
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN 
CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHĨỆP

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CÔ PHÀN CẤP THOÁT NƯỚC PHỨ 
YÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU YEN WATER SUPPLY AND 
SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PYWASE

2. Mã số doanh nghiệp: 4400115690

3. Ngày thành lập: 15/03/2006

4. Đỉá chỉ tru sở chính:ẽ •

Số 05 Hải Dương, Xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phủ Yên, Việt Nam
5. Ngưòi đại diện theo pháp luật

-H ọ và tên: LÊ XUÂN TRIẾT Giói tính: Nam
Sinh ngày: 01/05/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tò' chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân 
Số giấy chứng thực cá nhân: 220920024
Ngày cấp: 23/01/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Phủ Yên
Nơi-'đăng ký hộ khẩu thường trú: sổ  163 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú
Yên, ■ Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: sổ  163 Nguvễn Huệ, Phường 5, TP Tuv Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi 

Khối thông tin cũ

Hình thức đăng ký

Hình thức đăng ký: Đãng kỷ thay đổi nội dung ĐKDN

Địa chỉ trụ  sỏ’ chính: số  05 Hải Dương, Xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, 
. Việt Nam
Điện thoại-.057.3827030-3824202 Fax: 0573.828388
Email: Website:
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* Họ và tên: LÊ XUÂN TRIẾT Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 01/05/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tò’ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
Số giấy chứng thực cá nhân: 220920024
Ngày cấp: 23/01/2015 Noi cấp: Công an tỉnh Phú Yên
Noi đăng ký hộ khẩu thường trú: số  163 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú 
Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: sổ  163 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Ho à, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam 
Ngành, nghề kinh doanh

Thông tin về ngưòl quản lý doanh nghiệp

STT Tên ngành Mã ngành

1 Sản xuât sản phẩm khác băng kim loại chưa được phân vào đâu 
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Gia công phụ kiện chuyên ngành 
nước như BB, BU, côn, cút, tê

2599

2 Sản xuât plastic và cao su tông họp dạng nguyên sinh
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Sản xuất ron cao su các loại, gia
công phụ kiện các loại chuyên ngành cấp thoát nước

2013

3 Sản xuât bê tông và các sản phâm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bê tông đúc sẵn, bao gồm:
ống cống, gối đỡ cống, tấm đan

2395

4 Sản xuat sản phẩm tù’ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân 
vào đâu
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Sản xuất cát, sỏi lọc nước

2399

5 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Mua bán vật tư, thiết bị chuyên 
ngành cấp thoát nước

6 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết ngành nghề lcinh doanh: Khai thác, xử lý và phân phối nước 
sạch

3600(Chính)

7 Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Hoạt động vệ sinh môi trường 
(Dịch vụ thoát nước đô thị)

3700

8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường ống
câp, thoát nước

4290

9 Hoạt động kiên trúc và tư vân kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Khoan, thăm dò, điều tra khảo sát 
nguồn nước ngầm phục vụ cho các công trình cấp nước; thiết kế các 
công trình câp, thoát nước; theo dõi, giám sát thi công các công trình 
cấp thoát nước; lập dự án đầu tư các công trình cấp thoát nước

7110
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Fax: 0573.828388
Website:

Địa chỉ: số  05 Hải Dương, Xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại: 057.3827030 - 3824202 
Email:
Hạch toán: Hạch toán độc lập
Ngày bắt đầu năm tài chính: 1/1 
Tổng số lao động: 187
Tên ngân hàng:
Số tài khoản:
Tên kho bạc:
Số tài khoản kho bạc:
Các loại thuế phải nộp: Phí, lệ phí, Thuế thu nhập cá nhân, Giá trị gia tăng, Thu

nhập doanh nghiệp, Thuế môn bài, Thuế tài nguyên

Thông tin về thuế

Ngày kết thúc năm tài chính: 31/12 
Đăng ký xuất khẩu: Không

Thông tin về vốn
Vốn điều lệ: 77.374.485.269 đồng
Vốn pháp định:

Loại nguôn vôn Tỉ lệ (%) Sô lượng (băng sô, đông)
Nguôn vôn ngân sách nhà nước 100,00 77.374.485.269
Vôn nước ngoài 0,00 0
Khác 0,00 0
Tông sô 100,00 77.374.485.269
Nơuôn vôn tư nhân 0,00 0

Tài sản góp vôn Tỉ lệ (%) Sô lưọìĩg (băng sô, đông)
Đông Việt Nam 100,00 77.374.485.269

Ngoại tệ tự do chuyên đôi 0,00 0

Vàng 0 ,00 0

Giá trị quyên sử  dụng đât 0,00 0
Giá trị quyên sở hữu trí tuệ, công 
nghệ, bí quyết kỹ thuật

0,00 0

Các tài sản khác 0,00 0
Tông sô 100,00 77.374.485.269

Khối thông tin mói 

Hình thức đăng ký

Hình thức đăng ký: Đăng kỷ thay đổi nội dung ĐKDN

Địa chỉ trụ  sở chính: sổ  05 Hải Dương, Xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phủ Yên, 
Việt Nam

Điện thoại: 0573 823557 Fax: 0573 828388
Email: ctnphuyen@gmail.com Website: capthoatnuocpy.com.vn
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* Họ và tên: LÊ XUÂN TRIẾT Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 01/05/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tò' chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
Số giấy chứng thực cá nhân: 220920024
Ngày cấp: 23/01/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Yên
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số  163 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú 
Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: sổ  163 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam. 
Ngành, nghề kinh doanh

Thông tin về ngưòi quản lý doanh nghiệp

STT Tên ngành Mã ngành

1 Sản xuât sản phâm khác băng kim loại chưa được phân vào đâu 
Chi tiêt: Gia công phụ kiện chuyên ngành nước như BB, BU, côn, 
cút, tê.

2599

2 Sản xuất plastic và cao su tông họp dạng nguyên sinh
Chi tiêt: Sản xuât ron cao su các loại, gia công phụ kiện các loại
chuyên ngành câp thoát nước.

2013

3 Sản xuất bê tônậ và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất bê tông đúc sẵn, bao gồm: ống cống, gối đỡ cống,
tấm đan.

2395

4 Sản xuất sản phấm từ chât khoáng phi kim loại khác chưa được phân 
vào đâu
Chi tiết: Sản xuất cát, sỏi lọc nưó'c.

2399

5 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loai 2592
Chi tiêt: Gia công chê tạo thiêt bị, phụ tùng các sản phâm cơ khí 
chuyên ngành cấp thoát nước.

6 Sản xuât đô uống không côn, nước khoáng 
Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai

1104

7 Bán buôn vật liệu, thiết bị lăp đặt khác trong xây dựng 
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước.

4663

8 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Khai thác, xử lý và phân phối nước sạch

3600(Chỉnh)

9 Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Hoạt động vệ sinh môi trường (Dịch vụ thoát nước đô thị)

3700

10 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 
Chi tiêt: Xây dựng các công trình giao thông.

4210

11 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình đường ống cấp, thoát nước; Xây dựng
các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước

4290

12 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị và phụ tùng các sản phẩm cơ khí chuyên
ngành cấp thoát nước.

4659
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STT Tên ngành Mã ngành

13 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê mặt bằng, kinh doanh bất động sản 
*Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh các ngành 
nghề đăng ký nêu trên khi thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy 
định pháp luật và phù họp vói quy hoạch phát triến kinh tế xã hội 
của địa phương.

6810

14 Hoạt động kiên trúc và tư vân kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết: Khoan, thăm dò, điều tra khảo sát nguồn nước ngầm phục 
vụ cho các công trình cấp nước; thiết kế các công trình cấp, thoát 
nước; theo dõi, giám sát thi công các công trình cấp thoát nước; lập 
dự án đầu tư các công trình cấp thoát nước; Quy hoạch, lập dự án 
đầu tư, khảo sát, thiết kế, thẩm tra tư vấn đấu thầu và giám sát thi 
công các dự án, các Công trình cấp thoát nước; Tư vấn đấu thầu xây

7110

lăp.
15 Kiếm tra và phân tích kỹ thuật

Chi tiết: Dịch vụ phân tích mẫu nước (LAB)
7120

Địa chỉ: số  05 Hải Dương, Xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại: 0573 823557 
Email: ctnphuyen@gmail.com
Hạch toán: Hạch toán độc lập
Ngày bắt đầu năm tài chính: 1/1 
Tổng số lao động: 208
Tên ngân hàng:
Số tài khoản:
Tên kho bạc:
Số tài khoản kho bạc:
Các loại thuế phải nộp:

Fax: 0573 828388
Website:

Ngày kết thúc năm tài chính: 31/12 
Đăng ký xuất khẩu: Không

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Phú Yên 
102010000422633

Khác, Tiền thuê đẩt, Phí, lệ phí, Thuế thu nhập cá nhân, Giả 
trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Thuế môn bài, Thuế tài 
nguyên

Thông tin về vốn

Vốn điều lệ: 236.000.000.000 đồng
Vốn pháp định:

Loại nguôn vôn Tỉ lệ (%) Sô lưọng (băng sô, đông)
Nguôn vôn ngân sách nhà nước 62,46 147.406.000.000
Vôn nước ngoài 0,00 0
Khác 0,00 0
Tông sô 100,00 236.000.000.000
Nguôn vôn tư nhân 37,54 88.594.000.000

Tài sản góp vôn Tỉ lệ (%) Sô lưọng (băng sô, đông)
Đông Việt Nam 100,00 236.000.000.000
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Ngoại tệ tự do chuyên đôi 0,00 . 0
Vàng 0,00 0
Giá trị quyên sử dụng đât 0,00 0
Giá trị quyên sỏ' hữu trí tuệ, công 
nghê, bí quyết kỹ thuật

0,00 0

Các tài sản khác 0,00 0
Tông sô 100,00 236.000.000.000

Thông tin về cỗ phần
Mệnh giá của một cổ phần: 10.000,00 đồng
Loai cô phân
STT. Loại cổ phân Số lượng Mệnh giá Tổng số Tỉ lệ (%)

1 Cô phân phô thông 23.600.000,0
0

10.000,00 236.000.000.000,00 100,00

2 Cô phân ưu đãi biêu quyêt 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Cố phần ưu đãi cố tức 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Cô phân ưu đãi hoàn lại o o o o o o 0,00 0,00
5 Các cố phần ưu đãi khác 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Tông sô 23.600.000,0

0
10.000,00 236.000.000.000,00 100,00

— — -'7 ------- ----------* ----------------------------------------------------

Cô phân chào bán
STT. Loại cổ phần Số lưọìig Mệnh giá Tổng số

1 Cô phân phô thông 0,00 0,00 0,00
2 Cô phân ưu đãi biêu quyêt 0,00 0,00 0,00
3 Cô phân ưu đãi cô tức 0,00 0,00 0,00
4 Cô phân ưu đãi hoàn lại 0,00 0,00 o o o

5 Các cố phần ưu đãi khác 0,00 0,00 0,00
6 Tông sô 0,00 0,00 0,00

7. Ngày cấp đăng ký thay đổi: 10/11/2015

8. Nơi đăng ký: Phòng ĐKKD Tỉnh Phú Yên
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