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THÔNG TIN CHUNG 

  

 

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỒ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG 

- Tên giao dịch quốc tế: DANANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY 

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

- Số điện thoại: 0511. 3622007 

- Số Fax: 0511. 3642423 

- Website: http://www.moitruongdothidanang.com.vn/  

- Email: danangurenco@vnn.vn  

- Logo doanh nghiệp:  

- Vốn điều lệ: 57.736.000.000 đồng 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Đức Vũ – Tổng Giám đốc 

- Giấy CNĐKDN: 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. 

http://www.moitruongdothidanang.com.vn/
mailto:danangurenco@vnn.vn
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề  

- 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. 

 

Địa bàn 

Thành phố Đà Nẵng 
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Thành tích và các giải thưởng đạt được 

 

- Chủ tich nước tặng thưởng “Huân 

chương lao động hạng nhất” Quyết 

định số 424/2001/QĐ/CTN, ngày 28 

tháng 5 năm 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 ngày 25 

tháng 4 năm 2001 

- Cờ Thi đua của Tổng Liên Đoàn Lao 

Động Việt Nam theo QĐ số: 173/QĐ-

TLĐ ngày 15 tháng 01 năm 2003, đã có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức 

Công đoàn vững mạnh năm 2002. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ tặng giải 

thưởng “Chất lượng Việt Nam năm 

2004” quyết định số 2605/QĐ-BKHCN, 

ngày 22 tháng 12 năm 2004. 

- Bằng khen của Liên Đoàn Lao Động 

Thành phố Đà Nẵng theo QĐ số: 

71/QĐ-LĐLĐ ngày 20/7/2004, 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) 

- 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 

22/12/2005. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng giải 

thưởng Môi trường năm 2006, Quyết 

định số 641/QĐ-BTNMT, ngày 11 

tháng 5 năm 2006. 

- Chủ tich nước tặng thưởng “Huân 

chương Độc lập hạng ba” quyết định số 

1460/QĐ/CTN, ngày 31 tháng 8 năm 

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 22 tháng 01 năm 

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/QĐ-UB, ngày 14 tháng 4 năm 

2010. 
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Quá trình hình thành và phát triển 

  

1976 

Tháng 4 năm 

1975, 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. 

1985 

 

1992 

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 

thành phố 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.  

1993 

 

04/1975, Công ty 

Vệ sinh Đà Nẵng, 

tiền thân của 

Công ty Cổ phần 

Môi Trường Đô 

Thị Đà Nẵng, 

được thành lập 

từ việc tiếp quản 

Ty Vệ sinh của 

chế độ cũ. 

1975 
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1997 

Do chia 

tách tỉnh, 

Công ty 

trực thuộc 

Sở Giao 

thông 

Công 

chính TP. 

Đà Nẵng. 

 

 

Tháng 

01/2008, 

Công ty 

trực thuộc 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

TP. Đà 

Nẵng.  

2008 

2010 

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.  

2015 
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Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 Xí nghiệp Môi trường: 

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 

7 Đơn vị phục vụ khác: 

1. Ban KCS 

2. Xí nghiệp vận chuyển 

3. Xí nghiệp quản lý bãi và xử lý 

chất thải 

4. Xí nghiệp Môi trường Sông 

Biển 

5. Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường 

6. Xí nghiệp Sửa chữa 

7. Trung tâm tư vấn đầu tư và 

phát triển kỹ nghệ môi trường 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG  

CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM 

SOÁT 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

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 

Các công ty con, công ty liên kết  

Không có 
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Định hướng phát triển 

 Mục tiêu về thị trường: Cần 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. 

 

 Mục tiêu về lợi nhuận:  

- Thực hiện cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý, đổi mới 

đầu tư công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, nâng cao lợi nhuận, đảm bảo doanh thu và 

lợi nhuận tăng đều hàng năm cụ thể: 

- Doanh thu trong giai đoạn từ năm 2016 - 2018 mức 

tăng trưởng đều bình quthu dịch vụ tăng 20% - 25%, 

phấn đấu doanh thu loại hình này đến năm 2018 tỷ 

trọng chiếm từ 35% - 40% tổng doanh thu toàn Công 

ty. 

- 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 CB.CNV. 
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Định hướng sản xuất kinh doanh 

- 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.  

- Đề nghị cơ quan chức năng tham mưu thành 

phố điều chỉnh đơn giá vệ sinh môi trường đô 

thị trên cơ sở giá tại thời điểm (đặc biệt là giá 

nguyên vật liệu xử lý rác thải) nhằm hạn chế 

mặt trượt giá do thời gian làm ảnh hưởng đến 

doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Đồng 

thời xây dựng trình dự toán thu chi đối với 

hạng mục thu gom vận chuyển rác sinh hoạt 

trên toàn địa bàn thành phố (sử dụng từ 

nguồn thu phí vệ sinh) để thẩm định phê duyệt 

làm cơ sở tính đúng và đủ kinh phí để thực 

hiện, nếu thâm hụt đề nghị thành phố bù 

chênh lệch đảm bảo hoạt động của Công ty 

giảm lỗ trong hạng mục công việc này (do quy 

định mức phí công ích không phải mức giá 

dịch vụ). 

- 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. 

Đưa doanh thu dịch vụ chiếm tỉ trọng khoảng 

15% tổng doanh thu Công ty năm 2015 và đến 

năm 2017 chiếm từ 35 - 40% tỷ trọng doanh 

thu toàn Công ty; 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. 
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Các rủi ro 

 

Rủi ro kinh tế 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 tăng 6,68% so với 

năm 2014, cao hơn mục tiêu 6,20% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm 2011 – 2014. Chỉ số giá 

tiêu dùng (CPI)  bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014, là mức tăng thấp nhất 

trong 14 năm trở lại đây, đồng thời lạm phát được kiểm soát ở mức thấp cho thấy sự phục hồi rõ nét 

của nền kinh tế trong nước. Là Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, Công ty cổ phần Môi 

trường Đô thị Đà Nẵng ít bị tác động bởi những rủi ro kinh tế, tuy nhiên, đối với một quốc gia ngày càng 

phát triển thì vấn đề môi trường sẽ ngày càng được chú trọng, do đó, cơ hội để các doanh nghiệp 

ngành môi trường phát triển các dịch vụ của mình là rất lớn.  

 

 

 

Rủi ro pháp luật 

Hoàn tất quá trình cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 

01/10/2015, hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng chịu sự ảnh hưởng 

của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản luật liên quan. Trong quá trình sửa 

đổi và hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách, pháp luật sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động 

quản trị, kinh doanh của Công ty. 
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Rủi ro đặc thù ngành 

Giá cả nguyên vật liệu là nhân tố tác động trực tiếp tới chi phí và lợi nhuận của Công ty, chi phí nguyên 

vật liệu sử dụng trong hoạt động của Công ty tăng nhanh, trong khi giá thành sản phẩm, dịch vụ và 

đơn giá thực hiện phụ thuộc vào khung quy định của các cơ quan ban ngành đối với các dịch vụ công 

ích. Những mức giá này thường không theo kịp với mức tăng trong chi phí đầu vào của Công ty và sẽ 

gây ảnh hưởng tới lợi nhuận. 

Bên cạnh đó, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, Công ty chịu tác động trực 

tiếp của yếu tố khí hậu. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp sẽ làm ảnh hưởng đên việc tiếp nhận và 

xử lý rác thải, gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty.   

 

 

 

Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh là những rủi ro bất khả kháng, mặc 

dù hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt 

động chung của Công ty. Đây là những rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, 

Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy 

chữa cháy v.v.... 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

  

 Danh sách Hội đồng quản trị 

 Danh sách Ban kiểm soát 

 Danh sách Ban giám đốc 

 Cơ cấu nhân sự Công ty 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

 

Danh sách HĐQT 

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú 

1 Nguyễn Thanh Hùng Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành 

2 Đặng Đức Vũ Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT điều hành 

3 Võ Minh Đức Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT điều hành 

4 Phạm Trung Thành Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành 

5 Nguyễn Văn Tuấn Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Tóm tắt sơ yếu lý lịch 

Ông Nguyễn Thanh Hùng- Chủ tịch HĐQT 

Ngày sinh: 01/01/1966 
  

Số CMND: 200824039 
Cấp ngày: 17/12/2015 Nơi cấp: Công An Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh 
Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: P. Hòa Hiệp nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

Nơi ở hiện tại: Tổ 52, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

Số điện thoại: 0913413027 

Trình độ: 

- Văn hóa: 12/12 

- Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh A 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

Ngày vào Đảng Cộng sản: 27/12/2002 
Ngày chính thức: 27/12/2003 

Chức vụ hiện nay tại công ty : Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Quá trình công tác:  

- 1993: Cán bộ Thanh tra Nhà nước Huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ). 

- 1994: Làm kinh tế gia đình tại nhà. 

- 1995 – 1996: Nhân viên Chi nhánh vật tư và thiết bị toàn bộ công nghiệp khu vực miền Trung, 

đóng tại 57 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng 

- 1997 – 2001: Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng, 471 Núi Thành, 

Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. 

- 2002 – 2003: Giám đốc Điều vận Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng. 

- 2004 – 2009: Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng. 

- 2009 – 9/2015: Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Tháng 6/2015: Bí thư 

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng. 

- 10/2015- nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 995.778 cổ phần, chiếm 17,25%  vốn điều lệ, trong đó: 

- Sở hữu cá nhân: 14.866 cổ phần, chiếm 0,26% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu của UBND TP Đà Nẵng: 981.512 cổ phần, chiếm 17,00% vốn điều lệ. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan:  

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

Nguyễn Thanh Đông Em ruột 1.200 0,021% 

Nguyễn Thị Mỹ Hoa Chị ruột 1.300 0,022% 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

Ông Đặng Đức Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 

Ngày sinh: 08/01/1970 
  

Số CMND: 201110679 
Cấp ngày: 2/6/2011 Nơi cấp: Công An Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh 
Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

Nơi ở hiện tại: Tổ 47, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Số điện thoại: 0905697123 

Trình độ: 

- Văn hóa: 12/12 

- Chuyên môn: Kĩ sư Cơ khí động lực, Cử nhân Quản trị Kinh doanh 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp 

Ngày vào Đảng Cộng sản: 19/05/2011 
Ngày chính thức: 19/05/2012 

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Quá trình công tác: 

- 10/1993 – 12/1999: Phó phòng Kỹ thuật, thiết bị - vật tư Nhà máy Bia Khuê Trung, Công ty 

thực phẩm Minh Anh, Đà Nẵng. 

- 01/2000 – 01/2005: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng 

- 02/2005 – 10/2007: Trưởng phòng KHKT Xí nghiệp thoát nước thuộc Công ty Môi trường Đô 

thị Đà Nẵng 

- 11/2007 – 02/2010: Phó Giám đốc Xí nghiệp thoát nước thuộc Công ty Quản lý sửa chữa công 

trình Giao thông và Thoát nước Đà Nẵng 

- 03/2010 – 09/2015: Phó Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng 

- 10/2015 - nay: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô 

thị Đà Nẵng. 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 981.512 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ, trong đó: 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

 Đại diện sở hữu của UBND TP Đà Nẵng: 981.512 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: 

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

Đặng Thị Thu Hà Vợ 1.000 0,017% 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc 

 

Ngày sinh: 14/06/1972   

Số CMND: 201245671 
Cấp ngày: 07/04/2009 Nơi cấp: Công An Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh 
Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 

Nơi ở hiện tại: 256/12 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Số điện thoại: 0913452639 

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 

Ngày vào Đảng Cộng sản: 19/05/2008 
Ngày chính thức: 19/05/2009 

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

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 Q. 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 Q. Thanh Khê, Công ty 

Môi trường đô thị Đà Nẵng 

- 01/2006 – 06/2006: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ vệ sinh đô thị Q. 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 - nay: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường 

Đô thị Đà Nẵng. 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 985.412 cổ phần, chiếm 17,068%  vốn điều lệ, trong đó: 

- Sở hữu cá nhân: 3.900, chiếm 0,068% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu của UBND TP Đà Nẵng: 981.512 chiếm 17% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: Không có 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

Ông Phạm Trung Thành – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn 

 

Ngày sinh: 06/06/1980   

Số CMND: 201442455 
Cấp ngày: 30/03/2010 Nơi cấp: Công An Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh 
Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 

Nơi ở hiện tại: 24 Hàn Thuyên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Số điện thoại: 0905054449 

Trình độ: 

- Văn hóa: 12/12 

- Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

Ngày vào Đảng Cộng sản: 13/12/2004 
Ngày chính thức: 13/12/2005 

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Công đoàn 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Quá trình công tác: 

- 06/2001 – 3/2004: Nhân viên, công tác tại Trung tâm thoát nước thuộc Công ty Môi trường Đô 

thị Đà Nẵng 

- 04/2004 – 2011: Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường số 1, Công ty Môi trường Đô thị 

Đà Nẵng 

- 2011 – 2012: Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Hải Châu 1, Công ty Môi trường Đô thị Đà 

Nẵng 

- 11/2012 – 07/2015: Phó Chủ tịch Công đoàn, cán bộ chuyên trách Công đoàn Công ty TNHH 

MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng. 

- 8/2015: Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng. 

- 10/2015 - nay: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: 

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

Phạm Hùng Thái Em ruột 400 0,007% 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập 

Ngày sinh: 16/04/1970 
  

Số CMND: 024470926 
Cấp ngày: 13/12/2005 Nơi cấp: Công An Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh 
Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: Quảng Nam 

Nơi ở hiện tại: S33, Bàu Cát, P.14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 0909320320 

Trình độ: 

- Văn hóa: 12/12 

- Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị  

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:  

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam, TP Đà Nẵng 

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu, TP Đà Nẵng 

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Thu, TP Hồ Chí Minh 

- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH An Thiên Phú, TP Đà Nẵng 

- Chủ tịch HĐTV Công ty Cổ phần Sữa Mỹ, TP Hồ Chí Minh 

Quá trình công tác: 

- 09/2000 – nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Thu 

- 2002 – nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp Sông Thu 

- 2008 – nay: Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nghiệp Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

- 2008 – 2013: Ủy viên BCH Ủy ban MTTQVN Q. Tân Bình nhiệm kì X (2008 – 2013) 

- 2008 – 2011: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Doanh nhân Tân Bình 

- 2009 – nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam 

- 2009 – nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH An Thiên Phú 

- 2010 – nay: Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học Duy Xuyên – 

Quảng Nam 

- 01/2011 – 2014: Phó Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP. Hồ Chí Minh 

- 2013 – nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Mỹ 

- 8/2015: Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP. Hồ Chí Minh 

- 10/2015 - nay: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.143.193 cổ phần, chiếm 19,8% vốn điều lệ, trong đó: 

- Sở hữu cá nhân: 372.706 cổ phần, chiếm 6,46% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu của Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam: 771.987 cổ phần, chiếm 13,37% 

vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: 

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

Công ty Cổ phần 

Môi trường Việt 

Nam 

Giám đốc 771.987 13,37% 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

Danh sách Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức danh 

1 Trương Thị Minh Tuệ Trưởng Ban Kiểm soát 

2 Võ Thị Huỳnh Trang Thành viên Ban Kiểm soát 

3 Đặng Thị Mỹ Hảo Thành viên Ban Kiểm soát 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Tóm tắt sơ yếu lý lịch thành viên BKS 

Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng BKS 

Ngày sinh: 27/02/1975 
  

Số CMND: 201340182 
Cấp ngày: 12/05/2010 Nơi cấp: Công An Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh 
Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: Duy Xuyên, Quảng Nam 

Nơi ở hiện tại: 216 Ngũ Hành Son, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

Số điện thoại: 0905194242 

Trình độ: 

- Văn hóa: 12/12 

- Chuyên môn: Cử nhân Kế toán 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh  

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

Ngày vào Đảng Cộng sản: 03/02/2005 
Ngày chính thức: 03/02/2006 

Chức vụ hiện nay tại công ty : Trưởng Ban Kiểm soát  

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không có 

Quá trình công tác: 

- 1997 – 07/2010: Công tác tại phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng 

- 08/2010 – 09/2015: Phó phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà 

Nẵng 

- 10/2015 - nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.700 cổ phần, chiếm 0,064% vốn điều lệ, trong đó:  

- Sở hữu cá nhân: 3.700 cổ phần, chiếm 0,064% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: Không có 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

Bà Võ Thị Huỳnh Trang – Thành viên BKS 

Ngày sinh: 02/08/1975 

Số CMND: 241308870 
Cấp ngày: 03/10/2008 Nơi cấp: Công An Đăk Lăk 

Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam        

Quê quán: Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam 

Nơi ở hiện tại: 18/51 Ông Ích Khiêm, TP. Đà Nẵng 

Số điện thoại: 0913437227 

Trình độ: 

- Văn hóa: 12/12 

- Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh  

Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên Ban Kiểm soát 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Môi 

trường Việt Nam 

Quá trình công tác: 

- 1998 – 2001: Phó Văn phòng hướng dẫn tham quan du lịch Hội An 

- 2002 – 2003: Nhân viên kế toán Công ty CP Vinaconex Quyết Thắng trực thuộc Tổng Công 

ty CP Vinaconex – Bộ Xây dựng 

- 2004 – 2005: Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Vinaconex Quyết Thắng trực 

thuộc Tổng Công ty CP Vinaconex – Bộ Xây dựng 

- 2006 – 7/2012: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Vinaconex Quyết Thắng 

trực thuộc Tổng Công ty CP Vinaconex – Bộ Xây dựng 

- 8/2012 – nay: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Môi trường Việt Nam 

- 10/2015: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: 

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

Công ty Cổ phần Môi 

trường Việt Nam 

Trưởng phòng Tài 

chính – Kế toán 
771.987 13,37% 
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Bà Đặng Thị Mỹ Hảo – Thành viên BKS 

Ngày sinh: 09/10/1976 
  

Số CMND: 201440141 
Cấp ngày: 15/7/2008 Nơi cấp: Công An Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh 
Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: Xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định 

Nơi ở hiện tại: Tổ 80, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Số điện thoại: 0918345409 

Trình độ: 

- Văn hóa: 12/12 

- Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh  

Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên Ban Kiểm soát  

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:  

Phó Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng 

Thành viên HĐTV của Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng 

Quá trình công tác: 

- 10/1998 – 6/2002: Công tác tại Công ty CP Sông Đà 19 

- 7/2002 – 8/2003: Phó Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty CP Sông Đà 19 

- 8/2003 – 6/2008: Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty CP Sông Đà 19 

- 10/2008 – 8/2009: Công tác tại Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng 

- 8/2009 – nay: Phó Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng 

- 7/2010 – nay: Thành viên HĐTV của Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng 

- 10/2015 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thì Đà Nẵng 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 
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Danh sách Ban giám đốc 

STT Họ và tên Chức danh 

1 Đặng Đức Vũ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

2 Võ Minh Đức Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

3 Trần Văn Tiên 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ 

Môi trường 

4 Phạm Quang Sáng Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh 

5 Đỗ Văn Tài Kế toán trưởng 

 

Tóm tắt sơ yếu lý lịch 

Ông Đặng Vũ Đức – Tổng Giám đốc 

Thông tin đã được đề cập tại mục Cơ cấu, thành phần HDQT 

 

Ông Võ Minh Đức – Phó Tổng giám đốc 

Thông tin đã được đề cập tại mục Cơ cấu, thành phần HĐQT 
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Ông Trần Văn Tiên – Phó Tổng giám đốc  

Ngày sinh: 15/05/1961 
  

Số CMND: 200297476 
Cấp ngày: 28/02/2015 Nơi cấp: Công An Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh 
Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: Xã Phước Đại, H. Duy Xuyên, Quảng Nam 

Nơi ở hiện tại: H9/03 K233 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà 

Nẵng 

Số điện thoại: 0903 583752 

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 

Ngày vào Đảng Cộng sản: 22/05/2008 
Ngày chính thức: 22/05/2009 

Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Môi 

trường 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

Quá trình công tác: 

- 8/1979 – 11/1983: Trung sĩ – Tiểu đội trưởng E810, F342 Quân khu IV 

- 12/1983 – 5/1985: Học văn hóa, làm thợ tự do. 

- 5/1985 – 10/1989: Cán bộ Phòng Tổ chức Công ty Vệ sinh Đà Nẵng 

- 10/1986 – 5/1996: Bí thư Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, Công ty Vệ sinh Đà 

Nẵng 

- 11/1989 – 3/1992: 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: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường, Công ty Cổ 

phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 vốn điều lệ. 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: 

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

Nguyễn Thị Bích Thảo Vợ 1600 0,028% 
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Ông Phạm Quang Sáng – Phó Tổng giám đốc  

Ngày sinh: 05/10/1961   

Số CMND: 201244885 Cấp ngày: 23/04/2009 Nơi cấp: Công An Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: Xã Quế Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam 

Nơi ở hiện tại: 20 Đặng Thai Mai, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng 

Số điện thoại: 0912 491603 

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 

Ngày vào Đảng Cộng sản: 24/09/1983 Ngày chính thức: 24/09/1984 

Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

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 – 5/1989: 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) 

- 5/1989 – 10/2007: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng 

- 4/2008 – 8/2009: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng 

- 9/2009 – 1/2016: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà 

Nẵng 

- 1/2016: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Môi trường 

Đô thị Đà Nẵng 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.500 cổ phần, chiếm 0,061%  vốn điều lệ. 

- 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 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người liên quan: 

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

Phạm Phúc Ánh Anh ruột 4.000 0,069% 
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Ông Đỗ Văn Tài – Kế toán trưởng 

Ngày sinh: 30/01/1968 
  

Số CMND: 200913737 
Cấp ngày: 05/09/2008 Nơi cấp: Công An Đà Nẵng 

Dân tộc: Kinh 
Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: Xã Phú Gia, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 

Nơi ở hiện tại: 126/3 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Số điện thoại: 0913430115 

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 

Ngày vào Đảng Cộng sản: 06/12/2008 
Ngày chính thức: 06/12/2009 

Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Kế toán trưởng  

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

Quá trình công tác: 

- 9/1992 – 3/1993: Làm cộng tác viên cho Công ty Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Quảng Nam – Đà 

Nẵng. 

- 4/1994 – 5/2002: Làm kế toán viên và phụ trách kế toán chi nhánh tại Công ty Phát triển 

và Kinh doanh nhà Quảng Nam – Đà Nẵng. 

- 5/2002 –  6/2005: Kế toán viên tại Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng. 

- 6/2005 – 6/2010: Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng. 

- 7/2010 – nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng, sau này là 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 4000 cổ phần, chiếm 0,069%  vốn điều lệ. 

- 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 
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Cơ cấu nhân sự 

 

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ 

A Theo trình độ chuyên môn   

1 Đại học, sau đại học 215 18,84% 

2 Cao đẳng, Trung cấp 57 5,00% 

3 Công nhân kỹ thuật 62 5,43% 

4 Lao động phổ thông 807 70,73% 

B Theo công việc    

1 Gián tiếp 328 28,75% 

2 Trực tiếp 813 71,25% 

C Theo giới tính    

1 Nam 624 54,69% 

2 Nữ 517 45,31% 

(tính đến ngày 31/01/2016) 

 

 Mức lương bình quân (đồng/ tháng) 

Năm 2013 3.120.000 

Năm 2014 3.562.000 

Năm 2015 4.800.000 
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Chính sách liên quan đến người lao động 

 Tất cả nhân viên Công ty đều được ký hợp 

đồng lao động theo đúng quy định của pháp 

luật. Mọi quyền lợi của người lao động đều 

được đảm bảo theo đúng những quy định 

tại Luật lao động. 

 Về an toàn lao động: Phương tiện và công 

cụ lao động luôn được trang bị đầy đủ và 

đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn 

cho người lao động. Đối với những công 

việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, người lao 

động đều được trang bị các thiết bị bảo hộ 

lao động chuyên dụng, phù hợp, đảm bảo 

an toàn. 

 Về an toàn vệ sinh viên: Tại mỗi đơn vị trực 

thuộc, Công ty thiết lập mạng lưới an toàn 

vệ sinh viên nhằm mục đích nâng cao chất 

lượng hoạt động, đảm bảo an toàn vệ sinh 

lao động. Tùy theo số lượng lao động mà có 

từ 2 – 3 an toàn vệ sinh viên tại mỗi đơn vị 

trực thuộc.  

 Về bảo hiểm cho người lao động: Công ty 

cam kết thực hiện các gói bảo hiểm như 

BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định của 

Pháp luật cho toàn bộ người lao động được 

Công ty ký hợp đồng. 

 Về chăm sóc sức khỏe người lao động: 

Công ty tổ chức chương trình khám sức 

khỏe định kỳ cho lao động trực tiếp hàng 

năm. Theo đó, trong năm vừa qua, Công ty 

đã thực hiện hơn 300 lượt khám sức khỏe 

cho lực lượng lao động trực tiếp.  

 Chế độ, chinh sách khác: Công ty luôn quan 

tâm đến đời sống vật chất lẫn tinh thần của 

người lao động và tạo điều kiện thuận lợi 

cho CB.CNV làm việc. Cụ thể, hàng năm 

Công ty tổ chức thăm hỏi CB.CNV có việc 

ma chay, hiếu, hỷ; đến thăm và vận động 

quyền góp giúp đỡ cho các gia đình 

CB.CNV có hoàn cảnh khó khăn... Ngoài ra, 

công ty còn tổ chức tham quan nghỉ mát 

hàng năm, tổ chức các hoạt động phong 

trào văn hóa, thể thao... nhằm giúp nâng cao 

đời sống tinh thần người lao động. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
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 Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 

 Tình hình đầu tư thực hiện các dự án 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông và tình hình thay đổi vốn 

đầu tư của chủ sở hữu 

 Báo cáo liên quan đến môi trường và xã hội 
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Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 

STT Chỉ tiêu TH2014 TH2015 
TH2015/
TH2014 

1 Doanh thu thuần 160.502 184.949 115,23% 

2 Giá vốn hàng bán 163.058 173.607 106,47% 

3 Lợi nhuận gộp -2.556 11.342  

4 Doanh thu hoạt động tài chính 69 282 408,70% 

5 Chi phí tài chính 86 38 44,19% 

6 Chi phí bán hàng 0 0  

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.444 9.502 100,61% 

8 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -12.017 2.084  

9 Lợi nhuận khác 14 2 14,29% 

10 Lợi nhuận trước thuế -12.003 2.086  

11 Thuế TNDN - 263  

12 Lợi nhuận sau thuế -12.003 1.823  

*Chú ý: kết quả kinh doanh năm 2014 được lấy từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 là năm Công 

ty vẫn hoạt động dưới mô hình Công ty TNHH và kết quả kinh doanh năm 2015 là tổng hợp kết quả 

của Báo cáo tài chính kiếm toán cho giai đoạn từ 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015.  

Cơ cấu doanh thu 

Chỉ tiêu 

Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị 

(triệu đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Doanh thu hoạt động công ích 49.702 30,97% 60.663 32,80% 

Doanh thu theo đơn đặt hàng 85.385 53,20% 97.310 52,61% 

Doanh thu hoạt động dịch vụ khác 25.415 15,83% 26.976 14,59% 

Tổng cộng 160.502 100,00% 184.949 100,00% 
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Do Công ty mới chuyển đổi từ mô hình Công ty TNHH sang mô hình Công ty cổ phần từ 01/10/2015, 

nên chính sách kế toán áp dụng cho năm 2014 và 2015 có sự không đồng nhất, do đó việc so sánh 

thay đổi qua các năm là không hợp lý và khó có thể thực hiện được.  

Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là kể từ 

sau khi cổ phần hóa. Doanh thu thuần đạt cao, gần 185 tỷ đồng. Xét về mặt cơ cấu, không có mấy thay 

đổi so với năm 2015. Phần lớn doanh thu đến từ đơn đặt hàng chiếm tỷ trọng 52,61% với doanh số 

đạt 97,3 tỷ đồng. Tiếp theo là doanh thu hoạt động công ích đạt 60,7 tỷ đồng, chiếm 32,8% tổng doanh 

thu và 14,6% còn lại đến từ các dịch vụ khác. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 2,1 tỷ đồng và lợi nhuận 

sau thuế đạt 1,8 tỷ đồng. Cho giai đoạn bắt đầu cổ phần hóa từ 01/10/2015 đến 31/12/2015, lãi cơ bản 

trên cổ phiếu đạt 910 đồng.  

  

30,97%

53,20%

15,83%

Cơ cấu doanh thu năm 2014

32,80%

52,61%

14,59%

Cơ cấu doanh thu năm 2015

Doanh thu hoạt động 
công ích

Doanh thu theo đơn 
đặt hàng

Doanh thu hoạt động 
dịch vụ khác
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Tình hình đầu tư thực hiện các dự án 

Hiện tại, Công ty đang triển khai một số dự án phục vụ cho công tác sản xuất như sau: 

 

- Dự án nâng cấp và cải tạo hệ thống xử lý 

nước rỉ rác tại Bãi rác Khánh Sơn mới: triển 

khai đầu tư dây chuyển công nghệ nhằm 

nâng cấp và cải tạo hệ thống xử lý nước rỉ 

rác của Bãi rác để nguồn nước thải ra môi 

trường đạt tiêu chuẩn xả thải. Dự án được 

đầu tư bởi Công ty TNHH Khoa học Công 

nghệ Môi trường Quốc Việt, vận hành từ năm 

2009 với công suất xử lý đạt 

450m3/ngày/đêm. Dự kiến Công ty Quốc Việt 

sẽ chuyển giao hệ thống cho Công ty vào 

tháng 9/2016. 

- Dự án  đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn 

trên địa bàn TP Đà Nẵng: Đầu tư dây chuyển 

công nghệ và trang thiết bị đáp ứng nhu cầu 

xử lý khoảng 1000 tấn/ngày với mục tiêu 

giảm diện tích chôn lấp, tăng giá trị lợi ích của 

rác (tái chế, tái sử dụng, thu hồi nguồn năng 

lượng từ rác). Hiện tại dự án đã có nghiên 

cứu khả thi do JICA thực hiện và nằm trong 

danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức đối 

tác công tư (PPP) của TP. 

- Dự án xử lý phân bùn bể phốt: Đầu tư cơ sở 

hạ tầng, trang thiết bị nhằm thu gom vận 

chuyển và xử lý phân bùn bể phốt hoặc kết 

hợp xử lý rác thải hữu cơ. Hiện tại dự án 

đang kêu gọi thực hiện nghiên cứu khả thi dự 

án  và nằm trong danh mục kêu gọi đầu tư 

theo hình thức đối tác công tư (PPP) của TP. 

- Dự án sản xuất phân bán lỏng biomas từ chất 

thải nhà vệ sinh nhằm cải thiện vệ sinh đô thị 

và hỗ trợ nông dân Việt Nam: Đây là dự án 

chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón 

lỏng từ chất thải nhà vệ sinh phục vụ cho khu 

vực nông nghiệp huyện Hòa Vang, TP Đà 

Nẵng do Chikujo (Nhật Bản) làm chủ đầu tư 

dự án. Hiện tại dự án đã tiến hành mô hình 

thử nghiệm quy trình tái chế chất thải nhà vệ 

sinh tại Bãi rác Khánh Sơn và ứng dụng trồng 

rau tại Hòa Vang.

 

 

Tình hình tài chính 

(ĐVT: triệu đồng) 

STT Chỉ tiêu TH2014 TH2015 TH2015/TH2014 

1 Tổng tài sản 106.009 150.753 142.21% 

2 Doanh thu thuần 160.502 184.949 115,23% 

3 Giá vốn hàng bán 163.058 173.607 106,47% 

4 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -12.017 2.084  

5 Lợi nhuận trước thuế -12.003 2.086  

6 Thuế TNDN - 263  

7 Lợi nhuận sau thuế -12.003 1.823  
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 3,97 0,97 

 Hệ số thanh toán nhanh Lần 3,36 0,95 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

 Hệ số Nợ/ Tổng tài sản % 7,23 48,5 

 Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu % 7,80 94,3 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 30,50 167,9 

 Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,45 1,2 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % - 1,0 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu  % - 2,3 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản  % - 1,2 

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

% 
- 4,1 

* Lưu ý: Các hệ số tài chính năm 2014  được tính dựa trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. Các 

hệ số tài chính năm 2015 được tính dựa trên việc tổng hợp kết quả Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 

ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015. Do 2 báo cáo tài chính áp dụng chính sách kế toán khác nhau 

nên không có giá trị so sánh.  
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

Cơ cấu cổ đông và tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Thông tin cổ phiếu 

 Tổng số cổ phiếu phát hành: 5.773.600 cổ phiếu 

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5.773.600 cổ phiếu 

- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

 Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông 

 Mệnh giá: 10.000 đồng 

Cơ cấu cổ đông 

(tính đến ngày 31/03/2016) 

STT Loại cổ đông 
Số lượng 
cổ đông 

Số lượng 

cổ phần 

Giá trị 

(Đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Cổ đông trong nước 1.090 5.773.600 57.736.000.000 100% 

1 Cổ đông tổ chức 2 3.716.523 37.165.230.000 64,37% 

2 Cổ đông cá nhân 1.088 2.057.077 20.570.770.000 35,63% 

II Cổ đông nước ngoài - - - - 

1 Cổ đông tổ chức - - - - 

2 Cổ đông cá nhân - - - - 

Tổng cộng 1.090 5.773.600 57.736.000.000 100% 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 

Danh sách cổ đông lớn 

STT Tên cổ đông Địa chỉ 
Số cổ 
phần 

Tỷ lệ 

1 Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng TT hành chính TP. Đà Nẵng 2.944.536 51,00% 

2 CTCP Môi trường Việt Nam 
32 Trần Phú, P. Hải Châu I, Q. 
Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

771.987 13,37% 

3 Nguyễn Văn Tuấn 
S33 Bàu Cát, P.14, Q. Tân 
Bình, TP. Hồ Chí Minh 

371.206 6,43% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Trong năm Công ty tiến hành cổ phần hóa, chuyển từ hình thức sở hữu 100% vốn Nhà nước sang 

hình thức đa sở hữu. Vốn điều lệ tăng 1.999.162.309 đồng từ 55.736.837.691 đồng lên 57.736.000.000 

đồng sau quá trình cổ phần hóa.   

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

Các chứng khoán khác: không có 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

Báo cáo liên quan đến môi trường và xã hội 

Chính sách môi trường của Công ty 

- Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các tiêu chí 

thành phố môi trường về quản lý chất thải rắn, bùn 

thải.  

- Hoạch định và triển khai có hiệu lực và hiệu quả 

các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm trong quá trình 

quản lý các loại chất thải. 

- Cải tiến liên tục, có hiệu quả các kết quả hoạt động 

môi trường thông qua các giải pháp công nghệ, 

quản trị. 

- Tất cả CBCNV đều có ý thức trong việc sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên và năng 

lượng. Quan tâm, đầu tư, thực hiện các biện pháp 

nhằm tái chế, tái sử dụng các loại chất thải thích 

hợp. 

- Chủ động trong việc chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó 

trong tình trạng khẩn cấp về các sự cố môi trường 

có thể xảy ra. 

- Duy trì, thường xuyên cải tiến có hiệu lực và hiệu 

quả Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn 

ISO 14001. 

Công ty tiếp tục theo đuổi và triển khai các chương 

trình về tiết kiệm năng lượng, phân loại rác tại Văn 

phòng Công ty. Về phân loại rác thải, Công ty đã ban 

hành các Quyết định và hướng dẫn phân loại, thu gom 

rác thải sinh hoạt và rác thải nguy hại tại Văn phòng 

Công ty. Cùng với đó, quy định về sử dụng điện nước 

tại văn phòng Công ty cũng được phổ biến đến toàn 

thể cán bộ, công nhân viên được biết và tổ chức thực 

hiện.  

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Đối với tình hình thực hiện các quy định về công tác 

bảo vệ môi trường, Công ty đã thực hiện vận hành 

đúng quy trình xử lý chất thải tại Bãi rác Khánh Sơn và 

Lò đốt chất thải nguy hại; định kỳ kiểm tra vệ sinh môi 

trường. Thực hiện đúng tần suất quan trắc, kiểm tra 

môi trường (nước thải, nước ngầm, nước mặt, khí 

thải...) theo quy định của các Thông tư, Nghị định liên 

quan. Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo 

vệ môi trường đơn giản, lập báo cáo về việc thực hiện 

đề án bảo vệ môi trường chi tiết và báo cáo với các 

sở, ban, ngành có liên quan. Hàng năm Công ty đều 

thực hiện Phiếu đánh giá sự tuân thủ yêu cầu pháp 

luật và các yêu cầu khác, làm cơ sở để đánh giá và 

kiểm tra việc tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật 

về bảo vệ môi trường nói riêng. 
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Trách nhiệm với cộng đồng địa phương 

 Giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm Bãi rác Khánh Sơn 

 Hỗ trợ phương tiện tham gia Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp 

Sau 12 năm triển khai, phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp của Thành phố Đà Nẵng đã trở 

thành điểm sáng về công tác bảo vệ môi trường trong cả nước, và là tiền đề quan trọng để thực hiện 

và phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố môi trường vào năm 2020. Với cương vị là đơn 

vị phục vụ công tác vệ sinh môi trường tiên phong trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Công ty đã không 

ngừng hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị cũng như nhân lực cho phong trào. Với sự tham gia của Công 

ty cùng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Thành phố; các điểm nóng môi trường giải quyết, đặc 

biệt là nhiều lô đất trống ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư, khu vực công cộng. 

Trong năm 2015, Công ty đã hỗ trợ vận chuyển hơn 400 tấn rác các loại với hơn 60 lượt xe từ phong 

trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp. Những nỗ lực đó của Công ty đã được các cấp Lãnh đạo 

Thành phố nhân dân ghi nhận. Đây chính là động lực thúc đẩy Công ty tham gia mạnh mẽ hơn nữa để 

phong trào trở thành một điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng của Công 

ty. 

 Hoạt động quyên góp giúp đỡ cộng đồng 

Trong năm 2015, Công ty tích cực kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp từ cán bộ, công nhân viên cho các 

công tác xã hội và kết quả năm 2015 đã đóng góp 42,66 triệu đồng vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa và 58,7 

triệu đồng vào Quỹ xã hội 

 Hoạt động khác 

Năm 2015, Công ty tham dự Diễn đàn phát triển đô thị lần thứ 4 trong khuôn khổ Chương trình hợp tác 

3 bên về phát triển bền vững TP Đà Nẵng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp 

tác 3 bên giữa UBND TP. Đà Nẵng, JICA và TP. Yokohama về phát triển bền vững. Trong khuôn khổ 

Diễn đàn, Công ty cùng với các bên liên quan cùng nhau thảo luận về chuyên đề Quản lý chất thải rắn 

trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

Công ty cũng cử cán bộ, công nhân viên tham gia diễu hành hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5-6. 

Công ty cũng đã hỗ trợ phương tiện vận chuyển và huy động công nhân ra quân hưởng ứng phong 

trào và tham gia tổng dọn tại các điểm nóng về môi trường.  

Ngoài ra, Công ty còn huy động cán bộ, công nhân viên tham gia vớt bèo trôi dạt vào bờ biển, đảm bảo 

môi trường du lịch TP Đà Nẵng. 

 



43 
 

  

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC  



44 
 

  

 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 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 

 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi 

trường và xã hội của công ty 
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Với bề dày hơn 40 năm kinh nghiệm cùng một đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có đầy đủ 

phương tiện đáp ứng yêu cầu các đơn đặt hàng bảo đảm chất lượng khối lượng công việc, Công ty cổ 

phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tạo được sự uy tín đối với khách hàng. Hiện tại trên địa bàn TP Đà 

Nẵng, Công ty là doanh nghiệp duy nhất thực hiện cung cấp các loại hình dịch vụ công cộng liên quan 

tới lĩnh vực môi trường như: vệ sinh môi trường, thu gom và vận chuyển rác thải,.... So với các doanh 

nghiệp trong ngành Môi trường thì Công ty là một trong những Công ty có bề dày hoạt động, có kinh 

nghiệm trong hoạt động quản trị và tiên phong trong việc cổ phần hóa, đăng ký chào bán cổ phiếu. 

Trong hơn 40 năm qua, công ty đã phấn đấu không ngừng để tồn tại, ổn định và phát triển. Qua mỗi 

giai đoạn Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để từng bước khẳng định vị thế của mình 

trong ngành Môi trường cũng như sự tín nhiệm của lãnh đạo thành phố cũng như khách hàng. Công 

ty đã nhận được nhiều phần thưởng của chính phủ, UBND các cấp, đặc biệt  là “ Huân chương Độc 

lập hạng ba ” - Chủ tịch nước tặng thưởng vào năm 2010. 

Bên cạnh đó, việc sản xuất kinh doanh của Công ty được thực hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng góp 

phần nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty trong ngành. Đà Nẵng là đô thị loại I trực thuộc trung 

ương, là trung tâm kinh tế và là một trong những trung tâm văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ 

lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đà Nẵng hiện đang có những bước phát triển mạnh mẽ về 

cơ sở hạ tầng lẫn dân số. Bên cạnh đó chính quyền thành phố đang hướng đến xây dựng một thành 

phố đáng sống, xây dựng lối sống văn hóa văn minh đô thị trong đó công tác vệ sinh môi trường đô thị 

được đặt lên hàng đầu. Do đó đây là điều kiện thuận lợi để Công ty có những bước chuyển mình phù 

hợp và xây dựng được chiến lược phát triển dài hạn phù hợp với xu thế phát triển của thành phố. 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

STT Chỉ tiêu TH2014 TH2015 
TH2015/
TH2014 

1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 160.502 184.949 115,23% 

2 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -12.017 2.084  

3 Lợi nhuận kế toán trước thuế -12.003 2.086  

4 Lợi nhuận sau thuế  -12.003 1.823  

5 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (cho giai đoạn từ 
01/10/2015 đến ngày 31/12/2015) 

 910  

*Chú ý: kết quả kinh doanh năm 2014 được lấy từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 là năm Công ty vẫn hoạt 

động dưới mô hình Công ty TNHH và kết quả kinh doanh năm 2015 là tổng hợp kết quả của Báo cáo tài chính 

kiếm toán cho giai đoạn từ 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015.  

Do Công ty mới chuyển đổi từ mô hình Công ty TNHH sang mô hình Công ty cổ phần từ 01/10/2015, 

nên chính sách kế toán áp dụng cho năm 2014 và 2015 có sự không đồng nhất, do đó việc so sánh 

thay đổi qua các năm là không hợp lý và khó có thể thực hiện được. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

cả năm đạt gần 185 tỷ đồng, trong đó, riêng 

Quý IV/2015 là thời điểm Công ty bắt đầu 

hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, 

doanh thu đạt được 50,2 tỷ đồng.  

 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

cả năm đạt 2,1 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận 

thuần từ hoạt động kinh doanh Quý 

IV/2015 đạt 1,6 tỷ đồng. 

 Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 

2,1 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế 

Quý IV đạt 1,6 tỷ đồng. 

 Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 1,8 tỷ đồng, 

riêng Quý IV/2015 đạt 1,4 tỷ đồng. 

  

Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Công ty cổ phần 

Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm túc các quy định mà một Công 

ty cổ phần cần phải đáp ứng. Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, cùng 

với nỗ lực của Ban điều hành Công ty và nhất là tinh thần đoàn kết, quyết tâm của 

toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã duy trì hoạt động kinh doanh và 

bước đầu đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. 
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Những tiến bộ công ty đã đạt được 

Ổn định tư tưởng của người lao động trong Công ty sau khi chuyển sang hoạt động dưới hình thức 

Công ty cổ phần 

Qua 3 tháng hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty bước đầu hoạt động kinh doanh có 

lãi, bảo toàn vốn của doanh nghiệp.Lợi nhuận sau thuế riêng quý IV /2015 đã 1,4 tỷ đồng so với 1,8 tỷ 

đồng của cả năm 2015, đánh dấu nỗ lực lớn của Bộ máy Lãnh đạo Công ty trong công tác sản xuất 

kinh doanh. 
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Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản 

(ĐVT: triệu đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
Tỷ trọng 

2014 
Tỷ trọng 

2015 

Tài sản ngắn hạn 30.431 70.609 28,71% 46,84% 

Tài sản dài hạn 75.579 80.143 71,29% 53,16% 

Tổng tài sản 106.010 150.752 100,00% 100,00% 
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Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Do Công ty mới chuyển đổi từ mô hình Công ty 

TNHH sang mô hình Công ty cổ phần từ 

01/10/2015, nên chính sách kế toán áp dụng cho 

năm 2014 và 2015 có sự không đồng nhất, do 

đó khó có thể thực hiện so sánh thay đổi qua các 

năm.  

Xét về cơ cấu tài sản trong năm 2015, phần lớn 

tài sản đến từ tài sản dài hạn chiếm 53,16%. 

Tổng giá trị tài sản dài hạn 80,1 tỷ đồng, trong 

đó chủ yếu tập trung ở tài sản cố định (65,4 tỷ 

đông) chiếm tỷ trọng 81,64%. Điều này là do 

Công ty đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở 

vật chất và trang thiết bị nhằm mở rộng thị 

trường.  

Tài sản ngắn hạn Công ty năm 2015 là 70,6 tỷ 

đồng, chiếm 46,84% tổng tài sản. Trong đó, chủ 

yếu là tiền mặt đạt 53,8 tỷ đồng. Điều này giúp 

Công ty luôn đảm bảo nhu cầu thanh toán nhanh 

cho các đối tác và tạo ra lợi thế chủ động cho 

công tác đầu tư trong tương lai. 
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Tình hình nợ phải trả 

(ĐVT: triệu đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
Tỷ trọng 

2014 
Tỷ trọng 

2015 

Nợ ngắn hạn 7.666 73.156 100,00% 100,00% 

Nợ dài hạn 0 0 0,00% 0,00% 

Nợ phải trả 7.666 73.156 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Sau khi tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần đầu, Ban Lãnh đạo Công ty đã lập tức thực hiện 

các biện pháp nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự. Tổ chức đánh giá lại đội ngũ cán bộ quản lý, tiếp 

tục hoàn thiện bộ máy tổ chức từ bộ phận quản lý đến các bộ phận trực tiếp theo hướng gọn nhẹ, 

phù hợp với cơ chế sản xuất kinh doanh của đơn vị. Bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp với ngành 

nghề đào tạo, năng lực sở trường. 

 Hội đồng quản trị cũng thông qua phương án Tái cơ cấu tổ chức và định biên các phòng nghiệp vụ 

đơn vị liên quan. Theo đó thống nhất theo phương án Tổng Giám đốc trình, về lao động gián tiếp 

đến cuối năm 2016 giảm khoảng 90 người. 

 Bổ nhiệm đầy đủ nhân sự vào Ban Giám đốc Công ty. Theo đó Ông Trần Văn Tiên và Ông Phạm 

Quang Sáng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.  

 Xí nghiệp Sửa chữa được thành lập với đội ngũ công nhân sửa chữa tay nghề cao. Góp phần đẩy 

nhanh tiến độ sửa chữa các trang thiết bị, phương tiện; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đô 

thị trên địa bàn thành phố. 
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Có thể thấy, 100% nợ phải trả của Công ty 

đến từ nợ ngắn hạn. Năm 2015, tổng nợ 

phải trả là 73,2 tỷ đồng chủ yếu đến từ chi 

phí phục vụ hoạt động công ích, đặt hàng 

(11,4 tỷ đồng)  và các khoản phải trả ngắn 

hạn (57,6 tỷ đồng) trong đó phần lớn là 

khoản phải trả cổ phần hoá (19,5 tỷ đồng) 

và khoản phải trả Ngân sách Nhà nước 

theo Công văn 1511/UBND-KTN ngày 

26/02/2014 của UBND Thành phố Đà 

Nẵng về việc tái cơ cấu vốn tại các Công 

ty TNHH MTV do thành phố quản lý.  
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Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2016 

(ĐVT: Triệu đồng) 

Chỉ tiêu Kế hoạch Năm 2016 

Vốn điều lệ  57.736 

Doanh thu thuần  190.487 

Lợi nhuận trước thuế  5.000 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 5,72% 

Cổ tức 5,8% 

Thu nhập bình quân 5,2 – 5,3 

(Ghi chú: Dự kiến Doanh thu phấn đấu tăng thêm khoảng 16,5 tỷ đồng, nếu được HĐND và UBND 

thành phố chấp thuận thông qua cụ thể như sau: Thu phí vệ sinh điều chỉnh từ quý 3 năm 2016 doanh 

thu ước tăng thêm 06 tỷ đồng; bổ sung chênh lệch đơn giá xử lý rác bằng biện pháp chôn lấp lại bãi 

rác Khánh Sơn là 8,5 tỷ đồng và bổ sung phần chi phí xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn tính từ 

quý 4 năm 2016 khoảng 02 tỷ đồng) 

 

Giải pháp thực hiện 

 Về hoạt động điều hành, sản xuất 

- Sắp xếp lại bộ máy điều hành, đội ngũ cán bộ chủ chốt, những người quản lý có đủ trình độ 

nghiệp vụ chuyên môn, có tâm huyết với ngành nghề.  

- Rà soát lại toàn bộ định mức kinh tế, kỹ thuật như nhân công, vật tư, nguyên nghiên liệu, xây 

dựng cơ chế khoán nội bộ phù hợp trong tình hình mới nhằm giảm tối đa chi phí. 

- Đầu tư mua sắm mới hoặc thay thế một số thiết bị đã hết khấu hao để nâng cao năng lực hoạt 

động, đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ. Chủ động bảo dưỡng, duy tu kịp thời các hỏng 

hóc về máy móc, phương tiện, thiết bị tài sản phục vụ tốt nhất cho công tác sản xuất. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát trong sản xuất kinh doanh để đạt được hiệu 

quả cao nhất có thể.  

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc xử lý rác thải tại bãi rác Khánh Sơn, tuyệt đối không để phát 

sinh ô nhiễm môi trường ra địa bàn xung quanh gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh bãi rác. 

- Triển khai thực hiện đề án thu gom rác lùi giờ được điều chỉnh bổ sung của thành phố theo 

quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 kịp tiến độ và hiệu quả. 

- Tiếp nhận và triển khai dự án Sản xuất phân bón lỏng biomass từ chất thải nhà vệ sinh và hổ 

trợ nông dân ở thành phố Đà Nẵng do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ giao cho 

Công ty làm chủ đầu tư dự án. Đồng thời triển khai đầu tư dự án tổ kén xử lý chất thải nguy 

hại tại hộc trác nguy hại bãi rác Khánh Sơn. 

- Thực hiện hoàn thành thủ tục bàn giao giữa Công ty cũ (TNHH MTV) và Công ty Cổ phần. 
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 Về hoạt động kinh doanh 

- Trên cơ sở mô hình doanh nghiệp mới được xác lập, tiếp tục phát triển mạng lưới dịch vụ công 

cộng ra các khu vực thị trấn, thị tứ thuộc huyện Hòa Vang dựa trên tiêu chí nông thôn mới để 

khai thác phục vụ nâng cao nguồn thu. Mở rộng loại hình dịch vụ vệ sinh chất lượng cao. 

- Phát triển chiều rộng, gắn với phát triển chiều sâu, không ngừng tăng cường phương tiện kỹ 

thuật, cải tiến thiết bị và hình thức phục vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế trong kinh doanh. 

Trong các hoạt động của Công ty, 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. 

- Chủ động đề nghị cơ quan chức năng tham mưu thành phố điều chỉnh đơn giá vệ sinh môi 

trường đô thị trên cơ sở giá tại thời điểm nhằm hạn chế mặt trượt giá do thời gian làm ảnh 

hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.  

- Công ty cũng đề ra các biện pháp nhằm tăng thu và quản lý chặt phần thu phí vệ sinh môi 

trường đô thị. 

 Về hoạt động nhân sự 

- Tổ chức đánh giá lại đội ngũ cán bộ quản lý, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức từ bộ phận 

quản lý đến bố phận trực tiếp theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với cơ chế sản xuất kinh doanh 

của đơn vị. Bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp với ngành nghề đào tạo, năng lực sở trường, 

những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì sẽ bố trí làm việc khác cho phù hợp. 

- Tinh giảm lao động gián tiếpa phù hợp với tổng cơ cấu lao động toàn Công ty, dự kiến trong 

năm 2016 giảm khoảng 100 người và đến năm 2017 tiếp tục tinh giảm số lao động gián tiếp 

này, để đảm bảo số lao động gián tiếp chiếm khoảng 15% trên tổng cơ cấu lao động toàn Công 

ty. 

- Với việc tăng cường các biện pháp quản lý về nhiều mặt như trên, Công ty tin tưởng sẽ cùng 

với người lao động hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. 
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 Về kế hoạch đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ 

Để đảm bảo công tác hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định trong những năm đầu của Công 

ty cổ phần, cũng như tổ chức thu gom rác thải tại các địa bàn trong thành phố và vùng ven đô thị 

được thông suốt. Trong ba năm 2016-2018 Công ty cần đầu tư một số hạng mục, cụ thể: 

- Đầu tư phương tiện vận tải: Hàng năm trong giai đoạn từ năm 2016 - 2018 Công ty cần đầu tư 

mua sắm từ 6 đến 10 xe vận chuyển rác loại từ 4,5 tấn đến 10 tấn, nhằm tăng cường bổ sung 

cho đội xe vận chuyển rác hoạt động để dự phòng và thay thế các xe đã cũ hoặc hoạt động 

không hiệu quả do hư hỏng nhiều. 

- Đầu tư xây dựng các nhà làm việc tại các Xí nghiệp và các trạm trung chuyển, rửa thùng rác 

phục vụ đề án thu gom rác theo giờ: 

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành tổ chức sản xuất cũng như giao dịch khách 

hàng trên địa bàn các Xí nghiệp quản lý, trong giai đoạn 3 năm từ 2016 - 2018 Công ty cần 

đầu tư xây dựng văn phòng làm việc cho các Xí nghiệp hiện chưa có nơi làm việc vẫn còn đi 

thuê hoặc cư trú tạm thời với đơn vị khác. 

- Cải tạo nâng cấp các trạm trung chuyển rác cố định hiện có, các trạm rửa thùng rác thực hiện 

Đề án thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố, nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác thu 

gom vận chuyển rác ra khỏi địa bàn thành phố hạn chế gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo mỹ 

quan đô thị. 

- Đầu tư tin học hóa trong công tác quản lý thu gom vận chuyển rác thải. 

- Để quản lý tốt phương tiện thu gom vận chuyển rác, gia tăng năng lực vận chuyển, chống lãng 

phí, nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu vận chuyển Công ty cần đầu tư công nghệ giám sát hành 

trình của đoàn xe vận chuyển rác như thiết bị định vị phương tiện GPS, camera giám sát cầu 

cân khối lượng rác, cũng như các thiết bị và phần mềm quản lý tiên tiến khác. Đồng thời đầu 

tư công tác tin học hóa trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh. 

- Đầu tư mua sắm 2.000 thùng rác 240 lít, 2 xe ép rác tải trọng dưới 5 tấn để phục vụ đề án lùi 

giờ thu gom rác trên địa bàn thành phố đồng loạt trong năm 2016. 

- Đầu tư trang thiết bị, công nghệ xử lý chất thải nguy hại: 

- Nhằm nâng cao doanh thu trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh xử lý chất thải nguy hại như định 

hướng nêu trên trong giai đoạn từ năm 2016 - 2018 cần triển khai đầu tư thêm các hệ thống 

xử lý: 

+ Hệ thống xử lý thiết bị điện tử công suất 200 kg/ngày. 

+ Hệ thống tái chế dầu thải công suất 500 - 1.000 lít/ngày.
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Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về 

môi trường và xã hội của công ty 

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường 

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích về môi 

trường, hơn ai hết, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ý thức 

được tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường sạch sẽ, không khí 

trong lành cho xã hội. Bên cạnh mục tiêu lợi nhuận, Công ty luôn quan 

tâm đến công tác cải thiện chất lượng dịch vụ, tiếp tục triển khai các 

chương trình về tiết kiệm năng lượng, phân loại rác tại văn phòng 

Công ty. Về phân loại rác thải, Công ty đã ban hành các Quyết định 

và hướng dẫn phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt và rác thải nguy 

hại tại Văn phòng Công ty. Cùng với đó, quy định về sử dụng điện 

nước tại văn phòng Công ty cũng được phổ biến đến toàn thể cán bộ, 

công nhân viên được biết và tổ chức thực hiện.  

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

Lực lượng lao động gián tiếp đóng vai trò quan trọng trong công tác 

sản xuất của Công ty. Do đó, chăm lo đời sống người lao động trực 

tiếp là ưu tiên hàng đầu của Công ty, tạo tâm lý phấn khởi cho người 

lao động yên tâm công tác, gắn bó với Công ty. Trong năm 2015, 

Công ty đã tăng quyền lợi cho người lao động trên nhiều mặt: tăng 

mức thưởng ABC, mức thưởng Tết năm 2015 là 3.000.000 đồng so 

với năm 2014 là 1.200.000 đồng. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn 

cũng có những động viên tinh thần lẫn vật chất cho người lao động. 

Những sự quan tâm lo lắng đó của Ban Lãnh đạo Công ty đã góp 

phần tạo tâm lý ổn định và nâng cao cuộc sống cho người lao động, 

làm cho họ thật sự yên tâm, lao động hăng say, giữ gìn thành phố 

xanh – sạch – đẹp như định hướng Thành phố Môi trường mà Lãnh 

đạo TP đã đề ra.  

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp 

đối với cộng đồng địa phương 

Song song với nhiệm vụ kinh doanh, Công ty còn chú trọng đến lợi 

ích lâu dài của cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, các chương 

trình đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ xã hội và nhiều 

chương trình tài trợ khác. Những hoạt động từ thiện sẽ luôn được Ban 

Tổng Giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty tích cực hưởng 

ứng và sẵn sàng tham gia. 
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 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng 
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Trong xu thế hội nhập hiện nay, vấn đề bảo vệ 

môi trường sống, môi trường làm việc luôn 

được đặt lên hàng đầu. Các nước phát triển và 

đang phát triển đã, đang và sẽ tiếp tục thực 

hiện những cam kết nhằm bảo vệ môi trường 

sinh thái, môi trường sống và môi trường làm 

việc. Việt Nam là thành viên của Tổ chức 

Thương mại thế giới WTO, thành viên chính 

thức của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế 

(IUCN), tham gia INFOTERRA – hệ thống đầu 

mối thông tin môi trường của UNEP (Chương 

trình Môi trường Liên Hiệp Quốc), tham gia 

công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa và Tự 

nhiên thế giới (HERITAGE). Theo xu hướng hội 

nhập, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển 

kinh tế và bảo vệ môi trường, như được tiếp 

nhận công nghệ, kỹ năng quản lý môi trường 

tiên tiến, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam 

áp dụng các công nghệ thân thiện và bảo vệ 

môi trường.  

Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lý cũng 

như các điều kiện tự nhiên như rừng, núi, biển 

thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và điều kiện 

cuộc sống của người dân. Việc phát triển kinh 

tế, đô thị sẽ ảnh hưởng nhiều tới môi trường 

thiên nhiên, và những tác động ngược của môi 

trường thiên nhiên đến cuộc sống của con 

người sẽ rất lớn và nghiêm trọng nếu chúng ta 

không có kế hoạch phát triển và quan tâm đúng 

mức đến môi trường sống. Sau một thời gian 

dài tập trung phát triển kinh tế ít quan tâm đến 

môi trường, thì hiện nay chúng ta ngày càng 

chú trọng đến môi trường sống, khai thác, sử 

dụng cùng với phát triển bền vững các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên trong nước. Nhà nước 

khuyến khích và đầu tư phát triển các công 

việc, ngành nghề liên quan đến nhu cầu của 

người dân và bảo vệ môi trường thiên nhiên 

phù hợp với năng lực kinh tế của nước nhà. 

Việc phát triển và duy trì các công việc liên quan 

đến môi trường và duy trì hoạt động các công 

trình công cộng sẽ giữ một vai trò quan trọng 

trong quá trình duy trì và phát triển nền kinh tế 

của Việt Nam. 

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì yêu cầu, 

đòi hỏi về vấn đề vệ sinh môi trường ngày càng 

tăng cao. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 

Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực môi trường, 

đây là lĩnh vực mà cả Chính phủ, người dân và 

cả nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói 

chung quan tâm. Hiện tại có rất nhiều dự án tài 

trợ nhằm bảo vệ môi trường sống, môi trường 

làm việc do vậy triển vọng phát triển ngành môi 

trường cũng như của Công ty rất khả quan. Bên 

cạnh đó, TP Đà Nẵng là thành phố du lịch nên 

vấn đề vệ sinh môi trường sẽ được quan tâm 

hàng đầu để bảo vệ cảnh quan, thu hút khách 

du lịch.
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Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty 

Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong năm 2015 

 Thuận lợi 

Công ty nhận được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố và các 

ngành liên quan. Được sự giúp đỡ của tổ công tác thuộc UBND các xã, phường tuyên truyền từ đó 

nhận thức của cán bộ và nhân dân trong thành phố về công tác vệ sinh môi trường được nâng cao. 

Công ty đã có bề dày gần 40 năm phát triển, có sự ổn định trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Hơn nữa đội ngũ CB.CNV có tay nghề, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong công tác, 

có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất. 

 Khó khăn 

Trước yêu cầu chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường ngày càng cao và việc đẩy nhanh tốc độ đô thị 

hóa, đòi hỏi Công ty phải nâng cao năng lực hoạt động sản xuất phục vụ. Tuy nhiên, nguồn kinh phí 

chi trả cũng như đầu tư cho công tác phục vụ vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thành phố vẫn còn 

những mặt hạn chế do thiếu kinh phí. 

Tình hình giá cả thị trường trong thời gian vừa qua có những biến động rất lớn về giá nguyên vật liệu, 

nhiên liệu, xăng dầu, đầu vào giá nhân công tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của Công ty. 

Một số người dân ý thức về công tác vệ sinh môi trường đô thị chưa tốt, gây mất mỹ quan đô thị làm 

tăng thêm chi phí thu dọn và ảnh hưởng đến uy tín Công ty. 

Công ty mới chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Do đó, chưa có nhiều kinh nghiệm 

trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ theo mô hình công ty cổ phần. Việc điều hành 

sản xuất từ phần giao kế hoạch đến phần đặt hàng có nhiều thay đổi.  

Nhiệm vụ của Công ty đa dạng, nặng nhọc và độc hại, đối tượng phục vụ nhiều thành phần, chất lượng 

phục vụ đòi hỏi ngày càng cao, địa bàn làm việc trải rộng khắp thành phố.  

Các thiết bị chuyên dùng như xe vận tải, xe ép rác vừa thiếu, vừa xuống cấp nghiêm trọng, nên gặp 

nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển, xử lý rác thải. 
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Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

năm 2015 

Tháng 10 năm 2015 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Công ty cổ phần Môi trường đô thị 

Đà Nẵng khi Công ty chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH sang Công ty cổ 

phần. Tuy mới đi vào hoạt động với nhiều sự thay đổi trong cơ cấu quản lý, quy định của pháp luật… 

nhưng Công ty đã bước đầu thích nghi với mô hình hoạt động mới và trong 3 tháng đầu hoạt động theo 

hình thức Công ty cổ phần đã gặt hái được nhiều thành công nhất định và hoàn thành kế hoạch doanh 

thu cũng như lợi nhuận trước thuế do Đại hội đồng cổ đông đề ra.  

 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý IV/2015 đạt 50,2 tỷ đồng, vượt 12,16% so 

với kế hoạch. 

 Lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 tỷ đồng, vượt 59,4% so với kế hoạch. 

Sau khi tiến hành cổ phần thì mục tiêu quan trọng nhất của Công ty vẫn là ổn định công tác sản xuất 

phục vụ vệ sinh đô thị trên toàn địa bàn thành phố, tạo nền móng vững chắc, tiền đề cho việc đề ra các 

chiến lược sản xuất kinh doanh đột phá trong năm 2016. Bên cạnh đó là tâp̣ trung giải quyết tâṇ gốc 

những tồn taị cũ, để Công ty đi vào hoaṭ đôṇg có hiêụ quả hơn, nhất là viêc̣ công khai minh bac̣h tài 

chính, chi phí, lương thưởng của Công ty. 

Công tác sản xuất kinh doanh 2015 

 

Năm 2015, Công ty tiếp tục thực hiện công tác 

đặt hàng vệ sinh đô thị thành phố giao thông 

qua hợp đồng với Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thành phố Đà Nẵng; trên cơ sở Quyết định số 

5288/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND 

Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán 

đặt hàng dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị trên 

địa bàn thành năm 2015. Triển khai thu gom 

vận chuyển rác thải sinh hoạt trong dân cũng 

như các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành 

phố và thu phí vệ sinh để trang trải cho công 

tác thu gom vận chuyển rác. Đồng thời triển 

khai, khai thác các loại hình dịch vụ thu gom xử 

lý chất thải công nghiệp, nguy hại, tư vấn kỹ 

thuật môi trường. Công ty cũng triển khai thành 

công chuyển đổi giờ thu gom rác thải sinh hoạt 

từ ban ngày sang ban đêm trên toàn địa bàn Q. 

Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

 Tổng khối lượng rác thải thu gom, xử lý 

cả năm là 258.354 tấn, đạt 100,5% kế 

hoạch (Trong đó Công ty xử lý 251.560 

tấn, chuyển qua Công ty Cổ phần Môi 

trường Việt Nam xử lý 6.794 tấn). 

 Thu phí vệ sinh hộ dân, hộ kinh doanh 

cả năm 1.718.733 lượt hộ, đạt 102,6% 

kế hoạch. 

 Thu phí hợp đồng cơ quan cả năm 

42.442 lượt hợp đồng, đạt 103% kế 

hoạch. 

 Khối lượng đặt hàng các dịch vụ vệ 

sinh môi trường đô thị thực hiện theo 

Hợp đồng với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, với giá trị 105,07 tỷ đồng.
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Khắc phục ô nhiễm môi trường Bãi rác Khánh Sơn 

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà 

Nẵng đã khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực bãi rác 

cũng như các khu dân cư xung quanh. Cụ thể như sau: 

 Để giảm thiểu mùi hôi và lượng nước rỉ 

rác phát sinh Công ty đã tiến hành phủ 

đất taluy hộc rác số 3 và phủ bạt HDPE 

hộc số 1, 2, taluy phía Đông hộc rác số 

3. 

 Tăng thời gian phun chế phẩm sinh học 

xử lý mùi hôi, tần suất 4 lần/ngày. 

 Để tăng cường hiệu quả xử lý và giảm 

thiểu mùi hôi từ hệ thống xử lý bùn bể 

phốt, hệ thống xử lý nước rỉ rác, Công 

ty đã tiến hành vạo vét bùn tại bể cô 

đặc, xây dựng mái che kín bể thu gom 

và 6 bể cô đặc; nạo vét bùn hồ kỵ khí.  

 Để đảm bảo hiệu quả xử lý khí thải lò 

đốt và hạn chế ảnh hưởng khu vực 

xung quanh, Công ty đã thực hiện sửa 

chữa, thay đổi đầu đốt mới và điều 

chỉnh thời gian vận hành lò đốt chất thải 

nguy hại. 

 Để tăng cường công tác quản lý và 

điều hành bãi rác, Công ty cũng đầu tư 

mới một số hạng mục phụ trợ như 

tường rào, cổng ngõ, lắp đặt hệ thống 

điện chiếu sáng và tăng cường hệ 

thống camera giám sát hoạt động tại 

bãi. 

Hiện nay Công ty đang triển khai thi công hệ thống xử lý phân bùn bể phốt ở vị trí mới.  

Trong thời gian tới Công ty nghiêm túc vận hành đúng quy trình, quy định đồng thời kiểm soát tốt mọi 

hoạt động tại bãi rác không để phát sinh các vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh. 

Công tác điều hành 

Khi chuyển qua hình thức Công ty cổ phần thì công tác điều hành của Công ty cũng có những sự thay 

đổi lớn theo hướng tích cực hơn. Theo đó hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải 

chịu sự quản lý, giám sát và chỉ đạo thực hiện của HĐQT. Tổng Giám đốc là người điều hành công 

việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị và 

Tổng Giám đốc cũng chịu sự giám sát của Ban Kiểm soát. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát và Ban Tổng Giám đốc làm việc dựa trên nguyên tắc chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ được giao và nghiêm túc phối hợp hoạt động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, 

thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Tất cả các thành viên đều có quyền bảo lưu ý kiến thống nhất hoặc 

không thống nhất đối với một nội dung và có trách nhiệm giải trình về việc đó khi được yêu cầu. Để 

đảm bảo công tác phối hợp giữa Ban Lãnh đạo Công ty, HĐQT cũng đã ban hành Quy chế Quản trị 

của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Quy chế nêu rõ nguyên tắc làm việc, quy trình thủ 

tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc 

Định kỳ hai tuần Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc chủ trì cuộc họp giao ban cùng với Chủ 

tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Trưởng phòng, ban, Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty để báo 

cáo chương trình kế hoạch họat động SXKD trong thời gian qua và đề ra kế hoạch hoạt động thời gian 

đến. Khi cần thiết, Ban Tổng giám đốc có thể trao đổi, hội ý để thông tin giải quyết các công việc kịp 

thời.  

Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc 

Kể từ thời điểm đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy 

đủ, kịp thời công tác giám sát, định hướng thông qua báo cáo và trao đổi công việc với Ban Tổng Giám 

đốc. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội 

đồng quản trị để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển 

của Công ty.  

Trong năm 2015, Ban Tổng Giám đốc cùng bộ máy điều hành đã nỗ lực phấn đấu, làm hết trách nhiệm 

của mình trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  
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Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đây là nhiệm vụ 

trọng tâm, xuyên suốt năm 2016 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty 

Tập trung đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh – dịch vụ là thế mạnh của Công ty như vệ sinh gia 

đình, vệ sinh công sở, vệ sinh công nghiệp, làm đại lý mua bán vật tư thiết bị môi trường như thùng 

rác và các sản phẩm, máy móc liên quan đến vệ sinh môi trường 

Kiện toàn bộ máy tổ chức từ phòng, ban, Xí nghiệp, tổ, đội, đơn vị trực thuộc toàn Công ty và tiếp tục 

tinh giảm lao động gián tiếp để phù hợp với sự phát triển của Công ty và thực hiện theo Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông 

Đầu tư nâng cấp một số công nghệ xử lý môi trường như: hệ thống xử lý nước rỉ rác, hệ thống xử lý 

chất thải công nghiệp nguy hại tương ứng với nhu cầu của thị trường. 
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