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khách hàng
hiện tại
(tổ chức/hộ gia đình…)650.000

10.000.000
Tổng dân số vùng cấp nước

người

1.300.000 m3
/ngày đêm

Tổng công suất thiết kế

29 Công ty/dự án
18 công ty con
11 công ty liên kết
5 dự án

14 Tỉnh thành đã có mặt
Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Bình,
Khánh Hòa, Bình Thuận, Gia Lai,
Lâm Đồng, HCM, Lào Cai
Tây Ninh, BÌnh Phước, Long An,
Tiền Giang, Cà Mau

* Cập nhật tháng 8/2022



Việt Nam

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
BẮC GIANG

CTCP Đầu tư Hạ tầng nước

CTCP Nước sạch Bắc Giang
DNP Bắc Giang

 
 

HÀ NỘI

CTCP Sản xuất Kinh doanh
Nước sạch số 3 Hà Nội

BÌNH THUẬN

CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận 
CTCP Đầu tư Nước Bình An

CT TNHH Cấp thoát nước Đại Dương Xanh
CTCP Nước & Môi Trường Đông Hải

CTCP Bình Hiệp

QUẢNG BÌNH

CTCP Cấp nước Quảng Bình 

Dự án DNP Quảng Bình

LONG AN
CTCP Cấp thoát nước 

Long An 
CTCP Đầu tư Hạ tầng nước

DNP Long An CÀ MAU

CTCP Cấp nước Cà Mau

TIỀN GIANG
CTCP Nhà máy nước Đồng Tâm 

HỒ CHÍ MINH
Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn - mẹ

CTCP Cấp Thoát Nước Củ Chi
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nước Tân Hiệp

TÂY NINH
CTCP Cấp thoát nước  

Tây Ninh

BÌNH PHƯỚC
CTCP Cấp thoát nước  

Bình Phước

CTCP Công trình Đô thị 
Châu Thành

CTCP Công trình Đô thị 
Thủ Thừa

KHÁNH HOÀ
Dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh 

CTCP Đô thị Ninh Hòa

CTCP Đô thị Cam Ranh

GIA LAI
CTCP Cấp Thoát Nước Gia Lai
CTCP Nước Sài Gòn - An Khê 

CTCP Cấp Nước Sài Gòn - Pleiku 

LÂM ĐỒNG
CTCP Cấp Nước Sài Gòn - Đan Kia
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THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên công ty:
CTCP Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water)

Vốn điều lệ: 
1.980 tỷ đồng

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.

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC SƠN THẠNH
DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC SAPA (LÀO CAI)

BÌNH HIỆP
CẤP NƯỚC SÀI GÒN - ĐAN KIA
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN
CẤP THOÁT NƯỚC CỦ CHI
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ CHÂU THÀNH
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG NƯỚC DNP BẮC GIANG
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG NƯỚC DNP LONG AN 
ĐẦU TƯ NƯỚC BÌNH AN
ĐẦU TƯ NƯỚC SGN
DNP QUẢNG BÌNH
ĐÔ THỊ NINH HÒA
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN - MẸ 
KỸ THUẬT ENVIRO
NHÀ MÁY NƯỚC ĐỒNG TÂM

CÔNG TY CON HIỆN HỮU CÔNG TY LIÊN KẾT DỰ ÁN MỚI

NGÀNH NƯỚC CÁC NGÀNH KHÁC

CẤP NƯỚC CÀ MAU
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH
CẤP NƯỚC SÀI GÒN - PLEIKU
CẤP THOÁT NƯỚC ĐẠI DƯƠNG XANH
NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG HẢI
ĐẦU TƯ NƯỚC TÂN HIỆP
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THỦ THỪA
NƯỚC SẠCH BẮC GIANG
ĐÔ THỊ CAM RANH
NƯỚC SÀI GÒN - AN KHÊ 
 

* Cập nhật tháng 8/2022
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Sở hữu và vận hành các nhà máy và 
hệ thống cấp nước với tổng công 
suất 2 triệu m3/ngày đêm năm 2025

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

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Đặc biệt cam kết tham gia giải quyết những thách thức về nguồn 
nước và môi trường thông qua đội ngũ nhân lực năng động, tài năng, 
công nghệ tiên tiến, giải pháp đột phá và toàn diện. 

SỨ MỆNH

Trở thành công ty giải pháp và đầu tư hàng đầu trong ngành nước tại 
Việt Nam. 

TẦM NHÌN
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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.

Xây dựng và phát triển mô hình nước sạch cận đô thị, khu vực nông thôn

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Khách hàng
là ưu tiên số 1

cá nhân
Tôn trọng 

đổi mới
Liên tục 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tinh thần đồng đội
vì mục tiêu chung

đam mê  và trách nhiệm cao nhất
Làm việc với 

Lãnh đạo 
phải là điển hình

Hành động ngay
và quyết liệt

1
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CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN & LIÊN KẾT

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC CỦ CHI:
Với công suất cung cấp được thiết kế là 100.000 m3/ngày, công ty 
đang cung cấp nước chủ yếu cho Huyện Củ Chi.

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN 
Nhà máy có công suất 90.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 
thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Bắc Bình,.. tại tỉnh Bình Thuận

CTCP NHÀ MÁY NƯỚC ĐỒNG TÂM (Tiền Giang)
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 ĐẦU TƯ HẠ TẦNG NƯỚC DNP BẮC GIANG
Công suất 60.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch thành phố Bắc 
Giang, huyện Lạng Giang, Việt Yên...

CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG NƯỚC DNP LONG AN 
Nhà máy nước Nhị Thành 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 khởi công vào cuối quý 1 năm 2018 và đi vào vận hành năm 2019.

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI:
Tổng công suất cung cấp nước là 58.000 m3/ngày. Khu vực cấp nước 
bao gồm Thành phố Pleiku và thị trấn Ayunpa, tỉnh Gia Lai.

CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI
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

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Với công suất thiết kế đạt 47.000 m3/ngày đêm, công ty cung cấp 
nước sinh hoạt cho 6 trên 9 quận huyện thuộc tỉnh Tây Ninh với số 
lượng 32.000 khách hàng.

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC
Nhà máy có công suất 39.360 m3/ngày đêm cung cấp nước sạch cho 
Thành phố Đồng Xoài và vùng phụ cận, thị xã Bình Long, Phước Long, 
huyện Đồng Phú, huyện Chơn Thành...

CTCP BÌNH HIỆP (Bình Thuận)
Tổng công suất 35.000 m3/ngày đêm, tổng diện tích mặt bằng 2 ha, 
nhà máy cung cấp nước sạch cho thành phố Phan Thiết và huyện Hàm 
Thuận Nam.

CTCP CẤP NƯỚC SÀI GÒN - ĐAN KIA:
Với công suất thiết kế 30.000 m3 / ngày đêm, Công ty cung cấp nước 
sạch cho các khu vực thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

CTCP ĐÔ THỊ NINH HÒA
Công ty đang quản lý 6 nhà máy nước sạch với tổng công suất 26.200 
m3/ngày đêm, cấp nước chủ yếu cho thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

DNP QUẢNG BÌNH:
Tổng công suất là 15,000 m3/ ngày đêm. Khu vực cung cấp nước bao 
gồm 6 quận ở Thị trấn Ba Don và 7 xã ở Huyện Quảng Trạch, với tổng 
dân số hơn 100.000 người.

CTCP ĐẦU TƯ NƯỚC BÌNH AN
Nhà máy có công suất 10.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 
thành phố Phan Thiết

CTCP CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ CHÂU THÀNH
Nhà máy có công suất 2.850 m3/ngày đêm cung cấp nước sạch cho 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An

1. CÔNG TY CON HIỆN HỮU

* Cập nhật tháng 8/2022
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ĐẦU TƯ NƯỚC TÂN HIỆP:
Công suất 300.000 m3 / ngày đêm, cung cấp nước sạch cho thành phố Hồ 
Chí Minh.

CTCP CẤP NƯỚC CÀ MAU
Nhà máy có công suất thiết kế 89.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho cả 
thành phố Cà Mau và các huyện thuộc tỉnh Cà Mau.

CTCP CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH
Công ty có 8 nhà máy nước cung cấp nước sinh hoạt cho các thị trấn trong 
tình Quảng Bình với tổng công suất đạt 60.200 m3/ngày đêm.

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN
Công ty sở hữu 03 nhà máy chính, khai thác xử lý nguồn nước ngầm với tổng 
công suất đến 42.200 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 NƯỚC SẠCH BẮC GIANG
Với công suất khoảng 38.500 m3/ngày đêm, Công ty là một trong những đơn 
vị kinh doanh nước sạch lớn trên quy mô tỉnh, thực hiện việc cung cấp nước 
cho các khu vực trên địa bàn Thành phố và các vùng lân cận như xã Tân An, 
Tân Dân, Hương Gián, Dĩnh Trì, Tân Tiến.

CTCP ĐÔ THỊ CAM RANH 
Nhà máy có công suất 30.000 m3/ngày đêm, dự kiến nâng công suất lên 
30.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho hầu hết các phường, xã thuộc 
TP Cam Ranh (bao gồm cả khu vực đô thị, nông thôn) và 5 xã thuộc huyện 
Cam Lâm

CTCP CẤP NƯỚC SÀI GÒN - PLEIKU :
ới công suất thiết kế 30,000 m3 / ngày đêm, Công ty cung cấp nước sạch cho 
các khu vực tại thành phố Pleiku.

CTCP NƯỚC SÀI GÒN - AN KHÊ:
Tổng công suất cung cấp là 9,500 m3 / ngày đêm. Khu vực cấp nước bao gồm 
thành phố An Khê và thị xã Dakpo.

NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG HẢI:
Nhà máy có công suất 5,000 m3 / ngày đêm, cung cấp nước cho các huyện 
của tỉnh Bình Thuận.

CTCP CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THỦ THỪA
Nhà máy có công suất 4.000 m3/ngày đêm cung cấp nước sạch cho huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long An.

2. CÔNG TY LIÊN KẾT

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC SƠN THẠNH (Khánh Hòa)
Có 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...

3. DỰ ÁN MỚI

* Cập nhật tháng 8/2022
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CÔNG NGHỆ 

Công nghệ UBCF 
và lắng Lamella

UBCF (công nghệ bể lọc tiếp xúc sinh 
học dòng chảy ngược) là công nghệ 
tiên tiến giúp giảm thiểu hữu cơ, ammo-
nia, mangan…trong nước thô, giúp cải 
thiện chất lượng nước mà không sử 
dụng hóa chất được ứng dụng thành 
công ở Nhật Bản.

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.

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 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. 
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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 
300.000 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 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 
USD  với 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, Thalbe-
co, 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

Đối tác chiến lược:
SAMSUNG ENGINEERING

Một trong những công ty kỹ thuật, mua 
sắm, xây dựng và quản lý dự án (EPC & 
PM) hàng đầu thế giới, thành viên của 
Tập đoàn Samsung - tập đoàn lớn nhất 
Hàn Quốc.

Có mặt tại 42 quốc gia và tổng doanh 
thu năm 2021 đạt 6,2 tỷ USD. Đã hoàn 
thành hơn 400 dự án xử lý nước, bao 
gồm đầy đủ các dịch vụ cho chu trình 
nước: công trình cấp nước, nước ngọt, 
nước siêu tinh khiết, nước thải, nước 
thải và tái sử dụng nước.
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ÔNG VŨ ĐÌNH ĐỘ
THÀNH VIÊN 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 HANSU KANG
THÀNH VIÊN HĐQT

Mr.Hansu Kang có bằng Thạc sĩ về Địa kỹ 
thuật. Ông đã có hơn 10 năm kinh 
nghiệm tại Samsung Engineering Co., 
Ltd và từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp 
cao. Trước đây, ông là Giám đốc Dự án 
Nhà máy Xử lý Nước thải Bahrain 
Munharraq, và trở thành Quản lý Cấp cao 
của nhóm Kiểm toán. Sau đó, ông được 
bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng của Khối 
Tiếp thị I&E và được thăng chức lên làm 
Chỉ huy trưởng / Lãnh đạo Khối Tiếp thị 
Môi trường Nước ngoài. Hiện tại, ông là 
Chỉ huy trưởng /Giám đốc Kinh doanh 
Việt Nam tại Samsung Engineering Co., 
Ltd. Tháng 8 năm 2022, Ông được bầu 
làm Thành viên Hội đồng quản trị DNP 
Water.

ÔNG NGÔ ĐỨC VŨ
CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Vũ có bằng Thạc sỹ Quản trị Tài 
chính Trường Quản lý Châu Âu ESCP 
(Pháp) và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 
Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan. 
Trước đây, ông từng là Giám đốc Đầu 
tư CTCP 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, Tổng 
Giám đốc CTCP Nhựa Đồng Nai. Hiện 
nay, ông là Chủ tịch HĐQT DNP Water 
phụ trách vận hành và phát triển dự 
án mới.
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ÔNG HỒ ANH DŨNG
THÀNH VIÊN HĐQT 

Ông Dũng có nhiều năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tài chính chứng khoán 
Sài Gòn, CTCP Tập đoàn FPT, CTCP 
Chứng khoán MBS. Về chuyên môn, 
ông tốt nghiệp tại Trường Đại học 
Kinh té Quốc dân và hoàn thành 
chương trình thạc sỹ Quản trị Kinh 
Doanh tại trường Đại học Quốc Gia Hà 
Nội. Hiện nay ngoài vị trí thành viên 
HĐQT CTCP Nhựa Đồng Nai (tham gia 
từ tháng 5.2019), ông còn là TGĐ CTCP 
Chứng khoán Quốc Gia, Chủ tịch 
HĐQT CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ 
Trường Thành, đồng thời là thành viên 
HĐQT CTCP SAM Holdings.

ÔNG VŨ NGỌC TÚ
THÀNH VIÊN HĐQT 

Ông Tú có nhiều kiến   thức và kinh 
nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, vận 
hành và quản trị doanh nghiệp. Trước 
đây, ông là Giám đốc Tài chính của 
Công ty TNHH Ngôi Sao Xanh. Hiện 
giờ, ngoài là Thành viên HĐQT của 
DNP Water (được bầu vào tháng 
8/2022), ông còn là Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất 
Hà Nội, Tổng Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH Công nghệ CRE Việt Nam, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Điện & Xây dựng VCP, Thành 
viên HĐQT CTCP BĐS Du lịch Ninh Vân 
Bay.

BÀ NGUYỄN QUỲNH UYÊN
THÀNH VIÊN HĐQT 

Bà Uyên có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh 
doanh tại Trường Kinh doanh Booth 
của Đại học Chicago với chuyên môn 
chính  về cổ phần tư nhân, tạo giá trị, 
chiến lược, mô hình hóa, thẩm định 
tài chính và quản trị doanh nghiệp. Bà 
đã khởi xướng và thực hiện các giao 
dịch trên khắp Hoa Kỳ, Đông Nam Á và 
các khu vực khác trong các dịch vụ 
kinh doanh công nghệ hỗ trợ (bao 
gồm chăm sóc sức khỏe, giáo dục), 
dịch vụ công nghệ thực phẩm và tài 
chính. Từ năm 2007 đến năm 2013, bà 
làm việc với tư cách là Trợ lý cấp cao 
tại Ernst & Young, Khối Dịch vụ Tư vấn 
Giao dịch, sau đó là Chuyên viên Phân 
tích Đầu tư tại AIF Capital và Ngân 
hàng Standard Char-tered. Hiện tại, 
bà Uyên là Giám đốc Điều hành Quỹ 
đầu tư Olympus Capital Asia. Tháng 8 
năm 2022, Bà được bầu làm Thành 
viên Hội đồng quản trị DNP Water.

ÔNG NGÔ THÀNH CHUNG
THÀNH VIÊN HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

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. Trước khi gia nhập 
DNP, 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 Hội đồng 
Thành viên Công ty TNHH Dầu Khí Việt 
Hải... Năm 2017, ông Chung là Giám đốc 
Phát triển dự án của DNP Water. Năm 
2018, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám 
đốc của công ty, phụ trách vận hành và 
thực hiện dự án. Tháng 8 năm 2022, Ông 
được bầu làm Thành viên Hội đồng quản 
trị DNP Water.
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BÀ PHAN THÙY GIANG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Bà Phan Thùy Giang là Thạc sỹ chuyên ngành tài chính 
với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài 
chính ngân hàng và trải qua các vị trí quản lý tại một số 
Công ty như Vincom SC, HSBC. Gia nhập DNP từ năm 
2018, bà đã từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong 
Ban kiểm soát của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long 
An, Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk và gần đây nhất 
là Công ty Cổ phần CMC. Trước khi được bổ nhiệm vào vị 
trí Phó tổng giám đốc, bà Phan Thùy Giang đang đảm 
nhiệm vai trò là giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư tại 
Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP và đã có nhiều 
đóng góp quan trọng trong các dự án lớn cũng như 
những thành quả trong lĩnh vực tài chính, đầu tư của 
công ty cho đến ngày hôm nay.

ÔNG LỀU MẠNH HUY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tốt nghiệp Đại học Xây dựng chuyên ngành Cấp 
thoát nước và Thạc sỹ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, ông 
Huy có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong 
việc nghiên cứu đầu tư và triển khai các dự án quy 
mô lớn trong lĩnh vực cấp thoát nước. Năm 2018, 
ông Huy là Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy 
nước Nhị Thành, tỉnh Long An. Năm 2020, ông 
được bổ nhiệm là Trưởng Ban phát triển dự án 
kiêm Giám đốc dự án Trạm bơm nước thô Cái Bè 
và hệ thống tuyến ống truyền tải. Năm 2021, ông 
được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc công ty, phụ 
trách công tác phát triển dự án. 
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NĂNG LỰC CỐT LÕI

 

Kinh nghiệm: 

DNP Water đang sở hữu và vận 
hành hiệu quả các công ty và 
nhà máy nước sạch tại 14 tỉnh 
thành Việt Nam với tổng công 
suất thiết kế lên đến 1,300,000 

m3/ngày đêm.

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. 
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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 650,000 
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 điều lệ của DNP 
Water hiện tại là 1.980 tỷ đồng, 
cộng với vốn chủ sở hữu tăng 
thêm từ việc chuyển đổi trái 
phiếu của Samsung Engineer-
ing Co., Ltd (thành viên của Tập 

đoàn Samsung)
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SẢN PHẨM GIA DỤNGỐNG NHỰA PHỤ KIỆN
VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC

NƯỚC SẠCH & MÔI TRƯỜNG BAO BÌ

CÔNG SUẤT ỐNG & PHỤ KIỆN
5.000 tấn / tháng

THỊ PHẦN SỐ 1 VIỆT NAM
VỀ ỐNG HẠ TẦNG

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN 
cho hệ sinh thái ngành nước,

đứng đầu về vật tư thiết bị đa dạng

TỔNG CÔNG SUẤT THIẾT KẾ
1.300.000 m3 / ngày đêm

GIẢI PHÁP CẤP NƯỚC 
cho các vùng khó khăn,

chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

GẠCH ỐP LÁT VÀ NGÓI 

TỔNG CÔNG SUẤT
26 triệu m2/  năm

SẢN PHẨM CAO CẤP
Tiên phong đổi mới sáng tạo

TỔNG CÔNG SUẤT BAO BÌ MỀM 500 + SẢN PHẨM GIA DỤNG 

CHẤT LƯỢNG CAO

1.800 tấn / tháng

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

TIÊU CHUẨN ISO 9001, ISO 15378,
HACCP

TỔNG CÔNG SUẤT BAO BÌ CỨNG

2.000 tấn / tháng

Phong cách & Tiêu chuẩn Nhật 



Ông Philippe Le Houérou, CEO Tổ chức
Tài chính Quốc tế IFC thăm DNP Long An (13/08/2019)

Một trụ uống nước tại vòi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa
Samsung Engineering và DNP Water tại Hà Nội (29 tháng 7 , 2022)

Trao tặng 35 tủ sách cho trường Tiểu học và THCS Ngọc Lý
Tân Yên, Bắc Giang 

Lễ khánh thành nhà máy nước sạch DNP Bắc Giang (18/8/2018)

Nhà máy nước DNP Long An



Văn phòng HĐQT: 
8C, Phố Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu 
Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Website: www.dnpwater.vn

Thành viên của DNP 


