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CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
Công ty CP MTĐT Đà Nẵng
DANANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
DNE
57.736.000.000 đồng
69.613.678.565 đồng
471 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(0236) 3622 007
(0236) 3642 423
danangurenco@vnn.vn  
www.moitruongdothidanang.com.vn
Số 0400228640  do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 
24/06/2010, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 01/10/2015, đăng ký thay đổi lần 3 
ngày 12/12/2018

• Tên Công ty 
• Tên viết tắt  
• Tên Tiếng Anh 
• Mã cổ phiếu 
• Vốn điều lệ 
• Vốn chủ sở hữu
• Trụ sở chính 
• Điện thoại  
• Fax   
• Email  
• Website  
• Đăng ký DN 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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04/1975

1992

1985

1993

1997

01/2008

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

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

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

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

04/1975

1992

1985

1993

1997

01/2008

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
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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 hoàn tất quá trình cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ 
ngày 01/10/2015

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

CTCP 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

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 nghiệp 
thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3 ngày 12/12/2018.

2010

01/10/2015

15/02/2016

05/04/2017

2018

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN (TIẾP THEO)
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

• 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/QĐ-
LĐLĐ 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.

• 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 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 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.

2001 2004

2005

2006

2002

2003

• 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. 
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU (TIẾP THEO)

2009

2017

2008

2018

20102007

• 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 12/01/2007: Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2006 của Quận uỷ Hải Châu theo QĐ số:  
-QĐ/QU

• 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 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.
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• Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải hàng hải, 
chất thải nguy hại, phế thải xây dựng và hầm cầu. Cung cấp dịch vụ vệ sinh công cộng, vỉa hè, 
đường phố, cống rãnh, ao hồ, đầm, trên sông, ven biển;

• Xử lý ô nhiễm môi trường các hệ thống sông, hồ, đầm, ao, vịnh biển và bờ biển. Xử lý các loại 
nước thải, nước nhiễm bẩn, nhiễm dầu. Xây dựng, sửa chữa, nạo vét mương cống, công trình 
xử lý nước thải và tháo dỡ các công trình xây dựng;

• 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. Tư vấn thiết kế, xây dựng và đầu tư xây dựng các công 
trình xử lý chất thải, xử lý môi trường;

• Sản xuất và cung ứng các sản phẩm hoá, sinh, vi sinh trong xử lý môi trường, chăn nuôi, trồng 
trọt và nuôi trồng thuỷ sản;

• Kinh doanh các loại vật tư, thiết bị, hoá chất, vi sinh và các trang thiết bị liên quan đến lĩnh 
vực xử lý môi trường.

Công ty chủ yếu hoạt động tại Thành phố Đà Nẵng

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh Địa bàn kinh doanh
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Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của Công ty tổ chức theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, 
bao gồm các bộ phận:
• Đại hội đồng cổ đông
• Hội đồng quản trị Công ty
• Ban kiểm soát
• Ban Tổng Giám đốc

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần. Công ty được tổ chức gọn 
nhẹ để giảm thiểu và triệt tiêu những lãng phí không cần thiết, và hướng đến hiệu quả cao nhất cho cổ đông.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mô hình quản trị Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Công ty con, công ty liên kết: Không có

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

Phòng Tổ chức 
- Hành chính

Phòng 
Kỹ thuật

Phòng Kế hoạch 
- Đầu tư

Phòng 
Kinh doanh

Phòng Kế toán
- Tài vụ

Phòng Công nghệ 
- Môi trường

10 Xí nghiệp môi trường 6 đơn vị phục vụ khác
1. XNMT Hải Châu 1
2. XNMT Hải Châu 2
3. XNMT Thanh Khê 1
4. XNMT Thanh Khê 2
5. XNMT Cẩm Lệ
6. XNMT Liên Chiểu
7. XNMT Sơn Trà
8. XNMT Ngũ Hành Sơn
9. XNMT Hòa Vang
10. XNMT Sông Biển

1. Ban KCS
2. Xí nghiệp vận chuyển
3. Xí nghiệp Quản lý bãi 
và Xử lý chất thải
4. Xí nghiệp Dịch vụ 
Môi trường
5. Xí nghiệp sửa chữa
6. Trung tâm Tư vấn 
đầu tư và Phát triển 
kỹ nghệ môi trường
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• 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;

• 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.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

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.

• 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.

Mục tiêu về lợi nhuận

Mục tiêu về thị trường
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CÁC RỦI RO

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, GDP năm 
2018 đạt 7,08% so với năm 2017, đã vượt mức 
kế hoạch 6,7% và là mức tăng trưởng cao nhất 
trong 11 năm qua kể từ năm 2008,  đồng thời tăng 
trưởng kinh tế đạt đồng đều trên tất cả các lĩnh 
vực cho thấy kinh tế Việt Nam vẫn giữ được đà 
tăng trưởng và ngày càng mở rộng. Nền kinh tế 
phát triển luôn mang theo những điều tích cực về 
đời sống xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống 

của người dân, tuy nhiên bên cạnh đó kéo theo 
những vấn đề về ô nhiễm môi trường cũng gia 
tăng nhanh chóng cùng với tốc độ đô thị hóa sẽ 
vừa là một cơ hội cũng và vừa là một thách thức 
đối với tất cả các doanh nghiệp, công ty nói chung 
và đặc biệt đối với những công ty cung cấp dịch vụ 
công cộng liên quan đến lĩnh vực môi trường như 
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Rủi ro kinh tế

Rủi ro pháp luật

Việc tuân thủ đúng các quy định về pháp luật 
là điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp có 
thể hoạt động ổn định, bền vững và xây dựng 
hướng phát triển cho doanh nghiệp. Công ty 
CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng chịu sự điều 
chỉnh của các văn bản pháp luật như Luật 
Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thuế, 
Luật Tài nguyên và Bảo vệ môi trường,... và 
các quy định khác liên quan đến ngành nghề 
hoạt động của Công ty. Hệ thống Luật và văn 
bản dưới Luật của Việt Nam còn đang trong 
quá trình sửa chữa, hoàn thiện và bổ sung, 
nên việc áp dụng vào thực tế các quy định ban 
hành của pháp luật trong doanh nghiệp còn 

gặp nhiều khó khăn. 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. Tuy nhiên, hiện nay 
các cơ quan ban ngành Chính phủ đang dần 
cải thiện hệ thống pháp luật, làm cho thủ tục 
pháp lý trở nên đơn giản, dễ dàng áp dụng hơn 
tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của 
xã hội sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp, các 
công ty cắt giảm rủi ro về pháp luật và phát 
triển nhanh hơn.
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Nguyên vật liệu đầu vào: Vì hoạt động trong 
lĩnh vực môi trường cung cấp các dịch vụ công 
cộng như vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý 
rác thải,... cho nên công ty không thể tự gia tăng 
doanh thu bằng cách thay đổi giá dịch vụ mà phải 
phụ thuộc vào quy định của pháp luật 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. Khi chi phí gia tăng, 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.

Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro môi trường

Rủi ro khác

Rủi ro cạnh tranh: DNE là một Công ty có bề dày 
hoạt động trong việc cung cấp các dịch vụ liên 
quan đến môi trường và là công ty đi tiên phong 
trong việc cổ phần hóa so với các doanh nghiệp 
hoạt động trong cùng lĩnh vực trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng nên được sự tin tưởng và tín nhiệm 
của lãnh đạo thành phố cũng như khách hàng và 
hầu như không có rủi ro cạnh tranh. Tuy nhiên, 
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.

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, giảm 
thiên tai trong khu vực. Trong năm 2018, một đợt mưa lớn vào giữa tháng 12 đã làm thành phố 
Đà Nẵng bị ngập nặng, ách tắc mọi tuyến đường giao thông, người dân gặp khó khăn trong việc đi 
lại, nhiều tài sản bị thiệt hại nghiêm trọng... là một trong những tổn thất khá nghiêm trọng thành 
phố Đà Nẵng phải gánh chịu. Trước tình hình đó, Công ty đã nhanh chóng triển khai kế hoạch 
bơm nước, nạo vét cống rãnh, hoạt động liên tục tối đa công suất để thoát nước ra khỏi thành phố, 
nhanh chóng đưa các tuyến đường và việc sinh hoạt trở lại bình thường.
Thành phố Đà Nẵng là một thành phố du lịch nổi tiếng của nước ta, lượng khách du lịch đến Đà 
Nẵng ngày càng tăng nhanh những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2018 tổng lượng khách tham 
quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt 7,6 triệu lượt khách, tăng 15,5% so với năm 2017 và đạt 102,5% kế 
hoạch (Theo số liệu thống kê từ Sở du lịch thành phố Đà Nẵng). Việc đón tiếp một lượt khách du 
lịch lớn như vậy và với việc ý thức giữ vệ sinh chung chưa cao, sẽ tác động trực tiếp đến môi trường 
thành phố, làm 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.

Thiên tai, hỏa hoạn là những rủi ro bất khả kháng có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà rất khó đề phòng 
và thường để lại hậu quả nghiêm trọng. Do đó, đòi hỏi Công ty phải thường xuyên cập nhật, theo 
dõi thông tin về thời tiết và những thiên tai có thể xảy ra để thực hiện tốt trong công tác chuẩn bị, 
giảm thiểu tổn thất khi có rủi ro xảy ra.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG23 24

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức nhân sự

Tình hình đầu tư thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn chủ sở hữu

Trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % Tăng/ Giảm

1 Doanh thu thuần 212.357 246.436 16,05%

2 Giá vốn hàng bán 193.811 223.180 15,15%

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 18.546 23.256 25,40%

4 Doanh thu hoạt động tài chính 89 124 39,88%

5 Chi phí tài chính - 52 -

Chi phí lãi vay - 52 -

6 Chi phí bán hàng 34 - -

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.582 12.540 18,50%

8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8.019 10.788 34,54%

9 Lợi nhuận trước thuế 8.290 9.407 13,47%

10 Lợi nhuận sau thuế 7.360 8.284 12,57%

Năm 2018, doanh thu thuần của Công ty đạt 246,44 tỷ đồng tăng 16,05% so với năm 2017 với sự 
gia tăng trong tất cả các khoản mục doanh thu. Giá vốn hàng bán trong năm cũng biến động tăng 
15,15% so với cùng kỳ, chủ yếu là gia tăng giá vốn của dịch vụ đã cung cấp. Tuy nhiên sự cải thiện 
đáng kể trong doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt 23,26 tỷ đồng , tương ứng tăng 25,40% so với cùng 
kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính trong năm cũng gia tăng 39,88% đến từ lãi tiền gửi. Chi phí 
quản lý doanh nghiệp năm 2018 tăng 18,50% chủ yếu là do gia tăng trong chi phí nhân viên quản 
lý, thuế và các khoản lệ phí phải nộp và chi phí dịch vụ mua ngoài; năm 2018 Công ty không phát 
sinh chi phí bán hàng

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: Triệu đồng

Nhìn chung trong năm 2018, Công ty chịu sự gia tăng trong hầu hết các chi phí tuy nhiên lợi nhuận 
trước thuế và sau thuế của Công ty lần lượt đạt 9,41 tỷ đồng và 8,28 tỷ đồng tương ứng gia tăng 
13,47% và 12,57% so với cùng kỳ năm 2017. Một số nguyên nhân giúp Công ty cải thiện được tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh đó là:
• 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 đặc biệt là sự kiện pháo hoa 
Quốc tế diễn ra từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2018;

• 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 đặt hàng 
được phân cấp về các quận, huyện làm chủ đầu tư ký hợp đồng giao Công ty thực hiện;

• 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 & Môi trường ban hành, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm tại bãi rác.
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Danh sách Ban Điều hành

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 Trần Văn Tiên Phó Tổng Giám đốc 4.700 0,081%

3 Phạm Quang Sáng Phó Tổng Giám đốc 3.500 0,061%

4 Đỗ Văn Tài Kế toán trưởng 4.000 0,069%

Lý lịch Ban Điều hành

1. Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Ngày sinh  : 14/06/1972
Quê quán  : Phường Hòa Phú, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 
Quốc tịch  : Việt Nam 
Địa chỉ thường trú : 206 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Trình độ: 
• Văn hóa: 12/12
• Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
• Lý luận chính trị: Cao cấp
Quá trình công tác
• 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
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: : 985.412 cổ phần, chiếm 17,068% vốn điều lệ
Trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 3.900 cổ phẩn, chiếm 0,068% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu của UBND TP Đà Nẵng: 981.512 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

(*)Tính tại thời điểm 09/04/2019
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Ngày sinh  : 05/10/1961
Quốc tịch  : Việt Nam 
Địa chỉ thường trú : 20 Đặng Thai Mai, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Trình độ: 
• Văn hóa: 12/12
• Chuyên môn: Kỹ sư Quản lý doanh nghiệp công nghiệp
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
• Lý luận chính trị: Cử nhân
Quá trình công tác
• 10/1978 – 12/1983: Đi bộ đội tại Huyện đội Quế Sơn, sau đó điều động về D75, học nghiệp vụ thông tin 

tại đại đội thông tin. Tháng 5/1980 được điều về Ban Thông tin Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam – Đà 
Nẵng. Tháng 5/1983 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.
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không 
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 3.500 cổ phần, chiếm 0,061% vốn điều lệ.
Trong đó
+ Sở hữu cá nhân: 3.500 cổ phần, chiếm 0,061% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

Họ và tên Quan hệ Số lượng cổ phần Tỷ lệ/Vốn điều lệ

Phạm Phúc Ánh Anh ruột 6.600 0,114%

Ngày sinh  : 15/05/1961
Quê quán  : Xã Phước Đại, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Quốc tịch  : Việt Nam 
Địa chỉ thường trú : H9/03 K233 Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành 
phố Đà Nẵng.
Trình độ
• Văn hóa: 12/12
• Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
• Lý luận chính trị: Sơ cấp
Quá trình công tác
• 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.
• 01/2016 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 4.700 cổ phần, chiếm 0,081% vốn điều lệ.
Trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 4.700 cổ phần, chiếm 0,081% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

Họ và tên Quan hệ Số lượng cổ phần Tỷ lệ/Vốn điều lệ

Nguyễn Thị Bích Thảo Vợ 1.600 0,028%

3. Ông Trần Văn Tiên - Phó Tổng Giám đốc2. Ông Phạm Quang Sáng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
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Ngày sinh  : 30/01/1968
Quê quán  : Xã Phú Gia, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Quốc tịch  : Việt Nam 
Địa chỉ thường trú : 126/3 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Trình độ
• Văn hóa: 12/12
• Chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Kỹ sư Điện tử - Tin học
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
• Lý luận chính trị: Cao cấp
Quá trình công tác
• 09/1992 – 03/1993: Làm cộng tác viên cho Công ty Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Quảng Nam – Đà 

Nẵng.
• 04/1994 – 05/2002: Làm kế toán viên và phụ trách kế toán chi nhánh tại Công ty Phát triển và 

Kinh doanh nhà Quảng Nam – Đà Nẵng.
• 05/2002 – 06/2005: Kế toán viên tại Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
• 06/2005 – 06/2010: Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
• 07/2010 – nay : Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng, sau này là 

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 4.000 cổ phần, chiếm 0,069% vốn điều lệ.
Trong đó
+ Sở hữu cá nhân: 4.000 cổ phần, chiếm 0,069% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

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

1 Nguyễn Thanh Hùng Chủ tịch HĐQT - 10/12/2018

2 Đặng Đức Vũ Tổng Giám đốc - 10/12/2018

3 Phạm Quang Sáng Thành viên HĐQT 10/12/2018 -

4 Phạm Thanh Phúc Chủ tịch HĐQT 10/12/2018 -

5 Võ Minh Đức
Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc

10/12/2018 -

4. Ông Đỗ Văn Tài - Kế toán trưởng Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2018
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STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ

A Theo trình độ 1.272 100,00%

1 Trình độ trên đại học 7 0,55%

2 Trình độ đại học, cao đẳng 197 15,49%

3 Trình độ trung cấp 38 2,99%

4 Công nhân kỹ thuật 12 0,94%

5 Lao động phổ thông 1.018 80,03%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 1.272 100,00%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn  (1-3 năm) 280 22,01%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 992 77,99%

3 Hợp đồng theo thời vụ (dưới 1 năm) 0 0,00%

C Theo giới tính 1.272 100,00%

1 Nam 698 54,87%

2 Nữ 574 45,13%

Số lượng cán bộ công nhân viên

Theo trình độ: Trong cơ cấu lao 
động theo trình độ, Công ty chủ 
yếu là lao động phổ thông chiếm 
80,03% số lượng lao động. Công 
ty hoạt động trong lĩnh vực môi 
trường nên cần số lượng công 
nhân nhiều và không yêu cầu 
trình độ cao. Số lượng lao động 
có trình độ trên đại học là 0,55%, 
trình độ đại học, cao đẳng là 
15,49%, còn lại là lao động trung 
cấp và công nhân kỹ thuật.

Theo giới tính: Trong 1.272 lao động 
của Công ty, có 698 lao động là nam 
giới tương ứng với tỷ lệ 54,87% và 
574 lao động là nữ giới chiếm 45,13%. 
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.

Theo tính chất hợp đồng: 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. 
Theo tính chất hợp đồng, Công ty có 
77,99% lao động không xác định thời 
hạn hợp đồng, còn lại là 22,01% lao 
động có thời hạn hợp đồng từ 1 đến 3 
năm. Có thể thấy, Công ty đã ổn định 
nhân sự bằng cách thực hiện các chính 
sách hỗ trợ, phúc lợi phù hợp để giữ 
chân người lao động, thực hiện tốt 
công tác quản lý nhằm đảm bảo chất 
lượng lao động phục vụ hoạt động của 
Công ty.
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Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Tổng số lượng người lao động (người) 1.141 1.237 1.248 1.272

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 4.800.000 5.450.000 6.000.000 6.500.000

Thu nhập bình quân Chính sách nhân sự

Công ty có số lượng lao động gia tăng qua các năm kể từ năm 2015, trong năm 2018 số lượng người lao 
động của Công ty tăng từ 1.248 lao động lên 1.272 lao động. Bên cạnh việc gia tăng số lượng lao động để 
đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty, thu nhập bình quân đầu người cũng gia tăng qua mỗi năm, cụ 
thể năm 2018 thu nhập bình quân đạt 6.500.000 đồng/người/tháng tăng 8,33% so với năm 2017. Công 
ty luôn chú trọng trong công tác thực hiện tốt các chính sách về người lao động nhằm xây dựng đội ngũ 
lao động chất lượng, ổn định và gắn bó lâu dài cùng Công ty.

Về đào tạo
• Hằng năm dựa trên nhu cầu sản xuất kinh doanh, 

Công ty thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, 
đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc của 
người lao động. Trong năm 2018, Công ty đã tổ 
chức tập huấn công tác soạn thảo văn bản hành 
chính, tập huấn về phần mềm quản lý thu và hóa 
đơn điện tử, tập huấn công tác thu cho nhân viên 
thu, tập huấn nghiệp vụ cho công nhân theo xe 
vận chuyển rác. 

• Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan 
nhằm gia tăng chất lượng đào tạo như: Phối hợp 
với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất 
lượng 2 (QUATEST 2) đào tạo về Hệ thống quản 
lý môi trường theo ISO 14001:2015 và Hệ thống 
quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015; Phối hợp 
với Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng và Bảo hiểm 
xã hội TP Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp 
luật năm 2018 liên quan đến lao động, tiền lương, 
chế độ bảo hiểm. Đội ngũ nhân viên các phòng, 
ban cũng thường xuyên được cử đi học các khóa 
nghiệp vụ, tham dự các buổi hội thảo nhằm đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chuyên 
môn.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ
• Thu nhập bình quân người lao động thực hiện 

năm 2018 đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, tăng so 
với kế hoạch 101,56%, tăng so với thực hiện năm 
2017 là 8,33%.

• Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải quyết 
đầy đủ các chế độ chính sách về tiền lương, tiền 
thưởng, bảo hiểm, khám sức khỏe, bảo hộ lao 
động cho người lao động.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

• Hoàn thành công tác quyết toán các công trình xây dựng cơ bản thực hiện cuối năm 2017.
• Trong năm 2018, Công ty gặp nhiều khó khăn, trong đó hạng mục đầu tư xây dựng cũng như mua 

sắm đến tháng 8 năm 2018 mới được UBND thành phố đồng ý chủ trương cho phép Công ty đầu tư 
mua sắm (xe ép rác, thùng rác các loại.. ). Sau đó việc triển khai mua sắm phương tiện thiết bị phục 
vụ sản xuất bị tiến độ chậm do thành phố điều động, thay thế nhân sự chủ chốt nên đến cuối tháng 
12/2018 Công ty mới tiến hành các thủ tục mua sắm 6 xe rác các loại và 1.200 thùng rác các loại.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Khoản mục Năm 2017 Năm 2018
% Tăng, giảm 

2018/2017

I Các khoản phải thu ngắn hạn 30.852 53.931 74,80%

1 Phải thu khách hàng 21.631 49.204 127,47%

2 Trả trước cho người bán 1.604 456 -71,56%

3 Các khoản phải thu khác 7.613 4.271 -43,90%

4 Tài sản thiếu chờ xử lý 4   

II Các khoản phải thu dài hạn  - 2.703  -

1 Phải thu dài hạn của khách hàng  - -  -

2 Phải thu dài hạn khác  - 2.703  -

ĐVT: Triệu đồng

Năm 2018, các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng từ 30,85 tỷ đồng lên 53,93 tỷ đồng, tương ứng 
gia tăng 74,80% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chính làm gia tăng các khoản phải thu là do sự gia 
tăng 127,47% khoản phải thu khách hàng như Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng, UBND các Quận, 
Huyện TP Đà Nẵng, các khách hàng dịch vụ,... đây là những khách hàng thường xuyên và chủ yếu của Công 
ty. Năm 2018, Công ty giảm khoản mục trả trước cho người bán từ 1,60 tỷ đồng xuống còn 456 triệu đồng, 
tương ứng giảm 71,56%. Các khoản phải thu khác cũng sụt giảm 43,90% do giảm khoản mục tạm ứng, 
khoản phải thu liên quan đến khoản điều chỉnh giảm doanh thu của Kiểm toán Nhà nước và Ban kiểm soát. 
Cũng trong năm 2018, Công ty có khoản phải thu dài hạn 2,7 tỷ đồng bao gồm khoản phải thu liên quan 
đến khoản điều chỉnh giảm doanh thu của Kiểm toán Nhà nước 124 triệu đồng, của Ban kiểm soát 1,87 tỷ 
đồng và phải thu khác 707 triệu đồng đã giúp làm gia tăng khoản phải thu của Công ty.
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STT Khoản mục Năm 2017 Năm 2018
% Tăng, giảm 

2018/2017

I Nợ ngắn hạn 62.922 75.749 20,39%

1 Phải trả người bán 2.518 4.054 60,99%

2 Người mua trả tiền trước 274 233 -15,26%

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3.278 5.796 76,84%

4 Phải trả người lao động 5.617 14.408 156,50%

5 Chi phí phải trả 6.127 5.579 -8,94%

6 Các khoản phải trả, phải nộp khác 52.232 52.159 -0,14%

7 Quỹ khen thưởng phúc lợi (7.125) (6.481) -

II Nợ dài hạn - - -

ĐVT: Triệu đồng

Công ty không sử dụng nợ dài hạn, tổng nợ phải trả của Công ty năm 2018 đạt 75,75 tỷ đồng đến từ 
100% nợ ngắn hạn, gia tăng 20,39% so với cùng kỳ năm 2017. Nợ phải trả trong năm có các khoản gia 
tăng lớn trong phải trả người bán tăng 60,99% do Công ty thực hiện mua sắm công cụ dụng cụ, dịch vụ 
thuê ngoài,... phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn cuối năm 2018; thuế và các khoản phải nộp Nhà 
nước tăng 76,84% và khoản phải trả người lao động tăng 156,50% do năm 2018 Công ty hoàn thành kế 
hoạch được giao của UBND TP Đà Nẵng nên Công ty thực hiện trích quỹ lương theo Thông tư 28/2016 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội . Bên cạnh đó, một số khoản mục giảm như người mua trả tiền 
trước giảm 15,26%, chi phí phải trả giảm 8,94%, quỹ khen thưởng phúc lợi giảm 8,94%, đồng thời Công 
ty không vay nợ nên đã góp phần làm giảm nợ phải trả của Công ty.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,04 0,93

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,00 0,92

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 45,28% 51,92%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 82,76% 108,00%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 98,67 113,82

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,40 1,73

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,47 3,36

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 10,29 11,34

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 4,84 5,82

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

% 3,78 4,38
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Chỉ số về khả năng thanh toán

Năm 2018, chỉ số về khả năng thanh toán ngắn 
hạn và khả năng thanh toán nhanh của Công ty 
đều giảm so với cùng kỳ năm 2017. Hệ số thanh 
toán ngắn hạn giảm từ 1,04 lần xuống còn 0,93 lần 
và hệ số thanh toán nhanh giảm từ 1,00 lần xuống 
còn 0,92 lần, thể hiện khả năng thanh khoản thấp 
của Công ty. Nguyên nhân dẫn đến làm giảm 
thanh khoản của Công ty là sự gia tăng 20,39% 
trong nợ phải trả mà chủ yếu là khoản phải trả 
người bán và chi phí phải trả người lao động trong 
khi tài sản ngắn hạn không gia tăng nhiều. Thêm 
vào đó, tiền và tương đương tiền trong kỳ giảm 
mạnh từ 30,49 tỷ đồng xuống còn 14,59 tỷ đồng 
do Công ty sử dụng phục vụ các hợp đồng ngắn 
hạn đã làm giảm khả năng thanh khoản của Công 
ty. Công ty luôn quan tâm theo dõi tình hình các 
khoản nợ ngắn hạn về nhiên liệu vận chuyển rác, 
chi phí sửa chữa xe,... đều được Công ty thanh 
toán đầy đủ trong thời gian ngắn.

Chỉ số về cơ cấu vốn

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn trong năm 2018 
đều tăng so với cùng kỳ. Hệ số nợ/Tổng tài sản 
tăng từ 82,76% lên 108,00% và Hệ số nợ/Vốn 
chủ sở hữu tăng từ 45,28% lên 51,92%, nguyên 
nhân chủ yếu là do gia tăng trong nợ phải trả 
của Công ty. Công ty không sử dụng nợ dài 
hạn và không có các khoản vay ngân hàng do 
trong năm 2018 không có nhiều hoạt động đầu 
tư, thực hiện dự án nên chủ yếu sử dụng vốn 
chủ sở hữu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh, giúp giảm thiểu được rủi ro về tín dụng 
và lãi suất vay ngân hàng.

Chỉ số về năng lực hoạt động

Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường nên hàng tồn kho chủ yếu là nguyên vật liệu và công cụ, dụng 
cụ phục vụ cho công tác vệ sinh, sửa chữa máy móc, trang thiết bị khi cần. Vòng quay tổng tài sản năm 2018 
tăng từ 1,40 vòng lên 1,73 vòng thể hiện Công ty đã sử dụng tài sản hiệu quả hơn trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh.

Chỉ số về khả năng sinh lời

Sự cải thiện trong doanh thu và lợi nhuận trong 
năm 2018 giúp gia tăng các chỉ số về khả năng sinh 
lời của Công ty. Chỉ số ROE tăng từ 10,29% lên 
11,34%, chỉ số ROA tăng từ 4,84% lên 5,82% và chỉ 
số ROS tăng từ 3,78% lên 4,38% nhờ sự gia tăng 
12,57% trong lợi nhuận sau thuế trong năm. Chỉ 
số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần có sự sụt 
giảm tương đối từ 3,47% xuống còn 3,36% do tốc 
độ gia tăng doanh thu thuần cao hơn tốc độ gia 
tăng trong lợi nhuận sau thuế.
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Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.773.600 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.773.600 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

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

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 09/04/2019

STT Loại cổ đông
Số lượng 
cổ đông

Số cổ phiếu Giá trị (đồng)
Tỷ lệ sở hữu/

VĐL

I Cổ đông trong nước 940 5.773.600 57.736.000.000 100,00%

1 Cổ đông nhà nước 1 2.944.536 29.445.360.000 51,00%

2 Cổ đông tổ chức 1 771.987 7.719.870.000 13,37%

3 Cổ đông cá nhân 938 2.057.077 20.570.770.000 35,63%

II Cổ đông nước ngoài - - - -

Tổng cộng 940 5.773.600 57.736.000.000 100%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
Các chứng khoán khác: Không có

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG
Quản lý nguồn nguyên liệu
Công ty luôn sử dụng nguồn vật liệu theo đúng quy định, đúng chỉ tiêu theo từng hạng mục, đảm bảo về 
số lượng và chất lượng.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 
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.

Chính sách liên quan đến người lao động 
Bên cạnh các chế độ về tiền lương, thưởng Công ty vẫn thực hiện các chế độ theo quy định khác như: Nộp 
tiền kinh phí Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thai sản, tiền bảo hiểm con người khi có ốm đau 
tai nạn, tiền 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…. 
Ngoài ra Công ty còn tổ chức tham quan, du lịch các tỉnh miền Tây; Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 
thao nhân các ngày lễ lớn: Hội thi chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, Giải bóng đá mini truyền thống 
Công ty. 
• Trao quà cho các cháu thiếu nhi là con của người lao động Công ty có nỗ lực vượt khó đạt thành tích 

cao trong học tập. 
• Tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán. Đồng thời 

Công ty cũng dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao 
động khi chủ động phối hợp với nhiều cá nhân, đơn vị tổ chức tặng quà, người lao động Công ty, đặc 
biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm trước Tết Nguyên Đán.Thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền, giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm, 
khám sức khỏe, bảo hộ lao động cho người lao động.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 
• Hỗ trợ phương tiện, nhân lực phục vụ công tác tổng dọn vệ sinh môi trường 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.
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Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài sản

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

Kết quả kinh doanh

Cơ cấu doanh thu

Chỉ tiêu chính
Thực hiện 
năm 2017

Kế hoạch 
năm 2018

Thực hiện 
năm 2018

Thực hiện/kế 
hoạch

năm 2018 (%)

Khối lượng rác thu gom (tấn) 334.266 344.850 386.504 112,08

Doanh thu (tỷ đồng) 212,357 234,900 246,436 104,91

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 8,290 9,035 9,41 104,15

Thu nhập bình quân (tr/người/tháng) 6,00 6,4 6,5 101,56

Khối lượng rác thu gom thực hiện trong năm 2018 là 386.504 tấn đạt 112,08% so với kế hoạch, bình quân 
1 ngày khối lượng rác thu gom là 1.067,7 tấn, tăng so với năm 2017 là 13,00%. Doanh thu thực hiện năm 
2018 đạt là 246,44 tỷ đồng, tăng 104,91% so với kế hoạch đề ra là 234,9 tỷ đồng, tăng 16,05% so với thực hiện 
năm 2017. Lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện năm 2018 đạt là 9,41 tỷ đồng, đạt 104,15% kế hoạch đề 
ra, tăng so với thực hiện năm 2017 là 13,51%. Thu nhập bình quân người lao động thực hiện năm 2018 đạt 
6,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 101,56% so với kế hoạch đề ra là 6,4 triệu đồng/người/tháng, tăng so với 
thực hiện năm 2017 là 8,33%.

STT Khoản mục
Năm 2017 Năm 2018 %Tăng, giảm 

2018/2017Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

1
Doanh thu dịch vụ thu gom, vận 
chuyển  rác thải sinh hoạt

76.097 35,83% 97.759 39,67% 28,47%

2 Doanh thu theo đơn đặt hàng 96.601 45,49% 104.212 42,29% 7,88%

3 Doanh thu hoạt động dịch vụ khác 37.954 17,87% 43.079 17,48% 13,50%

4
Doanh thu hoạt động bán thùng rác, 
chế phẩm sinh học

1.706 0,80% 1.387 0,56% -18,70%

Tổng cộng 212.357 100,00% 246.436 100,00% 16,05%

ĐVT: Triệu đồng
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Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018
Tỷ trọng 

2017
Tỷ trọng 

2018
% Tăng/Giám

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 37.183 41.623 18,29% 17,72% 11,94%

Chi phí nhân công 119.086 133.642 58,57% 56,91% 12,22%

Chi phí khấu hao TSCĐ 11.249 12.335 5,53% 5,25% 9,65%

Chi phí dịch vụ mua ngoài 28.442 45.404 13,99% 19,33% 59,64%

Chi phí khác bằng tiền 7.366 1.825 3,62% 0,78% -75,22%

Tổng cộng 203.326 234.839 100,00% 100,00% 15,50%

ĐVT: Triệu đồng

Năm 2018, tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố của Công ty đạt 234.839 tỷ đồng tương ứng tăng 
15,50% so với cùng kỳ với sự gia tăng trong hầu hết các khoản mục chi phí. Cụ thể chi phí nguyên vật liệu 
tăng từ 37,18 tỷ đồng lên 41,62 tỷ đồng, tăng 11,94%; chi phí nhân công tăng từ 119,07 tỷ đồng lên 133,64 
tỷ đồng tương ứng tăng 12,22%; chi phí khấu hao tăng 9,65% và chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 59,64%. 
Bên cạnh đó chi phí khác bằng tiền giảm từ 7,37 tỷ đồng xuống còn 1,83 tỷ đồng giảm 75,22% so với cùng 
kỳ năm 2017. 
Tuy có sự gia tăng trong hầu hết các chi phí nhưng tốc độ gia tăng doanh thu cao hơn tốc độ gia tăng chi 
phí nên lợi nhuận của Công ty vẫn ở mức tăng so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 8,28 tỷ đồng tăng 
12,57% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong cơ cấu doanh thu, tỷ trọng của các khoản mục doanh thu không có nhiều 
thay đổi so với năm 2017, doanh thu theo đơn đặt hàng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 
chiếm 42,29% bao gồm doanh thu từ các đơn đặt hàng dịch vụ vệ sinh môi trường 
đô thị của UBND thành phố Đà Nẵng như Dịch vụ vệ sinh đường phố, sông Hàn; 
Dịch vụ tưới nước rửa đường chống bụi; Vệ sinh nghĩa trang Hòa Sơn; Xử lý nước 
rỉ rác bãi rác Khánh Sơn,… Doanh thu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 
hoạt chiếm tỷ trọng 39,67% bao gồm doanh thu từ hoạt động thu gom, vận chuyển 
rác thải từ các hộ gia đình, tổ chức đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. Ngoài ra, Công ty còn có doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác chiếm tỷ 
trọng 117,48% bao gồm dịch vụ Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt 
công nghiệp, rác thải sinh hoạt y tế, chất thải công nghiệp, chất thải hàng hải, chất 
thải nguy hại, phế thải xây dựng và hầm cầu; 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; Tư vấn thiết kế, xây dựng và đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất 
thải, xử lý môi trường; Sản xuất và cung ứng các sản phẩm hoá, sinh, vi sinh trong 
xử lý môi trường, chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản; Kinh doanh các loại 
vật tư, thiết bị, hoá chất, vi sinh và các trang thiết bị liên quan đến lĩnh vực xử lý môi 
trường. Doanh thu hoạt động bán thùng rác và chế phẩm sinh học chiếm tỷ trọng 
thấp nhất 0,56% trong tổng cơ cấu doanh thu.
Năm 2018, Công ty đã cải thiện được hoạt động sản xuất kinh doanh với sự gia tăng 
trong ba khoản mục doanh thu, cụ thể doanh thu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác 
thải tăng 28,47%, doanh thu theo đơn đặt hàng tăng 7,88% và doanh thu hoạt động 
dịch vụ khác tăng 13,50% so với năm 2017 làm gia tăng lợi nhuận của Công ty. 
Riêng doanh thu hoạt động bán thùng rác và chế phẩm sinh học giảm 18,70% so với 
cùng kỳ năm trước nhưng do chiếm tỷ trọng thấp chỉ 0,56% nên không ảnh hưởng 
đáng kể đến doanh thu trong năm 2018.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % Tăng,giảm
Tỷ trọng 

năm 2017
Tỷ trọng 

năm 2018
Tài sản ngắn hạn 65.517 70.749 7,99% 47,15% 48,50%

Tài sản dài hạn 73.434 75.137 2,32% 52,85% 51,50%

Tổng tài sản 138.951 145.886 4,99% 100% 100%

ĐVT: Triệu đồng

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/Nguyên giá

Nhà cửa, vật kiến trúc 87.201.924.198 35.726.395.440 40,97%

Máy móc thiết bị 3.162.003.544 995.021.782 31,47%

Phương tiện vận tải 71.879.016.647 25.983.699.612 36,15%

Thiết bị, dụng cụ quản lý 613.694.008 510.615.216 83,20%

Cộng 162.856.638.397 63.215.732.050 38,82%

Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/Nguyên giá

Phần mềm máy tính 123.000.000 19.576.584 15,92%

Cộng 123.000.000 19.576.584 15,92%

ĐVT: Đồng

Tình hình tài sản

Năm 2018, tổng tài sản của Công ty đạt 145,89 
tỷ đồng gia tăng 4,99% so với cùng kỳ năm 
2017, với sự gia tăng trong tài sản ngắn hạn và 
tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn đạt 70,75 tỷ 
đồng, tương ứng gia tăng 7,99% so với cùng 
kỳ, nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng tài sản 
ngắn hạn của Công ty là do tăng 74,80% các 
khoản phải thu ngắn hạn, chủ yếu là khoản 
phải thu khách hàng tăng 127,47%. Bên cạnh 
sự gia tăng khoản phải thu, trong năm 2018 
tài sản ngắn hạn của Công ty có các khoản 
bị giảm mạnh, cụ thể tiền và tương đương 
tiền giảm 52,16%; khoản trả trước người bán 
giảm 71,56%; các khoản phải thu khác giảm 
43,90% do giảm trong khoản tạm ứng, trong 
khoản phải thu liên quan đến khoản điều 
chỉnh giảm doanh thu của Ban kiểm soát; 
và hàng tồn kho trong năm giảm 61,48% so 
với cùng kỳ do sụt giảm nguyên liệu, vật liệu 

và công cụ, dụng cụ. Mặc dù, với sự sụt giảm 
của hầu hết các tài sản ngắn hạn nhưng sự gia 
tăng đáng kể của khoản phải thu đã giúp cải 
thiện phần nào tài sản ngắn hạn của Công ty 
trong năm 2018. Tuy nhiên, đây cũng là một 
rủi ro thanh khoản cho Công ty.
Tài sản dài hạn trong năm 2018 đạt 75,14 
tỷ đồng, tăng 2,32% so với năm 2017. Nhìn 
chung, tài sản dài hạn trong năm không có 
nhiều biến động do Công ty có sự điều chỉnh 
thay thế nhân sự giai đoạn cuối năm 2018 nên 
chậm trễ trong việc thực hiện mua sắm máy 
móc thiết bị phục vụ sản xuất. Sự gia tăng 
2,32% trong tài sản dài hạn nguyên nhân là 
do Công ty có khoản phải thu dài hạn 2,7 tỷ 
đồng là khoản phải thu liên quan đến khoản 
điều chỉnh giảm doanh thu của Kiểm toán 
Nhà nước và của Ban kiểm soát.
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Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018
TH 2018/
TH 2017

Tỷ trọng
năm 2017

Tỷ trọng
năm 2018

Nợ ngắn hạn 62.922 75.749 120,39% 100% 100%

Nợ dài hạn - - - - -

Tổng cộng 62.922 75.749 120,39% 100% 100%

ĐVT: Triệu đồng

Tổng nợ phải trả của Công ty năm 2018 là 75,75 tỷ đồng đến từ 100% nợ ngắn hạn, Công ty không có nợ 
dài hạn. Nợ phải trả ngắn hạn tăng 20,39% so với năm 2017 chủ yếu là do tăng trong khoản phải trả người 
bán 60,99% và phải trả người lao động tăng 156,50% do Công ty thực hiện trích lương theo Văn bản của 
UBND Thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, khoản người mua trả tiền trước giảm 15,26%, chi phí phải trả 
giảm 8,94%. Tuy nhiên sự gia tăng đáng kể các khoản phải trả trong năm 2018 đã làm gia tăng nợ phải trả 
của Công ty.

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

Triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc Công ty theo hướng đánh giá, sắp xếp lại 
lao động gián tiếp và sáp nhập các đơn vị trực thuộc. Công ty cũng thực hiện mở rộng Hệ thống quản 
lý tích hợp môi trường và chất lượng theo TCVN ISO 14001:2015 và TCVN ISO 9001:2015. Phối hợp 
với Trung tâm kiểm định chất lượng 2 Công ty đã từng bước chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung một số 
quy trình đã có. Đồng thời xây dựng mới một số quy trình thuộc danh mục tài liệu của hệ thống như: 
Quy trình Lập và quản lý công tác kế hoạch; Quy trình Xác đinh và tiếp cận các nghĩa vụ tuân thủ; Quy 
trình Mua hàng; Quy trình Xác định, đánh giá rủi ro; Quy trình Tiếp nhận, giải quyết thông tin phản 
ánh/khiếu nại và đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện điều chỉnh và bổ sung một số 
định mức kinh tế, kỹ thuật. Cụ thể điều 
chỉnh định mức nhân công đối với hạng 
mục theo xe nâng thùng bên đường, theo 
xe cuốn ép trực tiếp. Thực hiện bổ sung 
định mức công nhân thực hiện các công 
việc liên quan đến thu gom rác thải bằng xe 
400kg và 800kg.

Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các quy chế nội bộ 
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm 
cơ sở để đẩy mạnh hiệu quả quản lý doanh nghiệp 
và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trong đó, Công 
ty đã ban hành Quy chế sửa chữa tài tài sản thiết 
bị, phương tiện vận chuyển; Quy định Quản lý đầu 
tư mua sắm. Đặc biệt là Công ty đã xây dựng và 
trình UBND thành phố ban hành Quy chế hoạt 
động của người đại diện vốn nhà nước tại Công ty 
Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng theo Quyết 
định số 7199/QĐ-UBND ngày 26/12/2017.  
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên Công ty cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
• Tham gia công tác đấu thầu vệ sinh đô thị trên địa bàn các quận huyện và các đơn vị khác, phấn đấu 

trúng thầu toàn bộ để tiếp tục thực hiện trong năm 2019 đến năm 2021.
• Tiến hành rà soát, xây dựng lại mạng lưới thu gom rác trong khu dân cư đảm bảo đúng giờ, hạn chế rác 

thải tập kết trên đường phố.
• Tập trung phục tốt công tác vệ sinh tại các sự kiện lễ hội được tổ chức trên địa bàn thành phố trong năm, 

đặc biệt là Mừng Đảng đón xuân Kỷ Hợi 2019 và sự kiện lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế hàng năm.
• Duy trì và đảm bảo tốt an ninh môi trường bãi rác Khánh Sơn thuộc Công ty đảm nhận quản lý vận 

hành.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch đầu tư mua sắm xây dựng cơ bản năm 2019

Một số chỉ tiêu cơ bản

Khối lượng
• Khối lượng rác thải dự kiến thu gom vận chuyển xử lý dự kiến tăng khoảng hơn 8% so với năm 2018 

tương ứng khối lượng 417.450 tấn/năm, bình quân 1.150 tấn/ngày.
• Khối lượng vệ sinh đường phố thực hiện theo hợp đồng với các chủ đầu tư quận huyện (nếu đơn vị 

trúng thầu) và công tác xử lý rác tại bãi Khánh Sơn ký hợp đồng đặt hàng với Sở Tài nguyên Môi trường 
thành phố.

Tài chính
• Dự kiến doanh thu toàn Công ty năm 2019: 261.08 tỷ đồng; trong đó:
 + Vệ sinh đô thị (dự kiến trúng thầu): 113.692 tỷ đồng
 + Thu tiền rác: 99.575 tỷ đồng
 + Kinh doanh dịch vụ: 46.710 tỷ đồng
 + Thu khác ngoài kế hoạch: 1.103 tỷ đồng
• Dự kiến lợi nhuận kế hoạch trước thuế 9.38 tỷ đồng.
• Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu đạt 10,6 %.
• Dự kiến thu nhập bình quân: 6,8 triệu đồng/người/tháng.
Ghi chú: Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chỉ là dự kiến trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ được điều chỉnh sau 
khi có kết quả trúng thầu thực hiện vệ sinh đô thị trên địa bàn các quận huyện

Đầu tư mua sắm phương tiện, công cụ phục vụ sản xuất
a. Mua sắm Tài sản cố định
• Trước mắt cần phải mua bổ sung xe để đảm bảo vận chuyển khối lượng rác thu gom dự kiến tăng trung 

bình năm 2019 so với năm 2018 là 8% tương ứng tăng 83 tấn/ngày. Do đó cần mua 03 xe loại nhỏ hơn 
6,5 tấn (tương ứng mỗi xe thu gom vận chuyển trung bình 4 chuyến/ngày).

• Riêng tình hình đáp ứng yêu cầu đấu thầu công tác vệ sinh các quận, huyện Công ty sẽ đề xuất bổ sung 
kế hoạch đầu tư mua sắm phương tiện 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. 

• Mua sắm tối thiểu 03 xe quét đường loại thể tích thùng nhỏ nhơn 2m3 (nhập khẩu từ Châu Âu) để thực 
hiện việc quét đường phố bằng cơ giới theo yêu cầu của chủ đầu tư quận huyện, cũng như hiện tại Công 
ty đang tổ chức quét rác đường phố những cung đường, cầu vượt, hầm dẫn, các ốc đảo giao thông bằng 
thủ công rất nguy hiểm đến tính mạng của người lao động. Đồng thời tại một số vị trí có vỉa hè, khuôn 
viên cần thực hiện quét bằng cơ giới nhưng hiện tại Công ty có 01 xe quét với tải trọng quá lớn và cũng 
không phù hợp để thực hiện các vị trí thực hiện như đã nêu. 

• Mua sắm 20 nhà vệ sinh di động để phục vụ các lễ hội do thành phố tổ chức cũng như lễ hội trình diễn 
pháo hoa quốc tế trong tháng 6/2019.

b. Mua sắm Công cụ dụng cụ
• Thùng 660 lít: 369  thùng
• Thùng 240 lít: 1.237 thùng
Đầu tư xây dựng cơ bản
• Nâng cấp sửa chữa văn phòng làm việc Công ty, xây dựng mới Văn phòng làm việc Xí nghiệp Môi trường 

Thanh Khê dự kiến 2,5 tỷ đồng;
• Nâng cấp cải tạo cầu rửa xe và một số hạng mục tại bãi rác tại bãi rác, dự kiến kinh phí khoảng 1,5 tỷ 

đồng;
• Phủ bạt HDPE tại các hộc rác số 3,4 và 5, dự kiến kinh phí 14,0 tỷ đồng
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Mua sắm phương tiện, công cụ dụng cụ
• Đối với việc mua xe vận chuyển rác, xe quét đường phố 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.
Đầu tư xây dựng cơ bản
• Đối với kế hoạch nâng cấp sửa chữa văn phòng làm việc Công ty, xây dựng mới Văn 

phòng làm việc Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê và nâng cấp cải tạo cầu rửa xe và một 
số hạng mục tại bãi rác sử dụng nguồn vốn công ty nếu có hoặc vay tín chấp ngân hàng 
thực hiện.

• Đối với kế hoạch phủ bạt HDPE tại các hộc rác số 3,4 và 5, tạm ứng nguồn tài chính thành 
phố cho Công ty mượn để thực hiện và được tính phân bổ trả dần vào khối lượng xử lý 
rác hàng năm.

Nguồn vốn thực hiện
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Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Kiến nghị và đề xuất

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tình hình và kết quả kinh doanh năm 2018

Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư, mua sắm và sửa chữa tài sản

Thuận lợi
• Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ thu gom rác 

trong dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ năm 
2018 tăng so với kế hoạch đề ra: 7,55 tỷ đồng;

• Ngoài ra, các kinh phí như: đặt hàng của 
nhà nước trong năm 2018 cao hơn so với kế 
hoạch đề ra: 530 triệu đồng; giá nhiên liệu 
động lực giảm và ổn định nên chi phí nhiên 
liệu động lực giảm so với kế hoạch đề ra: 600 
triệu đồng,...đã góp phần tăng doanh thu và 
lợi nhuận của Công ty.

• Công ty triển khai các thủ tục mua sắm 4 xe ô tô ép rác loại 6,5 tấn/xe, 02 xe ô tô chở bùn 4 m3/xe và mua 
sắm 500 thùng rác loại 240 lít; 500 thùng rác loại 660 lít và 200 xe thu gom đẩy tay 660 lít. Hoàn thành 
trong tháng 01 năm 2019, trừ 100 xe thu gom đẩy tay 660 lít;

• Hoàn thành nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và triển khai thực hiện nâng cấp hệ thống xử lý của khu 
xử lý chất thải nguy hại;

• Trong năm 2018, Công ty gần như không triển khai các dự án đầu tư mua sắm hay xây dựng cơ bản phục 
vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt sự gia tăng trong cả doanh 
thu và lợi nhuận, đem đến tín hiệu tích cực cho Công ty trong giai đoạn đầu sau khi cổ phần hóa. 
Doanh thu thuần đạt 246,44 tỷ đồng tăng 16,05%; lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của 
Công ty lần lượt đạt 9,41 tỷ đồng và 8,28 tỷ đồng tương ứng tăng 13,47% và 12,57% so với cùng 
kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn trong năm cũng tăng 74,80% cao hơn 
tốc độ tăng các khoản nợ phải trả là 20,39%, giúp cải thiện tình hình tài chính của Công ty trong 
năm 2018. 
Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành luôn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo 
đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện 
các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông cũng như HĐQT để nắm bắt tình hình và đề xuất 
kịp thời biện pháp xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khó khăn
• Trong năm 2018, kinh phí sửa chữa tài sản 

cố định (phương tiện vận tải) vượt so với kế 
hoạch đề ra khoảng 2 tỷ đồng;

• Từ quý II năm 2018, kinh phí vệ sinh đô thị 
(quét, duy trì vệ sinh,...) bàn giao cho quận, 
huyện nên trong giai đoạn đầu Công ty gặp 
khó khăn về kinh phí để chi trả lương cho 
công nhân lao động, cũng như các khoản chi 
phục vụ hoạt động phát sinh thường xuyên.
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Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả
Công tác quản lý nợ phải thu và nợ phải trả đang dần dần được quản lý chặt đúng theo quy định. 
• Các khoản nợ phải thu: Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện việc thu hồi các khoản nợ từ khách hàng 

như: thu giá 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;...

• Các khoản nợ phải trả: các khoản nợ về mua công cụ dụng cụ, nguyên nhiên liệu, sửa chữa... đều 
được Công ty thanh toán.

Tình hình thực hiện các khoản thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp
Về thu lợi nhuận và cổ tức được chia, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần 
Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 
2017. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 381/NQ-HĐQT ngày 26/6/2018 về 
việc chi trả cổ tức năm 2016, 2017; thời gian nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 15/8/2018; số lợi nhuận, cổ tức 
được chia đối với phần vốn Nhà nước là 5,3 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước
Công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, đóng thuế đầy đủ và đúng thời gian quy 
định.

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 
trong thời gian ngắn.

Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả
• Tại thời điểm ngày 01/01/2018, vốn điều lệ: 57.736 triệu đồng, trong đó vốn Nhà nước: 29.445,36 

triệu đồng nắm giữ chiếm 51%.
• Đến thời điểm ngày 31/12/2018, vốn Nhà nước vẫn không thay đổi. Công ty đã quản lý sử dụng và 

bảo toàn tốt vốn Nhà nước.
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Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, tình hình thực hiện nhiệm vụ 
được UBND thành phố giao

Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, tình hình thực hiện nhiệm vụ 
được UBND thành phố giao

Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT

• Hoàn thành và đang triển khai các nội dung theo Nghị quyết HĐQT như: triển khai thưởng cho 
người lao động: Tết dương lịch 400.000 đồng/người, Tết Âm lịch 5.000.000 đồng/người; thực hiện 
Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12 năm 2018; xem xét trách nhiệm cá nhận và tổ chức 
liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường của UBND thành phố 
tại Quyết định số 4873/QĐ-XPVPHC ngày 24/10/2018; triển khai các thủ tục mua sắm 04 xe ép 
rác 5 tấn/xe, 02 xe ô tô chở bùn 4 m3/xe và mua sắm 500 thùng rác loại 240 lít; 500 thùng rác loại 
660 lít và 200 xe thu gom đẩy tay 660 lít; rà soát điều chỉnh ban hành quy chế nội bộ của Công ty 
như: sửa chữa tài sản, phương tiện, quy định quản lý đầu tư mua sắm, nội quy lao động,...triển 
khai xử lý vướng mắc hợp đồng liên doanh với Công ty TNHH Thương mại Núi Thành, Công ty 
Cổ phần Môi trường Toàn Cầu Xanh để tiến tới thanh lý hợp đồng; Rà soát điều chỉnh số liệu kế 
toán để xác định giá trị Doanh nghiệp lần 2 để phục vụ công tác bàn giao giữa công ty cũ (TNHH 
MTV) và Công ty cổ phần; Kế hoạch phục vụ Tết Âm lịch Kỷ Hợi năm 2019; Dự thảo kế hoạch 
kinh doanh năm 2018; báo cáo UBND thành phố về phương án tái cơ cấu Công ty; Triển khai 
các thủ tục để xin gia hạn Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; thu nhập bình quân người lao động 
khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng vượt yêu cầu của nghị quyết,... 

• Các công việc chính chưa hoàn thành
+ Về xây dựng cơ bản: chưa hoàn thành lập hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình: Nhà làm việc 
Thanh Khê; nâng cấp Xưởng sửa chữa cơ giới thiết bị; sửa chữa Văn phòng Công ty;
+ Chưa thực hiện thanh lý đối với các phương tiện có thời hạn đăng kiểm 03 /tháng;
+ Chưa đạt tỷ lệ thu gom rác bằng cơ giới trên 50% tổng lượng rác thải thu gom trên địa bàn bàn 
toàn thành phố;
+ Chưa thực hiện tái cơ cấu Công ty theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố đồng thời tiếp 
tục lộ trình tinh giảm lao động gián tiếp, sắp xếp lại bộ máy đơn vị trực thuộc theo hướng tinh 
gọn, hiệu quả.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ được UBND Thành phố giao

• Thực hiện tốt phục vụ vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Âm lịch Mậu 
Tuất năm 2018 và cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2018 từ 30/4-30/6/2018;

• Phối hợp với UBND quận, huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện Kế hoạch 
số 1131/KH-UBND ngày 12/02/2018 và Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 ban 
hành quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố;

• Hoàn thành phương án thu gom rác thải trên địa bàn 06 quận và được UBND các quận phê duyệt 
để triển khai thực hiện;

• Tổ chức đấu thầu rộng rãi, cung cấp nhiên liệu cho hoạt động của Công ty;
• Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị vào 

ngày 10 tháng 12 năm 2018;
• Triển khai tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố khắc phục sự cố sau ngày mưa 

09-10/12/2018 theo Công văn số 9629/UBND-STNMT ngày 11/12/2018;
• Triển khai phục vụ dọn vệ sinh môi trường khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi phục vụ bắn pháo Tết 

dương lịch 2019;
• Triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn theo Thông báo 

số 221/TB-VP ngày 2/10/2018 về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp xử lý môi 
trường tại khu vực bãi rác Khánh Sơn như: lắp đặt camera tại các điểm trên bãi rác để thực hiện 
việc giám sát; điều chỉnh quy trình phủ đất với tần suất 2 ngày/lần để thu hẹp phạm vi đổ thải còn 
khoảng 2.000m2; tăng cường phun chế phẩm sinh học xử lý mùi hôi lên 6 lần/ngày; điều chỉnh 
vị trí thuận lợi để tập kết đất phủ dự phòng nhằm chủ động trong công tác phủ đất; tách biệt bùn 
thải khỏi rác thải sinh hoạt, tập trung về khu vực phía Tây của hộc rác số 5 và đã được xử lý trong 
ngày;...

• Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng xe và mua mới thêm 04 xe ép rác  phục vụ Tết Âm lịch 
Kỷ Hợi 2019;

• Rà soát, triển khai mua sắm phương tiện phục vụ vận chuyển rác, lập hồ sơ phục vụ cho công tác 
đấu thầu năm 2019.
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khi chuyển sang Công ty cổ phần đến nay chưa 
hoàn thành công tác bàn giao giữa Công ty TNHH 
MTV và Công ty cổ phần nên chưa xác định được 
việc tăng, giảm trong vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp tại  thời điểm chuyển sang chính thức Công 
ty cổ phần (xác định giá trị doanh nghiệp lần 2). Do 
vậy, kính đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND 
thành phố chỉ đạo Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công 
ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng khẩn 
trương hoàn thành hồ sơ phê duyệt giá trị doanh 
nghiệp lần 2, trình UBND thành phố phê duyệt.

Về hoạt động vệ sinh môi trường đô thị: 
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
chỉ có bãi rác Khánh Sơn là nơi tiếp nhận, xử 
lý toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trên 
địa bàn thành phố. Với quy mô tiếp nhận và 
xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn trong thời 
gian qua trung bình hơn 1.000 tấn/ngày 
đêm thì nguy cơ phát sinh ô nhiễm cao, nhất 
là khi: chiều cao lớp rác chôn lấp đã hơn 35 
m, lượng nước rỉ rác đã vượt quá công suất 
hệ thống xử lý nước rỉ rác mới (700 m3/ngày 
đêm), chưa thực hiện được việc cấm người 
dân vào nhặt rác, chưa thực hiện phủ bạt 
nhựa HDPE,… Ngoài trách nhiệm Công 
ty là phải nâng cao năng lực trong việc vận 
hành, tăng cường các biện pháp kỹ thuật để 
giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động chôn lấp 
tại bãi rác Khánh Sơn, Công ty kính đề nghị 
UBND thành phố sớm xem xét nâng giá xử 
lý rác tại bãi rác Khánh Sơn để bảo đảm chi 
phí xử lý.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các hoạt động giám sát chủ yếu như sau đối với 
Ban Tổng Giám đốc: 

• Theo dõi, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết do Hội đồng quản trị Công ty, Đại 
hội đồng cổ đông thông qua một cách nghiêm túc theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn đã quy 
định. 

• Giám sát và theo dõi tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua 
sắm, xây dựng cơ bản trong năm đã đề ra; Chỉ đạo ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả hoạt 
động năm 2018, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình Hội đồng quản 
trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thông qua theo các quy định. 

• Giám sát việc điều hành quản lý Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy 
chế nội bộ Công ty do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã ban hành.  

• Giám sát thực hiện việc lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng 
ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  

• Giám sát việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của chủ sở hữu phần vốn nhà nước (Ủy ban nhân 
dân TP Đà Nẵng) đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2018

Ý kiến kiểm toán viên

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG71 72



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG73 74



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG75 76



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG77 78



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG79 80



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG81 82



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG83 84



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG85 86



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG87 88



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG89 90



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG91 92



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG93 94



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG95 96



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG97 98



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG99 100



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG101 102

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2019

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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