
TỜ TRÌNH
Wv: ĐiềiU,chỉnh độ thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất phân lân 

nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn -  Thanh Hoa”

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

„• a H  "?: Xầy dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam-

... ,.c ĩ  f  ^  định số 59/20I5/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phù về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng-

Â ° ^ Cứ ? uyf* Ji!* số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015 cùa Đại hội đồng
1  Í L ? s  1y ,CA phần phân lân nung <**y v ă ,  Điển về Việc phê duyệt dự án 
au tư xay ựng ‘Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn 

Điên tại khu B - Khu công nghiệp Bỉm Sơn - Thanh Hoa-

tv „Ẳ ■? 89/BC"PLVĐ ngày 9/4/2018 của Tổng giám đốc Công
L !  I I  đ u ,1 l ờộ í ực hi! n ^  án Nllà máỳ sản « 3 t  phân lân nung

chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn -  Thanh Hóa-

t ; C ' Cán cứ Nghị quy^  s° 32/NQ-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản 

Căn cứ tình hình thực tế triển khai dự án.

rtA rt, trị kính trỉnh Đạị hội đầng c° đôns  về vi?c điều chinh tiến
độ thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK
Văn Điển tại Bỉm Son -  Thanh Hóa” (Dự án) với nội dung như sau:

I- NỘI DUNG:

1- Tình hình triển khai dự án:

I QUÂếLđịnJl pshê duyệt;dự !"  số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015 của
thưc h * đ ng ỉ ty “  Phần ph™ ^  nung chảy Văn Điển, tiên độ
t  ! "  i"  the° ? hu<ms thức cuốn chiếu, theo khả nàng phát triển tụ  
tmímgvà tiến độ di dời phù hạp chủ tnrong của thành phố H ^ fộ i; tiến độ thực

nhân r  Gi! ‘ đT , ! : ? UýIVĩ 015 đẶa q“ý Iv/2016 ■ Xây nhà máy sản xuất phân lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm-



Giai đoạn 2: Quý IV/2016 đến quý III/2017 - Xây dựng nhà máy sản 
xuất phân bón NPK công suất 200.000 tấn/năm;

- Giai đoạn 3: Quý 11/2017 đên quý 11/2018 — Mở rộng nhà máy sản xuất 
phân lân nung chảy, nâng công suất lên 500.000 tấn/năm., '

Hiện nay, Dự án đang trong giai đoạn thực hiện: Thiết kế bản vẽ thi công 
va dự toán giai đoạn 1 đã được thâm định, thâm tra và đang hoàn thiện thủ tục 
trinh HỘI đông quản trị xem xét phê duyệt. Thiêt kê BVTC giai đoạn 2 và giai 
đoạn 3 đã được Công ty kiểm tra và thực hiện các bước tiếp theo để trình Sở 
Công thương Thanh Hóa thẩm định. Thi công xong gói thầu XL-GĐ1-01 “San 
nên và thi công hồ đệm”, đang triển khai thi công gói thầu XL-GĐ1-03 “Tường 
rào và cổng(28,29).

Do nhiêu yêu tô khách quan và chủ quan, Dự án đã bị chậm so với tiến độ 
đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do công tác lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi 
cong va lạp dự toán kéo dài; công tác thiêt kê bản vẽ thi công và lập dự toán 
chậm. Các văn bản quy định về đầu tư xây dựng thay đổi, phải thực hiện nhiều 
thủ tục và chờ hướng dẫn về công tác thẩm định thiết kế và dự toán kéo dài- Quy 
hoạch 1/2.000 của khu B, khu công nghiệp Bỉm Sơn, Thanh Hóa điều chỉnh nên 
Công ty phải điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án do cốt san nềri trong thiết kế 
cơ sở không còn phù hẹyp với quy hoạch mới. Tiến độ phê duyệt TBKVTC và dự 
toan giai đoạn 1 chậm do cân làm rõ một sô nội dung đê làm cơ sở phê duyệt 
và một số nguyên nhân khác.

Công ty đã yêu cầu để đơn vị tư vấn ( Công ty cổ  phần thiết kế công 
nghiẹp Hoa chat — CECO) thực hiện việc tính toán lại tông mức đầu tư và hiệu 
quả dự án; sau khi xem xét lại hiệu quả của Dự án tại thời điểm Quý IV/2017 
cho thây Dự án vân đảm bảo khả thi, cụ thể: Nếu thi công toàn bộ cả ba lò cao 
giai đoạn 1 đến quý 1V/2019 thì có chỉ tiêu NPV = 32,7 tỷ đồng > 0 IRR > 
10,54,1 > 9,87; sau khi đưa vào sản xuất ngay trong năm đầu tiên bị lỗ trên 40 tỷ 
đông; điêm hòa vốn tại năm thứ 4 của giai đoạn vận hành là 95,9%; hệ số trả nợ 
bình quân là 1,19.

So với tiến độ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 8/4/2015 thì 
Dự án đã chậm gân 3 năm. Đến nay, tình hình thực tế về chính sách của Nhà 
nước, thành phố Hà Nội và diễn biến của thị trường phân bón đã có những thay 
đổi, có ảnh hưởng đến việc di dời và hiệu quả đầu tư Dự án:

- v ề  điều kiện di dời nhà máy:

Trươc đay, thanh pho Ha. Nọi đã co các văn bản thông báo vê việc Công ty 
thuộc diện các doanh nghiệp phải thực hiện di dời trước năm 2015 tuy nhiên 
cho đên nay thành phô Hà Nội đã ký họp đồng cho Công ty tiếp tục thuê đất tại 
khu vực Van Đien đen hêt năm 2020 và chưa có Quyêt định cụ thể về việc di dời 
nhà máy sản xuất của Công ty ra khỏi khu vực Văn Điển.

- v ề  tình hình thị trường tiêu thụ:



Hiện nay, Công ty đang sản xuất 03 lò cao với sản lượng tiêu thụ phân lân 
nung chảy khoảng 260.000/năm và chỉ có khả năng tiêu thụ tăng thêm tối đa 
80.000-100.000 tấn phân lân nung chảy/năm (tương đương sản lượng của 01 lò 
cao mơi được đâu tư tại Thanh Hóa). Tuy nhiên, theo tính toán lại hiệu quả kinh 
tê của dự án thấy rằng nếu đầu tư 01 lò cao tại dự án mới sẽ không hiệu quả 
băng việc đầu tư đồng thời 03 lò cao, nhưng nếu xây dựng cả 03 lò cao trong 
giai đoạn 1 khi nhà máy cũ chưa di dời khỏi khu vực Văn Điển thì tổng công 
suất sản xuất phân lân nung chảy của Công ty lên đến 600.000 tấn/năm- như vậy 
sẽ dư thừa khoảng 200.000 tấn/năm, gây lãng phí đầu tư làm cho dự án và sản 
xuât kinh doanh của cả Công ty bị lỗ.

Với những căn cứ như trên, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án là cần
thiet đê găn liên kê hoạch di dời với đầu tư mới để đảm bảo hiệu quả sản xuất
kinh doanh hiện nay và định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Việc điều
chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Nhà nước về đầu tư xây 
dựng công trình.

2- Phương án điều chỉnh tiến độ:

, ,Sau khi nghiên cứu và phân tích thực tế các yếu tố ảnh hưởng đến Dự án
đề xuất phương án điều chỉnh tiến độ:

Tạm gian tien đọ thực hiện Dự án đên cuôi năm 2018. Sau khi cập nhật 
chính sách của ƯBND thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan về kế hoạch di 
dời, tình hình thực tê và nhu cầu của thị trường để tổng hơp báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

II-Ý  KIẾN, KIẾN NGHỊ:

x Ỵới những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty đền nghị Đại hội 
đông cố đông xem xét quyết định:

1. Chấp thuận giãn tiến độ thực hiện Dự án “Nhà máy sản xuất phân lân
nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại khu B, khu công nghiệp Bỉm Sơn
Thanh Hóa đên cuôi năm 2018. Sau khi cập nhật kế hoạch di dời theo yêu cầu
của thành phố Hà Nội, tình hình thực tế để lập tiến độ (điều chỉnh) triển khai Dự 
án.

^2. Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện và phê duyệt tiến 
độ điêu chỉnh Dự án “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK 
Văn Điên tại khu B, khu công nghiệp Bỉm Sơn, Thanh Hóa” theo đúng quy định
hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
tập thê, cá nhân trong việc triển khai thực hiện giai đoan 1 của Dư án châm tiến 
độ.



Nơi nhận:
-  Như trên;
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