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NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
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Vietnam

ĐỊA BÀN
HOẠT ĐỘNG

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Bắc Giang
Dự án 

DNP Bắc Giang

Hà Nội
CTCP Sản xuất 

Kinh doanh Nước sạch 
số 3 Hà Nội

Khánh Hoà
Dự án Nhà máy 

nước Sơn Thạnh 

Thừa Thiên Huế
CTCP Cấp nước 
Thừa Thiên Huế  
(Đối tác chiến lược)Bình Thuận

CTCP Cấp thoát nước 
Bình Thuận

CTCP Bình Hiệp

Long An
CTCP Cấp thoát nước 

Long An 

Dự án DNP Long An 

Cần Thơ
CTCP Cấp thoát nước 

Cần Thơ

Tiền Giang
CTCP Nhà máy nước 

Đồng Tâm
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Company name: DNP Water 
Charter capital:  1,100 tỷ đồng
tính đến ngày 31/01/2018

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG:

DNP Water hoạt động theo mô hình công ty đầu tư (investment holding), đầu tư sở hữu và 
vận hành (trực tiếp hoặc gián tiếp) các nhà máy nước tại các địa phương của Việt Nam. 
Phương thức đầu tư của công ty là:

‣ Đầu tư tăng công suất và tăng hiệu quả hoạt động tại các nhà máy nước hiện hữu;
‣ Triển khai phát triển và xây dựng các dự án nhà máy sản xuất nước sạch mới;
‣ Tìm kiếm và thực hiện đầu tư với tư cách cổ đông chiến lược vào các doanh nghiệp trong  
   ngành nước trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước.

THÔNG TIN TỔNG QUÁT
THÔNG TIN TỔNG QUÁT

DNP LONG AN
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SỨ MỆNH

Đầu tư lâu dài cho ngành nước bằng 
tất cả nguồn lực với niềm đam mê cao 
nhất, tiên phong ứng dụng công nghệ 
cao, tạo dựng giải pháp đột phá trong 
mô hình cấp nước sạch cho người dân 
Việt Nam

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Sở hữu và vận hành các nhà máy và hệ 
thống cấp nước với tổng công suất 1 
triệu m3/ngày đêm
Đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch 
đạt tiêu chuẩn cho khách hàng
Đem lại lợi ích cho công ty và đảm bảo 
trách nhiệm xã hội

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực, 
giàu kinh nghiệm trong ngành
Tin học hóa hệ thống quản lý, vận hành, 
báo cáo của các nhà máy và hệ thống 
cấp nước
Hợp tác với các đối tác giàu kinh 
nghiệm để nâng cao năng lực, ứng 
dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến 
trong ngành nước.
Mở rộng đầu tư tại các tỉnh thành của 
Việt Nam để đem đến các giải pháp 
nước sạch tối ưu cho địa phương, đảm 
bảo hài hòa lợi ích địa phương, người 
dân và DNP Water.

‣

‣

‣

‣

‣

‣

‣

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

8 |  DNP WATER |  W W W.DNPWATER.VN 



GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN & LIÊN KẾT
1. CÔNG TY CON HIỆN HỮU 2. DỰ ÁN MỚI

CTCP BÌNH HIỆP (BÌNH THUẬN)

- Vốn điều lệ: 80 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của DNP Water: 70,77%
- Nhà máy/Công suất: Công ty gồm 2 nhà máy 
với tổng công suất 51.250 m3/ngày đêm, tổng 
diện tích mặt bằng 2 ha, cung cấp nước sạch cho 
thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam. 

DỰ ÁN DNP BẮC GIANG

- Vốn điều lệ: 350 tỷ đồng 
- Tỷ lệ sở hữu của DNP Water: 43%
- Nhà máy/Công suất: Dự án được chia làm 02 
giai đoạn. Giai đoạn 01 có công suất từ 30.000 
– 50.000 m3/ngày đêm sẽ vận hành vào giữa 
năm 2018. Giai đoạn 02 có công suất từ 60.000 – 
80.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch thành 
phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang, Việt Yên...

DỰ ÁN DNP LONG AN 

- Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng 
- Tỷ lệ sở hữu của DNP Water: 30%
- Nhà máy Tỷ lệ sở hữu của DNP Water: 30%/Công 
suất: Dự án được chia làm 2 giai đoạn với tổng 
công suất 60.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước 
sạch cho các khu vực thuộc huyện Thủ Thừa, Tân 
Trụ, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước... Giai đoạn 1 
có công suất 30.000 m3/ngày đêm dự kiến sẽ khởi 
công vào cuối quý 1 năm 2018 và đi vào vận hành 
trong năm 2019. 
 
DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC SƠN THẠNH (KHÁNH HÒA)

- Vốn đầu tư: 303 tỷ đồng 
- Tỷ lệ vốn góp của DNP Water: 45%
- Nhà máy/Công suất: 50.000 - 100.000 m3/
ngày đêm, cung cấp nước cho các khu vực thuộc 
thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện 
Cam Lâm...

CTCP NHÀ MÁY NƯỚC ĐỒNG TÂM (TIỀN GIANG)

- Vốn điều lệ: 389,2 tỷ đồng 
- Tỷ lệ sở hữu của DNP Water: 52,66%
- Nhà máy/Công suất: Nhà máy có công suất thiết 
kế 90.000 m3/ngày đêm trên diện tích mặt bằng 
hơn 18 ha, cung cấp nước sạch cho các khu vực 
thành phố Mỹ Tho, Huyện Gò Công Đông…

CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Vốn điều lệ: 55 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của DNP Water: 51%
- Nhà máy/Công suất: Kinh doanh, phân phối nước 
sạch cho dân cư địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội từ các nhà máy nước của Công ty TNHH MTV 
Nước sạch Hà Nội tại Yên Phụ, Gia Lâm và trạm sản 
xuất nước Đồn Thủy…Sản lượng cấp nước hiện tại 
50.000 m3/ngày đêm. 

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN & LIÊN KẾT
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3. CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN 

- Vốn điều lệ: 122 tỷ đồng 
- Tỷ lệ sở hữu của DNP Water: 38%
- Nhà máy/Công suất: Công ty sở hữu 03 nhà máy 
chính, khai thác xử lý nguồn nước ngầm với tổng 
công suất khoảng 50.000 m3/ngày đêm, cung cấp 
nước sạch cho các khu công nghiệp và khu dân 
cư thị xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh Long An.

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 

- Vốn điều lệ: 280 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của DNP Water: 34,6%
- Nhà máy/Công suất: Tổng công suất 121.940 m3/
ngày đêm. Công ty có 3 nhà máy và mạng lưới 
7 nhà máy/trạm cấp nước trực thuộc, cung cấp 
nước sinh hoạt cho thành phố Cần Thơ. 

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN 

- Vốn điều lệ: 79,7 tỷ đồng 
- Tỷ lệ sở hữu của DNP Water: 44%
- Nhà máy/Công suất: 70.000 m3/ngày đêm, cung 
cấp nước sạch cho thành phố Phan Thiết, thị xã 
La Gi, huyện Bắc Bình.
  

CTCP CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 

- Vốn điều lệ: 876 tỷ đồng 
- Tỷ lệ sở hữu của DNP Water: 12,3% (Đối tác chiến lược)
- Nhà máy/Công suất: 200.000 m3/ngày đêm, có 
3 nhà máy và mạng lưới nhiều xí nghiệp, trạm cấp 
nước trải rộng, cung cấp nước sạch cho thành 
phố Huế và các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN & LIÊN KẾT
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CÔNG NGHỆ 
Các nhà máy nước của DNP Water áp dụng các công nghệ xử lý nước tiên tiến trên thế giới và hệ thống quản lý, giám sát và thu thập dữ liệu tự động, 

nâng cao hiệu quả hoạt động và cung cấp nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn cho người sử dụng. 

CÔNG NGHỆ UBCF 
À LẮNG LAMELLA

UBCF là công nghệ bể lọc tiếp 
xúc sinh học dòng chảy ngược 
tiên tiến của Nhật Bản, giúp giảm 
chất hữu cơ và độ ô nhiễm trong 
nước một cách an toàn, hiệu quả 
ở công đoạn xử lý nước ban đầu. 

Công nghệ lắng Lamella được áp 
dụng phổ biến trong các công 
trình xử lý nước hiện đại, giảm 
chiều cao xây dựng bể lắng, tăng 
tốc độ lắng và nâng cao hiệu quả 
xử lý nước, là giải pháp nâng cao 
chất lượng nước và giảm chi phí 
vận hành.

CÔNG NGHỆ LỌC UF-RO

Là một trong những công nghệ 
xử lý nước tiên tiến nhất trên thế 
giới hiện nay, UF-RO ứng dụng 
công nghệ siêu lọc UF và lọc 
thẩm thấu ngược RO với hiệu quả 
xử lý nước rất cao, loại bỏ dầu, 
hydroxit kim loại, chất keo, nhũ 
tương, chất rắn lơ lửng, vi khuẩn 
và hầu hết các phân tử kích 
thước >0,02µm (với màng lọc UF) 
và sản xuất nước tinh khiết (với 
màng lọc RO), đảm bảo tối ưu sức 
khỏe cho người sử dụng.

HỆ THỐNG SCADA

SCADA là hệ thống quản lý tự 
động hóa trong công nghiệp với 
chức năng điều khiển giám sát và 
thu thập dữ liệu. Ứng dụng vào 
ngành sản xuất và xử lý nước, hệ 
thống tự động thu thập, quản lý 
và phân tích số liệu phục vụ việc 
lập kế hoạch sản xuất, điều khiển 
và giám sát trạng thái của các 
thiết bị, phân tích đảm bảo chất 
lượng nước…giúp nâng cao hiệu 
quả vận hành nhà máy sản xuất 
và quản lý hệ thống cung cấp 
nước sạch. 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI 
VÀ CÔNG TÁC GHI THU

DNP Water áp dụng các hệ thống 
hiện đại để quản lý mạng lưới 
hiệu quả, giảm thiểu rò rỉ nước 
và tăng chất lượng phụ vụ khách 
hàng. Công ty đang thí điểm áp 
dụng hệ thống GIS quản lý mạng 
lưới và đồng hồ đo để phân tích 
tìm rò rỉ và phần mềm quản lý 
khách hàng, ghi chỉ số và thu tiền 
tiện lợi qua thanh toán điện tử. 

CÔNG NGHỆ 
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ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC VẬN HÀNH: 
CTCP CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
(BWACO)

Là một trong những đơn vị hàng đầu 
tại Việt Nam về quản trị, vận hành 
nhà máy nước, Bwaco có năng lực 
cấp nước 180.000 m3/ngày đêm, sản 
xuất và cung cấp nước sạch sinh 
hoạt cho địa bàn thành phố Vũng 
Tàu, thành phố Bà Rịa, 4 thị trấn, 
10 thị xã và 1 khu công nghiệp lân 
cận, với hơn 157.000 đầu nối cấp 
nước. Công ty có chỉ số tài chính 
vượt trội trong ngành (tỷ lệ sinh lời 
trên doanh số rất cao 25%) và tỷ lệ 
thất thoát nước thấp nhất trong các 
công ty cấp nước (dưới 8%), đặc biệt 
là đối với một công ty phân phối với 
số lượng đầu nối rất lớn. Trong vai 
trò đối tác vận hành, Bwaco sẽ giúp 
nâng cao hiệu quả vận hành tại các 
nhà máy nước của DNP Water.

ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ: 
KOBELCO ECO SOLUTIONS CO. LTD 
(KOBELCO)

KOBELCO có quy mô vốn hơn $200 
triệu và bề dày lịch sử hình thành và 
phát triển hơn 60 năm, chuyên phát 
triển mảng công nghệ và giải pháp cho 
các nhà máy sản xuất nước sạch, đặc 
biệt là các giải pháp mang tính hiệu 
quả, sạch và tiết kiệm năng lượng. 
KOBELCO đã mở văn phòng tại Việt 
Nam và tham gia vào các dự án tiêu 
biểu tại Việt Nam như Nhà máy nước 
Hoàng Mai, Thalbeco, xử lý nước thải 
cho Cấp nước và môi trường Bình 
Dương ... KOBELCO đã ký kết hợp tác 
chuyển giao công nghệ, thiết bị và giải 
pháp tiên tiến nhất của Nhật Bản và 
thế giới tới các nhà máy nước của DNP 
Water với hiệu quả và chi phí tối ưu.

ĐỐI TÁC TÀI CHÍNH:  
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC)

Là tổ chức tài chính đa quốc gia thuộc 
Nhóm Ngân hàng Thế giới (World 
Bank Group) quản lý tổng cộng 35 tỷ 
USD, hoạt động của IFC tập trung vào 
việc đầu tư, hỗ trợ sự phát triển của 
các doanh nghiệp tại các nước đang 
phát triển. Tại Việt Nam, IFC đã đầu tư 
vào nhiều ngân hàng lớn, các công ty 
lớn trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, 
bất động sản…với tiềm năng tăng 
trưởng mạnh, hoạt động hiệu quả, áp 
dụng các thông lệ tốt về xã hội, môi 
trường và quản trị công ty. DNP Water 
vinh dự là đối tác đầu tiên và duy nhất 
hoạt động trong ngành nước nhận 
được sự hợp tác đầu tư của IFC đến 
thời điểm hiện tại.

ĐỐI TÁC

DNP WATER |  W W W.DNPWATER.VN |  13



BAN LÃNH ĐẠO 

ÔNG VŨ ĐÌNH ĐỘ 
CHỦ TỊCH HĐQT

Ông Độ có kiến thức và kinh 
nghiệm sâu rộng trong các lĩnh 
vực đầu tư, vận hành, tài chính 
doanh nghiệp, kế toán - kiểm 
toán và quản trị doanh nghiệp. 
Trước đây, ông có gần 3 năm làm 
kiểm toán viên tại KPMG Việt 
Nam và 1 năm làm việc tại KPMG 
Singapore. Từ năm 2007 đến 
năm 2011, ông trải qua các vị trí 
cấp cao về phân tích đầu tư, đầu 
tư, thị trường vốn, M&A và công 
cụ phái sinh tại CTCP Chứng 
khoán Sài Gòn, CTCP Chứng 
khoán VNDirect và CTCP Chứng 
khoán Maritime Bank.
Ông gia nhập DNP từ năm 2012 
với vai trò Giám đốc điều hành 
(COO) và trở thành Tổng giám 
đốc và Chủ tịch HĐQT từ 2014. 

ÔNG NGÔ ĐỨC VŨ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Vũ có bằng Thạc sỹ Quản trị 
Tài chính Trường Quản lý Châu 
Âu ESCPEAP (Pháp) và Thạc sĩ 
Quản trị Kinh doanh Viện Công 
nghệ Châu Á, Thái Lan.  Trước 
đay, ông từng là Giám đốc đầu 
tư CPCP Quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán Việt Nam, Tổng 
Giám đốc CTCP Chứng khoán 
Sao Việt, Chủ tịch CTCP Nhựa 
Đồng Nai Miền Trung, Phó TGĐ 
Thường trực CTCP Nhựa Đồng 
Nai. Hiện nay, ông là Phó Tổng 
Giám đốc DNP Water phụ trách 
vận hành. 

ÔNG HIDEAKI TANAKA 
THÀNH VIÊN HĐQT, 
TỔNG GIÁM ĐỐC DNP WATER

Ông Tanaka đã có kinh nghiệm 
40 năm quản lý, điều hành tại 
các tập đoàn lớn của Nhật Bản, 
trong đó vị trí giám đốc điều 
hành của các công ty thành viên 
thuộc tập đoàn Kobelco tại các 
nước Mỹ, Việt Nam, Nhật Bản, 
Nigeria, Bangladesh. 
Hiện nay, sau khi nghỉ hưu tại 
Kobelco Nhật Bản, ông tham 
gia DNP Water với vị trí Tổng 
Giám đốc công ty, phụ trách tổ 
chức xây dựng đội ngũ chuyên 
gia Nhật Bản, chuyển giao kinh 
nghiệm quản trị và công nghệ 
xử lý nước của Nhật Bản cho các 
nhà máy nước của DNP Water. 

BÀ PHAN THỊ THU THẢO 
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Với hơn 12 năm kinh nghiệm 
làm việc đầu tư và kiểm toán tại 
Công ty VietFund Management 
và KPMG Viet Nam, Bà có hiểu 
biết sâu rộng trong các lĩnh vực 
xây dựng chiến lược đầu tư, 
quản lý đầu tư, phân tích dự báo 
về thị trường, tài chính, và các 
ngành cơ bản của nền kinh tế 
Việt Nam để đưa ra kế hoạch và 
triển khai đầu tư hiệu quả. Hiện 
tại, Bà giữ chức vụ Giám đốc 
Tài chính DNP Water, phụ trách 
quản trị tài chính và giám sát 
hiệu quả của công ty và các đơn 
vị thành viên.

BAN LÃNH ĐẠO 
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ÔNG LÊ TUẤN 
THÀNH VIÊN HĐQT, 
GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

Ông Tuấn tốt nghiệp trường Đại 
học Bucknell, Pennsylvania, 
USA. Trước khi gia nhập DNP 
Water, ông có hơn 10 năm kinh 
nghiệm đầu tư và quản lý đầu 
tư trong lĩnh vực hàng tiêu 
dùng, hạ tầng và bất động sản 
ở các quỹ đầu tư và định chế 
tài chính trong và ngoài nước 
như Mekong Capital, Macquarie 
Group (Mỹ) và Tập đoàn T&T. 
Hiện tại, ông là Giám đốc đầu tư 
của DNP Water, phụ trách các 
hoạt động đầu tư của công ty.

ÔNG NGÔ THÀNH CHUNG 
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 

Tốt nghiệp thạc sỹ Đại học 
Queensland – Úc, ông Chung có 
kiến thức và kinh nghiệm sâu 
rộng trong các ngành Quản trị, 
Tài chính, Luật. Ông đã tham gia 
quản trị các dự án đầu tư lớn như 
dự án bất động sản Sài Đồng – 
Hà Nội, Khu đô thị Mê linh 204 
ha, Khu đô thị Nghi Sơn - Thanh 
Hoá 31 ha, nâng cấp tổng kho 
Đình Vũ...
Trước khi gia nhập DNP Corp, 
ông đã đảm nhiệm các vị trí Phó 
tổng giám đốc phụ trách đầu 
tư và tài chính CTCP Địa ốc Đất 
Xanh Miền Bắc, Tổng giám đốc 
CTCP Vận tải biển và Bất động 
sản Việt Hải, Chủ tịch HĐTV Công 
ty TNHH Dầu Khí Việt Hải, Tổng 
Giám đốc CTCP đầu tư Sóng 
Xanh, PGĐ đầu tư CTCP quản lý 
quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội... 
Hiện nay, ông giữ vai trò tìm 
kiếm và phát triển các dự án 
trọng điểm ngành nước của 
DNP Water.

ÔNG HỒ VĂN NGỌC BÍCH 
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 

Ông Bích đã có 40 năm kinh 
nghiệm thi công, vận hành các 
công trình cấp nước qua các vị 
trí Kỹ sư điện, Đội trưởng đội 
thi công xây dựng cấp thoát 
nước, Phó giám đốc, Giám đốc 
Xí nghiệp xây lắp cấp thoát 
nước 201 – WASECO, Giám đốc 
xí nghiệp sản xuất nước Công ty 
cổ phần cấp nước Bà Rịa – Vũng 
Tàu (BWACO).  

Tại DNP Water, ông sẽ chịu trách 
nhiệm quản lý đảm bảo vận 
hành tối ưu hệ thống các nhà 
máy sản xuất nước của DNP 
Water, thực hiện công tác tư 
vấn, đào tạo và xây dựng tiêu 
chuẩn vận hành cho các nhà 
máy nước.

ÔNG NGUYỄN DANH HIẾU 
GIÁM ĐỐC CNTT

Ông Hiếu có nhiều năm kinh 
nghiệm trong việc triển khai xây 
dựng kiến trúc, nền tảng phần 
mềm, hiện đại hoá hạ tầng Công 
nghệ thông tin, giải pháp ERP...
tại các đơn vị FPT Trading, CTCP 
Thông tin Hapro, FPT software...
 
Gia nhập công ty, vai trò của ông 
là tổ chức xây dựng hệ thống 
công nghệ thông tin trong quản 
trị của DNP Water, trong đó có 
hệ thống SCADA, hệ thống theo 
dõi hiệu quả vận hành các nhà 
máy nước, xây dựng và áp dụng 
công nghệ thông tin trong vận 
hành nhà máy, áp dụng và phát 
triển các ứng dụng trên máy 
tính/điện thoại trong việc phát 
triển thị trường mới và quản trị 
tập trung, tăng tính tự động hoá 
trong xử lý dữ liệu và vận hành. 

OUR LEADERSHIP TEAM
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CÔNG NGHỆ: 

DNP Water đã ký kết hợp tác chiến lược với 
Kobelco Eco Solutions Co. Ltd, đơn vị hàng đầu 
của Nhật Bản chuyên cung cấp giải pháp công 
nghệ cho các nhà máy sản xuất và xử lý nước 
sạch. Hai bên sẽ phối hợp đưa công nghệ, thiết 
bị và giải pháp tiên tiến nhất của Nhật Bản và 
thế giới tới các nhà máy nước của DNP Water với 
mục tiêu chất lượng và hiệu quả.

VẬN HÀNH: 

DNP Water đã thiết lập quan hệ đối tác 
vận hành với CTCP Cấp nước Bà Rịa - 
Vũng Tàu, một trong những đơn vị hàng 
đầu tại Việt Nam về tổ chức bộ máy quản 
trị, hệ thống quy trình vận hành nhà 
máy và hệ thống đường ống để quản lý 
chất lượng nước sạch thường xuyên cho 
người dân, giảm tỷ lệ thất thoát, tránh 
lãng phí nguồn lực và tài chính ở các nhà 
máy nước của DNP Water. 

KINH NGHIỆM: 

DNP Water đang sở hữu và vận 
hành hiệu quả các nhà máy hiện 
hữu tại Bình Thuận, Tiền Giang và 
Hà Nội với tổng công suất thiết kế 
190.000 m3/ngày đêm. Ngoài ra, 
DNP Water cũng là cổ đông lớn và 
chiến lược của các nhà máy cấp 
nước tại các địa phương với tổng 
công suất cấp nước đến người tiêu 
dùng là 580.000 m3/ngày đêm.

NĂNG LỰC CỐT LÕI
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CHUỖI GIÁ TRỊ:

Hưởng lợi từ kinh nghiệm, giải pháp vật tư 
đường ống và năng lực thi công đường ống của 
Nhựa Đồng Nai với chi phí và thời gian tối ưu.

QUẢN TRỊ:

Hướng đến sự minh bạch, áp dụng mô hình tổ 
chức hiện đại, tiêu chuẩn cao, có sự tư vấn và hỗ 
trợ của IFC;

Bộ máy quản trị tinh gọn, kết hợp và tận dụng tối 
đa thế mạnh của các công ty thành viên;

Đội ngũ lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm và thế 
mạnh vượt trội về công nghệ, thi công, tài chính, 
quản trị... Đặc biệt, có các chuyên gia Nhật giàu 
kinh nghiệm từ KOBELCO chuyển giao công nghệ 
cho DNP Water.
 

TỆP KHÁCH HÀNG:

Tổng số lượng khách hàng tại các đơn vị 
thành viên của DNP Water bao gồm cả khách 
hàng doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hành 
chính sự nghiệp, hộ gia đình hiện lên đến 
500.000 khách hàng. Đây là cơ sở để hướng 
đến hợp tác toàn diện giữa DNP Water với các 
tổ chức tài chính, ngân hàng, bán lẻ…để cung 
cấp các sản phẩm giá trị gia tăng cho lượng 
khách hàng kể trên. 

TÀI CHÍNH:

Quy mô vốn của DNP Water hiện tại là 1.100 tỷ 
đồng cùng cam kết tài trợ trị giá 24,9 triệu USD 
từ Tổ chức tài chính quốc tế IFC (thành viên 
của World Bank Group).   

OUR CORE COMPETENCIES
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DNP CORP
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VĂN PHÒNG HĐQT: 
Tầng 23, Tòa nhà Handico, Đường Phạm Hùng, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Website: www.dnpwater.vn

Thành viên của DNP Corp


