
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẤP NƯỚC CÀ MAU 

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2019. Vào ngày 28/6/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau - Số 204 

Quang Trung, Phường 5, thành phố Cà Mau đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.  

Đại hội có sự tham dự của ông Hồ Tấn Luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần 

Hoàng Khện – Tổng Giám đốc, ông Phạm Phước Tài – Phó tổng Giám đốc, ông Phạm Tấn 

Phong – Phó tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cùng với 44 cổ 

đông, có số cổ phần tương ứng 96,91% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự 

Đại hội. Đặc biệt, có sự tham dự của đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, 

Lao động – Thương binh và Xã hội để hỗ trợ, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ 

đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của người đại diện phần vốn Nhà nước tại 

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. 

 

Với những nỗ lực tích cực của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động, Công ty đã đạt 

được những kết quả khả quan, tỷ lệ thất thoát nước đã kéo giảm từ 21,79% còn bình quân 

21,39% trong năm 2018 (giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2017); doanh thu đạt 105% kế hoạch 

năm 2018. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 113% kế hoạch năm 2018.  Với kết quả 

đạt được như trên, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức từ lợi 

nhuận sau thuế năm 2018 là 4,068% (kế hoạch năm 2018 là 3,75%). 

Tuy nhiên, việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018 của Công ty gặp không ít khó 

khăn do các chí phí cấu thành giá nước luôn tăng trong thời gian qua như: điện, nhiên liệu, hóa 

chất,… nhưng giá nước thì chưa được phê duyệt điều chỉnh do đó ảnh hưởng không nhỏ đến 

doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 



 

Trên cơ sở những nội dung thảo luận và những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra 

trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính 

trong năm 2019 như: Sản lượng nước tiêu thụ so với thực hiện năm 2018 là 102%; doanh thu 

tiền nước so với thực hiện năm 2018 là 102,4%; lợi nhuận trước thuế so với thực hiện năm 2018 

là 103,5% và chia cổ tức 4,268%. 

 

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 (thời 

gian còn lại 2019-2020). Kết quả ông Phạm Thành Thái Lĩnh trúng cử thành viên Hội đồng 

quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%. 

Với những kết quả đạt được và những nỗ lực trên nhiều mặt công tác của năm 2018, Đại 

hội đồng cổ đông kỳ vọng Ban lãnh đạo Công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch SXKD năm 

2019, sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả khả quan, trong đó bao gồm việc thực hiện tốt chỉ tiêu 

giảm tỷ lệ thất thoát nước bình quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch mà 

Đại hội đồng cổ đông đề ra./. 


