
 

                              

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 

 

Thực hiện theo Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021, như sau: 

I. Một số chỉ tiêu về nhiệm vụ công ích 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện 

Tỷ lệ 

thực 

hiện so 

với kế 

hoạch 

(%) 

1 

Khối lượng, sản lượng 

sản phẩm dịch vụ công 

ích thực hiện trong năm  

Ha 47.676,623 48.404,757 101,52% 

2 

Chi phí phát sinh liên 

quan đến các sản phẩm, 

dịch vụ công ích thực 

hiện trong năm 

Tỷ đồng 44.810 39.640 88% 

3 

Doanh thu thực hiện các 

sản phẩm, dịch vụ công 

ích trong năm 

Tỷ đồng 47.053 42.934 91,24% 

 II. Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp 

 1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường 

 - Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ các 

quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường làm việc xanh, 

sạch, đẹp. 

 -  Người lao động Công ty luôn ý thức sử dụng các trang thiết bị, công cụ, 

dụng cụ lao động hiệu quả tránh lãng phí và gây hại môi trường tại văn phòng 

Công ty và các chi nhánh trực thuộc. 

 - Phân công trách nhiệm cho từng chi nhánh trực thuộc trong Công ty chịu 

trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường công trình do đơn vị mình quản lý. 
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 - Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác 

tuyên truyền cho người dân có ý thức trong việc thu gom rác thải đúng nơi quy 

định, không xả rác xuống các kênh mương. 

 - Hệ thống các kênh dẫn, mương tưới, tiêu thường xuyên được nạo vét, các 

chất thải sinh hoạt do người dân thải xuống các kênh mương đem thu gom và xử 

lý đúng nơi quy định. 

  2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội 

 - Công ty đã lần lượt đóng nước các công trình thủy lợi định kỳ và thông 

báo về lịch đóng nước để phục vụ nạo vét kênh mương công trình thủy lợi định 

kỳ năm 2021 trong hệ thống công trình thủy lợi do công ty quản lý đến các sở 

ban ngành địa phương để các địa phương chủ động trong quá trình sản xuất, 

đảm bảo trước khi đóng nước toàn bộ cây trồng đã được thu hoạch, để phục vụ 

cho công tác tu sửa, nạo vét kênh mương nhằm nâng cao năng lực, tránh tình 

trạng ngập úng, đảm bảo cấp đủ nước phục vụ cho các ngành kinh tế của địa 

phương. Đồng thời phối hợp chính quyền địa phương theo dõi, quản lý chặt chẽ 

nguồn nước, khuyến cáo các đơn vị dùng nước chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho 

phù hợp với tình hình nước tưới.  

  - Phối hợp với các địa phương cũng cố các tổ chức hợp tác dùng nước và 

điều tiết nước hợp lý tránh để thất thoát nước, phải xử lý kiên quyết các trường 

hợp vi phạm lấn chiếm các kênh mương, công trình thủy lợi. 

 3. Trách nhiệm với nhà cung cấp:  

 - Thực hiện đúng cam kết trong các thỏa thuận hoặc hợp đồng. 

 - Thanh toán kịp thời, đầy đủ theo quy định. 

 4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng 

 Công ty đã tập trung nguồn lực sửa chữa, bảo dưỡng công trình máy móc 

thiết bị, nạo vét khơi thông dòng chảy, xử lý ách tắc trên các kênh, vận hành hệ 

thống công trình thủy lợi trong các đợt xả nước. Chủ động điều hành linh hoạt 

quy trình vận hành hệ thống, kịp thời tiêu rút nước phòng úng, hạn chế thấp nhất 

thiệt hại do thiên tai gây ra. 

 5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho nhân viên quản lý và người lao 

động doanh nghiệp 

- Tạo điều kiện kịp thời cho các cán bộ, nhân viên, người lao động tham 

gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng 

lực công tác. 

- Giải quyết kịp thời các chế độ cho người lao động: Nghỉ phép năm, ốm 

đau, thai sản, tặng quà nhân các ngày lễ lớn (30/4, 01/5, 2/9); thực hiện chế độ 

tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của Nhà nước; xét nâng bậc lương 

hai đợt trong năm cho 42 lao động trong đủ điều kiện đến hạn nâng bậc lương 

thường xuyên; thăm hỏi cán bộ, người lao động có người nhà là thương binh, 

bệnh binh nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.  

- Xây dựng thang bảng lương mới, mức lương trả cho người lao động cao 

hơn mức lương cũ (áp dụng từ tháng 11/2021); đảm bảo việc làm và tăng thu 



nhập cho người lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trang bị cấp phát đầy 

đủ đồng phục, bảo hộ lao động và tập huấn về ATVSLĐ cho 191/191 cán bộ, 

người lao động; tập huấn PCCC cho 18 lao động; thực hiện quan trắc môi 

trường tại trụ sở làm việc và các trạm bơm (15/15 đơn vị, trong đó: 01 trụ sở 

Văn phòng Công ty, 08 trụ sở làm việc các Chi nhánh và 06 Trạm bơm). 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ côn ích và trách nhiệm xã 

hội năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk 

Nông. Vậy, Công ty báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông thực hiện 

công bố thông tin theo quy định./. 
   

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KSV Cty; 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng thông tin DN; 
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- Website Bộ KH&ĐT; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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