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BÁO CÁO 
 Đại hội đồng cổ đông V/v kế hoạch SXKD, 

 đầu tư các dự án giai đoạn 2011-2013 
  

Căn cứ định hướng phát triển, vai trò và vị thế, như năng lực sản xuất, tính 
đa dạng của sản phẩm, trên cơ sở thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty mẹ - Tổng công ty các năm trước khi cổ phần hóa. Tổng công ty Thép Việt 
Nam đã tính toán và dự kiến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 
2011 – 2013 như sau:  

 1. Kế hoạch sản lượng của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam giai 
đoạn 2011-2013: 

    Sản lượng (tấn) 

Mặt hàng  
Công suất 
(tấn/năm) 2011 2012  2013

Luyện thép  500.000 500.000 510.000  520.000

Thép cán dài  400.000 430.000 420.000  450.000
Thép cán dẹt   405.000  190.000  300.000   400.000

 2. Kế hoạch một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ - Tcty Thép Việt Nam: 

TT Chỉ tiêu   2011  2012   2013

1 Vốn điều lệ  6.780.000 8.000.000  8.000.000

2 Tổng tài sản  17.500.000 18.000.000  18.600.000

3 Doanh thu  14.000.000 16.500.000  18.000.000

4 Nộp ngân sách  550.000 580.000  650.000

5 Tỷ lệ cổ tức hàng năm   7%  9%   11%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013 được xây dựng trên cơ 
sở phân tích, đánh giá các yếu tố khách quan, khả năng, năng lực sản xuất kinh 
doanh của Tổng công ty và dựa trên các kết quả thực tế đã đạt được trong các năm 
qua, cụ thể như sau: 

- Về môi trường kinh doanh: Kinh tế đất nước ổn định, hệ thống pháp luật 
đang dần được hoàn thiện, nhu cầu tiêu dùng trong toàn xã hội tăng. 

- Về năng lực sản xuất: Tận dụng được các thế mạnh của ngành, công suất 
sản xuất lớn, các dự án lớn về thép đều có sự tham gia của Tổng công ty. Dựa trên 
năng lực sản xuất thực tế của Công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết 
trong hệ thống đã đạt được trong những năm vừa qua.  
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- Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thép ngày càng mở rộng, các lĩnh vực xây 
dựng, hạ tầng, … là đầu ra của ngành thép được dự báo sẽ tăng khoảng 7% mỗi 
năm đến 2025. 

- Mức tăng trưởng các chỉ tiêu tài chính mỗi năm trong giai đoạn 2011-2013 
được xây dựng bám sát mức tăng trưởng bình quân của ngành thép (10 - 20%). 

- Tỷ lệ cổ tức 7% năm 2011 được xây dựng trên cơ sở năm tài chính 12 
tháng. 

3. Kế hoạch đầu tư các dự án thép và dự án Bất động sản giai đoạn 2011-
2013: 

Trước mắt, trong giai đoạn (2010-2013), VNSTEEL tập trung hoàn thành 
các dự án trọng điểm theo dự kiến là : 

- Dự án thép tấm cán nóng công suất 2 triệu tấn/năm; 
- Dự án mỏ sắt Quý Sa và nhà máy cán thép Lào Cai: công suất khai thác 

mỏ 3 triệu tấn quặng/năm. Nhà máy gang thép công suất 1 triệu tấn/năm (giai 
đoạn 1 công suất 500.000 tấn/năm phôi thép) với tổng mức đầu tư ước tính 5.775 
tỷ đồng; 

- Dự án Cảng Thị Vải : xây dựng cảng với quy mô 2-3 triệu tấn/năm. Tổng 
mức đầu tư khoảng 130 triệu USD. Tiến độ hoàn thành dự kiến 2012; 

- Đầu tư chiều sâu cho Công ty Thép Miền Nam.  
- Một số dự án Bất động sản dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2011 -2013: 

Dự án Trung tâm dịch vụ tại Kim Thành Lào Cai (vốn đầu tư 29.820 triệu đồng), 
DA Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ công cộng tại 120 Hoàng Quốc Việt ( vốn đầu 
tư 196.495 triệu đồng), Nhà ở cao tầng kết hợp DV công cộng tại 19/20 Tự Quyết, 
TP. Hồ Chí Minh (vốn đầu tư 59.835 triệu đồng),Văn phòng cho thuê kết hợp 
dịch vụ thương mại tại Lạc Trung, Hà Nội (vốn đầu tư 34.540 triệu đồng), Nhà ở 
cao tầng kết hợp DV công cộng tại 736 Ngô Quang Huy, TP. Hồ Chí Minh (vốn 
đầu tư 85.738 triệu đồng),… 

Hội đồng Quản trị Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản 
xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư các dự án thép và dự án BĐS giai đoạn 2011 -
2013 như trên. 

Trân trọng kính trình./. 

Nơi nhận: 
- Các Cổ đông Tcty Thép VN; 

- Lưu: 

KT. TB CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 

CT. HĐQT TCTY THÉP VIỆT NAM 
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