
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN LAN NUNG CHAY VAN ĐIEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 40/TTr-HĐQT Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
(Về việc phê duyệt Quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn: 

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ  đông thường niên Công ty năm 2018

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội-
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy 
đinh vc quyet toan dự an hoàn thành thuộc nguôn vôn Nhà nước'

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông 
Công ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển về việc dừng Dự án đầu tư xây dựng
công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình-

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán dự án dừng 
thực hiện vĩnh viễn, cụ thể như sau:

Tại Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông 
thương men Cong ty năm 2017, Đại hội đông cổ đông đã quyết nghị’

- Dừng dự án đâu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình 
(dự án);

- Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện dừng dự án theo đúng quy 
định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Triên khai Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty lập 
Báo cáo quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn theo đúng quy định và thuê tư vấn 
lập Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo quyết toán dự án (đến thời điểm 30/6/2017)

Theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy 
định vê quyêt toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước thì thẩm quyền phe 
duyệt quyêt toán dự án thuộc Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, Hội đồng quản trị trinh 
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn theo các

m  H l i n C T  n V ì i y  n n i K



1. Tên công trình: Nhà máy phân bón NPK Thái Bình.

2. Chu đau tư: Công ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển.

3. Địa điểm xây dựng: Cụm Công nghiệp Đồng Tu, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 
Bình (Ban đâu tại Cụm công nghiệp Vũ Quý, Kiến Xương, Thai Bình).

4. Thời gian khởi công: 12/2007.

5. Thời gian dừng đầu tư: 5/2011.
6. Kết quả đầu tư:

6.1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn Được duyệt

V Ị .  u u r i g

Thực hiện

Đã thanh toán Còn được 
thanh toán

1 2 3 4
Tổng số 28.570.589.780 18.682.794.067 1.330.000

- Vôn ngân sách nhà nước
- -

- Vôn TD ĐTPT của nhà nước
- -

- Vôn TD nhà nước bảo lãnh
- -

- Vôn ĐTPT của đơn vị 28.570.589.780 18.682.794.067 1.330.000

6.2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đỏng
STT Nội dung chi phí Dự toán được duyệt

V Ị .  u ư n g

Đề nghị quyết toán
1 2 3 4

Tổng số 28.570.589.780 18.684.124.067
1 Bôi thường, hỗ trợ, tái định cư 0 586.923.500
2 Xây dựng 21.460.927.291 13.839.095.000
3 Thiết bị 4.039.241.539 1.587.145.609
4 Quản lý dự án 411.782.630 31.064.310
5 Tư vấn 1.432.956.803 1.236.087.985
6 Chi phí khác 10.877.172 1.403.807.663
7 Chi phí dự phòng 1.214.804.345

---------------------- -----------------------------------------
0

Ghi chú: Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cu lấy từ chi phí dụ phòng. 

7. Chi phí đâu tư đirợc phép không tính vào tài sản: 12.087.620.411 đồng



Đơn vị: đồng

Nôi dung
Thuộc Chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý

Giá trị thực tế Giá trị quy đổi Giá trị thực tế Giá trị quy đổi

1 2 3 4 5

Tổng số 1. 475 .923.300 - - -

1 -Tài sản dài hạn (tài sản cố định) 1.475.923.300 - - -

2-Tài sản ngắn hạn - - - -

9. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 13.563.543.711 
đông (mười ba tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm bốn mươi ba nghìn, bảy 
trăm mười một đồng) theo quy định của pháp luật.

10. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2017 là:

10.1. Nợ phải thu: 0 đồng.

10.2. Nợ phải trả: 1.330.000 đồng.

(một triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).

Kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt.

Hồ sơ kèm theo:

- Báo cáo quyết toán dự án do Công ty lập ngày 15/7/2017;
- Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo quyết toán dự án đến thời điểm ngày 

30/6/2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam lập;

- Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn ngày 05/01/2018 
của Tổ thẩm định do Hội đồng quản trị Công ty thành lập.

Nơi g ử i :
- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT
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