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CONG TV CO PHAN CAP NIfOC BEN mANn CQNG HOA XAHQI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p — Tr do — Hinh phñc 

S: 0715 /CNBT 

Vê c côngbô Báo cáo thuO'ng niên nim 2020 

KInh gi:ri: 

1. Ten Cong ty 

- Uy ban Chrng khoán Nhà nuâc; 
- S Giao djch Chrng khoán Ha Ni. 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

(Ma chirng khoán: BTW) 

194 Pasteur, Phung VO Thj Sáu, Qutn 3, TP. H ChI Minh 

(028) 38 297 147 —38 272 990 

(028) 38 229 778 

cong b6  thông tin: 
NGUYEN THANH PHUC — Giám dc Cong ty 

97 duing s 1 Cu xá Do Thành, Phu?rng 4, Qun 3, TP. H ChI 

2. Trit sO' chInh 

3. Din thoii 

4. Fax 

5. NgirO'i thirc hin 
- Ho Va ten 

- Dja chi 
Minh. 

- Din thoti 
+Didng 0913 926 614 

+ C quan (028) 38 234 723 

-Fax :(028) 38 229 778 

6. Loti thông tin cong bi: 

[1 24h LI 72h LI Yêu cu LI Bitt thrning [?1 Djnh kSf 

7. Ni dung thông tin cong bô: 
Cong ty C phn CAp nuc Bn Thành cong bô thông tin Báo cáo thuing nien näm 

2020 ducic 1ptheo quy djnh tti Thông tu 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cüa B Tài 
chinh huOng dan ye vic cong bO thông tin trên thj trung chirng khoán. 

8. Thông tin nay dä duqc cong b trên trang thông tin din t1r cüa Cong ty C phn CAp 

nuOc Ben Thành vào ngày 01/4/2021 tti du?rng dan: www.capnuocbenthaflh.com  (vao 

Miic "Cong bO thông tin" ch9n "Báo cáo thuing niên"). 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dUng sir that và hoàn toàn 
chju trách nhim truâc pháp lu.t ye ni dung các thông tin da cong bO. 

* DInh kern: Báo cáo ththng niên 2020 Cong ty C phn CAp nuOc Bn Thành. 





CONG TY CO PHAN CAP N1JC BEN TIIANH 

S& 0714 /BC-CNBT-TCHC 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tiy do — Htnh phñc  

ThànhphóHó ChIlvfinh, ngày 01 ththig4 nàm 2021 

BAO CÁO THU'NG NIEN NAM 2020 
CONG TY cO PHAN CAP NIXUC BEN THANH 

(Theo quy dnh cUa Thông tir 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cüa B Tài chInh 
hu*ng dan ye vic cong bô thông tin trên thi tru*ng chung khoán) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin tong quát: 

- Ten giao djch CONG TY CO PHAN CAP N1JC BEN THANH 

- Giy chüng nhtn DKDN s: 0304789925 cp 1n dAu ngày 08/01/2007, däng 
k thay dôi lan thIr 4 ngày 08/02/202 1 ti Si Kê hoch và Dâu tu TP.HCM. 

- Vn diu 1 : 93.600.000.000 dông 

(Chin mu'cri ba t sáu tram triçu dng chàn) 

- Vn diu tu cUa chñ s hUu: 93.600.000.000 dèng 

- Dia chi : 194 Pasteur, phi.thng VO Thj Sáu, qu.n 3, TP.HCM 

- S din thoi (028)38297 147-38299331 

- S fax (028) 38 229 778 

- Website www.capnuocbenthanh.com  

-MAcôphiêu :BTW 

2. Qua trInh hInh thành và phát triên: 

Chi nhãnh Cp nuâc Sài Gôn (tin than cUa Cong ty C phn C.p nuâc Bn 
Thành) là dan vj trirc thuc Cong ty Cap nuOc TP. Ho ChI Minh, duçc thành !.p và di 
vao hoat dng tr 0 1/07/1991 (Quyêt djnh so 202/QD-TCNSTL ngày 3 1/7/1991 cüa So? 
Giao thông Cong chánh Tp. Ho ChI Minh). 

Tr thang 9/2005, Chi nhánh duqc di ten thành Chi nhánh C.p nuc Bn Thành 
(Quyet djnh so 62/QD-TCT-TC ngày 31/8/2005 cüa Tong Cong ty Cap nuOc Sài GOn) 
sau khi Tong Cong ty Cap nuOc Sài Gôn duc thành lap. 

Ngày 31/12/2005, UBNID Thành ph H ChI Minh có quyt djnh so 6652/QD-
UBND phé duyt phuong an và chuyên Chi nhánh Cap nuâc Ben Thành thuc Tong 
Cong ty Cap nuo?c SM GOn thành COng ty C phân Cap nuâc Ben Thành. 

Ngay 04/12/2006, COngty C phn Cp nuâc Bn Thành t chirc Dai  hi c 
dOng thành 1p dê thông qua Dieu l TO cht'rc và hott dng cüa Cong ty, thông qua Djnh 
huàng san xuât kinh doanh 3 nãm sau cO ph.n hoá (2006 — 2008) và bâu ra Hi dng 
quân trj, Ban Kiêrn soát. 
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Cong ty Cphn Cp rnsoc Bn Thành chInh thi'rc di vào hot dng theo hInh 
thirc cong ty co phân tr ngày 01/02/2007 theo Giây chirng nhn dang k kinh doanh so 
0304789925 cap ngày 08/01/2007, dãng k thay doi lan thir tu ngày 08/02/2021 cüa Si 
Kê hoch và Dâu tu Tp. Ho ChI Minh. 

Sau 7 nãm däng k giao djch c phiu trénUPCoM, ngày 14/11/2017 Cong ty 
Co phân Cap nuOc Ben Thành chInh thiic niêm yet cô phiêu tai  S Giao djch Ching 
khoán Ha Ni (1E-JNX) vài ma chirng khoán là BTW, so luçng chi'rng khoán niêm yet là 
9.360.000 cô phiêu và tong giá trj chüng khoán niêm yet (theo mnh giá) là 
93.600.000.000 dông (theo Quyêt djnh so 836/QD-SGDHN ngày 04/10/2017 cüa S 
Giao djch Chi'rng khoán Ha Ni). 

3. Ngành ngh và dja bàn kinh doanh: 

a. Ngành ngh kin/i doanh: 

- Quãn l, phát trin h thng cp nw9c, cung i'rng, kinh doanh nuOc sch cho 
nhu cu tiêu dung và san xuât; 

- Tu vn xay dirng các cOng trInh cAp nuóc, cOng trInh dan diing — cOng nghip; 

- Xây dirng cOng trInh ctp ntxàc; 

- Tái 1p rnt dithng di vâi các cOng trinh chuyên ngành cAp nuOc va cac cOng 
trmnh khác; 

b. Dja bàn kin/i doan/i: 

Cong ty C phAn CAp nixâc Bn Thành chju trách nhirn quãn 12 cung cAp nuc 
sch cho khách hang Qun 1 và Qun 3 (trr Phiiông 12, 13, 14) TP.HCM. 

4. Thông tin v mô hInh quãn trj, t chüc kinh doanh và b may quãn 1: 

a. Mo /zln/i quàn lrj: Mo hInh quãn trj cüa Cong ty bao grn: 

- Dai hi dng c dông; 

- Hi dông quãn trj; 

- Ban Kirn soát; 

- Ban Giárn dc. 

b. Co cáu b3 may quán 1j: 

- Ban Giám dc: Grn Giárn dé,c (phii trách chung), PhO Giãm dé,c phii trách 
kinh doanh và Phó Giárn doe phii trách k5 thut, trong do: 

+ Giám dc: Chju trách nhirn diu hành chung và tr%rc tip phii trách PhOng T 
chirc — Hành chInh, K toán — Tài chInh, Kê ho?ch — Vt tis và Ban Quãn 1 dir an. 

+ Phó Giám dc kinh doanh: Phi trách Phông Thi.rcing viii, Di Thu tin và Di 
Quán l dong ho nuàc. 

+ Phó Giárn dc k thut: Phçi trách Phông K5 thuat, Ban Quãn l giãrn nuâc 
khong doanh thu và Di Thi cOng — Xây lap. 
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- Phông, ban, di: Cong ty có 10 phOng, ban, di chuyên mon nghip vt, gôm: 

+ PhOng T chirc — Hành chInh 

+ Phang K toán — Tài chInh 

+ PhOng Kê hotch — V.t ti.r 

+ Phông K thut 

+ PhOng Thuong v11 

+ Ban Quân ly d? an 

+ Ban Quãn 1 giãm nisâc không doanh thu 

+ Di Quãn 1 dong h nuâc 

+ Dôi Thu tiên 

+ Di Thi cOng — Xây lap 

Näm 2020, Hi dng quãn trj Cong ty C phn Cp nuàc Bn Thành ban hânh 
Quyet djnh so 06/QD-CNBT-HDQT ngày 3 1/8/2020 ye vic thãnh 1p b phn kiêm 
toán ni b theo quy djnh ti Nghj djnh so 05/2019/ND-CP ngày 22/01/2019 cüa ChInh 
phil 

c. Các cong ty con, cong ty lien kit: Khong 
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5. Bnh huong phát triên: 

a. Các m yc lieu c/lu yu: 

- 
Cung cp nuOc sch mt cách n dinh, dam bão cht 1ung, antoàn dn cho 

khách hang. Tiêp tiic duy trI 100% khách hang trên dja ban duc cung cap và si~ dung 

nuâc sach. 

- 
Phn du dit san lucing nuOc cung cap, doanh thu, lqi nhun và t' ! chi trã c 

tirc theo chi tiêu kê hoch dê ra. 

- Phn du dtt 100% t' l thirc thu dung niên; dam bão Cong tác däng ngân 

giãi trách dUng quy djnh. 

- 
Bão toàn, sü ditng hiu qua và phát trin nguôn von cUa don vj; dam bâo hoat 

dng tài chInh lành rntnh. 

- 
Nang cao hiu qua quán l DMA gn 1in giá trj thu hi chng that thoát 

nuc, ap diing t l thithng khuyên khIch ngui lao dng. 

- Nâng cao cht hrgng djCh vii khách hang gn lin chuong trinh do thj hoá 
Thành phô thông minh, giãi quyêt kjp thii 24/7 trén m9i lrnh virc quãn 1)" mng luài 
và giái quyêt thãc mac, six cô Cap nuâc cho khách hang nhanh nhât và an toàn, an ninh. 

- Luôn n lirc chãm soc khách hang mt cách tM nht vi djch vi1 tan tam, 
hung tOi rniic tiêu là don vj dn dâu cUa ngành nuc Thành phô trong vic dem 1aj 
nhiêu tin Ich cho khách hang. 

- Tchüc, quân l lao dng, dào tao ngun nhân hjc theo huâng chuyên nghip, 
hin dii; day manh  i'rng d11ng khoa h9c cong ngh trong san xuât, quãn 1, diêu hành 
và thuong rnti din tir. 

- Xây dirng Cong ty c6 ph.n CAp nuOc Bn Thanh là doanh nghip phát trin 
ben vUng, bão v môi trung và th?c hin trách nhim xã hi, nghia vii vài Nhà nirOc; 
darn bão hai hOa quyên li cUa cô dOng, dOi tác, khách hang, ngui lao dng và cong 
dOng. 

b. C/iiên 1u'yc phál trkn trung và dài Izyn: 

- T chirc tht cung Cap nuc sach  trên vUng phiic vii Qun 1, Qun 3 dn khách 
hang vâi Chat luqng djch vii tOt nhât theo huâng do thj thông minh ye chat lu'ng, áp 
1rc, djch vij phiic vii giãi quyêt kjp thai các sir CO k thut trên mng kri 24/7. 

- Quân l và hoàn thin mng lui cAp nuâc trên dja bàn; duy tn và kéo giàrn t 
1nuOc khOng doanh thu theo l trInh có hiu qua nhàt ti'r näm 2021 cOn duii 21%, 
den närn 2025 dui 18,5%, dat diem hoà vOn và thu hOi vOn dâu tu dat  hiu qua kinh 

tê cao. 

- Dua miic tiêu c ti.c gn lin li nhun Cong ty hài hoà giüa dâu tu phát trin 
và phân phôi lqi nhun hang nãrn phU hp xu the phát triên cUa Cong ty. 

- On djnh và nâng cao di sng vat chat, tinh than CB-CNV, ngui lao dng, 
gii quyët hài hoà giUa lçi Ich Cong ty, nàng suât lao dng, thu nhp ngthi lao dng. 

- Nang cao näng lirc quán trj cOng ty niêrn y& trên co sâ v.n ding và tuân thU 
các quy djnh pháp lu.t hin hành; dào t?o  bOi duOng nguOn can b quan l, diêu hành; 
rninh bach  thông tin, tinh hInh hoat dng cUa don vj. 
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c. Cdc m,c lieu phál trin bn vfrng (môi lrwông, xâ h3i và c3ng táng) và 
cluwng trinh chmnh lien quan den ngàn hin và trung hin cüa Cong ty: 

- Chp hành nghiern các quydjnh pháp !ut trong hoat dng san xut kinh 
doanh, hoàn thành tot nghia vii thuê dôi vài Nhà nuàc. 

- Nâng cao chit 1ucng djch vii, phic v khách hang; dáp l'rng nhu cu nuâc 
sach, darn bão tiêu chuân chat hxçing cho phép, gop phân báo darn st'rc khOe cüa ngithi 
dan. 

- Hoan thin mang luOi ctp nixOc trên dja bàn, thirc hin nghiern quy djnh báo 
v h thông cOng trinh ngârn dO th trong thi cong h thông cap rnró'c; phôi hvp  vâi co' 
quan hQu quan trong vic han  chê tInh trng khai thác, sfr dtng nixâc ngâm thành 
phô Ho ChI Minh nói chung, khu virc Qun 1 và Qun 3 noi riêng. 

- Darn bào hài hôa lçri ich giüa doanh nghip, ngu'i lao dng và c dOng Cong 
ty. 

6. Các nh ro: 

Cong ty C phn Ctp nurc Bn Thành vi d,c thu da bàn quán l trung tarn 
cüa thành phô, mng luâi dung ông cap nuc da dugc phü kin, sO lung khách hang 
phát triên rnOi han  chê, xu hung tiêt kirn chi tiêu cüa khách hang thông qua sir ding 
tiêt kirn nllâc sach,  gia tang s1r diving nuOc giêng vn cOn ton tai.  Ben  canh  dO, vi l?i 
the khách hang si'r diing rnrOc sach  chñ yêu là các don vj kinh doanh, djch vii nén giá 
ban lé niiâc sch bInh quân hang nãrn cao, tuy nhiên do tác dng cüa djch Covid-19 
khi cac nhà hang, khách san,  co s kinh doanh trén dja bàn dóng cira không sir diing 
nuâc sach,  sê là nhung tth ngi cho vic thrc hin chi tiêu san lu'vng, doanh thu và loi 
nhun cüa Cong ty. 

Trén mang kthi cOn 12% ng Cu rniic, dan xen các cong trInh ngrn hoá thuc 
các linh virc khác nhi.r din lrc, cap quang,... rat chang chjch nên CO kho khãn trong 
quán l, du tu sfra chüa chông that thoát nuâc. Mt khác, trong diêu kin rnt'rc vay 
thuong rnai phiic vii cong tác chông that thoát nu'c da hét, nguOn von dâu tu cho cong 
tác xây d1rng co bàn g.p khO khãn, ãnh huâng lâu dài den hiu qua cong tác chong that 
thoát nwc tai don vj. 

Nuâc sach  là rnt hang thi& yu và giá nuOc sch do UBND Thành ph quy 
djnh, dOng th?i giá rnua ban si nuâc sach  thOng qua hp dOng rnua bàn si flU6C sach 
vOi Tong COng ty Cap nuOc Sài GOn — TNHH MTV (SA WACO) duçic xác djnh qua 
tung närn nên có sir han  chê nhât djnh ye tInh chü dng diéu tiêt trong can dOi k 
hoach tài chInh hang nãm cüa don vj. 

Báo cáo thu'àng niên nãm 2020 — Cong Cdphdn Cdp nicó'c Ben Thành 6 



II. TiNH HiNH HOAT BONG TRONG NAM 2020 

1. TInh hInh hoit dng san xut kinh doanh: 

a. K( qua tI,rc h&n  nám 2020: 

SiT Cbiliêu 
Bcnj 

tinh 

Thi 
Iuçn 

(dãdieu 
cbinb 
hoito) 

KtquãSXKD 
nam 2020 

Ty lç % thrc biçn 

Ke 
hoach 

Thuv 
.; hien 

SOVm 

ke 
hoach 
nam 
2020 

Sovói 
thuc 
.: hien 

nam 
2019 

1 2 3 4=3,2 5=3/1 

1 Sânlu(mgnuâcmuasi Trium3  54,258 47,368 46,257 97,65 85,25 

2 San krcng nu& tiêu thu Triêu m3  40,188 36,000 36,012 100,03 89,61 

3 Tngdoanhthubánhângvà 
cung cap djch vçi 

Trong do: Doanh thu uM 
nuac 

Triu 
dông 

470.308 

464.549 

457.300 

453.000 

457.252 

452.113 

99,99 

99,58 

97,22 

97,11 

4 T1thircthuduongniên % 98,86 100 98,89 - - 

5 T 1 h dan duot cip nuót 
stch 

% 100 100 100 - - 

6 T 1 nu& thL.t thoát bInh 
quannarn 

% 26,02 24,00 22,00 - - 

7 Loinhunruicthu Triêu 
dng 

44.908 
(*) 

40.000 44.117 110,29 98,24 

8 Cc %/mnh 
giá 

12 12 Dirkiên 
13 

- - 

(* Theo ke't qua cia Kiin toán Nhà nu&c Khu vy'c IV tçii Thông báo so 

660/TB -K V IV ngày 31/12/2020, icri nhuán truàc thuê näm 2019 dd diêu chinh hOi tO 
tic 39.704 triu dOng thành 44.908 triu dOng (tang 5.2 04 tr4u tOng), 

Báo cáo thtthng niên nàm 2020 — Cong ty CO phdn CO'p nithc Ben Thành 7 



b. Dánh gid kIt qua I/i ,c 1zin ham 2020: 

Nãm 2020, djch bnh Covid-19 din bin phirc tip, tác dng tiêu cixc dn rni 
mtt di song kinh té - xã hi cia Thành phô; ánh huOng trirc tiêp den vic thirc hin 
nhim vi1 san xuât kinh doanh cüa Cong ty vó'i dc diem dja bàn quàn 1 trung tarn, 
khách hang chü yeu là dcin vj kinh doanh, djch v1i. 

Trong b6i cãnh dO, vâi nhung giài pháp thit th?c, tp th Iänh dio, CB-CNV 
Cong ty doàn kêt thông nhât tp trung lãnh dao  kjp thai, phü hqp vâi tinh hinh thirc te; 
phôi hçip nhjp nhàng lay rniic tiêu giãm that thoát nilâc và lqi nhun là hang dâu. Phát 
huy ca chê khoãn san phâm cho nhóm và ngui lao dng, gän két qua cong vic vOi 
thu nhp, nang suât lao dng và quyên lçi ngithi lao dng. 

San lixccng nuâc Cong ty rnua si nwc stch tt'r SAWACO là 46,257 triu m3  
giàrn 2,4% so vâi ke hoach (47,368 triu rn3), so vâi nãrn 2019 giãrn 8,001 triu rn3  
(14,7%). 

San lucing nuâc tiêu thu dat  36,012 triu m3  tang 0,03% so vài k hoach diu 
chinh nãrn 2020 (36,000 triu rn3), giãm 4,176 triu m3  (10,4%) so vài närn 2019. 
Doanh thu tiên nuâc dat  452.113 triu dOng giãm 0,2% so vOi ké hoach diêu chinh 
närn 2020 (453.000 triu dông), giãm 12.436 triu dông (2,7%) so vi näm 2019. 
Trong dO giá ban lê nuOc sach  bInh quân 12 kS' dat 12.554 dông/rn3  giãm 29 dông/m3  
so vâi k hoach (12.583 dng/rn), tang 995 dông/m3  so vâi nãrn 2019 (11.559 
dông/rn3), van là mirc giá cao nhât so vói cãc cong ty khäc cüa SAWACO. 

Trong nãm 2020, di vOi cong tác quãn l vn hành mang  luâi phic vii cong tác 
cap nuàc, Cong ty tp trung cong tác phôi hgp thirc hin si'ra chita ông mic nghet, sira 
b, dc bit tp trung cong tác dO, si.'ra be ngârn dê giam that thoát ni1c. Vê chuang 
trinh hoàn thin mang hxâi 5 nãm giai don 2015 — 2020 chi dat  70% so vâi kê hoach, 
trong nãrn 2020 dat  55% giá trj xây lap ye các hang rniic phát triên rnang luâi cài tao 
ông rntic, sira chQa ông rnic, DMA, cong tác chông that thoát nuâc, di dâi dông ho 
niiâc. Nguyen nhân do ãnh hithng chung djch bnh Covid-19 và Nghj dlnh 68-CP ban 
hành chm trien khai duyt giá mcii. 

Dc bit trong cong tác chóng tht thoát nuâc giai doan 2015 - 2020, nãm 2020 
Cong ty dã kéo giàm t l that thoát nithc tir 42,3% (cüa nãrn 2015) xuOng cOn 22% 
(kéo giám dime 20%, luong nuâc tiet kiêrn duac han 44 triêu rn3, giá trj thu hOi tlrang 
ducng han 219 t dOng), so véd k hoach nãrn 2020 kéo giàm dugc 2%, so vOi cüng k' 
nãm 2019 kéo giãm diiçc 4,02%. Cong tác nay gOp phân vào kêt qua san xuât kinh 
doanh dat  hiu qua chung trong näm. Cong ty luOn tp trung dâu tu von dé cãi tao, 
thay the và tIch circ do tim diem be, tang cung them các dan vj ngoài tharn gia thirc 
hin dO tim và sira b. Day là sij quyét tam và n lirc rat ln cüa tp the lãnh dao, CB-
CNV Cong ty. 

Li nhun trixOc thu nãrn 2020 dat  44.117 triu ding, tang 10,3% và vtrçrt 
chi tiêu Di hi dông cô clông dt ra là 40.000 triu dông. 

Cong ty dij kin c tc chi trá näm 2020 là 13%/mnh giá c phiu. 
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2. To chtrc vã nhân sr: 

a. Dan!, sdch Ban dicu I,ành: 

Giá trj c phn: 10.000 dng/CP 

HQ vä ten Ngày sinh TrIn 
h do 

hi 

ChtIc 
danh 

Bla  chi Ngäy 
ho nhim 

Cphân try 
liêp so' hUn 

Co phân d.*i din 
so' hUn 

S 
1ung 

T)'1 
% von 
d1U 

SO1uçmg T1 
% 

diêu 
le 

Nguyn 
Thành 
Phüc 

20/5/1964 Ci:r 
nhân 
Kih 

Lut 

Giám 
dc 

97 duàng 
sôl,cuxá 
Dômành, 
., ., 

TP.HCM 

21/4,2017 - - 1.658.000 

Daidien 
vgp 
cüaTông 
Côngty 

Câpnuót 
Sài Gôn - 
TM III 
IvffV) 

17,7 1 

Phrn 
Hông 
Thäng 

14/11/1974 Thac 
s5 

Quán 
1dô 
thjva 
xây 

dmg 

PhO 
Giám 
dôc 

412/7 NG 
Trang 
Long, 

P.13,Q. 
Bhih 

Thnh, 
TP.HCM 

21/4,2017 - - - 

Nguyn 
MuOi 

30/10/1973 CCr 
nh&i 
kinh 

té 

Phó 
Giám 
dOe 

10/9 KP4, 
14A,P. 

Tn Thun 
Tây,Q. 

7, TP.HC 
M 

21/4,2017 - - - 

Nguyn 
HUu 

CuOng 

09/8/1971 (Ir 
nhn 
kinh 
tê 

Ktoán 
tnxOng 

45/46A 
Trn Thai 

Tong, 
P.15,Q. 

Tn Binh, 
TP.HCM 

21/4,2017 1.500 0,0 16 - 

,5. N/i frng Ihay &i trong Ban aieii han/i: KhOng. 
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c. S4 1w9'ng can b, n/ian viên - torn tt ch,'n/, sOc/i và thay cti chin/i sOc/i di 
vO'i ngwà'i lao d3ng: 

TInh dn th?ii dim 31/12/2020, Cong ty hin có 232 CB-CNV, trong do có 
46,12% trinh d cao dâng trâ len, 232 là doàn viên cong doàn. Cong ty cO 10 phông, 
ban, dci;  vó'i 04 cong doàn b phn (gôm Cong doàn b ph.n van phOng, Cong doàn 
bt ph.n Quãn 1 giãm nilOc không doanh thu - Thi cong — Xây lap, Cong doàn b 
phtn Quán 1 dông ho nuâc và Cong doàn b phn Thu tiên). 

Cong ty Iuôn thirc hin dÀy dü cac ch d chInh sách, phüc lçñ cho ngui lao 
dng nhu chê d hxcxng, thiiOng, bão hiêrn xã hi, bào hiêm y té, báo hiêm that nghip, 
bào hiêrn nhân thç, tiên an gifla Ca, dông phiic, tharn quan nghi mat, khárn sirc khóe 
djnh ki, thärn hOi ôm dau,... và nhiêu hoat dông chãm Jo di sOng vt chat, tinh than 
khác. 

3. TInh hInh dâu tir, tInh hInh thirc hin các diy an: 

a. COc k/wOn du tu' iOn: 

Tng sé tin dÀu tu vào các cong trInh xay dirng co bàn trong nãm 2020 là 
21.419 triu dOng, bao gôm: 

- Phát trin mang luâi : 960 triu dhng (*) 

- Cãi tto nâng cp : 8.432 triu dng (*) 

- Cài tto thay th : 3.175 triu dng (*) 

- St'ra chtra ng rniic : 5.645 triu dng (**) 

- Chng thtt thoát ni.ric : 2.77 1 triu dng (**) 

- Mua sm Co s vt cht : 436 triu ctng (*) 

(*) Danh muc hInh thành tài san c dinh. 

(**) Danh rniic dua vào chi phi. 

b. Cdc cong ty con, cong ty lien kit: Không 

4. TInh hInh tãi chInh: 

a. Tin/i /iIn/i tài chinh: 

Chi lieu Näni 2019 
(Triu dông) 

Näm 2020 
(Triu dông) 

% tng/ giãm 

Tnggiátijtàisán 280201 285.083 1,74% 

Doanh thu thun 467.526 454.005 (2,89)% 

Lçi thun tir hoit dng kinh doanh 46.506 43.499 (6,46)% 

LoinhuimnkJijjc (1.598) 618 138,67% 

Lçinhuânimâcthu 44.908 44.117 (1,76)% 

Loinhunsauthu 36.540 35.914 (1,71)% 

T lê lçii nhuân ith c tCrc 30,74% 33,88% 3,14% 
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b. Các clii lieu tài chInk cl,ü yu: 

Cácchitiêu Nàm 
2019 

Nàm 
2020 

Ghichü 

1. Chilieuvêkhánángthanhz loan 

+ He so thanh toán ngn han: 1,33 1n 1,93 1n 

TSLD/Nç ngn hin 

+ He s thanh toán nhanh: 1,2 1fl 1,76 1n 

TSJD - Hang ton klio 

Ncingn hn 

2. Cl,iuvcoctuván 

+ H sNgiTngtai san 32,14% 26,26% 

+ HêsNa/VnchüsihUu 47,36% 35,61% 

3. Chit/eu ve nàng ltc hoçit d3ng 

+ VOng quay hang tn kho: 37,84 36,03 

Gk vOn hang ban 

Hang ton kho binh quán 

+ Doanh thu thuniTng tai san 1,67 1,59 

4. Chit/eu vklzã nángsinh lôi 

+ HêsôLoinhuansauthueiDoanhthu thun 7,82% 7,91% 

+ HêsLoinhuânsaiithuê/VônchUschuu 19,22% 17,08% 

+ HunsuthueiTongtaisan 13,04% 12,60% 

+ HesLoinhuântCrhoatdôngkinhdoanWDoanhthuthun 9,95% 9,58% 

5. Co cu c dông, thay Cti vn du tir cüa chü sö hfru: 

a. Ciphân. 

- Tng s6 c phn clang luu hành: 9.360.000 c phn (mnh giá 10.000 dng/c 
phn) 

- Loai c phn clang luu hành: C phn ph thông 

b. Cr cu ci dông: (Theo danh sách c dOng ch& ngày 26/3/2020) 

- Theo tiêu chI t 1 s hü'u (c dOng lan, c dOng nhó): 

Ten c dông s6 1utig Tng s c phân 
näm gifr (CP) 

T 1 % trên von 
diêu 1 (%) iT 

1 Cdong1an 4 8.287.139 88,54 

2 CdOngnhO 309 1.072.861 11,46 
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- Theo tiêu chI c dông të chUc, c clông Ca nhân: 

Ten c dông S 1ung Tong so cô phãn 
näm gifr (CP) 

T 1 % trên von 
diêu 1 (%) liT 

1 

2 

Cdôngtchirc 

Cdôngcánhan 

10 

303 

7.892.841 

1.467.159 

84,33 

15,67 

- Theo tiêu chI c dông trong nuó'c, c dông nrrc ngoài: 

Ten c dông S luçng Tongs6 c6 phân 
näm gin (CP) 

T' I % trên v6n 
diêu 1 (%) TI' 

1 C6dôngntiâcngoai 10 1.967.319 21,02 

2 C6dôngtrongnisOc 303 7.392.681 78,98 

- Theo tiêu chi c6 dông nhà nuic va các c6 dông khác: 

Ten c6 dông S6 1ung T6ng s6 c6 phân 
ham gifr (CP) 

T 1 % trén von 
diu 1 (%) liT 

1 Cdôngnhanuo'c 1 4.974.700 53,15 

2 Cácc6dongkhác 312 4.385.300 46,85 

c. Tin/i hlnl, thay dái vn dáu tu' cfla c/zfl so' hfru: Không cO 

d. Giao djch c6pIiku qu9: KhOng có 

e. Các chá'ng khoán k/uk: Không có 

6. Báo cáo tác dng lien quan dn môi tru'o'ng và xã hi: 

Cong ty là 1 trong 10 dan vj phân ph6i tr?c thuc Tng Cong ty Cp nuàc Sài 
Gôn — TNHH MTV (SAWACO) dóng vai trô cung cap nuOc stch trén dja bàn thành 
phô Ho ChI Minh. Hoat dng chInh cüa Cong ty là tiêp nhn nguôn niiOc t1r 
SAWACO và phân phôi trirc tiêp cho khách hang. Dja bàn hoat dng cüa Cong ty hin 
bao gôm Qun 1 và Qun 3 (tr& Phithng 12, 13, 14) là các qun trung tam cüa thành 
phô Ho ChI Minh. 

Cong ty là don vj du tiên thuc SAWACO dat  chi tiêu 100% h dan trên dia 
bàn du'çc cung cap nilOc sach  tir nãm 2013 và tiêp tIc du'c duy trI. 

Qua trInh hoat dng, Cong ty luôn hithng dn mvc  tiêu phát trin bn vng, bão 
v rnôi tru?ng va thirc hin trách nhim xã hi, nghia v1j vOi Nhà nhlâc; ton trong 
quyn 1çi cüa cô dong, dôi tác, khách hang, ngiiôi lao dng và cong  dông. 

Näm 2020, thijc hin chInh sách h trçl min giám tiën rnxO'c cho khách hang là 
h ngheo, cn nghèo và khu cách ly tp trung bj ánh hithng bi djch Covid-19 theo chi 
dao cüa SAWACO và UBND TP.HCM (van bàn sO 3358/UBND-DT ngày 3 1/8/2020), 
Cong ty dã thrc hin hoàn trá cho khách hang ti.rang duong 600.000 triu dng. 
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III. BAO CÁO VA DANH GIA CUA BAN GIAM BOC 

1. Dánh giá kt qua hot dng san xuât kinh doanh: 

a. Dánh gid kit qua hoçit d3ng: 

Nãm 2020, mac  dü cOn gap  nhiu khO khän trong san xut kinh doanh, nhixng 
Cong ty dä cô gängvuQ't qua khó khän thr thách, n 1irc hoàn thành các mi1c tiêu dé 
ra. Vic th?c hin kê hotch san xuât kinh doanh cüa Cong ty cO tInh kê thi1ra ben vng. 

Vic cung 11ng, kinh doanh rnrâc sach  cho nhu cu tiêu dung và san xutt cüa 
nhân dan và khách hang trên dia bàn luôn dam bão, on djnh chat lucng, dáp i'rng duçc 
100 % nhu câu s1r ding rnthc stch, gop phân vào cong tác dam bão an sinh xä hi trên 
dia bàn. 

Cong tác quãn 1, cãi tto, phát triên rntng 1uâi cap nuéc và cong tác giãrn nuàc 
không doanh thu luôn duçc quan tam dâu tu, thirc hin thu?rng xuyên, gop phân dua 
hott dng san xuât kinh doanh ngày càng hiu qua. 

Nang lirc di ngü can b lam cong tác quãn l ngày càng nâng cao, barn sat và 
dam bào yêu câu cong tác dê ra; kinh nghim th?c tê tIch lüy ngày càng nhiêu. 

Cong ty luôn hoàn thành nghia vii np thu d& vâi Nhà nuóc; vic chãm 10 ch 
d, chInh sách cho ngu?i lao dng duçc dam bão và nâng cao, di song ngui lao 
dng duçic cãi thin dáng kê. 

b. Nhfrng tim b3 Cong ty dã dit dtryc: 

Hoàn thành vuot mtrc hu ht các chi tiêu k hoach san xut kinh doanh; dam 
bao duy tn chi tiêu 100% t' 1 h dan du?c cung cap nuâc sach  trên dja bàn. 

Nhiu giâi pháp dng b duç'c trin khai mang 'a  hiu qua san xuât kinh doanh 
cho don vj ye doanh thu tiên nuOc, !i nhun truOc thuê,... 

Cong ty vn tip tiic xay dung, ban hành và ap diing nhiu quy djnh, quy ch 
quãn l ni b da giüp nâng cao hiu qua cOng tác quãn 1; các hot dng hçip tác trao 
doi k5 thut, dâu tu, irng ding tin Ich cüa cong ngh thông tin dã ducc triên khai ngày 
càng cO chat hrç'ng va di vào chiêu sâu. 

Cong tác cãi each hành chInh, nâng cao chit krng phiic vii khách hang dang 
duc tIch circ triên khai; vic üng diing tiên b khoa hQc k thu.t, tin Ich cong ngh 
thông tin d buâc dâu h trq hiu qua cho cong tác quãn 1, phic vii khách hang. 

2. Tmnh hlnh tài chInh: 

a. Tin/i lilni, tài san: 

Tng giá trj tài san näm 2020 là 285.083 triu dng, tang 4.882 triu dông 
tuong t'mg vi t' l 1,74% so vó'i närn 2019. Vê co câu,tài san ngän hin chiêm t' 
tr9ng 35,87%, chU yêu là tiên và các khoan tuong duong tiên, các khoân phài thu ngan 
han, hang tOn kho,... Nãrn 2020, tài san cO djnh mi tang 34.3 12 triu dông; trong do, 
34.252 tniu dOng là dâu tu xây dung co bàn hoàn thành các h thông Ong cap nuâc, 
dng h nuàc cO 1rn và phát trin rntng luài cap nuOc nhm darn bão nhu cu cung 
cap nuó'c sch cho sinh hott và san xuât kinh doanh trên dja bàn dOng thai lam giàm t' 
1 that thoát nuâc trong khu virc quãn 1; cOn li 60 triu dOng là tài san tang do mua 
sam. 
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Hang thn kho cu6i närn 2020 tang 9,43% so vâi närn 2019 và vOng quay hang 
ton kho giâm tir 37,84 lan xuông 36,03 lan, giá trj hang ton kho cüa Cong ty là khá cao 
nhäm mic dIch cung cap kjp thôi vt tu thi cong các cong trinh trong 6 tháng cuôinäm 
2020 và dâu närn 2021 dê thirc hin kê hoch dâu tu', phát triên mng luâi, nâng cap h 
thông cap nuó'c, süa cha ông rnçic, chOng that thoát rnrâc. Mt khác, nguyen nhân 
hang ton kho nhiêu cOn do chrn duc cap giây phép cho cOng tác dào dung, di di 
hop dong ho nuàc, ton kho luçing dong ho nuOc mOi nhp vào cuôi näm cüa gói thâu 
dông ho njthc. 

b. Tiiilz hIni, n9'phãi trã: 

- H s thanh toán ngtn hin: 1,93 1n 

- H s thanh toán nhanh: 1,76 l.n 

- H s Nci/Tng Tài san: 26,26% 

- H s N/Vn Chü s hüu: 35,61% 

Diu nay th hin Cong ty sü diing ngun vn hiu qua, dng vn du?c bâo 
toàn, darn bão khã näng chi trâ cho các khoãn ng den han. 

3. Nhu'ng cal tin v co' cu t chá'c, chInh sách, quãn 1: 

- Cong ty dà rà soát tt cá các van bàn, quy djnh, quy trInh nghip vii, dc bit 
là các quy trInh nghip v lien quan den djch v11 khách hang dê diêu chinh, bô sung, 
hoac soan thâo rnâi phü hcip vâi diêu kin thirc tê và huâng den imic tiêu giái quyêt 
nhanh gun, chInh xác các yeu câu cüa khách hang. 

- Cong ty trin khai djch vi Tng dài din thoai Call Center (djch v1i/trung tarn 
chàm sOc khách hang) hoat dng 24/7 dê tiêp nhn, giài dáp thäc mac cüa khách hang 
va phOi hcip xfr l nhanh các sir cô trên rntng luri cap nu'c; tiêp nhn, xi'r l thông tin 
phãn ãnh sr c lien quan qua h thông tOng dài 1022 cña Thành phO; bO tn b phn 
tip khách hang tai  trii s (tang trt) theo co' ché "rnt cira" nhärn tránh tinh trang 
khách hang di 1aj  nhiêu lan. 

- Can b quãn l, can b chuyên mon nghip vii duçc tao  diu kin tham gia 
các bui hi thao, các !p tp huân, dào tao  trong và ngoài rnrOc, giao luu vâi các do'n 
vj ban  trong ngành nhärn hQc tp kinh nghirn, nãng cao trInh d; di ngü can b quan 
l các phOng, ban, di cüng duc luân chuyên, bO nhim nhàm tao  diêu kin phát huy 
nãng lirc cüa tfing cá nhân. 

- COng ty trin khai dcc s b.ng din thoai thông minh, m rng các tuo'ng tác 
phan mêrn trong quàn !; xây dirng và triên khai phân rnêrn quãn l sr cO mang hxâi 
cap nuâc trén nên tang GIS; iling ding Zalo trong vic tuong tác, cung cap thông tin 
cho khách hang; triên khai thir nghirn dOng hO nuâc thông minh tai  mt sO khu virc 
phü hçp; thay dOi giao din website theo hung than thin, dê tra ciru, cung cap nhiêu 
thOng tin htru Ich cho khách hang. 

- Cong ty dã trin khai áp diing boa don dien  tfr, dng thai khOng thu tin nuOc 
tai nhà khách hang tr närn 2018; r1tt ngan ljch dc chi sO dOng ho nuóc khãch hang tir 
20 dc't/kS'  xuOng cOn 12 dct/kS';  phOi hqp m rng các kênh thu h và thanh toán tin 
nuâc; cOng khai quy trInh, quy djnh, huâng dan cho khách hang trên website va t 
chirc tiep nhn ho so khách hang tri,rc tuyên; có co chê giâi quyêt khân nhu câu djch vi 
cap nuc cüa khách hang;... gop phân rut ngän thai gian thao tác nghip v, giàrn lao 
dng tnirc tiêp, giárn thiêu chi phi quán l, tao  them tin li cho khách hang. 
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- Trong vic hin dii hóa hành chInh, Cong ty nâng cp phân mm Van phOng 
din ti:r (Online Office) nhäm nâng cao hiu qua phôi hçip tr1rc tuyên giUa các phông, 
ban, di; k kêt hqp dông vói Trung tam tin h9c và so hóa tài lieu (thuc Lien hip các 
hi khoa h9c va k5 thut Vit Nam) dê chinh l tài lieu luu trtt tai  PhOng To chirc — 
Hành chInh; trang bj ipad cho can b ehü chôt dê phiic vi hi hçp online trirc tuyên, 
giüp cong tác quán l hành chInh ngày càng nê nep, tiêt kim th?ji gian hi hçp trirc 
tiêp và chi phi in an tài lieu,... 

- V hot dng truyn thông, Cong ty phi hqp vâi Tng Cong ty Cp nuâc Sài 
GOn — TNHH MTV (SAWACO) và báo Sài GOn Giãi Phóng, báo Ngithi Lao Dng dê 
cung cap các thông tin, tuyên truyên các hot dng cüa don vi. DOng thai, các tin Ich 
nhäm nâng cao chat hxqng phic vi khãch hang cUng duçic tuyên truyên, thông tin rng 
räi thông qua website Cong ty nhäm quãng bá hinh ãnh và xay drng môi quan h vâi 
cong dong. 

4. Các k hoch, dlnh  hirrng cüa Cong ty trong näm 2021: (Các clii tiêu 
trên së dwçtc trinh len Dgi hi dóng có dóng trong tháng 4/202 1). 

Các chi tiêu chü yu DoT, vj tInh Th,iv hen 
nim 2020  

K hoach 
näm 2021 

T lê tang 
trun'ng 11am 
2021 sovoi 
iiuin 2020 

(%) 

!vg nu lieu thii 

Doanh thu tin nmc 

Tthinthi diunig niên 

Gãn mói dng ho nuot 

T5 1 ho dan sfr diing ntn5t 
sch 

T 1 that thoát nuiót blith 
quânnäm 

mutirxây di1rng co'ban 

Vônvay 

Vn kinh doanh 

Gigig 

phsan.  

G - 

7.4 vtcht 

(1) 

Triu m3  

ii.pg 

% 

% 

% 

Met 

Ti 4ng 

Met 

Tii d?5ng 

Met 

Triêu dng 

Met 

(2) 

36,012 

452.113 

98,89 

165 

100 

22,00 

12.567 

8.416 

(3) 

37,000 

49 1.703 

100 

100% thu 
cAu khách 

hang 

100 

21 

0 

0 

15.319 

93.061* 

5.0 10 

20.746 

(4) = (3)/(2) 

102,7 

108,8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7.1 

72 

7.3 
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Các chi tiêu chü yu Bonjtuith Th1R Mn Ké hoich T 1 tang 
Yr näm 2020 näm 2021 trining nãm 

2021 sovói 
näm 2020 

(%) 

(1) (2) (3) (4) = (3)1(2) 

Giá lii gâi ngn Triu dng 436 2.500 

8 Li nhuãn frut thuê Tiu dng 44.117 45.000 102 

9 Côtü %/rnnh giá Drkiên13 Drkin13 

* Trong do, các cOng trInh chuyé'n tié'p nàm cu cO khi 1ucmg là 10.689 m và 
giá trj giái ngán là 75.862 triçu dOng. 

5. Giãi trInh cüa Ban Giám thc di v&i kin kim toán: Khong Co 

IV. BANH GIA CUA HO! BONG QUAN TRI yE HOiT BONG CUA CONG 
TY 

1. Bánh giá cüa HBQT v các mt hoit dng cüa Cong ty: 

Hoat dng san xu.t kinh doanh n djnh, barn sat theo chi tiêu k hoach d d ra;  
Cong ty cO nhiêu bin pháp tIch cçrc trong cong tác chuyên rnon, nghip vii và cO kê 
hotch ci the cho t&ng giai doan, nh do Cong ty dà dtt hâu hêt các chi tiêu dê ra. 

Cong tác tài chInh, k toán duçic thirc hin theo diing quy djnh cüa pháp 1u.t; 
dam báo mi7ic tiêu bào toàn và phát triên nguôn von. 

Các vAn d thuOc thArn quyn cüa Hi dng quán trj du duçc ChÜ tjch Hi 
dong quãn trj và Giárn doe Cong ty báo cáo Hi dông quán trj xern xét và quyêt djnh 
di.râi sir giám sat cüa Ban kiêrn soát Cong ty. Các thành viên Hi dông quán trj, Ban 
kiêm soát dêu duçc thông tin kjp thai ye tInh hInh hoat dng cüa Cong ty. 

Vic cong b thông tin luOn tuân thu quy djnh cüa pháp 1utt, dam bâo tInh minh 
bach, khách quan, phãn ánh trung thirc tmnh hinh hoat dng cüa Cong ty. 

Cong ty cia thirc vic c1u tu nâng cao chAt 1ucng phiic v11, sn sang dáp 11ng 
rni nhu câu sr dung nuâc cüa khách hang; duy trI t' 1 h dan ducic cap ninrc sach 
100% toàn dja bàn Cong ty quán 1. 

2. Bánh giá cüa HBQT v hot dng cüa Ban Giám iMc Cong ty: 

Ban Giám dc cia thrc hin cong tác diu hành dung theo chüc nàng, nhim vii, 
quyên han  quy djnh; dOng thai cO sir phOi hp chat chë nhãrn hoàn thành chi tiêu do 
Di hi dông c dOng giao; chñ dng xfr 1 kjp th?i các van dé phát sinh trong cOng tác 
quãn 1, diêu hành; dê ra nhftng bin pháp, giãi pháp tIch circ d thirc hin t& nhAt 
nhim yin  san xuât kinh doanh. 
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3. Cãc k hoch, cltnh hiro'ng cüa HDQT: 

Dir báo näm 2021 nn kinh th Vit Nam se tip tiic gp nhiu khO khän do ãnh 
hung djch bnh Covid-19, tiép t1ic ãnh huâng chung hoat dng san xuât kinh doanh 
cüa do'n vj. Ben ctnh do, doanh nghip vn s doi mt vOi nhiêu rüi ro tiêm an, các chi 
phi dau vao tiëp tVc  tang, ãnh huO'ng cUa bin di khI hu,... 

Mt khác, thai gian vi'la qua các Ca quan quân 1 d ban hành mt s van bàn 
pháp l quan trçng diêu chinh mt so quy djnh ye quãn trj dôi vOi các cong ty dai 
chüng nhu: 

- Lutt Doanh nghip s 59/2020/QH14, có hiu 1?c  ngày 01/01/202 1; 

- Lut Chirng khoán s 54/2019/QH14, có hiu lirc ngày 0 1/01/2021; 

- Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phü quy dnh chi 
tiêt thi hành mt so diêu cüa Lutt Chirng khoán, cO hiu lirc ngày 01/01/2021; 

- Thông tu s 116/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cüa B Tài chInh huâng dan 
môt so diêu ye quãn trj Cong ty ap ding dôi vâi cong ty dai  chüng  tai  Nghj djnh so 
155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cUa ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hành mt so 
diêu cUa Lut Chrng khoán, cO hiu lirc ngày 15/02/2021. 

Trong b& cãnh dO, HDQT së tp trung vào nhtng kê hoach, djnh hung sau: 

- Phi hçp, h trçY Ban diu hành trin khai th?c hin các Nghj quyêt Dai  hi 
dông cô dong thung niên 2021, trong do tp trung hoàn thành tot nhim v1i cap nuàc 
trên bàn, dam bão Cong ty phát triên theo djnh huâng dê ra; 

- Darn báo thuc hin viêc cp nuâc an toàn, chit 1ung n djnh; dáp i'rng 100% 
nhu câu sr diing nuâc sach,  gop phân vào cOng tác dam bão an sinh xä hi trên dja 
bàn; dam báo thirc hin các nghia viii vi ngân sách Nhà nuOc, quyên lçi cho khách 
hang, cO dông và nguO'i lao dng; 

- Thirc hiên các chirc nàng quân trj hoat dng Cong ty theo dung phtm vi quyên 
han và trách nhim cUa HDQT ducic quy djnh tai  Diu 1 tO chiirc và hoat dng cüa 
Cong ty và các quy chê khác; 

- Tip tic rà soát, c.p nht, t chirc xây dung dng b Diu ! T chrc và hoat 
dng, Quy chê ni b ye quãn trj, Quy chê hoat dng cüa HDQT, Quy chê hoat dng 
cüa BKS cUa Cong ty theo dung huOng dn cüa các van ban pháp lu.t mOi ban hành. 

V. QUAN TRI CONG TY 

1. Hi dông quail trl: 

a. Than/i viên và co' cáu HDQT: 

S 1ung c phn sâ huu và dai  din s hüu cUa các thành viên HDQT cüa 
COng ty (nhirn k' 2017 —2022) den thai diem 1p báo cáo: 
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Giá trj cophcn: 10.000 dng/CP 

H và ten Chuc 
danh 

HEDQT 

Co phân triic 
tiêpsrhüu 

Co phãn di din 
shthi 

Ghi chü 
TI' 

s 

1ung 
T l 

% von 
diêu l 

S luçng T 1 
% von 
diêu 1 

BàPhmThj Thanh Chñ tjch 1.400 0,015 1.658.000 17,71 
V&i HDQT 

(fidin 
von gop 

cüa Tong 
Cong ty 

Cap ni.rót 
Sâi GOn 
TNI III 
MTV) 

2 Ong Trn Quang 
Minh 

Thành 
ên 

- - 1.658.700 

j 
y gp 

cüaTông 

17,72 I-litn là Tng 
Giárn dôc Tong 
Cong ty Cap ni.rOc 
Sai GOn TNIIII 

Cong ty MTV Thllflh V1fl 

Cp riuoc HQT CTCP 

Sài G6n Cap fllthC Ch 

TNIIII 
vffV) 

Lon. 

3 OngNguynThânh 
Phüc 

Thành 
viên/ 

Giárn 
dôc 

- - 1.658.000 

j die 
vngOp 
cüaTông 

17,71 

Cong ty 
Cap ntxót 
Sal GOn 
TNHH 
MTV) 

4 Ong Nguyn Thanh 
Thng 

Thánh 
viên 

- - 936.000 

j 
vngOp 
ciaNgân 

hang 
mic 

10,00 T-1in là TV 
HDQT/Tông 
Giám ctOc Ngan 
hang TMCP 
Dông A, Thânh 

ên HDQT cüa 

DôngA) CTCP Cap riuót 
Phü Hoà Tan, 
CTCPCâpnuOe 
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Co phân tr!v 
tiêp s hüu 

C phân diii din 
si hthi 

Ho và ten Chü 
danh 

HDQT s6 
Iuimg 

T 1 
% von 
diu 1 

T J 
% von 
diu t  

Ghi chñ 

s6 1u'ng 

Nhà Be, CTCP 
Cap nu& Gia 
Dh. 

Ong Tt Chuung 
Lm 

Ong Hu'nh fXrc 
Th 

Th 
yin 

Thh 

5 

6 

b. Các tiu ban thu5c HDQT: Khong cO 

c. Hoi1 d3ng cáa HDQT: 

Trong närn 2020, Hôi dng quãn trj (nhirn k' 2017 — 2022) d diu hành hott 
dng cüa Cong ty thông qua 03 phiên h9p Hi dông quãn trj và các kiên biêu quyêt 
bang van bàn giüa các phiên h9p (bao gôm 22 lan lay kiên biêu quyêt bang van bàn). 
Các ho so' to chüc lay kiên biëu quy& nay dt.r?c thirc hin theo dung thU tiic quy djnh 
cUa Lut Doanh nghip va các van bàn huâng dn có lien quan, dUng Quy chê To chirc 
và hoat dng cUa Hi dông quàn trj và có sir giám sat cUa Ban kiêm soát Cong ty (các 
ho so' lay kiên Hi dông quán trj dêu du?c gfri cho các thành viên Ban kiêm soát theo 
dUng the thirc, ni dung vã thai hn nhu dôi vi các thành viên Hi dông quàn trj). 

Nôi dung chü yu cUa các phiên hpp và các h so' lty kiên biêu quyêt cUa H)i 
dông quãn trj bao gôrn: 

- Các ni dung lien quan dn vic th?c hin các chi tiêu k hoach san xut kinh 
doanh trong nàm; 

- Các ni dung lien quan dn hp dng mua ban si nithc sach  giüa Cong ty vài 
Tong Cong ty Cap nuOc Sài GOn; 

- Các ni dung lien quan dn luo'ng, thucng, phUc li cho ngithi lao dng; 

- Các ni dung lien quan dn cong tác quàn l, diu hành khác. 

Nàrn 2020, Hi dng quãn trj d ban hành 44 nghj quy& lien quan den cOng tác 
quàn 1, diêu hành thuc thârn quyên cUa Hi dOng quãn trj. 

Hoat dông cUa Hi dng quãn trj trong nam 2020 dam bão tuân thU theo quy 
djnh tai  Diëu 1 T chilic và hoat dng Cong ty, Quy chê T chirc và hoat dng cUa Hi 
dông quán tn dä ban hành, các quy djnh khãc cUa pháp lut trong vic quán l, diêu 
hành don vj và dui sir giánl sat cUa Ban kiêrn soát Cong ty. Các van de thuc thâm 
quyên cilia Hi dông quãn trj dêu disçc ChU tjch H5i dOng quàn trj và Giàm dOc Cong 
ty báo cáo Hi dOng quãn trj xem xét và quyêt djnh duâi six giám sat cUa Ban kiem 
soát COng ty. Các thành viên Hi dông quàn trj, Ban kiêm soát dêu duçc thông tin kjp 
thi ye tInh hInh hoat dng cUa Cong ty. 

Vic cOng b thông tin luôn tuân thU quy djnh cUa pháp 1ut, darn bão tInh rninh 
bach, khách quan, phán ánh trung thirc tInh hinh hoat dng cUa Cong ty. 
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Hi dng quãn trj dã cüng Ban Giám dc t chirc Di hi c dông thumg niên 
theo dñng quy djnh vào ngày 28/5/2020 và ban hãnh Nghj quyêt vài ni dung chü yeu 
nhu sau: 

Si S Ngh quyk/QD Ngãy Ni dung thông qua 
Ti,  

Nghj quy& Di 
hi cô dông 

ththmg niên 2020 

(Dai hôi t chirc 
sau thai gian 
hon vi djch 
Covid-19) 

28/5/2020 - Thông qua Báo cáo cña Hi dông quãn trj v 
cong tác quãn trj Cong ty närn 2019. 

- Thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát v vic 
thm dinh tInh hInh san xuât kinh doanh nãm 2019 
cüa Cong ty. 

- Thông qua Báo cáo tài chInh nãm 2019 dã kim 
toán vã Báo cáo cüa kim toán dôc lap. 

- Thông qua vic trIch 1p các qu và chia c t1rc 
ti'r loi nhuân sau thuê näm 2019. 

- Thông qua Djnh hithng phát trin va K hoach 
san xuât kinh doanh näm 2020; dông thi ñy 
quyên cho Hi dông quán trj xem xét diêu chinh 
cac chi tiêu san xuãt kinh doanh thu yêu và các 
giãi pháp cho phü hqp vi tInh hinh thrc tê trong 
näin 2020. 

- Thông qua vic 1ira chçn dGn vj kirn toán cho 
Báo cáo tãi chInh närn 2020. 

- Thông qua mi'rc thu lao Hi dng quán trj và Ban 
kiêm soát nam 2020. 

- Thông qua vic si'ra di, b sung Diu 1 t chiLrc 
và hot dng Cong ty. 

- Thông qua vic si'ra dii, b sung Quy ch quán 
trj Cong ty. 

- Thông qua vic ban hánh Quy ch bO phiu din 
tir cña Cong ty. 

- Thông qua vic min nhim chüc danh Thãnh 
viên Ban kiêm soát cüa ông Nguyn Xuân TrInh. 

- Thông qua vic btu b sung b Thch Du'ong 
Kim An lam thánh viên Ban kiém soát nhiêm k' 
2017-2022. 

d. Hoi1 d3ng cüa thank viên HDQT lIp không diu hành: Các thãnh viên 
HDQT thirc hin nhirn v1i cüa mInh theo sir phân cong cüa HDQT. 

e. Hoit ct3ng cáa cdc tiêu ban trong HDQT: Không có. 
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Ho và ten ChIic 
danh 
BKS 

T5'1% 
von 

diêu lé 

s6 T5'1% 
1umg v'on 

diêu lé 

Ghi chñ Co phân ti tiêp 
s hü'u 

C phn diii din 
s& hthi 

s6 
luçlig 

1 

2 

3 

4 

TnxOng 
BKS 

Thh 
viên 

Th 
\fl 

Thh 
yin 

1.000 0,011 

Fun là Thành 
viên BKS CTCP 
Cap nuc Phü 
Hoà Tan, CTCP 
C.p nuó Nhà 
Be 

Ong Nguyen 
Xuân Trini, & 
nh,im char vy 
thành viên Ban 
Idêmsoátke& 
ng 11/5i2020 
thea nguyen 
vong cánhân. 

1 Dào 4w qudn frj Cong ly: (Danh sách các thành viên HDQT tham gia các 
chuv'ng trinh ye quán trj cong ty trong nàm). 

Trong näm 2020, các thành viên HDQT, BKS, Ban giám doe, Ké toán truâng 
vã Ngui phi trách quãn trjl Thu k Cong ty duc to diêu kin tham dr các chuGng 
trInh dào tio ngãn hmn thuc linh vrc lien quan khác. 

2. Ban kim soát: 

a. Thành viên và co cihi Ban kirn soát: 

S hxçng c phn sâ hüu và dui din sâ hu'u cüa các thành viên BKS cüa Cong 
ty (nhiêrn ki 2017 — 2022) den thai diem lap báo cáo: 

Giátrjcd han: 1O.00Odn:/CP I 

Ba Nguyn N Thu 
Huong 

Ba Phrn Thj 
Phuong Linh 

Ba Thich Duong 
Kim An 

Ong Ngn Xuân 
TrInh 

b. Hoyt d3ng cüa Ban kkrn sodt: 

Trong nãrn 2020, Ban kim soát thc hin chi'rc näng giám sat cOng tác quãn I, 
diêu hành cüa HDQT, Ban Giárn dôc và hott dng SXKD cüa Cong ty thông qua vic 
tham dir, dóng gop kiên tti các phiên h9p cüa HDQT, giám sat vic thiic hin lay 

kiên biêu quyêt cüa cac thãnh vien FIDQT bang van ban và thông qua các báo cáo tInh 
hjnh tài chmnh hang qu, närn cüa Cong ty. 
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Ni dung chü yu cüa các phiên hQp ci'ia Ban kim soát bao gm: 

- Kin nghj CC Cong ty kim toán duçic chip thun d HDQT lira ch9n cong ty 
kiêm toán báo cáo tài chInh nãrn; 

- Thrn djnh báo cáo tài chInh nãrn cüa Cong ty; 

- Dánh giá hiu qua quãn 1, hot dng cüa HDQT, Ban Giám dc và tInh hInh 
SXKD cüa Cong ty thông qua báo cáo tài chInh và các báo cáo djnh kS'  cüa HDQT, 
Ban Giám doe. 

3. Các giao djch, thu lao và các khoãn lqi Ich cüa HJJQT, Ban Giám ctc và 
Ban kiêm soát: 

a. Lwong, thu'O'ng, tl,I, lao, các khoãn lri Ic/i: 
* Dôi vó'i thu lao: 

Tai Dai hi c dông thin'rng niên närn 2020, Dai  hi dng c dong biu quyt 
thông qua rni'rc thu lao cho các thành viên HDQT, BKS trong näm 2020 nhu sau: 

- Thành viên HDQT : 5.000.000 dèng/nguèi/thang 

- Thành viên BKS : 3.000.000 dông/ngii?yi/tháng. 

(Riéng Chñ tjch HDQT, Truâng BKS do dam nhn cong tác chuyên trách nén 
thông nhn thu lao). 

* Dôi vói tiên lu'o'ng: 

- Chü tjch HDQT, TruOng BKS (không hiRmg thu lao) hthng luong chuyên 
trách theo h thông thang bang luang cUa doanh nghip (áp ding Thông tu 
17/2015/TT-BLDTBXH ngày 22/4/2015 vâ Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXH ngãy 
0 1/9/20 16). 

- Các thành viên trong Ban Giám dc htthng luang ngu'Yi quán I chuyên trách 
theo h théng thang bang krang cña doanh nghip (ap diing Thông tu 17/201 5/TT-
BLDTBXH ngày 22/4/2015 và Thông tu 28/2016/TT- BLDTBXH ngày 01/9/2016). 

* Dôi vó'i tin thtrrng: 

Can cir !i nhuân sau thud và sau khi dä trIch các qu theo quy djnh, Dai  hi 
dông c dOng s quyêt djnh qu thung cit the cho Ban quân l, diêu hành. Can ci'r qu5 
thtthng do Dai  hi dông cô dông thông qua, Cong ty sê phân phôi cho các thành viên. 

* Các lqi Ich khác: 

Ngoai tin luong, thu lao, tin thung d trInh bay trén, nguôi quãn 1 cOng ty 
duçic trang bj các phwrng tin vâ ding ciii lam vic dê phiic vii cong tác theo quy djnh. 

b. Giao did, ciip1iku cüa ct dông n3i b3: (ThOng tin v các giao djch cphie'u 
cza các thành viên H5i dOng quán trj, thành viên Ban kiêm soát, Giám dóc (Tong 
GiOm &c), Ké toOn trzthng, cOc can b quán lj, ThuS kj cOng , cd dOng Ian và nhü'ng 
ngu'&i lien quan tái cOc dOi tucrng nOi trên): KhOng cO 
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SilT Ngtthi th 
bin giao 

dich 

Quan h vói 
nguti ni b 

St c phiu s 
huu dãu k5 

S cô phiêu s& hfiu 
cuôi k 

L do tang, 
giãm (mua, 
ban, chuyên 

doi, thuong,...) 
So co 
phieu 

Ty le • So co 
• phieu 

... Ty le 

c. Hip dng hoc giao djch vó'i cEi dOng ni b(): (Thông tin v hcrp dOng, hogc 
giao djch dã du'çic k3 két hogc dã duçrc thcc hin trong nãm vó'i cOng ty, cOc cOng ty 
con, các cOng ty ma cOng ty nám quyen kiêm soát cia thành viên Hi dOng quán trf, 
thành viên Ban kiêm soOt, GiOm dOc (Tong Giám dôc,), cOc can b quOn lj và nhüng 
ngu'&i lien quan tái cOc dOi twcing nói trênj 

Trong närn 2020, giva Cong ty và c dong hn tp trung vào các h?p  dông mua 
ban si nuc sach  và hqp dông thuê lai  tài san (mang krOi cap nuâc cap 3) dê hoat dng 
và khai thác, ciii the nhu sau: 

STI Ca nhân, don vi 
thiit hin giao 
dlch vói Cong 

ty 

Quan h vói Cong 
ty 

Ni dung giao dich 

Tng Cong ty 
Cap nixc Sài 
Gôn TNII-IH 

MTV 

C dông 1n và 
cO 3 thAnh viên 

dai  din von gop 
tham gia HDQT 

Hqp dng thuê tài san hoat dng vâi Tn 
Cong ty Cap nuâc Sài GOn - TNHH MTY,\\ 
tOng  giá trj giao djch là 1.101.136.817 don)J 

1/ 
2 -nt- -nt- V vic k kt Bàn thoã thu.n và Hp dng 

rnua ban si rnrâc sach  (qua dông ho tong) 
näm 2020, Phii lic Hp dông mua ban si 
nuâc sach  (qua dông ho tong) k 7 den kS' 
10 näm 2020 vài Tong Cong ty Cap rnrc 
Sài Gôn TNT-IH MTV, vói dan giá nhu sau: 

+ Dan giá k5' 1 — 6 näm 2020: 6.027,77 
dOng/m3; 

+ Diu chinh don giá k' 7 — 10 näm 2020: 
5.850 dOng/rn3  (tr 6.027,77 dOng/rn3  xuOng 
cOn 5.850 dOng/m3, giàm 177,77 dOng/m3); 

+ Dan giá k' 11 và 12 närn 2020: 5.850 
dng/m. 

* Các hçp dng, giao djch trên du duçc thông qua HDQT và du?c sir giám sat 
cüa Ban kiêrn soát truc khi tiên hành k kêt. 

d. Vic thy'c hin cdc quy djnli v quán trj cong ty: COng ty thrc hin dung và 
day dü các quy djnh pháp luQtt ye quân trj cOng ty. 
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VI. BAO CÁO TA! CHiNH 

1. '' kin kiêm toán: 

TrIch van bàn s 183/2021/BCKT-HCM.00333 ngày 25/3/2021 cüa Cong ty 
TNHH Kiêrn toán AFC Vit Nam ye Báo cáo kiêm toán Báo cáo tài chInh cho näm tài 
chInh kêt thñc vào ngày 3 1/12/2020 cüa Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành (dInh 
kern). 

' kin clia kim toán viên: 

"Báo cáo tài chInh d phán ánh trung th?c và hqp !, trên các khIa canh  trQng 
yêu, tInh hInh tài chInh cüa Cong ty Co phân Cap nuàc Ben Thành tai  ngày 31 tháng 
12 näm 2020, cling nhu kêt qua hoat dng kinh doanh Va tinh hInh km chuyên tiên t 
cho närn tài chInh két thüc cüng ngày, phñ hçp vó'i chuân rni,rc Re toán, chê d kê toán 
doanh nghip Vit Narn và các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p va trinh bay 
báo cáo tài chInh". 

2. Báo cáo tài chInh thrçrc kim toán: (DInh kern) 

Trên day là Báo cáo thu?mg niên v hott dng cüa Cong ty C phn Cp nrnc 
Ben Thành trong näm 2020./. 

No'i n/ian: 
- Uy ban Ch(rng khoán Nhà nuâc; 
- So' Giao djch Chrng khoán Ha Ni; 
- ChU tjch HDTV TCty Cap niso'c Sal GOn; 
- Các thành viên HDQT Cong ty; 
- Các thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe COng ty; 
- Ké toán tnrO'ng Cong ty; 
- Lu'u: VT, HDQT. 

Nguyn Thành Phác 

Báo cáo thu'O'ng niên nO,n 2020 — Cong Cd phdn Cd'p niró'c Bé'n Thành 24 
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