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I. THÔNG TIN V Ề ðỢT BÁN ðẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ðẦU 

1. Tổ chức phát hành 

- Tên Công ty:  Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh 

- ðịa chỉ:  Số 489 ñường 30-4, Phường 1, Tp. Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh. 

- ðiện thoại: (066) 3822 240 

- Fax:   (066) 3821 547 

- Vốn ñiều lệ:   105.768.270.000 ñồng. 

- Mệnh giá cổ phần:  10.000 ñồng/cổ phần. 

- Số lượng cổ phần:  10.576.827 cổ phần 

       Trong ñó:   

- Cổ phần chào bán công khai ra bên 
ngoài 

: 2.412.027cổ phần, chiếm 22,81%VðL 

- Cổ phần bán cho người lao ñộng 
theo thâm niên công tác 

: 169.300 cổ phần, chiếm 1,60%VðL 

- Cổ phần chào bán cho người lao 
ñộng theo cam kết làm việc lâu dài 

: 95.500 cổ phần, chiếm 0,90% VðL 

- Cổ phần bán cho nhà ñầu tư chiến 
lược 

: 2.400.000cổ phần, chiếm 22,69% VðL 

2. Cổ phần bán ñấu giá 

- Số lượng cổ phần chào bán ñấu giá : 2.412.027 cổ phần, chiếm 22,81%VðL 

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông 

- Hình thức phát hành : 

Bán cổ phần phát hành lần ñầu của 
Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước ra 
công chúng theo phương thức ñấu giá 
qua tổ chức trung gian 

- Giá khởi ñiểm bán ñấu giá : 10.000 ñồng/cổ phần 

3. Công bố thông tin về tổ chức ñăng ký mua cổ phần  

 ðịa ñiểm cung cấp Bản công bố thông tin, nhận ñăng ký tham gia ñấu 
giá, nhận tiền ñặt cọc, phát phiếu tham dự ñấu giá, nhận phiếu tham dự ñấu 
giá: Theo quy chế bán ñấu giá cổ phần lần ñầu ra công chúng Công ty Cấp 
thoát nước Tây Ninh do Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM ban hành. 
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II.  NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ðỢT CHÀO BÁN 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua  ngày 26 tháng 11 năm 
2014; 

- Nghị ñịnh số 59/2011/Nð-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc 
chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị 
ñịnh 189/2013/Nð-CP ngày 20/11/2013 sửa ñổi Nghị ñịnh 59/2011/Nð-
CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; 

- Nghị ñịnh số 63/2015/Nð-CP ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chính sách ñối với người lao ñộng dôi dư trong Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

- Thông tư số 33/2012/TT-BLðTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao ñộng 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách ñối với người lao 
ñộng theo Nghị ñịnh số 59/2011/Nð-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ 
về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; 

- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài Chính hướng 
dẫn bán cổ phần lần ñầu và quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của 
các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển ñổi thành công 
ty cổ phần; 

- Thông tư số 127/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn 
xử lý tài chính và xác ñịnh giá trị doanh nghiệp thực hiện chuyển doanh 
nghiệp 100%  vốn nhà  nước  thành  công ty cổ phần  theo quy ñịnh  tại 
Nghị  ñịnh  số 59/2011/Nð-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ; 

- Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 17/11/2008 của Bộ tài chính hướng 
dẫn kế toán khi chuyển ñổi DNNN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ 
phần; 

- Quyết ñịnh số 2180/Qð-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh Tây 
Ninh về việc triển khai cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát 
nước Tây Ninh; 

- Quyết ñịnh số 2528/Qð-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Tây 
Ninh, Thành lập Ban chỉ ñạo cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Cấp thoát nước Tây Ninh; 

- Quyết ñịnh số 265/Qð-BCð ngày 06/11/2014 của Ban chỉ ñạo cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ ñạo cổ 
phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh; 

- Quyết ñịnh số 2171/Qð-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh Tây 
Ninh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp ñể cổ phần hóa Công ty 
TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh; 

- Căn cứ Hợp ñồng số 006.03/2015/HðTV/CTNTN-BETA-CPA tháng 3 
năm 2015 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta với Công ty TNHH 
MTV Cấp thoát nước Tây Ninh về dịch vụ tư vấn cổ phần hóa; 

- Căn cứ Quyết ñịnh số 2558/Qð-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh 
Tây Ninh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty 
TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh thành Công ty cổ phần. 
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III.  NHỮNG NGƯỜI CH ỊU TRÁCH NHI ỆM CHÍNH ðỐI VỚI NỘI 
DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. ðại diện ban chỉ ñạo cổ phần hóa 

- Ông   Nguyễn Văn ðước   Chức vụ: Trưởng ban 

Bản công bố thông tin này do Doanh nghiệp cổ phần hoá và Tổ chức tư vấn 
lập ñã ñược Ban chỉ ñạo cổ phần hoá thông qua. 

2. ðại diện công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh 

- Ông   Trịnh Thành Nghiêm      Chức vụ: Giám ñốc Công ty 

- Ông   Trương Thị Bích Thảo  Chức vụ: Kế toán trưởng 

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ñảm bảo rằng các thông tin và 
số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với 
thực tế, ñầy ñủ và cần thiết ñể người ñầu tư có thể ñánh giá về tài sản, hoạt 
ñộng, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty. 

3. ðại diện tổ chức tư vấn -  Công ty CP chứng khoán Beta 

- Ông Nguyễn ðăng Khoa   Chức vụ: Giám ñốc Khối NHðT  

Chúng tôi ñảm bảo rằng việc phân tích, ñánh giá và lựa chọn ngôn từ trong 
Bản công bố thông tin này ñã ñược thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng 
trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước 
Tây Ninh cung cấp. 
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IV.  CÁC KHÁI  NI ỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 

 

  

CBCNV : Cán bộ công nhân viên 

CCDC : Công cụ dụng cụ 

CNVC : Công nhân viên chức 

DN : Doanh nghiệp 

GTGT : Giá trị gia tăng 

KVNN : Khu vực nhà nước 

MTV : Một thành viên 

NðT : Nhà ñầu tư 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

QLDA : Quản lý dự án 

TNDN : Thu nhập doanh nghiệp 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

TSCð : Tài sản cố ñịnh 

TSLð : Tài sản lưu ñộng 

UBND : Ủy ban nhân dân 

VAT : Giá trị gia tăng 

VðL : Vốn ñiều lệ 

XDCB : Xây dựng cơ bản 
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V. TÌNH HÌNH VÀ ðẶC  ðIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh trước 30/4/1975 là Trung 
tâm Cấp thuỷ Tây Ninh trực thuộc Quốc gia sản Cấp thuỷ cục Sài Gòn. Sau 
giải phóng ñổi tên thành Xí nghiệp cấp nước trực thuộc Sở Xây dựng Tây 
Ninh. Năm 1998 ñổi tên thành Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh theo Quyết 
ñịnh số 95/Qð-CT ngày 24/9/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, là 
một doanh nghiệp nhà nước hoạt ñộng công ích theo Quyết ñịnh số 28/Qð-
CT ngày 22/03/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ngày 01/3/2006 
Công ty chuyển ñổi thành Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước 
Tây Ninh theo Quyết ñịnh số 19/Qð-UBND, hoạt ñộng theo luật Doanh 
nghiệp. 

Trước năm 1994 Công ty chỉ khai thác nước ngầm tại các trạm bơm giếng 
với công suất 50-60m3/h/giếng, tổng công suất phát ra khoảng 6.000 
m3/ngày. Năm 1994 Nhà máy nước Tây Ninh công suất 7.000 m3/ngày ñêm 
ñi vào hoạt ñộng. Nguồn nước khai thác lấy từ hồ Dầu Tiếng Tây Ninh. Năm 
2010 với nguồn vốn vay ADB nâng công suất Nhà máy nước Tây Ninh lên 
18.000 m3/ngày, cùng với các trạm khai thác nước ngầm tại các trung tâm 
huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu và Châu Thành, nâng tổng công suất 
thiết kế của toàn Công ty lên 25.000 m3/ngày ñêm. 

Từ năm 2006 ñến nay, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh là 
một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh hoạt ñộng theo 
Luật doanh nghiệp 

Toàn tỉnh có 6/9 huyện thị thành phố có hệ thống cấp nước ñô thị, trong ñó 
thành phố Tây Ninh ñưa vào vận hành khai thác nhà máy công suất 18.000 
m3/ngày (nâng công suất từ 7.000 lên 18.000 m3/ngày). Tỷ lệ thất thoát 
nước năm 2006 là 30,98% ñến năm 2014 còn 23,25%. Mật ñộ bao phủ năm 
2006 là 38,22% ñến năm 2014 là 68,31%. Hiện nay Công ty quản lý hơn 
23.000 khách hàng. Ngoài việc tăng khả năng cung cấp nước Công ty còn 
tiến hành công tác cải tạo mạng lưới hiện hữu và ñầu tư mở rộng mạng lưới 
mới, tổng chiều dài mạng lưới thuộc Công ty quản lý khoảng 371km bao 
gồm các loại ống truyền tải, phân phối D400; D300; D250; D150; D100 và 
các loại ống <= D100. Bên cạnh ñó Công ty không ngừng cải thiện chất 
lượng nước và tăng tính phục vụ bằng cách ñầu tư toàn bộ lắp ñặt ñồng hồ 
nước cho khách hàng. 

2. Các thành tựu quan trọng 

Công ty ñóng vai trò chủ lực trong việc thực hiện cấp nước ñô thị trên ñịa 
bàn tỉnh Tây Ninh, hiện ñang có 6/9 huyện thành phố và khu công nghiệp 
Trảng Bàng có hệ thống cấp nước, trong ñó thành phố Tây Ninh vận hành 
khai thác nhà máy nước công suất 18.000 m3/ngày ñêm. Tổng công suất 
khai thác toàn Công ty khoảng 21.500 m3/ngày ñêm. Ngoài việc tăng khả 
năng cung cấp nước Công ty còn tiến hành công tác cải thiện mạng lưới cấp 
nước hiện hữu và ñầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước những khu vực ñông 
dân cư. Tổng chiều dài mạng lưới thuộc Công ty quản lý gần 371 km bao 
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gồm các loại ống truyền tải, phân phối D400; D300; D250; D200; D150; 
D100 và các loại ống PVC; HDPE D60. Bên cạnh ñó Công ty không ngừng 
cải thiện chất lượng nước và tăng tính phục vụ, dịch vụ cho khách hàng. 

Qua quá trình phát triển ñơn vị ñạt ñược một số thành tựu quan trọng tạo tiền 
ñề cho bước phát triển mới trong những năm tiếp theo như: Cấp nước phục 
vụ sinh hoạt ổn ñịnh, liên tục với áp lực tốt nhất, chất lượng nước cấp ñạt 
tiêu chuẩn 01/2009/BYT/Qð ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế. Tỷ lệ thất thoát 
nước năm 2006 là 30,98% ñược kéo giảm xuống còn năm 2014 còn 23,25%. 
Năm 2014 với số lượng khách hàng là 22.032. Hiện nay Công ty quản lý 
khoảng hơn 23.000 khách hàng, mật ñộ bao phủ chiếm 68,31% dân số ñô thị 
ñược cấp nước. Thu nhập bình quân của người lao ñộng trong ñơn vị 
6.789.000 ñồng/người/tháng. Doanh thu nước ñạt 39,911 tỷ ñồng/năm”. 

3. Ngành nghề kinh doanh 

Theo Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 3900243762 ñăng ký thay ñổi 
lần thứ 1 ngày 23/4/2014, với ñịnh hướng và mục tiêu hoạt ñộng nhằm phục 
vụ con người và xã hội. Công ty hoạt ñộng cung ứng dịch vụ với chức năng 
cụ thể như sau: 

• Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu 
cầu khác; 

• Sản xuất kinh doanh nước tinh khiết; 

• Lập dự án ñầu tư, quản lý dự án ñầu tư, thiết kế, giám sát và xây dựng 
các công trình cấp  thoát nước trong và ngoài tỉnh; 

• Sản xuất các sản phẩm cơ khí, nhựa, chuyên ngành cấp thoát nước; 

• Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp, thoát nước; 

• Xây dựng: các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi. 

• Quản lý thoát nước và vệ sinh môi trường  

4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý ñiều hành  

Sơ ñồ tổ chức bộ máy 

(Xem trang tiếp theo) 
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Cơ cấu tổ chức gồm:  

Các Phòng ban trong Công ty 

1. Phòng Tổ chức hành chính 

2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 

3. PhòngTài chính - Kế toán 

4. Phòng Quản lý khách hàng 

Các Nhà máy, Trạm Cấp nước, ðội quản lý thi công trực thuộc Công ty: 

1. Nhà máy nước Tây Ninh 

2. Trạm cấp nước Gò Dầu 

3. Trạm Cấp nước Trảng Bàng 

4. Trạm Cấp nước Bến Cầu 

5. Trạm Cấp nước Châu Thành 

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ðỐC 

PHÓ GIÁM ðỐC 

PHÒNG TC-KT PHÒNG TC-HC PHÒNG KH-KT PHÒNG QL-KH 

Trạm 
cấp 

nước 
Bến 
Cầu 

Trạm 
cấp 

nước 
Gò 
Dầu 

Trạm 
cấp 

nước 
Trảng 
Bàng 

Nhà 
máy 
nước 
Tây 
Ninh 

Trạm 
cấp 

nước 
Châu 
Thành 

ðội 
quản lý 
thi công 
Tp Tây 
Ninh 

ðội 
quản lý 
thi công 

Hòa 
Thành 

ðội QL 
chất 

lượng 
nước & 
chống 
thất 
thoát   
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6. ðội quản lý thi công thành phố Tây Ninh 

7. ðội quản lý thi công Hòa Thành 

8. ðội quản lý chất lượng nước và chống thất thoát 

Cụ thể chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong Công ty như sau: 

4.1 Phòng Tổ chức hành chính 

Tham mưu giúp việc Ban Giám ñốc Công ty quản lý, ñiều hành công tác tổ 
chức, nhân sự, ñào tạo, lao ñộng tiền lương, hành chính quản trị, công tác thi 
ñua khen thưởng, an toàn lao ñộng, công tác bảo vệ và quân sự của Công ty. 
ðảm bảo ñiều kiện cần thiết cho các hoạt ñộng của bộ máy ñiều hành Công 
ty. 

4.2 Phòng Kế hoạch kỹ thuật 

Tham mưu giúp việc Ban Giám ñốc Công ty quản lý kinh tế, kế hoạch sản 
xuất, kỹ thuật cấp nước, chống thất thoát nước, vệ sinh môi trường và những 
công tác khác liên quan ñến giám sát, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật, ñịnh mức 
vật tư nguyên nhiên vật liệu và chất lượng công trình theo ñúng quy ñịnh về 
quản lý chất lượng công trình do Bộ xây dựng ban hành. 

Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biện pháp 
thi công xây lắp, quản lý chất lượng nước, kiểm ñịnh ñồng hồ ño nước và 
quy cách chất lượng vật tư hàng hóa trước khi nhập kho. 

Nghiên cứu, áp dụng và lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
ñến công tác thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản và công tác thuộc phòng kế 
hoạch, kỹ thuật quản lý. 

Quản lý các bộ phận trực thuộc bao gồm: sản xuất, thi công, sửa chữa, ghi 
thu. 

4.3 Phòng Quản lý khách hàng 

Tham mưu giúp việc Ban Giám ñốc Công ty trong công tác kinh doanh, tổng 
hợp số liệu chuẩn thu, thực thu phát hành hóa ñơn thu tiền nước, giải quyết 
các vấn ñề liên quan ñến việc tiêu thụ nước và quan hệ khách hàng. 

Nghiên cứu, lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ñến công tác 
kinh doanh dịch vụ và quản lý khách hàng. 

4.4 Phòng Tài chính kế toán 

Thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác quản lý tài chính, kế toán theo 
quy ñịnh của pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu nhằm khai 
thác, huy ñộng và sử dụng nguồn vốn hoạt ñộng sản xuất kinh doanh có hiệu 
quả nhất. Theo dõi, giám sát quản lý vốn ñầu tư tại Công ty. 

Một số nhiệm vụ cụ thể: 

Xây dựng kế hoạch huy ñộng nguồn vốn ñảm bảo hoạt ñộng sản xuất kinh 
doanh của Công ty. 

Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính hàng tháng, quí và năm của Công ty. 
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Thực hiện thu, chi ñúng quy ñịnh (có chứng từ hợp lệ, hóa ñơn tài chính). 

Quản lý tồn quỹ ñúng quy ñịnh (nghiêm cấm việc cho mượn quỹ). Hàng 
tháng phải kiểm kê ñối chiếu tồn quỹ. 

Lập báo cáo và quyết toán các loại thuế của Công ty (bao gồm cả thuế 
TNCN của CB-CNV Công ty)  với cơ quan thuế, kiểm tra và nộp thuế ñúng 
quy ñịnh của Nhà nước. 

Chủ trì xử lý các khoản nợ khó thu, nợ xấu… theo dõi công tác chống thất 
thu. 

Bảo quản chứng từ, lưu giữ theo quy ñịnh của Nhà nước. 

Hàng tháng báo cáo tình hình thu chi và báo cáo kế hoạch thanh khoản trình 
Chủ tịch, Giám ñốc và Kiểm soát viên Công ty. 

Soạn thảo các quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ tài chính kế toán. 

Nhận ñịnh, phân tích và ñánh giá các hoạt ñộng tài chính. ðề xuất các giải 
pháp về quản lý tài chính. Tham mưu ñịnh hướng phát triển, bảo toàn và 
phát huy hiệu quả nguồn vốn của Chủ sở hữu và ñảm bảo SXKD có lợi 
nhuận cao. Phát hiện những lãng phí, thiệt hại ñã xảy ra ñể có biện pháp 
khắc phục. 

Quan hệ tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước. Thực hiện các quy ñịnh về 
công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản, quản lý tiền mặt. 

Trực tiếp làm việc và cung cấp hồ sơ có liên quan cho cơ quan chức năng 
(kiểm toán, thuế, thanh tra…) khi có yêu cầu. 

Lập báo cáo tài chính theo quy ñịnh, riêng báo cáo tài chính năm phải kết 
thúc ñầu tháng ba hằng năm.       

Duy trì hệ thống kế toán ñảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính. 

Thực hiện các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng hoặc 
các công tác khác do Chủ tịch, Ban Giám ñốc trực tiếp phân công. 

Cụ thể chức năng nhiệm vụ Nhà máy, Trạm Cấp nước, ðội quản lý thi 
công trực thuộc Công ty như sau: 

4.5 Nhà máy nước Tây Ninh (khai thác nước mặt) 

ðịa chỉ: ñường Bời Lời, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh. 

Ngày thành lập: Nhà máy nước Tây Ninh ñược xây dựng và ñưa vào sử 
dụng năm 1994, công suất thiết kế 7000 m3/ngày ñêm. Năm 2004 nhà máy 
ñược nâng cấp lên 18.000 m3/ngày ñêm và ñưa vào sử dụng năm 2010. 

Chức năng: 

Nhà máy nước Tây Ninh là ñơn vị trực tiếp sản xuất, trực thuộc Công ty 
TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh, có các chức năng sau ñây: 

Tổ chức khai thác và  xử lý nguồn nước thô lấy từ Hồ Dầu Tiếng ñạt tiêu 
chuẩn chất lượng quy ñịnh;  
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Cung cấp nước sạch an toàn liên tục ñáp ứng nhu cầu sinh hoạt, ăn uống và 
các dịch vụ sản xuất trên ñịa bàn thành phố Tây Ninh, thị trấn Hòa Thành, 
Châu Thành và các vùng tiếp giáp của huyện Hòa Thành và huyện Châu 
Thành với thành phố Tây Ninh. 

Nhiệm vụ: 

Tổ chức xử lý và cung cấp nước sạch an toàn, liên tục theo ñúng kế hoạch, 
ñảm bảo an toàn lao ñộng và vệ sinh môi trường. 

Thực hiện tốt quy trình kiểm soát chất lượng nước, sử dụng hóa chất, ñiện và 
các loại vật tư ñảm bảo hiệu quả trên tinh thần tiết kiệm hợp lý. 

Thực hiện các biện pháp  quản lý bảo vệ nguồn nước, các nguồn ô nhiễm, 
xác ñịnh ranh giới, lắp ñặt biển báo, tổ chức bảo vệ an toàn nguồn nước.   

Tổ chức bảo vệ Nhà máy, các tuyến ống, tài sản ñược phân cấp quản lý và 
thực hiện tốt các phương án phòng chống cháy nổ, ñảm bảo an toàn tuyệt ñối 
cho người và tài sản. 

Lập kế hoạch  bảo trì, bảo dưỡng, dự phòng  máy móc thiết bị, kịp thời khắc 
phục các sự cố, rủi ro, tham gia nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật trong công tác 
vận hành, quản lý phục vụ sản xuất nước. 

Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý lao ñộng, ñào tạo, nâng cao chất 
lượng nguồn lực của Nhà máy theo sự phân cấp của Công ty, ñáp ứng nhu 
cầu phát triển, tự ñộng hóa và hiện ñại hóa. 

4.6 Tr ạm Cấp nước Gò Dầu 

ðịa chỉ: 276 ñường QL22B nội ô thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 
Ninh. 

Công suất: thiết kế 2.500 m3/ngày ñêm, khai thác nước ngầm. Hiện tại có 3 
nhà máy: Rạch Sơn, Nhà văn hóa và Lò gạch. 

Chức năng, nhiệm vụ:  

Tổ chức sản xuất và cung cấp nước sạch cho trung tâm thị trấn huyện Gò 
Dầu và vùng phụ cận ñạt hiệu quả chất lượng nước theo tiêu chuẩn quy ñịnh, 
ñảm  bảo an toàn lao ñộng và vệ sinh môi trường. 

Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trong phạm vi 
nhà máy, bảo quản tốt tài sản Công ty giao. 

Khai thác và quản lý sản lượng nước ñạt và vượt chỉ tiêu Công ty giao. 

Phối hợp với các ñơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý khách hàng, 
các dịch vụ cấp nước, chăm sóc và phát triển khách hàng; tổ chức giải quyết 
thỏa ñáng và kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. 

Quản lý, kiểm soát tốt quy chế ghi thu tiền nước. 

Tổ chức quản lý hiệu quả ñịa bàn cấp nước; quan hệ tốt với ñịa phương, các 
ngành chức năng nhằm tạo thuận lợi giải quyết công việc. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh ñạo Công ty giao. 



 

  14/58 

 

4.7 Tr ạm Cấp nước Trảng Bàng 

ðịa chỉ: Khu phố thương mại Trảng Bàng, ñường QL22A thị trấn Trảng 
Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

Công suất: thiết kế 3.000 m3/ngày ñêm, khai thác nước ngầm. Hiện tại có 3 
nhà máy: Khu công nghiệp Trảng Bàng, Giếng mạch và Sân Vận ñộng. 

Chức năng, nhiệm vụ:  

Tổ chức sản xuất và cung cấp nước sạch cho trung tâm thị trấn huyện Trảng 
Bàng và vùng phụ cận ñạt hiệu quả chất lượng nước theo tiêu chuẩn quy 
ñịnh, ñảm  bảo an toàn lao ñộng và vệ sinh môi trường. 

Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trong phạm vi 
nhà máy, bảo quản tốt tài sản Công ty giao. 

Khai thác và quản lý sản lượng nước ñạt và vượt chỉ tiêu Công ty giao. 

Phối hợp với các ñơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý khách hàng, 
các dịch vụ cấp nước, chăm sóc và phát triển khách hàng; tổ chức giải quyết 
thỏa ñáng và kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. 

Quản lý, kiểm soát tốt quy chế ghi thu tiền nước. 

Tổ chức quản lý hiệu quả ñịa bàn cấp nước; quan hệ tốt với ñịa phương, các 
ngành chức năng nhằm tạo thuận lợi giải quyết công việc. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh ñạo Công ty giao. 

4.8 Tr ạm Cấp nước Bến Cầu 

ðịa chỉ: Cầu ðìa Xù, ñường 786 thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 
Ninh; 

Công suất: thiết kế 2.000 m3/ngày ñêm, khai thác nước ngầm; 

Chức năng, nhiệm vụ:  

Tổ chức sản xuất và cung cấp nước sạch cho trung tâm thị trấn huyện Bến 
Cầu và vùng phụ cận ñạt hiệu quả chất lượng nước theo tiêu chuẩn quy ñịnh, 
ñảm  bảo an toàn lao ñộng và vệ sinh môi trường. 

Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trong phạm vi 
nhà máy, bảo quản tốt tài sản Công ty giao. 

Khai thác và quản lý sản lượng nước ñạt và vượt chỉ tiêu Công ty giao. 

Phối hợp với các ñơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý khách hàng, 
các dịch vụ cấp nước, chăm sóc và phát triển khách hàng; tổ chức giải quyết 
thỏa ñáng và kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. 

Quản lý, kiểm soát tốt quy chế ghi thu tiền nước. 

Tổ chức quản lý hiệu quả ñịa bàn cấp nước; quan hệ tốt với ñịa phương, các 
ngành chức năng nhằm tạo thuận lợi giải quyết công việc. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh ñạo Công ty giao. 
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4.9 Tr ạm cấp nước Châu Thành 

ðịa chỉ: thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

Chức năng:  

Quản lý 01 Trạm bơm giếng khoan và 01 Trạm tăng áp trên ñịa bàn huyện 
Châu Thành; 

Quản lý một phần ñịa phận phường 1, phường 2 thành phố Tây Ninh và 
huyện Châu Thành. 

Nhiệm vụ:  

Sản xuất nước sạch  và vận hành trạm bơm tăng áp;  

Quản lý,thi công lắp ñặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cấp nước ñồng hồ 
nước; thay thế ñồng hồ nước trên ñịa bàn quản lý; 

Quản lý công tác thu tiền nước và ghi chỉ số ñồng hồ nước; 

Lập kế hoạch phát triển khách hàng, kế hoạch thay thế ñồng hồ nước, kế 
hoạch duy tu bảo dưỡng hệ thống cấp nước trên ñịa bàn; 

Hoạch ñịnh kế hoạch mở rộng mạng lưới cấp nước hiện tại và trong tương 
lai trên ñịa bàn mình quản lý. 

4.10 ðội Quản lý thi công thành phố 

ðịa chỉ: Số 489 ñường 30/4 phường 1, thành phố Tây Ninh 

Chức năng:  

Quản lý ñịa phận thành phố Tây Ninh và một phần ñịa phận huyện Hòa 
Thành 

Nhiệm vụ:  

Quản lý, thi công lắp ñặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cấp nước ñồng hồ 
nước; thay thế ñồng hồ nước trên ñịa bàn quản lý; 

Quản lý công tác thu tiền nước và ghi chỉ số ñồng hồ nước; 

Lập kế hoạch phát triển khách hàng, kế hoạch thay thế ñồng hồ nước, kế 
hoạch duy tu bảo dưởng hệ thống cấp nước trên ñịa bàn; 

Hoạch ñịnh kế hoạch mở rộng mạng lưới cấp nước hiện tại và trong tương 
lai trên ñịa bàn mình quản lý. 

4.11 ðội Quản lý thi công Hòa Thành 

ðịa chỉ: Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

Chức năng:  

Quản lý ñịa phận huyện Hòa Thành và một phần ñịa phận huyện Dương 
Minh Châu. 

Nhiệm vụ:  

Quản lý,thi công lắp ñặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cấp nước, ñồng hồ 
nước; thay thế ñồng hồ nước trên ñịa bàn quản lý; 
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Quản lý công tác thu tiền nước và ghi chỉ số ñồng hồ nước; 

Lập kế hoạch phát triển khách hàng, kế hoạch thay thế ñồng hồ nước, kế 
hoạch duy tu bảo dưỡng hệ thống cấp nước trên ñịa bàn; 

Hoạch ñịnh kế hoạch mở rộng mạng lưới cấp nước hiện tại và trong tương 
lai trên ñịa bàn quản lý. 

4.12 ðội Quản lý chất lượng nước và chống thất thoát 

ðịa chỉ: Số 489 ñường 30/4 phường 1, thành phố Tây Ninh 

Chức năng: 

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý mạng lưới cấp 
nước, nghiên cứu các chế ñộ vận hành của toàn bộ hệ thống cấp nước ñể 
phân vùng cấp nước cho từng khu vực trên cơ sở phân tích ưu khuyết ñiểm 
của công trình hiện có, ñặc tính kỹ thuật hoạt ñộng của các công trình so với 
thiết kế nhằm ñưa hệ thống mạng lưới cấp nước hoạt ñộng tối ưu làm giảm 
tỷ lệ thất thoát xuống mức thấp nhất; 

Nghiên cứu ñưa ra các biện pháp quản lý mạng lưới cấp nước và các công 
trình trên mạng lưới cấp nước ñể duy trì chế ñộ làm việc tối ưu bảo ñảm chất 
lượng nước và áp lực cấp nước phù hợp với ñiều kiện kinh tế kỹ thuật của 
mạng lưới cấp nước hiện có ñể làm giảm tổn thất áp lực và giảm thất thoát 
nước; 

Nghiên cứu và ñề nghị sử dụng các thiết bị ño (thủy lượng kế) các loại 
ñường kính ống, vật tư thiết bị, các thủy lượng kế hiện ñang lắp ñặt về tuổi 
thọ, niên hạn sử dụng, sai số hư hỏng ñể ñề nghị thay thế cho phù hợp nhằm 
hạn chế thất thoát nước. 

Phối hợp với Nhà máy nước, trạm cấp nước các ðội quản lý thi công ñể 
kiểm tra chất lượng nước. 

Nhiệm vụ: 

Thực hiện các giải pháp kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước cho toàn Công ty  

Cập nhật mạng lưới cấp nước của toàn Công ty bổ sung vào mạng còn thiếu 
ñể phục vụ cho công tác quản lý mạng 

Nghiên cứu tìm ra nguyên nhân hư hỏng thường gặp của ñồng hồ và ñộ 
chính xác của từng loại ñồng hồ theo các thông số quy ñịnh trong công tác 
kiểm ñịnh ñồng hồ nước. Thống kê kiểm ñịnh lại các ñồng hồ ñã thay thế 
của từng khu vực, thời gian sử dụng, sai số của ñồng hồ ñề nghị thay mới 
ñồng hồ hoặc kiểm ñịnh lại; 

Thực hiện dò tìm rò rỉ của mạng lưới cấp nước; phối hợp kiểm tra sử dụng 
nước của khách hàng (kể cả ñồng hồ ) phát hiện các trường hợp hỏng hóc 
của ñồng hồ như: ðồng hồ ñứng, hoạt ñộng không bình thường, mất chì; 
phát hiện các trường hợp sử dụng nước bất hợp pháp, báo cáo phòng xử lý; 

Thường xuyên học hỏi kinh nghiệm của các Công ty bạn, nâng cao học tập 
về cách quản lý mạng lưới cấp nước ñể làm giảm thất thoát nước ñến mức 
thấp nhất. 
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5. Các ñơn vị trực thuộc 

5.1  Chi nhánh: Không có.  

5.2 Các công ty con: Không có. 

5.3  Nhà máy, Trạm Cấp nước, ðội quản lý thi công trực thuộc Công ty 

� Nhà máy nước Tây Ninh 
� Trạm Cấp nước Gò Dầu 
� Trạm Cấp nước Trảng Bàng 
� Trạm Cấp nước Bến Cầu 
� Trạm cấp nước Châu Thành 
� ðội Quản lý thi công thành phố 
� ðội Quản lý thi công Hòa Thành 
� ðội Quản lý chất lượng nước và chống thất thoát 

6. Thực trạng lao ñộng 

Tại thời ñiểm ngày 24/9/2015, tổng số CBCNV có tên trong danh sách 
thường xuyên của Công ty là 129 người, trong ñó cơ cấu như sau:  

6.1 Tổng số lao ñộng 

6.2 Các tổ chức ñoàn thể 

Chi bộ Công ty TNHH MTV C ấp thoát nước Tây Ninh  

Tổng số ñảng viên là 24 người. Trong năm 2014 Chi bộ ñã thực hiện ñầy ñủ 
chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác lãnh ñạo tại doanh nghiệp theo 

Tiêu chí 
Số lượng 

(người) 
Tỷ trọng (%) 

Phân theo trình ñộ lao ñộng 129 100,00 

- Trên ñại học - - 

- Trình ñộ ñại học 32 24,81 

- Trình ñộ cao ñẳng, trung cấp 52 40,31 

- Trình ñộ khác 45 34,88 

Phân theo loại hợp ñồng lao ñộng 129 100,00 

- Lao ñộng không thuộc diện ký hợp ñồng lao ñộng   

- Hợp ñồng không xác ñịnh thời hạn 126 97,67 

- Hợp ñồng xác ñịnh thời hạn từ 1-3 năm 1 0,78 

- Hợp ñồng thời vụ 2 1,55 

Phân theo giới tính 129 100,00 

- Nam 99 76,74 

- Nữ 30 23,26 
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các chủ trương ñường lối của ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, 
nghị quyết, chỉ thị của ðảng ủy cấp trên. Chi bộ ñoàn kết, trí tuệ, kiện toàn 
bộ máy tổ chức lãnh ñạo vận dụng nhiều giải pháp hoàn thành kế hoạch sản 
xuất kinh doanh tại ñơn vị. Năm 2014 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Công ñoàn Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh  

Tổng số ñoàn viên công ñoàn là 122 người trong tổng số 129 CBCNV toàn 
Công ty. Phát huy truyền thống  ñoàn kết gắn bó từ nhiều năm nay, dưới sự 
quan tâm lãnh ñạo của Chi bộ, Ban giám ñốc Công ty và Liên ñoàn Lao 
ñộng tỉnh Tây Ninh. Năm 2014 Công ñoàn cơ sở Công ty ñạt vững mạnh. 

Chi ñoàn Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh  

Chi ñoàn: Tổng số ñoàn viên là 25 ñoàn viên, dưới sự lãnh ñạo của cấp ủy 
Chi bộ Công ty và sự chỉ ñạo trực tiếp từ ðoàn ủy Khối doanh nghiệp tỉnh 
Tây Ninh. Chi ñoàn hoạt ñộng với một số phong trào do ðoàn khối cấp trên 
và Ban giám ñốc Công ty phát ñộng. Năm 2014 Chi ñoàn ñạt vững mạnh 
xuất sắc 

VI.  HOẠT ðỘNG  SẢN XUẤT KINH DOANH C ỦA CÔNG TY  

1. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước 
khi cổ phần hóa 

  

 
 

Stt Chỉ tiêu ðvt Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 
1 Nước sản xuất m3 6.506.861  7.055.623  7.412.455  
2 Nước tiêu thụ m3 4.950.984  5.388.856  5.689.019  
3 Tỷ lệ hao % 23,91  23,62  23,25  
4 Tổng số khách hàng hộ 18.858,00  20.429,00  22.032,00  
5 Tổng doanh thu ñồng 31.382.355.312  36.575.564.795  41.279.141.375  

5.1 Doanh thu nước ñồng 30.323.694.759  34.911.853.696  39.423.777.345  

5.2 
Doanh thu dịch vụ 
công trình 

ñồng 715.087.306  1.340.793.688  1.078.608.933  

5.3 
Doanh thu hoạt ñộng 
tài chính 

ñồng 341.230.811  307.624.294  257.392.607  

5.4 Doanh thu khác ñồng 2.342.436  15.293.117  519.362.490  
6 Tổng chi phí ñồng 35.526.797.231  37.191.908.829  41.183.476.375  
7 Lợi nhuận trước thuế ñồng (4.144.441.919)  (616.344.034) 95.665.258  
8 Lợi nhuận sau thuế ñồng     33.816.973  

9 
Cấp bù từ ngân sách 
nhà nước 

ñồng 4.805.077.928  1.769.144.552  1.151.105.080 

9.1 Bù lỗ ñồng 4.144.441.919  616.344.034  -  

9.2 
Các quỹ khen thưởng, 
phúc lợi 

ñồng 660.636.009  1.152.800.518  1.184.922.053  
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 Số liệu chi tiết tình hình tài chính Công ty TNHH MTV C ấp thoát nước 
Tây Ninh ñược tóm tắt ở bảng sau: 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 
 

TT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

1 
Vốn chủ sở hữu (không bao gồm số dư 

quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi ) 
29.570 33.098 33.132 

2 Nợ phải trả 129.888 124.117 120.195 

2.1 Nợ ngắn hạn 63.973 62.777 62.930 

 
   Trong ñó: Nợ quá hạn 0 0 0 

2.2 Nợ dài hạn 65.915 61.340 57.266 

 
   Trong ñó: Nợ quá hạn 0 0 0 

3 Nợ phải thu 2.644 3.308 2.553 

 
   Trong ñó: Nợ phải thu khó ñòi (50) (157) (216) 

4 Tổng số lao ñộng bình quân 115 116 119 

5 Tổng quỹ lương 7.594 8.574 9.031 

6 Thu nhập bình quân của người lao ñộng  6.280 6.774 6.789 

7 Tổng doanh thu 31.382 36.575 41.279 

8 Tổng chi phí 35.526 37.191 41.184 

9 Lợi nhuận trước thuế (4.144) (616) 95 

10 Lợi nhuận sau thuế (4.144) (616) 34 

11 Tổng tài sản 159.458 157.215 153.327 

12 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở 

hữu (%) 
(14,02) (1,86) 0,1 
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 Chi ti ết các khoản nợ phải thu của Công ty như sau:      

 ðơn vị tính: Triệu ñồng 
 

 
 Chi ti ết các khoản nợ phải tr ả của Công ty như sau:  

ðơn vị tính: Triệu ñồng 
 

 

2. Những nhân tố ảnh hưởng ñến kết quả kinh doanh trong năm 2014 

2.1 Thuận lợi 

Sản phẩm và dịch vụ của Công ty là một trong những sản phẩm thiết yếu ñối 
với người tiêu dùng, nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng gia tăng khi chất 
lượng ñời sống xã hội ngày càng cao. Tây Ninh có thuận lợi trong việc phát 
triển mở rộng hệ thống cấp nước bởi có lợi thế  về nguồn nước mặt ổn ñịnh 
và dồi dào lấy từ hồ Dầu Tiếng, có nguồn nước ngầm mạch sâu chất lượng 
tương ñối tốt và ñịa hình tương ñối bằng phẳng. Tuy nhiên tại tỉnh Tây Ninh 

NỢ PHẢI THU Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Phải thu ngắn hạn 2.644 3.308 2.553 

Phải thu của khách hàng 2.239 2.815 2.644 

Trả trước cho người bán 272 489 30 

Các khoản phải thu khác 184 161 95 

Dự phòng các khoản phải thu khó ñòi (51) (157) (216) 

Phải thu dài hạn - - - 

Tổng Cộng 2.644 3.308 2.553 

NỢ PHẢI TRẢ Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

 Nợ ngắn hạn  63.973 62.777 62.930 

Vay và nợ ngắn hạn 6.446 6.074 6.075 

Phải trả người bán 1.080 279 203 

Người mua trả tiền trước 116 28 28 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33 78 128 

Phải trả người lao ñộng 1.613 1.544 2.178 

Chi phí phải trả 476 630 338 

Các khoản phải trả, phải nộp khác 53.782 53.951 53.960 

Quỹ khen thưởng và phúc lợi 427 193 20 

 Nợ dài hạn  65.915 61.340 57.266 

Vay và nợ dài hạn  65.915 61.340 57.266 

Tổng nợ phải tr ả 129.888 124.117 120.196 
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có nhiều vùng nguồn nước bị nhiễm phèn nặng gây khó khăn trong sinh hoạt 
hằng ngày, từ ñó nhu cầu nước sạch là rất quan trọng và thiết yếu tại ñịa bàn 
của tỉnh. 

Hiện nay nhu cầu tiêu dùng nước sạch của các hộ dân trong tỉnh là khá lớn. 
Công ty ñang quản lý 4 trạm cấp nước trong ñó trạm cấp nước Trảng Bàng, 
Bến Cầu ñang trong tình trạng chạy hết công suất. Cho nên việc mở rộng hệ 
thống chỉ là vấn ñề trong tương lai gần. 

Là một trong những Công ty có bề dày lịch sử lâu ñời và có nhiều ñóng góp 
cho sự phát triển của  tỉnh nên Công ty luôn nhận ñược sự quan tâm của 
UBND tỉnh, nhận ñược sự hỗ trợ kịp thời của các sở ban ngành tạo ñiều kiện 
thuận lợi nhất cho Công ty thực hiện nhiệm vụ của mình. Thực tế công ty ñã 
ñược sự tin cậy của UBND tỉnh Tây Ninh trao những dự án ñầu tư lớn cấp 
thành phố như: Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Tây Ninh thuộc Dự án thứ 
ba cấp nước và vệ sinh cho các thị xã, thị trấn vay nguồn vốn ADB ñược 
Chính phủ phân cấp cho Tây Ninh quản lý, Dự án ñầu tư hệ thống thu gom 
và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh,... Bên cạnh ñó công ty cũng ñược 
tham gia vào ban quản lý dự án cấp nước và thoát nước thị trấn Mộc Bài và 
cũng là ñơn vị thụ hưởng sau khi công trình ñược ñưa vào sử dụng. Ngoài ra 
công ty cũng ñược UBND huyện Tân Biên, Tân Châu yêu cầu ñầu tư hệ 
thống cấp nước cho 2 thị trấn này với sự hỗ trợ cũng như tạo ñiều kiện tốt 
nhất cho công tác thực hiện. Dự kiến công ty sẽ ñầu tư 2 hệ thống này trong 
năm 2016 và 2018. 

Với phương thức hoạt ñộng kinh doanh phát triển bền vững dựa trên nền 
tảng giá trị gia tăng ngày càng cao cho người dân tại ñịa phương và trách 
nhiệm người lao ñộng trong Công ty, nên những năm qua Công ty luôn nhận 
ñược sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp chính quyền và sự gắn bó lâu dài, xây 
dựng cùng phát triển của toàn thể CBCNV Công ty. 

2.2 Khó khăn 

Thời gian qua dưới tác ñộng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nói 
chung và Việt Nam nói riêng ñã tác ñộng ñáng kể ñến hoạt ñộng của Công 
ty. Các chi phí sản xuất kinh doanh ñồng loạt tăng giá và biến ñộng bất 
thường như: giá ñiện, giá xăng dầu, chi phí nhân công, chi phí lãi vay cao... 
Nhưng giá nước ñầu ra không ñược ñiều chỉnh kịp thời. Là doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh hoạt ñộng theo luật doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh 
Tây Ninh, giá sản phẩm nước máy do UBND tỉnh quyết ñịnh. Thực hiện 
Quyết ñịnh số 2180/Qð-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh 
về việc triển khai cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây 
Ninh, doanh nghiệp ñã lập lộ trình ñiều chỉnh giá nước giai ñoạn 2016 – 
2018 trình các Sở, ban ngành ñến nay chưa ñược duyệt ñã tạo ra những khó 
khăn về tài chính trong tương lai.  

Hiện nay với khả năng cung cấp nước sạch của công ty là rất lớn nhưng do 
nhận thức của người dân chưa cao về tầm quan trọng của nước sạch, còn thói 
quen sử dụng nước giếng chưa qua xử lý. Không chỉ vậy việc khai thác nước 
ngầm tại các hộ gia ñình ñang diễn ra một cách tự nhiên và không kiểm soát 
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ñược. Chính vì những nguyên nhân ñó mà một số trạm cấp nước do công ty 
quản lý vẫn chưa phát hết công suất cũng như sản lượng, kế hoạch phát triển 
hàng năm không cao. 

Mật ñộ bao phủ của mạng lưới cấp nước chiếm 68,31% dân số ñô thị ñược 
cấp nước,  thấp hơn nhu cầu sử dụng nước sạch của thành phố Tây Ninh, 
vốn ñầu tư mở rộng hệ thống cấp nước là rất lớn. Mật ñộ khách hàng sử 
dụng nước còn thưa thớt, nên việc thu hồi vốn ñầu tư chậm, theo số liệu 
thống kê của ñơn vị thì mỗi năm phát triển khoảng 1.500 khách hàng. 

3. Trình ñộ công nghệ 

3.1 Nhà máy nước Tây Ninh 

Sơ ñồ dây chuyển công nghệ xử lý nước mặt NM Nước Tây Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khử trùng 
bằng Cl2  

Bể ñiều tiết 
Hồ chứa nước thô 

5.000 m3 

Bể trộn ñứng 

PAC, Vôi,  Clo 

Bể lắng ngang 

Bể lọc nhanh 

Bể chứa nước 

Trạm bơm cấp II 

 

Hồ nước thải 

 

Trạm bơm cấp I  

Nước thải ra suối 
ðùng  

Nguồn nước mặt  
Kênh Tây (cầu K18)  

Bể phản ứng 

Mạng phân phối 

 

Sân phơi bùn 
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Giải trình công nghệ 

Nước thô ñược dẫn từ Kênh Tây về nhà máy có chiều dài 1.130 m bằng 
ñường ống gang có ñường kính D800 mm , nước tự chảy về nhà máy nhờ 
chênh lệch cao trình giữa Kênh Tây và cao trình các công trình xử lý. Khi 
cao trình mực nước ở Kênh Tây thấp hơn +14,00 nước thô sẽ ñược dẫn vào 
hồ chứa nước thô và bơm vào bể trộn ñứng bằng trạm bơm cấp 1. 

Nước ñược châm Clo, Vôi và PAC trước khi vào bể trộn. 

Nước ñược dẫn vào cụm xử lý: qua các bể phản ứng, bể lắng, bể lọc. Nước 
ñược châm Clo trước khi vào bể chứa. 

Nước ñưa ra mạng lưới phân phối ñến nơi tiêu thụ bằng trạm bơm cấp II. 

Công nghệ sử dụng tại nhà máy nước là công nghệ xử lý nước mặt với chất 
lượng nước sản xuất phù hợp tiêu chuẩn nước ăn uống theo QCVN 
01/2009/BYT ban hành kèm theo thông tư 04/2009/BYT ngày 17/6/2009 
của Bộ Y tế. 

3.2 Tr ạm cấp nước Châu Thành 

Sơ ñồ dây chuyển công nghệ xử lý nước 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải trình công nghệ 

Nước thô ñược bơm từ giếng khoan (trạm bơm giếng) qua tháp ô xy ñược 
châm Clo. 

Nước ñược châm vôi ñể tăng pH trước khi vào bể lọc.  

Nước ñưa ra mạng lưới phân phối ñến nơi tiêu thụ bằng trạm bơm cấp  

Nước thô (giếng khoan) 
Trạm bơm giếng  

Tháp Oxy 

Bể lọc  

Clo(khử trùng) 

Mạng phân phối 

Bể lắng bùn  

Bể chứa  

Bơm cấp II 

ðá vôi  

Clo 



 

  24/58 

 

Chất lượng nước ñược trạm phát ra ñược sự giám sát của Phòng Hóa nghiệm 
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh và Trung Tâm Y tế Dự 
phòng Tây Ninh, áp dụng tiêu chuẩn nước ăn uống theo QCVN: 01/2009/ 
BYT ban hành kèm theo thông tư 04/2009/BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y 
tế. 

3.3 Tr ạm cấp nước Gò Dầu 

 Tr ạm Rạch Sơn  
 Sơ ñồ dây chuyển công nghệ xử lý nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải trình công nghệ 

Nước thô ñược bơm từ giếng khoan (trạm bơm giếng) qua tháp ô xy và vào bể 
lọc vật liệu nổi, Sau ñó nước ñược châm Clo trước khi vào bể chứa. Rồi ñưa 
ra mạng lưới phân phối ñến nơi tiêu thụ bằng trạm bơm cấp II. 

Chất lượng nước ñược trạm phát ra ñược sự giám sát của Phòng Hóa nghiệm 
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh và Trung Tâm Y tế Dự phòng 
Tây Ninh, áp dụng tiêu chuẩn nước ăn uống theo QCVN: 01/2009/ BYT ban 
hành kèm theo thông tư 04/2009/BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế. 

 

 

 

 

 

 
 

Nước thô (giếng khoan) 
Trạm bơm giếng  

Tháp Oxy 
(0xy hóa sắt) 

Bể lọc  

Clo(khử trùng) 

Mạng phân phối 

Bể lắng bùn  

Bể chứa  

Bơm cấp II 
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 Tr ạm Gò Gạch 
Sơ ñồ dây chuyển công nghệ xử lý nước 

 

Giải trình công nghệ  

Nước thô ñược bơm từ giếng khoan (trạm bơm giếng) qua tháp ô xy và vào 
bể lọc vật liệu nổi, Sau ñó nước ñược châm Clo trước khi vào bể chứa. Rồi 
ñưa ra mạng lưới phân phối ñến nơi tiêu thụ bằng trạm bơm cấp II. 

Chất lượng nước ñược trạm phát ra ñược sự giám sát của Phòng Hóa nghiệm 
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh và Trung Tâm Y tế Dự 
phòng Tây Ninh, áp dụng tiêu chuẩn nước ăn uống theo QCVN: 01/2009/ 
BYT ban hành kèm theo thông tư 04/2009/BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y 
tế. 

 Tr ạm Nhà Văn hóa  

 Sơ ñồ dây chuyển công nghệ xử lý nước ngầm 

 

 

 

 

 

Giải trình công nghệ  

Nước thô ñược bơm từ giếng khoan (trạm bơm giếng) lên ñược châm dung 
dịch Soña và Clo trước khi vào bồn trộn áp lực. Sau ñó ñi qua bồn lọc áp lực 

Nước thô (giếng khoan) 
Trạm bơm giếng  

Bồn trộn áp lực  

Bồn lọc áp lực  

Clo(khử trùng) 

Mạng lưới 

Sô ña 

Nước thô (giếng khoan) 
Trạm bơm giếng  

Tháp Oxy 
(0xy hóa sắt) 

Bể lọc  

Clo(khử trùng) 

Mạng phân phối 

Bể lắng bùn  

Bể chứa  

Bơm cấp II 
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rồi ra mạng lưới phân phối ñến nơi tiêu thụ. 

Chất lượng nước ñược trạm phát ra ñược sự giám sát của Phòng Hóa nghiệm 
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh và Trung Tâm Y tế Dự 
phòng Tây Ninh, áp dụng tiêu chuẩn nước ăn uống theo QCVN: 01/2009/ 
BYT ban hành kèm theo thông tư 04/2009/BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y 
tế. 

3.4 Tr ạm cấp nước Trảng Bàng 

 Tr ạm cấp nước Sân Vận ñộng  
 Sơ ñồ quy trình công nghệ xử lý nước 

Giải trình công nghệ 

Nước thô ñược bơm từ giếng khoan (trạm bơm giếng) lên ñược châm dung 
dịch Soña ñể nâng pH và clo trước khi vào bồn trộn áp lực. Sau ñó ñi qua 
bồn lọc áp lực rồi ra mạng lưới phân phối ñến nơi tiêu thụ. 

Chất lượng nước ñược trạm phát ra ñược sự giám sát của Phòng Hóa nghiệm 
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh và Trung Tâm Y tế Dự 
phòng Tây Ninh, áp dụng tiêu chuẩn nước ăn uống theo QCVN: 01/2009/ 
BYT ban hành kèm theo thông tư 04/2009/BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y 
tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nước thô (giếng khoan) 
Trạm bơm giếng  

Bồn trộn áp lực  

Bồn lọc áp lực  

Clo (khử trùng) 

Mạng lưới 

So ña 
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 Tr ạm cấp nước Giếng Mạch   

Sơ ñồ quy trình công nghệ xử lý nước 

 

 

 

 

 

 

Giải trình công nghệ  

Nước thô ñược bơm từ giếng khoan (trạm bơm giếng) lên ñược châm dung 
dịch Soña và Clo trước khi vào bồn lọc áp lực rồi ra mạng lưới phân phối 
ñến nơi tiêu thụ. 

Chất lượng nước ñược nhà máy phát ra ñược sự giám sát của Phòng Hóa 
nghiệm Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh và Trung Tâm Y tế 
Dự phòng Tây Ninh, áp dụng tiêu chuẩn nước ăn uống theo QCVN: 
01/2009/ BYT ban hành kèm theo thông tư 04/2009/BYT ngày 17/6/2009 
của Bộ Y tế. 

 Tr ạm cấp nước Khu công nghiệp Trảng Bàng 
Sơ ñồ quy trình công nghệ xử lý nước (Xem trang tiếp theo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bồn lọc áp lực  

Clo(khử trùng) 

Mạng phân phối 

So ña 

Nước thô (giếng khoan) 
Trạm bơm giếng  

Tháp Oxy 
(0xy hóa sắt) 

Bể lọc  

Clo (khử trùng) 

Mạng phân phối 

  Bể lắng bùn  

Bể chứa  

Bơm cấp II 

Vôi 

Nước thô (giếng khoan) 
Trạm bơm giếng  
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Giải trình công nghệ 

Nước thô ñược bơm từ giếng khoan (trạm bơm giếng) qua tháp ô xy. Sau ñó 
nước ñi qua bể lọc. Tại ñây nước ñược châm dung dịch vôi ñể nâng pH trước 
khi vào bể lọc. Nước ñược châm Clo trước khi vào bể chứa. Sau ñó nước 
ñược ñưa ra mạng lưới phân phối ñến nơi tiêu thụ bằng trạm bơm cấp II. 

Chất lượng nước ñược nhà máy phát ra ñược sự giám sát của Phòng Hóa 
nghiệm Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh và Trung Tâm Y tế 
Dự phòng Tây Ninh, áp dụng tiêu chuẩn nước ăn uống theo QCVN: 
01/2009/ BYT ban hành kèm theo thông tư 04/2009/BYT ngày 17/6/2009 
của Bộ Y tế. 

3.5 Tr ạm cấp nước Bến Cầu 

Sơ ñồ quy trình công nghệ xử lý nước ngầm Trạm Cấp nước Bến Cầu (cụm 
1) 

Giải trình công nghệ   

Nước thô ñược bơm từ giếng khoan (trạm bơm giếng) qua tháp ô xy.  

Nước ñược châm vôi ñể tăng pH trước khi vào bể lọc.  

Nước ñược châm Clo trước khi vào bể chứa. 

Nước ñưa ra mạng lưới phân phối ñến nơi tiêu thụ bằng trạm bơm cấp II. 

Chất lượng nước ñược nhà máy phát ra ñược sự giám sát của Phòng Hóa 
nghiệm Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh và Trung Tâm Y tế 
Dự phòng Tây Ninh, áp dụng tiêu chuẩn nước ăn uống theo QCVN: 
01/2009/ BYT ban hành kèm theo thông tư 04/2009/BYT ngày 17/6/2009 
của Bộ Y tế. 

Nước thô (giếng khoan) 
Trạm bơm giếng  

Tháp Oxy 
(0xy hóa sắt) 

Bể lọc  

Clo(khử trùng) 

Mạng phân phối 

Bể lắng bùn  

Bể chứa  

Bơm cấp II 

vôi 
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Sơ ñồ quy trình công nghệ xử lý nước ngầm 

Trạm Cấp nước Bến Cầu (cụm 2) 

 

VII.  THỰC TRẠNG DOANH NGHI ỆP TẠI THỜI ðIỂM XÁC ðỊNH GIÁ 
TRỊ DOANH NGHI ỆP. 

1. Tổng giá trị tài sản của Công ty 

Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời ñiểm 31/12/2014 trước khi xác ñịnh 
giá trị doanh nghiệp là: 153.327.837.005 ñồng. 

Trong ñó :  

- Tài sản lưu ñộng và ñầu tư  ngắn  hạn  :  8.779.513.693 ñồng 

- Tài sản cố ñịnh và ñầu tư dài hạn : 144.548.323.312 ñồng 

Số liệu sau khi xử lý tài chính như sau:   

- Tài sản lưu ñộng và ñầu tư ngắn hạn tăng thêm :  0 ñồng 

- Tài sản cố ñịnh và ñầu tư dài hạn giảm : (5.185.772.208) ñồng 

� Tổng tài sản sau xử lý tài chính : 148.409.700.217 ñồng 

Trong ñó: 

� Tài sản ñang dùng :  148.142.064.796 ñồng 

� Tài sản không cần dùng : 193.471.961 ñồng 

� Tài sản chờ thanh lý :   74.163.460 ñồng 

Nước thô (giếng 
khoan) 

Bể lọc sắt 

Tháp Oxy 

Clo(khử trùng) 

Mạng phân phối 

Bể lắng bùn 

Bể lọc Mangan  

Nén khí  

Bể chứa  

Bơm cấp II 

Thổi khí   
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2. Phân theo cơ cấu tài sản 

a. Tài sản cố ñịnh 

ðơn vị tính: ðồng 

T
T 

Khoản mục Nguyên giá 
Hao mòn 

luỹ kế 
Giá tr ị 
còn lại 

A 
Tài sản cố ñịnh ñang 

dùng 
194.476.629.224 55.114.078.121 139.362.551.103 

1 Tài sản hữu hình 188.689.755.067 54.748.771.131 133.940.983.936 

2 Tài sản cố ñịnh vô hình 953.454.564 365.306.990 588.147.574 

3 Chi phí xây dựng dở dang 91.068.842 - 91.068.842 

4 
CCDC và chi phí trả trước 

dài hạn 
4.742.350.751 - 4.742.350.751 

B TSCð không cần dùng 5.290.229.351 5.096.757.390 193.471.961 

C TSCð chờ thanh lý 705.283.499 631.120.039 74.163.460 

D TSCð giữ hộ nhà nước - - - 

 Tổng cộng 200.472.142.074 60.841.955.550 139.630.186.524 

(Nguồn: Số liệu tại thời ñiểm 31/12/2014 sau khi ñã xử lý tài chính của doanh nghiệp) 
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b. Tài sản lưu ñộng và ñầu tư ngắn hạn 

ðơn vị tính: ðồng 

STT Khoản mục Số tiền 

1 Tiền và các khoản tương ñương tiền 4.435.165.107 

2 Các khoản phải thu  2.552.761.436 

2.1 Phải thu khách hàng 2.643.976.896 

2.2 Trả trước cho người bán 30.250.000 

2.3 Phải thu khác 94.935.768 

2.4 Dự phòng các khoản phải thu khó ñòi (216.401.228) 

3 Hàng tồn kho 1.666.126.621 

4 Tài sản lưu ñộng khác 125.460.529 

4.1 Thuế GTGT ñược khấu trừ 3.903.004 

4.2 Thuế và các khoản phải thu nhà nước 1.557.525 

4.3 Tài sản ngắn hạn khác 120.000.000 

 Tổng cộng 8.779.513.693 

(Nguồn: Số liệu tại thời ñiểm 31/12/2014 sau khi ñã xử lý tài chính của doanh nghiệp) 

3. Phân theo nguồn vốn 

a. Vốn chủ sở hữu 

 

(Nguồn: Số liệu tại thời ñiểm 31/12/2014 sau khi ñã xử lý tài chính của doanh nghiệp) 

 
 
 
 
 
 
 
 

STT Khoản mục Số tiền 

1 Nguồn vốn ñầu tư của chủ sở hữu        82.065.075.955  

2 Quỹ ñầu tư phát triển 185.047.841 

3 Quỹ dự phòng tài chính 135.047.152 

4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối        (6.965.071.901) 

 Cộng     75.420.099.047  
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b. Các khoản công nợ phải tr ả 
 

ðơn vị tính: ðồng 

(Nguồn: Số liệu tại thời ñiểm 31/12/2014 sau khi ñã xử lý tài chính của doanh nghiệp) 

c. Thực trạng về ñất ñai ñang sử dụng  

Công ty ñang quản lý và sử dụng 18 lô ñất, Công ty chọn hình thức thuê ñất 
và trả tiền hàng năm nên không thực hiện ñánh giá lại giá trị ñối với các lô 
ñất Công ty ñang quản lý và sử dụng khi tiến hành ñịnh giá xác ñịnh giá trị 
doanh nghiệp. 

VIII.  PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRI ỂN KINH DOANH SAU CỔ PHẦN 
HÓA 

1. Thông tin về doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

1.1  Thông tin cơ bản 

� Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY 
NINH.  

� Tên tiếng Anh:  TAY NINH WATER SUPPLY – SEWERAGE JOINT 
STOCK COMPANY 

� Tên Tiếng Anh viết tắt: TAYNINHWASSCO. 

� Trụ sở chính: Số 489, ñường 30-4, KP1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh 

1.2 Ngành nghề kinh doanh 

Công ty vẫn tiếp tục ñẩy mạnh, phát triển ngành nghề kinh doanh hiện tại, 
bao gồm: 

STT Khoản mục Số tiền 

I Nợ ngắn hạn       9.202.849.527 

1 Vay và nợ ngắn hạn          6.074.522.138 

2 Phải trả người bán             203.114.792  

3 Người mua trả tiền trước              27.686.000  

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước             127.876.222  

5 Phải trả người lao ñộng          2.178.309.690  

6 Chi phí phải trả             337.801.494  

7 Các khoản phải trả, phải nộp khác             233.129.404  

8 Quỹ khen thưởng phúc lợi              20.409.787  

II Vay và nợ dài hạn        63.519.116.222  

 Tổng cộng     72.721.965.749  
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� Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu 
cầu khác; 

� Sản xuất kinh doanh nước tinh khiết; 

� Lập dự án ñầu tư, quản lý dự án ñầu tư, thiết kế, giám sát và xây dựng các 
công trình cấp  thoát nước trong và ngoài tỉnh; 

� Sản xuất các sản phẩm cơ khí, nhựa, chuyên ngành cấp thoát nước; 

� Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp, thoát nước; 

� Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; 

� Quản lý thoát nước và vệ sinh môi trường; 

� Hoạt ñộng kinh doanh khác theo quy ñịnh của pháp luật.  

1.3  Tổ chức bộ máy công ty 

Về cơ bản cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty không thay ñổi nhiều sau khi 
cổ phần hóa. Sơ ñồ tổ chức công ty như sau: 

Sơ ñồ tổ chức của Công ty sau cổ phần hóa (Xem trang tiếp theo) 
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ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 

HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ðỐC 

PHÓ GIÁM ðỐC 

PHÒNG TC-KT PHÒNG TC-HC PHÒNG KH-KT PHÒNG QL-KH 

Trạm cấp 
nước 

Bến Cầu 

Trạm 
cấp 

nước 
Gò Dầu 

Trạm cấp 
nước 
Trảng 
Bàng 

Trạm cấp 
nước 
Châu 
Thành 

 

Nhà máy 
nước Tây 

Ninh 

ðội quản 
lý thi công 

Tp Tây 
Ninh 

ðội quản 
thi công 

Hòa 
Thành 

BAN KIỂM SOÁT 

ðội QL 
chất lượng 

nước & 
chống thất 

thoát 

Trạm cấp 
nước 
Tân 

Châu 

Trạm cấp 
nước 

Tân Biên 
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2. Phương án ñầu tư và chiến lược phát triển của Công ty sau cổ phần hóa 

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa 

a. Chiến lược phát triển 

Theo Quyết ñịnh của UBND tỉnh Tây Ninh số 22/2014/Qð-UBND ngày 
19/8/2014 về việc ban hành Chương trình phát triển ñô thị tỉnh Tây Ninh giai 
ñoạn 2014-2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030, thì giai ñoạn 2016-2020 số 
lượng các ñô thị trên ñịa bàn toàn tỉnh là 14 ñô thị tăng thêm 5 ñô thị so với 
năm 2015 cụ thể như sau: 

� ðô thị loại III: có 1 ñô thị (thành phố Tây Ninh). 
� ðô thị loại IV: có 3 ñô thị (thị xã Trảng Bàng, thị xã Hòa Thành và thị 

trấn Gò Dầu) trong ñó thị trấn Gò Dầu từ ñô thị loại V ñược nâng cấp 
lên ñô thị loại IV. 

� ðô thị loại V: có 10 ñô thị trong ñó có 5 thị trấn: Tân Biên, Tân Châu, 
Châu Thành, Dương Minh Châu, Bến Cầu và 5 ñô thị mới ñược hình 
thành là: Phước ðông - Bời Lời, Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc, Kà 
Tum. 

Với việc nâng cấp và gia tăng các ñô thị thì lượng nước sạch cần cung cấp 
cũng phải tăng theo ñể bắt kịp ñà phát triển của xã hội. Theo ñó thì lượng 
nước cấp cho khu vực nội ñô của ñô thị loại III sẽ nâng lên thành 150 
lít/người/ngày, ñô thị loại IV, V sẽ nâng lên thành 100 lít/người/ngày. Tiêu 
chuẩn cấp nước khu công nghiệp là 22 m3/ha/ngày. Tỷ lệ thất thoát nước 
trong toàn hệ thống năm 2020 là dưới 18%. 

Ngành nghề kinh doanh của công ty sau khi cổ phần hóa không thay ñổi 
nhiều so với hiện tại, chủ yếu tập trung nguồn lực ñể ñảm bảo phục vụ nước 
sạch cho dân cư ñô thị theo chủ trương của Nhà nước – tỷ lệ dân số ñô thị 
ñược sử dụng nước sạch ñảm bảo 90% ñối với ñô thị loại III và 60-70% ñối 
với ñô thị loại IV mà công ty ñã có hệ thống. 

Riêng dịch vụ thoát nước, hiện nay công ty chưa có quản lý về mặt này. 
Nhưng ñến 2020 dự kiến công ty sẽ tiếp nhận hệ thống thu gom và xử lý 
nước thải TP Tây ninh với công suất 5.000 m3/ngày ñêm. Từ ñó phát triển 
thêm ngành nghề dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. 

Nâng cao năng lực sản xuất theo hướng tự ñộng hóa, hiện ñại hóa, ñảm bảo 
kinh doanh hiệu quả, phấn ñấu từ năm 2016 về sau hàng năm công ty hoạt 
ñộng có lãi và ngày càng cao hơn. Xây dựng ñội ngũ cán bộ kỹ thuật và 
nghiệp vụ chất lượng, ñủ sức ñáp ứng các yêu cầu về nước sạch ngày càng 
tăng. Thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn, góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống, sức khỏe cộng ñồng… 

b. Mục tiêu 

Xây dựng công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có 
trình ñộ quản lý và công nghệ hiện ñại, có khả năng cạnh tranh trên thị 
trường, ñảm bảo ñời sống cho người lao ñộng, ñóng góp ñầy ñủ và kịp thời 
nghĩa vụ ñối với Nhà nước. 
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c. Các chỉ tiêu chính 

Sản lượng nước sản xuất trung bình mỗi năm tăng 5%, ñến năm 2018 ñạt 9 
triệu m3. 

Dự kiến doanh thu bình quân 3 năm sau cổ phần hóa ñạt 61 tỷ ñồng (tăng 
mỗi năm khoảng 9%). 

Dự kiến giá nước năm 2016 tăng 20,93% so với 2015, năm 2017 tăng 3,37% 
so với 2016, 2018 tăng 3,26% so với 2017. 

Phấn ñấu giảm tỉ lệ thất thoát – thất thu nước ñến năm 2018 còn 21,5% và 
ñến năm 2020 còn dưới 18,0%. 

Thu nhập bình quân của người lao ñộng hàng năm tăng từ 5% trở lên. 

Tỷ lệ chia cổ tức: Hai năm ñầu sau cổ phần hóa giá bán nước sạch ñiều 
chỉnh theo lộ trình 2016 – 2018 ñược sự ñồng ý của lãnh ñạo UBND tỉnh tại 
cuộc họp ngày 15/9/2015 nên Công ty quyết ñịnh ñến năm 2018 tỷ lệ cổ tức 
là 2%. 

ðầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước và chống thất thoát nước với tổng giá 
trị ñầu tư 03 năm sau cổ phần hóa là 10.869.000.000 ñồng. 

ðào tạo, nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ, ñáp ứng 100% yêu cầu về 
kỹ thuật và công nghệ. 

Trên cơ sở của tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt 
ñộng của công ty sau khi cổ phần và nền tảng các nguồn lực hiện có, Công 
ty ñưa ra dự kiến các chỉ tiêu kinh tế trong 3 năm tiếp theo như sau: 

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH SẢN XUẤT KINH DOANH T Ừ NĂM 2016 -
2018 

Stt Chỉ tiêu ðvt 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

1 Nước sản xuất 
1.000 

m3 
7.760  8.200  8.600  9.000  

2 Nước tiêu thụ 
1.000 

m3 
5.973  6.355  6.708  7.065  

3 Tổng doanh thu 
Triệu 

ñồng 
44.132  57.102  62.229  67.596  

3.1 Doanh thu nước 
Triệu 

ñồng 
43.132  56.002  61.029  66.296  

3.2 Doanh thu dịch vụ công trình 
Triệu 

ñồng 
800  850  900  950  

3.3 Doanh thu hoạt ñộng tài chính 
Triệu 

ñồng 
200 250  300  350  
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d. Căn cứ 

Kế hoạch kinh doanh cho giai ñoạn 2016 – 2018 ñược công ty xây dựng dựa 
trên sự tính toán về khả năng tiêu thụ nước trong tương lai trên cơ sở giá 
nước có khả năng ñiều chỉnh so với hiện tại. Tuy nhiên giá nước dự kiến 
chưa ñược UBND tỉnh phê duyệt và có thể thay ñổi theo sự phê duyệt giá 
nước của UBND tỉnh Tây Ninh hằng năm. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Tổng chi phí 
Triệu 

ñồng 
41.193  53.289  58.044  63.084  

5 Lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

ñồng 
2.939  3.813  4.184  4.512  

5.1 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 

(20%) 

Triệu 

ñồng 
          588            763            837            902  

5.2 Lợi nhuận sau thuế 
Triệu 

ñồng 
       2.351         3.050         3.347         3.610  

6 Vốn ñiều lệ 
Triệu 

ñồng 
  105.768    105.768   105.768    105.768  

7 Tỷ suất lợi nhận/Vốn ñiều lệ % 2,223  2,884  3,166  3,413  

8 Tỷ lệ chia cổ tức % 
 

2  2  2  

9 ðầu tư xây dựng hệ thống 
Triệu 

ñồng 
   6.000  16.000  12.000  

9.1 
Hệ thống cấp nước thị trấn Tân 

Châu: công suất 1.000 m3/ngày 

Triệu 

ñồng  
6.000  10.000    

9.2 
Hệ thống cấp nước thị trấn Tân 

Biên: công suất 1.000 m3/ngày 

Triệu 

ñồng 
    6.000  12.000  

10 Tổng quỹ lương 
Triệu 

ñồng 
9.763  10.568  11.374  12.241  

11 Tổng số lao ñộng người 129  139  149  159  

12 Thu nhập bình quân ñ/th/ng 6.306.638  6.335.690  6.361.150  6.415.610  
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 Biểu giá nước dự kiến theo kế hoạch 2016 – 2018 như sau: 

ðvt: ñồng/m3
 

Stt ðối tượng 
Năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 
Năm 2018 

  Giá Gñc %ñc Gñc %ñc Gñc %ñc 

1 
Nước sạch dùng cho sinh 
hoạt các hộ dân cư 

6.800 8.600 20.93 8.900 3.37 9.200 3.26 

2 
Nước sạch dùng cho cơ 
quan hành chính sự nghiệp 

9.500 
11.00

0 
13.64 

11.30
0 

2.65 
11.60

0 
2.59 

3 

Nước sạch dùng cho ñơn vị 
sản xuất vật chất tại các khu 
công nghiệp trên ñịa bàn 
tỉnh 

8.200 9.400 12.77 9.700 3.09 
10.00

0 
3.00 

4 

Nước sạch dùng cho ñơn vị 
sản xuất vật chất (trừ ñối 
tượng số 3) 

10.00
0 

11.50
0 

13.04 
11.80

0 
2.54 

12.10
0 

2.48 

5 
Nước sạch dùng cho kinh 
doanh dịch vụ 

12.50
0 

14.00
0 

10.71 
14.30

0 
2.10 

14.60
0 

2.05 

 Kế hoạch kinh doanh về kinh doanh nước máy qua từng năm: 

Năm 2016 
+ Nước sản xuất: 8.200.000 m3 

+ Nước tiêu thụ: 6.355.000 m3 

+ Tỷ lệ hao: 22,50% 

Số ðối tượng 
Tỷ lệ ñối 

tượng 

Sản lượng 

tiêu thụ 

(m3) 

Giá bán 

(ñ/m3) 

Doanh thu 

nước máy 

(ñồng) 

1 Sinh hoạt các hộ dân cư  69,73% 4.431.342   8.600   38.109.536.900   

2 
Cơ quan hành chính sự 

nghiệp 
6,15% 390.833   11.000   4.299.157.500   

3 ðơn vị sản xuất vật chất, dng 8,28% 526.194   11.500   6.051.231.000   

4 Khu công nghiệp  12,83% 815.347   9.400   7.664.257.100   

5 Kinh doanh dịch vụ 3,01% 191.286   14.000   2.677.997.000   

  Tổng cộng 100% 6.355.000     58.802.179.500   
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Năm 2017 
+ Nước sản xuất: 8.600.000 m3 

+ Nước tiêu thụ: 6.708.000 m3 

+ Tỷ lệ hao: 22,00% 

Số ðối tượng 
Tỷ lệ ñối 

tượng 

Sản lượng 

tiêu thụ 

(m3) 

Giá bán 

(ñ/m3) 

Doanh thu nước 

máy (ñồng) 

1 Sinh hoạt các hộ dân cư  69,73% 4.677.488   8.900   41.629.646.760   

2 
Cơ quan hành chính sự 

nghiệp 
6,15% 

           

412.542   
11.300   4.661.724.600   

3 
ðơn vị sản xuất vật chất, 

doanh nghiệp 
8,28% 

           

555.422   
11.800   6.553.984.320   

4 Khu công nghiệp  12,83% 860.636   9.700   8.348.173.080   

5 Kinh doanh dịch vụ 3,01% 201.911   14.300   2.887.324.440   

  Tổng cộng 100% 6.708.000   
 

64.080.853.200   

Năm 2018 
+ Nước sản xuất: 9.000.000 m3 

+ Nước tiêu thụ: 7.065.000 m3 

+ Tỷ lệ hao: 21,50% 

 

 

Số ðối tượng 
Tỷ lệ ñối 

tượng 

Sản lượng 

tiêu thụ 

(m3) 

Giá bán 

(ñ/m3) 

Doanh thu 

nước máy 

(ñồng) 

1 Sinh hoạt các hộ dân cư  69,73% 4.926.425   9.200   45.323.105.400   

2 
Cơ quan hành chính sự 

nghiệp 
6,15% 434.498   11.600   5.040.171.000   

3 
ðơn vị sản xuất vật chất, 

doanh nghiệp 
8,28% 584.982   12.100   7.078.282.200   

4 Khu công nghiệp  12,83% 906.440   10.000   9.064.395.000   

5 Kinh doanh dịch vụ 3,01% 212.657   14.600   3.104.784.900   

  Tổng cộng 100% 7.65.0  
 

69.610.738.500  
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* Doanh thu dự tính ở trên ñược tính trên cơ sở doanh thu có thuế 
GTGT 5%. 

Tại ñiểm 4, ñiều 3 Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 
15/5/2012 “trường hợp giá tiêu thụ nước sạch do UBND tỉnh quyết ñịnh 
(hoặc phê duyệt) thấp hơn phương án giá nước sạch do các ñơn vị cấp nước 
lập ñã ñược Sở Tài chính thẩm ñịnh theo các nguyên tắc tính ñúng tính ñủ 
quy ñịnh thì hàng năm UBND tỉnh phải xem xét cấp bù từ ngân sách ñịa 
phương, …” 

3. Phương án sử dụng ñất 

Công ty sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ 18 khu ñất ñang quản lý và sử dụng trước 
ñây, sau chuyển sang Công ty cổ phần theo ñúng phương án sử dụng ñã ñược 
UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt. 

4. Các giải pháp thực hiện 

4.1 Giải pháp về ñiều hành hoạt ñộng của công ty cổ phần 

Sau khi chuyển sang công ty cổ phần, công ty sẽ hoạt ñộng theo luật Doanh 
nghiệp dưới sự quản lý, giám sát và ñiều hành của Hội ñồng quản trị, ban 
kiểm soát và Ban giám ñốc. Việc bầu Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát và bổ 
nhiệm Ban giám ñốc sẽ theo nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông theo quy 
ñịnh của luật doanh nghiệp và quy ñịnh của pháp luật hiện hành về công ty cổ 
phần. Cơ sở hoạt ñộng của công ty cổ phần là ñiều lệ, ñược xây dựng theo quy 
ñịnh của luật doanh nghiệp và các quy ñịnh có liên quan. 

4.2 Giải pháp về tổ chức, quản lý, ñiều hành sản xuất và kinh doanh 

 Giải pháp về tổ chức, quản lý: 

Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và 
quản lý chặt chẽ mọi hoạt ñộng của ñơn vị và các bộ phận trực thuộc 

Dần dần ñi ñến chuyên nghiệp hóa trong việc ghi chỉ số ñồng hồ nước ñể ñảm 
bảo tính chính xác. 

Kiện toàn công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng phù hợp với trình ñộ sản 
xuất, mục tiêu sản xuất kinh doanh phải có hiệu quả. 

Từng bước hoàn thiện công tác quản trị sản xuất, ñưa ra các quy trình kiểm 
soát về tiến ñộ, chất lượng, tối ưu hóa các chi phí quản lý. 

 Giải pháp ñiều hành sản xuất và kinh doanh: 

Quản lý vận hành tốt các nhà máy: duy tu, bảo dưỡng ñịnh kỳ máy móc, thiết 
bị, quản lý nguồn nguyên liệu ñầu vào. 

Thực hiện tốt các quy ñịnh về khai thác và xả thải, các biện pháp bảo vệ môi 
trường theo Luật tài nguyên nước. 

Quản lý chất lượng nước ñạt tiêu chuẩn của Bộ y tế. 

Kiện toàn bộ máy quản lý khách hàng ñể công tác phục vụ khách hàng ñược 
tốt nhất, gia tăng sản lượng tiêu thụ nước. 



 

  41/58 

 

Quản lý tốt mạng lưới, công tác ghi thu ñể hạn chế lượng nước thất thoát, thất 
thu. 

ðưa ra các biện pháp quản lý thiết thực nhất trong việc tiết kiệm chi phí ñiện 
năng. 

Quản lý tốt nguồn nhân lực của công ty với mục ñích nâng cao hiệu quả lao 
ñộng. 

4.3 Giải pháp về thị trường 

Quảng bá thương hiệu và chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngành nước, tiếp tục 
duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng máy móc, thiết bị, ñường ống 
ñảm bảo cung cấp nước sạch ñạt chất lượng ñể khẳng ñịnh uy tín thương hiệu, 
ñáp ứng nhu cầu ña dạng của từng ñối tượng khách hàng. 

Tích cực phát triển các giải pháp gia tăng khách hàng sử dụng nước, tăng sản 
lượng tiêu thụ như nghiên cứu phát triển mở rộng mạng lưới tuyến ống trên cơ 
sở phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và ñạt hiệu quả kinh tế tối ưu nhất, ñặc biệt 
quan tâm những khu vực chưa có nước. 

Dịch vụ lắp ñặt mới cho khách hàng cần phải tiện lợi, nhanh chóng cũng như 
chi phí thấp nhất có thể cho khách hàng. Phải có sự kiểm soát chặt chẻ và phải 
ấn ñịnh thời gian cho khâu thủ tục hồ sơ cũng như thi công lắp ñặt. Không gây 
khó khăn hay mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân trong việc khách hàng lắp ñặt 
mới ñể nâng mức hài lòng của khách hàng ñối với dịch vụ, từ ñó sẵn sàng chi 
trả cho sản phẩm do công ty cung cấp. Có biện pháp xử lý thỏa ñáng ñối với 
các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp hành ñộng gây cản trở cho sự phát triển 
của công ty. 

4.4 Giải pháp nâng cao năng lực sản xuất và cải tạo hệ thống sản xuất phù 

hợp 

Nâng cao năng lực sản xuất tại các nhà máy phù hợp với nhu cầu tiêu thụ. 
Thường xuyên bảo dưỡng hệ thống như sửa chữa cải tạo bể lắng và bể lọc 
cụm 1, cụm 2 Nhà máy nước Tây Ninh. Nâng cao khả năng làm việc của bể 
lắng ñể giảm lượng cặn bị giữ lại trên bể lọc từ ñó kéo dài chu kỳ rửa lọc, tiết 
kiệm lượng nước rửa lọc góp phần giảm lượng nước tiêu hao, hóa chất, tiền 
bạc và công sức của tập thể cán bộ công nhân viên công ty. 

Các trạm cấp nước còn lại thì tiếp tục nâng cao hiệu quả sản suất, nâng cao 
chất lượng sản phẩm. Ngày càng hoàn thiện hệ thống xử lý sắt và mangan nhà 
máy nước Bến Cầu ñể hệ thống hoạt ñộng ngày càng hiệu quả hơn, tốn ít hóa 
chất cũng như ñiện năng tiêu thụ hơn. ðặc biệt trong thời gian tới cần chú 
trọng quan tâm nhiều hơn ñến việc nâng công suất nhà máy nước khu công 
nghiệp Trảng Bàng vì ñây là nhóm khách hàng tiêu thụ nhiều nhất nhưng chi 
phí ñầu tư cho hệ thống là ít nhất. Việc nâng pH ñến mức yêu cầu mà hóa chất 
tiêu thụ ít nhất có thể cũng như việc mở rộng nhà máy và khoan thêm giếng ñể 
nâng cao sản lượng sản xuất ñáp ứng ñược nhu cầu ngày càng tăng của khách 
hàng là ñiều cấp bách trong thời gian tới ñây.  

Không ngừng cải tạo, vệ sinh hệ thống ñường ống và chủ ñộng ứng phó kịp 
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thời trước những biến ñộng về lưu lượng và chất lượng nước thô ñể ñảm bảo 
ñủ lượng nước sạch cung cấp và luôn ñạt tiêu chuẩn về chất lượng, cung cấp 
nước 24/24 cho các hộ dân.  

Tiếp tục kêu gọi ñầu tư từ các nguồn vốn ODA không hoàn lại hoặc vốn vay 
với lãi suất thấp ñể xây dựng nhà máy nước sạch cho thị trấn Tân Châu với 
công suất 1.000 m3/ngày ñêm và Tân Biên ñể nâng cao khả năng cung cấp, 
phạm vi hoạt ñộng của công ty, nâng cao doanh thu từ ñó rút ngắn khoảng 
cách với các công ty bạn trong khu vực. 

4.5 Giải pháp về chống thất thoát - thất thu nước 

Công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch là nhiệm vụ trọng tâm trong 
công tác sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí ñầu tư mở rộng nhà máy 
nhưng vẫn thu ñược sản lượng nước sạch phát ra mạng. ðể tiết kiệm chi phí 
thông qua việc chống thất thoát nước, Công ty cần thực hiện các biện pháp 
như sau: 

Tăng cường công tác quản lý ñồng hồ nước: ñầu tư mới, lựa chọn chủng loại 
ñồng hồ ñạt tiêu chuẩn cao, kiểm ñịnh ban ñầu và ñịnh kỳ thay thế ñồng hồ 
ñến hạn kiểm ñịnh, tăng cường kiểm tra chống thất thoát nước qua ñồng hồ. 

Tận dụng mọi nguồn lực sẵn có ñể dò tìm thường xuyên, ñịnh kỳ thực hiện rà 
soát kiểm tra hệ thống mạng lưới nhanh chóng phát hiện ống nước bị rò rỉ ñể 
kịp thời khắc phục sửa chữa.  

Luôn có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát việc ñấu nối bất hợp pháp cũng như thất 
thu sản lượng trong công tác ghi chỉ số, thu tiền nước và có biện pháp xử lý 
thỏa ñáng.  

Hàng năm công ty sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch cải tạo mạng lưới cấp 
nước. Từng bước thay các tuyến ống cũ, kém chất lượng, hủy bỏ các ống 
không còn sử dụng ñược, tiến hành phân vùng, tách mạng hình thành các 
DMA ñể kiểm soát thất thoát cho từng vùng tốt hơn. 

Việc cấp phép ñào ñường ñã ñược rút ngắn từ 20 ngày xuống còn 5 ngày hoặc 
có thể thực hiện ngay (tùy theo khu vực) cho nên ñối với các ñối tượng nợ tiền 
nước mà không muốn thanh toán hoặc ñấu nối bất hợp pháp phải xử lý nhanh 
ñể giảm lượng nước thất thu này. 

Chuẩn bị nguồn lực về mọi mặt ñể dần tiến ñến ñầu tư các phần mềm quản lý 
chạy trên nền công nghệ GIS ñể quản lý hệ thống kỹ thuật hạ tầng, quản lý 
khách hàng, ñầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 
thủy lực, quản lý mạng lưới. 

Các phòng ban trong công ty sẽ phối hợp với các ñơn vị sản xuất ñể tăng 
cường công tác quản lý kỹ thuật, cùng nhau tìm ra các phương án phù hợp với 
hiện trạng cấp nước từng khu vực quản lý ñể giảm tỷ lệ thất thoát. 

Xây dựng chương trình phối hợp cộng ñồng trong việc chống thất thoát nước. 
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4.6 Giải pháp về ñầu tư phát tri ển  

ðồng hành cùng với giải pháp chống thất thoát nước và nâng cao năng lực sản 
xuất cải tạo hệ thống phù hợp, công ty ñề ra kế hoạch ñầu tư và tiến ñộ thực 
hiện cho 03 năm sau cổ phần hóa như sau:  

ðvt: triệu ñồng 

TT  Tên Công trình 
ðịa ñiểm thi 

công 
Kế hoạch 

2016 
Kế hoạch 

2017 
Kế hoạch 

2018 

 I/Công tác ñầu tư các dự án 6.000 16.000 12.000 

1 
Hệ thống cấp nước thị trấn 

Tân Châu CS 1.000 
m3/ngày 

TT Tân Châu - 
huyện Tân Châu 

6.000 10.000  

2 
Hệ thống cấp nước thị trấn 

Tân Biên1.000 m3/ngày 
TT Tân Biên - 

huyện Tân Biên 
 6.000 12.000 

 II/Ti ếp nhận dự án bàn giao   360.157 

 
1 

Hệ thống cấp nước ñô thị 
Mộc Bài - tỉnh Tây Ninh 

TT Mộc Bài - 
huyện Bến Cầu 

 
 

 158.250 

 
2 

Nhà máy xử lý nước thải 
và mạng lưới ñường ống 
ñô thị Mộc Bài - tỉnh Tây 

Ninh 

TT Mộc Bài - 
huyện Bến Cầu 

 
 

 201.907 

3 
Hệ thống ñường ống dự án 

nâng cấp ñô thị TP Tây 
Ninh bằng nguồn vốn WB 

   
Chưa xác 
ñịnh giá trị 

cụ thể 

 III/M ở rộng mạng lưới cấp nước 3.839 2.318 2.712 

1 TP Tây Ninh  768 464 542 

2 Hòa Thành  767,8 463,6 542,4 

3 Châu Thành  767,8 463,6 542,4 

4 Gò Dầu  461 325 325 

5 Trảng Bàng  614 278 434 

6 Bến Cầu  461 325 325 

 IV/Ch ống thất thoát 500 500 1000 

1 

Các dự án phòng chống 
thất thoát khác (thay thế 
ñường ống cũ, phân vùng 

tách mạng DMA, ....) 

 500 500 1000 

TỔNG CỘNG 10.339 18.818 375.869 
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4.7 Giải pháp về vốn 

Thực hiện các giải pháp tài chính của Công ty, ñẩy nhanh công tác thu tiền 
nước, chủ ñộng nguồn vốn lưu ñộng phục vụ sản xuất, hạn chế vay vốn tín 
dụng. 

Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn bằng các biện pháp như: ñầu tư từng giai 
ñoạn theo nhu cầu thị trường, lấy nguồn thu từ khấu hao, lợi nhuận ñể ñầu tư 
phát triển, tối ña hóa công suất các công trình ñầu tư. 

Mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính, ñối tác liên quan trong ngành nước 
và quan tâm ñến sự phát triển của ngành tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho các 
dự án: cải tạo, xây dựng mới các nhà máy nước, ñầu tư hệ thống mạng lưới, 
chống thất thoát nước... theo kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty. 

4.8 Giải pháp về nguồn nhân lực 

ðánh giá năng lực cán bộ lãnh ñạo, cán bộ quản lý và nhân viên, ñể tiếp tục 
cũng cố, kiện toàn bộ máy quản lý ñiều hành theo hướng gọn nhẹ, nhằm ñảm 
bảo có ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo, kỹ sư và chuyên viên giỏi ñể có ñủ năng lực 
ñiều hành hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của toàn công ty ñạt hiệu quả cao. 

Trên cơ sở kết quả ñánh giá, công ty sẽ thực hiện công tác ñiều ñộng, luân 
chuyển công tác người lao ñộng, cán bộ quản lý ñể phù hợp với trình ñộ và 
tạo ñiều kiện phát huy hết năng lực cá nhân. 

Hàng năm, thực hiện công tác ñào tạo nâng cao trình ñộ cho người lao ñộng 
và cán bộ quản lý. ðào tạo nâng cao tay nghề, nâng cao năng lực quản lý, phát 
huy tiềm lực sẵn có của người lao ñộng.... 

ðể người lao ñộng yên tâm gắn bó lâu dài, công ty sẽ xây dựng chế ñộ ñãi ngộ 
phù hợp cho các cán bộ, công nhân viên và quan tâm nhiều hơn ñến cán bộ 
công nhân viên có năng lực. Bên cạnh ñó, công ty cũng luôn tạo ra cơ chế linh 
hoạt ñể làm ñộng lực cho cán bộ công nhân viên rèn luyện phấn ñấu vươn lên 
ñể trở thành những cán bộ chủ chốt của công ty. 

Lấy người lao ñộng là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của công ty, luôn 
ñề cao việc ñào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng ñội ngũ cán bộ công nhân viên 
giỏi, có kinh nghiệm ở một số vị trí quan trọng. 

 Giải pháp về lao ñộng 

-   Về chính sách lao ñộng & ñào tạo phát triển nguồn lao ñộng 

o ðảm bảo ñủ số lượng và chất lượng lao ñộng phù hợp với quy mô tổ 
chức sản xuất của công ty trong từng giai ñoạn cụ thể; 

o Không ngừng nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của ñội ngũ 
cán bộ kỹ thuật, quản lý bằng các biện pháp cụ thể: Gửi ñi học các lớp 
bồi dưỡng nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ sở ñào tạo 
uy tín và chất lượng; 
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o Tổ chức ñào tạo, nâng cao tay nghề của ñội ngũ công nhân kỹ thuật bằng 
các hình thức như: ðào tạo tại chỗ và gửi ñi học các trường ñào tạo 
nghề; 

o Xây dựng tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ gắn liền với các 
chức danh ñể tuyển dụng và bố trí cán bộ; 

o Thực hiện công tác phỏng vấn trực tiếp các chuyên môn nghiệp vụ ñối 
với các nhân viên tuyển dụng mới ñể có một ñội ngũ nhân viên giàu 
kinh nghiệm và ñủ khả năng ñảm ñương công việc chuyên môn ñược 
giao. 

o ðưa ra các chính sách ñãi ngộ thỏa ñáng nhằm thu hút những cán bộ kỹ 
thuật, quản lý có trình ñộ chuyên môn cao, công nhân kỹ thuật lành 
nghề. 

o Rà soát nguồn nhân lực hiện có, sắp xếp lao ñộng hợp lý, có kế hoạch 
tuyển dụng lao ñộng có tay nghề ñể ñáp ứng yêu cầu sản xuất kinh 
doanh trong giai ñoạn tới. 

-    Về chính sách tiền lương 

o Xây dựng tổng quỹ lương trên cơ sở năng suất lao ñộng hợp lý; 

o Trả lương phù hợp với năng suất làm việc cụ thể của từng người, có thể 
khoán mức lương cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận theo nhiệm vụ 
ñược giao; 

o Có chế ñộ khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, sản xuất, biện pháp quản lý mang lại hiệu quả kinh tế cho 
công ty; 

o Thực hiện ñầy ñủ các chế ñộ cho người lao ñộng: Trích nộp bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, chế ñộ tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp. 

 Giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, ñoàn thể 

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Chi Ủy, Hội ñồng quản trị, 
Giám ñốc ñiều hành. 

Chi bộ Công ty thường xuyên phối hợp với Hội ñồng quản Trị, Giám ñốc ñiều 
hành ñưa ra các ñường lối, chủ trương, các biện pháp, giải pháp cụ thể ñể thực 
hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông. 

Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ ðảng viên, người lao ñộng thực hiện 
ñúng ñường lối chủ trương của ðảng, pháp luật của Nhà nước. 

Xây dựng ðảng và các tổ chức chính trị phát triển vững mạnh. 

Tăng cường giáo dục ñội ngũ CBCNV phát huy truyền thống, văn hóa của 
công ty ñể ñưa công ty ngày càng phát triển một cách vững chắc. 

Các ñoàn thể Công ñoàn, ðoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh thường 
xuyên phối hợp với Hội ñồng quản trị, Giám ñốc ñiều hành ñưa ra các giải 
pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội công ty ñề ra, ñộng viên tinh thần 
ñối với người lao ñộng thuộc tổ chức mình ñể họ phấn khởi và yên tâm thi ñua 
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lao ñộng sản xuất. 

Phát ñộng các phong trào thi ñua trên các lĩnh vực, bộ phận nhằm ñộng viên 
các bộ phận ñơn vị hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng kịp thời về vật chất và 
tinh thần cho các ñơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ñược giao. 

Có các giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong công ty cổ phần. 

Quan tâm ñến ñời sống tinh thần của người lao ñộng bằng cách thường xuyên 
tổ chức các hoạt ñộng phong trào: Thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ ... 

4.9 Giải pháp tiết ki ệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí 

Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí là một trong những giải pháp 
quan trọng ñể thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội của công ty ñã 
ñề ra: 

- Tuyên truyền, giáo dục, học tập Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí 
theo ñường lối chủ trương của ðảng và Nhà nước cho cán bộ, người lao 
ñộng trong toàn Công ty; 

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình sản xuất, tiêu dùng 
ñặc biệt là sử dụng nguyên nhiên vật liệu (PAC, clor, xăng, dầu..) và ñặc 
biệt là chi phí ñiện năng. Chi phí ñiện năng là khỏan mục chi phí lớn 
trong giá thành nước máy do ñó cần phải có biện pháp tiết kiệm ñiện năng 
như: 

o Luôn chủ trương vận hành máy bơm và các thiết bị xử lý nước vào 
giờ thấp ñiểm (trừ trường hợp thật cần thiết) ñể dự trữ tại các bể chứa, 
sau ñó bơm ra mạng vào giờ cao ñiểm từ bể chứa ñể hạn chế sản 
lượng ñiện vào giờ cao ñiểm có giá ñiện cao. 

o Thay thế các máy bơm và các thiết bị ñiện trong các nhà máy nước có 
công suất tiêu thụ ñiện và hao hụt ñiện lớn bằng các thiết bị có khả 
năng hoạt ñộng tương ñương nhưng tiết kiệm ñược nhiều năng lượng 
hơn. 

o Phát ñộng phong trào sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giảm chi phí 
ñiện, tiết kiệm ñiện năng. 

- Có chế ñộ khen thưởng xứng ñáng cho những tập thể cá nhân có thành 
tích trong tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; 

- ðề ra các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực hiện kê khai 
tài sản ñối với cán bộ ðảng viên theo quy ñịnh của ðảng và Pháp luật của 
Nhà nước; Giám sát việc kê khai tài sản của các ñối tượng kê khai; ñưa ra 
các quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, thanh toán tiền lương, xây 
dựng các ñịnh mức sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, ñiện năng trong sản 
xuất... và giám sát việc thực hiện các quy chế; 

- Thường xuyên rà soát, sửa ñổi bổ sung hoàn chỉnh bộ ñịnh mức giao 
khoán các ñơn vị nội bộ. 

- Các biện pháp tiết kiệm chi phí khác: 
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o Chống lãng phí về thời gian lao ñộng: ñịnh mức, ñịnh biên lại các 
công việc tại các ñơn vị, nhà máy, sử dụng trình ñộ người lao ñộng 
phù hợp với công việc ñể giảm chi phí và tăng thu nhập. 

o Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bổ sung ñủ nhân lực theo ñịnh 
hướng sử dụng lao ñộng thời vụ, tiến hành sắp xếp cải tiến công việc, 
ñịnh mức lại công việc và thực hiện khoán quỹ lương cho các ban 
hoặc các tổ, ñội thi công. 

o Xây dựng quy chế về chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, ñầu tư, 
xây dựng ñối với các công trình do công ty ñầu tư. 

IX.  PHƯƠNG ÁN VÀ CHÍNH SÁCH LAO ðỘNG 

Dựa trên cơ sở nguồn lao ñộng hiện có: ðội ngũ lao ñộng trẻ, có trình ñộ 
chuyên môn và tay nghề phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của 
Công ty sau cổ phần hóa. Công ty ñề xuất giữ nguyên lực lượng lao ñộng 
hiện tại ñang làm việc tại công ty trước cổ phần hóa. 

Số liệu cụ thể về lao ñộng tại thời ñiểm có quyết ñịnh phê duyệt giá trị doanh 
nghiêp thực hiện cổ phần hoá ñược thể hiện trong bảng dưới ñây. 

Cơ cấu lao ñộng tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần như sau: 

Tiêu chí Số lượng Tỷ trọng (%) 

Tổng cộng 129 100,00 
Phân theo trình ñộ lao ñộng 129 100,00 
- Trên ñại học 0 0 

- Trình ñộ ñại học 32 24,81 

- Trình ñộ cao ñẳng, trung cấp 52 40,31 

- Trình ñộ khác  45 34,88 
Phân theo loại hợp ñồng lao ñộng 129 100,00 
- Lao ñộng không thuộc diện ký hợp ñồng lao 
ñộng 

0 0 

- Hợp ñồng không xác ñịnh thời hạn 126 97,67 

- Hợp ñồng xác ñịnh thời hạn từ 1 - 3 năm 1 0,78 

- Hợp ñồng thời vụ (dưới 3 tháng) 2 1,55 
Phân theo giới tính 129 100,00 
- Nam 99 76,74 

- Nữ 30 23,26 
Phân theo bộ phận chuyên môn 129 100,00 
- Văn phòng Công ty 30 23,26 

- Trạm Cấp nước Gò Dầu 11 8,53 

- Trạm Cấp nước Trảng Bàng 10 7,75 

- Trạm Cấp nước Châu Thành 10 7,75 

- Trạm Cấp nước Bến Cầu 9 6,98 
- ðội quản lý thi công thành phố 17 13,18 
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Tiêu chí Số lượng Tỷ trọng (%) 

- ðội quản lý thi công Hòa Thành 11 8,53 

- ðội quản lý chất lượng nước và chống thất 
thoát 

6 4,65 

- Nhà máy nước 25 19,37 

 

X. PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VÀ CƠ CẤU VỐN ðIỀU LỆ 

1. Vốn ñiều lệ, cơ cấu vốn ñiều lệ 

+ Vốn ñiều lệ dự kiến: 105.768.270.000 ñồng (Một trăm lẻ năm tỷ bảy trăm 
sáu mươi tám triệu hai trăm bảy mươi ngàn ñồng).. 

+ Mệnh giá: 10.000 ñồng/ cổ phần 

+ Số cổ phần phát hành: 10.576.827 cổ phần. 

2. Cơ cấu sở hữu dự kiến trong công ty cổ phần như sau 

3. Trình t ự chào bán 

Thực hiện chào bán ñấu giá công khai ra bên ngoài trước, sau ñó tiến hành 
chào bán cho nhà ñầu tư chiến lược, người lao ñộng và công ñoàn công ty. 

4. Loại cổ phần và phương thức phát hành 

4.1 Chào bán công khai ra bên ngoài cho các nhà ñầu tư 

- Số lượng cổ phần chào bán công khai: 2.412.027 cổ phần, chiếm 22,81% 
vốn ñiều lệ dự kiến của Công ty. 

- Giá khởi ñiểm chào bán: 10.000 ñồng/cổ phần. 
- Thực hiện theo hình thức ñấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán 

(ñề xuất ñấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM). 

STT Cổ ñông Số lượng cổ 
phần 

Giá tr ị (ñồng) 
Tỷ 

lệ/VðL 
(%) 

1 Cổ phần Nhà nước 5.500.000 55.000.000.000 52,00% 

2 
Cổ phần bán ưu ñãi cho người 
lao ñộng theo thâm niên công tác 

169.300 1.693.000.000 1,60% 

3 
Cổ phần ưu ñãi dành cho người 
lao ñộng cam kết làm việc lâu dài 

95.500 955.000.000 0,90% 

4 Cổ phần bán ñấu giá công khai 2.412.027 24.120.270.000 22,81% 

5 
Cổ phần bán cho nhà ñầu tư 
chiến lược 

2.400.000 24.000.000.000 22,69% 

  Tổng Cộng 10.576.827 105.768.270.000 100,00% 
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4.2 Chào bán cho nhà ñầu tư chiến lược 

- Theo quy ñịnh tại ñiểm a Khoản 3 ðiều 6 Nghị ñịnh 59/2011/Nð-CP ngày 
18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước thành Công ty Cổ phần thì “Nhà ñầu tư chiến lược là các nhà ñầu tư 
trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài có năng lực tài chính và có cam kết 
bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với 
doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công 
nghệ mới; ñào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị 
doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản 
phẩm”. Dựa trên quy ñịnh này, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tây Ninh 
xây dựng các tiêu chí ñể lựa chọn nhà ñầu tư chiến lược như sau. 

- Là các nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài có năng lực tài 
chính, và có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn 
bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa 
về: 

+  Chuyển giao công nghệ mới;  
+  ðào tạo nguồn nhân lực;  
+  Nâng cao năng lực tài chính;  
+  Quản trị doanh nghiệp;  
+  Cung ứng nguyên vật liệu; 
+  Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; 
+  Thực hiện ñúng các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước về Nhà ðầu tư 
chiến lược tham gia mua cổ phần. 

- Số lượng cổ phần chào bán cho NðT chiến lược: 2.400.000 cổ phần, chiếm 
22,69% vốn ñiều lệ dự kiến của Công ty. 

- Số lượng NðT chiến lược: tối ña 3 nhà ñầu tư 
- Phương thức chào bán: Theo phương thức thỏa thuận trực tiếp. Phương 

thức thỏa thuận trực tiếp là phương thức bán cổ phần cho các nhà ñầu tư 
chiến lược theo kết quả thương thảo giữa Ban Chỉ ñạo cổ phần hóa hoặc 
Công ty ñược Ban Chỉ ñạo cổ phần hóa ủy quyền với từng nhà ñầu tư.  

- Giá bán: không thấp hơn giá ñấu thành công thấp nhất của cuộc ñấu giá 
công khai. 

- Nhà ñầu tư chiến lược sẽ tiến hành nộp tiền ñặt cọc vào tài khoản phong 
tỏa của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh. Số tiền nhà ñầu tư 
chiến lược phải ñặt cọc tương ứng với 10% giá trị cổ phần ñăng ký mua 
theo giá khởi ñiểm ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp 
từ bỏ quyền mua, nhà ñầu tư chiến lược không ñược nhận lại tiền cọc. 

4.3 Cổ phần bán cho người lao ñộng trong công ty 

4.3.1 Cơ sở pháp lý 

- Nghị ñịnh số 59/2011/Nð-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc 
chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành CTCP; 

- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn bán cổ phần lần ñầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của 
các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển ñổi thành công ty 
cổ phần; 
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- Thông tư số 33/2012- TT-BLðTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao ñộng – 
Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách ñối với 
người lao ñộng theo Nghị ñịnh số 59/2011/Nð-CP ngày 18/7/2011 của 
Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty 
cổ phần; Quyết ñịnh số 817/Qð-BLðTBXH ngày 28/5/2013 của Bộ trưởng 
Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về việc ñính chính Thông tư số 
33/2012/TT-BLðTBXH. 

4.3.2 Mục tiêu chào bán 

Mục tiêu của việc chào bán cổ phần cho người lao ñộng là nhằm gắn kết 
người lao ñộng và tạo ñộng lực của người lao ñộng với sự phát triển của 
Công ty sau cổ phần hóa. 

4.3.3 Cổ phần chào bán cho người lao ñộng trong công ty theo tiêu chuẩn 
thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước  

� Theo quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 48 Nghị ñịnh số: 59/2011/Nð-CP 
ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn 
nhà nước thành công ty cổ phần thì giá bán cổ phần cho người lao ñộng 
trong trường hợp này là “giá bán bằng 60% giá ñấu thành công thấp 
nhất (trường hợp ñấu giá công khai trước) hoặc bằng 60% giá bán thành 
công thấp nhất cho các nhà ñầu tư chiến lược (ñối với trường hợp bán 
cho nhà ñầu tư chiến lược trước)”  

� Nguyên tắc xác ñịnh thời gian công tác ñược tính ñể mua cổ phần 
ưu ñãi 

Thời gian ñược tính ñể mua cổ phần với giá ưu ñãi là tổng thời gian (tính 
theo số năm ñủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) thực tế làm việc trong khu vực 
nhà nước của người lao ñộng ñến thời ñiểm công bố giá trị của doanh 
nghiệp. Thời gian này không bao gồm thời gian thực tế làm việc ñã ñược 
tính ñể mua cổ phần với giá ưu ñãi tại doanh nghiệp cổ phần hoá trước ñó; 
thời gian thực tế làm việc ñã ñược tính hưởng chế ñộ hưu trí; thời gian thực 
tế làm việc ñã ñược tính ñể nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. 

Thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước của người lao ñộng ñến 
thời ñiểm công bố giá trị doanh nghiệp ñể tính mua cổ phần với giá ưu ñãi, 
bao gồm: 

Thời gian người lao ñộng thực tế làm việc tại doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước; cơ quan hành chính nhà nước, ñơn vị sự nghiệp nhà nước, tổ chức 
chính trị xã hội, ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang ñược hưởng lương từ nguồn 
ngân sách nhà nước; 

Thời gian có hưởng lương từ nguồn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngân 
sách nhà nước (thời gian ñào tạo, công tác…), hưởng chế ñộ bảo hiểm xã hội 
(nghỉ ốm ñau,thai sản, tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp); 

Thời gian làm việc theo hình thức nhận khoán sản phẩm, khối lượng công 
việc trong thời gian này mà doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có trả lương 
và có ñóng bảo hiểm xã hội cho người lao ñộng theo quy ñịnh của pháp luật. 
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� Nguyên tắc xác ñịnh 

Nguyên tắc xác ñịnh số cổ phần nguời lao ñộng có tên trong danh sách 
thường xuyên của doanh nghiệp tại thời ñiểm công bố GTDN ñược mua ưu 
ñãi. 

Người lao ñộng có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại 
thời ñiểm công bố GTDN ñược mua tối ña 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế 
làm việc tại khu vực nhà nước. 

� Số lượng cổ phần chào bán 

Tổng số lao ñộng tại thời ñiểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là: 
129 người. 

Tổng số lao ñộng ñược mua cổ phần theo giá ưu ñãi: 122 người . Số người 
không ñủ ñiều kiện mua là 7 người (do chưa ñủ 1 năm công tác tại khu vực 
Nhà nước).  

Tổng số năm công tác của người lao ñộng ñược mua cổ phần ưu ñãi trong 
khu vực Nhà nước: 1.693 năm. 

Số lượng cổ phần chào bán: 169.300 cổ phần, chiếm 1,60% vốn ñiều lệ dự 
kiến của Công ty cổ phần. 

Giá bán cho người lao ñộng: Bằng 60% giá ñấu thành công thấp nhất của ñợt 
ñấu giá công khai. 

4.3.4 Cổ phần chào bán cho người lao ñộng trong công ty theo ñăng ký cam 
kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần. 

Theo quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 48 Nghị ñịnh số 59/2011/Nð-CP ngày 
18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 
thành công ty cổ phần: Người lao ñộng có tên trong danh sách thường xuyên 
của doanh nghiệp tại thời ñiểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, 
thuộc ñối 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 
ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp lần ñầu) sẽ ñược mua 
thêm cổ phần ưu ñãi theo quy ñịnh sau: Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 
năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối ña không quá 2.000 
cổ phần cho một người lao ñộng. Riêng người lao ñộng là các chuyên gia 
giỏi, có trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ cao làm việc tại doanh nghiệp ñược 
mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh 
nghiệp nhưng tối ña không quá 5.000 cổ phần cho một người lao ñộng. 
Doanh nghiệp cổ phần hóa căn cứ ñặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 
của mình xây dựng và quyết ñịnh các tiêu chí ñể xác ñịnh chuyên gia giỏi, có 
trình ñộ nghiệp vụ cao và phải ñược nhất trí thông qua tại ðại hội công 
nhân viên chức của doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa. 

� Tiêu chí người lao ñộng 

Nhóm ñối tượng 1: Người lao ñộng ñang làm việc tại công ty; là những 
chuyên gia giỏi, có trình ñộ chuyên môn cao. 

Yêu cầu chung: Người lao ñộng ñang làm việc tại công ty có hợp ñồng 
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không xác ñịnh thời hạn, cam kết làm việc lâu dài cho Công ty sau khi cồ 
phần. 

Tiêu chí ñánh giá:  

ðối với khối gián tiếp: thỏa mãn một trong các ñiều kiện sau: Ban Lãnh ñạo; 
Chi ủy viên Chi bộ; Trưởng, Phó Phòng ban; thủ kho kiêm thủ quỹ Công ty. 

ðối với khối trực tiếp: Trưởng, Phó các trạm; Quản lý xưởng; Tổ trưởng, tổ 
phó các bộ phận. 

Ưu ñãi:  

ðược mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp cho 
Công ty nhưng tối ña không quá 5.000 cổ phần cho một người lao ñộng. 

Giá mua là giá ñấu thành công thấp nhất của cuộc ñấu giá công khai  

Nhóm ñối tượng 2: Là người lao ñộng ñang làm việc tại công ty ñảm bảo 
các ñiều kiện sau: Làm việc tại công ty từ 01 năm trở lên (tính từ ngày ký 
hợp ñồng chính thức); có cam kết làm việc hơn 3 năm cho công ty sau khi cổ 
phần. 

Ưu ñãi:  

ðược mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong 
Công ty nhưng tối ña không quá 2.000 cổ phần cho một người lao ñộng ; 

Giá mua là giá ñấu thành công thấp nhất của cuộc ñấu giá công khai  

� Số lượng cổ phần chào bán 

Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 95.500 cổ phần, chiếm 0,90% VðL. 

Tổng số lao ñộng ñược mua cổ phần theo dạng cam kết làm việc: 56 người. 
Trong ñó: 

Tổng số năm cam kết làm việc của người lao ñộng trong công ty ñược mua 
cổ phần theo dạng cam kết: 320 năm.  

� Trong ñó: 

+ Tổng số năm cam kết của chuyên gia giỏi tại công ty: 105 năm, tổng 
số năm cam kết của nhân viên tại công ty: 215 năm. 

4.3.5 Cổ phần chào bán cho công ñoàn công ty 

Theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ñiều 36 của Nghị ñịnh 59/2011/Nð-CP: 
“Công ñoàn cơ sở tại doanh nghiệp ñược sử dụng nguồn quỹ công ñoàn tại 
doanh nghiệp cổ phần hóa (theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 16 Luật Công 
ñoàn; không huy ñộng, vay vốn) ñể mua cổ phần ưu ñãi nhưng không quá 
3% vốn ñiều lệ”. 

� Số lượng cổ phần chào bán 

Căn cứ trên nhu cầu tình hình tài chính thực tế, Công ñoàn của Công ty 
không ñăng ký mua cổ phần ưu ñãi theo công văn số 36/CV-CðCS ngày 
29/9/2015 gửi ñến Ban chỉ ñạo cổ phần hóa. 
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4.4  Xử lý cổ phiếu không bán hết 

4.4.1 Số lượng cổ phần không bán hết bao gồm: 

Số lượng cổ phần nhà ñầu tư trúng thầu trong cuộc ñấu giá công khai nhưng 
từ chối mua. 

Số lượng cổ phần không ñược nhà ñầu tư ñăng ký mua theo phương án bán 
ñấu giá công khai ñã ñược duyệt. 

Số cổ phần không ñược nhà ñầu tư chiến lược ñăng ký mua. 

Số lượng cổ phần người lao ñộng từ chối mua theo phương án ñã ñược 
duyệt. 

4.4.2 Phương án xử lý:  

Chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho các nhà ñầu tư 
ñã tham dự ñấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với giá bán không 
thấp hơn giá ñấu thành công thấp nhất. 

Trường hợp số cổ phần không ñược nhà ñầu tư chiến lược, người lao ñộng 
trong công ty, nhà ñầu tư khác mua hết theo phương án trên thì ñược xử lý 
theo quy ñịnh hiện hành (Ban Chỉ ñạo cổ phần hóa báo cáo cơ quan có thẩm 
quyền quyết ñịnh phê duyệt phương án cổ phần hóa thực hiện ñiều chỉnh cơ 
cấu vốn ñiều lệ ñể chuyển 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần trước 
khi tổ chức ðại hội ñồng cổ ñông lần ñầu). 

5. Rủi ro dự kiến của ñợt chào bán 

5.1 Rủi ro về kinh tế 

Sự ổn ñịnh và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới là 
ñiều kiện hết sức quan trọng và cần thiết cho hoạt ñộng kinh doanh của các 
doanh nghiệp nói chung.  

Những năm vừa qua, khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế ñã 
tác ñộng mạnh mẽ ñến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tốc ñộ tăng trưởng 
GDP của Việt Nam ngày càng bị giảm sút, cụ thể tăng trưởng 6,8% năm 
2010, 5,9% năm 2011, 5,03% năm 2012 và năm 2013 tăng trưởng kinh tế có 
cao hơn một chút là 5,4%, và năm 2014 là 5,9%. 

Với các tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô, rủi ro kinh tế sẽ giảm bớt và hoạt 
ñộng của doanh nghiệp sẽ khả quan hơn trong thời gian tới.  

Hoạt ñộng chủ yếu của Công ty  TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh là 
cấp nước sạch, một sản phẩm thuộc dạng thiết yếu cho sinh hoạt của người 
dân, chiếm tỷ trọng lớn so với các mục ñích khác. Do ñó, nhìn chung, hoạt 
ñộng kinh doanh của Công ty ít bị ảnh hưởng nhiều từ rủi ro kinh tế.  

Công ty hoạt ñộng theo luật doanh nghiệp, tuy nhiên giá cả ñầu ra sản phẩm 
do UBND tỉnh quyết ñịnh.  

5.2 Rủi ro về luật pháp 

Hoạt ñộng kinh doanh của Công ty chịu sự ñiều chỉnh của nhiều văn bản 
pháp luật khác nhau như Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường, ... 
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Hệ thống luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam vẫn ñang trong quá 
trình hoàn thiện, sự thay ñổi về chính sách có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít 
nhiều ảnh hưởng ñến tình hình hoạt ñộng kinh doanh của Công ty. 

Rủi ro về chính sách vĩ mô của Nhà nước thay ñổi dẫn tới ñịnh hướng phát 
triển mở rộng của Công ty có thể gặp một số khó khăn 

Tuy nhiên, có thể thấy ñược mặt tích cực từ những thay ñổi này ñó là tạo ra 
hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ và khoa học, phù hợp với hệ thống 
pháp luật và thông lệ quốc tế, tạo ñiều kiện thu hút nguồn vốn ñầu tư nước 
ngoài cũng như giúp cho các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong nước tiến 
hành thuận lợi hơn. 

5.3 Rủi ro ñặc thù 

Nguồn nước thô nguyên liệu ñầu vào ñể sản xuất nước sạch ñược khai thác 
từ hồ Dầu Tiếng Tây Ninh và các mạch nước ngầm tại các huyện. Do ñặc 
thù của tỉnh Tây Ninh có mạch nước ngầm dồi dào, chất lượng nước ngầm 
tương ñối tốt, mực nước tỉnh thấp. Vì vậy việc khai thác nước ngầm từ các 
hộ dân rất dể dàng, do ñó người dân ít dùng nước máy. 

5.4 Rủi ro của ñợt chào bán 

ðợt phát hành ra công chúng lần ñầu của Công ty TNHH MTV Cấp thoát 
nước Tây Ninh nhằm mục ñích bán một phần vốn Nhà nước, trở thành Công 
ty Cổ phần, hoạt ñộng sao cho có hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên trong thời ñiểm hiện tại và trong thời gian sắp tới, thị trường 
Chứng khoán chưa có dấu hiệu phục hồi. Bên cạnh ñó do việc khan hiếm 
tiền ñồng trong thanh toán nên lãi suất huy ñộng của các Ngân hàng cũng 
tăng cao. Do vậy việc phát hành lần này của Công ty TNHH MTV Cấp nước 
Tây Ninh bị ảnh hưởng khá lớn. Giá bán phải ở mức hấp dẫn ñể thu hút sự 
tham gia, quan tâm của các nhà ñầu tư.  

Bên cạnh ñó do hoạt ñộng trong lĩnh vực công ích nên sự quan tâm của các 
nhà ñầu tư ñến Công ty còn chưa nhiều.  

ðể hạn chế rủi ro này Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh ñã lựa 
chọn hình thức cổ phần hóa nhưng vẫn giữ nguyên phần vốn góp chi phối 
của Nhà nước. Vốn Nhà nước chiếm 52% vốn ñiều lệ của Công ty.  

5.5 Rủi ro khác. 

Các rủi ro khác nằm ngoài dự ñoán và vượt quá khả năng phòng chống của 
con người như thiên tai, hỏa hoạn, … là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy 
ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt ñộng chung của 
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh. 

XI.  QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA 

1. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 

Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa ñược thực hiện theo quy ñịnh 
tại mục III Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài 
chính. 
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Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ phần vốn 
góp nhà nước tại Công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước 
Tây Ninh dự kiến kế hoạch tiền thu từ cổ phần hóa và nộp về Quỹ hỗ trợ sắp 
xếp doanh nghiệp của tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau: (tạm tính theo giả ñịnh 
tất cả số lượng cổ phần ñược chào bán hết và giá chào bán ñấu giá công khai 
là 10.000 ñồng/cổ phiếu)):  

STT Nội dung Số tiền (ñồng) 

1 Tiền thu từ CPH (a) 50.091.070.000 

1.1 Tiền thu từ chào bán công khai ra bên ngoài 24.120.270.000 

1.2 Tiền thu từ chào bán cho NðT chiến lược 24.000.000.000 

1.3 
Tiền thu từ chào bán ưu ñãi cho CBCNV theo thâm niên 

làm việc trong KVNN 
1.015.800.000 

1.4 
Tiền thu từ chào bán cổ phần ưu ñãi cho CBCNV theo 

dạng cam kết làm việc lâu dài 
955.000.000 

2 Chi phí CPH (b) 572.360.810 

3 Chi phí xử lý lao ñộng dôi dư (c) - 

4 Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách (d) = (a) – (b) – (c) 49.518.709.190 

 

2. Dự toán chi tiết chi phí cổ phần hóa.  

Dự toán chi phí cổ phần hóa: 

 

STT Khoản mục chi phí 
Dự toán 

(ñồng) 

A CHI PHÍ C Ổ PHẦN HÓA ðÃ ðƯỢC PHÊ DUYỆT 500.000.000 

I Chi phí tr ực tiếp tại doanh nghiệp 106.000.000 

1 Chi phí hội nghị CNVC triển khai CPH và tập huấn nghiệp vụ 20.000.000 

2 Chi phí kiểm kê tài sản vật tư 26.000.000 

3 Chi phí hoạt ñộng tuyên truyền công bố thông tin về DN 20.000.000 

4 Chi phí ñại hội cổ ñông lần ñầu 40.000.000 

II Thuê tư vấn 236.000.000 

1 Thuê kiểm toán tư vấn  xác ñịnh giá trị doanh nghiệp 160.000.000 

2 Thuê tư vấn  lập phương án CPH, xây dựng ñiều lệ 50.000.000 

3 Thuê tư vấn  bán cổ phần lần ñầu 26.000.000 

III Thù lao Ban ch ỉ ñạo và Tổ giúp việc 108.000.000 

1 Thù lao cho Ban chỉ ñạo CPH 48.000.000 
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(a): Dự toán Chi phí Cổ phần hóa ñã ñược UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt 
theo công văn số 3441/UBND-KTTC ngày 22 tháng 12 năm 2014. 

(b): Phí tổ chức ñấu giá quy ñịnh của Sở Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ 
Chí Minh theo ðiều 2 Thông tư 09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014 của Bộ 
Tài Chính là 0,3% x Tổng giá trị cổ phần thực tế bán ñược, tối ña 300 triệu 
ñồng trong cuộc ñấu giá. Tạm tính trên giả ñịnh  chào bán thành công toàn 
bộ số cổ phần chào bán công khai với giá thành công 10.000 ñồng/cổ phần. 

XII.  CAM  K ẾT 

Việc ñánh giá, lựa chọn thông tin và ngôn từ trong Bản công bố thông tin 
này ñược thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên các số liệu và 
phương án cổ phần hóa ñã ñược duyệt của Công ty TNHH MTV Cấp thoát 
nước Tây Ninh. Chúng tôi cung cấp thông tin với mục ñích giúp nhà ñầu tư 
có ñược những nhận ñịnh ñúng ñắn và khách quan trước khi tham dự ñấu giá 
mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh. Chúng tôi 
kính mong các nhà ñầu tư tham khảo kỹ Bản công bố thông tin này trước khi 
quyết ñịnh tham gia ñấu giá cổ phần của Cấp thoát nước Tây Ninh. 

Chúc các nhà ñầu tư tham dự buổi ñấu giá thành công. 

Xin trân trọng cám ơn./. 

  

2 Thù lao Tổ giúp việc 60.000.000 

IV Các khoản chi phí khác liên quan ñến cổ phần hóa 50.000.000 

B CHI PHÍ DỰ KI ẾN PHÁT SINH 72.360.810 

1 
Chi phí tổ chức thực hiện ñấu giá dự kiến trả Sở Giao dịch 

Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (b) 
72.360.810 

 Tổng cộng 572.360.810 



 

 

Tây Ninh

ðẠI DIỆN BAN CH

 

 

Tây Ninh, ngày 12 tháng 11

ðẠI DI
CÔNG TY TNHH MTV 

GIÁM ðỐC 

 

 

 

 

 

TRỊNH THÀNH NGHIÊM

Tây Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2015 

ỆN BAN CHỈ ðẠO CỔ PHẦN HÓA 
TRƯỞNG BAN 

 

 

 

NGUYỄN VĂN ðƯỚC 

 

 

 

 

 

Tây Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2015 

ẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN 
CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

ÀNH NGHIÊM  

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TRƯƠNG THỊ BÍCH TH
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C TÂY NINH  

ỞNG 

 BÍCH TH ẢO 



 

 

Tp. HCM, ngày 12

ðẠI DI
CÔNG TY C

GIÁM ðỐ

NGUY

 

 

 

Tp. HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2015 

ẠI DI ỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA  

ỐC KHỐI NGÂN H ÀNG ðẦU TƯ 

 

 

 

 

 

NGUYỄN ðĂNG KHOA  
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