/12/2014 

(người) 
Tỷ lệ 

I Phân theo trình độ 447 100% 

1 Đại học và trên đại học 121 27,07% 

2 Cao đẳng, trung cấp 180 40,27% 

3 Sơ cấp, Phổ thông trung học 146 32,66% 

II Phân theo thời hạn hợp đồng 447 100% 

1 Lao động không xác định thời hạn (*) 344 76,96% 

2 Lao động hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm 97 21,70% 

3 Lao động hợp đồng dưới 3 tháng 6 1,34% 

II Phân theo giới tính 447 100% 

1 Nam 260 58,13% 

2 Nữ 187 41,87% 

(*): Trong đó, có 04 người thuộc Ban điều hành công ty, thuộc diện không ký hợp đồng lao 

động. 

 Cơ cấu lao động theo theo Phòng – Ban – Xí nghiệp 

STT Bộ phận Người 

1 Ban Điều hành 4 

2 Phòng Tổ chức hành chính – hành chính 21 

3 Phòng Tài chính kế toán 7 

4 Phòng Kế hoạch kỹ thuật 14 
5 Phòng Kinh doanh 10 

6 Ban Quản lý Dự án 6 

7 Xí nghiệp Gia Lâm 209 
7.1 Trạm sản xuất 38 

7.2 Khối kinh doanh 157 

7.3 Khối Xây lắp - thiết kế 14 

8 Xí nghiệp Đông Anh 123 
8.1 Trạm sản xuất 17 

8.2 Khối kinh doanh 81 

8.3 Khối Xây lắp - thiết kế 9 
8.4 Trạm 3 xã Sóc Sơn 16 

9 Xí nghiệp Xây lắp 45 

9.1 Khối Văn phòng 12 
9.2 Đội xây lắp 1 16 

9.3 Đội xây lắp 2 11 
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STT Bộ phận Người 

9.4 Đội cơ điện 6 

10 Xí nghiệp thiết kế 9 

10.1 Khối Văn phòng 4 
10.2 Tổ tư vấn khảo sát thiết kế 5 

  Tổng cộng toàn Công ty 447 
 

 

6. Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 

6.1. Tình hình sản xuất kinh doanh 3 năm trước cổ phần hóa 

 Về các chỉ tiêu tài chính 

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trước khi lập phương án cổ phần hoá 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 

1 Tổng doanh thu, trong đó: 140.188 177.284 187.397 

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 132.085 172.059 184.527 

- Doanh thu tài chính 8.051 4.160 2.855 

- Thu nhập khác 52 1.065 15 

  Tốc độ tăng truởng doanh thu (%)   26,46% 5,70% 

2 Tổng chi phí, trong đó: 136.349 173.375 186.639 

- Giá vốn hàng bán 87.160 116.417 113.995 

-  Chi phí tài chính 149 1.775 5.092 

-  Chi phí bán hàng 38.088 44.239 55.759 

-  Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.952 10.944 11.783 

-  Chi phí khác - - 10 

3 Lợi nhuận trước thuế 3.839 3.909 758 

4 Vốn kinh doanh 249.281 353.145 404.988 

5 Vốn chủ sở hữu 381.262 420.260 464.389 

  Trong đó: Vốn nhà nước 381.262 420.260 464.389 

6 Số lao động bình quân 282 366 413 

7 Thu nhập bình quân (đồng/người/ tháng) 6.100.000 6.200.000 6.200.000 

8 Nợ phải trả 44.468 244.021 351.945 

  Trong đó: Nợ phải trả vay ngân sách   161.996 255.581 

9 Nợ phải thu 14.259 10.925 18.056 
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 Kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh 

+ Đối với công tác sản xuất nước 

- Công ty luôn đảm bảo cấp nước ổn định, với dịch vụ cấp nước tốt, tiêu chuẩn cấp nước 

bình quân đô thị đạt 125 lit/người/ngày đêm (viết tắt là “l/người/ngđ”), ven đô đạt 95 

l/người/ngđ và nông thôn đạt 75 l/người/ngđ. Hàng năm, Công ty duy trì thực hiện chế độ 

cấp nước hè đáp ứng tốt nhu cầu tăng cao trong những dịp nắng nóng kéo dài, không để 

xảy ra tình trạng mất hoặc thiếu nước kéo dài. 

- Công ty không ngừng tăng dần sản lượng nước tự sản xuất từ mức sản lượng 15.969 

m3/ngđ năm 2011 lên mức 27.043 m3/ngđ năm 2014, tăng 70% lượng nước tự sản suất, 

và cung cấp.  

- Công ty luôn duy trì ổn định chất lượng nước ở các Nhà máy và Trạm cấp nước cả về 

hoá, lý và vi sinh theo đúng QCVN-01/2009/BYT về chất lượng nước được Bộ Y tế ban 

hành. Đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước cả về số lượng và chất lượng. 

+ Đối với công tác cấp nước 

- Tỷ lệ dân số được cấp nước trên địa bàn (tính đến năm 2014): 

+ Khu vực quận Long Biên tỷ lệ dân số được cấp nước: 100%.  

+ Khu vực huyện Gia Lâm tỷ lệ dân số được cấp nước: 51,2%. 

+ Khu vực huyện Đông Anh tỷ lệ dân số được cấp nước: 27,2%. 

+ Khu vực huyện Sóc Sơn tỷ lệ dân số được cấp nước: 14,45%. 

+ Khu vực huyện Mê Linh tỷ lệ dân số được cấp nước: 5,02%. 

- Tiêu chuẩn cấp nước: Khu vực đô thị 125 l/ng/ngđ; khu vực ven đô là 95 l/ng/ngđ; khu 

vực nông thôn là 75 l/ng/ngđ 

- Tỷ lệ nước thu tiền hiện đạt 86,82% (năm 2014) tăng 4.75% so với tỷ lệ 82,07 % (năm 

2011). 

- Toàn bộ khách hàng trên địa bàn Công ty quản lý đều được cung cấp dịch vụ cấp nước ổn 

định với chất lượng đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. 

- Cơ cấu khách hàng sử dụng nước theo các mục đích theo ô cấp nước: 

Năm 
Khu 

vực 

Khách 

hàng 

Sinh hoạt HCSN Sản xuất Kinh doanh 
Không phát 

sinh 

SL 

Tỷ 

trọng 

(%) 

SL 
Tỷ 

trọng 
SL 

Tỷ 

trọng 

(%) 

SL 

Tỷ 

trọng 

(%) 

SL 

Tỷ 

trọng 

(%) 

2011 

  

XNGL 67.826  62.104  91,56 378 0,56 105 0,15 4.382  6,46 857  1,26 

XNĐA 17.599  16.315  92,7 111 0,63 9 0,05 898  5,1 266  1,51 

Cty 85.425  78.419  91,8 489 0,57 114 0,13 528  6,18 1.123  1,31 

2012 

  

XNGL 7.861  7.198  91,57 406 0,52 108 0,14 5.258  6,69 858  1,09 

XNĐA 23.877  22.125  92,66 127 0,53 10 0,04 1.274  5,34 341  1,43 
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Năm 
Khu 

vực 

Khách 

hàng 

Sinh hoạt HCSN Sản xuất Kinh doanh 
Không phát 

sinh 

SL 

Tỷ 

trọng 

(%) 

SL 
Tỷ 

trọng 
SL 

Tỷ 

trọng 

(%) 

SL 

Tỷ 

trọng 

(%) 

SL 

Tỷ 

trọng 

(%) 

  Cty 102.487  94.105  91,82 533 0,52 118 0,12 6.532  6,37 1.203  1,17 

2013 

  

  

XNGL 87.872  76.914  87,53 461 0,52 109 0,12 6.172  7,02 4.216  4,8 

XNĐA 34.164  29.159  85,35 142 0,42 13 0,04 1.619  4,74 3.231  9,46 

Cty 122.036  106.073  86,92 603 0,49 122 0,1 7.791  6,38 7.447  6,1 

2014 XNGL 96.767  83.312  86,1 494 0,51 110 0,11 6.762  6,99 6.089  6,29 

  XNĐA 36.139  31.803  88 159 0,44 34 0,09 1.882  5,21 2.261  6,26 

  Cty 132.906  115.115  86,61 653 0,49 144 0,11 8.644  6,5 835  6,28 

 

Trong đó: Xí nghiệp KDNS Gia Lâm viết tắt là “XNGL”. Xí nghiệp KDNS Đông Anh viết tắt 

là “XNĐA” 

+ Đối với công tác quản lý và phát triển khách hàng 

- Tổng Số khách hàng Công ty đang quản lý: 132.906 khách hàng 

 Trong đó: Khách hàng tư nhân: 132.674 khách hàng 

               Khách hàng cơ quan và các tổ chức khác:1.232 khách hàng 

(Khách hàng được tính là hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp có hợp đồng sử dụng nước với 

Công ty) 

- Cơ cấu khách hàng mà đơn vị đang quản lý hiện nay như sau: 

STT 
Khu 

vực 

Năm 2014 

Tư nhân Cơ quan Tổng cộng 

SL Tỷ trọng SL Tỷ trọng SL Tỷ trọng 

1 XN GL 95.884 99,09% 883 0,91% 96.767 72,8% 

2 XN ĐA 35.790 99,03% 349 0,97% 36.139 27,2% 

Tổng cộng 131.674 99,07% 1.232 0,93% 132.906 100% 
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+ Đối với công tác quản lý mạng lưới 

- Hiện nay công tác quản lý mạng lưới của Công ty chia làm các khu vực cấp nước: bao 

gồm 142 đồng hồ tổng tách mạng. Hiện trạng của các đồng hồ như sau: 

STT Khu vực Tổng số lượng 

đồng hồ 

Hoạt động 

bình thường 

Hỏng 

hóc 

Ghi 

chú 

I XN KDNS Gia Lâm 84 76 8   

1 Khu vực Ngọc Lâm 15 14 1   

2 Khu vực Đức Giang 18 17 1   

3 Khu vực Sài Đồng 20 17 3   

4 Khu vực Trâu Quỳ 23 20 3   

5 Khu vực Yên Viên 8 8 0   

II XN KDNS Đông Anh 58 52 6   

1 Khu vực Đông Anh 18 16 2   

2 Khu vực Sóc Sơn 20 18 2   

3 Khu vực Nam Sơn – 

Bắc Sơn – Hồng Kỳ 

10 10 0   

4 Khu vực Bắc Thăng 4 4 0   

5 Khu vực Mê Linh 6 4 2   

  Tổng cộng 142 128 14   

- Mạng lưới cấp nước của Công ty với tổng chiều dài 2.207.103 m ống, trong đó: 

(Tổng hợp số liệu mạng lưới đường ống cấp nước các loại xem trang sau)
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STT Khu vực cấp nước 

Ống Truyền dẫn Ống Phân Phối Ống Dịch vụ 

Tổng 

cộng 

Vật 

liệu 

Gang 

Cộng 

Chiều 

dài (m) 

Vật 

liệu 

PVC 

Vật liệu 

HDPE 

Vật liệu 

Gang 

Cộng 

Chiều 

dài (m) 

Vật liệu 

HDPE 

Vật 

liệu 

PVC 

Vật 

liệu 

TTK 

Cộng 

Chiều 

dài (m 

I XN KDNS Gia Lâm            

1 Khu vực Ngọc Lâm 13.132 13.132 10.247 11.550 18.640 40.437 134.209 13.941 30.542 178.692 232.261 

2 Khu vực Đức Giang 11.960 11.960 9.112 25.992 37.100 72.204 118.207 2.500 97.542 218.249 302.413 

3 Khu vực Sài Đồng 9.269 9.269 8.342 25.233 46.128 79.703 100.968 1.000 23.021 124.989 213.961 

4 Khu vực Trâu Quỳ 15.704 15.704 8.123 46.415 30.604 85.142 302.964  24.679 327.643 428.489 

5 Khu vực Yên Viên 3.384 3.384  52.199 2.915 55.114 65.659   65.659 124.157 

II XN KDNS Đông Anh            

1 Khu vực Đông Anh 16.736 16.736 1.155 15.075 29.461 45.691 153.942  17.163 171.105 233.532 

2 Khu vực Sóc Sơn 24.890 24.890 14.969 41.181 26.585 82.735 218.182  0 218.182 325.807 

3 Khu vực Nam Sơn – Bắc 

Sơn – Hồng Kỳ 
 0 0 14.333 326 14.659 23.168  0 23.168 37.827 

4 Khu vực Bắc Thăng Long 16.222 16.222 7.186 24.428 15.620 47.234 202.426  0 202.426 265.882 

5 Khu vực Mê Linh  0 0 5.655 0 5.655 37.119  0 37.119 42.774 

 Tổng cộng 111.297 111.297 59.134 262.061 207.379 528.574 1.356.844 17.441 192.947 1.567.232 2.207.103 
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- Công tác vận hành mạng lưới cấp nước trên địa bàn đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách 

hàng. Mức độ dịch vụ cấp nước ngày càng tốt hơn. 
 

+ Công tác chống thất thoát, thất thu, tăng tỷ lệ nước thu tiền 

- Công tác quản lý mạng lưới, chống TTTT đối với các công ty cấp nước là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định hiệu quả SXKD của Công ty. Nhận 

thức rõ tầm quan trọng của công tác trên, Công ty đã có sự chỉ đạo rất quyết liệt ngay từ 

việc xây dựng và tổ chức kế hoạch chống TTTT từ Công ty đến các đơn vị một cách đồng 

bộ.  

- Công ty đã chủ động trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, các Ban quản lý 

dự án bảo vệ hệ thống cấp nước được giao quản lý. Thực hiện dịch chuyển, cải tạo phục 

vụ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu, nâng cao chất 

lượng mạng lưới cấp nước, giảm lượng nước thất thoát kỹ thuật, tăng tỷ lệ nước thu được 

tiền đồng thời đảm bảo công tác quản lý lâu dài, ổn định; tranh thủ tối đa nguồn vốn từ 

các Chủ đầu tư bên ngoài. 

- Tỷ lệ thu được tiền nước của Công ty đạt: 

 

Khu vực ĐVT Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 (*) 

 

Năm 

2015(*) 

Tỷ lệ nước thu được tiền toàn 

Công ty 
% 82,07 84,79 85,99 86,82 87,20 

 

(*): số liệu ước tính 
 

+ Công tác thanh kiểm tra 

- Kiểm tra theo kế hoạch tập trung chủ yếu các đối tượng khách hàng sử dụng nước sạch 

vào mục đích kinh doanh, các đối tượng khách hàng cơ quan hiện đang cho các đơn vị, tổ 

chức và cá nhân thuê địa điểm để hoạt động sản xuất kinh doanh... địa bàn Công ty quản 

lý, các khu vực có tỷ lệ và nguy cơ TTTT cao.  

- Phòng Tổ chức hành chính chủ trì phối hợp phòng kinh doanh và các đơn vị KDNS thanh 

kiểm tra đối với các khách hàng có những hành vi vi phạm các qui định qui chế trong quá 

trình sử dụng nước sạch và giải quyết và báo cáo đề xuất đối với những trường hợp khi 

có yêu cầu của Giám đốc Công ty. 

- Hàng tháng rà soát, kiểm tra khách hàng không có nhu cầu sử dụng, không người ở để 

đóng nguồn.  
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Kết quả đã thực hiện:  

- Trong 05 năm từ 2010 đến 2014, bộ phận thanh tra đã tự chủ động được công việc qua 

thực tế kiểm tra tại các địa bàn, tổ kiểm tra, lực lượng thanh tra quy tắc tại các đơn vị đã 

phát hiện một số vi phạm của khách hàng với nhiều thủ đoạn, hình thức khác nhau. Trong 

năm 2014 tổng số có 79 khách hàng vi phạm có liên quan đến sử dụng nước đã bị xử lý, 

cụ thể:  

+ Vi phạm vô hiệu hoá đồng hồ:  34 trường hợp 

+ Đặt T trước đồng hồ:               32 trường hợp 

+ Đầu máy trái phép:     07 trường hợp 

+ Tháo đồng hồ sử dụng trái phép:   05 trường hợp   

Trong đó có 8 khách hàng không chấp hành đã xóa bỏ hợp đồng xử dụng nước loại bỏ 

danh sách khách hàng 

 + Truy thu tiền nước      :  482.706.500 đ 

  + Tiền bồi hoàn đường ống    :        6.100.000 đ 

 Tổng số                  :  488.806.500 đ 
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Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu đã thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Kế hoạch Thực hiện %TH/KH Kế hoạch Thực hiện %TH/KH Kế hoạch Thực hiện %TH/KH 

1 
Tổng nước cấp và nước sản 

xuất 
m3 27.676.372 27.409.027 99,03% 33.705.050 30.422.801 90,26% 33.548.507 33.537.934 100,24% 

  Nước cấp từ Công ty NSHN m3 22.072.772 21.580.216 97,77% 27.333.700 23.931.259 87,55% 26.370.000 25.954.068 98,42% 

  Nước sản xuất m3 5.603.600 5.828.811 104,02% 6.371.350 6.491.442 101,88% 7,088,507 7,583,866 106,99% 

2 Nước thu tiền m3 23.060.492 22.776.782 98,77% 28.323.769 25.791.796 92,06% 28.444.739 28.833.029 101,37% 

3 Tỷ lệ nước thu tiền % 83,32 82,07 98,50% 83,94 84,79 101,01% 85,02 85,99 101,14% 

4 Tiêu chuẩn cấp nước l/ng/ngđ                   

  Khu vực đô thị l/ng/ngđ   83   121 121 100%   125   

  Khu vực ven đô l/ng/ngđ   50   90 90 100%   95   

  Khu vực nông thôn l/ng/ngđ       60 60 100%   75   

5 Phát triển khách hàng Hộ 8.150 5.741 70,44% 13,5 18,663 138,24% 11.000 15.920 144,73% 

6 Tổng doanh thu Tr.đồng 138.793 154.987 111,67% 182.213 196.555 107,87% 194.978 210.229 107,82% 

  Tiền nước Tr.đồng 122.693 126.746 103,30% 153.218 148.948 97,21% 166.846 175.425 105,14% 

  Xây lắp Thiết kế Tr.đồng 16.100 19.542 121,38% 28.995 42.608 146,95% 26.132 31.311 119,82% 

  Thu khác Tr.đồng   8.699     4.999   2.000 3.493 174,66% 

7 Thu nhập người lao động đ/ng/tháng   6.100.000   6.200.000 6.200.000 100% 6.200.000 6.200.000 100% 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 2014 (dự kiến) 

Kế hoạch Thực hiện %TH/KH 

1 Tổng nước cấp và nước sản 

xuất 

m3 35.744.265 35.442.385 99,16% 

  Nước cấp từ Công ty NSHN m3 25.756.000 25.571.689 99,28% 

  Nước sản xuất m3 9.988.265 9.870.696 98,82% 

2 Nước thu tiền m3 30.849.781 30.737.319 99,64% 

3 Tỷ lệ nước thu tiền % 86,09% 86,82% 100,85% 

4 Tiêu chuẩn cấp nước l/ng/ngđ       

  Khu vực đô thị l/ng/ngđ   125   

  Khu vực ven đô l/ng/ngđ   95   

  Khu vực nông thôn l/ng/ngđ   80   

5 Phát triển khách hàng Hộ 9.200 11.162 121,33% 

6 Tổng doanh thu Tr.đồng 248.306.155.588 281.000.000.000 113,17% 

  Tiền nước Tr.đồng 222.464.155.588 229.000.000.000 102,94% 

  Xây lắp Thiết kế+ khác Tr.đồng 25.842.000.000 52.000.000.000 201,22% 

7 Thu nhập người lao động đ/ng/tháng 6.200.000 6.200.000 100,00% 

 

6.2. Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty 

6.2.1. Thuận lợi 

- Trong giai đoạn 2011 - 2015, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các Ban 

ngành thành phố và Công ty Nước sạch Hà Nội, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các 

cấp chính quyền địa phương để Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước 

sạch trên địa bàn phía Bắc thủ đô. 

- Sự quan tâm đầu tư của Công ty nước sạch Hà Nội trong việc phát triển nguồn (hoàn 

thành nâng công suất Nhà máy nước Gia Lâm lên 60.000 m3/ngđ) và phát triển mạng, 

mở rộng phạm vi cấp nước, tăng độ bao phủ cấp nước trên địa bàn. 

- Từ ngày 01/10/2013, giá nước đã được điều chỉnh theo lộ trình từng bước đảm bảo bù 

đắp chi phí và tái đầu tư cải tạo sửa chữa, nâng cấp và mở rộng phạm vi cấp nước. 

6.2.2. Khó khăn 

- Giá nước trong giai đoạn 2011-2014 chưa phản ánh đầy đủ, đúng các chi phí thực tế cho 

sản xuất và lưu thông trong khi giá cả nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp 

đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Địa bàn quản lý cấp nước của Công ty nước sạch số 2 Hà Nội chủ yếu là khu vực ngoại 

thành nông thôn, có mật độ dân cư thưa địa bàn rộng, nhưng số lượng khách hàng còn 
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khiêm tốn, không tập trung gây khó khăn cho công tác quản lý cấp nước đặc biệt là hiệu 

quả đầu tư về mặt kinh tế các dự án mở rộng phạm vi cấp nước còn hạn chế. 

- Nhu cầu dùng nước trên địa bàn liên tục tăng cao trong khi tốc độ đầu tư phát triển nguồn 

không theo kịp, cung không đủ cầu dẫn đến tại một số thời điểm như đầu hè và những đợt 

nắng nóng một số khu vực bị thiếu nước. 

- Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ trên địa bàn Công ty quản lý cấp nước đã ảnh hưởng tiêu 

cực đến độ ổn định và an toàn của hệ thống cấp nước do có nhiều công trình, dự án đầu 

tư xây dựng mới cũng như cải tạo cơ sở hạ tầng của thành phố và địa phương ảnh hưởng 

trực tiếp đến các tuyến ống cấp nước. 

 

6.3. Điểm mạnh và các hạn chế cần khắc phục 

6.3.1. Điểm mạnh 

Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn vừa qua đã có tiến bộ vượt bậc cụ 

thể: 

- Công tác sản xuất luôn duy trì tối đa công suất khai thác sản xuất cấp nước của các trạm 

sản xuất với chất lượng nước đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Y tế ban hành. 

- Công tác lưu thông luôn đảm bảo cấp nước ổn định, an toàn liên tục với chất lượng dịch 

vụ cấp nước tốt, đáp ứng tối đa nhu cầu dùng nước của các khách hàng trên địa bàn Công 

ty quản lý với tiêu chuẩn cấp nước bình quân đạt 120 - 160 l/người/ngđ. Năm 2014, Công 

ty bắt đầu thực hiện triển khai sổ tay cấp nước an toàn tiến tới thực hiện đảm bảo cấp 

nước an toàn trên toàn địa bàn Công ty quản lý. 

- Tỷ lệ nước thu được tiền luôn ở mức cao, tỷ lệ nước thất thoát thất thu liên tục giảm dần 

và ở mức thấp (từ mức 16% năm 2011 dự kiến xuống 13% năm 2015) góp phần đáng kể 

giảm chí phí tăng hiệu quả SXKD của Công ty. 

6.3.2. Các hạn chế tồn tại cần khắc phục 

- Trên địa bàn Công ty quản lý, mặc dù trong các năm qua đã có nhiều cố gắng tập trung 

đầu tư phát triển mạng lưới, phát triển khách hàng, song do đặc thù là hệ thống cấp nước 

đan xen giữa đô thị và hệ thống cấp nước nông thôn nên số dân được cấp nước từ mạng 

lưới được cấp nước tập trung của thành phố còn còn thấp.  

- Công tác đầu tư phát triển nguồn, phát triển mạng còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế 

do khó khăn về nguồn vốn đầu tư vì nguồn ngân sách có hạn, Công ty phải tự huy động 

vốn là chính trong khi giá nước và các cơ chế khuyến khích đầu tư hệ thống cấp nước còn 

nhiều bất cập, hạn chế. 
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II – THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ 

DOANH NGHIỆP 

1. Thực trạng về tài sản cố định 

Tình hình TSCĐ của Công ty trong giai đoạn 2011 – 2013 như sau: 

Bảng Tài sản cố định của Công ty giai đoạn 2011 - 2013 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

I. TSCĐ hữu hình             337.861              574.509            728.309  

1. Nhà cửa, vật kiến trúc               16.914                21.321              20.294  

- Nguyên giá               28.911                34.949              35.739  

- Khấu hao lũy kế               11.997                13.628              15.445  

2. Máy móc, thiết bị                 4.662                  4.058                3.524  

- Nguyên giá               12.754                12.975              13.199  

- Khấu hao lũy kế                 8.092                  8.917                9.675  

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn             315.814              548.785            704.360  

- Nguyên giá             412.868              672.787            863.214  

- Khấu hao lũy kế               97.054              124.002            158.854  

4. Thiết bị, dụng cụ quản lý                    471                     345                   131  

- Nguyên giá                 3.794                  3.850                3.464  

- Khấu hao lũy kế                 3.323                  3.505                3.333  

II. TSCĐ vô hình                     30                       19                   142  

1. Phần mềm máy tính                      30                       19                   142  

- Nguyên giá                    296                     296                   441  

- Khấu hao lũy kế                    266                     277                   299  

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2011, 2012, 2013 

Tình hình tài sản cố định tại thời điểm 30/09/2014 tại Công ty như sau: 

STT Tên tài sản 
Giá trị kế toán 

Nguyên giá Đã khấu hao Giá trị còn lại 

1 2 3 4 5 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 98.305.864.454 18.153.310.546 80.152.553.908 

2 Máy móc thiết bị 14.257.069.076 10.311.281.794 3.945.787.282 

3 
Phương tiện vận tải, 
truyền dẫn 

990.200.771.588 195.645.376.413 794.555.395.175 

4 Thiết bị dụng cụ quản lý 3.464.407.277 3.370.558.960 93.848.317 

 Cộng 1.106.228.112.395 227.480.527.713 878.747.584.682 
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2. Thực trạng về đất đang sử dụng 

2.1. Diện tích các khu đất 

Diện tích các khu đất Đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng như sau: 

STT Tên, loại đất 

Diện tích đất (m2) Vị trí và tên đường 
phố do UBND tỉnh, 

TP quy định áp dụng 
năm 2014 

Giá trị 
quyền SDĐ 

tính vào 
GTDN 

I. Đất thuê trả tiền hàng năm - 

1. Trụ sở làm việc văn 
phòng công ty 

818 m2 văn phòng 
làm việc, 7.362,7 

m2 kho bãi, đường 
nội bộ  

Đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, 
Hà Nội 

- 

2. Trụ sở Đội quản lý 
sửa chữa mạng lưới 
cấp nước 

135 m2 nhà điều 
hành. Tổng diện 

tích 238 m2 

Số 58 Phố Long Biên 1, 
phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, Hà 
Nội 

- 

3. Trạm nước sạch Sân 
bay Gia Lâm 

4.055,7 Ngách 200/15 Nguyễn 
Sơn, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, Hà 
Nội 

- 

4. Trạm nước sạch Sài 
Đồng 

1.839,4 Phường Sài Đồng, quận 
Long Biên, Hà Nội 

- 

5. Trạm bơm tăng áp 
Kiêu Kị. Đất thuê trả 
triền hàng năm 

1.985 Xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội 

- 

6. Trạm Ngọc Thụy 1.005 
 

Tổ 33, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, 
Hà Nội 

- 

7. Trạm nước sạch Yên 
Viên 

26.177,5 
 

Xã Đình Xuyên, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội 

- 

8. Trạm nước sạch 
Đông Anh. Đất thuê 
trả tiền hàng năm 

11.628,8 
 

Xã Uy Nỗ, huyện Đông 
Anh, Hà Nội 

- 

9. Các giếng khai thác 
nước và đường quản 
lý giếng 

16.974,3 
 

Xã Uy Nỗ, huyện Đông 
Anh, Hà Nội 

- 

II. Đất giao 50 năm có thu tiền sử dụng đất - 

1. Trạm bơm tăng áp 
Sóc Sơn 

2.265 
 

Xã Tiên Dược, huyện 
Sóc Sơn, Hà Nội 

- 

 

2.2. Nguồn gốc các khu đất 

a. Trụ sở làm việc của Công ty 

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 
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- Cơ sở pháp lý: Được Công ty nước sạch Hà Nội giao quản lý và sử dụng từ năm 2008 và 

đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu của nhà nước 

theo quyết định 1393/QĐ – UBND ngày 11/03/2014 của thành phố Hà Nội. 

b. Trụ sở Đội quản lý sửa chữa mạng lưới cấp nước 

- Địa chỉ: số 58 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. 

- Cơ sở pháp lý: Được Công ty nước sạch Hà Nội bàn giao từ khi thành lập công ty (năm 

1996) và đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu của 

nhà nước theo quyết định 1393/QĐ – UBND ngày 11/03/2014 của thành phố Hà Nội. 

c. Trạm nước sạch Sân bay Gia Lâm 

- Địa chỉ: Ngách 200/15 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 

- Cơ sở pháp lý: Được Công ty nước sạch Hà Nội giao từ khi thành lập công ty (năm 1996) 

và chưa được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu của nhà 

nước theo quyết định 09/2007QĐ - TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ. 

d. Trạm nước sạch Sài Đồng 

- Địa chỉ: phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. 

- Cơ sở pháp lý: Được Công ty nước sạch Hà Nội bàn giao từ khi thành lập công ty (năm 

1996) và đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu của 

nhà nước theo quyết định 1393/QĐ – UBND ngày 11/03/2014 của thành phố Hà Nội. 

e. Trạm bơm nước tăng áp Kiêu Kỵ 

- Địa chỉ: xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

- Cơ sở pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 93 /HĐTD ngày 14/02/2014 giữa UBND thành phố 

Hà Nội và Công ty Nước sạch Hà Nội và chưa được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử 

lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu của nhà nước theo quyết định 09/2007QĐ - TTg ngày 

19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ. 

f. Trạm Ngọc Thụy 

- Địa chỉ: Tổ 33, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. 

- Cơ sở pháp lý: Quyết định số 3337/QĐ – UBND ngày 26/07/2010 của quận Long Biên 

thu hồi để đất để giao xây dựng mạng lưới cấp nước ngoài bãi phường Ngọc Thụy, 

Thượng Thanh, quận Long Biên và chưa được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ 

sở nhà đất thuộc sở hữu của nhà nước theo quyết định 09/2007QĐ - TTg ngày 

19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ. 

g. Trạm nước sạch Yên Viên 

- Địa chỉ: Xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
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- Cơ sở pháp lý: Quyết định số 3265/QĐ – UB ngày 22/05/2013 của thành phố Hà Nội thu 

hồi đất để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho thị trấn Yên Viên và các xã lân cận 

thuộc khu vực Bắc Đuống chưa được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà 

đất thuộc sở hữu của nhà nước theo quyết định 09/2007QĐ - TTg ngày 19/01/2007 của 

Thủ tướng chính phủ. 

h. Trạm nước sạch Đông Anh 

- Địa chỉ: Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

- Cơ sở pháp lý: Được Công ty nước sạch Hà Nội giao từ khi thành lập công ty (năm 1996) 

và chưa được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu của nhà 

nước theo quyết định 09/2007QĐ - TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ. 

i. Các giếng khai thác nước và đường quản lý giếng 

- Địa chỉ: xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

- Cơ sở pháp lý: Quyết định số 4373/QĐ – UBND ngày 05/11/2007 của thành phố Hà Nội 

thu hồi đất để thực hiện dự án hoàn thiện nhà máy và mạng cấp nước Đông Anh, chưa 

được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo quyết 

định số 09/2007QĐ - TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ. 

j. Trạm bơm tăng áp Sóc Sơn 

- Địa chỉ: xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 

- Cơ sở pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ -  1263 do Sở Tài nguyên và 

môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 08/10/2009 và đã được phê duyệt phương án sắp 

xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo quyết định số 1393/QĐ – UBND 

ngày 11/03/2014 của UBND thành phố Hà Nội. 

3. Thực trạng về tài chính, công nợ 

Tình hình về tài chính của đơn vị theo số liệu Báo cáo Tài chính tại thời điểm xác định giá trị 

doanh nghiệp ngày 30/09/2014 như sau: 

Bảng Tình hình tài chính của công ty tại 30/09/2014 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Mã số Chỉ tiêu Theo sổ kế toán 

  TÀI SẢN   

100 A . TÀI SẢN NGẮN HẠN 71.105.339.614 

110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 41.570.752.645 

111 1. Tiền  31.770.752.645 

112 2. Các khoản tương đương tiền 9.800.000.000 

120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4.688.670.015 
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Mã số Chỉ tiêu Theo sổ kế toán 

121 1. Đầu tư ngắn hạn 4.688.670.015 

130 III. Các khoản phải thu 16.839.479.557 

131 1. Phải thu của khách hàng 5.357.448.814 

132 2. Trả trước cho người bán 64.700.000 

138 5. Các khoản phải thu khác 11.417.330.743 

140 IV. Hàng tồn kho 7.839.027.397 

141 1. Hàng tồn kho 7.839.027.397 

150 V. Tài sản ngắn hạn khác 167.410.000 

158 4. Tài sản ngắn hạn khác 167.410.000 

200 B . TÀI SẢN DÀI HẠN 890.537.820.608 

210 I. Các khoản phải thu dài hạn - 

220 II. Tài sản cố định 890.537.820.608 

221 1. Tài sản cố định hữu hình 878.747.584.682 

211     - Nguyên giá 1.106.228.112395 

214     - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (227.480.227.713) 

227 3. Tài sản cố định vô hình 192.870.833 

228     - Nguyên giá 536.500.000 

229     - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (343.629.167) 

230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11.597.365.093 

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 961.643.160.222 

  NGUỒN VỐN  

300 A . NỢ PHẢI TRẢ 458.541.789.860 

310 I. Nợ ngắn hạn 47.029.885.096 

312 2. Phải trả cho người bán 8.419.076.659 

313 3. Người mua trả tiền trước 3.706.373.193 

314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3.073.187.238 

315 5. Phải trả người lao động 9.409.202.044 

316 6. Chi phí phải trả 586.059.595 

319 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 18.602.782.452 

323 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.233.203.915 

330 II. NỢ DÀI HẠN 411.511.904.764 

333 3. Phải trả dài hạn khác 347.795.732.477 

334 4. Vay và nợ dài hạn 63.716.172.287 
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Mã số Chỉ tiêu Theo sổ kế toán 

400 B . NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 503.101.370.632 

410 I. Nguồn vốn chủ sở hữu 503.101.370.632 

411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 416.049.664.089 

417 7. Quỹ đầu tư phát triển 1.815.728.108 

421 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 85.235.978.165 

430 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác - 

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 961.643.160.222 

Nguồn: Theo báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp tại 30/09/2014 

Tại thời điểm ngày 30/09/2014, khi tiến hành cổ phần hóa, tình hình công nợ của Công ty như 
sau: 

Bảng tình hình công nợ của Công ty tại ngày 30/09/2014 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Công nợ 
Số đơn vị theo 

dõi 
Số đánh giá lại Chênh lệch 

Đối chiếu công nợ 

Số tiền Tỷ lệ 

1 Công nợ phải thu   16.839.479.557    16.839.479.557  - 10.575.890.786 62,80% 

2 Công nợ phải trả 458.541.789.860  458.541.789.860 - 16.691.783.310 3,64% 

 

4. Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 

Đối với phương án sử dụng đất, Công ty tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để 

hoàn chỉnh phương án và quyết định sử dụng đất 
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PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 
 

I – CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 

1. Cơ sở pháp lý về cổ phần hóa 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005; 

- Căn cứ 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; 

- Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, 

phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với 

doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; 

- Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ về việc ban hành 

quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài 

chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà 

nước; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ; 

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

một số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011; 

- Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-

CP ngày 20/08/2010 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp 

xếp lại công ty Nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính về hướng dẫn việc 

bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của doanh nghiệp 100% 

vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

- Căn cứ Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 

việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-

CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành 

công ty cổ phần; 

- Căn cứ Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2014 và 

thay thế thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011; 

- Căn cứ Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2013 của UBND Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành các quy trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội; 

- Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 

Hà Nội thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội; 

- Căn cứ Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 27 tháng 05 năm 2014 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc giao kế hoạch tiến độ thực hiện Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 
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nước sạch số 2 Hà Nội thuộc Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội; 

- Căn cứ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/09/2013 và Quyết định số 

39/2013/QĐ-UBND ngày 19/09/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng 

giá nước giai đoạn 2013- 2015; 

- Căn cứ Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc 

UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2015. 

- Căn cứ Công văn số 312/CPH-NS2 ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Công ty TNHH MTV 

Nước sạch số 2 Hà Nội về phân công nhiệm vụ thành viên tổ gúp việc thuộc Công ty 

TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội để thực hiện cổ phần hóa Công ty. 

2. Mục tiêu cổ phần hóa 

- Huy động mọi nguồn vốn đầu tư để mở rộng sản xuất, kinh doanh. 

- Phát triển hoạt động kinh doanh theo xu thế phát triển của thị trường. 

- Đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh và phân phối thành quả công bằng. 

 
 
II – NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

1. Hình thức cổ phần hóa 

Theo điều 4 Nghị định 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 có quy định các hình thức cổ phần 

hóa như sau:  

a- Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng 

vốn điều lệ. 

b- Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán bớt một 

phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

c- Bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn 

nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ. 

- Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của Công ty TNHH MTV nước sạch số 2 Hà 

Nội và các quy định hiện hành, Công ty lựa chọn hình thức cổ phần hóa theo khoản 2 

điều 4 Nghị định 59/2011/NĐ–CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn 

nhà nước thành công ty cổ phần, cụ thể: “Kết hợp vừa bán một phần vốn Nhà nước 

hiện có tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó 

Nhà nước nắm giữ từ 51% đến 65%”. 

2. Thông tin doanh nghiệp cổ phần hóa 

2.1. Thông tin chung của  Công ty cổ phần  

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI 
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- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANOI WATER SUPPLY NUMBER 2 JOINT 

STOCK COMPANY; 

- Tên viết tắt: Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội; 

- Trụ sở đăng ký của Công ty là: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận 

Long Biên, TP Hà Nội 

- Điện thoại: 0438 750 394 

- Fax:            0439 750 396 

- Website: www.hawater.com.vn 

- Email: nuocsach2hn@hawater.com.vn 

- Biểu tượng: màu trắng và xanh; 

 

 

 

 

2.2. Ngành nghề kinh doanh Công ty (dự kiến) 

Sau khi hoàn thành cổ phần hóa, Công ty xác định giữ nguyên ngành nghề kinh doanh chính 

trước khi chuyển đổi, trong đó tập trung tối đa nguồn lực cho ngành nghề chính là khai thác, 

xử lý và cung cấp nước sạch, bên cạnh đó cũng đẩy mạnh phát triển hoạt động khảo sát thiết 

kế, thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước và các hoạt động dịch vụ phụ trợ. 

Sau khi tiến hành cổ phần hóa, ngành nghề kinh doanh của Công ty dự kiến như sau: 

STT Tên ngành Mã ngành 

01 Khai thác, xử lý và cung cấp nước; 3600 

02 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 4322 

03 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 7210 

04 Xây dựng công trình công ích 4220 

06 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: 

Chi tiết: 

+ Xây dựng công nghiệp, trừ nhà cửa như: Các xưởng hóa chất. Xây 

dựng công trình nhà cửa như:  

4290 
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STT Tên ngành Mã ngành 

+ Các công trình trên sông, cửa cống,... 

07 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: 

Chi tiết: - Xây dựng bể bơi ngoài trời 

4390 

 

08 Hoạt động tư vấn kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan: 

Chi tiết:  

+ Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

+ Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình; 

+ Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước; 

+ Khảo sát địa chất công trình; 

+ Khảo sát trắc địa công trình; 

+ Giám sát thi công xây dựng: loại công trình: xây dựng; Lĩnh vực 

chuyên môn giám sát: lắp đặt thiết bị, công nghệ cấp thoát nước – 

môi trường nước; 

+ Giám sát thi công xây dựng: loại công trình: dân dựng và hạ tầng 

kỹ thuật; Lĩnh vực chuyên môn giám sát: lắp thiết bị công trình, xây 

dựng – hoàn thiện; 

+ Giám sát thi công xây dựng; lĩnh vực chuyên môn giám sát: thi 

công hệ thống cấp thoát nước; 

- Tư vấn quản lý chi phí hạng 2 thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật 

cấp thoát nước và phụ trợ (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ 

hành nghề đã đăng ký): 

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư 

xây dựng công trình; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình (trừ các 

dự án quan trọng quốc gia); 

+ Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng 

công trình, chỉ số giá xây dựng; 

+ Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; 

+ Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; 

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;  

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng 

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; 

7110 

09 Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: 

Chi tiết: 

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

8299 
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2.3. Hình thức pháp lý 

Sau khi cổ phần hoá Công ty nước sạch số 2 Hà Nội sẽ hoạt động dưới hình thức Công ty 

cổ phần, trong đó Nhà nước nắm giữ phần vốn chi phối, hoạt động theo Luật Doanh 

nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, số: 60/2005/QH11 ngày 

29/11/2005. 

3. Giá trị thực tế của Doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm công bố giá trị doanh 

nghiệp 

Căn cứ hồ sơ xác định giá trị Doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội 

tại thời điểm 30/09/2014 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện thì: 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LIỆU THEO 
BÁO CÁO ĐƠN VỊ 

SỐ LIỆU XÁC  
ĐỊNH LẠI 

CHÊNH LỆCH 

1  2  3  4  5 = 4 - 3 

A TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II+III+IV)        959.696.588.094      1.025.244.629.980         65.548.041.886  

I TSCĐ và đầu tư dài hạn        888.591.248.480          953.927.470.129         65.336.221.649  

1 Tài sản cố định        876.993.883.387          941.848.956.726         64.855.073.339   

1.1 Tài sản cố định hữu hình       876.801.012.554         941.596.935.893        64.795.923.339  

  - Nguyên giá    1.093.189.089.557      1.298.047.109.779      204.858.020.222  

  - Hao mòn lũy kế    (216.388.077.003)    (356.450.173.886)  (140.062.096.883) 

1.2 Tài sản cố định vô hình               192.870.833                 252.020.833                59.150.000  

3 Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang         11.597.365.093            11.597.365.093                                -  

2 Chi phí trả trước dài hạn (không bao 
gồm lợi thế kinh doanh) 

                               -                 481.148.310              481.148.310  

   + Công cụ dụng cụ đã phân bổ hết giá 
trị 

                               -                 481.148.310             481.148.310  

II TSLĐ và đầu tư ngắn hạn          71.105.339.614            71.105.341.280                         1.666  

1 Tiền          31.770.752.645            31.770.754.311                         1.666  

   + Tiền mặt            1.666.443.334              1.666.445.000                        1.666  

   + Tiền gửi ngân hàng         30.104.309.311           30.104.309.311                                -  

2 Các khoản tương đương tiền            9.800.000.000              9.800.000.000                               -  

3 Đầu tư ngắn hạn           4.688.670.015              4.688.670.015     

2 Các khoản phải thu          16.839.479.557            16.839.479.557                                -  

3 Vật tư, hàng hoá tồn kho            7.839.027.397              7.839.027.397                               -  

4 Tài sản ngắn hạn khác               167.410.000                 167.410.000                               -  

III. Giá trị lợi thế kinh doanh của DN                                 -                211.818.571             211.818.571  

IV. Giá trị quyền sử dụng đất                                 -                                   -                                -  

B TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ, BÀN 
GIAO 

           1.946.572.128              1.946.572.128                               -  

I TSCĐ và đầu tư dài hạn            1.946.572.128              1.946.572.128     

1 Tài sản cố định hữu hình            1.946.572.128              1.946.572.128                               -  
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STT TÊN TÀI SẢN SỐ LIỆU THEO 
BÁO CÁO ĐƠN VỊ 

SỐ LIỆU XÁC  
ĐỊNH LẠI 

CHÊNH LỆCH 

  - Nguyên giá         13.039.022.838           13.039.022.838                                -  

  - Hao mòn lũy kế      (11.092.450.710)      (11.092.450.710)                             -  

C TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ 
PHÚC LỢI, KHEN THƯỞNG (không 
sử dụng cho SXKD) 

                                -                                  -                               -  

  TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN 
(A+B+C) 

       961.643.160.222      1.027.191.202.108         65.548.041.886   

  Trong đó: 
Tổng giá trị thực tế DN (Mục A) 

       961.643.160.222      1.025.244.629.980        65.548.041.886  

D1 Nợ thực tế phải trả        458.541.789.860          458.541.789.860                                -  

  Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất mới 
nhận giao phải nộp NSNN 

                                -                                   -                               -  

D2 Nguồn kinh phí sự nghiệp                                 -                                   -                               -  

  TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ  PHẦN 
VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH 
NGHIỆP (A + B.II -(D1+D2)) 

       503.101.370.362          566.702.840.120        65.548.041.886  

 

4. Vốn điều lệ Công ty Cổ phần, loại cổ phần và phương án phát hành 

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp. 

Để thực hiện sản xuất kinh doanh bình thường đồng thời đảm bảo được quyền lợi của các cổ 

đông, cũng như quản lý, phát triển được nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

sau khi chuyển sang công ty cổ phần, Công ty đề xuất Vốn điều lệ của Công ty cổ phần được 

cơ cấu như sau:  

 

 Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 568.000.000.000 đồng 

 Số lượng cổ phần phát hành lần đầu: : 56.800.000 cổ phần 

 Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông 

 Mệnh giá một cổ phần :             10.000 đồng 

 Giá khởi điểm :             10.000 đồng 

 

4.1. Cơ cấu vốn điều lệ 

 

TT Đối tượng Số cổ phần Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ 
(%) 

1 Cổ phần nhà nước nắm giữ 
   

36.920.000  
     

369.200.000.000  
65,00% 

2 
Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 
trong doanh nghiệp 

    
1.058.300  

      
10.583.000.000  

1,86% 

2.1 
Cổ phần bán ưu đãi cho CNV theo năm công 
tác 

      366.100       3.661.000.000  0,64% 
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TT Đối tượng Số cổ phần Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ 
(%) 

2.2 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV cam kết       692.200       6.922.000.000  1,22% 

3 Cổ phần bán đấu giá công khai  18.821.700   188.217.000.000  33,14% 

  Cộng  56.800.000    568.000.000.000    

 Giá khởi điểm 

Căn cứ giá trị doanh nghiệp, tình hình thị trường chứng khoán và tình hình kinh tế Việt 

Nam nói chung và ngành nước nói riêng, Công ty dự kiến mức giá khởi điểm là 

10.000đ/1 cổ phần. 

4.2. Loại cổ phần 

- Tất cả cổ phần của Công ty tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu 

đãi (số cổ phần ưu đãi theo năm cam kết cho người lao động mua thêm được chuyển đổi 

thành cổ phần phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết). 

- 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 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

4.2.1. Cổ phần bán cho người lao động  

4.2.1.1. Cổ phần ưu đãi cho người lao động theo năm công tác 

Số cổ phần của CBCNV được mua ưu đãi theo số năm công tác trong Công ty mua theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ được 

tính là 100 cổ phần cho 1 năm làm việc trong khu vực Nhà nước, giá bán cổ phần cho người 

lao động trong trường hợp này bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất. 

Danh sách người lao động có tên trong danh sách thường xuyên tại thời điểm công bố giá trị 

doanh nghiệp là: 447 người. 

- Số lao động đủ điều kiện thuộc đối tượng mua cổ phần ưu đãi theo năm công tác: 416 

người. 

- Tổng số năm công tác của 416 lao động tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là: 

3.661 năm.  

- Số cổ phần ưu đãi người lao động đăng ký mua là 366.100 cổ phần với tổng giá trị mệnh 

giá cổ phần mua là 3.661.000.000 chiếm 0,64% vốn điều lệ. 

4.2.1.2. Cổ phần bán cho người lao động theo năm cam kết 

- Tiêu chí xác định: Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị tại thời 

điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và 

có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày 

doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) sẽ được mua thêm 

cổ phần ưu đãi theo quy định sau: 
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 Mua thêm 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp cổ phần nhưng 

không quá 2.000 cổ phần/01 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 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp 

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

Tổng số cổ phần được mua ưu đãi đối với người lao động cam kết làm việc lâu dài tại Công ty 

đăng ký là 692.200 cổ phần với tổng giá trị mệnh giá cổ phần tính theo mệnh giá là: 

6.922.000.000 đồng, chiếm 1,22% vốn điều lệ. Trong đó: 

- Số cổ phần cam kết đăng ký mua theo mức 200 cổ phần/năm là: 692.200 cổ phần với tổng 

giá trị mệnh giá cổ phần là 6.922.000.000 đồng. 

- Đơn vị không có cán bộ công nhân viên mua theo mức 500 cổ phần/năm. 

- Thời gian thực hiện bán cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên: Việc triển khai bán cổ 

phần cho cán bộ công nhân viên sẽ thực hiện sau khi bán đấu giá công khai ra công chúng 

- Bán cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên được thực hiện tại doanh nghiệp, theo danh 

sách đã được phê duyệt. 

4.2.2. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 

Đơn vị không lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tham gia bán cổ phần. 
 

4.2.3. Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài  

- Tổ chức bán đấu giá 18.821.700 cổ phần với tổng giá trị mệnh giá cổ phần là 

188.217.000.000 đồng Việt Nam cho các nhà đầu tư bên ngoài, chiếm 33,14% vốn điều 

lệ công ty cổ phần. 

- Phương thức chào bán: Bán đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán 

- Thời gian thực hiện bán đấu giá: Sau khi được UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án 

cổ phần hóa 

4.3. Phương thức phát hành 

- Phương thức bán cổ phần lần đầu: Thực hiện theo phương thức đấu giá công khai ra 

công chúng mà không có sự phân biệt nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu 

tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài.  

- Tổ chức đấu giá công khai: qua Sở giao dịch Chứng khoán 

- Đơn vị thực hiện tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt. 

- Thời gian bán cổ phần: Sau khi Công ty TNHH MTV nước sạch số 2 Hà Nội được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. 
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5. Cơ cấu sắp xếp lại các bộ phận trong doanh nghiệp 

Căn cứ các chỉ tiêu đã được nêu ra trong phương án sản xuất kinh doanh 5 năm (2015 - 2019) 
và các mục tiêu giải pháp đã phân tích ở trên; giữ nguyên bộ máy tổ chức sản xuất như cũ, 
được biên chế, theo mô hình mới như sau:  

 

Sơ đồ 2: Tổ chức Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội 
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a. Nhiệm vụ của các phòng, ban 

 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, 

quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ 

đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính 

cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty. 
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 Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề 

liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những 

người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các 

quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định. 

 Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi 

hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát chịu 

trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và 

nghĩa vụ như: 

 Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp 

pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện 

các nghị quyết, quyết định của HĐQT; 

 Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền 

trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động 

kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc; 

 Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết; 

 Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

 Ban Giám đốc  

Ban Giám đốc gồm có một Giám đốc điều hành và các Phó Giám đốc giúp việc, điều 

hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc 

thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của Giám 

đốc và Phó Giám đốc được quy định tại điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công 

ty. 

 Phòng Tổ chức hành chính 

Công tác tổ chức 

 Tham mưu cho lãnh đạo trong công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ, xây dựng mô hình tổ 

chức 

 Thực hiện công tác tổ chức cán bộ. 

 Quản lý lưu trữ hồ sơ của CBCNV Công ty và các tài liệu liên quan đến công tác tổ chức, 

trích nộp bảo hiểm đối với Nhà nước. 

 Theo dõi nhân lực và bố trí nhân lực toàn Công ty có phòng, ban, đội trên cơ sở phù hợp 

trình độ chuyên môn, kỹ năng. 

 Đề xuất và kiến nghị về đào tạo nâng cao tay nghề, bậc thợ, nâng cao trình độ chuyên 

môn. 



Phương án Cổ phẩn hóa Công ty TNHH MTV nước sạch số 2 Hà Nội 

44 

 

 Giám sát thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể. 

 Nắm bắt, cập nhật thường xuyên các thông tin văn bản pháp luật mới của Nhà nước để 

thực hiện đúng quy định. 

 Giải quyết chính sách đối với người lao động: chế độ tuyển dụng, hưu trí, bảo hiểm xã 

hội, y tế, an toàn lao động, khen thưởng kỷ luật, chế độ thỏa ước lao động tập thể. 

 Giải quyết các thủ tục để thực hiện chế độ ốm đau, thai sản tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

 Tham gia xây dựng cơ chế thanh toán tiền lượng, khoán chi phí, sản phẩm phù hợp với 

từng thời kỳ đảm bảo quyền lợi cho người lao đông, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

 Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, chức danh, định biên nhân lực, định mức lao động trong 

thang bảng lương Công ty. 

Công tác hành chính 

 Quản lý và thực hiện công tác hành chính lễ tân, phục vụ. 

 Quản lý hồ sơ giấy tờ đất đai nhà xưởng thuộc thẩm quyền quản lý của Công ty. 

 Quản lý công tác văn thư và lưu trữ, mua sắp cấp phát hành chính. 

 Thực hiện công tác hành chính một cửa, tiếp nhận công văn khiếu nại của khách hàng để 

chuyển Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan xử lý. 

 Phòng Tài chính kế toán 

 Xây dựng trình Giám đốc và Hội đồng quản trị ban hành quy chế quản lý tài chính của 

Công ty, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế, đồng thời xây dựng kế hoạch tài chinh 

hằng tháng, quý, năm của Công ty phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh. 

 Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán, phản ánh chính xác, đầy đủ các số liệu, tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Cân đối kế hoạch tài chính của Công ty quan hệ với Công ty mẹ, ngân hàng và tài chính, 

cũng như các cổ đông là pháp nhân để tạo nguồn vốn phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh 

doanh khi có nhu cầu đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty. 

 Chủ trì trong việc thực hiện định kỳ công tác báo cáo tài chính, kiểm kê, đánh giá tài sản 

trong Công ty, kiến nghị thanh lý tài sản vật tư tồn đọng, kếm chất lượng, không có nhu 

cầu sử dụng. 

 Chủ trì soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính kế toán, các quy định về 

chi tiêu tài chính trình Ban giám đốc ban hành hoặc đề xuất với Lãnh đạo Công ty trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra. 
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 Đề xuất, kiến nghị với Giam đốc về việc thực hiện các quy chế quản lý tài chính, kế 

hoạch tài chính, sử dụng các loại vốn vào sản xuất kinh doanh đảm bảo nâng cao hiệu quả 

kinh tế, thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với nhà nước. 

 Phối hợp với các phòng chức năng khác về khai thác, sử dụng tài sản, máy móc, vật kiến 

trúc của Công ty một các hiệu quả. 

 Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước, phát hành, luân 

chuyển, lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định của Nhà nước. 

 Lập và nộp đúng hạn các Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế trung thực cho các cơ quan 

chức năng. 

 Phòng Kế hoạch - kỹ thuật 

Đối với công tác kế hoạch 

 Tham mưu xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm và dài hạn của Công ty. 

 Tổng hợp số liệu, quản lý và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quí, năm của 

Công ty. 

 Phối hợp với các phòng, ban kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản 

xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã giao. 

 Xây dựng các kế hoạch phụ trợ để thực hiện các kế hoạch chính như: 

o Kế hoạch cải tạo xây dựng nhà cửa, văn phòng. 

o Kế hoạch sửa chữa các thiết bị văn phòng. 

o Kế hoạch tiền lương. 

 Tổ chức kiểm tra, giám sát, phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty. 

Đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch. 

Công tác Kỹ thuật: 

 Lập và thực hiện công tác vận hành mạng lưới theo quy định. 

 Kiểm tra, kiểm soát, theo dõi và quản lý hệ thống đồng hồ tổng, đồng hồ tách mạng, đồng 

hồ định kỳ của từng ô cấp nước. 

 Kiểm tra, lập kế hoạch phân vùng tách mạng (DMA) nghiên cứu tìm kiếm thất thoát. 

 Giám sát thử áp lực, đấu giáp, xúc xả các công trình cấp nước, lắp đặt đồng hồ tổng của 

đơn vị thi công. Vận hành mạng lưới cấp nước theo quy định. 

 Tiếp nhận, giải quyết các đơn cải tạo, sửa chữa đến lắp đặt mới, hồ sơ thỏa thuận công 

trình cấp nước. Cung cấp thông tin công trình ngầm cấp nước theo quy định. 

 Tham gia nghiệm thu công trình. 

 Đề xuất mua sắp vật tư phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Theo dõi cấp phát vật tư. 

 Lưu trữ các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật của các dự án cấp nước trên địa bàn. Quản lý bản vẽ 

hoàn công, quản lý sơ đồ hệ thống cấp nước. 
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Công tác tư vấn thiết kế 

 Lập kế hoạch khảo sát dự án, thiết kế và hoàn chỉnh hồ sơ dự án thiết kế chi tiết và hồ sơ 

kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán của dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

 Khảo sát mặt bằng, hiện trạng môi trường có ảnh hưởng đến dự án. 

 Khảo sát địa chất, thủy văn. 

 Theo dõi quá trình thực hiện hồ sơ dự án, thiết kế. 

 Bảo vệ trình duyệt Dự án và Thiết kế. 

 Phòng Kinh doanh 

 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng năm, 3 năm, 5 năm và dài hạn của Công ty. 

 Xây dựng phương án kinh doanh nước sạch cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển của 

Công ty. 

 Tổ chức việc theo dõi thực hiện hợp đồng cung ứng sử dụng nước. Làm thủ tục ký hợp 

đồng cung ứng sử dụng nước, phát triển mở rộng khách hàng. 

 Quản lý hồ sơ khách hàng. 

 Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch ghi thu tiền nước. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình 

hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đội quản lý khách hàng và toàn Công ty theo 

định kỳ. 

 Quản lý hóa đơn đặc thù do công ty in theo quy định của Bộ tài chính. Quyết toán sử 

dụng hóa đơn nước của Công ty với cơ quan chức năng theo định kỳ. 

 Theo dõi dữ liệu khách hàng truyền về Công ty, đảm bảo dữ liệu đồng bộ, thống nhất. 

 Quản lý, duy trì, vận hành phần mềm, xử lý các sự cố đột xuất, lỗi hệ thống phần mềm 

ghi thu và dịch vụ khách hàng. 

 Giám sát thực hiện các Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hệ thống ghi thu và 

dịch vụ khách hàng đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ. 

 Lập kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị, bảo dưỡng định kỳ duy trì Hệ thống phần 

mềm. 

 Xây dựng giá nước bình quân, tỷ lệ nước và kế hoạch doanh thu cho các đội quản lý 

khách hàng trong Công ty. 

 Nghiên cứu thị trường, tổ chức kinh doanh, buôn bán các vật tư ngành nước. 

 Ban Quản lý dự án 

 Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các dự án. Tổ chức thẩm tra, thẩm định 

các nội dung của dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, 

thanh quyết toán. 

 Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến kế hoạch triển 

khai dự án, chuẩn bị đầu tư dự án của các đơn vị, tổ chức kinh tế có liên quan. 
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 Lập hồ sơ thẩm định dự án, các văn bản pháp lý liên quan đến phê duyệt dự án theo quy 

định hiện hành đối với dự án do Công ty phê duyệt, trình các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán: Tổ chức nghiệm thu hồ sơ; Lập hồ sơ phục vụ thanh 

quyết toán vốn đầu tư đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo hợp đồng được ký kết 

liên quan đến công việc được giao. 

 Trực tiếp liên hệ, giao dịch làm việc với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Công ty 

trên cơ sở chức năng được giao. 

 Xí nghiệp Xây lắp 

 Thực hiện công tác chữa vỡ các tuyến ống phân phối, dịch vụ và cụm đồng hồ đấu nước 

vào nhà cho các khách hàng tư nhân và cơ quan trên địa bàn Công ty. 

 Triển khai công tác cắt bỏ ống cũ. 

 Thực hiện công tác quản lý, vận hành các máy móc thiết bị, phương tiện cơ giới nhằm 

phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty dựa trên cơ sở các quy định của Công ty. 

 Thực hiện các công việc liên quan đến cụm đồng hồ như: giám sát, kẹp chì, đổ bê tông 

cụm đồng hồ các công trình: thay thế đồng hồ A,B,C; đồng hồ định kỳ; lắp mới, nâng cốt, 

dịch chuyển cụm đồng hồ trên địa bàn Công ty quản lý. 

 Thực hiện các công việc liên quan đến công tác đảm bảo an toàn cho hệ thống cấp nước, 

đảm bảo việc cấp nước ổn định trên địa bàn Công ty quản lý. 

 Thi công các công trình: lắp mới, nâng cốt, dịch chuyển đồng hồ…các khách hàng tư 

nhân và cơ quan trên địa bàn Công ty quản lý. 

 Lập hồ sơ thanh quyết toán, tổ chức nghiệm thu các công trình theo đúng quy định. 

 Giám sát các công trình thi công do đơn vị xây lắp khác. 

 Nghiên cứu và đề xuất với lãnh đạo Công ty trong công tác vận hành van mạng. 

 Đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và tuân thủ theo các quy định của Công ty. 

 Các xí nghiệp kinh doanh nước sạch 

 Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong đó bao gồm các kế hoạch: tháng, quý, năm 

và dài hạn nhằm đảo bảo sự phát triển ổn định của Công ty phù hợp với từng thời điểm 

theo chức năng, nhiệm vụ mà Công ty giao cho. 

 Tổng hợp số liệu phục vụ công tác quản lý khách hàng từng địa bàn quản lý. 

 Tiếp nhận, theo dõi, kết hợp với các bộ phận thực hiện theo quy định về quy trình quản lý 

khách hàng, quy trình kiểm tra sửa chữa đồng hồ và nguồn cấp nước … cho các khách 

hàng tư nhân, cơ quan trên địa bàn Công ty theo phân cấp của Công ty. 

 Thực hiện ghi, đọc chỉ số đồng hồ và thu tiền nước theo đúng quy định, quy trình. 

 Đề xuất các biện pháp với lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý chống thất thoát, thất 

thu để đạt được các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. 
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 Phối hợp với Phòng Kế hoạch kỹ thuật nghiên cứu chống thất thoát, thất thu, sắp xếp sổ, 

tách sổ theo đai, theo khu vực. 

 Kiểm tra, đánh giá, phân tích nguyên nhân các khu vực có tỷ lệ thất thoát cao. 

6. Phương án sử dụng lao động 

- Số lượng lao động của Công ty nước sạch số 2 tại thời điểm 31/12/2014: 447 người 

- Kế hoạch nhân sự tại các Phòng, ban, đơn vị trong giai đoạn 2015 - 2017 cụ thể như sau:

  

STT Bộ phận 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

1 Hội đồng quản trị 5 5 5 

2 Ban kiểm soát 3 3 3 

3 Ban điều hành 4 4 4 

4 Phòng Tổ chức hành chính – hành chính 21 21 21 

5 Phòng Tài chính kế toán 8 8 8 

6 Phòng Kế hoạch kỹ thuật 16 16 16 

7 Phòng Kinh doanh 10 10 10 

8 Ban Quản lý Dự án 7 7 7 

9 Xí nghiệp KDNS Gia Lâm 86 86 88 

9.1 Trạm sản xuất 27 27 27 

9.2 Khối kinh doanh 52 52 54 

9.3 Khối Xây lắp - thiết kế 7 7 7 

10 Xí nghiệp KDNS Long Biên 168 168 173 

10.1 Trạm sản xuất 43 43 43 

10.2 Khối kinh doanh 118 118 123 

10.3 Khối Xây lắp - thiết kế 7 7 7 

11 Xí nghiệp Đông Anh 142 146 150 

11.1 Trạm sản xuất 17 17 17 

11.2 Khối kinh doanh 83 87 91 

11.3 Khối Xây lắp - thiết kế 9 9 9 

11.4 Trạm 3 xã Sóc Sơn 33 33 33 

12 Xí nghiệp Xây lắp 46 47 49 

12.1 Khối Văn phòng 12 12 12 
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STT Bộ phận 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

12.2 Đội xây lắp 1 16 17 18 

12.3 Đội xây lắp 2 12 12 13 

12.4 Đội cơ điện 6 6 6 

13 Xí nghiệp thiết kế 9 9 9 

13.1 Khối Văn phòng 4 4 4 

13.2 Tổ tư vấn khảo sát thiết kế 5 5 5 

  Tổng cộng toàn Công ty 525 530 543 

 

* Công tác đào tạo, đào tạo lại và chế độ cho người lao động: 

- Căn cứ phương án lao động đã xây dựng theo mô hình hoạt động của Công ty sau khi cổ 

phần hóa, toàn bộ số CBCNV tại thời điểm ngày 31/12/2014 sẽ chuyển sang làm việc ở 

Công ty cổ phần, Công ty không có lao động dôi dư; các chức danh ngành nghề của từng 

vị trí công việc cơ bản được giữ nguyên.  

- Công ty cổ phần sẽ cử CBCNV tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ tay nghề cho từng vị trí công tác; thường xuyên cập nhật các chế độ chính 

sách mới của Nhà nước để áp dụng thực hiện trong Công ty cổ phần. 

- Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo bổ túc tay nghề cho công nhân lao động trực tiếp để 

thi nâng lương, nâng bậc cho CBCNV theo đúng quy định.  

- Thực hiện chế độ làm việc 40h/ tuần. 

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như trích nộp KPCĐ và đóng 

BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định của Nhà nước. 

- Trợ cấp cho người lao động theo thỏa ước lao động; 

- Đảm bảo mọi chế độ chính sách cho người lao động như: Công tác bảo hộ lao động, công 

tác vệ sinh an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ. 

 

7. Phương án sử dụng đất đai 

Căn cứ tờ trình số 416/QASDĐ – NS2 ngày 10/10/2014 của Công ty TNHH MTV nước sạch 

số 2 Hà Nội. 

Căn cứ Tờ trình số 526/HC-NS2 ngày 15/12/2014 của Công ty TNHH MTV nước sạch số 2 

Hà Nội thì phương án sử dụng đất tại đơn vị như sau: 
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TT 
Địa điểm 

khu đất  

Hiện trạng khu đất Diện tích khu đất (m2) 

Cơ sở pháp lý khu đất  
Phương án sử dụng 

 đất sau cổ phần hóa  
Kết cấu nhà, 

diện tích  

chiếm đất 

Hiện trạng 

 sử dụng 

Tổng 

 diện 

 tích  

Trong đó 

Vphòng Sản xuất 

1 Đường 

Nguyễn Văn 

Linh, Phường 

Phúc Đồng, 

Quận Long 

Biên, Hà Nội 

- 01 nhà 2 

tầng, 02 nhà 3 

tầng. 

- Diện tích 

chiếm đất: 818 

m2          

- 818 m2 

văn phòng 

làm việc    

8.180,7 818 7.362,7  - Quyết định 762/TTg ngày 16/12/1994 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao đất để xây dựng 

hệ thống cấp nước khu vực Gia Lâm, Hà Nội  

 - Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 

11/3/2014 của UBND TP Hà Nội phê duyệt 

phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất theo 

QĐ 09/2007/QĐ-TTg: sắp xếp toàn bộ khu đất 

Nhà máy nước Gia Lâm  

 - Bản trích đo địa chính số XN3 tháng 4/2010 

do Công ty Địa chính Hà Nội lập có xác nhận 

của UBND Phường Phúc Đồng và Sở Tài 

nguyên môi trường Hà Nội phần diện tích khu 

đất Công ty sử dụng 

- Mục đích sử dụng: 

tiếp tục làm văn 

phòng làm việc và 

kho bãi  

- Hình thức sử dụng 

đất: thuê đất 

2 Số 58 Phố 

Long Biên 1, 

Phường Ngọc 

Lâm, Quận 

Long Biên, 

Hà Nội 

- Tổng diện 
tích chiếm đất 
các công trình 
238m2   
- Diện tích 
chiếm đất nhà 
điều hành 1 
tầng: 135 m2,    
- Nhà để xe, 
đường nội bộ: 
diện tích 
chiếm đất:    
103m2. 

 Nhà điều 

hành, tập 

kết máy 

móc vật tư, 

trực sửa 

chữa sự cố 

mạng lưới 

câp nước 

238,0   238,0 -Biên bản bàn giao nguyên tắc ngày 15/10/1996 

giữa Công ty Nước sạch Hà Nội và Công ty 

Nước sạch số 2 Hà Nội 

- Quyết định 1393/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 

của UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án sắp 

xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo QĐ 09/2007/QĐ-

TTg 

- Chỉ giới đường đỏ được Sở Quy hoạch kiến 

trúc Hà Nội chấp thuận ngày 15/4/2006 

 - Tờ khai hiện trạng sử dụng tài sản công là 

nhà, đất có xác nhận của UBND Phường Ngọc 

Lâm ngày 25/4/2006 

- Mục đích sử dụng: 

tiếp tục làm nhà điều 

hành, trực sửa chữa 

sự cố 

- Hình thức sử dụng 

đất: thuê đất 
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TT 
Địa điểm 

khu đất  

Hiện trạng khu đất Diện tích khu đất (m2) 

Cơ sở pháp lý khu đất  
Phương án sử dụng 

 đất sau cổ phần hóa  
Kết cấu nhà, 

diện tích  

chiếm đất 

Hiện trạng 

 sử dụng 

Tổng 

 diện 

 tích  

Trong đó 

Vphòng Sản xuất 

3 Ngõ 200/16 

Đường 

Nguyễn Sơn, 

Phường Bồ 

Đề, Quận 

Long Biên, 

Hà Nội 

- Tổng diện 

tích chiếm đất: 

1.559,17 m2. 

Trong đó: 

+ Nhà điều 

hành sản xuất 

hai tầng, mái 

bê tông, diện 

tích 216,52 m2 

+ Công trình 

xử lý, cấp 

nước, diện tích 

1.342,65 m2. 

+ Đường nội 

bộ, cổng 

2.496,53m2 

Công trình 

khai thác, 

xử lý nước 

đã xây 

dựng hết 

phần diên 

tích đất 

(không có 

diện tích 

thảm cỏ, 

hàng cây 

cách ly) 

4.055,7 216,5 3.839,2  -Biên bản bàn giao nguyên tắc ngày 15/10/1996 

giữa Công ty Nước sạch Hà Nội và Công ty 

Nước sạch số 2 Hà Nội  

- Hồ sơ thửa đất do Công ty Địa chính Hà Nội 

lập ngày 15/8/2006. Xác nhận của UBND 

Phường Bồ Đề ngày 15/12/2010 

- Mục đích sử dụng: 

tiếp tục làm công 

trình xử lý nước 

- Hình thức sử dụng 

đất: thuê đất 
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TT 
Địa điểm 

khu đất  

Hiện trạng khu đất Diện tích khu đất (m2) 

Cơ sở pháp lý khu đất  
Phương án sử dụng 

 đất sau cổ phần hóa  
Kết cấu nhà, 

diện tích  

chiếm đất 

Hiện trạng 

 sử dụng 

Tổng 

 diện 

 tích  

Trong đó 

Vphòng Sản xuất 

4 Phường Sài 

Đồng, Quận 

Long Biên, 

Hà Nội 

Hiện có các 

công trình 

thuộc trạm cấp 

nước cũ, đã cũ 

nát, (móng 

nhà, bể 

chứa.v.v) 

Công trình 

xử lý nước, 

đang thực 

hiện xây 

dựng phục 

hồi trạm 

sản xuất 

cấp nước 

mới, trên 

nền đất 

trạm cũ. 

1.839,4   1.839,4 - Biên bản bàn giao nguyên tắc ngày 15/10/1996 

giữa Công ty Nước sạch Hà Nội và Công ty 

Nước sạch số 2 Hà Nội 

- Quyết định 1393/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 

của UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án sắp 

xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo QĐ 09/2007/QĐ-

TTg 

- Hồ sơ thửa đất do Công ty Địa chính Hà Nội 

lập ngày 15/5/2008. 

 - Tờ khai hiện trạng quản lý, sử dụng đất có xác 

nhận của UBND Phường Sài Đồng ngày 

12/8/2008 

- Mục đích sử dụng: 

tiếp tục làm công 

trình xử lý nước 

- Hình thức sử dụng 

đất: thuê đất 

5 Xã Dương 

Xá, Huyện 

Gia Lâm, Hà 

Nội  

- Tổng diện 
tích chiếm đất: 
1.293,17 m2. 
Trong đó: 
+ Diện tích 
nhà điều hành 
2 tầng, DT 
185,4m2 
+ Trạm bơm 
tăng áp: 
445,17 m2. 
+ Diện tích 
đường bê tông 
nội bộ: 662 
m2 

Trạm bơm 

tăng áp, 

cấp nước 

1.985,0 185,4 1.799,6  - Hợp đồng thuê đất số 93/HĐTĐ ngày 

14/2/2014 giữa UBND TP Hà Nội và Công ty 

Nước sạch Hà Nội  

- Mục đích sử dụng: 

tiếp tục làm trạm bơm 

tăng áp 

- Hình thức sử dụng 

đất: thuê đất 
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TT 
Địa điểm 

khu đất  

Hiện trạng khu đất Diện tích khu đất (m2) 

Cơ sở pháp lý khu đất  
Phương án sử dụng 

 đất sau cổ phần hóa  
Kết cấu nhà, 

diện tích  

chiếm đất 

Hiện trạng 

 sử dụng 

Tổng 

 diện 

 tích  

Trong đó 

Vphòng Sản xuất 

6 Tổ 33 

Phường Ngọc 

Thuỵ, Quận 

Long Biên, 

Hà Nội  

- Diện tích 

chiếm đất: 

1005 m2 

Trong đó: 

+ 67,9 m2 

phòng điều 

hành nhà 1 

tầng (liền nhà 

bơm). 

+ 429 m2 nhà 

bơm, công 

trình trong dây 

truyền sản 

xuất 

+ 508,1 m2 

đường bê tông 

nội bộ 

Công trình 

khai thác, 

xử lý nước 

đã xây 

dựng hết 

phần diên 

tích đất 

(không có 

diện tích 

thảm cỏ, 

hàng cây 

cách ly) 

1.005,0 67,9 937,1 Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 

của Quận Long Biên thu hồi đất để giao xây 

dựng mạng lưới cấp nước ngoài bãi Phường 

Ngọc Thụy 

- Mục đích sử dụng: 

tiếp tục làm công 

trình xử lý nước 

- Hình thức sử dụng 

đất: thuê đất 
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TT 
Địa điểm 

khu đất  

Hiện trạng khu đất Diện tích khu đất (m2) 

Cơ sở pháp lý khu đất  
Phương án sử dụng 

 đất sau cổ phần hóa  
Kết cấu nhà, 

diện tích  

chiếm đất 

Hiện trạng 

 sử dụng 

Tổng 

 diện 

 tích  

Trong đó 

Vphòng Sản xuất 

7 Xã Đình 

Xuyên, 

Huyện Gia 

Lâm, Hà Nội  

- Nhà hành 

chính 2 tầng, 

mái bê tông 

cốt thép diện 

tích 442,2 m2 

- Tổng diện 

tích chiếm đất 

các công trình: 

17.780,54 m2. 

Trong đó: 

+ Diện tích 

nhà, trạm sản 

xuất: 2.058,89 

m2. 

+ Diện tích 

giếng khoan, 

đường quản lý 

giếng và nội 

bộ: 15.721,65 

m2 

Công trình 

khai thác, 

xử lý cấp 

nước. Trụ 

sở đội cấp 

nước khu 

vực Bắc 

Đuống 

26.177,5 442,2 25.735,4  - Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 

22/05/2013 của UBND TP Hà Nội thu hồi đất 

để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho Thị 

trấn Yên Viên và các xã lân cận thuộc khu vực 

Bắc Đuống  

- Mục đích sử dụng: 

tiếp tục làm công 

trình khai thác, xử lý 

nước 

- Hình thức sử dụng 

đất: thuê đất 
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TT 
Địa điểm 

khu đất  

Hiện trạng khu đất Diện tích khu đất (m2) 

Cơ sở pháp lý khu đất  
Phương án sử dụng 

 đất sau cổ phần hóa  
Kết cấu nhà, 

diện tích  

chiếm đất 

Hiện trạng 

 sử dụng 

Tổng 

 diện 

 tích  

Trong đó 

Vphòng Sản xuất 

8 Xã Uy Nỗ, 

Huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

(Khu đất này 

chỉ tính phần 

trạm cấp 

nước, loại trừ 

diện tích 

đường quản 

lý giếng và 

giếng nước 

trùng với khu 

đất số 9) 

-Tổng diện 

tích chiếm đất 

các công trình: 

5 633 m2 

Trong đó: 

+ Diện tích 

nhà, trạm sản 

xuất: 1 438 

m2. 

+ Diện tích 

đường nội bộ: 

4 195 m2 

Công trình 

xử lý cấp 

nước, Trụ 

sở điều 

hành cấp 

nước khu 

vực Đông 

Anh, Mê 

Linh, Sóc 

Sơn 

11.628,8 276,0 11.352,8  - Biên bản bàn giao nguyên tắc ngày 

15/10/1996 giữa Công ty Nước sạch Hà Nội và 

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội 

- Chỉ giới đường đỏ được Sở Quy hoạch kiến 

trúc Hà Nội chấp thuận ngày 29/9/2006 

 - Tờ khai hiện trạng quản lý, sử dụng đất có xác 

nhận của UBND Xã Uy Nỗ ngày 17/6/2008 

- Mục đích sử dụng: 

tiếp tục làm công 

trình xử lý nước 

- Hình thức sử dụng 

đất: thuê đất 

9 Xã Uy Nỗ, 

Huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

(Khu đất này 

bao gồm cả 

diện tích 

đường quản 

lý giếng và 

giếng nước 

của khu đất 

số 8) 

-Tổng diện 
tích hệ thống 
bãi giếng 
Đông Anh: 
1280 m2. 
Trong đó: 

+ Diện tích 
giếng: 1653,9 
m2. 

+ Diện tích 
đường quản lý 
giếng: 15.125 
m2 

Giếng khai 

thác nước 

và đường 

quản lý 

giếng 

16.974,3   16.974,3  - Quyết định số 4373/QĐ-UB ngày 05/11/2007 

của UBND TP Hà Nội thu hồi đất để thực hiện 

dự án hoàn thiện nhà máy và mạng cấp nước 

Đông Anh  

- Chỉ giới đường đỏ được Sở Quy hoạch kiến 

trúc Hà Nội chấp thuận ngày 27/9/2006  

- Mục đích sử dụng: 

tiếp tục làm giếng 

khai thác nước và 

đường quản lý giếng 

- Hình thức sử dụng 

đất: thuê đất 
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TT 
Địa điểm 

khu đất  

Hiện trạng khu đất Diện tích khu đất (m2) 

Cơ sở pháp lý khu đất  
Phương án sử dụng 

 đất sau cổ phần hóa  
Kết cấu nhà, 

diện tích  

chiếm đất 

Hiện trạng 

 sử dụng 

Tổng 

 diện 

 tích  

Trong đó 

Vphòng Sản xuất 

10 Xã Tiên 

Dược, Huyện 

Sóc Sơn, Hà 

Nội  

- Nhà điều 

hành sản xuất 

hai tầng, mái 

bê tông cốt 

thép. 

-Tổng diện 

tích chiếm đất 

các công trình: 

2 265 m2 

Trong đó: 

+ Diện tích 

nhà, trạm sản 

xuất: 657 m2. 

+ Diện tích 

đường nội bộ: 

1608 m2 

Trạm bơm 

tăng áp 

2.265,0 144,0 2.121,0 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ-

1263 do Sở Tài nguyên và môi trường Thành 

phố Hà Nội cấp ngày 08/10/2009 

- Quyết định 1393/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 

của UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án sắp 

xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo QĐ 09/2007/QĐ-

TTg 

- Mục đích sử dụng: 

tiếp tục làm trạm bơm 

tăng áp 

- Hình thức sử dụng 

đất: giao đất. 

  Tổng cộng      74.348,7 2.150,0 72.198,7     
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8. Chi phí cổ phần hóa 

- Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 và Thông tư số 202/2011/TT-

BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định 

giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công 

ty Cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính 

phủ; 

- Căn cứ theo tờ trình của Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội về việc dự toán 

chi phí cổ phần hóa doanh nghiệp thì: 

TT Khoản mục chi phí 
 

Đơn vị tính 
(đ) 

 
Số tiền 

 
 

Ghi 
chú 

I Chi phí trực tiếp tại Doanh nghiệp Đồng  160.000.000   

1 Chi phí tập huấn nghiệp vụ cổ phần hóa -    12.000.000   

2 Chi phí kiểm kê, xác định giá trị tài sản - 8.500.000   

3 
Chi phí hội nghị CBCNV triển khai CPH, thông qua 
dự thảo phương án cph, chế độ cho người lao động, 
….. 

- 11.500.000   

4 Chi phí đăng báo về CBTT đấu giá.  - 38.000.000   

5 Chi phí  in ấn, hội họp - 60.000.000  

6 Chi phí Đại hội cổ đông lần đầu - 30.000.000   

II Chi phí tư vấn - 290.000.000   

1 Chi phí thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp - 180.000.000  

2 
Chi phí tư vấn CPH(trường hợp không đấu giá qua 
Sở giao dịch chứng khoán) 

- 110.000.000   

2.1 Chi phí xây dựng Phương án CPH, điều lệ  - 30.000.000   

2.2 
Chi phí xây dựng hồ sơ đấu giá và tổ chức bán đấu 
giá cổ phần lần đầu 

- 50.000.000   

2.3 Chi phí tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu - 30.000.000   

III Thù lao hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ giúp việc - 50.000.000   

1 Chi phí Ban chỉ đạo CPH - 25.000.000 Thù lao 
theo số 
tháng 
làm 
việc 

2 Chi phí Tổ giúp việc CPH - 25.000.000 

IV Chi phí bán đấu giá tại sở giao dịch CK - 300.000.000 

0.3%/ 
CP bán 

qua 
SGD  

  Tổng cộng   800.000.000   
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9. Kế hoạch sử dụng số tiền thu từ bán cổ phần hóa 

Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ bán cổ phần hóa được 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 tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của nhà nước tại Công ty TNHH MTV nước sạch số 

2 Hà Nội, Đơn vị dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính giả sử tất cả số cổ 

phần bán đấu giá được mua với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần và giá đấu bình 

quân là 10.000đồng/cổ phần, dự kiến như sau:  

STT Chỉ tiêu Số tiền 

1 Vốn điều lệ Công ty cổ phần  568.000.000.000 

2 Vốn Nhà nước thực tế tại doanh nghiệp sau khi đánh giá lại  566.702.840.120 

3 Giá trị mệnh giá cổ phần thêm để lại doanh nghiệp 1.297.159.880 

4 Giá trị mệnh giá NN nắm giữ tại Công ty 369.200.000.000 

5 Giá trị phần vốn NN cần hoàn về 197.502.840.120 

6 Tiền thu từ cổ phần hoá : 197.335.600.000 

   - Từ bán cổ phần ưu đãi bằng 60% giá đấu thành công thấp 

nhất cho CBCNV 

2.196.600.000 

   - Từ bán cổ phần bằng giá đấu thành công thấp nhất cho 

CBCNV cam kết làm việc lâu dài tại công ty 

6.922.000.000 

   - Từ bán cổ phần bằng giá đấu thành công  188.217.000.000 

7  Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBCNV, bán đấu giá  198.800.000.000 

8 Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực hiện (*) 800.000.000 

9 Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách  = (5)+{(6)-(7)}-(8) 195.238.440.120 

 

(*) 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. 

 

10. Mục tiêu và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi Cổ phần hóa 

10.1. Mục tiêu phát triển của Công ty  

- Huy động mọi nguồn vốn đầu tư để mở rộng sản xuất, kinh doanh. 

- Mở rộng phạm vi cấp nước, tăng số lượng các hộ dân khu vực nông thôn ven đô được sử 

dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước của Công ty. 

- Đảm bảo dịch vụ cấp nước ngày một tốt hơn, tiến đến cấp nước an toàn phục vụ nhân dân 

cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phía bắc thủ đô Hà Nội. 

- Doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, ổn định và từng bước tăng thu nhập 

cho người lao động. 

10.2. Phương án đầu tư và chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty 

Sau khi hoàn thành cổ phần hóa, Công ty xác định tập trung tối đa nguồn lực cho ngành nghề 

chính là sản xuất và cung cấp nước sạch, cụ thể: 

+ Tập trung đầu tư cho phát triển nguồn: nâng công suất khai thác và sử lý nước cấp tại các 

trạm cục bộ để chủ động đáp ứng nhu cầu dùng nước tăng thêm của khách hàng hiện có, đồng 
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thời cấp nguồn nước cho các khách hàng tại các khu vực mới: Dự kiến kế hoạch giai đoạn 

2015 – 2017 sẽ phát triển tăng công suất sản xuất nước thêm khoảng 8.000 m3/ngđ – 10.000 

m3/ngđ. 

+ Tập trung đầu tư phát triển mạng: mở rộng phạm vi bao phủ của hệ thống cấp nước công 

ty đang quản lý (mạng lưới đường ống cấp nước truyền tải, phân phối, dịch vụ), phù hợp với 

quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được thủ 

tướng phê duyệt tại quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 21/3/2013:  

Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2015 – 2017 sẽ tăng số lượng khách hàng mới khoảng 15.0000 -

20.000 khách hàng (hộ dùng nước) đảm bảo mục tiêu tăng tỷ lệ dân cư được sử dung nước 

các khu vực cụ thể như sau: 

- Khu vực quận Long Biên tỷ lệ dân số được cấp nước: 100%; 

- Khu vực huyện Gia Lâm tỷ lệ dân số được cấp nước: 70%; 

- Khu vực huyện Đông Anh tỷ lệ dân số được cấp nước: 50%; 

- Khu vực huyện Sóc Sơn tỷ lệ dân số được cấp nước: 35%; 

- Khu vực huyện Mê Linh tỷ lệ dân số được cấp nước: 15%; 

+ Tăng lượng nước tiêu thụ bình quân đầu người: tăng sản lượng nước cấp từ đó tăng 

doanh thu tiền nước, nâng cao tiêu chuẩn dùng nước của người dân (đời sống kinh tế tăng lên, 

thiết bị dùng nước nhiều hơn, nhu cầu cao hơn). 

- Khu vực đô thị: 130 l/ng/ngđ;  

- Khu vực ven đô: 110 l/ng/ngđ;  

- Khu vực nông thôn: 90 l/ng/ngđ; 

+ Tăng tỷ lệ nước thu được tiền (giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu): Đối với các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cấp nước thì chỉ tiêu tỷ lệ nước thu được tiền là 

vô cùng quan trọng (tỷ lệ lượng nước thu được tiền trên lượng nước bơm vào hệ thống càng 

cao thì hiệu quả SXKD càng cao, giảm tối đa lượng nước bơm ra mạng bị thất thoát hao hụt). 

Dự kiến kế hoạch đến năm 2017 tỷ lệ nước thu được tiền trên toàn hệ thống cấp nước công ty 

quản lý đạt: trên 87,5% (tương ứng tỷ lệ thất thoát, thất thu <12,5%). 

+ Nâng cao năng lực thiết kế, thi công xây lắp chuyên ngành: Song song với lĩnh vực sản 

xuất cấp nước nêu trên (là lĩnh vực chiến lược mũi nhọn) Công ty cũng tiếp tục tăng cường 

năng lực, phát triển mở rộng thị phần trong lĩnh vực thiết kế, thi công các công trình cấp thoát 

nước, tăng doanh thu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng công trình. 
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10.3. Dự kiến các chỉ tiêu chính thực hiện sau 03 năm cổ phần hoá (2015-2017) 
* Cơ cấu cấp nước đầu vào: 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Sản lượng 

(m3) 

Tỷ 

trọng 

Sản lượng 

(m3) 

Tỷ 

trọng 

Sản lượng 

(m3) 

Tỷ 

trọng 

Nước tự sản xuất 10.350.500 28,46% 10.673.050 28,13% 10.964.450 28,22% 

Mua từ Công ty Nước 

sạch Hà Nội 

26.024.150 71,54% 27.267.250 71,87% 27.894.400 71,78% 

Tổng Cộng 36.374.650 100% 37.940.300 100% 38.858.850 100% 

 

* Cơ cấu doanh thu: 

Doanh thu thuần 2015 2016 2017 

Kinh doanh và dịch vụ nước (triệu đồng) 253.058 293.276 300.871 

 Sản lượng nước cung cấp (m3) 36.374.650 37.940.300 38.858.850 

 Sản lượng nước thu tiền (m3) 31.719.011 33.159.109 34.000.583 

 Đơn giá bán lẻ bình quân (đ/m3) 9.003 9.981 9.985 

 Tăng trưởng giá nước bình quân 19,8% 10,86% 0,4% 

 Tỷ lệ thu tiền nước 87,2% 87,4% 87,5% 

Xây lắp, thiết kế 26.280 25.000 28.000 

Doanh thu tài chính 1.025 1.200 1.500 

Doanh thu khác 300 330 350 

Doanh thu thuần 280.663 319.806 330.721 

 

* Chỉ tiêu hiệu quả tài chính: 

STT Chỉ tiêu Đ.vị tính Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

1 Vốn điều lệ Triệu đồng 568.000 568.000 568.000 

2 Tổng doanh thu Triệu đồng 280.663 319.806 330.721 

- 
Doanh thu kinh doanh và 

dịch vụ nước 

Triệu đồng 253.058 293.276 300.871 

- 
Doanh thu xây lắp và thiết 

kế 

Triệu đồng 26.280 25.000 28.000 

- Doanh thu tài chính Triệu đồng 1.025 1.200 1.500 

- Doanh thu khác Triệu đồng 300 330 350 

- Tốc độ tăng trưởng %   13,95% 3,49% 

3 Tổng chi phí Triệu đồng 275.002 313.956 324.615 
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STT Chỉ tiêu Đ.vị tính Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

4 Nộp ngân sách Triệu đồng 39.843 44.917 46.300 

  Tốc độ tăng trưởng %   12,73% 3,08% 

5 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 4.416 4.563 4.762 

  Tốc độ tăng trưởng %   3.33% 4.36% 

6 Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ % 0,77% 0,80% 0, 83% 

7 
Dự kiến phân phối lơi 

nhuận sau thuế 

 4.416 4.564 4.762 

- 
Trả cổ tức 50% lợi nhuận 

sau thuế 

Triệu đồng 2.208 2.282 2.381 

- 

Trích quỹ Khen thưởng 

phúc lợi, Dự phòng tài 

chính 20% lợi nhuận 

Triệu đồng 883 913 952 

- 
Quỹ dự trữ bổ sung vốn 

30% lợi nhuận 

Triệu đồng 1.325 1.369 1.429 

8 
Lãi cơ bản/1 cổ phiếu 

(EPS) 

đồng 77  80  83  

9 Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm % năm 0,39% 0,40% 0,42% 

10 Lao động bình quân Người 525 530 543 

11 
Thu nhập bình 

quân/người/tháng 

Đồng 6.300.000 6.500.000 7.000.000 

 
 
 

10.4. Các giải pháp thực hiện của Công ty sau cổ phần hóa 

10.4.1. Giải pháp quản lý, sử dụng  hiệu quả vốn, tài sản. 

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư (vốn ngân sách, vốn vay, vốn từ các nguồn khác...) và 

tài sản, tập trung tối đa nguồn lực cho ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và cung cấp 

nước sạch. Trong giai đoạn 2015-2020 chủ yếu tập trung huy động mọi nguồn vốn vào đầu tư 

phát triển nguồn, mở rộng phạm vi bao phủ cấp nước phù hợp với quy hoạch cấp nước thủ đô 

Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được thủ tướng phê duyệt tại quyết định 

số 499/QĐ-TTg ngày 21/3/2013;  

- Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa phòng ngừa các máy móc thiết bị dây truyền sản 

xuất, các dự án cải tạo di chuyển, thay thế mạng lưới đường ống cấp nước để duy trì hoạt 

động tốt tài sản hệ thống cấp nước, sử dụng đất đai có hiệu quả đúng mục đích. 

10.4.2. Giải pháp đầu tư phát triển SXKD 

* Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn: 
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- Tập trung vào các dự án phát triển nguồn như cải tạo nâng cấp, nâng công suất các Trạm sản 

suất nước hiện có như Trạm SX nước Đông Anh và phục hồi bổ sung dây truyền khai thác xử 

lý nước tại các trạm cục bộ như Trạm Kiêu Kỵ, Trạm Sài Đồng (dự án chuyển tiếp) để kịp 

thời bổ sung lượng nước cấp cho các khu vực dùng nước hiện có đáp ứng nhu cầu dùng nước 

tăng thêm của khách hàng. 

* Kế hoạch đầu tư phát triển mạng: 

- Tập trung vào các dự án phát triển mạng lưới cấp nước cho các xã ngoại thành các huyện 

Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn phù hợp với Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại 

quyết định số :2691/QĐ – UB ngày 18/04/2013 của UBND thành phố Hà Nội; Ưu tiên cho 

các xã nối mạng cấp nước với hệ thống cấp nước tập trung của thành phố lấy nguồn từ Nhà 

máy nước mặt Sông Đuống và Nhà máy nước mặt Sông Hồng. 

Dự kiến các dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2015-2017: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT TÊN DỰ ÁN Tổng dự toán 
(dự kiến) 

I Dự án đầu tư năm 2015 70.000 

1 Đấu bổ sung tăng cường tuyến ống cấp nước năm 2015 5.000 

2 Cải tạo chống TTTT năm 2015 5.000 

3 Bổ sung dây truyền xử lý nước xả thải  Trạm cấp nước Đông Anh. 10.000 

4 Khoan bổ sung giếng khai thác Trạm cấp nước Ngọc thụy  2500 

5 
Xây dựng mở rộng, hoàn thiện  hệ thống cấp nước cho Thị trấn Yên 

Viên và các xã lân cận  lấy nguồn từ Trạm cấp nước Yên Viên. 
20.000 

6 
Xây dựng dây truyền xử lý nước trạm cấp nước Kiêu Kỵ 

5000m3/ngđ. 
25.000 

7 Mua sắm máy móc thiết bị, tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh 2500 

I Dự án đầu tư năm 2016 78.000 

1 Đấu bổ sung tăng cường tuyến ống cấp nước năm 2016 10.000 

2 Cải tạo chống TTTT năm 2016 10.000 

3 

Bổ sung, cải tạo hệ thống dàn mưa, bể lắng xử lý nước truyền thống 

Trạm cấp nước Đông Anh đảm bảo day truyền sử lý cũ đạt công 

suất 10.000m3/ngđ 

10.000 

4 Khoan thay thế giếng H1, H5 Trạm cấp nước Đông Anh 5.000 

5 Xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước cho các xã còn lại khu vực 40.000 
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TT TÊN DỰ ÁN Tổng dự toán 
(dự kiến) 

Bắc Đuống huyện Gia lâm lấy nguồn từ Trạm cấp nước Yên Viên. 

6 Mua sắm máy móc thiết bị, tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh 3.000 

II Dự án đầu tư năm 2017 123.000 

1 Đấu bổ sung tăng cường tuyến ống cấp nước năm 2017 10.000 

2 Cải tạo chống TTTT năm 2017 10.000 

3 
Bổ sung các thiết bị tự động kiểm soát áp lực, lưu lượng, chất lượng 

nước phục vụ cấp nước an toàn 
5.000 

4 
Xây dựng hệ thống cấp nước các xã Dương Quang, Kim Sơn, Lệ 

Chi khu vực Nam Đuống huyện Gia Lâm 
55.000 

5 
Xây dựng hệ thống cấp nước cho khu vực các xã Mai Lâm, Dục Tú 

của huyện Đông Anh 
40.000 

6 Mua sắm máy móc thiết bị, tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh 3.000 

 
 

10.4.3. Giải pháp chống thất thoát thất thu 

- Hiện tại lượng nước thất thoát, thất thu trên hệ thống cấp nước công ty quản lý xác định chủ 

yếu là lượng nước thất thoát (xì chảy, rò rỉ trên mạng lưới đường ống cấp nước), lượng nước 

thất thu là không đáng kể (nước qua đồng hồ không thu được tiền do sai số âm đồng hồ). 

Công tác phòng chống thất thoát thất thu nước sạch phải có kế hoạch cụ thể, đồng thời phải 

mang tính kết nối liên tục để đảm bảo tính bền vững, bao gồm các giải pháp đồng bộ, từ công 

tác quản lý kỹ thuật, quản lý khách hàng, đến đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước, đào tạo nâng 

cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. 

- Mục tiêu thực hiện công tác phòng chống thất thoát trong 3 năm tới là: 

+ Duy trì ổn định vững chắc tỷ lệ nước thu tiền ở mức hiện nay đối với khu vực Đông Anh, 

Sóc Sơn, và Mê Linh. 

+ Từng bước giảm dần tỷ lệ thất thoát khu vực Long Biên, Gia Lâm đặc biệt tập trung nguồn 

lực vào các khu vực có tỷ lệ thất thoát cao là khu vực mạng cũ Long Biên, Gia Lâm từ đó 

giảm tỷ lệ thất thoát thất thu của toàn Công ty. 

+ Đến năm 2017 Tỷ lệ thất thoát bình quân toàn Công ty ≤ 12,5 %. 

(Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2147/QÐ-TTg ngày 24-11-2010 phê duyệt 

Chương trình quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025 với mục tiêu giảm 

tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch bình quân xuống còn 15% vào năm 2025). 
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Mục tiêu tỷ lệ thất thoát giai đoạn 2015-2017 được thể hiện trong bảng dưới đây:   

        Đơn vị tính: % 

Năm kế hoạch Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Tỷ lệ nước thất thoát bình quân 

toàn công ty  

 Trong đó: 

12,80 12,60 12,50 

 

10.4.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 

* Công tác sản xuất:  

- Rà soát tình trạng máy móc thiết bị, để có sự chủ động phòng ngừa, nguy cơ sự cố xảy 

ra do khách quan cũng như chủ quan. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước tại các trạm 

sản xuất. Duy trì khai thác sản xuất cấp nước ổn định, an toàn liên tục với chất lượng 

nước đảm bảo theo quy định. 

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước; ngoài việc duy trì kiểm soát 

đảm bảo an toàn cho hệ thống máy móc thiết bị trạm sản xuất và an toàn mạng lưới 

đường ống cấp nước, đặc biệt quan tâm công tác kiểm soát chất lượng nước và hệ thống 

đồng hồ đo đếm trên mạng đảm bảo khai thác hiệu quả các dữ liệu thông số hoạt động 

của mạng lưới cấp nước nước quản lý vận hành. 

* Công tác kinh doanh:  

- Tập trung công tác phát triển khách hàng trọng tâm vào các khu vực đã có hệ thống cấp 

nước, khu vực dự án mới đưa vào sử dụng, tỷ lệ các hộ sử dụng nước còn thấp để tăng 

lượng khách hàng sử dụng nước, tăng doanh thu phát huy hiệu quả đầu tư. Tăng cường 

công tác kiểm soát chống thất thu tiền nước, áp giá đúng mục đích sử dụng theo đơn giá 

được Thành phố ban hành đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng năm. 

* Công tác Thanh kiểm tra:  

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn hệ thống cấp nước, thanh 

kiểm tra xử lý đúng quy định các trường hợp vi phạm quy chế sử dụng nước. 

* Công tác tài chính:  

- Thực hiện tốt quy định toán kế toán tài chính, thanh quyết toán công nợ, quản lý vốn, tài 

sản và chế độ báo cáo tài chính của Nhà nước, báo cáo quản trị của Công ty; kiểm soát 

tốt doanh thu - chi phí, duy trì ổn định đời sống của CBCNV. 

* Công tác áp dụng khoa học công nghệ: 

- Ứng dụng các thiết bị công nghệ, thiết bị hiện đại tiên tiến vào công tác quản lý kỹ thuật 

hệ thống cấp nước như xây dựng bản đồ mạng lưới cấp nước quản lý trên máy tính, xây 

dựng phần mềm chương trình quản lý tài sản hệ thống cấp nước, các phần mềm nội bộ 

phục vụ công tác tài chính, tổ chức lao động, tiền lương. 
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- Thiết lập hệ thống các thiết bị kiểm soát hoạt động của hệ thống mạng lưới cấp nước, 

truyền tín hiệu về Công ty quản lý (hệ thống Scada giám sát từ xa) sử dụng các thiết bị 

để quản lý đường ống, tìm kiếm và phát hiện rò rỉ hiện đại … 

- Nghiên cứu đề xuất, đưa các vật tư thiết bị đường ống và phụ tùng với vật liệu mới có 

độ bền và an toàn cao hơn vào sử dụng trong công tác cải tạo thay thế mạng lưới cấp 

nước giảm nguy cơ rò rỉ gây thất thoát nước, tăng mức độ an toàn của mạng lưới cấp 

nước đảm bảo cấp nước an toàn. 

- Đầu tư các dây truyền xử lý nước theo các Modul hiện đại đảm bảo thời gian thi công 

nhanh, chi phí thấp để kịp thời bổ sung lượng nước cấp cho các khu vực khó khăn về 

nguồn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nước theo 

quy chuẩn. 

* Công tác Đảng, đoàn thể 

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Giám đốc 

điều hành. 

- Các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản 

trị, Ban Giám đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; 

động viên tinh thần đối với người lao động để họ phấn khởi yên tâm thi đua lao động 

sản xuất. 

- Phát động các phong trào thi đua, động viên khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh 

thần cho các tập thể cá nhân hoàn thành sắc nhiệm vụ được giao. 

- Có các giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong công ty cổ phần. 

* Công tác chăm lo đời sống vật chất & tinh thần người lao động 

- Thực hiện tốt công tác phân phối sử dụng quỹ tiền lương và quản lý tài chính đảm bảo 

các nguyên tắc quản lý tài chính của Công ty. 

- Tuyên truyền phổ biến và thực hiện tốt các chế độ chính sách mới của nhà nước và 

Công ty ban hành, trước hết là các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. 

- Tiếp tục duy trì và tổ chức các hoạt động tập thể như: Thăm hỏi, động viên các gia đình 

CBCNV có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các đợt tham quan học tập, nghỉ mát, giao lưu 

để trao đổi kinh nghiệm về quản lý sản xuất. 

- Quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động bằng cách thường xuyên tổ chức 

các hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ... 



 

 

  


