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CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

Công ty Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long 
Công ty CP Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long 
Cổ phần Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là  

                 cổ phần. Mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam. 
Cổ phiếu Chứng chỉ do Công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ 

xác  định quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. 
Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. 

Cổ đông Tổ chức hay cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần và có 
đăng ký  tên trong sổ đăng ký cổ đông. 

Cổ tức Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt 
hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại sau khi đã 
thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

Vốn điều lệ Vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và được quy định tại Bản 
Điều lệ 

BCTC Báo cáo tài chính 
BCĐ Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước 

Vĩnh Long 
BKS Ban kiểm soát 
BGĐ Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long 
CNQSDĐ Chứng nhận quyền sử dụng đất 
CB-CNV Cán bộ công nhân viên 
CNTT Công nghệ thông tin 
CP Cổ phần 
CPH Cổ phần hóa 
CSH Chủ sở hữu 
ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 
DN Doanh nghiệp 
DNNN Doanh nghiệp nhà nước 
ĐVT Đơn vị tính 
HĐLĐ Hợp đồng lao động 
HĐQT Hội đồng quản trị 
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HTCN Hệ thống cấp nước 
IPO Việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng 
NMN Nhà máy nước  
Nghị định 59 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ 

về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ 
phần 

GTGT Giá trị gia tăng 
ROA Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản 
ROE Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 
SXKD Sản xuất kinh doanh 
TGV Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 

Cấp nước Vĩnh Long 
TNDN Thu nhập doanh nghiệp 
TNHH Trách nhiệm hữu hạn 
TSCĐ Tài sản cố định 
TSLĐ Tài sản lưu động 
TX Thị xã 
TT Thị trấn 
UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước 
UBND Ủy ban Nhân dân 
XDCB Xây dựng cơ bản 
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PHẦN I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA 
CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VĨNH LONG 

 
1. Thông tin liên quan đến đợt đấu giá bán cổ phần  

1 Tổ chức có cổ phiếu được chào bán  Công ty TNHH MTV Cấp Nước 
Vĩnh Long 

2 Vốn điều lệ 289.000.000.000 đồng 
3 Số lượng cổ phần  28.900.000 cổ phần 
4 Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần 
5 Loại cổ phần bán đấu giá   Cổ phần phổ thông 
6 Số lượng cổ phần bán đấu giá  5.175.400 cổ phần 
7 Chiếm tỷ lệ  17,91% vốn điều lệ 
8 Phương thức chào bán  Đấu giá công khai thông qua 

Sở GDCK TP HCM 
9 Giá khởi điểm bán đấu giá  10.100 đồng/cổ phần 
10 Bước giá  100 đồng 

11 Đối tượng tham gia  

Các tổ chức, cá nhân trong 
nước đáp ứng điều kiện theo quy 
định của Quy chế bán đấu giá cổ 
phần lần đầu ra công chúng của 
Công ty TNHH MTV Cấp nước 
Vĩnh Long. (Các nhà đầu tư nước 
ngoài không được tham gia đấu 
giá mua cổ phần theo phương án 
cổ phần hoá đã được duyệt) 

12 Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa  5.175.400 cổ phần 
13 Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phần 

14 
Địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký 
tham dự, nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ 
phần  

Tại các đại lý đấu giá 

15 
Thời gian đăng ký tham dự, nộp tiền đặt 
cọc nhận và nộp phiếu đấu giá, thời gian 
tổ chức đấu giá  

Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần 
lần đầu ra công chúng của Công ty 
TNHH MTV Cấp nước Vĩnh 
Long. 
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16 Địa điểm tổ chức đấu giá  
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ 
Chí Minh, số 16 Võ văn Kiệt, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

17 Đặt cọc  10% giá trị tổng số cổ phần đăng 
ký mua tính theo giá khởi điểm 

18 
Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần 
được quyền mua theo kết quả đấu giá tại 
các Đại lý 

Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần 
lần đầu ra công chúng của Công ty 
TNHH MTV Cấp nước Vĩnh 
Long. 

19 Thời gian nhận lại tiền đặt cọc theo kết 
quả đấu giá 

Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần 
lần đầu ra công chúng của Công ty 
TNHH MTV Cấp nước Vĩnh 
Long. 

20 Danh sách Đại lý đấu giá 
Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần 
lần đầu ra công chúng của Công ty 
TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long 

  
2. Căn cứ pháp lý bán cổ phần  
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; 
- Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; 
- Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 của Chính phủ quy định 

chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; 

- Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
63//2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối 
với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do nhà nước 
làm chủ sở hữu 

- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính Hướng 
dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các 
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ 
phần; 
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- Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính Hướng dẫn 
xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh 
nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại nghị 
định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ; 

- Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao 
động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về 
chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. 

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

- Công văn số 2191/TTg-ĐMDN ngày 03/11/2014 của Thủ Tướng Chính 
Phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn 
nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2014-2015; 

- Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 13/03/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Vĩnh Long về việc cổ phần hoá các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên 
địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2014-2015; 

- Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Vĩnh Long về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại Công ty TNHH 
MTV Cấp nước Vĩnh Long; 

- Quyết định số 01/QĐ-BCĐCPH ngày 05/03/2015 của Trưởng ban Chỉ đạo 
cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long về việc thành lập 
Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh 
Long; 

- Công văn số 1035 ngày 6/04/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc lựa 
chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và bán cổ phần tại Công ty 
TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long; 

- Quyết định số 2122/QĐ.UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh 
Long về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp 
nước Vĩnh Long để chuyển thành Công ty Cổ phần. 
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- Quyết định số 2725/QĐ.UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Vĩnh 
Long về việc phê duyệt  tiêu chí, điều kiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. 

- Quyết định số 401/QĐ.UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long 
về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV 
Cấp nước Vĩnh Long thành Công ty Cổ phần. 

3. Người chịu trách nhiệm chính đối với bản công bố thông tin  
3.1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa 
Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh 

Vĩnh Long 
Trưởng ban 

Ông Đặng Tấn Chiến Chủ tịch kiêm Giám đốc Công 
ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh 
Long 

Phó Trưởng ban 

Ông Dương Bỉnh Hân  Phó phòng Kinh tế tổng hợp, 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Long 

Thành viên 

 Ông Nguyễn Văn Lăng Phó phòng Đăng ký kinh doanh, 
Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh 
Long 

Thành viên 

Ông Trương Quan Tiến Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ 
tỉnh Vĩnh Long 

Thành viên 

Ông Huỳnh Tuấn Kiệt Chuyên viên phòng Việc làm, 
tiền lương, bảo hiểm, xã hội, Sở 
lao động, Thương binh và Xã hội 
tỉnh Vĩnh Long 

Thành viên 

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Chuyên viên phòng Kiểm tra 
thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long 

Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc Trưởng phòng Tài chính doanh 
nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh 
Long 

Thành viên 

3.2. Tổ chức phát hành:   
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VĨNH LONG 
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- Địa chỉ: Số 02, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long 

- Điện thoại: (070) 382 2583  . Fax: (070) 382 9432  
- Ông Đặng Tấn Chiến  Chức vụ: Chủ tịch kiêm giám đốc  
- Ông Nguyễn Tấn Phát Chức vụ: Phó Giám đốc 
- Ông Trần Văn Bản  Chức vụ: Phó Giám đốc 
- Ông Lương Minh Triết Chức vụ: Kiểm soát viên  
- Bà Bùi Thiện Ngọc Minh Chức vụ: Kế toán trưởng   

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin 
này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về 
tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty. 

3.3. Tổ chức thực hiện đấu giá  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HSX) 

- Địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
- Điện thoại: (84-8) 3821 7713 

3.4. Tổ chức tư vấn:  
       CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB 

- Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Gelex, số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai  Bà Trưng, Hà Nội 

- Điện thoại:(84-4) 4456 8888 Fax : (84-4) 3978 5379 
- Website:http://www.ibsc.vn 
- Chi nhánh HCM: 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, TP.HCM 
- Điện thoại:(84-8) 4456 8888 Fax : (84-8) 3821 0789 
- Ông  Ngô Phương Chí            Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong 
Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên 
cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long cung 
cấp. 
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PHẦN II 
THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 

I. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA 
1.  Tên và địa chỉ doanh nghiệp cổ phần hóa 

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VĨNH LONG 
Tên tiếng Anh: VINH LONG WATER SUPPLY COMPANY 

LIMITED 
Tên viết tắt:        VWACO 
Địa chỉ: Số 02, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh 
Long, tỉnh  Vĩnh Long, Việt Nam 
Điện thoại: (070) 382 2583 
Fax: (070) 382 9432 
Mã số thuế: 1500174831 
Website: www.capnuocvl.com.vn  
Email: capnuocvl@gmail.com 
Logo : 

  
2. Ngành nghề kinh doanh 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1500174831 (đăng ký thay đổi 
lần thứ 6 ngày 27/03/2014), ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau: 

STT Tên ngành nghề Mã ngành 
01 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh nước sạch 
3600 

(chính) 
02 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

Chi tiết: Sản xuất nước uống đóng chai 1104 

03 Bán buôn đồ uống 
Chi tiết: Kinh doanh nước uống đóng chai     4633 

04 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác  
Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình kỹ thuật hạ tầng.     4290 

05 Xây dựng công trình công ích      4220 
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STT Tên ngành nghề Mã ngành 
Chi tiết: Đầu tư xây dựng các dự án cấp nước. 

06 
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 
hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  
Chi tiết: Kinh doanh các dự án cấp nước. 

   6810 

07 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh  
Chi tiết: Kinh doanh nước uống đóng chai.    4723 

08 
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết: Tư vấn xây dựng, thiết kế, giám sát, quản lý dự án 
các công trình kỹ thuật hạ tầng. 

   7110 
 
3. Quá trình hình thành và phát triển 
Tiền thân của Công ty  được thành lập từ rất sớm và đã trải qua nhiều giai 

đoạn phát triển cho đến nay.   
* Giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1975 
- Năm 1936, nhà máy nước Hưng Đạo Vương được xây dựng với công suất 

1.200 m3/ngđ nhằm mục đích cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người dân tại Thị xã 
Vĩnh Long 

- Năm 1957 nhà máy được cải tạo, mở rộng nâng công suất lên 2.400 m3/ngđ. 
- Năm 1960 nhà máy được xây dựng thêm, nâng công suất lên 4.800 m3/ngđ.  
* Giai đoạn từ năm 1975 đến nay 
- Năm 1975, Công ty Cấp nước Cửu Long được hình thành trên cơ sở tiếp 

quản các hệ thống cấp nước của Ty Cấp thuỷ Vĩnh Long để lại bao gồm: HTCN Thị 
xã Vĩnh Long có 02 nhà máy nước Hưng Đạo Vương và Cầu Vòng; các HTCN 
huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và Bình Minh. Tổng quy mô công suất của toàn hệ thống 
là 6.500 m3/ngđ.  

- Ngày 04/07/1992, UBND tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định số 216/QĐ-UBT 
thành lập Công ty Công trình Đô thị Vĩnh Long, trong đó bổ sung thêm chức năng, 
nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh là kinh doanh phát triển nhà, vỉa hè, công viên 
cây xanh và thoát nước. 

- Ngày 12/06/1995, UBND tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định số 773/QĐ-UBT 
Về việc đổi tên Công ty Công trình Đô thị Vĩnh Long thành Công ty Cấp nước tỉnh 
Vĩnh Long với chức năng, nhiệm vụ chính là là sản xuất kinh doanh nước sạch; thi 
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công xây lắp các công trình kỹ thuật hạ tầng; đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự 
án cấp nước. 

- Ngày 19/02/2008, UBND tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định số 295/QĐ-UBT 
Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Cấp nước tỉnh Vĩnh Long thành 
Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long với ngành nghề kinh doanh chính là sản 
xuất kinh doanh nước sạch, nước tinh khiết; tư vấn xây dựng: thiết kế, giám sát, 
quản lý dự án các công trình kỹ thuật hạ tầng; thi công xây lắp các công trình kỹ 
thuật hạ tầng; đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án cấp nước.  

- Trong giai đoạn này, Công ty đã triển khai đầu tư nhiều dự án cải tạo, mở 
rộng, xây dựng mới các hệ thống cấp nước tại các đô thị trên toàn Tỉnh với tổng 
công suất thiết kế tính đến năm 2014 là: 59.200 m3/ngđ.  

- Năm 2009, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Vĩnh Long tại công văn số 
3630/UBND-KTN, ngày 24/12/2008, Công ty đã tham gia góp vốn bằng tài sản 
(trong đó có nhà máy nước Cầu Vòng) để thành lập pháp nhân mới: Công ty CP 
Nước và Môi trường Cửu Long (MEWACO). 

- Năm 2014 thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Vĩnh Long tại công văn số 
654/UBND-KTTH, ngày 18/3/2014, Công ty đã tham gia góp vốn đợt 1 bằng tài 
sản nhà máy nước Thành Lợi và mạng đường ống và đồng hồ nước khu vực huyện 
Bình Tân để thành lập pháp nhân mới: Công ty CP Nước và Môi trường Bình Tân 
(BITAWACO). Đợt 2 Công ty tiếp tục bàn giao vùng phục vụ cấp nước, hệ thống 
mạng đường ống và đồng hồ nước khu vực thị xã Bình Minh sang BITAWACO. 

- Tính đến thời điểm 31/12/2014, tổng công suất thiết kế các nhà máy nước 
do Công ty quản lý là: 48.400 m3/ngđ.  

- Ngày 13/01/2015 UBND tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định số 37/QĐ-UBND 
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cấp Nước 
Vĩnh Long. 

- Ngày 13/03/2015, UBND tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định số 378/QĐ-UBND 
Về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Long, giai đoạn 2014 - 2015.  

Hiện nay Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long đang thực hiện cổ phần 
hóa doanh nghiệp và dự kiến trong năm 2016 sẽ đi vào hoạt động với mô hình công 
ty cổ phần. 
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4. Các thành tựu đạt được trong quá trình hoạt động của Công ty  
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty liên tục triển khai 

thực hiện tốt các dự án đầu tư, mở rộng phát triển mạng lưới cấp nước, giải quyết 
kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch, sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ của 
người dân tại các đô thị trong tỉnh, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của 
Tỉnh nhà, tạo điều kiện để phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.  

Với kết quả đạt được, trong nhiều năm liền, doanh nghiệp vinh dự được Chủ 
tịch nước tặng thưởng Huân chương các hạng như: hạng III, hạng II, hạng I; Thủ 
tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ thi đua, … 

Ngoài ra, doanh nghiệp còn vinh dự được UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Cờ 
đơn vị thi đua xuất sắc, trong nhiều năm liền được bình chọn là doanh nghiệp tiêu 
biểu xuất sắc của tỉnh. 

5. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 
5.1. Sản xuất kinh doanh nước sạch 

Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long là doanh nghiệp 100% vốn sở 
hữu Nhà nước, hiện đang quản lý và khai thác 8 hệ thống cấp nước tại thành phố 
Vĩnh Long và các thị trấn đô thị của Tỉnh với tổng công suất thiết kế 48.400 
m3/ngày đêm. Công ty áp dụng quy trình khép kín trên dây chuyền công nghệ xử lý 
tiên tiến sản xuất ra sản phẩm nước sạch đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. 

Công suất các nhà máy nước thuộc Công ty  đang quản lý tính đến thời điểm 
hiện tại như sau: 

STT TÊN NHÀ MÁY 
Công suất 

thiết kế 
(m3/ngđ) 

Công suất 
khai thác 
(m3/ngđ) 

Tỉ lệ 
 khai thác 

(%) 
1 NMN Trường An 20.000 16.900 84,50 
2 NMN Hưng Đạo Vương 18.000 15.900 88,33 
3 NMN Tam Bình 3.500 2.100 60,00 
4 NMN Trà Ôn 2.400 2.100 87,50 
5 NMN Vũng Liêm 3.000 1.900 63,33 
6 NMN Cái Ngang 1.500 1.000 66,67 

TỔNG CỘNG 48.400 39.900 82,44 
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Xác định được ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của sản phẩm nước sạch, 
thời gian qua Công ty luôn quan tâm chú trọng đến công tác đầu tư, tranh thủ nguồn 
vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam, Australia, Nhật và nguồn vốn vay ưu đãi của 
AFD để đầu tư cải tạo, xây dựng mở rộng, nâng công suất hệ thống cấp nước ở các 
đô thị trong Tỉnh. 

5.2. Sản phẩm nước đóng chai 
Nước uống đóng chai Việt Úc là sản phẩm của Công ty  được sản xuất từ dây 

chuyền công nghệ hiện đại của Úc, xử lý qua hệ thống trao đổi ION, than hoạt tính, 
tinh lọc qua hệ thống thẩm thấu ngược RO, khử trùng bằng OZONE và tia cực tím. 
Đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai quốc gia. 

Hiện tại, sản phẩm nước uống đóng chai Việt Úc đang chiếm trên 80% thị 
phần tại tỉnh Vĩnh Long và được cung cấp đến các tỉnh lân cận như: Trà Vinh, Tiền 
Giang, Bến Tre,… Đây là một thương hiệu được người tiêu dùng tín nhiệm cao 
trong thời gian qua. 

5.3. Thi công xây lắp các công trình kỹ thuật hạ tầng 
Với một đội ngũ cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và một lực lượng công 

nhân chuyên ngành bậc cao, trong thời gian qua Công ty  đã tổ chức thực hiện thi 
công các công trình kỹ thuật hạ tầng – chủ yếu các công trình cấp nước – trên khắp 
các địa bàn trong tỉnh do Công ty  và các đơn vị khác làm chủ đầu tư. 

6.  Cơ cấu tổ chức và quản lý 
6.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty trước khi cổ phần hóa  
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6.2. Ban lãnh đạo Công ty 
Ông Đặng Tấn Chiến – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 
Ổng Lương Minh Triết  – Kiểm soát viên  
Ông Nguyễn Tấn Phát  – Phó Giám đốc 
Ông Trần Văn Bản  – Phó Giám đốc 
Bà Bùi Thiện Ngọc Minh – Kế toán trưởng 

6.3. Người lao động  
Tại thời điểm 31/12/2014, tổng số viên chức và người lao động có tên trong 

danh sách thường xuyên của Công ty là: 282 người. Trong đó cơ cấu như sau: 

Tiêu chí Số lượng 
(người) 

Tỷ trọng 
(%) 

Phân theo trình độ lao động 282 100 
- Trên đại học 6 2,13 
- Trình độ đại học 76 26,95 
- Trình độ cao đẳng. trung cấp 106 37,59 
- Trình độ khác 94 33,33 

Phân theo loại hợp đồng lao động 282 100  
- Lao động không thuộc diện ký hợp đồng 

lao động 5 1,77  
- Hợp đồng không thời hạn 232 82,27 
- Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm 43 15,25 
- Hợp đồng thời vụ 1 0,35 
- Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên 

trong danh sách  1 0,35 
Phân theo giới tính 282 100  

- Nam 241 85,46 
- Nữ 41 14,54 

7. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa  
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Căn cứ Quyết định số 2122/QĐ.UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh 
Long về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh 
Long để chuyển thành Công ty Cổ phần. 

Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2014 của Công ty TNHH 
MTV Cấp nước Vĩnh Long là: 401.825.062.658 đồng  

Trong đó: Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Cấp 
nước Vĩnh Long tại thời điểm 31/12/2014 để cổ phần hóa là: 288.358.705.474 đồng  

Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp chi tiết như sau: 
ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu 
Số liệu sổ kế 

toán sau xử lý 
tài chính 

Số liệu xác 
định lại Chênh lệch 

A. TÀI SẢN ĐANG DÙNG 
(I+II+III+IV) 365.549.729.587 401.825.062.658 36.275.333.071 
I. TSCĐ và đầu tư dài hạn 230.988.196.571 261.648.590.862 30.660.394.291 
1. Tài sản cố định 209.912.486.436 240.077.137.618 30.164.651.182 
a. TSCĐ hữu hình 209.783.715.609 239.948.366.791 30.164.651.182 
b. TSCĐ vô hình 128.770.827 128.770.827 - 
2. Các khoản đầu tư tài 
chính dài hạn 7.100.000.000 7.591.218.707 491.218.707 
3. Chi phí XDCB dở dang 11.960.712.794 11.960.712.794 - 
4. Phải thu dài hạn (gồm cả 
KC, KQ) 12.159.748 12.159.748 - 
5. Chi phí trả trước dài hạn 2.002.837.593 2.007.361.995 4.524.402 
- Chi phí trả trước dài hạn 2.002.837.593 2.007.361.995 4.524.402 
II. TSLĐ và đầu tư ngắn 
hạn 134.561.533.016 134.561.533.016 - 
1. Tiền: 89.911.995.028 89.911.995.028 - 
- Tiền mặt tồn quỹ 12.470.100 12.470.100 - 
- Tiền gửi ngân hàng 7.727.922.928 7.727.922.928 - 
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Chỉ tiêu 
Số liệu sổ kế 

toán sau xử lý 
tài chính 

Số liệu xác 
định lại Chênh lệch 

- Các khoản tương đương 
tiền 82.171.602.000 82.171.602.000  
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 12.693.000.000 12.693.000.000 - 
3. Các khoản phải thu 19.397.974.485 19.397.974.485 - 
4. Vật tư hàng hóa tồn kho 11.139.238.798 11.139.238.798 - 
5. Tài sản lưu động khác 1.419.324.705 1.419.324.705 - 
III. Giá trị lợi thế kinh 
doanh của doanh nghiệp - 5.614.938.781 5.614.938.781 
IV. Giá trị quyền sử dụng 
đất - - - 
B. TÀI SẢN KHÔNG CẦN 
DÙNG (Chỉ ghi giá trị còn 
lại theo sổ sách kế toán) 1.558.664.022 1.558.664.022 - 

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn 1.558.664.022 1.558.664.022 - 
1. Tài sản cố định 1.558.664.022 1.558.664.022 - 
2. Các khoản đầu tư tài 
chính dài hạn - - - 
II. TSLĐ và đầu tư ngắn 
hạn - - - 
C. TÀI SẢN CHỜ THANH 
LÝ 1.233.593.073 1.233.593.073 - 
I. TSCĐ và đầu tư dài hạn - - - 
II. TSLĐ và đầu tư ngắn 
hạn 1.233.593.073 1.233.593.073 - 
D. TÀI SẢN HÌNH 
THÀNH TỪ QUỸ PL, KT 
(Không sử dụng cho sản 
xuất kinh doanh) 

38.571.992 38.571.992 - 

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN 
CỦA DOANH NGHIỆP 368.380.558.674 404.655.891.745 36.275.333.071 
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Chỉ tiêu 
Số liệu sổ kế 

toán sau xử lý 
tài chính 

Số liệu xác 
định lại Chênh lệch 

(A + B + C + D) 

Trong đó:    
Tổng giá trị thực tế doanh 
nghiệp (Mục A) 365.549.729.587 401.825.062.658 36.275.333.071 
Nợ thực tế phải trả (Mục 
E1) 113.466.357.184 113.466.357.184 - 
Trong đó: Giá trị quyền sử 
dụng đất nhận chuyển 
nhượng phải nộp NSNN 

- - - 

Nguồn kinh phí sự nghiệp  
(Mục E2) - - - 

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC 
TẾ PHẦN VỐN NHÀ 
NƯỚC TẠI DOANH 
NGHIỆP [A-(E1+E2)] 

252.083.372.403 288.358.705.474 36.275.333.071 

 
8. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp 
8.1. Tình hình tài sản cố định 
Tình hình tài sản cố định của Công ty theo số liệu sổ sách kế toán tại thời điểm 

kết thúc ngày 31/12/2014 thể hiện tóm tắt ở bảng sau: 
ĐVT: Triệu đồng 

Tài sản 
Giá trị sổ sách Giá trị đánh giá 

lại Chênh lệch 
Nguyên 

giá 
Giá trị 
còn lại 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Tài sản cố định 
hữu hình  301.158  209.784  437.471   239.948  136.313   30.165  
Nhà cửa, vật kiến 
trúc  58.839   46.029   94.025   55.796   35.185   9.767  
Máy móc thiết bị  64.611   29.937   64.611   35.644   -    5.707  
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Tài sản 
Giá trị sổ sách Giá trị đánh giá 

lại Chênh lệch 
Nguyên 

giá 
Giá trị 
còn lại 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Phương tiện vận tải, 
truyền dẫn  176.903  

 
133.519  

 
278.030   148.053  

 
101.127   14.533  

Thiết bị, dụng cụ 
quản lý  805   298   806   456   1   158  

Tài sản cố định 
vô hình  218   129   218   129   -   -  
Quyền sử dụng đất - - - - - - 
Phần mềm máy tính  218   129   218   129   -   -  
Chi phí XDCB dở 
dang  11.961   11.961   11.961   11.961   -   -  

  
8.2. Tình hình quản lý và sử dụng nhà đất 
Hiện tại, Công ty đang quản lý, sử dụng 14 khu đất (18 thửa) tại các khu vực 

thành phố Vĩnh Long; thị xã Bình Minh; thị trấn Trà Ôn; thị trấn Tam Bình, xã 
Tường Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình; thị trấn Vũng Liêm; xã Long Phước, xã 
Lộc Hoà, huyện Long Hồ với tổng diện tích 53.795,1m2.  

Trong đó:  
- 09 khu đất (12 thửa) có giấy CNQSDĐ, tổng diện tích: 48.070,4 m2 
- 05 khu đất (06 thửa) chưa có giấy CNQSDĐ, tổng diện tích: 5.724,7 m2. 

* Khu đất tại số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh 
Vĩnh Long (02 thửa) 

- Diện tích: 6.812,1 m2 
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
- Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 01/01/2046 
- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm 
- Tình hình sử dụng đất : Văn phòng Công ty và NMN Hưng Đạo Vương 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
* Khu đất tại số 54 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 

Long (01 thửa) 
- Diện tích: 1.084 m2 
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
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- Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 01/01/2046 
- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm 
- Tình hình sử dụng đất : Văn phòng và NM sản xuất nước uống đóng chai 

Việt Úc 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
* Khu đất tại số 519 Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long (01 thửa) 
- Diện tích: 18.003 m2 
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
- Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 26/06/2056 
- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm 
- Tình hình sử dụng đất : Văn phòng và NMN Trường An 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
* Khu đất tại Khu Tái định cư Đông Bình, Xã Đông Bình, TX. Bình 

Minh, Tỉnh Vĩnh Long (01 thửa) 
- Diện tích: 443 m2 
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
- Hình thức sử dụng: Đang tiến hành làm thủ tục thuê 
- Tình hình sử dụng đất : Văn phòng và NMN Đông Bình (Dự phòng) 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
* Khu đất tại Ấp Mỹ Lợi, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long 

(01 thửa) 
- Diện tích: 4.369 m2 
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
- Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 8/7/2052 
- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm 
- Tình hình sử dụng đất : Văn phòng và NMN Trà Ôn 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
* Khu đất tại Đường Đồ Chiểu, Khu 3, Thị ntrấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, 

Tỉnh Vĩnh Long (01 thửa) 
- Diện tích: 184,7 m2 
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
- Hình thức sử dụng: Đang tiến hành làm thủ tục thuê 
- Tình hình sử dụng đất : Văn phòng giao dịch 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
* Khu đất Số 390/8 Khóm 4, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long (02 thửa) 
- Diện tích: 4.098,5 m2 
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
- Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 24/06/2054 
- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm 
- Tình hình sử dụng đất : Văn phòng và NMN Tam Bình 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
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* Khu đất tại Ấp 8, Xã Mỹ Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long (01 
thửa) 

- Diện tích: 4.190 m2 
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
- Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 11/12/2058 
- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm 
- Tình hình sử dụng đất : Văn phòng và NMN Cái Ngang 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
* Khu đất tại Ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long (02 thửa) 
- Diện tích: 2.843,1 m2 
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
- Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 21/09/2051 
- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm 
- Tình hình sử dụng đất : Văn phòng và NMN Vũng Liêm 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
* Khu đất tại Ấp Long Thuận, xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh 

Vĩnh Long (01 thửa) 
- Diện tích: 6.578 m2 
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
- Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 21/09/2062 
- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm 
- Tình hình sử dụng đất : Văn phòng và Trạm Tăng áp Long Hồ 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
* Khu đất tại Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long (01 thửa) 
- Diện tích: 300 m2 
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
- Hình thức sử dụng: Đang tiến hành làm thủ tục thuê 
- Tình hình sử dụng đất : Văn phòng và Trạm tăng áp 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
* Khu đất cây kiểng Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (01 thửa) 
- Diện tích: 4.700 m2 
- Mục đích sử dụng: Không sử dụng 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
* Khu đất tại Khóm 2, phường 2, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

(01 thửa) 
- Diện tích: 92,7 m2 
- Mục đích sử dụng: Không sử dụng 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
* Khu đất tại Ấp Tường Lễ xã Tường Lộc huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long (02 thửa) 
- Diện tích: 97 m2 
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- Mục đích sử dụng: Không sử dụng 
- Giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: 0 đồng 
9. Các công ty liên kết và đầu tư dài hạn  

ĐVT: đồng 

TT Tên công ty Giá trị  
đầu tư 

Tỷ lệ  
sở 

hữu 
I Công ty liên kết 6.800.000.000  
1 Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cửu Long 1.800.000.000 20% 
2 Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân 5.000.000.000 25% 

II Đầu tư dài hạn 300.000.000  
1 Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít 300.000.000 15% 

TỔNG CỘNG 7.100.000.000  
  

* Thông tin chi tiết về các doanh nghiệp mà Công ty liên kết và đầu tư dài 
hạn: 

- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cửu Long (MEWACO): Trụ sở 
chính tại số 93, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh chính của MEWACO là “Khai thác, xử lý và 
cung cấp nước”. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 1500590493 được cấp 
vào ngày 04/05/2009. 

- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân (BITAWACO): Trụ sở 
chính tại số 3530, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là “Khai thác, xử lý và cung cấp nước”. 
Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 1501012456 được cấp vào ngày 
22/10/2014. 

- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít (MAWACO): Trụ sở 
chính tại Tổ 1, Khóm 1, Thị trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long. 
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là “Sản xuất và cung cấp nước sạch”. 
Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 1500679215 được cấp vào ngày 
06/04/2010 
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10. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh giai đoạn từ năm 2012 đến nay 

10.1. Tình hình hoạt động kinh doanh 
10.1.1. Sản lượng sản phẩm /giá trị dịch vụ qua các năm 
- Sản lượng sản phẩm: 

    Sản lượng nước sạch Nước sản xuất 
(m3 ) 

Nước tiêu thụ 
(m3 ) 

Tỷ lệ thất thoát 
(%) 

Năm 2012 16.112.003 12.406.556 23,0 
Năm 2013 17.160.771 13.230.954 22,9 
Năm 2014 18.205.041 14.108.948 22,5 
Năm 2015 (*) 18.862.967 14.656.525 22,3 

(*). Số thực hiện năm 2015 của Công ty chưa được kiểm toán. 
- Doanh thu qua các năm: 

ĐVT: Triệu đồng 
Hàng 

hóa/dịch 
vụ 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (*) 
Giá 
trị Tỷ lệ  Giá 

trị Tỷ lệ  Giá 
trị Tỷ lệ  Giá trị Tỷ lệ  

Doanh 
thu nước 
sạch 

71.133 92,30% 75.695 90,45% 81.576 90,36% 94.979 92,00% 
Doanh 

thu xây 
lắp 

2.138 2,77% 3.834 4,58% 4.234 4,69% 3.641 3,53% 
Doanh 

thu nước 
đóng 
chai 

3.334 4,33% 3.685 4,40% 3.815 4,23% 4.171 4,04% 

Doanh 
thu bán 
hàng hóa 
khác 

459 0,60% 472 0,56% 655 0,73% 447 0,43% 

TỔNG 
CỘNG  77.064 100% 83.686 100% 90.280 100% 103.238 100% 

(*). Số thực hiện năm 2015 của Công ty chưa được kiểm toán. 
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Hoạt động chính của công ty là sản xuất và kinh doanh nước sạch nên doanh 
thu nước sạch luôn đóng góp trên 90% tổng doanh thu hàng năm của công ty. Các 
mảng hoạt động khác chỉ đóng góp tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu. 

- Thu nhập khác: 
ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu  Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (*) 

Thu nhập khác  10.747 9.704 10.583 12.056 
(*). Số thực hiện năm 2015 của Công ty chưa được kiểm toán. 

10.1.2. Nguyên vật liệu  
* Nguồn nguyên vật liệu 
Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Vĩnh Long là doanh nghiệp 100% 

vốn nhà nước hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nước sạch do 
vậy nguyên vật liệu chủ yếu của công ty là nguồn nước tự nhiên (nước thô), điện, 
hóa chất,… 

* Sự ổn định của các nguồn cung cấp  
Nguồn nguyên liệu đầu vào chính của công ty được khai thác từ tự nhiên nên 

nhìn chung lưu lượng tương đối ổn định. Tuy nhiên chất lượng nguồn nước còn phụ 
thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên như: ô nhiễm môi trường nước, xâm nhập mặn 
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, …  

* Ảnh hưởng của giá cả nguyên liệu đến lợi nhuận 
Do chất lượng nguồn nước thô khô bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên, 

đồng thời sự biến động về giá cả của các nguyên liệu sản xuất nước sạch như: điện, 
phèn, Clo, dầu, … đã tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến lợi nhuận hàng năm của 
Công ty.   

10.1.3. Chi phí sản xuất kinh doanh  
ĐVT: Triệu đồng 

Yếu tố 
chi phí 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (*) 

Giá trị 
% trên 

tổng 
doanh 

thu 
Giá 
trị 

% trên 
tổng 

doanh 
thu 

Giá trị 
% trên 

tổng 
doanh 

thu 
Giá trị 

% trên 
tổng 

doanh 
thu 
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Giá vốn 
hàng bán  36.876 47,85% 43.000 51,38% 46.221 51,20%  50.685  49,10% 

Chi phí 
bán hàng  14.762 19,16% 16.249 19,42% 16.305 18,06%  19.122  18,52% 

Chi phí 
quản lý 11.120 14,43% 10.927 13,06% 12.799 14,18%  14.509  14,05% 

Chi phí 
tài chính  400 0,52% 217 0,26% 13 0,01%  170  0,16% 

Chi phí 
khác  582 0,76% 1.274 1,52% 2.207 2,44%  3.194  3,09% 

TỔNG 
CỘNG 63.740 82,71% 71.667 85,64% 77.545 85,89%  87.680  84,93% 

(*). Số thực hiện năm 2015 của Công ty chưa được kiểm toán. 
Chi phí sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu là các loại chi phí sau: giá 

vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính. 
Nhìn chung phần lớn các chi phí  được công ty kiểm soát khá chặt chẽ, tỷ trọng chi 
phí trên tổng doanh thu thể hiện qua các năm tương đối ổn định và xu hướng giảm. 

Chi phí tài chính của công ty chủ yếu là lãi vay vốn ưu đãi ODA để đầu tư các 
dự án cấp nước như: nâng công suất các nhà máy nước, mở rộng hệ thống ống phân 
phối,…Vì vậy chi phí này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí. 

Bên cạnh việc công ty mở rộng sản xuất kinh doanh, việc kiểm soát chặt chẽ 
các chi phí đã góp phần làm tăng doanh thu mang lại hiệu quả kinh tế giúp doanh 
nghiệp phát triển ổn định và bền vững. 

10.1.4. Trình độ công nghệ:  
Công ty TNHH MTV cấp nước Vĩnh Long luôn chú trọng đầu tư vào máy 

móc công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nước cung cấp và hiệu quả hoạt động của 
Công ty. 

Cùng với việc đầu tư cho công nghệ kỹ thuật, Công ty luôn chú trọng công tác 
duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị, quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào 
hàng năm. 
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Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả của công tác quản lý, Công ty còn đầu tư các 
phần mềm về Kế toán, Quản lý khách hàng, Văn phòng điện tử, Quản lý mạng 
đường ống cấp nước Mapinfo… 

10.1.5. Tình hình kiểm tra chất lượng dịch vụ cung cấp: 
Sản phẩm của công ty sản xuất ra được cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng 

nên khâu kiểm tra chất lượng nước luôn được công ty chú trọng hàng đầu. 
Tất cả các nhà máy cấp nước đều có bộ phận kiểm nghiệm gồm các kỹ sư hóa 

phân tích, cán bộ kỹ thuật chuyên môn và cơ quan quản lý chất lượng của Nhà nước 
(Trung tâm Y học dự phòng tỉnh) thường xuyên lấy mẩu giám sát chặt chẻ chất 
lượng sản phẩm. 

Đội Cấp nước an toàn của Công ty gồm các nhân viên có trình độ chuyên môn 
là thạc sĩ, kỹ sư chuyên ngành môi trường, hóa phân tích (hữu cơ, vi sinh…), luôn 
theo sát quá trình vận hành sản xuất của các nhà máy nước, kiểm tra định kỳ trên 
mạng đường ống cấp nước và hộ dân sử dụng nước sạch nhằm đảm bảo dịch vụ 
cung cấp nước sạch cho khách hàng đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. 

10.1.6. Hoạt động Marketing 
Công ty hiện đang cung cấp nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long gồm: Thành phố Vĩnh Long, Thị xã Bình Minh, Thị trấn, thị tứ thuộc các 
huyện Long Hồ, Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, khu công nghiệp Hòa phú … Do 
hoạt động đặc thù của ngành cấp nước được quy định rõ tại Nghị định 
117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ 
nước sạch, nên Công ty chưa có sự canh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành 
nghề. Công ty chủ yếu sử dụng Website của Công ty và thông qua Hội Cấp Thoát 
Nước Việt nam, Chi Hội Cấp Nước Miền Nam để quảng bá về Công ty và các dịch 
vụ cung cấp nước. 

10.1.7. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 
- Công ty đang sử dụng logo:  
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 Đã được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ - Bộ Khoa Học và Công 
Nghệ theo Quyết định số 44093/QĐ-SHTT ngày 15/08/2013 của Cục Sở Hữu Trí 
Tuệ - Bộ Khoa Học và Công Nghệ . 

- Nhãn hiệu hàng hóa: Việt Úc (nước uống đóng chai), được bảo hộ toàn phần 
theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 77917 -  theo Quyết định số 
13232/QĐ-SHTT ngày 21/12/2006 và Quyết định gia hạn số 17468/QĐ-SHTT ngày 
26/03/2015 của Cục Sở Hữu Trí Tuệ - Bộ Khoa Học và Công Nghệ. 

- Giải pháp Ghi chỉ số đồng hồ nước bắng WindowsPhone: đã được cấp giấy 
chứng nhận Số 147/QĐ/KT-BTCHT ngày 02/10/2015 – Hội thiSáng tạo kỹ thuật 
Trần Đại Nghĩa tỉnh Vĩnh Long 

 
11. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn trước 

khi cổ phần hoá 
Số liệu chi tiết tình hình tài chính Công ty  được tóm tắt ở bảng sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 
2013 Năm 2014  Năm 

2015 (*) 
1 Tổng tài sản      260.167  327.149  367.603   409.513  
2 Vốn chủ sở hữu      224.389  251.251  260.057   303.048  
3 Nợ ngắn hạn        28.740  36.612  39.084   38.587  
4 Nợ dài hạn           7.038  39.285  68.462   67.878  
5 Nợ phải thu         9.045  11.496  18.309   12.832  
6 Nợ phải thu khó đòi              30  39  25   -   
7 Tổng số lao động            281  291 290 280 
8 Tổng quỹ lương       16.276  18.884  20.312   20.820  
9 Thu nhập bình quân của 

người/tháng           4,83  5,41  5,84   6,20  
10 Tổng doanh thu       87.811  93.390  100.862   115.294  
11 Tổng chi phí       63.741       

71.666  77.545   87.680  
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STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 
2013 Năm 2014  Năm 

2015 (*) 
12 Lợi nhuận trước thuế       24.070       

21.723       23.318   27.614  

13 Lợi nhuận sau thuế       19.023       
16.327  

      
18.050   21.597  

14 Các khoản đã nộp ngân 
sách trong năm         9.755       

10.198  
      

10.677   11.903  
15 Tỷ suất LNST /VCSH 8,48% 6,50% 6,94% 7,13% 

(*) Tổng tài sản đã được điều chỉnh theo quyết định số 2122/QĐ.UBND 
ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt giá trị doanh 
nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long để chuyển thành Công ty Cổ 
phần. 

 
12. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty   
Với kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh của Công ty  trong giai đoạn 

2012-2014 cho thấy Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu chung. 
Tuy nhiên, Công ty còn gặp phải một số khó khăn nhất định. Một số yếu tố sau đã 
ảnh hường đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty  trong thời gian qua: 

12.1.  Thuận lợi 
Công ty  nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh Vĩnh Long, các Sở, ban, ngành của Tỉnh và chính quyền địa phương 
các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh đã được cấp trên giao hàng năm. 

Với bề dày truyền thống hơn 40 năm hoạt động kể từ sau ngày thống nhất đất 
nước, Công ty luôn có sự phát triển ổn định vững chắc và ngày càng phát triển theo 
hướng bền vững. 

Công ty  rất chú trọng trong việc đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào 
quản lý, vận hành sản xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, mang hiệu 
quả kinh tế cho công ty. 

Cấp ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể quần chúng, cùng tập thể cán bộ, 
nhân viên, người lao động trong Công ty luôn đoàn kết, nhất trí trong công tác lãnh 
đạo và điều hành sản xuất kinh doanh. 
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Ban Điều hành Công ty có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, tâm huyết và 
có trách nhiệm với công việc. Đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động có trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ cao, nhiều kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết và tự giác cao. 

Công ty  đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động cấp nước như: 
đầu tư xây dựng các hệ thống cấp nước và phát triển khách hàng; quản lý tốt các hệ 
thống cấp nước, tỷ lệ thất thoát nước giảm theo hàng năm; ứng dụng tiến bộ khoa 
học, công nghệ tiên tiến vào quản lý, vận hành. Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ 
chuyên môn kỹ thuật có kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án đầu tư. 

12.2. Khó khăn 
Công ty hoạt động trong ngành cấp nước, dịch vụ của công ty cung cấp thuộc 

dịch vụ công ích. Đặc thù sản phẩm công ích là giá dịch vụ sẽ do Nhà nước (UBND 
Tỉnh) quyết định nên giá nước chỉ ổn định mang tính tương đối và sẽ được điều 
chỉnh trong từng giai đoạn nhất định. Việc điều chỉnh giá bán nước thường cần 
nhiều thời gian từ giai đoạn lập, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định đến giai 
đoạn phê duyệt, từ đó làm giảm đi tính linh hoạt trong cơ chế giá bán nước sạch của 
Công ty và ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty. 

Điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, thách 
thức do tác động của tình trạng suy thoái kinh tế, chi phí đầu vào như: nguyên vật 
liệu, hóa chất, điện, ... tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất nước sạch tăng; đặc biệt do 
sự biến đổi khí hậu, tình trạng ô nhiễm môi trường nước đã ảnh hưởng rất lớn đến 
chất và lượng nguồn nước thô khai thác tại một số nhà máy ở các huyện. 

Công ty vẫn đang giai đoạn đầu tư mở rộng nên rất cần nguồn vốn. Việc thiếu 
vốn dẫn đến công ty phải huy động từ nguồn vốn vay. Vì vậy công ty cũng đã gặp 
phải áp lực thiếu vốn, áp lực trả nợ và lãi vay trong quá trình hoạt động.  

Trong quá trình quản lý và khai thác các hệ thống cấp nước gặp nhiều trở ngại, 
vướng mắc xuất phát từ công tác quản lý quy họach đô thị và từ việc xử lý chưa 
nghiêm các hành vi vi phạm, làm hư hỏng các công trình cấp nước.  

Việc đầu tư mở rộng các tuyến ống cung cấp nước sạch đến các khu vực dân 
cư đang sinh sống tại các vùng phục vụ của doanh nghiệp hầu hết rất khó thực hiện 
do các khu vực này chưa có quy họach giao thông rõ ràng nên không thể đầu tư lắp 
đặt tuyến ống ở vị trí ổn định và lâu dài. Đặc biệt là tại các đô thị, thị trấn hầu hết đã 
được doanh nghiệp đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cấp nước, mặc dù trong 



 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VĨNH LONG  

Trang 27 
 

quá trình thi công lắp đặt mạng lưới ống cấp nước, doanh nghiệp đã phối kết hợp 
chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác định vị tuyến và được cấp 
phép, nhưng thực tế khi địa phương thực hiện đầu tư kiến thiết thị chính đã làm ảnh 
hưởng đến công trình cấp nước buộc doanh nghiệp phải thực hiện di dời hoặc sửa 
chữa nhưng không được địa phương hỗ trợ chi phí nên doanh nghiệp gặp rất nhiều 
khó khăn. 

Công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình cấp nước gặp nhiều 
trở ngại do chính quyền địa phương chưa kiên quyết xử lý triệt để. Từ đó việc đầu 
tư mở rộng hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân 
không thể thực hiện đúng theo tiến độ, công trình thi công bị kéo dài trong khi đó 
vốn đầu tư phải vay, không phát huy hiệu quả đầu tư, nguy cơ rủi ro đối với doanh 
nghiệp rất cao. 

12.3. Cơ hội 
Lĩnh vực cung cấp nước sạch là lĩnh vực mà thế giới, trong nước và người dân 

rất quan tâm. Hiện nay có rất nhiều dự án tài trợ nhằm phát triển hệ thống cung cấp 
nước sạch cho xã hội, đây sẽ là cơ hội cho công ty huy động được nguồn vốn rẽ và 
thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. 

Do công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 
người dân và các tổ chức trong xã hội nên chất lượng phục vụ luôn được công ty đặt 
lên hàng đầu. Nước sạch là loại hàng hóa mang tính chất dịch vụ công, sản phẩm 
sản xuất ra được khách hàng sử dụng ngay, vì thế công ty chú trọng vào chất lượng 
phục vụ cũng như đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng nước ngay 
từ những ngày đầu thành lập. Do đó công ty đã tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của 
hầu hết các khách hàng sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp. Đây là yếu tố rất 
thuận lợi giúp công ty đủ khả năng cạnh tranh với các đơn vị hoạt động trong lĩnh 
vực cấp nước trong tỉnh sau khi chuyển sang hình thức Công ty cổ phần 

12.4. Thách thức 
Sau khi cổ phần hóa công ty sẽ có thêm nhiều cổ đông là nhà đầu tư bên ngoài 

đây là những cổ đông thường đặt ra yêu cầu và mong đợi công ty hoạt động hiệu 
quả tốt hơn giai đoạn trước khi cổ phần hóa. Ngoài ra công ty sẽ thay đổi cơ cấu 
quản lý và sắp xếp lại bộ máy tổ chức để phù hợp với tình hình hoạt động là công ty 
cổ phần. điều này đặt ra thách thức cho Ban lãnh dạo công ty và toàn thể cán bộ 
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công nhân viên và người lao động phải nổ lực làm việc nhiều hơn nữa trong giai 
đoạn sau cổ phần để doanh nghiệp phát triển hơn nữa, đáp ứng được sự mong mỏi 
của các nhà đầu tư. 

Thất thoát nước là một trong những vấn đề lớn của ngành nước hiện nay. Thất 
thoát có thể do hệ thông phân phối nước, thiết bị đo đếm không chính xác hoặc 
người sử dụng nước không thanh toán hay sử dụng nước không qua đồng hồ hoặc 
can thiệp vào hệ thống đo đếm của đồng hồ nước. Tỷ lệ thất thoát nước của các hệ 
thống cấp nước do Công ty quản lý và khai thác hiện nay là 22,3%, đạt mức trung 
bình so với các Công ty cấp nước khác. Phần lớn thất thoát nước tại Công ty là do 
hệ thống mạng lưới phát triển qua nhiều thời kỳ nên không đồng bộ, dữ liệu quản lý 
mạng lưới chưa được cập nhật đầy đủ từ đó gây khó khăn trong công tác duy tu, sửa 
chữa, kiểm soát và quản lý mạng lưới. Hệ thống quản lý, hệ thống thông tin còn hạn 
chế, chưa tương xứng với tầm vóc và quy mô Công ty. Xử lý tỷ lệ thất thoát là vấn 
đề mang tính chiến lược, lâu dài và đồng bộ, đòi hỏi chi phí lớn cho việc đầu tư cải 
tạo mạng đường ống, nâng cao trình độ chuyên môn trong quản lý, ứng dụng công 
nghệ tiên tiến để kiểm tra, giám sát nguyên nhân gây thất thoát. Trong thời gian tới, 
Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đề án phòng chống thất thu thất thoát nước, từng bước 
kéo giảm tỉ lệ thất thoát nước của Công ty nằm trong nhóm thấp của các đơn vị cấp 
nước trong khu vực. 

Nguồn nước thô của các nhà máy sản xuất nước sạch đang sử dụng là nguồn 
nước mặt từ các con sông. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các hoạt động sản 
xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản nên nguy cơ ô nhiễn nguồn nước mặt rất lớn 
nên cần phải có giải pháp đầu tư công nghệ xử lý bổ sung, chi phí sản xuất sẽ tăng 
lên. Từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

13. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 
13.1.  Vị thế của công ty trong ngành  
Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long là doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 

Nhà nước, hiện đang quản lý và khai thác 8 hệ thống cấp nước tại thành phố Vĩnh 
Long và các thị trấn đô thị của Tỉnh; trong đó, Công ty hiện trực tiếp quản lý 6 nhà 
máy nước với tổng công suất thiết kế 48.400 m3/ngày đêm đồng thời, Công ty mở 
rộng thêm ngành nghề kinh doanh sản phẩm nước uống đóng chai với công suất 
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khoảng 5.000lít/giờ. Công ty áp dụng quy trình khép kín trên dây chuyền công nghệ 
xử lý tiên tiến sản xuất ra sản phẩm nước sạch đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. 

So với các đơn vị trong ngành nói chung, Công ty TNHH MTV Cấp nước 
Vĩnh Long là một trong những đơn vị có uy tín với chất lượng cung cấp nước và 
dịch vụ tốt trong khu vực. 

13.2. Triển vọng phát triển của ngành  
Nước sạch là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu cho sinh hoạt  và sản xuất. Vì 

thế  cần phải phát triển mạng lưới cấp nước sạch, nâng công suất các nhà máy nước  
đảm bảo đủ nguồn cung cấp nước đạt về chất lượng, số lượng cho nhu cầu sinh hoạt 
và sản xuất của người dân trong toàn tỉnh. 

Vĩnh Long là một trong những tỉnh chịu tác đông của biến đổi khí hậu trong 
đó ảnh hường lớn nhất là nguồn nước sông bị nhiểm mặn vì vậy việc xây dựng nhà 
máy sản xuất nước sạch và hệ thống truyền tải là rất cần thiết và phải được đặt lên 
hàng đầu. 

Nằm trong vùng kinh tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với tỉnh 
Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Đồng Tháp. Vĩnh Long là một trong 
những địa phương đang chuyển mình trong phát triển kinh tế, thu hút các nhà đầu tư 
trong nước và nước ngoài. Hiện nay, tỉnh có 02 khu công nghiệp đang hoạt động 
với nhiều Công ty đặt trụ sở sản xuất kinh doanh,  nên nhu cầu sử dụng nước sạch 
cho sản xuất công nghiệp là rất lớn. Vì vậy trong tương lai Công ty có nhiều truyển 
vọng  phát triển vì nhu cầu thị trường tiêu thụ nước sạch ngày càng tăng. 

13.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định 
hướng của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế 
giới 

Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Long theo quy hoạch 
cấp nước vùng. Công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng, cải tạo nâng công 
suất các nhà máy nước, mở rộng mạng lưới cấp nước, đầu tư thiết bị để gia tăng sản 
lượng nước sạch, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân và các doanh nghiệp 
thuộc địa bàn TP Vĩnh Long, các khu Công nghiệp, Thị trấn, Thị tứ của các huyện 
Vũng Liêm, Long Hồ, Tam Bình, Trà Ôn, Thị xã Bình Minh, ... và các xã nằm trên  
trục đường giao thông chính của Tỉnh (Quốc lộ 1, Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, Quốc lộ 
57, Quốc lộ 80, các đường Tỉnh lộ, ...). Định hướng của Công ty hoàn toàn phù hợp 
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với quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, đồng thời phù 
hợp với tốc độ đô thị hóa, yêu cầu xây dựng nông thôn mới và định hướng của 
ngành cấp nước theo xu thế chung trên thế giới. 

II. DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 
1. Giới thiệu về doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa 
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG 
- Tên tiếng Anh: VINH LONG WATER SUPPLY JOINT STOCK 

COMPANY 
- Tên giao dịch: VWACO 
- Trụ sở chính: Số 02, Đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh 

 Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. 
- Điện thoại:  (070) 382 2583   
- Fax:  (070) 382 9432 
- Website:  www.capnuocvl.com.vn  
- Email: capnuocvl@gmail.com  
- Logo Công ty:  
 
 
 
 
2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của công ty cổ phần 
Công ty cổ phần vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng 

sản phẩm nước sạch phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong tỉnh với một 
số ngành nghề như sau: 
STT Tên ngành 

1 Sản xuất và kinh doanh nước sạch 
2 Sản xuất nước uống đóng chai 
3 Kinh doanh nước uống đóng chai 
4 Thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật 
5 Đầu tư xây dựng các dự án cấp nước 
6 Kinh doanh các dự án cấp nước 
7 Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý dự án các công trình kỹ thuật hạ 

tầng 
8 Kinh doanh thiết bị, vật tư chuyên ngành nước 
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3. Hình thức pháp lý 
Sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, 

trong đó Nhà nước nắm giữ 64% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt 
động của Công ty cổ phần.  

4. Cơ cấu tổ chức điều hành doanh nghiệp 
Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của 
Luật doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc. 

- Đại hội đồng cổ đông; 
- Hội đồng quản trị (05 người); 
- Ban Kiểm soát (03 người); 
- Ban Tổng Giám đốc (03 người); 
- Kế toán trưởng (01 người); 
- Các phòng, ban nghiệp vụ;  
- Các đơn vị trực thuộc.  
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  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG  
TỔ CHỨC 

HÀNH CHÁNH 
PHÒNG 

 KINH DOANH 
PHÒNG  

KINH  TẾ  
KẾ HOẠCH 

PHÒNG  
CÔNG  NGHỆ 
THÔNG TIN 

BAN QUẢN LÝ 
DỰ ÁN 

PHÒNG KỸ 
THUẬT 

PHÒNG  
QUẢN LÝ 

 VẬN HÀNH 

NHÀ MÁY 
NƯỚC 
 HƯNG 

ĐẠO 
VƯƠNG 

XÍ NGHIỆP 
SẢN XUẤT 

NƯỚC 
UỐNG 

ĐÓNG CHAI 
 VIỆT ÚC 

NHÀ MÁY 
NƯỚC 

TRƯỜNG 
AN 

CHI 
NHÁNH  

CẤP NƯỚC 
 LONG HỒ 

CHI 
NHÁNH  

CẤP  NƯỚC 
 TRÀ  ÔN 

CHI 
NHÁNH  

CẤP NƯỚC 
 CÁI 

NGANG 

CHI 
NHÁNH  

CẤP NƯỚC 
TAM BÌNH 

XÍ NGHIỆP 
 XÂY LẮP   

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

CHI 
NHÁNH  

CẤP NƯỚC 
VŨNG 
LIÊM 

Sơ đồ tổ chức của Công ty  
sau khi cổ phần hóa 
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5. Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần 
Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang Công ty CP như sau: 

Tiêu chí Số lượng 
(người) 

Tỷ trọng 
(%) 

Phân theo trình độ lao động 267 100% 
- Trên đại học 6 2,25% 
- Trình độ đại học 73 27,34% 
- Trình độ cao đẳng, trung cấp 107 40,07% 
- Trình độ khác (tốt nghiệp phổ thông) 81 30,34% 

Phân theo loại hợp đồng lao động 267 100% 
- Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao 

động 5 1,87% 
- Hợp đồng không thời hạn 223 83,52% 
- Hợp đồng thời hạn từ 1 - 3 năm 39 14,61% 

Phân theo giới tính 267 100% 
- Nam 227 85,02% 
- Nữ 40 14,98% 

6. Tổng số diện tích đất đai doanh nghiệp sừ dụng sau khi cổ phần 
Sau khi cổ phần, Công ty CP có nhu cầu sử dụng 11 khu đất (14 thửa), với 

tổng diện tích 48.905,4 m2, trong đó: có 2 thửa đất chưa có giấy CNQSDĐ diện tích 
743 m2. Các thửa đất được công ty sử dụng đúng mục đích để phục vụ cho công tác 
sản xuất kinh doanh tại đơn vị như trụ sở văn phòng, nhà kho, nhà máy nước, đài 
nước. Cụ thể như sau: 

6.1. Khu đất tại số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh 
Vĩnh Long  

- Tổng diện tích sử dụng: 6.812,1 m2. 
- Giấy CNQSDĐ số: BX 652632, thửa đất số 21, tờ bản đồ số 6 do UBND 

tỉnh Vĩnh Long, cấp ngày 10/11/2014. 
- Giấy CNQSDĐ số: BX 652633, thửa đất số 1, tờ bản đồ số 6 do UBND tỉnh 

Vĩnh Long, cấp ngày 10/11/2014. 
- Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm. 
6.2. Khu đất tại số 54 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 

Long  
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- Tổng diện tích sử dụng: 1.084 m2. 
- Giấy CNQSDĐ số: BX 652635, thửa đất số 204, tờ bản đồ số 14 do UBND 

tỉnh Vĩnh Long, cấp ngày 11/11/2014. 
- Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm. 
6.3. Khu đất tại số 519 Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP Vĩnh 

Long, Tỉnh Vĩnh Long 
- Tổng diện tích sử dụng: 18.003 m2. 
- Giấy CNQSDĐ số: AE 563335, thửa đất số 1, tờ bản đồ số 5 do UBND tỉnh 

Vĩnh Long, cấp ngày 27/11/2006. 
- Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm. 
6.4. Khu đất tại Khu Tái định cư Đông Bình, Xã Đông Bình, TX. Bình 

Minh, Tỉnh Vĩnh Long  
- Tổng diện tích sử dụng: 443 m2. 
- Chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty đang tiến hành làm 

thủ tục thuê đất theo Công văn số 436/STNMT, ngày 24/02/2016 về việc hướng dẫn 
thủ tục thuê đất khi chuyển thành Công ty CP Cấp nước Vĩnh Long. 

- Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm. 
6.5. Khu đất tại Ấp Mỹ Lợi, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long 
- Tổng diện tích sử dụng: 4.369 m2. 
- Giấy CNQSDĐ số: AE 181095, thửa đất số 883, tờ bản đồ số 7 do UBND 

tỉnh Vĩnh Long, cấp ngày 30/11/2006. 
- Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm. 
6.6. Khu đất tại Đường Đồ Chiểu, Khu 3, Thị trấn Trà Ôn, huyện Trà 

Ôn, Tỉnh Vĩnh Long  
- Tổng diện tích sử dụng: 184,7 m2. 
- Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến hành làm thủ tục thuê đất. 
- Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm. 
6.7. Khu đất Số 390/8 Khóm 4, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long 
- Tổng diện tích sử dụng: 4.098,5 m2. 
- Giấy CNQSDĐ số: AH176241, thửa đất số 123, tờ bản đồ số 33 do UBND 

tỉnh Vĩnh Long, cấp ngày 17/4/2007. 
- Giấy CNQSDĐ số: AH176242, thửa đất số 124, tờ bản đồ số 33 do UBND 

tỉnh Vĩnh Long, cấp ngày 17/4/2007. 
- Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm. 
6.8. Khu đất tại Ấp 8, Xã Mỹ Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long  
- Tổng diện tích sử dụng: 4.190 m2. 
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- Giấy CNQSDĐ số: AN 453091, thửa đất số 1991, tờ bản đồ số 1 do UBND 
tỉnh Vĩnh Long, cấp ngày 31/12/2008. 

- Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm. 
6.9. Khu đất Ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long 
- Tổng diện tích sử dụng: 2.843,10 m2. 
- Giấy CNQSDĐ số:  AE181067, thửa đất số 27, tờ bản đồ số 1 do UBND 

tỉnh Vĩnh Long, cấp ngày 27/11/2006. 
- Giấy CNQSDĐ số:  AE 181066 thửa đất số 26, tờ bản đồ số 1 do UBND 

tỉnh Vĩnh Long, cấp ngày 27/11/2006. 
- Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm. 
6.10. Khu đất Ấp Long Thuận, xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh 

Vĩnh Long 
- Tổng diện tích sử dụng: 6.578 m2. 
- Giấy CNQSDĐ số: BI 935882 thửa đất số 690, tờ bản đồ số 4 do UBND 

tỉnh Vĩnh Long, cấp ngày 12/4/2012. 
- Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm. 
6.11. Khu đất Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long 
- Tổng diện tích sử dụng: 300 m2. 
- Chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty đang tiến hành làm 

thủ tục thuê đất theo Công văn số 436/STNMT, ngày 24/02/2016 về việc hướng dẫn 
thủ tục thuê đất khi chuyển thành Công ty CP Cấp nước Vĩnh Long. 

Hình thức sử dụng: Thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm. 
 
7. Phương án đầu tư và chiến lược phát triển của doanh nghiệp sau cổ 

phần hoá 
7.1. Kế hoạch mục tiêu phát triển Công ty sau cổ phần hoá 
Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển hệ thống cấp nước, phát triển thị trường 

và có các giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lược phát triển công ty, từng bước đưa 
công ty phát triển và tăng trưởng bền vững. 

Xây dựng đơn giá sản phẩm, dịch vụ dựa trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật 
từng ngành quy định và đề nghị các ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ra 
quyết định phê duyệt làm cơ sở thực hiện. 

Thực hiện chủ trương đa ngành, đa nghề. Công ty tập trung nghiên cứu để 
phát triển thêm một số ngành nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Để đạt được kế hoạch trên, công ty sẽ tập trung mở rộng vùng phục vụ, tìm 
kiếm các đối tác mới nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận. 
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Tiếp tục thực hiện đề án giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch. Đầu tư trang 
bị máy móc thiết bị phục vụ sản xuất theo hướng hiện đại hoá. 

Huy động mọi nguồn vốn của các tổ chức gồm: ngân hàng, quỹ đầu tư tài 
chính, vốn nhà nước hoặc mở rộng hình thức liên doanh, liên kết để thực hiện các 
dự án. Ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp thiết bị, công nghệ hiện đại, tiên 
tiến để nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Công ty tiếp tục tuân thủ chặt chẽ chủ trương của Nhà nước trong việc nắm 
giữ, thoái vốn trong tương lai. Hướng tới việc hoạt động sản xuất kinh doanh phát 
triển bền vững, kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nhập cho người lao động, góp 
phần phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh nhà. 

7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2016-2018 
7.2.1. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 
Nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong quá trình hoạt động 

sản xuất dinh doanh, đáp ứng các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2016 - 2018, 
Công ty đẩy mạnh thực hiện một số các giải pháp đầu tư nhằm phát triển hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra. Các nội 
dung đầu tư như sau: 
TT Tên công trình ĐVT Năm 

2016 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

DỰ ÁN QUY HOẠCH 
1. 

Quy hoạch tổng thể HTCN đô thị tỉnh 
Vĩnh Long năm 2011-2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030 (Vốn NS) 

Triệu 
đồng 1.900   

CÔNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 
1. Mạng đường ống phân phối, dịch vụ Triệu 

đồng 6.995 6.598 7.449 
CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NÂNG CÔNG SUẤT CÁC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 
1. 

Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng công 
suất cụm xử lý NMN Vũng Liêm từ 
1.500 m3/ngđ lên 5.000m3/ngđ 

Triệu 
đồng 14.000 14.500 5.800 

2. 
Đầu tư xây dựng phần công nghệ, điện 
trạm bơm nước thô NMN Trường An, 
công suất: 20.000m3/ngđ 

Triệu 
đồng 7.000 3.500 1.400 

3. 
Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng công 
suất cụm xử lý NMN Trà Ôn từ 
2.400m3/ngđ lên 5.000m3/ngđ 

Triệu 
đồng 6.000 5.000 2.000 
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TT Tên công trình ĐVT Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ 
1. 

Nâng cấp phần mềm GIS trong quản lý, 
vận hành mạng lưới đường ống cấp 
nước 

Triệu 
đồng 400 - - 

2. Ứng dụng công nghệ SCADA trong 
quản lý vận hành các hệ thống cấp nước 

Triệu 
đồng 1.000 1.000 1.000 

3. Các phần mềm quản lý Triệu 
đồng 500 - - 

TỔNG CỘNG  37.795 30.598 17.649 
 
7.2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 
Trên cơ sở của tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt 

động của Công ty sau khi cổ phần và nền tảng các nguồn lực hiện có, Công ty xây 
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 03 năm sau cổ phần hoá giai đoạn 2016-
2018 như sau: 

TT CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 
2016 2017 2018 

1 Sản lượng (tiêu thụ) Triệu m3 13,489 14,164 14,872 
2 Doanh thu Triệu đồng 109.594 118.661 128.519 
 Trong đó, giá bán nước 

sạch bình quân: Đồng/m3 7.500 7.800 8.100 
3 Tổng chi phí Triệu đồng 85.010 92.265 100.084 
4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 24.584 26.395 28.436 
5 Thuế thu nhập doanh 

nghiệp Triệu đồng 4.917 5.279 5.687 
6 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 19.667 21.116 22.748 
7 Phân chia lợi nhuận sau 

thuế         
 7.1 Quỹ thưởng Ban Điều 

hành 2% Triệu đồng 393,34 422,33 454,97 
 7.2 Quỹ phát triển sản xuất 

kinh doanh 15% Triệu đồng 2.950,07 3.167,45 3.412,26 
 7.3 Quỹ khen thưởng, phúc 

lợi 20% Triệu đồng 3.933,42 4.223,26 4.549,69 
 7.4 Chia cổ tức Triệu đồng 12.390,28 13.303,28 14.331,51 
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TT CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 
2016 2017 2018 

8 Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ 
phần % 4,3 4,6 5,0 

9 Thu nhập người lao động 
(người/tháng) Triệu đồng 7,7 8,2 8,8 

10 Số lao động bình quân 
trong năm Người 285 290 295 

 
7.3. Giải pháp thực hiện 
Để đạt được những định hướng, mục tiêu và thực hiện thành công chiến lược 

phát triển nêu trên, Công ty CP sẽ tiến hành các giải pháp sau: 
7.3.1. Về tổ chức bộ máy Công ty cổ phần 
Sau khi cổ phần hóa, Công ty CP sẽ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới 

sự quản lý, giám sát và điều hành của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 
Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc. Việc thành lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 
và Ban Tổng giám đốc sẽ tuân theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và quy 
định hiện hành về công ty cổ phần. Cơ sở hoạt động của công ty cổ phần là Điều lệ, 
trên cơ sở tôn trọng pháp luật và các quy định có liên quan. 

Cơ cấu quản lý và bộ máy tổ chức Công ty CP cũng sẽ được sắp xếp, tinh giảm 
ở mức hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả. Việc sử dụng lao 
động sau khi chuyển sang Công ty CP thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

- Sử dụng tối đa số lao động hiện có tại thời điểm cổ phần hoá, trên tinh thần 
tinh gọn, hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu và định hướng hoạt động trong tương lai 
của Công ty CP. 

- Chọn lựa cán bộ có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình 
độ chính trị, phẩm chất đạo đức để xem xét đưa vào danh sách cán bộ quy hoạch, dự 
bị nhằm chủ động có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ kế thừa. 

- Quy hoạch điều động nguồn nhân lực trong nội bộ Công ty CP, thực hiện 
chính sách thu hút nguồn nhân lực. 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp, đồng thời tạo môi 
trường và điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động; xây dựng và 
thực hiện văn hóa doanh nghiệp. 

- Sắp xếp lại và củng cố một số phòng ban để tập trung thực hiện nhiệm vụ 



 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VĨNH LONG  

Trang 39 
 

sản xuất kinh doanh của Công ty CP. 
- Chú trọng công tác đào tạo và việc tuyển dụng mới. Hoạt động này nhằm 

bố trí, sắp xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường và tận dụng có hiệu 
quả một cách triệt để nguồn nhân lực của Công ty CP. 

7.3.2. Về sản xuất kinh doanh 
Để đạt được những mục tiêu và thực hiện được chiến lược nêu trên, Công ty 

CP sẽ tiến hành các biện pháp sau: 
*  Biện pháp quản lý sản xuất: 
- Quản lý vận hành tốt các nhà máy sản xuất: Thực hiện có hiệu quả công tác 

duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị; quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào. 
- Thực hiện tốt các quy định về khai thác và xả thải, các biện pháp bảo vệ 

môi trường theo luật Tài nguyên nước. 
- Quản lý chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 
*  Biện pháp quản lý doanh thu và chi phí 
- Hoàn chỉnh các thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước giai đoạn 2015-

2020, phối hợp với các địa phương để mở rộng vùng phục vụ để phát triển mạng 
lưới cấp nước nhằm tăng lượng khách hàng sử dụng nước, tăng cường quản lý 
khách hàng tiềm năng.  

- Hạch toán bảo đảm tính đúng, tính đủ các khoản mục chi phí sản xuất vào 
giá thành nước như: chi phí đấu nối hộ khách hàng theo Nghị định số 
117/2007/NĐ-CP, chi phí duy trì đấu nối, chi phí hoàn trả vốn vay, lãi vay, chi phí 
thực hiện cấp nước an toàn, …   

- Xây dựng và trình phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch 
nhằm giúp Công ty CP chủ động trong việc thực hiện các kế hoạch đầu tư và đảm 
bảo giá tiêu thụ nước sạch được điều chỉnh kịp thời khi giá vật tư, nguyên liệu sản 
xuất đầu vào, tiền lương, ... có biến động tăng nhằm đảm bảo hiệu quả của hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 

- Thực hiện tốt công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng, khuyến khích người 
tiêu dùng gia tăng tiêu thụ; thực hiện quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO. 

- Cải tiến công tác ghi thu tiền nước, giảm tỷ lệ tồn thu xuống mức thấp nhất. 
*  Biện pháp tiết kiệm chi phí thông qua việc phòng chống thất thoát nước 



 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VĨNH LONG  

Trang 40 
 

Tích cực thực hiện công tác phòng, chống thất thoát, thất thu nước sạch bằng 
các biện pháp cụ thể như: 

- Tăng cường công tác quản lý đồng hồ nước: đầu tư mới, lựa chọn chủng 
loại đồng hồ đạt tiêu chuẩn cao; kiểm định đầu vào, kiểm định định kỳ; thay thế 
đồng hồ đến hạn kiểm định; tăng cường kiểm tra chống thất thoát qua đồng hồ. 

- Khai thác, sử dụng tối đa phần mềm GIS để quản lý hệ thống kỹ thuật hạ 
tầng, đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thủy lực, quản 
lý mạng. 

- Xây dựng kế hoạch cải tạo mạng lưới cấp nước cho từng giai đoạn: ngắn 
hạn, trung hạn, dài hạn. 

- Xây dựng chương trình phối hợp cộng đồng trong việc bảo vệ tài sản mạng 
đường ống cấp nước và phòng chống thất thoát nước. 

- Tăng cường trách nhiệm đối với công tác trực và xử lý sự cố, đảm bảo phát 
hiện, sửa chữa nhanh chóng, kịp thời. 

*  Các biện pháp tiết kiệm chi phí khác: 
- Thực hiện tốt các bước trong quy trình xây dựng cơ bản, thực hiện đầu tư 

có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên thứ tự hiệu quả đâu tư và phù hợp với quy hoạch, 
kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Chống lãng phí về thời gian lao động: xây dựng định mức, định biên lại các 
công việc tại các Phòng, Ban, Đội để giảm chi phí và tăng thu nhập. 

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất và quản lý nhằm giảm chi phí, 
tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh tế 
cao. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bổ sung đủ nhân lực theo định hướng sử 
dụng lao động thời vụ; tiến hành sắp xếp cải tiến công việc, định mức lại công việc 
và thực hiện khoán chi phí cho các Chi nhánh, Xí nghiệp, Nhà máy. 

- Xây dựng các quy chế về quản lý và sử dụng tài sản, vốn của doanh nghiệp. 
8. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 
8.1. Vốn điều lệ 
Vốn điều lệ là: 289.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi chín tỷ đồng), trong 

đó: 
- Giá trị cổ phần nhà nước nắm giữ: 184.960.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ 64%. 
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- Giá trị CP bán ưu đãi cho người lao động: 8.936.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ 
3,09%. 

- Giá trị CP bán cho các nhà đầu tư chiến lược: 43.350.000.000 đồng, chiếm 
tỉ lệ 15%. 

- Giá trị cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 
51.754.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ 17,91%. 

8.2. Phương án tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ 
phần 

Trong năm đầu tiên sau cổ phần hoá (2016), Công ty có kế hoạch duy trì mức 
vốn điều lệ là 289 tỉ đồng bằng mức vốn điều lệ khi cổ phần hoá. Trong những năm 
về sau tuỳ theo nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng nhà máy, phát 
triển mạng phân phối, Công ty sẽ xem xét phương án phát hành thêm cổ phiếu để 
tăng vốn điều lệ. 

9. Rủi ro dự kiến 
9.1. Rủi ro về kinh tế 
Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. 

Những rủi ro đó hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản trong nền 
kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, Công ty 
TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long là một chủ thể tham gia vào nền kinh tế nên 
cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng và tác động từ sự thay đổi của những nhân 
tố đó. 

Tuy nhiên, những dự báo tích cực từ IMF và FED về nền kinh tế toàn cầu. 
tiềm năng kinh tế của Việt Nam nói riêng. Cộng với việc ngành nước mang tính đặc 
thù độc quyền ngành trên địa bàn tỉnh, ít chịu sự cạnh tranh, Công ty dự báo rủi ro 
kinh tế có ảnh hưởng rất thấp tới hoạt động sản xuất kinh doanh. 

9.2. Rủi ro về luật pháp 
Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức Công ty 

cổ phần. hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống các Luật, Nghị 
định,... liên quan đến chương trình cổ phần hóa và Luật doanh nghiệp 2014, Thuế 
doanh nghiệp do Nhà nước ban hành. Rủi ro pháp luật xảy ra không chỉ gây ảnh 
hưởng lớn tới công ty, mà còn tới toàn bộ các đơn vị khác đang hoạt động trong 
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cùng ngành nghề. Đây là rủi ro hệ thống, không thể tránh. Nhưng Ban lãnh đạo luôn 
quan tâm theo dõi để giảm thiểu những rủi ro . 

9.3. Rủi ro đặc thù ngành 
- Rủi ro thất thoát: Nước sạch là một mặt hàng đặc biệt, nhu cầu ít biến động 

khi nền kinh tế bị suy thoái và đặc biệt tăng nhanh khi nền kinh tế phục hồi, tốc độ 
đô thị hóa cao, sử dụng trước thanh toán sau.  

Tuy nhiên, do việc thi công các công trình ngầm không đồng bộ dễ gây vỡ 
đường ống cấp nước, tình trạng gian lận nước sạch bằng cách khoan thẳng vào 
mạng đường ống, lắp đặt ống riêng để sử dụng không qua đồng hồ hoặc can thiệp 
vào hệ thống đo đếm của đồng hồ cũng góp phần làm tăng tỷ lệ thất thoát nước và 
gây nguy hại cho đường ống chính, có thể gây vỡ, rò rỉ nước.  

- Rủi ro đầu vào sản xuất: Một doanh nghiệp sản xuất nước sạch chịu sự ảnh 
hưởng lớn của hai yếu tố chính là nước thô và nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu đầu 
vào của Công ty chủ yếu là các hóa chất, không chiếm nhiều tỷ trọng trong giá vốn. 
Nước thô phụ thuộc vào sự ổn định trữ lượng nguồn nước và chất lượng nước. Với 
nguồn nước chính là nước mặt từ các con sông nên rất dễ chịu tác động tiêu cực của 
các hoạt động sản xuất nông nghiệp làm ô nhiễm nguồn nước. Đặc biệt trong những 
năm gần đây, do biến đổi khí hậu nên thời tiết thay đổi khá thất thường, mùa khô 
kéo dài, nguồn nước sông bị xâm nhập mặn. Ngoài ra, với tốc độ đô thị hóa, công 
nghiệp hóa hiện nay, nguồn nước còn chịu rủi ro ô nhiễm lớn từ các nhà máy sản 
xuất công nghiệp trên địa bàn.  

- Rủi ro giá đầu ra: Ngành cấp nước là ngành dịch vụ công cộng chịu sự 
kiểm soát của Nhà nước. Các doanh nghiệp cấp nước phải tuân thủ các quy định 
pháp luật về khai thác, sản xuất và cung cấp nước. Đặc biệt, giá nước luôn được 
Nhà nước quan tâm và điều chỉnh sao cho hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp cấp 
nước và đối tượng sử dụng nước bằng cách ban hành các khung giá nước áp dụng 
cho từng khu vực trên phạm vi cả nước. Với khung giá nước được định sẵn kèm 
theo tỷ lệ thất thoát nước cao luôn được xem là hạn chế trong việc đảm bảo sự tăng 
trưởng lợi nhuận cho doanh nghiệp cấp nước. 

9.4. Rủi ro của đợt chào bán  
Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long chào bán cổ phiếu trong giai đoạn 

thị trường chưa có nhiều diễn biến thuận lợi, nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn hồi 
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phục, các chỉ số chứng khoán như VN-Index. HNX-Index đang ở mức thấp và 
nhiều biến động theo diễn biến của thị trường thế giới cũng như tâm lý nhà đầu tư,... 
sẽ có những ảnh hưởng đáng kể tới đợt chào bán ra công chúng của công ty. 

9.5. Rủi ro khác 
Ngoài những rủi ro nêu trên, các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, ... là 

những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và 
tình hình hoạt động chung của Công ty. 

10. Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần 
10.1. Phương thức bán 
10.1.1. Đối với người lao động 
a. Cổ phần bán cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty 

mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước  
- Tổng số viên chức và người lao động có tên trong danh sách lao động Công 

ty CP ngày 21/10/2015 (thời điểm UBND tỉnh Vĩnh Long công bố giá trị doanh 
nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long để cổ phần hóa) là: 281 người. 
Trong đó, tổng số viên chức và người lao động được mua cổ phần theo tiêu chuẩn 
thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước: 275 người và 06 người không đủ điều 
kiện được mua (không đủ thời gian công tác tối thiểu 01 năm). 

- Tổng số cổ phần viên chức và người lao động được mua theo quy định của 
hình thức này là 376.900 cổ phần với tổng mệnh giá là: 3.769.000.000 đồng, chiếm 
1,3 % vốn điều lệ Công ty CP. 

- Thời gian thực hiện bán cổ phần cho viên chức và người lao động: Việc 
triển khai bán cổ phần cho viên chức và người lao động sẽ thực hiện sau khi tổ chức 
bán đấu giá công khai ra công chúng. 

- Giá bán: bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công 
khai. 

b. Cổ phần viên chức và người lao động mua theo đăng ký cam kết làm 
việc lâu dài tại Công ty CP và các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cao  

- Công ty CP có 213 viên chức và người lao động đăng ký mua theo quy định 
của hình thức này với tổng số cổ phần là 516.700 cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá 
là: 5.167.000.000 đồng, chiếm 1,79% vốn điều lệ Công ty CP. 
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- Thời gian thực hiện bán cổ phần cho viên chức và người lao động: Việc 
triển khai bán cổ phần cho viên chức và người lao động sẽ thực hiện sau khi tổ chức 
bán đấu giá công khai ra công chúng. 

- Giá bán: bằng giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai. 
10.1.2. Đối với nhà đầu tư chiến lược 
Căn cứ theo Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh 

Vĩnh Long về việc phê duyệt tiêu chí, điều kiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, 
việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn theo tiêu chí sau: 

- Tiêu chí để trở thành nhà đầu tư chiến lươc: 
+ Nhà đầu tư chiến lược là các doanh nghiệp trong nước (100% vốn trong 

nước); 
+ Có vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tối thiểu 60 tỉ đồng (sáu mươi tỉ 

đồng); đồng thời chứng minh có đủ nguồn vốn góp tham gia mua cổ phần; 
+ Có lợi nhuận sau thuế dương khi đăng ký tham gia nhà đầu tư chiến lược 

(được thể hiện trên báo cáo tài chính được kiểm toán ít nhất 02 năm liền kề gần 
nhất); 

+ Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù họp 
với ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần. 

- Điều kiên để trở thành nhà đầu tư chiến lược: 
+ Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền về việc gắn bó lợi ích 

lâu dài với Công ty cổ phần, hỗ trợ Công ty cổ phần về: Phát triển thị trường; nâng 
cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; quản lý, đào tạo nguồn nhân lực; 
cung ứng nguyên vật liệu; chuyển giao công nghệ mới, hiện đại,... ưu tiên các đối 
tác có năng lực về kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật trong lĩnh vực cấp nước. 

+ Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 
(năm) năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp đặc biệt cần 
chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ 
đông chấp thuận căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần. 

+ Không thực hiện các giao dịch nào với Công ty cổ phần dẫn đến xung đột 
lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh vói khách hàng, 
nhà đầu tư khác của Công ty cổ phần. 
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- Số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: Tổng sổ cổ phần dự kiến 
bán cho nhà đầu tư chiến lược là 4.335.000 cổ phần, tương ứng 43.350.000.000 
đồng theo mệnh giá (bốn mươi ba tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 15% vốn 
điều lệ của Công ty CP. 

- Thời gian thực hiện bán cho nhà đầu tư chiến lược: Việc triển khai bán cổ 
phần cho cho nhà đầu tư chiến lược sẽ thực hiện sau khi tổ chức bán đấu giá công 
khai ra công chúng. 

- Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 6, 
Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ và Khoản 4, Điều 5, 
Thông tư sổ 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính quy định giá bán 
cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp 
với nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của 
cuộc đấu giá công khai. 

- Nguyên tắc tổ chức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: 
+ Trường hợp có tối đa 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ 

phần, nếu số cổ phần các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua tối đa bằng số cổ phần 
bán ra cho nhà đầu tư chiến lược thì Ban Chỉ đạo cổ phần hoá tiến hành thỏa thuận 
về số cổ phần bán ra, giá bán cổ phần, báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt 
hoặc quyết định theo ủy quyền của UBND tỉnh Vĩnh Long. 

+ Trường hợp có tối đa 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ 
phần, nếu số cổ phần các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua lớn hơn số cổ phần 
bán ra cho nhà đầu tư chiến lược hoặc trường hợp có trên 03 nhà đầu tư chiến lược 
đăng ký tham gia mua cổ phần thì phải tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến 
lược. 

+ Nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc ngay 10% giá trị cổ phần đăng ký mua 
theo giá khởi điểm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp từ bỏ quyền mua, 
nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc. 

+ Trên cơ sở xét duyệt các tiêu chí nhà đầu tư chiến lược của UBND tỉnh 
Vĩnh Long và sau khi làm việc với các đối tác, Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa lựa chọn 
và đề xuất danh sách nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần lần đầu, 
trình UBND tỉnh quyết định. 

10.1.3. Đối với nhà đầu tư tham dự đấu giá 
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Số cổ phần thực hiện bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài như 
sau: 

- Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài theo mệnh giá là: 
5.175.400 cổ phần, tương ứng: 51.754.000.000 đồng (năm mươi mốt tỷ bảy trăm 
năm mươi bốn triệu đồng), chiếm 17,91% vốn điều lệ. 

- Giá bán khởi điểm dự kiến: 10.100 đồng/cp. 
- Thời gian chào bán: Dự kiến tháng 04/2016. 
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán 

TP.HCM. 
- Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức 

trong nước. 
10.2. Phương thức thanh toán 
10.2.1. Đối với người lao động 
- Người lao động đăng ký mua tại Công ty và nộp tiền tại phòng Kinh tế - kế 

hoạch của Công ty hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản phong tỏa của Công ty. 
- Thời điểm đăng ký mua: Dự kiến tháng 04/2016. 
- Thông tin tài khoản phong tỏa: 

+ Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC 
VĨNH LONG 

+ Số tài khoản: 73010000982808 
+ Tại: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh 

Long. 
- Thời hạn thanh toán: trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký mua. 

10.2.2. Đối với nhà đầu tư chiến lược 
Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán cổ phần, 

nhà đầu tư chiến lược phải chuyển tiền vào tài khoản phong toả của Công ty. 
10.2.3. Đối với nhà đầu tư tham dự đấu giá công khai 
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần, các 

nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn tất việc mua bán cổ phần và chuyển tiền mua cổ 
phần vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo quy định 
tại Quy chế bán đấu giá. 
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