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TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch đầu tư năm 2021
Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí xin báo
cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình công tác đầu tư và kế hoạch đầu tư năm 2021 của
Công ty như sau:
1. Tình hình công tác đầu tư:
Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, do diễn biến hoạt động SXKD gặp nhiều
khó khăn về nguồn việc, kéo theo khó khăn về tài chính nên Công ty đã tạm dừng công
tác đầu tư. Công ty không đầu tư mua sắm mới thiết bị thi công mà tận dụng triệt để các
thiết bị hiện có hoặc thuê ngoài để giảm thiểu gánh nặng về tài chính. Về công tác đầu tư
xây dựng cơ bản, Công ty không thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa lớn mà chỉ thực hiện
duy tu, bảo dưỡng một số hạng mục công trình cần thiết tại Bãi cảng Chế tạo Kết cấu kim
loại và Thiết bị Dầu khí nhằm duy trì hoạt động sản xuất.
2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim
loại và Lắp máy Dầu khí;
- Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, một số hạng mục công trình trên Bãi cảng Chế
tạo kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí đã và đang bị xuống cấp;
Để đảm bảo điều kiện tốt, phục vụ các hoạt động khai thác dịch vụ cũng như thi
công các công trình/ dự án trên Bãi cảng, đặc biệt là thi công các hạng mục của dự án Tổ
hợp Hóa dầu Miền nam Việt Nam và đón đầu các dự án dự kiến triển khai trong năm 2022
như: dự án giàn DK của Bộ Quốc phòng, các công trình của VSP, các dự án của PVN…
Năm 2021, Công ty kế hoạch thực hiện nâng cấp sữa chữa, san lấp, bù lún cho một số khu
vực đường, bãi thi công trên Bãi cảng đã bị xuống cấp.
Ngoài ra, các dự án điện gió là lĩnh vực tiềm năng mà PVC-MS đang hướng tới để
mở rộng ngành nghề SXKD. Hiện Công ty đang theo đuổi chào thầu các dự án Thăng
Long – Kê gà, La gàn – Bình Thuận, Trà Vinh… Việc thi công dự án điện gió sẽ cần phải
đầu tư thêm các thiết bị mới, tuy nhiên PVC-MS vẫn tiếp tục tận dụng triệt để các thiết bị
hiện có và chỉ đầu tư thêm gối đỡ, biện pháp thi công và thiết bị nhỏ lẻ khác để phục vụ
dự án. Đồng thời, để đảm bảo hiệu quả công tác đầu tư, PVC-MS sẽ cân đối số thiết bị đầu
tư đáp ứng theo gói thầu và lựa chọn thời điểm thích hợp để đầu tư thiết bị thi công sau
khi trúng thầu.
Trên cơ sở sau khi xem xét nhu cầu thực tế, mức độ cần thiết đầu tư, PVC-MS xây
dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2021
như sau:
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ĐVT: Tỷ đồng;
Dự án

Stt

Kế hoạch đầu tư

Tổng mức
đầu tư

Năm 2021

Năm 2022

12,50

8,75

3,75

20,00

10,00

10,00

2,00

1,00

1,00

34,50

19,75

14,75

Dự án đầu tư Xây dựng cơ bản

I

Nâng cấp sửa chữa, san lấp, bù lún khu
vực bãi thi công dự án Bãi cảng Chế tạo
Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí
II

Dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công

1

Gối đỡ và biện pháp thi công phục vụ dự án
điện gió

2

Thiết bị khác
Tổng cộng

Ghi chú:
-

Nguồn vốn đầu tư: 30% vốn tự có và 70% vốn vay từ các tổ chức tín dụng;
Tiến độ đầu tư dự án: từ Quý III năm 2021 đến Quý I năm 2022.

- Công ty sẽ tổ chức xây dựng phương án đầu tư trình Tổng công ty PVC xem xét,
báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi triển khai thực hiện
đầu tư.
Hội đồng quản trị xin báo cáo Kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết
cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và
ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo
đúng các quy định hiện hành và báo cáo Đại hội tại kỳ gần nhất.
Trân trọng cám ơn./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TK-QLKT.
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