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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN 
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
Tên tiếng Anh:

DANANG URBAN ENVIRONMENT 
JOINT STOCK COMPANY
Giấy chứng nhận ĐKDN số: : 0400228640 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 
24/06/2010, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 12/12/2018.

Địa chỉ: 471 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, 
Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Vốn điều lệ :

57.736.000.000 đồng

(0236) 3622 007                       

(0236) 3642 423

ctmtdt@danang.gov.vn

www.moitruongdothidanang.com.vn

Mã cổ phiếu:

DNE

1975 1985 1992

1993 1997 2008

Công ty Vệ sinh Đà Nẵng, tiền 
thân của Công ty TNHH MTV 
Môi trường Đô thị Đà Nẵng, 
được thành lập từ việc tiếp 
quản Ty Vệ sinh của chế độ cũ.

Công ty trực thuộc thành phố 
Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam - 
Đà Nẵng.

03 đơn vị Xí nghiệp Công trình 
Đô thị, Xí nghiệp Điện Chiếu 
sáng và Công ty Vệ sinh Đà 
Nẵng sáp nhập thành Công ty 
Công trình Đô thị Đà Nẵng.

20182017 2019

Tiến hành tách 03 Xí nghiệp 
của Công ty Công trình Đô 
thị Đà Nẵng như cũ và Công 
ty đổi tên thành Công ty Môi 
trường Đô thị thành phố Đà 
Nẵng, trực thuộc UBND thành 
phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng 
Nam - Đà Nẵng.

Công ty chuyển thành Công ty 
TNHH MTV Môi trường Đô thị 
Đà Nẵng theo Quyết định số 
3950/ QĐ-UB ngày 26/5/2010 
của UBND thành phố Đà Nẵng. 
Công ty được Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp Giấy 
CNĐKDN số 0400228640 lần 
đầu ngày 24/06/2010.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô 
thị Đà Nẵng chính thức giao 
dịch trên sàn UPCOM với giá 
tham chiếu trong ngày giao dịch 
đầu tiên là 10.400 đồng/CP.

Do chia tách tỉnh, Công ty 
chuyển sang trực thuộc Sở Giao 
thông Công chính TP. Đà Nẵng

Công ty hoàn tất quá trình cổ 
phần hóa và chính thức hoạt 
động theo hình thức Công ty 
cổ phần từ ngày 01/10/2015.

Ngày 05/12/2018, Trung tâm 
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
đã thực hiện điều chỉnh loại 
chứng khoán từ chuyển nhượng 
có điều kiện sang chuyển 
nhượng tự do đối với 13.200 
cổ phiếu DNE của 22 cổ đông 
theo đề nghị của Công ty tại 
công văn số 786/MTĐT-TCHC 
ngày 30/11/2018; Doanh ng-
hiệp thay đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp 
lần thứ 3 ngày 12/12/2018.

Công ty chuyển sang trực thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
TP. Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Môi trường 
Đô thị Đà Nẵng được Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước chấp 
thuận đăng ký Công ty đại 
chúng. 

Ngày 15/11/2019, hợp tác 
giữa Công ty TNHH MTV 
Môi trường đô thị TP.HCM  và 
Công ty Cổ phần Môi trường 
đô thị Đà Nẵng (DNurenco) 
để đầu tư hệ thống thiết bị xử 
lý đốt với công suất 600 kg/giờ 
(chia làm hai giai đoạn, mỗi 
giai đoạn 300 kg/giờ).

2010 20162015
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Năm Giải thưởng

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

CÁC THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

2009

2010

2017

18/01/2001: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giao thông “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm 2000” Quyết định số 232/QĐ-BGTVT;  
25/04/2001: Bằng khen của Bộ trưởng - Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về cung cấp nước sạch 
và vệ sinh môi trường theo QĐ số: 02/2001/BCĐ-QĐ; 
28/05/2001: Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng nhất” Quyết định số 
424/2001/QĐ/CTN; 
27/12/2001: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen “Đã có thành tích tốt trong phong 
trào quần chúng Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2001” Quyết định số 8334/QĐ-UB.

Ngày 04/01/2002: Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2001 của Quận uỷ Hải Châu theo 
QĐ số 25-QĐ/QU;
Ngày 15/01/2002: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giao thông “Đã có thành tích hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm 2001” Quyết định số 138/QĐ-BGTVT.

Ngày 15/01/2003: Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2002 của Quận uỷ Hải Châu theo 
QĐ số 56-QĐ/QU; Cờ Thi đua của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam theo QĐ số: 173/
QĐ-TLĐ; 
Ngày 13/02/2003: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giao thông “Đã có thành tích hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm 2002” Quyết định số 351/QĐ-BGTVT.

Ngày 30/03/2009: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua “Đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2008” theo Quyết định số 
2360/QĐ-UB; 
Ngày 28/05/2009: Thủ Tướng Chính phủ tặng thưởng “Cờ thi đua Chính phủ năm 2008” 
Quyết định số 684/QĐ-TTg; 
Ngày 22/12/2009: Đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu 
biểu năm 2009 của Quận uỷ Hải Châu theo QĐ số: 2575-QĐ/QU.

Ngày 22/01/2010: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua “Đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài nguyên và Môi trường 
năm 2009” theo Quyết định số 626/QĐ-UB; 
Ngày 14/04/2010: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen “đã có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua lao động giỏi 5 năm (2005-2010)” theo Quyết định số 2988/QĐUB; 
Ngày 31/08/2010: Chủ tich nước tặng thưởng “ Huân chương Độc lập hạng ba ” quyết định 
số 1460/QĐ/CTN.

Ngày 20/11/2017: Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức và phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017 tại 
TP Đà Nẵng; 
Ngày 22/12/2017: Công an TP Đà Nẵng tặng Giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc 
trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017.

Ngày 02/03/2004: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen “Đã hoàn thành tốt công tác 
vệ sinh đô thị phục vụ các ngày lễ lớn trong năm 2003” Quyết định số 1518/QĐ-UB; 
Ngày 20/07/2004: Bằng khen của Liên Đoàn Lao Động Thành phố Đà Nẵng theo QĐ số: 
71/QĐLĐLĐ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm 
ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2004);
Ngày 27/11/2004: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen “Đã có thành tích tốt trong 
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị năm 2003” Quyết định số 581 /
QĐ-UB.

Ngày 27/01/2005: Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng Theo QĐ số 745/QĐ-UB đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2004. 
Ngày 29/03/2005: Bằng khen của Tổng Cục Thuế theo QĐ số 148/TCT/QĐ/VP đã có thành 
tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2004; 
Ngày 22/12/2005: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen “Đã thực hiện tốt công tác 
khắc phục hậu quả cơn bão số 8 năm 2005” Quyết định số 9828/QĐ-UB.

Ngày 05/01/2006: Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo QĐ số 33/QĐ-
TLĐ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức 
Công đoàn vững mạnh năm 2005; 
Ngày 31/03/2006: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen “Đã thực hiện tốt kế hoạch 
vệ sinh môi trường đô thị phục vụ Tết Bính Tuất năm 2006” theo Quyết định số 1518/QĐ-UB; 
Ngày 11/05/2006: Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng giải thưởng Môi trường năm 2006, 
Quyết định số 641/QĐ-BTNMT.

Ngày 07/01/2008: Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2007 của Quận uỷ Hải Châu theo 
QĐ số:1107-QĐ/QU; 
Ngày 20/03/2008: Cờ thi đua Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng năm 2007 “Đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007” theo Quyết định số 
2436/ QĐ-UB.

Ngày 12/01/2007: Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2006 của Quận uỷ Hải Châu.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH 
DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

STT Tên ngành Mã ngành

1

Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy 
hại, chất thải y tế không nguy hại, chất thải hàng hải, phế thải xây dựng và hầm 
cầu;

3811

2
Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại từ sinh hoạt và chất thải nguy hại 
từ các ngành công nghiệp, y tế, dịch vụ và nông nghiệp;

3812

3
Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế, tái sử dụng chất thải;

3830

4
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Sửa chữa phương tiện, thiết bị trong lĩnh vực môi trường;

4520

5
Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
Chi tiết: Xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải y 
tế không nguy hại, chất thải hàng hải, phế thải xây dựng và hầm cầu;

3821

6
Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý chất thải nguy hại từ sinh hoạt và chất thải nguy hại từ các ngành 
công nghiệp, y tế, dịch vụ và nông nghiệp;

3822

7

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các loại vật tư, thiết bị, hóa chất, vi sinh và các trang thiết bị liên 
quan đến lĩnh vực xử lý môi trường. Bán buôn các sản phẩm thu được từ tái chế, tái 
sử dụng chất thải;

466

8
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Xử lý ô nhiễm môi trường các hệ thống sông, hồ, đầm ao, vịnh biển, bờ 
biển;

3900

9
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm hóa, sinh, vi sinh trong xử lý môi trường, chăn nuôi, 
trồng trọt và nuôi trồng thủy sản;

2023

10
Thoát nước và xử lý chất thải
Chi tiết: Xử lý các loại nước thải, nước nhiễm bẩn, nhiễm dầu;

3700

11

Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa, nạo vét mương cống, công trình xử lý nước thải và tháo 
dỡ công trình xây dựng; Tư vấn thiết kế, xây dựng và đầu tư xây dựng các công trình 
xử lý chất thải, xử lý môi trường.

4220

12
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công cộng, vỉa hè, đường phố, cống rãnh, ao hồ, 
đầm, trên sông và ven biển;

8129

13
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn lập các hồ sơ, thủ tục dự án trong lĩnh vực môi trường và tư vấn 
chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh.

7490

Ngành nghề kinh doanh

Địa bàn kinh doanh
Địa bàn hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là các tuyến đường, công viên, khu dân cư , khu công ng-
hiệp tại thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng là một thành phố có tốc độ phát triển nhanh, năng động, nhất là phát 
triển về du lịch, do đó nhu cầu bảo vệ và gìn gữ vệ sinh môi trường là rất lớn. Đây sẽ là tiền đề cho sự phát 
triển của Công ty.

*XNMT: Xí nghiệp môi trường

Công ty con, công ty liên kết: không có
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Tiếp tục phát triển mạng lưới dịch vụ công cộng ra 
các khu vực thị trấn, thị tứ thuộc huyện Hoà Vang 
dựa theo tiêu chí nông thôn mới để khai thác; 

Trong các hoạt động của Công ty, phải xem lĩnh vực 
nhận đặt hàng phục vụ vệ sinh đô thị với thành phố 
là lĩnh vực then chốt, lâu dài, có tính chất quyết 
định đến yếu tố thành công, phát triển hoặc thất 
bại của Công ty; 

Mục tiêu về thị trường:
Giữ vững thị trường đang hoạt động ổn định trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời nghiên cứu 
chuyển hướng phát triển thị trường sang các tỉnh 
lân cận cũng như trên toàn quốc về các mảng cung 
cấp dịch vụ vệ sinh môi trường với giá cả mang tính 
cạnh tranh, trong đó các mảng chú trọng là chất 
thải nguy hại, tái chế chất thải, tư vấn thiết kế các 
công trình liên quan đến môi trường.

Xem xét đầu tư có trọng điểm để nâng cao khả năng 
cạnh tranh của mảng dịch vụ vệ sinh có nguồn thu 
không từ ngân sách nhà nước; tiến đến doanh thu dịch 
vụ là nguồn thu quan trọng góp phần đáng kể vào lợi 
nhuận Công ty và nâng cao đời sống người lao động; 

Lợi nhuận trong giai đoạn này phấn đấu tăng trưởng 
đều bình quân hằng năm từ 15% đến 20% đảm bảo 
ổn định đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Mục tiêu về lợi nhuận:
Thực hiện cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý, đổi mới 
đầu tư công nghệ, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động điều hành; góp phần phát 
huy năng suất của người lao động, nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và lợi nhuận, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận 
tăng đều hàng năm; 

Doanh thu trong những năm đầu tiên sau cổ phần hóa 
phấn đấu đạt mức tăng trưởng đều bình quân hằng 
năm là từ 15% - 20%. Trong đó doanh thu dịch vụ tăng 
20% - 25%, phấn đấu doanh thu loại hình này trong 
những năm về sau chiếm tỷ trọng từ 35% - 40% tổng 
doanh thu toàn Công ty; 

Phấn đấu chi trả cổ tức đạt tối thiểu 8%/năm.
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Theo thông tin của Tổng cục thống kê, tốc độ tăng 
trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2019 là 7,02%, 
được xem là điểm sáng trong một năm tài chính đầy 
biến động. Động lực chính thúc đẩy tốc độ tăng trưởng 
GDP vượt mức kế hoạch của Quốc hội đến từ sự tăng 
trưởng mạnh mẽ của ngành sản xuất và tốc độ mở rộng 
quy mô ngành dịch vụ. Cụ thể hơn, nhu cầu tiêu dùng 
nội địa tăng mạnh kèm vào đó là lượng khách du lịch 
bùng nổ đã thúc đẩy mạnh mẽ cho ngành dịch vụ, 
nhờ đó rủi ro từ khu vực kinh tế trong nước được kiểm 
soát tốt hơn những năm trước. Trong hơn 1 năm vừa 
qua, nền kinh tế toàn cầu đã chịu ảnh hưởng lớn bởi 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và đến nay vẫn 
chưa có dấu hiệu đi đến đàm phán để giải quyết tình 
hình căng thẳng này. Điều đó tạo ra rủi ro tiềm ẩn đến 
nền kinh tế trong nước khi phải chịu sức ép từ cuộc 
thương chiến này.

Trong khi tình hình căng thẳng Mỹ - Trung chưa được 
giải quyết thì mới đây, có sự xuất hiện của một loại 
dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona bắt 
nguồn từ Trung Quốc có mức độ nguy hiểm tương tự 
dịch SARS, lây truyền nhanh trên diện rộng và có khả 
năng lây lan toàn thế giới. Các hoạt động giao dịch, 
sản xuất kinh doanh chung trong nước từ đó có nguy 
cơ bị trì hoãn trong giai đoạn đầu năm và tình hình 
kinh tế dự báo diễn biến xấu đi. Nếu tình trạng dịch 
bệnh này kéo dài sẽ dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp 
sẽ gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng tiêu cực đến nền 
kinh tế.

Nhằm hạn chế những rủi ro về kinh tế, Công ty cần 
phải liên tục quan sát, theo dõi cũng như cập nhật 
những thông tin về vĩ mô. Từ đó, Công ty đưa ra những 
chính sách, chiến lược kinh doanh kịp thời, hiệu quả 
trong từng thời kì.

CÁC RỦI RO
Rủi ro kinh tế

Rủi ro môi trường

6,68%

6,21%

6,81%
7,08% 7,02%

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

2015 2016 2017 2018 2019

Tăng trưởng GDP của Việt Nam qua các năm (%)

Áp lực từ biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng trên toàn 
thế giới đòi hỏi Công ty cần có những kế hoạch, chiến 
lược phát triển hợp lý để có thể đảm bảo vừa cải thiện 
tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời 
góp phần làm giảm sự ô nhiễm tác động lên biến đổi 
khí hậu. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường ở 
nước ta còn chưa thực sự được đa số người dân chú 
trọng trong khi lượng khách du lịch đến Đà Nẵng ngày 
càng tăng nhanh những năm gần đây sẽ tác động trực 
tiếp đến môi trường thành phố. Điều này khiến cho 
mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng đáng sống, 
xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp gặp nhiều 
khó khăn. Đây là một thách thức lớn tác động đến các 
công ty kinh doanh, cung cấp dịch vụ công cộng trong 
lĩnh vực môi trường nói chung và Công ty cổ phần Môi 
trường và Đô thị Đà Nẵng nói riêng.

Trước tình hình đó, Công ty đã nhanh chóng triển khai 
các kế hoạch bảo vệ môi trường. Công ty luôn chủ 
động phối hợp với cơ quan địa phương trong việc đẩy 
mạnh tuyên truyền, đưa việc bảo vệ môi trường vào 
trong nội dung các cuộc họp tổ dân phố, thường xuyên 
phát động các phong trào xanh - sạch - đẹp, từ đó, góp 
phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ 
môi trường.
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So với những doanh nghiệp cùng ngành hoạt động trên 
địa bàn, thế mạnh của Công ty là có bề dày hoạt động 
lâu năm, có kinh nghiệm trong hoạt động quản trị. 
Tuy nhiên, hoạt động của Công ty cũng đang gặp đôi 
chút bất lợi khi xuất hiện một số Công ty tư nhân hoạt 
động cùng ngành, cùng lĩnh vực. Hiện nay, cung cấp 
dịch vụ công ích không còn là ngành nghề độc quyền 
buộc Công ty sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ 
các doanh nghiệp khác. Chính vì vậy, trong quá trình 
hoạt động Công ty cũng cần chú trọng cải thiện cũng 
như phát triển bộ máy quản lý, thường xuyên rà soát 
nội bộ, kịp thời phát hiện những sai phạm để có thể 
nhanh chóng xử lý, đảm bảo sự ổn định và giúp Công 
ty giữ vững vị thế trong ngành Môi trường.

Ngoài những rủi ro đã đề cập ở trên, còn nhiều rủi ro 
mang tính bất khả kháng khác ảnh hưởng đến hoạt 
động kinh doanh của Công ty như hỏa hoạn, bệnh 
dịch,… Đây là những rủi ro hiếm khi xảy ra nhưng 
nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh do-
anh, lợi nhuận của Công ty. Công ty luôn chủ động đề 
phòng và xây dựng các giải pháp ứng phó như: tuyên 
truyền nâng cao hiểu biết về bệnh dịch và mở các 
lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho công nhân 
viên cũng như người dân,… nhằm nâng cao ý thức, 
giảm thiểu thiệt hại về người và của.

Là một Công ty cổ phần đại chúng đang được giao 
dịch trên Hệ thống đăng ký giao dịch UPCOM, ngoài 
việc chịu ảnh hưởng bởi Luật Doanh nghiệp, Công ty 
còn chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán, Luật 
Lao động, Luật Tài nguyên và Bảo vệ môi trường,… 
cùng với các quy định khác liên quan đến ngành nghề 
hoạt động của Công ty. 
Thực tế hiện nay, những cơ chế, chính sách khuyến 
khích của Nhà nước còn chưa rõ ràng và chưa đủ hấp 
dẫn để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào ngành 
công nghiệp môi trường, đồng thời hệ thống các văn 
bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn 
chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, chế tài chưa đủ mạnh để 
răn đe những kẻ phá hoại môi trường,… Do đó trong 
thời gian tới nhà nước sẽ còn thay đổi rất nhiều về 
mặt pháp luật và các doanh nghiệp cần thời gian để 
tìm hiểu, nghiên cứu cụ thể các quy định, thực hiện 
đúng theo pháp luật, nên sẽ có những độ trễ nhất định 
trong việc áp dụng, điều này sẽ ảnh hưởng đến quá 
trình quản trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh 
của từng doanh nghiệp. DNE phải thường xuyên theo 
dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, 
đảm bảo tuân thủ pháp luật, tránh ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Rủi ro cạnh tranh

Rủi ro khác

Rủi ro pháp luật

Rủi ro nguyên liệu đầu vào
Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công 
ích, Công ty gặp nhiều hạn chế về mức giá cung cấp 
dịch vụ phải tuân theo quy định về định mức đơn 
giá dịch vụ công ích do UBND Thành phố Đà Nẵng 
ban hành, doanh nghiệp không thể chủ động về giá 
thành dịch vụ của mình nên khi giá nguyên vật liệu 
đầu vào biến động sẽ làm ảnh hưởng đáng kể đến 
kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Từ đó, 
mục tiêu giữ vững thị trường đang hoạt động ổn định 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và phát triển thị 
trường sang các tỉnh lân cận cũng như trên toàn quốc 
với giá cả cạnh tranh của Công ty cũng sẽ gặp không 
ít trở ngại. Để hạn chế rủi ro này, Công ty phải hoạch 



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG
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Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 % tăng giảm
Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 97.759 105.666 8,09%

Dịch vụ theo đơn đặt hàng 104.211 120.475 15,61%

Dịch vụ khác 43.079 35.137 -18,44%

Bán thùng rác, chế phẩm sinh học 1.387 790 -43,04%

Tổng cộng 246.436 262.068 6,34%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Nhìn chung, doanh thu thuần trong năm 2019 đạt 
hơn 262 tỷ đồng, tăng 6,34% so với năm 2018 với 
sự gia tăng của hai lĩnh vực hoạt động chính là thu 
gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đô thị và dịch vụ 
môi trường theo đơn đặt hàng. Cụ thể hơn, dịch vụ 
thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tăng 8,09%, 
trong khi đó, dịch vụ môi trường theo đơn đặt hàng 
tăng 15,61%. Lý giải cho việc này, Công ty trong 
năm qua đã tập trung chuyên môn hóa lĩnh vực hoạt 

Tuy doanh thu thuần tăng hơn 15,6 tỷ đồng nhưng 
giá vốn hàng bán trong năm cũng biến động khi tăng 
gần 12 tỷ đồng chủ yếu đến từ giá vốn của dịch vụ 
môi trường tăng làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh 

động chính làm tăng sản lượng dịch vụ. Mặt khác, 
doanh thu bán thùng rác, chế phẩm sinh hoạt và 
các dịch vụ khác ngoài công ích giảm lần lượt là 
43,04% và 18,44%. Doanh thu đến từ cả hai hoạt 
động này chỉ chiếm tỷ trọng hơn 13% trong do-
anh thu thuần nên việc giảm này là không đáng kể. 
Ngoài ra, doanh thu đến từ hoạt động tài chính tăng 
hơn 3 lần là do tiền lãi từ việc Công ty có khoản tiền 
gửi ngắn hạn trong năm.

Năm 2018 Năm 2019

STT Thành viên Chức vụ Số lượng 
CP sở hữu 

Tỷ lệ
sở hữu

1 Võ Minh Đức Tổng Giám đốc 985.412 17,068%

2 Võ Thị Huỳnh Trang Phó Tổng Giám đốc

3 Trần Văn Tiến Phó Tổng Giám đốc 4.700 0,081%

4 Phạm Quang Sáng Phó Tổng Giám đốc 985.012 17,061%

Tính đến ngày 31/12/2019Danh sách Ban điều hành
Đơn vị tính: Triệu đồng

39,67%

42,29%

17,48%

0,56%

Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Dịch vụ theo đơn đặt hàng

Dịch vụ khác

Bán thùng rác, chế phẩm sinh học

40,32%

45,97%

13,41%
0,30%

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 % tăng giảm
Doanh thu thuần 246.436 262.068 6,34%

Giá vốn bán hàng 220.988 232.961 5,42%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 25.448 29.107 14,38%

Lợi nhuận khác (212) (322) -52,12%

Lợi nhuận trước thuế 12.931 14.386 11,25%

Lợi nhuận sau thuế 11.571 12.729 10,01%

doanh tăng không nhiều. Bên cạnh đó, các khoản 
chi phí vẫn chưa được kiểm soát tốt khiến cho lợi 
nhuận sau thuế trong năm 2019 tăng hơn 1,2 tỷ 
đồng, tăng tương đương 10% so với năm 2018.

Ngày sinh

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

14/06/1972

12/12

Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Ông Võ Minh Đức

Thời gian Chức vụ

09/1995 - 04/2002 Công tác tại phòng Kế toán Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

05/2002 - 04/2005 Đội trưởng Đội Môi trường số 2, Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

05/2005 - 07/2005
Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ vệ sinh đô thị Quận Thanh Khê, Công ty Môi 
trường Đô thị Đà Nẵng.

08/2005 - 12/2005
Quyền Giám đốc Trung tâm Dịch vụ vệ sinh đô thị Quận Thanh Khê, Công ty 
Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

01/2006 - 06/2006 Giám đốc Trung tâm Dịch vụ vệ sinh đô thị Quận Thanh Khê.

07/2006 - 06/2011 Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê.

07/2011 - 09/2015
Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư Công ty TNHH 
MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

10/2015 - 11/2018 Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

12/2018 - nay Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

985.412 cổ phần, chiếm 17,068% vốn điều lệ.
Cá nhân: 3.900 cổ phần, chiếm 0,068% vốn điều lệ.
Đại diện: 981.512 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ 
(đại diện UBND thành phố Đà Nẵng).

Không có

Không có

:

:

:

:

:

:
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Ngày sinh

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày sinh

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

02/08/1975

12/12

Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ

15/05/1961

12/12

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Bà Võ Thị Huỳnh Trang Ông Trần Văn Tiên

Thời gian Chức vụ

1997-2001
Làm việc tại Văn phòng hướng dẫn tham quan du lịch Hội An- Chức vụ: Phó 
văn phòng.

2002 - 07/2012
Làm việc tại Công ty thành viên của  Tổng công ty cổ phần Vinaconex- Chức vụ: 
Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty.

08/2012 - 07/2019
Làm việc tại Công ty CP Môi trường Việt Nam- là cổ đông chiến lược của công ty 
CP Môi trường đô thị Đà Nẵng- Chức vụ: Kế toán trường Công ty CP MTVN kiêm 
thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng.

07/2019 - Nay
Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 07/NQ-
HĐQT ngày  10/7/2019.

Thời gian Chức vụ

08/1979 - 11/1983 Trung sĩ - Tiểu đội trưởng E810, F342 Quân khu IV.

12/1983 - 05/1985 Học văn hóa, làm thợ tự do

05/1985 - 10/1989 Cán bộ Phòng Tổ chức Công ty Vệ sinh Đà Nẵng.

10/1986 - 05/1996 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Vệ sinh Đà Nẵng.

11/1989 - 03/1992 Đội trưởng đội Vệ sinh Môi trường TP. Đà Nẵng.

1993 - 2003 Đội trưởng đội Môi trường số 4, Công ty Môi trường Đô thị TP. Đà Nẵng.

2003 - 12/2008
Trải qua các chức vụ Phó phòng Kế hoạch, Trưởng phòng KCS Môi trường, Trưởng 
phòng Kinh doanh, Công ty Môi trường đô thị TP. Đà Nẵng.

01/2009 - 01/2016
Giám đốc Xí nghiệp Xử lý chất thải nguy hại, Công ty TNHH MTV Môi trường 
Đô thị Đà Nẵng.

01/20016 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô Thị Đà Nẵng.

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

không có 

Không có

Không có

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

4.700 cổ phần, chiếm 0,081% vốn điều lệ.
Cá nhân: 4.700 cổ phần, chiếm 0,081% vốn điều lệ.
Đại diện: 0 cổ phần

Không có

Nguyễn Thị Bích Thảo (vợ) - 1.600 cổ phần, 0,028% 
vốn điều lệ.
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Ngày sinh

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

05/10/1961

12/12

Kỹ sư Quản lý doanh nghiệp công nghiệp.

Ông Phạm Quang Sáng

Thời gian Chức vụ

05/1980
Đi bộ đội tại huyện Quế Sơn và điều động về Ban Thông tin Bộ chỉ huy quân sự 
tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

05/1983 Học sĩ quan dự bị tại Trường Quân chính Quân khu V

01/1984 - 05/1989
Chuyên viên phòng Tổ chức Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong 
thời gian này học tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (1986 - 1991).

05/1989 - 10/2007 Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng.

04/2008 - 08/2009 Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

09/2009 - 01/2016 Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng

01/2016 - 12/2018 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng

12/2018 - nay Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

:

:

:

:

:

:

985.012 cổ phần, chiến 0,061% vốn điều lệ.
Cá nhân: 3.500 cổ phần, chiếm 0,061% vốn điều lệ.
Đại diện: 981.512 cổ phần, chiếm 17% (đại diện 
UBND thành phố Đà Nẵng)

Không có

Phạm Phúc Ánh (anh ruột) - 6.600 cổ phần, chiếm 
0,114% vốn điều lệ.
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Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2019

Số lượng cán bộ công nhân viên

Thu nhập bình quân

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Đỗ Văn Tài Kế toán trưởng 15/08/2019

2 Võ Thị Mận Phó phòng kế toán 15/08/2019

3 Võ Thị Huỳnh Trang Phó Tổng giám đốc 10/07/2019

4 Võ Thị Huỳnh Trang TV Ban kiểm soát 27/06/2019

5 Lê Thị Vân Vy TV Ban kiểm soát 27/06/2019

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)
I Theo trình độ lao động 1.301 100

1 Trình độ trên đại học 7 0,54

2 Trình độ đại học, cao đẳng 190 14,60

3 Trình độ trung cấp 73 5,61

4 Công nhân kỹ thuật 125 9,61

5 Lao động phổ thông 906 69,64

II Theo loại hợp đồng lao động 1.301 100

1 Hợp đồng không thời hạn 953 73,25

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 348 26,75

3 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 0 0

III Theo giới tính 1.301 100

1 Nam 715 54,96

2 Nữ 586 45,04

Phân loại theo giới tính

Phân loại theo loại hợp đồng

Phân loại theo trình độ lao động

STT Năm Số lượng người lao động 
(người)

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng)

1 2017 1.248 6.000.000

2 2018 1.272 6.500.000

3 2019 1.301 7.200.000

0,54
14,6

5,61

9,61

69,64

Trình độ trên đại học Trình độ đại học, cao đẳng Trình độ trung cấp

Công nhân kỹ thuật Lao động phổ thông

Với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực môi 
trường nên trong năm 2019, lao động phổ 
thông vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ 
cấu lao động theo trình độ của Công ty. Tuy 
nhiên, tỷ trọng cũng như số lượng công nhân 
lao động phổ thông này đã giảm nhiều so 
với 2018. Trong khi đó, công nhân kỹ thuật 
và công nhân có trình độ trung cấp tăng là 
vì Công ty đang dần áp dụng các máy móc, 
thiết bị chuyên dụng hiện đại hơn cho việc 
hoạt động kinh doanh. Từ đó, yêu cầu về trình 
độ chuyên môn, kỹ năng ngành nghề đối với 
công nhân lao động cũng tăng lên.

Do Công ty hoạt động lâu dài ở địa phương 
nên đã xây dựng được đội ngũ cán bộ công 
nhân viên gắn bó lâu dài với Công ty. Hiện 
nay, số lao động không xác định thời hạn là 
73,25%, còn lại là hợp đồng từ 1 đến 3 năm. 
Với công tác quản lý nhân sự hiện tại, Công 
ty không chỉ giữ chân người lao động mà còn 
khuyến khích tuyển dụng nhân viên lâu dài 
bằng các chính sách hỗ trợ, phúc lợi cho 
người lao động.

Trong 1.301 lao động của Công ty, có 715 lao 
động là nam giới tương ứng với tỷ lệ 54,96% 
và 586 lao động là nữ giới chiếm 45,04%. Với 
đặc điểm ngành môi trường làm việc ngoài 
trời, điều kiện thời tiết thất thường nên cần 
nhiều lao động có thể lực tốt do đó lao động 
nam chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, nguồn lao 
động theo giới tính của Công ty chênh lệch 
không lớn, đáp ứng nhu cầu linh hoạt về lao 
động, phù hợp với tính chất hoạt động của 
Công ty là thu gom xử lý rác thải, xử lý ô nhiễm 
và thực hiện công việc bảo vệ môi trường.

73,25

26,75

Hợp đồng không thời hạn Hợp đồng xác định từ 1-3 năm Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

54,96

45,04

Nam Nữ
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Chính sách nhân sự

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Về đào tạo:
Hiện tại, Công ty vẫn duy trì định kỳ các khóa tập 
huấn, đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc của 
người lao động. Ngoài việc tổ chức tập huấn các ng-
hiệp vụ vận chuyển rác, Công ty còn đào tạo công 
nhân văn phòng về các thủ tục hành chính, hướng 
dẫn sử dụng các phần mềm quản lý, xuất hóa đơn 
điện tử.

Để có thể duy trì hai tiêu chuẩn quản lý về môi trường 
và chất lượng là ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015 
cũng như gia tăng chất lượng nhân sự, Công ty đã 
phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
2 để thực hiện việc đào tạo cho cán bộ công nhân 
viên trong công ty. Bên cạnh các khóa học nghiệp 
vụ, Công ty cũng tổ chức các buổi hội thảo nhằm 
trao đổi những kinh nghiệm làm việc, giải quyết khó 
khăn trong hoạt động chuyên môn.

Về tuyển dụng
Các chương trình tuyển dụng tại Công ty được thực 
hiện một cách minh bạch và khách quan thông qua 
quy trình đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng 
tuyển, kiểm tra hồ sơ ứng tuyển và phỏng vấn đánh 

giá hồ sơ ứng tuyển đảm bảo bình đẳng cho tất cả 
các ứng viên tham gia. Toàn bộ nhân sự khi được 
tuyển dụng đều được thực hiện đầy đủ các bước theo 
Quy trình tuyển dụng đã được Công ty ban hành.

STT Tên dự án Quyết định 
phê duyệt

Tổng vốn đầu tư Giải ngân 
đến ngày 

31/12/2019

Giá trị đã 
đưa vào 
sử dụng

Vốn chủ 
sở hữu

Tỷ lệ đầu tư 
của VCSH

1
Đóng mới 02 xuồng 
vận chuyển rác 14m3

25A/QĐ-MTĐT 
ngày 28/01/2019

168 100% 168 168

2
Đóng mới 01 xuồng 
vận chuyển rác 14m3

28A/QĐ-MTĐT 
ngày 01/2/2019

84 100% 84 84

3

Mua sắm 04 xe cuốn 
ép vận chuyển rác 
14m3 và 02 xe ô tô 
chở bùn 6m3

17/QĐ-HĐQT 
ngày 01/7/2019

11.452 100% 11.452 11.452

4
Hệ thống âm thanh 
Hội trường Công ty

52/QĐ-MTĐT 
ngày 04/4/2019

91 100% 91 91

5
Mua sắm 20 nhà vệ 
sinh di động phục vụ 
pháo hoa

22/QĐ-HĐQT 
ngày 12/8/2019

315 100% 315 315

6

Nhà chờ, nhà để xe 
tại khu vực BRKS, 
tường rào bổ sung 
BRKS

696/QĐ-MTĐT 
ngày 14/12/2019

187 100% 187 187

7

Công trình trồng cây 
xanh cách ly vệt đất 
khu vực chôn lấp tại 
bãi rác Khánh Sơn 

38/QĐ-HĐQT 
ngày 31/12/2019

588 100% 588 588

8

Thi công hệ thống xử 
lý nước thải, xử lý khí 
thải và khảo sát đo 
đạc mặt bằng khu xử 
lý chất thải nguy hại.

182/QĐ-HĐQT 
ngày 25/9/2018 

1.294 100% 259 0

Đơn vị tính: triệu đồng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2018

Năm 
2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,96 0,97

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,94 0,93

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 51,57% 51,03%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 106,47% 104,20%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 112,71 122,82

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,75 1,78

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 4,70% 4,86%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 16,08% 17,72%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 8,22% 8,63%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % 5,33% 5,61%

Về khả năng thanh toán, trong năm qua, cả hai chỉ 
số thanh toán nhanh và thanh toán ngắn hạn hầu 
như không có sự thay đổi đáng kể so với năm 2018. 
Nhìn chung, hệ số thanh toán của Công ty vẫn chưa 
được cải thiện do sử dụng nhiều khoản nợ ngắn hạn 

0,96

0,97

0,94

0,93

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

2018 2019

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

cho chi phí sửa chữa máy móc, thiết bị cũng như xe 
vận chuyển rác. Bên cạnh đó, chi phí nhân công tính 
đến 31/12/2019 cũng tăng so với cùng kì năm 2018 
cũng làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
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Trong năm 2019, các hệ số sinh lời đều tăng nhờ sự 
cải thiện về mặt doanh thu và lợi nhuận trong khi 
tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty không 
tăng đáng kể. Cụ thể hơn, chỉ số ROA tăng từ 8,22% 

lên đến 8,63%, chỉ số ROE tăng từ 16,08% lên đến 
17,72% và chỉ số ROS tăng 3,47% lên đến 4,86%. 
Nhìn chung, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản để sinh 
lời của Công ty vẫn giữ tăng trưởng ổn định.

Trong năm, Công ty không thực hiện thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu, không có các giao dịch cổ phiếu quỹ 
và các chứng khoán khác.

112,71
122,82

1,75 1,78
0
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40
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140

2018 2019

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

Công ty hoạt động trong lĩnh vực 
môi trường nên hàng tồn kho chủ 
yếu là nguyên vật liệu và công cụ 
dụng cụ hỗ trợ cho công tác vệ 
sinh, sửa chữa máy móc. Vòng 
quay hàng tồn kho tăng từ 112,71 
vòng lên đến 122,82 vòng cũng 
như vòng quay tổng tài sản tăng 
nhẹ từ 1,73 đến 1,75 vòng ở năm 
2019 cho thấy Công ty vẫn đảm 
bảo mức độ sử dụng tài sản hiệu 
quả trong hoạt động kinh doanh.

4,70%

16,08%

8,22%

5,33%4,86%

17,72%

8,63%

5,61%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu 

bình quân

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản bình 

quân

Hệ số Lợi nhuận từ 
hoạt động sản xuất 
kinh doanh/ Doanh 

thu thuần

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

2018 2019

Cơ cấu cổ đông

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị 
(đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước 2.944.536 29.445.360.000 51%

II Cổ đông trong nước 5.773.600 57.736.000.000 100%

1 Cá nhân 2.057.077 20.570.770.000 35,63%

2 Tổ chức 3.716.523 37.165.230.000 64,37%

III Cổ đông nước ngoài 0 0 0

Tổng cộng 5.773.600 57.736.000.000 100%

STT Tên cổ đông
Phân loại cổ đông

Số lượng CP 
nắm giữ

Tỷ lệ CP 
nắm giữ(%)Nhà 

nước
Cá nhân/

tổ chức khác
1 UBND thành phố Đà Nẵng x 2.944.536 51

2 Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam x 771.987 13,37

3 Nguyễn Văn Tuấn x 391.406 6,78

Cả hai hệ số cơ cấu vốn trong năm 
qua có sự thay đổi nhẹ khi Hệ số 
nợ/tổng tài sản giảm 0,54%, trong 
khi đó, Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 
giảm 2,27%. Mặc dù cả hai hệ 
số này vẫn phù hợp với DNE, 
tuy nhiên, Công ty cũng cần lưu 
ý nhiều hơn về việc sử dụng các 
khoản nợ vay một cách hiệu quả.

51,57% 51,03%

106,47% 104,20%
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hoạt động kinh doanh của Công ty là dịch vụ môi 
trường, vì thế việc sử dụng điện là không đáng kể. 
Công ty luôn sử dụng nguồn năng lượng theo đúng 
quy định, đúng chỉ tiêu theo từng hạng mục, đảm bảo 
về số lượng và chất lượng.

Công ty đặt mục tiêu bảo vệ môi trường lên hàng 
đầu, luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giữ gìn 
và bảo vệ môi trường. Trong quá trình thu gom vận 
chuyển rác thải, nếu phát hiện các đơn vị, cơ sở sản 
xuất trong địa bàn thành phố vi phạm các quy định 
về xả rác thải, gây ô nhiễm môi trường kịp thời có 
thông tin báo cáo về cấp trên xử lý đúng quy định.

Không chỉ tập trung vào việc kinh doanh kiếm lời, 
Công ty còn có trách nhiệm cao với cộng đồng địa 
phương, là đơn vị tài trợ cho hoạt động về môi trường, 
công tác tổng dọn vệ sinh hưởng ứng ngày Chủ nhật 
Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố.
Hưởng ứng, tham gia cuộc vận động “Mỗi tổ chức, 
mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung 
ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Theo đó, 
Công ty hỗ trợ cho một địa chỉ nhân đạo với mức tiền 
là 2 triệu đồng/năm trong vòng 2 năm.

Các chế độ cho người lao động được Công ty thực 
hiện theo đúng quy định của Luật Lao động: trích 
nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp; tổ chức cho cán bộ công nhân viên khám sức 
khỏe định kỳ,... Ngoài ra, môi trường làm việc cũng 
thực hiện tuân thủ theo quy định của bộ Lao động 
Thương binh và xã hội.

Quản lý nguồn nguyên vật liêu

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng 
địa phương

Chính sách người lao động
Công ty quản lý việc tưới tiêu cho mảng cây xanh của 
thành phố Đà Nẵng, Công ty luôn tiết kiệm, sử dụng 
nguồn nước vừa đủ đảm bảo mảng xanh tươi mát cho 
mảng cây xanh thành phố đồng thời vẫn tiết kiệm 
kinh phí chăm sóc hằng năm.

Ngoài chế độ tiền lương thưởng, Công ty còn có các 
chế độ trợ cấp về ốm đau, thai sản, bảo hiểm con 
người khi có ốm đau tai nạn, trợ cấp thôi việc, tiền ăn 
giữa ca, chế độ bảo hộ lao động, bồi dưỡng hiện vật, 
tiền hỗ trợ đám tang, hiếu hỷ… Công ty cũng lập quỹ 
tình thương, quỹ khuyến học, hằng năm tổ chức lễ 
tuyên dương học sinh giỏi là con em người lao động 
trong Công ty, tổ chức tham quan du lịch cho cán 
bộ công nhân viên, tổ chức các hoạt động nhân các 
ngày lễ lớn.



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI



37  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019    CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG  38

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2019

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Đà Nẵng là địa phương điển hình trong cả 
nước có định hướng xây dựng thương hiệu môi 
trường khi UBND TP đã ban hành Đề án “Xây 
dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” đến 
năm 2020. Đề án đặt ra nhiều tiêu chí trong 
đó có quản lí chất thải rắn. Bên cạnh đó, thành 
phố cũng hướng đến phát triển thành phố du 
lịch gắn với các sự kiện văn hóa lễ hội mang 
tính chất quốc tế. Do đó, yếu tố vệ sinh môi 
trường đô thị luôn được các cấp chính quyền 
thành phố quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Đây là 
thuận lợi to lớn của Công ty khi có được môi 
trường để phát triển các hoạt động kinh doanh 
nhờ sự quan tâm đầu tư thêm các cơ sở hạ 
tầng, trang thiết bị liên quan đến môi trường.

Công ty có bề dày hơn 40 năm hình thành và 
phát triển, có sự ổn định trong tổ chức hoạt 
động kinh dianh. Hơn nữa là đội ngũ cán 
bộ công nhân viên có tay nghề, có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác khi 
đã phục vụ công tác vệ sinh môi trường cho 
thành phố và các sự kiện mang tầm quốc tế 
trong một thời gian dài. Cùng với đó là tinh 
thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đoàn 
kết, giúp đỡ lẫn nhau góp phần thức đẩy Công 
ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong 
nhiều thời kỳ.

Công ty đã triển khai thực hiện Hệ thống quản 
lý tích hợp môi trường và chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. 
Việc áp dụng các tiêu chuẩn này nhằm mục 
đích đưa ra cho Công ty một khuôn khổ để bảo 
vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện 
môi trường biến đổi cân bằng với các nhu cầu 
về kinh tế - xã hội. Đây là lợi thế của Công ty 
so với những Công ty khác trên thị trường dịch 
vụ vệ sinh môi trường đô thị.

Đà Nẵng là thành phố trọng điểm của khu vực 
miền Trung và còn đang trong quá trình mở 
rộng về cơ sở hạ tầng cũng như dân số, đặc 
biệt là các khu vực phía Nam và phía Tây Bắc. 
Do đó áp lực về chất lượng, khối lượng công 
việc ngày càng tăng khi Công ty đang triển 
khai hoạt động phục vụ trên một địa bàn rộng 
lớn, trải dài khắp các quận, huyện. Bên cạnh 
đó, ô nhiễm công nghiệp đang là thách thức, 
là bài toán nan giải với các đô thị lớn không 
chỉ riêng thành phố Đà Nẵng.

Tuy chưa có nhiều doanh nghiệp hoạt động 
cùng ngành trên địa bàn nhưng hiện nay, 
DNE đang gặp khó khăn khi hoạt động cung 
cấp dịch vụ công ích không còn là độc quyền 
đối với Công ty. Công ty phải làm quen với 
việc đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các do-
anh nghiệp khác.

Mặc dù các cấp chính quyền Thành phố đã 
tăng cường công tác tuyên truyền về vệ sinh 
đô thị, bảo vệ môi trường nhằm hướng đến xây 
dựng Thành phố văn minh, môi trường nhưng 
một bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức 
chưa tốt. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công 
ty khi phải tốn thêm thời gian, chi phí thu dọn 
nhằm tránh gây mất mỹ quan đô thị.

Năm 2019, Công ty đã có nhiều nỗ lực trong quản lý 
doanh thu, chi phí. Tổng doanh thu thực hiện năm 
2019 là gần 262,7 tỷ đồng tăng 6,5% so thực hiện 
2018. Trong đó, doanh thu đặt hàng trong kế hoạch 
thực hiện 2019 là 120,474 tỷ đồng tăng 16,8% so 
thực hiện 2018; thu giá dịch vụ thu gom rác thải sinh 
hoạt 2019 là 105,613 tỷ đồng tăng 8,03% so thực 
hiện 2018. 
Thực hiện góp ý của Ban kiểm soát, Công ty đã có 
nhiều nỗ lực sắp xếp, có kế hoạch sử dụng nguồn vốn 
và gửi tiền nhàn rỗi nên doanh thu từ lãi gửi tiền nhàn 
rỗi năm 2019 là 547,41 triệu đồng, góp phần làm 
tăng tổng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Thuận lợi Khó khăn STT Chỉ tiêu Thực hiện 
năm 2018

Năm 2019
TH2019/ 
TH2018

TH2019/
KH2019

Kế hoạch Thực hiện

1 Doanh thu thuần về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ   246.436 258.648 262.067 106,34 101,32

2 Giá vốn hàng bán   220.988 232.191 232.960 105,42 100,33

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ     25.448 26.457 29.107 114,38 110,02

4 Doanh thu hoạt động tài 
chính           136 - 585 430,15 -

5 Chi phí quản lý doanh nghiệp     12.389 12.756 14.985 120,95 117,47

6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh     13.143 13.701 14.707 111,90 107,34

7 Thu nhập khác             13 193 57 438,46 -

8 Chi phí khác           225 200 379 168,44 -

9 Lợi nhuận khác - (7) (322) - -

10 Lợi nhuận trước thuế     12.930 13.694 14.385 111,25 -

11 Lợi nhuận sau thuế     11.571 - 12.729 110,01 -

Đơn vị tính: triệu đồng

Một số khoản mục chi phí chủ yếu đã được Công ty 
quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, giảm so với năm 2018 
như: Chi phí nhiên liệu động lực đã nghiêm túc thực 
hiện mua nhiên liệu tập trung của đơn vị trúng thầu 
cung cấp cho Công ty là Công ty Xăng dầu khu vực V 
và quản lý tiết kiệm nhiên liệu nên chi phí nhiên liệu 
động lực năm 2019 là 24,937 tỷ đồng giảm 7,73% 
tương ứng với giá trị 2,08 tỷ đồng. Chi phí sửa chữa 
phương tiện vận tải năm 2019 giảm 17,88%, với giá 
trị giảm là 2,53 tỷ. Chi phí sửa chữa thùng rác, xe 
thô sơ năm 2019 là 1,103 tỷ đồng giảm 10,97% so 
thực hiện 2018 với giá trị 136 triệu đồng.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu
31/12/2018 31/12/2019

% tăng 
giảmGiá trị 

(triệu đồng)
Tỷ trọng 

(%)
Giá trị

(triệu đồng)
Tỷ trọng

(%)
Tài sản ngắn hạn 71.916 49,38% 73.531 49,26% 2,25%

Tài sản dài hạn 73.736 50,62% 75.728 50,74% 2,70%

Tổng tài sản 145.652 100,00% 149.258 100,00% 2,48%

Nợ ngắn hạn 75.110 100,00% 76.164 100,00% 1,40%

Nợ dài hạn 0 0,00% 0 0,00% -

Tổng nợ phải trả 75.110 100,00% 76.164 100,00% 1,40%

Tính đến thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản tăng 
nhẹ hơn 3,6 tỷ tương ứng với tăng 2,48% so với cùng 
kì năm 2018. Cơ cấu tài sản của Công ty trong năm 
cũng không có nhiều sự thay đổi đáng kể. 

Về tài sản ngắn hạn, chỉ tiêu này tại 31/12/2019 đã 
tăng 2,25% chủ yếu đến từ việc bổ sung thêm tiền 
mặt để chi trả cho công tác đóng xuống vận chuyển 
rác mới. Ngoài ra, các khoản phải thu cũng chiếm 
tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn chủ yếu là 
phải thu tiền các hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom, 

Vẫn như mọi năm, trong năm vừa qua, Công ty không 
phát sinh nợ dài hạn nào,  trong khi đó, nợ ngắn hạn 
đạt hơn 76 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với 31/12/2018. 
Nợ phải trả của Công ty chủ yếu là tiền lương, thưởng 
nhân công bởi đặc thù ngành nghề kinh doanh là 
dịch vụ công ích. Ngoài ra còn có các khoản nợ phải 

49,38%
50,62%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

49,26%50,74%

Tình hình tài sản

Tình hình nợ

Năm 2018 Năm 2019

vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

Về tài sản dài hạn, trong năm, Công ty hoàn tất công 
tác mua sắm 4 xe ô tô ép rác loại 6,5 tấn, 02 xe ô tô 
chở bùn loại 4 m3 và nhiều loại thùng rác. Chi phí 
xây dựng cơ bản dở dang tại 31/12/2019 cũng tăng 
gần gấp đôi so với cùng kì năm trước đến từ việc 
đóng mới 03 xuồng vận chuyển rác 14 m3; xây dựng 
hệ thống âm thanh Hội trường công ty và xây dựng 
công trình nhà rửa xe vận chuyển rác thải tại bãi rác 
Khánh Sơn đang chờ quyết toán.

Tham gia tốt trong lĩnh vực liên quan đến Công ty đối 
với các phong trào bảo vệ môi trường cũng như các sự 
kiện chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện thu gom rác theo phương 
án các quận huyện trên địa bàn thành phố phê duyệt. 
Đồng thời thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh đô thị 
theo hình thức đấu thầu được phân cấp về các quận, 
huyện làm chủ đầu tư; Kết quả Công ty đã trúng thầu 

trả nhà cung cấp nhiên liệu, vật tư, công cụ dụng cụ, 
phải trả UBND thành phố phần giá trị tài sản được 
Ngân sách đầu tư. Hiện nay, các khoản nợ về nhiên 
liệu vận chuyển rác, chi phí sửa chữa xe... đều được 
Công ty thanh toán đầy đủ và đúng thời gian.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng.

Phối hợp với các Sở ngành liên quan cùng chính 
quyền, người dân phường Hòa Khánh Nam, quận 
Liên Chiểu giám sát công tác xử lý rác tại bãi rác 
Khánh Sơn theo đúng quy trình của Sở Tài nguyên 
ban hành, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô 
nhiễm tại bãi rác.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Đầu tư mua sắm phương tiện, công cụ phục vụ sản xuất

Đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn vốn thực hiện

Mua sắm Tài sản cố định
Dự kiến mua bổ sung xe cơ giới chuyên dùng để đảm 
bảo vận chuyển khối lượng rác thu gom dự kiến tăng 
trung bình năm 2020 so với năm 2019 là 7% tương 
ứng tăng 72 tấn/ngày. Dự kiến mua khoản 05 xe ép 
rác các loại nhằm để thu gom, vận chuyển lượng rác 
phát sinh tăng và dự phòng cho đoàn xe Công ty. 
Đồng thời, nhằm cơ giới hóa công tác thu gom, vận 
chuyển rác thải toàn thành phố thì Công ty dự kiến 
mua sắm mới khoảng 20 xe chuyên dùng các loại để 
phục vụ công tác vệ sinh đô thị.

Riêng tình hình đáp ứng yêu cầu công tác vệ sinh các 
quận, huyện, Công ty sẽ đề xuất bổ sung kế hoạch 
đầu tư mua sắm phương tiện, công cụ dụng cụ cụ 
thể từng đợt khi có nhu cầu nhằm đảm bảo chủng 
loại phương tiện thực hiện đúng yêu cầu gói thầu mà 
Công ty cam kết với Chủ đầu tư.

Nâng cấp sửa chữa văn phòng làm việc Công ty, nâng cấp Văn phòng làm việc Xí nghiệp Môi trường Thanh 
Khê, nhà kho Công ty dự kiến trên 03 tỷ đồng.

Nâng cấp cải tạo cầu rửa xe và một số hạng mục tại bãi rác, dự kiến kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng.

Nâng cấp và cải tạo lại một số hạng mục công trình tại bãi rác Khánh Sơn.

Triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải nguy hại mới tại bãi rác Khánh Sơn. 

Xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành sản xuất của Công ty.

Mua sắm Công cụ dụng cụ
- Thùng rác 660 lít: 500 thùng
- Thùng rác 240 lít: 1.200 thùng
- Xe duy trì đẩy tay: 200 xe
- Mua sắm mới 20 xe cơ giới chuyên dùng các loại để 
phục vụ công tác cơ giới hóa thu gom, vận chuyển rác 
thải và vệ sinh đô thị toàn thành phố.

Mua sắm phương tiện, công cụ dụng cụ
Đối với việc mua xe vận chuyển rác Công ty vay ngân hàng bằng hình thức tín chấp trả lũy kế theo niên hạn 
thời gian.

Đối với việc mua sắm công cụ dụng cụ (thùng rác) Công ty sử dụng nguồn vốn hiện có và tính vào giá thành 
phân bổ chi phí. 

Mua sắm mới 20 xe cơ giới chuyên dùng bằng nguồn vốn vay của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đầu tư xây dựng cơ bản
Sử dụng nguồn vốn công ty nếu có hoặc vay tín chấp ngân hàng thực hiện.

Sử dụng nguốn vốn cấp từ UBND thành phố và vốn tự có của Công ty.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2019

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2019

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TRONG NĂM
Trong năm vừa qua, Công ty đã có nhiều nỗ lực trong 
việc sắp xếp, có kế hoạch quản lý doanh thu hiệu 
quả. Từ đó, doanh thu thực hiện trong năm đã tăng 
6,5% so với năm trước và vượt 1,32% so với kế hoạch 
đặt ra tại Đại hội cổ đông đầu năm 2019. Việc doanh 
thu tăng chủ yếu đến từ các đơn đặt hàng dịch vụ 
môi trường và hoạt động công ích cho thành phố Đà 
Nẵng. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số khoản mục 

chi phí còn khá cao như chi phí thuê phương tiện vận 
tải tăng chưa phù hợp với doanh thu mang lại cũng 
như năng lực của các thiết bị sử dụng. Chi phí sửa 
chữa phương tiện vận tải tuy có giảm 17,88% so với 
năm 2018 nhưng vẫn còn khá cao. Vì thế kết quả lợi 
nhuận sau thuế chỉ đạt đạt hơn 12,7 tỷ đồng, tăng 
10% so với năm 2018.

Về các dự án đầu tư, mua sắm và sửa chữa tài sản
Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư vào các dự án đầu tư để hình thành tài sản cố định và xây dựng 
cơ bản:

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Phạm Thanh Phúc Chủ tịch 981.512 17,00%

2 Võ Minh Đức Thành viên 985.412 17,068%

3 Phạm Quang Sáng Thành viên 985.012 17,061%

4 Nguyễn Văn Tuấn Thành viên 1.163.393 20,15%

5 Phạm Trung Thành Thành viên 12.500 0,216%

Công ty hoàn tất công tác mua sắm 4 xe ô tô ép 
rác loại 6,5 tấn/xe, 02 xe ô tô chở bùn 4 m3/xe và 
đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn 
thành;
Thực hiện mua sắm 500 thùng rác loại 240 lít; 
500 thùng rác loại 660 lít và 200 xe thu gom đẩy 
tay 660 lít;
Khu xử lý chất thải nguy hại: hoàn thành nâng cấp 
hệ thống xử lý nước thải và triển khai thực hiện 
nâng cấp hệ thống xử lý đối với lò đốt 200 kg/h, 
100 kg/h (thay thế ống khói 02 lò, cải tạo hệ thống 
xử lý khí thải lò đốt 200kg/h); Công ty đã thống 
nhất hình thức liên doanh toàn bộ hoạt động Khu 
xử lý chất thải nguy hại và Khu xử lý bùn thải, 
đang liên hệ đơn vị tư vấn lập báo cáo đầu tư, quy 
hoạch chi tiết TL 1/500 để triển khai thực hiện 
theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn 
số 1018/SXD-HTKT ngày 25/02/2020;
Thi công xây dựng: nhà chờ, nhà để xe công cộng; 
cổng ra, vào; sửa chữa tường rào tại Bãi rác Khánh 
Sơn; nhà làm việc Xí nghiệp Môi trường Thanh 
Khê và đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự 
án hoàn thành;

Hoàn thành thi công công trình: Trồng cây xanh 
cách ly vệt đất khu vực chôn lấp tại bãi rác Khánh 
Sơn; sửa chữa nhà vệ sinh, sơn sửa lại các phòng 
làm việc tại Văn phòng Công ty và đã có quyết 
định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;
Đã thi công xây dựng công trình nhà rửa xe vận 
chuyển rác thải tại bãi rác Khánh Sơn; đang vận 
hành thử đánh giá chất lượng công trình, chưa 
nghiệm thu, quyết toán công trình để đưa vào sử 
dụng;
Hoàn thành việc mua sắm 20 nhà vệ sinh di động, 
90 thùng rác loại 240 lít phục vụ lễ hội pháo hoa 
quốc tế năm 2019;
Đầu tư các dự án sau: đóng mới 03 xuồng vận 
chuyển rác 14 m3; hệ thống âm thanh Hội trường 
công ty;
Các dự án đầu tư, mua sắm về cơ bản thực hiện 
đúng quy trình, quy định;
Đối với công trình xử lý phân bùn bể phốt thực 
hiện năm 2016, Công ty đã có quyết định phê 
duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

Về quản lý nợ
Các khoản nợ phải thu: Công ty đang thực hiện 
việc thu hồi các khoản nợ từ khách hàng như: thu 
dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 
đối với hộ dân, doanh nghiệp; hợp đồng cung cấp 
dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, 
chất thải nguy hại; đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi 
trường đô thị đối với UBND các quận, huyện; đấu 
thầu dịch vụ vệ sinh môi trường ven biển đối với 
Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du 
lịch Đà Nẵng; chi phí đặt hàng xử lý chất thải rắn 
đô thị (rác thải) tại bãi rác Khánh Sơn đối với Sở 
Tài nguyên và Môi trường;

Các khoản nợ phải trả: gồm các khoản nợ phải trả 
nhà cung cấp nhiên liệu, vật tư, công cụ dụng cụ, 
phải trả UBND thành phố phần giá trị tài sản được 
Ngân sách đầu tư.

Tình hình và khả năng thanh toán nợ: các khoản 
nợ về nhiên liệu vận chuyển rác, chi phí sửa chữa 
xe... đều được Công ty thanh toán đầy đủ và đúng 
thời gian.
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•



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

LƯƠNG, THƯỞNG, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Trương Thị Minh Tuệ Trưởng ban 3.700 0,006%

2 Đặng Thị Mỹ Hảo Thành viên - -

3 Lê Thị Vân Vy Thành viên - -

Tính đến 31/12/2019

Ban Kiểm soát (BKS) đã xây dựng kế hoạch kiểm soát 
năm 2019; Ngoài các cuộc họp định kỳ, các thành 
viên trong Ban thường xuyên thực hiện trao đổi công 
việc qua các phương tiện email, điện thoại và kiểm 
tra thực tế để hoạt động được thực hiện kịp thời, liên 
tục và đạt kết quả;

Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 
(HĐQT), tiếp tục giám sát  và thực hiện các quy chế, 
quy định đã ban hành của Công ty;

Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị 
và Ban Tổng Giám đốc liên quan đến việc thực hiện 
kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019;

Giám sát, kiểm tra công tác tài chính của Công ty 
năm 2019;

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông, tuân thủ pháp luật của Hội đồng Quản trị và 
Ban Tổng Giám đốc Công ty;

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong 
năm 2019:  Mức tiền lương và mức thù lao thực hiện 
theo Nghị quyết số 421/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019 
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của 
Công ty.

Thay đổi nhân sự: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 
2019 ngày 27/6/2019 đã thực hiện công tác miễn 
nhiệm kiểm soát viên đối với Bà Võ thị Huỳnh Trang 
và bổ nhiệm kiểm soát viên đối với Bà Lê Thị Vân Vy 
trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã thực hiện nhiệm 
vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Công ty; thực hiện đầy đủ chế độ họp 
định kỳ hàng quý tại trụ sở Công ty. Thông qua các kỳ 
họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên 
cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các 
kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, tạo 
điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành sản xuất 
kịp thời. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT 
giữa các phiên họp đối với các vấn đề cấp bách liên 
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty; việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo 
đúng qui định và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2019, các cuộc họp của HĐQT đều mời 
các thành viên trong Ban Kiểm soát tham dự. Hội 
đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các 
nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát. Ban Tổng 
Giám đốc và các phòng ban chuyên môn đã cung 

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị 
quyết của HĐQT, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với 
Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động. 
Tuy nhiên có một số công việc chưa thực hiện xong 
như: chưa ban hành mới định mức kinh tế kỹ thuật về 
định mức xử lý tại bãi rác, định mức nhiên liệu động 
lực của từng loại thiết bị, phương tiện; xử lý hợp đồng 
liên doanh Công ty TNHH TM Núi Thành, Công ty 
Toàn Cầu Xanh; xin gia hạn giấy phép xử lý chất thải 
nguy hại; Công tác tinh giảm lao động gián tiếp.

cấp đầy đủ các tài liệu, báo cáo, chứng từ,... phục vụ 
cho công tác giám sát kiểm tra của Ban Kiểm soát và 
tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ 
được giao theo quy định Điều lệ Công ty.
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LƯƠNG, THƯỞNG, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

STT Họ và tên Chức vụ Lương Thưởng

I Hội đồng quản trị

1 Ông Phạm Thanh Phúc Chủ tịch 342.000.000  

2 Ông Võ Minh Đức Thành viên   

3 Ông Phạm Quang Sáng Thành viên   

4 Ông Nguyễn Văn Tuấn Thành viên 56.400.000  

5 Ông Phạm Trung Thành Thành viên 56.400.000  

II Ban kiểm soát 

1 Bà Trương Thị Minh Tuệ Trưởng ban 294.000.000  

2 Bà Võ Thị Huỳnh Trang
(miễn nhiệm ngày 27/6/2019) Thành viên 56.400.000

3 Bà Đặng Thị Mỹ Hảo Thành viên 56.400.000

4 Bà Lê Thị Vân Vy
(bổ nhiệm ngày 27/6/2019) Thành viên 56.400.000

III Ban điều hành

1 Ông Võ Minh Đức Tổng Giám đốc 318.000.000

2 Ông Phạm Quang Sáng Phó TGĐ 294.000.000

3 Ông Trần Văn Tiên Phó TGĐ 246.000.000

4 Bà Võ Thị Huỳnh Trang
(bổ nhiệm ngày 10/7/2019) Phó TGĐ 246.000.000

5 Ông Đỗ Văn Tài
(miễn nhiệm ngày 15/8/2019) Kế toán trưởng 246.000.000

6 Bà Võ Thị Mận
(bổ nhiệm ngày 15/8/2019)

Phụ trách kế toán 96.480.000



BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN
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Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2020
Người đại diện theo pháp luật
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