
CÔNG TY CỘ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN ’ Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: 0 ?  /QĐ-HĐQT Phú Yên, ngàyẬtị tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHỦ YÊN 

V/v: Phê duyệt Chiến luọc sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển 10 năm, 
giai đoạn 2016-2025, Ke hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 

năm, giai đoạn 2016-2020 của Công ty cổ phần cấp  thoát nưóc Phú Yên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng 
Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty c ổ  phần cấp thoát nước 
Phú Yên;

Căn cứ các Thông báo của UBND tỉnh Phú Yên: số 692/TB-ƯBND ngàỵ 
09/9/2016 V/v Chấp thuận đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về Ke 
hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2016 -  2020; số 
693/TB-UBND ngày 09/9/2016 Ỵ/v Chấp thuận đề nghị của Giám đốc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về Chiến lược đầu tư phát triển 10 năm, giai đoạn 2016 -  2025 
của Công ty Cổ phần cấp  thoát nước Phú Yên.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/9/2016 của Đại hội đồng 
cổ đông bất thường Công ty cổ  phần cấp thoát nước Phú Yên;

Điều 1: Phê duyệt Chiến lược đầu tư phát triển 10 năm, giai đoạn 2016 -  
2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2016
-  2020 và của Công ty c ổ  phần cấp thoát nước Phú Yên (chi tiết như phụ lục 
đính kèm).

Điều 2: Giám đốc Công ty căn cứ các nội dung Quyết định này triển khai 
thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

QUYẾT ĐỊNH:

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Noi nhân:
- Như điều 2;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sờ KHĐT (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT.
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PHỤ LỤC
Chiến luọc sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển 10 năm, 
giai đoạn 2016-2025; Ke hoạch 05 năm, giai đoạn 2016-2020 

của Công ty cổ phần cấp  thoát nước Phú Yên
(Đính kèm Quyết định số: OQ /QĐ-HĐQT ngày ̂ /11 /2016  

của HĐQT Công ty Cô phân Câp thoát mvớc Phú Yên)

I./ Chiến lưọc sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển 10 năm, giai 
đoạn 2016-2025:

1./ Mục tiêu tổng quát:
- Đến năm 2025, tiêu chuẩn cấp nước bình quân tại các đô thị đạt 

1201ít/người/ngày đêm; chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn quy định;

- Dịch vụ cấp nước ổn định, liên tục 24 giờ trong ngày, áp lực nước trên 
toàn mạng đạt quy chuẩn quy định;

- Đảm bảo hoạt động đúng ngành nghề theo Điều lệ Công ty và đầu tư 
chuyôn sâu vào lĩnh vực cấp lliơál nưức đô Ihị;

- Đầu tư phát triển đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội 
của địa phương; đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội của nhà nước;

- Định hướng đầu tư phát triển bền vũng và theo lộ trình đổi mới, sắp xếp 
doanh nghiệp của Chính phủ;

- Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải thành phố Tuy Hòa theo 
nhiệm vụ được phân công;

- Các chỉ tiêu: Sản lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng ốn 
định, bền vũng;

- Đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện, thu nhập bình 
quân đầu người ở mức trên trung bình so với các doanh nghiệp đang hoạt động 
trên địa bàn tỉnh.

2.1 Muc tiêu cu thể:
• •

Mục tiêu sản xuất kỉnh doanh, giai đoạn 2016-2025:
- Sản lượng nước sản xuât bình quân/năm 6%

- Sản lượng nước sạch tiêu thụ tăng trưởng bình quân/năm 7%

- Doanh thu tăng trưởng bình quân/nãm 11%

- Nộp ngân sách tăng trưởng bình quân/năm 12%

- Lợi nhuận tăng trưởng bình quân/năm 15%

- Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đến 2025 dưới 15%
r

(Chỉ tiêt theo Phụ ỉục 1 đính kèm)

2



3./ Chiến Iưọc triển khai cụ thể:

3.1/ Chiến lược sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2016-2025:
3.1.1/ Tông sản lượng nước sản xuât

- Sản lượng bình quân
- Tăng trưởng sản lượng bình quân 

3.1.2/ Tống sản lượng nước tiêu thụ
- Sản lượng bình quân
- Tăng trưởng sản lượng bình quân 

3.1.3/ Tổng doanh thu
- Doanh thu bình quân
- Tăng trưởng doanh thu bình quân

161.000.000 m \
16.100.000m3/năm 
6%/năm.

131.000.000 m3.
13.100.000m3/năm 
7%/năm.

1.414.000 triệu đồng. 
141.000 triệu đồng/năm. 

11%/năm.
(Có tính đến yếu tố điều chỉnh giá nước sạch theo từng thời kỳ)

Ị Ạ
n 1  /1 / T • 1 A . r . 1 /\ 1 no A A A i '  A 4Ạ .3 .1.4/ Lợi nhuận trước thuê

- Lợi nhuận trước thuế bình quân
- Tăng trưởng bình quân 

3 .1.5/ Tổng nộp ngân sách
- Nộp ngân sách bình quân

183.000 triệu đông. 
18.300 triệu đồng/năm

15%/năm.
94.000 triệu đồng.

9.400 triệu đồng/năm.
12%/năm- Tăng trưởng bình quân 

(Số nộp ngân sách có thể không đạt do thực hiện các dự án đầu tư được 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào).

(Chỉ tiết theo Phụ lục sổ 1 đỉnh kèm)
3.2/ Chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2025:
3.2.1/ Đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tuy Hòa đạt công suất 

50.000m3/ng.đ.
- Tổng mức đầu tư
- Nguồn vốn 

Thời gian thực hiện

140 tỷ đồng.
Vốn góp cổ đông.
2017-2025.

3.2.2/ Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước thị xã Sông cầu từ 5.000m3/ng.đ 
lên 15.000m3/ng.đ.

- Tống mức đầu tư : 65 tỷ đồng.
- Nguồn vốn : Vốn góp cổ đông; vay trong nước (Phần

công trình đầu nguồn đề nghị sử dụng nguồn ngân sách đầu tư).
- Thời gian thực hiện : 2018-2025.

3.2.3/ Đầu tư nâng cấp Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông cầu  từ
900m3/ng.đ lên 5.000m3/ng.đ

- Tổng mức đầu tư
- Nguồn vốn 

nguồn đề nghị sử dụng nguồn ngân sách đâu tư)
- Thời gian thực hiện : 2017-2020.

: 40 tỷ đồng.
: Vốn góp cổ đông (Phần công trình đầu
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3.2.4/ Đầu tư nâng cấp, mở rộng một số nhà máy nước: Tuy An, La Hai, 
Sông Hinli, Sơn Hòa lên 5.000m3/ng.đ; nhà máy nước Phú Hòa lên 3.000m3/ngđ

- Tổng mức đầu tư : 100 tỷ đồng.
- Nguồn vốn : Vốn góp cổ đông; vay trong nước;

- Thời gian thực hiện : 2021-2025.
3.2.5/ Phát triển tuyến ống dịch vụ cấp nước cho các khu dân cư trong 

trong phạm vi phục vụ của các nhà máy nước
- Tổng mức đầu tư : 70 tỷ đồng.
- Nguồn vốn : Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp;

vay trong nước và huy động từ các nguồn họp pháp khác.
- Thời gian thực hiện : 2016-2025.

3.2.6/ Đầu tư thay đổi công nghệ; thay thế máy móc thiết bị; thay thế một 
số tuyến cũ:

- Tổng mức đầu tư : 70 tỷ đồng.
- Nguồn vốn : Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp;

vay trong nước.
- Thời gian thực hiện : 2016-2025.

3.2.7/ Đầu tư mở rộng một số ngành nghề kinh doanh khác như: Thi công 
xây dựng, tư vấn xây dựng; sản xuất, mua bán vật tư -  thiết bị chuyên ngành; vận 
tải hàng hóa; sản xuất đồ uống không cồn và nước uống đóng chai; kinh doanh 
bất động sản, cho thuê mặt bằng (gồm: chi phí xây dựng nhà xưởng, mua sắm 
máy móc thiết bị).

- Tổng vốn đầu tư : 100 tỷ đồng.
- Nguồn vốn : Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp;

vay trong nước và huy động khác.

- Thời gian thực hiện : 2016-2025.

* Tổng vốn đầu tư phát triển cho giai đoạn 2016-2025: 585 tỷ đồng,

Trong đó:
- Vốn góp cổ đông : 300 tỷ đồng,

- Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp : 140 tỷ đồng,

- Vay trong nước : 115 tỷ đồng,

- Huy động từ các nguồn hợp pháp khác (xã hội hóa) : 30 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 đỉnh kèm)
3.3/ Kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 2016-2025:
Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sẽ điều chỉnh tăng 300 tỷ đồng trong giai 

đoạn 2016-2025 bằng cách phát hành phát hành thêm cổ phiếu; phân kỳ giai đoạn 
2016-2020 là 150 tỷ đồng. Mục đích tăng vốn điều lệ để triển khai các dự án đầu 
tư trong chiến lược.
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5%
6%

13%
12%

15%

dưới 19%

II./ Kế hoạch 05 năm, giai đoạn 2016-2020:

1./ Muc tiêu cu thể:

Mục tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020:
-  Sản lượng nước sản xuất bình quân/năm
- Sản lượng nước sạch tiêu thụ tăng trưởng bình quân/năm
- Doanh thu tăng trưởng bình quân/năm
- Nộp ngân sách tăng trưởng bình quân/năm
- Lợi nhuận tăng trưởng bình quân/năm
- Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đến 2020

(Chỉ tiết theo Phục lục 3 đỉnh kèm)
2./ Ke hoach triển khai cu thể:
2.1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020:
2.1.1/ Tống sản lượng nước sản xuất

- Sản lượng bình quân

- Tăng trưởng sản lượng bình quân 

2.1.2/ Tổng sản lượng nước tiêu thụ

- Sản lượng bình quân

- Tăng trưởng sản lượng bình quân 

2.1.3/ Tổng doanh thu

- Doanh thu bình quân

- Tăng trưởng doanh thu bình quân 

(Cỏ lính đến yếu tó điều chỉnh giá nước sạch theo từng thời kỳ)

2.1.4/ Lợi nhuận trước thuế : 65.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế bình quân : 13.000 triệu đồng

- Tăng trưởng bình quân : 15%/năm.

2.1.5/ Tổng nộp ngân sách : 32.000 triệu đồng.

- Nộp ngân sách bình quân : 6.400 triệu đồng/năm.

- Tăng trưởng bình quân : 12%/năm

(Số nộp ngân sách có thể không đạt do thực hiện các dự án đầu tư được 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào).

(Chi tiết theo Phụ ỉục 3 đính kèm)
2.2/ Ke hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020:
2.2.1/ Đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tuy Hòa đạt công suất 

30.000m3/ng.đ:

68.000.000 m .

13.600.000 m3/năm 

5%/năm.

54.000.000 m3.

10.800.000 m3/năm 

6%/năm.

528.000 triệu đồng. 

105.600 triệu đồng/năm. 

13%/năm.
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- Nội dung đầu tư: Nâng công suất nhà máy đạt 30.000m3/ng.đ, gồm: Công 
trình thu nước mặt; đầu tư bể lắng 30.000m3/ngđ để phù hợp với công nghệ xử lý 
nước mặt; xây dựng 01 bể chứa dung tích 5.000-6.000m3; xây dựng tuyến ống 
chuyển tải nước thô từ trạm bơm về khu xử lý.

- Tổng mức đầu tư : 80 tỷ đồng.

- Nguồn vốn : Vốn góp cổ đông.

- Thòi gian thực hiện : 2017-2020.

2.2.2/ Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước thị xã Sông cầu  từ 5.000m3/ng.đ 
lên 8.000m3/ng.đ:

- Nội dung đầu tư: Nâng công suất nhà máy từ 5.000m3/ng.đ lên 
8.000m3/ng.đ, gồm: Công trình thu nước mặt; khu xử lý 3.000m3/ng.đ; xây dựng 
01 bể chứa dung tích 1.000m3; xây dựng tuyến ống chuyển tải nước thô từ trạm 
bơm về khu xử lý.

- Tổng mức đầu tư : 30 tỷ đồng.

- Nguồn vốn : Vốn góp cổ đông (Phần công trình đầu nguồn
như đập, kênh dẫn đề nghị sử dụng ngân sách đầu tư chưa tính trong tổng mức).

- Thời gian thực hiện : 2018-2020.

2.2.3/ Đầu tư nâng cấp Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông cầu  từ 
900m3/ng.đ lên 5.000m3/ng.đ:

- Nội dung đầu tư: Nâng công suất nhà máy từ 900m3/ng.đ lên 5.000m3/ng.đ, 
gồm: Công trình thu nước mặt từ hồ chứa nước Xuân Bình; khu xử lý 5.000m3/ngđ; 
xây dụng tuyến ống chuyển tải nước thô từ trạm bom về khu xử lý.

- Tổng mức đầu tư : 40 tỷ đồng.

-N guồnvốn : Vốn góp cổ đông (Phần công trình đầu nguồn
như đập, kênh dẫn đề nghị sử dụng ngân sách đầu tư chưa tính trong tổng mức).

- Thời gian thực hiện : 2017-2020.

2.2.4/ Phát triển tuyến ống dịch vụ cấp nước cho các khu dân cư trong 
trong phạm vi phục vụ của các nhà máy nước:

- Nội dung đầu tư : Đầu tư mở rộng các tuyến ống dịch vụ.

- Tổng mức đầu tư : 20 tỷ đồng.

- Nguồn vốn : Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp; huy
động các nguồn khác theo hình thức xã hội hóa.

- Thời gian thực hiện : 2017-2020.

2.2.5/ Đầu tư thay đổi công nghệ; thay thế máy móc thiết bị; thay thế một 
số tuyến cũ:

- Nội dung đầu tư : Đầu tư đổi mới công nghệ; thay thế một số đường 
ống cũ đế nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tổng mức đầu tư : 20 tỷ đồng.



- Nguồn vốn : Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện : 2016-2020.

2.2.6/ Các dự án chuyển tiếp từ 2015 chuyển sang và các dự án thực hiện 
trong năm 2016:

- Tổng vốn đầu tư : 15 tỷ đồng.

- Nguồn vốn : Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện : 2016.

2.2.7/ Đầu tư mở rộng một số ngành nghề kinh doanh khác như: Thi công xây 
dựng, tư vấn xây dựng; mua bán vật tư -  thiết bị chuyên ngành; vận tải hàng hóa; 
sản xuất đồ uống không cồn và nước uống đóng chai; kinh doanh bất động sản, cho 
thuê mặt bằng (gồm: chi phí xây dụng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị):

- Tổng vốn đầu tư : 30 tỷ đồng.

- Nguồn vốn : Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp; huy
động các nguồn khác.

- Thời gian thực hiện : 2018-2020.

* 'long vốn đầu tư phát triển cho giai đoạn 2016-2020

Trong đó:
- Vốn góp cổ đông

- Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp

- Huy động từ các nguồn hợp pháp khác (xã hội hóa)

(Chỉ tiết theo Phục lục 4 đính kèm)
2.3/Kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 2016-2020:
Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sẽ điều chỉnh tãng tối thiểu 150 tỷ dồng 

trong giai đoạn 2016-2020 bằng cách phát hành phát hành thêm cố phiếu. Mục 
đích tăng vốn điều lệ để triển khai các dự án đầu tư trong kế hoạch 2016-2020.

III./ Giải pháp thực hiện chiến lược 10 năm, kế hoạch 05 năm:

1/ Công tác triển khai thực hiện:
- Hàng năm rà soát, đánh giá nội bộ để xây dựng kế hoạch phù hợp, đảm 

bảo phát triến đúng mục tiêu kế hoạch, chiến lược;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch năm, mục tiêu kế hoạch; đánh 
giá việc Ihựe liiệii kế lioạcli đế đảm bảu kẻ hoạch đi đúng mục tiêu hoặc có sự 
điều chỉnh phù hợp;

- Định kỳ báo cáo cho các Sở, ngành và nhận thông tin, phản hồi về quá 
trình thực hiên chiến lược đế có sự điều chỉnh, bố sung phù hợp.

2/ Công tác tổ chức:

- Hoàn thiện các văn bản pháp lý của doanh nghiệp: Quy chế quản lý tài 
chính, Quy chế quản lý nợ, Quy chế chi tiêu nội bộ ...

: 235 tỷ dồng,

: 150 tỷ đồng, 

: 75 tỷ đồng, 

: 10 tỷ đồng.



- Xây dựng và thành lập các Xí nghiệp cấp nước trực thuộc trên cơ sở các 
Trạm Cấp nước hiện có; từng bước giao cơ chế tự chủ cho các Xí nghiệp đế đơn 
vị chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, giảm áp lực công việc cho các phòng 
nghiệp vụ. Cấu trúc lại các Phòng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn, 
quản lý của cấp quản lý, nhân viên đế đáp ứng yêu cầu mục tiêu của chiến lược;

- Xây dựng đội ngũ lực lượng công nhân, lao động có tay nghề đế tăng 
năng suất lao động, nâng cao năng lực trong hoạt động thi công xây dựng.

3/ Công tác tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, cân đối nguồn vốn để đảm bảo 
đáp ứng được các mục tiêu yêu cầu của chiến lược, kế hoạch;

- Huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư, trong đó có phương án phát hành 
thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty;

- Quản lý hiệu quả các chi phí đầu tư, đảm bảo sử dụng hợp lý, hiệu quả 
các nguồn lực hiện có;

- Bảo tồn và phát triển vốn, tăng dần tỷ suất lợi nhuận trên vốn để thu hút 
các nhà đầu tư, hoàn thành mục tiêu chiến lược.

4/ Công tác dầu tư:
- Đầu tư đúng trọng tâm, kịp thời đáp ứng nhu cầu sửa dụng nước sạch cho 

người dân khu vực đô thị, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã 
hội cho địa phương.

- Quản lý đầu tư hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

5/ Giải pháp tổng thể:

- Đầu tư nâng công suất, mở rộng một số nhà máy đã khai thác đến 85-90% 
công suất thiết kế, sau khi xem xét đánh giá khả năng phát triến nhằm tăng sản 
lượng tiêu thụ, hiệu quả đầu tư; có kế hoạch phân kỳ đầu tư đế đảm bảo sản xuất 
liên tục không bị gián đoạn;

- Từng bước chuyển đổi nguồn nước khai thác từ nước ngầm sang nước 
mặt ở nhũng khu vực có điều kiện khai thác nước mặt, phù hợp với công nghệ 
của từng nhà máy đế đảm bảo tính bền vững, giảm chi phí, phấn đấu đến năm 
2025 đạt trên 90% sản lượng khai thác nguồn nước mặt; chú trọng đến trong tác bảo 
vệ môi trưòng trong khai thác nước và xử lý nước thải của các nhà máy;

- Đẩy mạnh công tác chống thất thu, thất thoát bằng việc áp dụng khoa học 
kỹ thuật, công nghệ vào quản trị mạng lưới đường ống cấp nước để kiếm soát lưu 
lượng, áp lực, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước;

- Đối với công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thực hiện đồng bộ 
các giải pháp gồm: Lập kế hoạch đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước theo quy 
hoạch được phê duyệt; trong đó có kế hoạch đầu tư, phát triển hệ thống thoát 
nước theo từng giai đoạn; đề nghị cơ chế chính sách để thu hút vốn đầu tư để phát 
triển hệ thống thoát nước (chủ yếu nguồn ODA và ngân sách trung ương hỗ trợ); 
xây dựng và ban hành giá thoát nước thải đáp ứng đủ cho nhu cầu chi phí quản lý,



vận hành các hệ thống thoát nước; đào tạo nâng cao năng lực cho đơn vị quản lý 
thoát nước hàng năm và dài hạn.

- Trong giai đoạn đầu chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, ngoài tập 
trung cho nhiệm vụ chính là sản xuất, cung cấp nưó'c sạch, quản lý vận hành hệ 
thống thoát nước thải, duy tu sữa chữa hệ thống thoát nước mưa, ngoài ra còn 
phát triến một số ngành nghề phù họp, có lợi thế nhằm tận dụng nguôn lực nhân 
lực, tài sản hiện có để tăng nguồn thu, tăng thu nhập cho người ỉao động, đa dạng 
sản phẩm dịch vụ cung cấp. Giai đoạn 2016-2020 tập trung phát tri en một số lĩnh 
vực có lợi thế của doanh nghiệp như: hoạt động thi công xây dựng các công trình 
cấp thoát nước; dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng; mua bán vật tư chuyên ngành câp 
thoát nước; sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai. Đen giai đoạn 2021-2025 
ngoài duy trì các lĩnh vực đang hoạt động ổn định, tiếp tục phát triển một số 
ngành nghề đã đăng ký. Doanh thu của các hoạt động khác chiếm từ 15-20% trên 
tổng doanh thu toàn Công ty.
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PHỤ LỤC SỐ 1: CHIẾN Lược SẢN XUẤT KINH DOANH, GIAI ĐOẠN 2016-2025
(Kềm theo Quyết định sổ: 0$  /QĐ-HĐQT ngàyAtị/11/2016 của HĐQT Công iy cổ phần cấp thoát nước Phú Yên)

STT Chĩ tiêu ĐVT
K É H O ẠC H  SXKD G IA I ĐOẠN 2016-2025 Tăng

trưởng
BQ2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tổng cộng

A C hỉ tiêu SXKD

1 Sản lượng nước sàn xuất l.OOOm3 12.230 12.911 13.585 14.375 15.185 16.200 17.200 18.300 19.600 21.200 161.000 106%

Tỷ lệ tăng trưởng ■ 100% 106% 105% 106% 106% 107% 106% 106% 107% 108% 106%

2 Sản lượng nước sạch tiêu thụ l.OOOm3 9.600 10.200 10.800 11.500 12.300 13.200 14.100 15.200 16.503 18.000 131.000

Tỷ lệ tăng trưởng % 100% 106% 106% 106% 107% 107% 107% 108% 109% 109% 107%

3 Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch % 21,5% 21,0% 20,5% 20,0% 19,0% 18,5% 18,0% 17,0% 16,0% 15,0%

B Chỉ tiêu tà i chính

1 Tổng doanh thu Tr.đồng 78.517 83.000 109.000 118.000 139.000 148.000 159.000 174.000 193.000 212.000 1.414.000

Trong đỏ:

- Hoat động kinh doanh nước sạch Tr. đồng 67.500 73.000 97.200 104.000 123.000 130.000 138.000 150.000 165.000 180.000 1.228.000

- Hoạt động khác Tr.đèng 11.017 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 21.000 24.000 28.000 32.000 186.000

Tốc độ tăng trưởng % 100% 106% 131% 108% 118% 106% 107% 109% 111% 110% 111%

2
Tổng vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp 
(phần vốn Nhà nước nắm giữ tai DN)

Tr.đồng 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.4C0 147.400 100%

3 Tổng vốn điều lệ Tr.đồng 236.000 236.000 286.000 336.000 386.000 386.000 436.000 486.000 536.0C0 536.000 110%

4 Nộp ngân sách (thuế) Tr.đồng 4.765 5.353 6.598 6.977 7.854 10.400 11.100 12.200 13.500 14.800 94.000

Tốc độ tăng trưởng % 100% 112% 123% 106% 113% 132% 107% 110% 111% 110% 112%

5 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 8.324 10.929 13.753 15.000 16.500 18.000 20.000 23.000 26.500 31.000 183.000

Tốc độ tăng trưởng % 100% 131% 126% 109% 110% 109% 111% 115% 115% 117% 115%

6 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 6.659 8.743 11.000 12.000 13.000 14.400 16.000 18.400 21.200 24.800 146.000

7 LN sau thuế/ v ố n  điều lệ % 2,82% 3,70% 3,85% 3,57% 3,37% 3,73% 3,67% 3,79% 3,96% 4,63% 3,71%

8 Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ % 2,50% 3,50% 3,50% 3,20% 3,00% 3,30% 3,30% 3,50% 3,50% 4,20% 3,35%

9 Tổng nơ phải trả 
■

Tr.đồng 144.600 131.200 117.900 104.600 91.200 77.955 64.625 51.294 39.670 29.753
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PHỤ LỤC 2: CHIÉN Lược ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, GIAI ĐOẠN 2016-2025
(Kèm theo Quyết định sổ: bị /QĐ-HĐQT ngày Ậíị/11/2016 của HĐQT Công ty cổ  phần cấp thoát nước Phủ Yên)

STT
Tên dự án, công trình/ 

Nguồn vốn đầu tư
Mục tiêu đầu tư

A r

Quy mô đâu tư/ Công suât Thời gian 
thực hiện Nguồn vốn

Tông kinh 
phí (tỷ 
đồng)

TÔNG Sỡ 585

A Vốn góp cổ đông; vay trong nưóc 345

1

Đầu tư cải tạo nâng cấp 
Nhà máy nước Tuy Hòa 
đạt công suất 
50.000m3/ng.đ

Nâng công suất nhà máy, đáp 
ứng đủ nhu cầu sử dụng nước 
sạch của người dân; tăng sản 
lượng tiêu thụ; thay đổi công 
nghệ từ xử lý nước ngầm sang 
nước mặt

Nâng công suât nhà máy đạt 
50.000m3/ngđ, gồm: Công trình 
thu nước mặt, khu xử lý 
50.000m3/ngđ; tuyến ống 
chuyển tải nước thô từ đầu 
nguồn về khu xử lý; bể chứa 
nước sach.

2017-2025 Yốn góp cổ đông 140

2
Nâng cấp, mở rộng Nhà 
máy nước Sông cầu từ 
5.000 lên 15.000m3/ng.đ

Xây dựng mới hoặc mở rộng 
nhà máy hiện hữu, đáp ứng đủ 
nhu cầu sử dụng nước sạch 
của người dân; tăng sản lượng 
tiêu thu.

15.000m3/ngày đêm 2018-2025

Vôn góp cô đông; vay 
trong nước (Phần công 
".rình đầu nguồn đề 
nghị sử dụng nguồn 
neân sách đầu tư)

65

3

Nâng cấp Nhà máy nước 
khu vực Đông bắc Sông 
Cầu từ 900m3/ng.đ lên 
5.000m3/ng.đ

Nâng công suât nhà máy đáp 
ứng đủ nhu cầu sử dụng nước 
sạch của người dân; phục vụ 
nước sản xuất cho cáo doanh 
nghiệp, tăng sản lượng tiêu 
thu.

5.000m3/ngày đêm 2017-2020

Vốn góp cổ đông 
(Phần công trình đầu 
nguồn đề nghị sử dụng 
nguồn ngân sách đầu 
tư)

40

4
Đầu tư nâng cấp, mở 
rộng một số nhà máy 
nước hiện hữu

Nâng công suât các nhà máy 
đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng 
nước sạch của người dân; góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế-xã hội cho địa phương.

Các nhà máy: Tuy An, La Hai, 
Sông Hĩnh, Sơn Hòa lên 
5.000m3/ng.đ; Phú Hòa, Phú 
Thứ lên 3.000m3/ngđ

2021-2025
Vay trong nước; vốn 
góp cô đông

100

Page 1
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STT
Tên dự án, công trình/ 

Nguồn vốn đầu tư
Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư/ Cồng suất Thòi gian 

thực hiện Nguồn vốn
Tông kinh 

phí (tỷ 
đồns)

B
Vốn đàu tư phát triển của doanh nghiệp; vay thương mại trong nước và huy động từ 
các nguồn khác 240

5
Phát triển tuyến ống dịch 
vụ cấp nước cho các khu 
dân cư trong toàn Tỉnh

Tăng sản lượng nước tiêu thụ 
theo kế hoạch kinh doanh 
hàng năm của Công ty

Đầu tư mở rộng mạng lưới 2016-2025

Yôn đâu tư phát triên 
của doanh nghiệp; vay 
trong nước và huy 
đông các nguồn khác

70

6

Thay đổi công nghệ; thay 
thế máy móc thiết bị; cải 
tạo các tuyến ống cũ 
(trên 15 năm)

Đổi mới công nghệ, tăng năng 
suất lao động, giảm tiêu hao 
điện; giảm thất thoát thất thu

2016-2025
Vốn đầu tư phát triển 
của doanh nghiệp; vay 
trong nước

70

7
Đầu tư mở rộng một số 
ngành nghề kinh doanh 
khác

Các hoạt động sản xuất kinh 
doanh phụ trợ khác ngoài hoạt 
động sản xuất nước sạch

2016-2025

Vôn đâu tư phát triên 
của doanh nghiệp; vay 
trong nước và huy 
đông các nsuồn khác

100

Page 2



PHỤ LỤC 3: KỂ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định sổ: 0? /QĐ-HĐQT ngày Ầ ^ l  1/2016 của HĐQT Công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên)

STT Chỉ tiêu ĐVT
K Ể HOẠ CH  SXKD GIAI ĐOẠN 2016-2020 Tăng trưởng

2016 2017 2018 2019 2020 Tổng cộng BQ

А Chỉ tiêu SXKD

1 Sản lượng nước sản xuất l.OOOm3 12.230 12.911 13.585 14.375 15.185 68.000 105%

2 Sản lượng nước sạch tiêu thụ l.OOOm3 9.600 10.200 10.800 11.500 12.300 54.000 106%

Tỷ lệ tăng trưởng % 100% 106% 106% 106% 107%

3 Tỷ lệ thất thoát, thất thu nưcrc sạch % 21,5% 21,0% 20,5% 20,0% 19,0%

В Chỉ tiêu tài chính

1 Tổng doanh thu Tr.đồng 78.517 83.000 109.000 118.000 139.000 528.000

Trong đó:

- Hoạt động kinh doanh nước sạch Tr.đồng 67.500 73.000 97.200 104.000 123.000 465.000

- Hoạt động khác Tr.ãồng 11.017 10.000 12.000 14.000 16.000 63.000

Tốc độ tăng trưcmg % 100% 106% 131% 108% 118% 113%

2
Tổng vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp 
(phần vốn Nhà nước nắm giữ tại DN)

Tr.đồng 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400

3 Tổng vốn điều lệ Tr.đồng 236.000 236.000 286.000 336.000 386.000

4 Nộp ngân sách (thuế) Tr.đồng 4.765 5.353 6.598 6.977 7.854 32.000

Tốc độ tăng trưởng % 100% 112% 123% 106% 113% 112%

5 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 8.324 10.929 13.753 15.000 16.500 65.000

Tốc độ tăng trưởng % 100% 131% 126% 109% 110% 115%

6 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 6.659 8.743 11.000 12.000 13.000 51.000

7 LN sau thuế/ vốn  điều lệ % 2,82% 3,70% 3,85% 3,57% 3,37% 3,46%

8 Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ % 2,50% 3,50% 3,50% 3,20% 3,00% 3,14%

9 Tổng nợ phải trả Tr.đồng 144.600 131.200 117.900 104.600 91.200

\YCũ\ ^  ‘5?- /„' //



PHỤ LỤC 4: KỂ HOẠCH ĐẦU T ư  PHÁT TRIỂN, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số: 02 /QĐ-HĐQT ngày AIỊ/11/2016 của HĐQT Công ty cồ  phần cấp thoát nước Phủ Yên)

STT
Tên dự án, công 

trình/ Nguồn vốn đầu 
tư

Mục tiêu đầu tư Quy mô đàu tư/ Công 
suất

Thòi
gian
thực
hiên

r \

Phân bô vôn đâu tư theo năm
•?

r f “í ATông 
kinh phí
(tỷ đồng)

Nguồn vốn
2016 2017 2018 2019 2020

TỎNG SÓ 15,0 31,0 70,0 75,0 44,0 235

A Vốn góp cổ đông 0,0 21,0 50,0 55,0 24,0 150

1

Đầu tư cải tạo nâng 
cấp Nhà máy nước Tuy 
Hòa đạt công suất 
30.000m3/ng.đ

Nâng công suất nhà máy, 
đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng 
nước sạch của người dân; 
tăng sản lượng tiêu thụ; thay 
đổi công nghệ từ xử lý nước 
ngầm sang nước mặt

Nâng công suất nhà 
máy đạt 30.000m3 /ngđ 
gồm: Công trình thu 
nước mặt; đầu tư bế 
lắng 30.000m3/ngđ để 
phù họp với công nghệ 
xử lý nước mặt; xây 
dựng 01 bể chứa dung 
tích 50Om3; xây dựng 
tuyến ống chuyển tải 
nước thô từ trạm bơm 
về khu xử lý.

2017-
2020 15,0 30,0 30,0 5,0 80 Vốn góp cổ đông

2

Nâng cấp, mở rộng 
Nhà máy nước Sông 
Cầu từ 5.000 lên 
8.000m3/ng.đ

Xây dựng mới hoặc mở rộng 
nhà máy hiện hữu, đáp ứng 
đủ nhu cầu sử dụng nước 
sạch của người dân; tăng sản 
lượng tiêu thụ.

Đầu tư mới khu xử lý 
3.000m3/ngđ để đạt s c  
8.000m3/ngđ; đầu tư 
công trình thu đầu 
nguồn.

2018-
2020 10,0 10,0 10,0 30

Vôn góp cô đông 
(Phần công trình 
đầu nguồn đề 
nghị sử dụng 
nguồn ngân sách 
đầu tư)

3

Nâng cấp Nhà máy 
nưó'c khu vực Đống 
bắc Sông Cầu từ 
900m3/ng.đ lên 
5.000m3/ng.đ

Nâng công suất nhà máy, 
đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng 
nước sạch của ngưòi dân; 
tăng sản lượng tiêu thụ.

Nâng công suất nhà 
máy từ 900 lên 
5.000m3/ngđ

Paqe 1

2017-
2020 6,0 10,0 15,0 9,0 40

Vôn góp cô đông 
(Phần công trình 
đầu nguồn đề 
nghị sử dụng 
nguồn ngân sách 
đầu tư)



STT
Tên dự án, công 

trình/ Nguồn vốn đàu 
tư

Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư/ Công 
suất

Thòi
gian
thực
hiên

? r  >
Phân bô vôn đâu tư theo năm

•>rnp ÁTông 
kinh phí 
(tỷ đồng)

> r

Nguôn vôn
2016 2017 2018 2019 2020

B
Vốn đầu tư phát Iriển của doanh nghiệp; vay trong nước và huy động từ 
các nguồn khác 15,0 10,0 20,0 20,0 20,0 85

I Các dự án chuyển tiếp từ 2015 hoàn thành 2016 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2

1

Nâng câp khu xử lý 
Nhà máy nước Sông 
Cầu từ 3.000 lên
5.000m3/ngđ

Nâng công suất Khu xử lý, 
đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng 
nước sạch của người dân; 
tăng sản lượng tiêu thụ.

Nâng công suất khu xử 
lý tò 3.000 lên 
5.000m3/ngđ

2014-
2016 3,5 3,5

2

Nâng công suât Nhà 
máy nước thị trấn Hai 
Riêng từ 2.000 lên 
3.000m3/ngày đêm

Nâng công suất nhà máy, 
đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng 
nước sạch của người dân; 
tăng sản lượng tiêu thụ.

Nâng công suất nhà 
máy từ 2.000 lên 
3.000m3/ngđ

2014-
2016 1,5 1,5

3

Đầu tư mở rộng mạng 
lưới để đấu nối cấp 
nước cho các hộ dân 
khu vực thị trấn Hòa 
Vinh, huyện Đông Hòa 
và xã An Chấn, huyện 
Tuy An theo Chương 
trình Un-Habitat

Mở rộng mạng lưới để tăng 
khách hàng sử dụng, tăng 
sản lượng.

Đầu tư các tuyến ống 
dịch vụ; đấu nối cho 
1.000 hộ

2015-
2016 2,0 2,0

4

Xây dựng mới 01 
giếng thu nước mặt, 
công suất 
3.000m3/ngày đêm tại 
khu vực xã Hòa Thắng, 
huyện Phú Hòa

Bổ sung nguồn cho khu xử 
lý Nhà máy nước Tuy Hòa

Công trình khai thác 
nước mặt, công suất 
3.000m3/ngđ/giếng

2015-
2016 0,5 0,5

5
Phát triển mạng Khu 
phố Phước Hậu 3, P9, 
TP Tuy Hòa

Mở rộng mạng lưới để tăng 
khách hàng, tăng sản lượng 
nước tiêu thụ

2015-
2016 0,7 0,7
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STT
Tên dự án, công 

trình/ Nguồn vốn đầu 
tư

Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư/ Công 
suất

Thời
gian
thực
hiên

Phân bổ vốn đàu tư theo năm
9TH ATông 

kinh phí 
(tỷ đồng)

Ị

Nguồn vốn
2016 2017 2018 2019 2020

II Các dự án mói íriên khai từ năm 2016 6,8 10,0 20,0 20,0 20,0 76,8

6

Phát triển tuyến ống 
dịch vụ cấp nước cho 
các khu dân cư trong 
toàn Tỉnh

Tăng sản lượng nước tiêu 
thụ hàng năm

2016-
2020 2,8 5,3 5,0 5,0 5,0 23

Vốn đầu tư phát 
triển của doanh 
nghiệp và huy 
động các nguồn 
khác

7

Đầu tư mới giếng khai 
thác nước mặt bổ sung 
nguồn cho Nhà máy 
nước Tuy Hòa

Thay thê một sô giêng khoan 
bị suy thoái không đủ lưu 
lượng; chuyển đổi nguồn 
khai thác từ nước ngầm sang 
nước mặt; cung cấp đủ 
nguồn cho khu xử lý Nhà 
máv nước Tuv Hòa

Công trình khai thác 
nước mặt, công suất 
5.000m3/ng.đ/giếng

2016-
2020 3,0 3

Vốn đầu tư phát 
triển của doanh 
nghiệp

8

Thay đổi công nghệ; 
thay thế máy móc thiết 
bị; Thay thế một số 
tuyến cũ

Đổi mới công nghệ, tăng 
năng suất lao động, giảm 
tiêu hao điện; giảm thất 
thoát thất thu

2016-
2020 1,0 4,0 5,0 5,0 5,0 20

Vốn đầu tư phát 
triển của doanh 
nghiệp

9
Đầu tư mở rộng một số 
ngành nghề kinh doanh 
khác

Các hoạt động sản xuất kinh 
doanh phụ trợ khác ngoài 
hoạt động sản xuất nước 
sạch

2016-
2020 10,0

...............

10,0 10,0 30

Vốn đầu tư phát 
triển của doanh 
nghiệp và huy 
động các nguồn 
khác
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