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CÔNG TY CỔ PHẦN  

NƯỚC SẠCH LAI CHÂU 

 

Số:        /BC-CTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày 18 tháng 3 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

1. Thuận lợi 

- Dịch vụ cấp nước ngày càng nhận được sự quan tâm của chính quyền các 

cấp, các tổ chức và cộng đồng.  

- Công ty có thị trường tiêu thụ ổn định và phát triển. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản trị doanh 

nghiệp và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả và tăng 

năng suất lao động. 

2. Khó khăn 

- Mạng lưới cấp nước tại các đô thị gần như đã phủ kín, chỉ còn lại những 

khu vực có địa hình phức tạp, chênh cao so với mặt bằng cấp nước chung, dân cư 

thưa thớt. Mặt khác, suất đầu tư cho hệ thống cấp nước các vùng này rất cao, 

không đảm bảo được các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, phải bù chéo chi 

phí giữa các vùng. 

- Một số hệ thống tuyến ống cấp nước đã xuống cấp, nằm trên nhiều địa bàn 

phức tạp, dễ bị rò rỉ, sự cố dẫn đến tỷ lệ thất thoát tương đối cao. 

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

Dưới sự lãnh chỉ đạo của HĐQT, công tác quản lý điều hành của Ban giám 

đốc công ty trong năm 2021 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều 

chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đều đạt và vượt so 

với năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đề ra, cụ thể như sau: 

TT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH 
GIÁ TRỊ THỰC 

HIỆN 

1 Sản lượng nước tiêu thụ bán ra 1.000m3 4.371 4.512 

2 Tổng doanh thu  Tr.đồng 36.200 40.202 
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Doanh thu sản phẩm dịch vụ công 

ích (Sản xuất nước) 
Tr.đồng 33.120 35.491,9 

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 60 486,6 

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 50 384,8 
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6 Thuế và các khoản nộp nhà nước Tr.đồng 4.000 5.200 

7 Kim ngạch xuất nhập khẩu Tr.đồng 0 0 

8 Tổng số lao động Người 141 141 

9 Tổng quỹ lương Tr.đồng 11.533,1 11.452,4 

9.1 Quỹ lương quản lý Tr.đồng 1.472,2 1.457,9 

9.2 Quỹ lương lao động Tr.đồng 10.060,9 9.994,5 

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

1. Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên: Không có 

2. Các khoản đầu tư tài chính gồm có:  

Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng: 13,3 tỷ đồng 

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON: Không có 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu./. 

Nơi nhận: 

- Website công ty; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu; 

- Cổng thông tin doanh nghiệp; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

Vì Văn Chung 
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