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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt 

Nam xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công 

ty trong năm 2010 và định hướng năm 2011 như sau: 

 

A. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010: 

 

I/ Thành phần của Hội đồng quản trị hiện nay gồm 05 thành viên sau: 

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT. 

2. Ông Vũ Trọng Toàn – Phó Chủ tịch HĐQT. 

3. Ông Bùi Ngọc Hưng – Ủy viên. 

4. Ông Đoàn Văn An – Ủy viên. 

5. Ông Nguyễn Ngọc Minh – Ủy viên. 

 

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thêm một số vị trí trong Ban 

Tổng giám đốc. Cụ thể: 

1. Bà Tống Thị Xuân – Phó Tổng giám đốc. 

2. Bà Hoàng Thu Hằng – Phó Tổng giám đốc. 

 

II/ Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Về cơ bản, tình hình kinh tế trong nước năm 2010 có chuyển biến tích cực hơn 

so với năm 2009 nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Tuy nhiên, trong năm 2010, các 

thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2010, 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 và 02 

phiên họp trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ban hành 30 Nghị quyết cùng 26 

Quyết định. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã gửi ý kiến bằng văn bản để việc hoạt động 

đầu tư các dự án có hiệu quả và đúng tiến độ. Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình 

thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo 

kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh của mình. Các Nghị quyết, Quyết định ban hành đều dựa trên sự 

thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. Tuy nhiên, do một số các Ủy viên 



HĐQT làm việc kiêm nhiệm và đang nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các Doanh nghiệp 

khác nên việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế đôi khi còn chưa kịp 

thời, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy vậy, cùng với 

sự đồng hành, ủng hộ của Quý vị cổ đông, sự sáng suốt, linh hoạt của Ban lãnh đạo và 

sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2010, PVR đã đạt được 

một số thành công nhất định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, 

đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tạo việc làm ổn định và thu nhập ngày càng nâng cao 

cho người lao động, cũng như đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. 

1. Công tác sản xuất kinh doanh: 

Với mục tiêu chiến lược được xác định, HĐQT, Ban điều hành và gần 80 cán 

bộ công nhân viên Công ty đã cố gắng nỗ lực vượt lên những thách thức, khó khăn để 

thực hiện công tác quản trị và kinh doanh một cách tốt nhất cho Công ty trong năm 

2010 và kết quả đạt được như sau: 

- Doanh thu năm 2010 đạt 50,94 tỷ đồng đạt 47,61% so với chỉ tiêu kế hoạch 107 tỷ 

đồng Đại hội đồng cổ đông đặt ra, tăng 197,06% so với năm 2009.  

- Lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt 32,85 tỷ đồng đạt 55,28% so với chỉ tiêu kế 

hoạch 59,43 tỷ đồng Đại hội đồng cổ đông đặt ra, tăng 424,97% so với năm 2009. 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt 25,10 tỷ đồng đạt 56,32% so với chỉ tiêu kế 

hoạch 44,57 tỷ đồng Đại hội đồng cổ đông đặt ra, tăng 394,03% so với năm 2009. 

- Chia cổ tức cho các cổ đông: 30 tỷ đồng (tương ứng với 10%). 

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 

Theo kế hoạch đầu tư và chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội 

đồng quản trị đã phê duyệt và đầu tư các dự án lớn như: 

- Dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tản Viên, Ba Vì, Hà Nội. 

- Dự án Trung tâm thương mại, Văn phòng và Khách sạn tại Quảng Ninh; 

- Dự án xây dựng chung cư CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội; 

- Dự án chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà 

Nội; 

- Dự án Khu đô thị Dầu khí Hạ Long – khu đô thị du lịch sinh thái Văn hóa Hạ 

Long, Quảng Ninh. 

- Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở căn hộ Magastar Duminium Vĩnh Hưng. 

3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trả theo mức đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cụ thể thù lao đối 



với Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 3.000.000 đồng/tháng và 

Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là 2.000.000 đồng/tháng. 

4. Công tác niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán: 

Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam đã thực hiện 

thành công công tác niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 

21/6/2010 với mã chứng khoán là PVR; đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, đúng 

quy định. 

5. Công tác tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng: 

Sau khi nhận được Quyết định số 723/UBCK-GCN ngày 01/11/2010 do Chủ 

tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký 

chào bán cổ phiếu ra công chúng cho PVR, PVR đã tổ chức thực hiện phân phối cổ 

phiếu theo đúng quy định của Pháp Luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVR và 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua. Tuy nhiên, do tình hình 

thị trường tài chính, chứng khoán đang có những diễn biến phức tạp và khó lường, tính 

thanh khoản của thị trường thấp, giá cổ phiếu của PVR trên thị trường thấp hơn 11.000 

đ/cổ phiếu nên có ít cổ đông hoăc nhà đầu tư đăng ký mua thêm. Vì vậy Hội đồng 

quản trị đã thông qua cho kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng trong đợt tăng 

vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng của PVR với kết quả như sau: 

- Tổng số cổ phiếu phát hành              : 30.000.000 cổ phiếu 

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối    : 23.100.913 cổ phiếu 

Trong đó:  + Cổ đông hiện hữu     : 11.087.913 cổ phiếu 

+ CBNV trong công ty   :        13.000 cổ phiếu 

Cổ đông chiến lược (OCEANBANK)   : 12.000.000 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu chưa phân phối hết   :   6.899.087 cổ phiếu 

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành 243.022.131.000 đồng (trong đó thặng 

dư vốn thu về sau đợt phát hành đã trừ đi chi phí phát hành là 11.888.944.000 

đồng) 

- Vốn điều lệ hiện tại     : 531,009 tỷ đồng 

 

6. Đánh giá: 

- Trong năm qua, HĐQT, Ban TGĐ đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao trên cơ 

sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của 

Công ty. 

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, linh hoạt trong việc xử 

lý kịp thời các công việc phát sinh. 



- Nhìn nhận một cách khách quan, trong thời gian qua HĐQT, Ban TGĐ đã nỗ lực 

chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và 

những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đặt ra. Các 

thành viên HĐQT, Ban TGĐ luôn cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ 

được giao phó, hành động vì lợi ích chung của Công ty. 

 

B. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011: 

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị. 

- Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản 

với hiệu quả cao nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành và 

phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2011 giao với kế hoạch dự kiến như sau: 

+ Doanh thu: 1.009,39 tỷ đồng. 

+ Lợi nhuận trước thuế: 146,95 tỷ đồng. 

+ Lợi nhuận sau thuế: 110,20 tỷ đồng 

+ Chia cổ tức: 84,96 tỷ đồng (tương ứng với 16%). 

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn 

nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công 

ty.  

- Chú trọng công tác nâng cao giá trị thương hiệu Công ty nhằm bảo vệ lợi ích của 

các Cổ đông. 

- Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu để đưa ra cách thức điều hành Công ty sao cho tốt 

nhất, đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty như: giao thêm một 

số quyền hạn cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc thực hiện các công việc tiếp 

theo sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT phê duyệt chủ trương. Tạo điều 

kiện để Ban lãnh đạo Công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách 

linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ, nắm bắt kịp thời các cơ hội của thị trường. 

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

 

C. Kết luận: 

Trong bối cảnh tình hình lạm phát tăng cao, tình hình chứng khoán sụt giảm, để 

đạt được kết quả kinh doanh như trên là sự nỗ lực đáng trân trọng của toàn thể Cán bộ 

nhân viên Công ty. Hội đồng Quản trị hết sức ghi nhận sự nỗ lực của Ban TGĐ và 

toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã cùng đồng sức đồng lòng để có thể đạt được 

những kết quả như trên và đặc biệt cảm ơn các Quý vị Cổ đông về những hỗ trợ tài 

chính mà Quý vị đã dành cho Công ty trong đợt phát hành vừa qua. 



Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2010 và những năm trước, cộng 

với tiềm năng thị trường, kinh nghiệm quản lý, đội ngũ lao động chuyên nghiệp, uy tín 

của PVR và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông, Hội đồng quản 

trị PVR tin tưởng và đặt ra mục tiêu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2011 giao và tiếp tục đưa PVR phát triển nhanh, bền vững và hiệu 

quả. 

 

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 

và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2011, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 

thông qua. 

 

Trân trọng! 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận: 

     - Đại hội đồng cổ đông; 

     - Ban TGĐ, Ban KS; 

     - Website Công ty; 

     - Lưu: VT, HĐQT. 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 



TAPDOm DAu KHf Qu6c GIA V$T NAM
CONG TY CO pHAN KINH DOANH

DJCH VQ CAOCAP DAu KHi VI(j:T NAM
86: J34-/PVR-KJIDT

VIv: Bao cao tinh hinh tlwc hi~n SXKD nam
2010 va k€ ho~ch SXKD nam 2011.

CONG HOA. xA HOI em) NGBlA ~T NAM
D{)c l~p - T\f do - H~nh phuc

Quang Ninh, NgayAf:thcmg 4-nam 2011

. Kinh gt'ri: Quy c6 dong cong ty PVR

DVT T' dA

Can cu Di~u l~ t6 chuc va ho~t dQng Cong ty CP kinh doanh Dich Vl,l Cao dp D~u
Khi Vi~t Nam sua d6i, b6 sung dB:duqc D~i hQi d6ng c6 dong (DHDCD) thong qua ngay
21/12/2010 v~ nQi dung bao cao DHDCD thuang men. T6ng giam d6c C6ng ty xin bao cao
vai Quy c6 dong tinh hinh th\!c hi~n ho~t dQng san xu~t kinh doanh nam 201.0 'va ke ho~ch
san xu~t kinh doanh nam 2011 cila Cong ty nhu sau:

1. Cac chi tieu kinh t~ th\fc hi~n nam 2010 va k~ ho~ch nam 2011
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2. Bao cao tlnh hlnh th\fc hi~n k~ ho~ch nam 2010
Trang nam 2010, duqc s\! quan tam chi d~o sat sao,quyet li~t cila cac c~p lanh d~o, cac

quy c6 dong, clIng vai s\! doan ket, quyet tam cila toan thS cong nhan vientrong Cong ty'

C6ng ty CP KD DVCC D~u kill Vi~t Nam - PVR 1



Cong ty CP KDDV cao d.p D~u Khi Vi~t Nam (PVR) dff vugt qua nhiSu kh6 khan, thach
thuc, tUng buac thvc hi~n d~u tu phat tri~n c6 hi~u qua cac dv an B~t oQng san, Trung tam
thuang m~i, du rich, khach s~, o~u tu tai chinh ... theo dinh huang cua BHDCB va HDQT
Cong ty.

So saM vai nam 2009, cac chi tieu kinh t~ thvc hi~n nam 2010 tang trucmg vugt b~c·.Chi
tieu tY l~ Doanh thu tang 197,06%; Lgi nhu~ truac thu~ tang 424,97%; cac khoan nQpng§.n
sach nha nuac tang 457,78%. Bff khai cong 02 (hai) dlJ an vai t6ng muc o~u tu gk 2.500 tY,
Ngoai ra, Cong ty off ti~p tl,lc tich ClJCthlJChi~n d~u tu va chuful bi d~u tu cac dv an offougc
HDQT phe duy~t chu truang vai t6ng muc o~u tu gk 8.000 tY; va tich cvc tim ki~m, nghien
Clru o~u tu cac dlJ an BDS khac, k~t hgp vai o~u tu tai chinh ngfuI h~ d~ t6i oa h6a ngu6n
lvc vS tai chinh, kinh nghi~m.

Bao cao chi ti~t k~t qua ho~t oQng san xu~t, kinh doanh nam 2010 cua Cong ty nhu sau:
2.1. Ho~t dQng d~u tu XDCB:

Trong nam 2010, Cong ty thlJc hi~n d~u tu 08 DlJ an, trong d6, 05 DlJ an .tr9ng oi~m c6
t6ng muc o~u tu khoang' 10.000 1'y 06ng, C\lth~ nhu sau:
- DV an chung cu cao t~ng va dich V\lthuang m~i CT10- CT11 Van Phil, Ha Bong, HN;
- DV an Trung tam thuang m~i, van phong va khach s~n t~i Quang Ninh;
- DlJ an Khu du lich Qu6c t~ cao c~p Tan Vien, Ba Vi, Ha NQi;
- DlJ an xay dlJng Khu chung cu CT15 Vi~t Hung, Long Bien, Ha NQi;
- DlJ an t6 hgp cong trinh, van phong lam vi~c, TTTM va can hQ cao c~p S6 9 Trk Thanh

Tong, Ha NQi;
- DV an Khu 00 thi sinh thai, thuang m~i, dich V\lBao Vi~t (DlJ an thanh phk khu 00 thi du

lich sinh thai van hoa H~ Long, Quang Ninh)
- DlJ an TTTM, van phong va chung cu cao tkg t~ 1283 duang Giai Ph6ng;
- DlJ an Trung tam thuang m~i va nha a can hQDuminium VInh Hung.
2.2. Tinh hinh thU'chien cac Du an:
.:. DlJ an chung eu ~ao t§ng va di;h V\l thuang m~i CT10- CT1-1Van Phil, Ha Bong, HN: Dff

khai cong thang 10/2010; hoan thanh cong tac thi cong C9Cthi nghi~m; hoan thanh 70%
cong tac thi cong C9Cd~i tra; hoan thanh thuang thao, kY kSt Hgp d6ng EPC (Hgp d6ng
t6ng th~u) khong diSu chinh gia vai nha th~u PVC Ha NQi theo tinh thk van ban s6
175/HDQT-XLDK ngay 22/3/2011 vS phuang an triSn khai thlJc hi~n dlJ an cua T6ng
cong ty PVC; offhoan thanh vi~c huy oQngv6n g6p cho 100% san phfun can hQcua dV an;
offhoan thanh cong tac thu tiSn g6p v6n ogt 1.

•:. DlJ an Trung tam thuang m~i, van phong va khach s~ t~i Quang Ninh: Bff khai cong xay
dlJng dv an thang 2/2010; thlJc hi~n mQt phk cong tac thi cong c9c thi nghi~m; tiSn hanh
thuang thao oam phan vai Cong ty TNHH Big C Vi~t Nam o~ chuy~n nhugng phk trung
tam thuang m~i.

•:. DV an MU du lich Qu6c tS cao dp Tan Vien, Ba Vi, Ha NQi: Thanh l~p HDBT h6 trg
GPMB; phe duy~t phuang an t6ng th~ b6i thuang GPMB va hoan thanh xin c~p chi giai
ouang 00 dlJ an Khu du lich qu6c tS cao c~p Tan Vien

.:. DlJ an xay dlJng Khu chung cu CT15 Vi~t Hung, Long Bien, Ha NQi: Hoan thanh cong tac
khoan khao sat ph\lc v\ll?p dlJ an o~u tu xay dlJilg Khu chung cu CT15 Vi~t Hung, ky k~t
Hqp 06ng Hgp tac kinh doanh gifra PVR - Van Phil Land - NNP va thanh l~p Ban oiSu
ph6i, Ban quan 1y dlJ an, l~p phuang an TKKT va TMB dlJ an trinh Sa QHKT thanh ph6
HaNQi;
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.:. DV an TTTM va dill hQ cao c~p 85 9 Td.n Thanh Tong, Ha NQi: Xuc tiSn thvc hi~n cac
thu tvc xac nh~ dAutu vai d5i taco

.:. Dl,l'an Trung tam thuong m~i va nha a din hQ Duminium Vinh Hung: Ky Hgp d6ng hgp
tac dAutu vai Cong ty TNHH Kinh doanh nha Vinh Hung d6 ban va khai thac kinh doanh
15 tAng cua toa nha 35 tAng;

.:. Dl,l'an TTTM, van phong va chung cu cao tAng t~i 1283 duang Giai Ph6ng: Dang trong
giai do~ thl,l'chi~n cac thu tvc chuful bi dAutu .

•:. Dv an Khu do thi sinh thai, thuong m~i, dich V\lDao Vi~t: Hoan thanh cong tac chuful bi
cho cUQcthi tuy6n y tuang l~p quy ho~ch chi tiSt xay dvng 1/500.

2.3. Nhfrng kh6 khan, t6n t~i:
.:. N~n ki.nh tS dang c6 nhfrng biSn dQng kh6 luang, gia ca cac m~t hang thiSt ySu tang, tac

dQng tn,rc tiSp dSn cac m~t ho~t dQng cua Cong ty, fuili huang dSn gia v~t li~u, chi phi dAu
vao, lam giam hi~u qua dAutu cac dl,l'an Cong ty dang tri6n khai, thl,l'chi~n.

•:. Nhin Chung'I,.caCdl,l'an chua dap ung tiSn dQ d~ ra do nhi~u nguyen nhan khach qua nhu:
Do Hnh d~c thu cua Cong ty, trong 3 nam dAuill khi thanh l~p dSn ngay 30/12/2009 PVR
chi thvchi~n,Ol DV an duy nh~t la dl,l'an Khu du lich Qu5c tS cao c~p Tan Vien va dv an
nay bi t?JIl ,dung dSn ngay02/03/2010 UBND thanh ph5 Ha NQi mai c6 cong van
1382/UBND-KH&DT cho phep Cong ty tiSp tvc tri6n khai. Ngoai ra, khi thvc hi~n dV an
Trung tam thuong m~i, van phong va khach s~ cao c~p t~i Quang Ninh, do thay d6i quy
mo dAutu dv an ill 5,000m2 len 10,000m2 nen Cong ty m~t nhi~u thai gian d6 di~u chinh
phucmg an kiSn truc va dl,l'an dAutu nen dffaM huang dSn tiSn dQtri6n khai cac h~g m\lc
cong vi~c tren cong truang,

.:. Trong nam 2010,' Cong ty dff tri6n khai r~t nhit3u dV an, t5c dQ tang truang r~t cao nen bQ
may quan ly, dit3u hanh va can bQ c6 trinh dQ gfuI b6 lau dai vai don vi chua phat tri6n
dugc tuong t:mg.

•:. Theo dinh huang cua DHDCD va HDQT, hi~n t~i PVR dang t~p trung dAutu phat tri6n
cac dv an B~t dQng san, day la 1iM V\!CdAutu dai h~n, vi~c xac diM hi~u qua ho~t dQng
qua cac chi tieu kinh tS nhu Doanh thu, 19i nhu~ chi dugc ghi nh~n tren gia tri thl,l'chi~n
dugc nghi~m thu k6 ill khi hoan thanh h~ng mvc m6ng cua cong trinh, trong khi cac dl,l'an
PVR dang triSn khai trong giai do~ nay, ngoai trir Dv an Van Phu dang thi cong CQC
khoan nh6i d~i tra, cac dl,l'an con l~i dang trong giai do~ chuful bi dAutu, nen PVR g~p
kh6 khan trong vi~c xac dinh va danh gia dung hi~u qua ho~t dQng thong qua cac chi tieu
ki.nh tS theo quy diM .

•:. Theo Nghi quySt DHDCD b~t thuang cua Cong ty PVR s5 1050INQ-PVR-DHDCD ngay
21/12/2010, phe duy~t phuO'ng an tang v5n di~u l~ ill 300 tYlen 600 tY. Tuy nhien, do tinh
hinh thi truang tai chinh di~n biSn phuc t~p, T6ng cong ty PVC thay d6i vi~c g6p v5n van
PVR nhu carn kSt, nen can cu thl,l'ctS s5 v5n huy dQng dugc, Cong ty PVR dffdt3xu~t dit3u
chiTh~chi tieu v5n dit3u l~ nam 2011 ill 600 tY xu5ng con 531,009 tY (d:;tt88,5% so vai
phuO'ng an tang v5n dit3ul~ len 600 tY). Dit3unay lam thay d6i ngu6n v5n cua PVR, anh
huang tn,rc tiSp dSn cO'c~u v5n giai ngan vao cac dv an cua, giam kha nang chti dQng v5n
dAutu cua Cong ty.

3. Cac giai phap th\fc hi~n k~ ho~ch nam 2011
3.1. Ghli phap th\fc hi~n olin tu xay d\fllg va kinh doanh Bftt ot)ng san:
.:. D~y nhanh tiSn dQ cac dv an mang l~i hi~u qua dAutu:
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+ D\I an Tea nha CT 10-11 t?i Khu do thj mai Van Phu: Hoan thanh vi~c l~p, phe
duy~t thiSt kS ky thu~t, thiSt kS ban ve thi cong va phein d~u dSn hSt nam 2011, d\I an
hoan thanh xay dvng c9c, mong va tfulg hfun.

+ D\I an xay dvng chung cu CT15 - Vi~t Hung: DV kiSn khai cong dV an trong Quy
U/20 11; t~p trung th\Ic hi~n hoan thi~n cac thu tl)c mua 1?iphfrn gap cua d6i tac d~
nang tY l~ gap v6n VaGdv an; tiSn hanh cac thu tl)c xin c~p gi~y chUng nh~ quy~n
sa d1,1D.gd~t, l~y Y kiSn th~m djnh thiSt kS ca So' cua So'Xay dvng thanh ph6 Ha NQi,
hoan thi~n H6 sa TKBVTC, t6ng d\I toan cua DV an; thi cong nha m~u, nha di~u
hanh; thi cong C9C,mong va tfulg hfrm kh6i nha 18 tfulg.

+ D\I an khu du ljch cao c~p qu6c tS Tan Vien: Phein d~u khai cong dV an trong Quy
III/20 11; th\IC hi~n vi~c chuy~n d6i m1,1cdich sa d1,1D.gnuac H6 Su6i Hai sang kinh
doanh du ljch va phe duy~t quy ho?ch chi tiSt 1/500; th\Ic hi~n chi tra ti~n d~n bti
giai phong m?t bing va tiSn hanh cac thu tl)c nh~ giao d~t va chu~ bi cac di~u ki~n
thi congo

+ DV an TTTM va can h9 cao c~p s6 9 Trful Thanh Tong: Th\IChi~n xem xet, danh gia
toan di~n vS hi~u qua dfru tu d\I an va thvc hi~n cac buac tiSp theo trong thvc hi~n
dfrutu D\I an.

•:. Ra soat, gian tiSn D\I an TTTM & VP va KS H? Long: Hi~n t?i, thj truOng tieu th1,1san
phfun can h9, van pheng va bung tam thuang m?i t?i d?i ban tinh Quang Ninh chua phat
tri~n, them VaGdo, m9t s6 ySu t6 khach quan v~ cac thu tl)c phap ly, v~ nang h,rcnha thfru
chinh, d~ tai dv an tri~n khai ch~m so vai kS ho?ch dS ra. Do v~y, Cong ty PVR da gian
tiSn d9 tri~n khai, hoan thanh d\I an ill quy I/2013 sang quy I/2014. D\I kiSn dSn cu6i nam
2011, dV an hoan thanh xong phful mong, c9c va thi cong xong nha m~u, nha di~u hanh .

•:. Tri~n khai tich C\IC thu tl)c chu~ bi dfru tu va thvc hi~n dfru tu cac d\I an da duqc phe
duy~t nhu Dv an khu do thi sinh thai, thuang m?i, dich V\l Bao Vi~t, H? Long, Quang
Ninh; D\I an TTTM, VP va CCCT 1283 Giai Phong va 1 s6 d\I an mac .

•:. Chu d9ng th\Ic hi~n thu xSp, huy d9ng cac ngu6n v6n dam bao ph1,1cVl)kip thai nhu cfru
dfru tu cua Cong ty nam 2011. Sa d1,1D.gngu6n v6n dfru tu co hi~u qua, ca c~u v6n an toan,
tranh anh huang cua 1?mphat va vi~c tang chi phi v6n;

.:. Ky cac hqp d6ng tr9n goi khong diSu chinh gia vai cac nha thfru thi cong nhfun 6n dinh
chi phi dfru VaGcua cac d\I an, h?ll chS diSu chinh T6ng muc dfrutu;

.:. Tim kiSm cac giai phap nhfun nang cao ch~t luqng thiSt kS, tu veint?i cac d\I an co quy fio
lan, da chuc nang (Bi~t th\I, san golf, khu giai tri cao c~p... ) nh~m thu hut dfru tu, cung
c~p cho thi wOng nhung san phfun dang co nhu cfru cao nhu: Bi~t th\I, can h9, khach s?n,
trung tam thuang m?i, the golf;

.:. Tang cUOngki~m tra d9t xugt cac cong truOng, dOll vi thi cong nhfun ki~m soat kip thai
nhung kho khan, vuang m~c va bao cao cac phuang an xu 1ykip thai.

.:. Tim thi tnxOngtieu th1,1cac san ph~m la can h9 chung cu, van phong, TTTM: t.1-}ongqua cac
san giao dich b~t d9ng san va thong qua cac d6i tac, cac dOll vi san xugt kinh doanh trong
nganh;

.:. Phat tri~n Dv an khu du lich cao cgp qu6c tS Tan Vien theo dinh huang vira dfru tu vira
khai thac. Bfru tu d\I an theo tieu chu~ qu6c tS nhfun huang san ph~m cua d\I an VaGphan
khuc thj wOng cao c~p. Sau khi hinh thanh Khu du lich H6 Su6i Hai se tra thanh qufrnth~
vui chai giai tri khep kin, bao g6m: san golf, resort, khu bi~t th\I, khach S?ll, khu vui chai
giai tri, khu cong vien cong ngh~ cao;
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.:. Thl,l'Chi~n song song vai cac dl,l'an tr9ng di€m tren, nhfun t6i da hi~u qua ho~t dQng, t~n
dl,lng cac ngu6n Il,l'cvS tai chinh, kinh nghi~m thl,l'Chi~n cac dlJ an BDS, d~y m~ vi~c
tim kiSm cac san ph~m BDS dAutu ngful h~ va trung h~ co thai gian thu h6i v6n tU 2-4
nam .

•:. VS dai h~, thl,l'Chi~n chu truang dAutu va phat tri€n cac thu do tN lan, khu du lich, khach
s~ 3-5 saD d€ quan Iy, kinh doanh Iau dai. T?-ptrung phat tri€n trung tam du Iich IiI hanh,
trong do d~c bi~t chu tr9ng dSn cang tac dao t~o nhan SlJ,trinh dQquan Iy, tim kiSm khach
hang d€ tUng buac tham nh~p tN wang du Iich. ,

.:. D~y m~ cang tac nghien Clm, khai thac, ma rQng linh Vl,l'Cho~t dQng qua hinh thuc gap
v6n thanh I?-pcac. cang ty san xu~t cac san ph~m nQi th~t, san ph~m gia dl,lng , san ph~
phl,l than thi~n vai mai truang cung c~p cho cac EllJan dAutu xay dlJng cua Cang ty nh~m
lam giam gia thanh san ph~ dlJ an, tang tinh c~ tranh va gap phAn ma rQng, nang cao
thuang hi~u cua Cang ty.

3.2. Cae giai phap quan Iy, phat tri~n khae:
.:. Nghien Clm,.'mavan phong d~i di~n t~i cac tN twang Ian nhu Ra NQi, TP H6 Chi Minh,

Da N~g, Quang Ninh d€ tim kiSm khach hang, d6i tac kinh doanh trong Iinh Vl,l'Ckinh
doanh BDS; ngoai ra Cang ty cilng se lien kSt vai cac Cang ty khac trang 11nhVl,l'Cdu Iich
IiI hanh, kinh doanh dich vv trong va ngoai nuac tren co sa cac ben tha;mgia cUng co Igi;

.:. Tang cuang: hgp tac, lien doanh va lien kSt d€ co th€ gap v6n ho~c sap nh~p/mua cac
Cang ty sfu' co d€ thanhI~p mQt s6 cac Cang ty c6 phArrnhfun nhanh chong quan Iy va
tri€n khai thl,l'Chi~n khai thac mQt s6 dl,l'an;Io~i hinh dich vv t~i cac tinh/thanh ph6 Ian;

.:. Xay dl,l'ilgmQt chiSn Iugc gia hgp Iy cho tUng san ph~m va dich Vl,l,tr€n co sa nghien CUll
kY Iuang thl,l'c tS vS tinh hinh c~ tranh, gia thanh cua cac dich vv cUng Io~i tren thi
wang va nh~t Ia hanh vi tieu dUng cua cac khach' hang ml,lc tieu d€ huang dSn ml,lc tieu
t6i da hoa Iqi nhu?-n vai gia ca c~ tranh va duqc thi truang ch~p nh~ .

•:. Thl,l'chi~n cac ho~t dQng tiSp xuc vai khach hang va quang cao hi~u:qua, nh~m ml,lc tieu
thu hut duqc t6i da Iuqng khach hang ml,lctieu cua Cong ty va t~o dl,l'nghinh anh nha cung
c~p san phb, dich vv chuyen nghi~p, than thi~n, vi cong d6ng. .

.:. T~p trung phan tich, danh gia ma hinh t6 chuc ho~t dQng ill do dua ra cac giai phap xay
dl,l'nghoan thi~n bQ may t6 chuc phil hgp vai tUng giai do~ phit tri€n, 6n dinh bQ may
diSu hanh ho~t dQng vai ma hinh t6 chuc dam bao g9n nhy va t?-fidl,lhgt6i da ngu6n ch~t
xam tU ben ngoai. .,'

.:. Cling cd, hoan thi~n cang tac quan Iy nQi bQ, ill khau phan cang chuc!:nang, nhi~m Vl,lcua
cac Phong/ban, cua tUng vi tri quan Iy, vi tri thl,l'chi~n cang vi~e, sl,l':ph6i hgp thl,l'Chi~n
cang vi~e giiIa cae Phong/ban, d~n khau giao vi~c, ki€m soit qua ti-inh thl,l'chi~n cang
vi~c, va ti~n tai tieu chu~ hoa vi~c danh gia hi~u qua thl,l'ehi~n cang vi~e, tieu chu~n yeu
cAukY nang tUng vi tri chuc danh thl,l'Chi~n cang vi~c.

•:. QUfu'1 tam tai vi~c tuy€n d1,ll1gG9ingil C<hl b9 tre nh&m dam bao dugc tinh k~ thua, kSt hqp
duqc tu6i tre va kinh nghi~m d€ phl,lCVl,lcho vi~c phat tri€n Iau dai:',cua Cang ty. D6ng
thai, ap dl,lllgmQt chinh sach "San dAunguai" d€ b6 sung ngu6n IlJc; :~

.:. Roan d.t cang tac tuy€n dl,lng, s~p x~p va ki~n toan co c~u t6 chuc nhan Sl,l'Cong ty tren co
sa phil hgp vai ma hinh ho~t dQng va diSu ki~n tinh hinh thl,l'ct~ cua':Cang ty. Trang do,
chu tr9ng tai giai phap su dl,lllgngu6n nhan Il,l'cill ben ngoai d€ t~n dl,lng trinh dQ kinh
nghi~m ma khang phai b6 chi phi dao t~o, tuy nhien Cang ty cilng dri can ddi muc dQ su
dl,lllgd€ dam bao khong bi I~ thuQc VaGngu6n nhan Il,l'ctU ben ngoai nay.

"
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.:. Nghien cuu d~ xay d\IIlg chinh sach sir dl,lIlgva thu hut ngu6n nhan h,rcc6 trinh dQva kinh
nghi~m chuyen man nghi~p Vl,lcao lam vi~c cho Cong ty. Trong d6, d~c bi~t la chinh sach
ti~n luang, phai dam bao xay dl,ffigduqc ca ch6 tra luong, thu6ng liOOho~t d~ thu hut va
gful b6 duqc nguai lao dQng lam vi~c lau dai cho Cong ty tren ca sa c6 dQ gian cach cao
gifra cac chuc danh b~c th§.p vai chuc danh b~c cao, giua nhung nguai lam vi~c c6 hi~u
qua vai nhfrng nguai chua dap Ung duqc yeu du;

.:. Xay dl,ffigk6 ho~ch va ti6n hanh t6 chuc dao t~o (ca trong va ngoai nuac) nhfun nang cao
nang h,rc quan ly, chuyen man nghi~p Vl,lcling OOudam bao ki6n thuc cua CBCNV Cong
ty luon duqc c~p nh~t va v~ dl,lIlgduqc OOl1'ngki6n thuc va thanh 1VU cong ngh~ mai cua
th6 giai. T.rong d6, d~c bi~t chu y tai dao t~o chuySn giao cong ngh~ ill cac ngu6n OOan

h,rccao c~ thue ngoai; "" ,
.:. Chu tr9ngi xay d\Ing Van h6a doanh nghi~p, tinh than doan ket, de tra thanh yeu to phat

? -\ ,.,. ?

trien thuq1lg hi~u va gan ket CBCNV vai S\Inghi~p phat trien chung cua Cong ty;
.:. Tang cuang cac bi~n phap quan ly till chinh nh~m nang cao hi~u qua sir dl,lIlgv6n cua

Cong ty, xay d\IIlg cac dinh muc chi tieu nQi bQ, kiSm tra va giam sat thuang xuyen cac
ho~t dQng cua cac Chi nhanh/ban, dan vi thanh vien ... va dua ra cac bi~n phap OOfunti6t
ki~m chi phi.

4; Ki~n nghj va d~ xuftt
Tren day la nQi dung bao cao thlJc hi~n k6 ho~ch san xu§.t, kinh doanh nam 2010 va k6

ho~ch san xu§.t,kinh doanh nam 2011 cua Cong ty PVR.
M~c du con nhi~u kh6 khan vuang m~c va OOungt6n t~i dn thao ga, OOungsau qua trinh

n6 l\Ic ph§.n d§.ucong tac cua toan th~ CBCNV Cong ty, cling SlJquan tam, giup dO',chi d~o
sat sao, kip thai cua cac c§.planh d~o, Cong ty PVR dii d~t duqc mQt s6 k6t qua SXKD trong
nam 2010 nhu dii bao cao a tren, day la n~n tang, ti~n d~ cho S\I phat tri~n b~n vung cua
Cong ty trong OOfrngnam ti6p theo.

D~ ph§.n d§.unang cao hi~u qua d&utu, OOfund~t duqc cac chi tieu k6 ho~ch san xu§.tkinh
doanh nam 2011, Cong ty PVR kinh d~ nghi D00 CD cac nQi dung sau:
.:. Ch§.pthu~n, thong qua cac chi tieu kinh t6 k6 ho~ch va cac giai phap phat triSn trong nam

2011 OOutren .

•:. LInh VlJCd&utu B§.t dQng san hi~n nay dang diSn ra trong moi truang c~ tranh quy6t
li~t, han nua, xu th6 d&u tu, tieu dUng san ph§m B§.t dQng san lien t\lc thay d6i va diSn
bi6n kh6 luang, dS t6i da hi~u qua d&utu, Cong ty c&nc6 nhung quy6t dinh kip thai, phu
hqp vai thi truang. Do v~y, Cong ty PVR kinh d~ nghi DHDCD uy quy~n cho OOQT
Cong ty phe duy~t cac nQi dung thl!Qcth~m quy~n quy6t dinh cua DOOCD khi tri~n khai,
th\Ic hi~n dlJ an, d6i vai cac dlJ an dii nb trong k6 ho~ch duqc DHf)Cf) phe duy~t va cac
dlJ an dii duqc f)HDCf) ch§.p thu~ chu truang d&utu. HDQT se bao cao f)OOCD kt~tqua
th\Ic hi~n trong cUQch9P g&nnh§.t.

KiOObao cao!

No'i nhf)n: $
- Nhutren;
- Luu VT.
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TAp DoAN DAu KHI Quae OIA VI$T NAM
CONG TY CO pHAN KINH DOANH

DJCH vl) CAO cAp DAu KHi VI~T NAM

S6: 1t /PVR- HDQT

V/v: Phan ph6i 19i nhu~n nam 2010

CQNG HoA xA HQI CHi; NGHIA VI~T NAM
DQc l~p - Tl.J.' do - H~nh Phuc

Quang Ninh, ngayJ.5 thcmg O~nam 2011

Kinh gui: D(;l.ihQi d6ng c6 dong Cqng ty PVR

Can cu quy€t dinh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20103/2006 cua BQ Tai chinh v€ vi~c
ban hfmh Ch€ dQ K€ toan doanh nghi~p;

Can cu Dieu l~ t6 chuc va hO(;l.tdQng cua Cong ty c6 ph~n Kinh doanh dich V\l cao
cap D~u khi Vi~t Nam dff dugc D(;l.ihQi c6 dong bat thuang nam 2010 thong qua ngay
17/12/2010;

d6ng

d6ng

d6ng

d6ng

d6ng

d6ng

d6ng

ai>ng

d6ng

d6ng

d6ng

d6ng

d6ng

d6ng

ai>ng

50.943.479.194

32.852.486.882

7.755.370.262

25.097.116.620

43.1 06.830.515

18.009.713.895

25.097.116.620

37.278.163.819

2.509.711.662

1.254.855.831

1.254.855.831

1.756.798.163

501.942.332

30.000.000.000

5.828.666.696

.
Can cu vao Bao cao tai chinh nam 2010 dff dugc Cong ty TNHH Deloitte Vi~t nam

ki~m toan;

HQi d6ng qmin tri Cong ty c6 ph~n Kinh doanh dich V\l cao cap D~u khi Vi~t Nam xin
kinh trinh D(;l.ihQi d6ng c6 dong phuong an phan ph6i 19inhu~n nam 2010 nhu sau:

I KET QuA KINH DOANH

1 T6ng doanh thu

2 Lgi nhu~n truac thu€

3 Thu€ TNDN phili nQp nam nay

4 Lgi nhu~n sau thu€

5 T6ng 19i nhu~n dugc phan ph6i

- Lgi nhu~n cua cac nam truac chuy~n sang

- Lgi nhu~n th\l'c hi~n nam nay

II LQ'I NHU~N Dl)' KIEN PHAN PHOI

1 Trich quy d~u tu phM tri~n (1O%LNST)

2 Trich quy d\l' tru v6n Di€u l~ (5%LNST)

3 Trich quy khen thuang (5%LNST)

4 Trich quy phuc 19i (7%LNST)

5 Trich quy thuang Ban di€u hanh (2%LNST)

6 Chia c6 tuc (1.000d/C6 ph~n)

III LQI NHU~N CHUA PHAN PHOI DE L.:\I NAM SAU

HQi d6ng qUEmtri Cong ty Idnh d€ nghi D(;l.ihQi d6ng c6 dong xem xet, chap thu?n.

Tran tr9ng!

NO'i nh{m:

- Nhu tren· »-,
- Luu VT, HDQT.

DONG QUAN TRJ
iJ TJCH



TAp f)OAN DAu KHI Quae GIA VIeT NAM

CONG TY CO pHAN KINH DOANH

DJCH Vl) CAO cAp DAu KHI VI¢T NAM

sf>: 15 IPVR - HDQT
V/v. Ll)'achQndan vi ki€m taan

Baa caa Tai chinh nam 2011

CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA VI¢T NAM

DQc l~p - T\I' do - H~nh Phuc

Quang Ninh, ngay:.<.5thang O~niim 2011

Kinh gui: D~i hQi d6ng c6 dong Cong ty PVR

Can cu Lu~t daanh nghi~p s6 60/2005/QH11 ngay 29/11/2005;

Can cu DiSu 1~t6 chuc va ha~t dQng cua Cong ty c6 ph§.n Kinh daanh dich
V1,1 caa c~p D§.u lilli Vi~t Nam da: dugc D~i hQi c6 dong b~t thucmg nam 2010
thong qua ngay 17/12/2010;

Can ell' kSt qua ki~m tocln baa caa tai chinh cua cong ty trong 04 nam
2007, 2008, 2009 va 2010, HQi d6ng quan tri cong ty danh gia Cong ty TNHH
Deloitte Vi~t nam la Cong ty ki~m toan dQc l~p co bS day kinh nghi~m, luon duy
tri dQi ngu ki~m toan co du nang l\l'c, trinh dQ chuyen man cao. Tu v~n va dua ra
cac bi~n phap giup Cong ty trong quan ly tai chinh va giai phap doanh nghi~p t6t
nh~t, d6ng thai dam bao vS kS ho~ch va thai gian ki~m toan phu hgp v6i tiSn dQ
l~p va gui bao cao cua Cong ty. Phi ki~m toan la phu hgp so v6i m?t b~ng phi
ki~m toan hi~n hanh.

Vi v~y, HQi d6ng quan tri Cong ty c6 ph§.n Kinh doanh Dich V\l cao c~p
D§.u lilli Vi~t Nam xin kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong Cong ty tiSp t\lC IVa chQn
Cong ty TNHH Deloitte Vi~t nam la dan vi ki~m toan Bao cao Tai chinh nam
2011 cua cong ty.

Kinh dS nghi D~i hQi d6ng c6 dong Cong ty xem xet, ch~p thu~n.

Tnln trQng.

No'i nh9n:

- Nhu tren; )Jr
- LUll VT, HDQT.
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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 

DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: .........../PVR-HĐQT 

V/v: Xin phê duyệt chủ trương điều chỉnh thiết kế 

và tổng mức đầu tư Dự án Chung cư cao tầng và 

Dịch vụ thương mại CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, 

Hà Nội. 

Quảng  Ninh, ngày ...... tháng ..... năm 2011. 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ theo Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao 

cấp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua ngày 17/12/2010; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0500547376 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp ngày 19/8/2010; 

Căn cứ Nghị quyết số 741/NQ-PVR-ĐHĐCĐ ngày 14/9/2010 của Đại hội đồng cổ 

đông PVR về việc Phê duyệt phương án đầu tư Dự án CT10-11 thuộc tổ hợp chung cư 

cao tầng và dịch vụ thương mại Văn Phú, khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội; 

Căn cứ các văn bản pháp lý và các văn bản khác có liên quan; 

Căn cứ tình hình thực tế về biến động giá trên thị trường. 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam 

kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận điều chỉnh thiết kế và tổng mức đầu 

tư Dự án chung cư cao tầng và Dịch vụ thương mại CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 

(Dự án) với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Lý do điều chỉnh:  

Vừa qua, chịu ảnh hưởng của biến động lãi suất, biến động tỷ giá ngoại tệ và biến 

động của thị trường vàng trong và ngoài nước, công tác thực hiện đầu tư của PVR đang 

gặp phải một số vướng mắc trong triển khai xây dựng Dự án, chủ yếu do mặt bằng giá 

đầu vào các nguồn nguyên vật liệu như sắt thép, xi măng, gạch, đá, máy móc, nhân công, 

thiết bị, nhất là các loại thiết bị nhập khẩu... trong hoạt động xây dựng tăng đột biến từ 

18% đến 25%. Bên cạnh đó, các chi phí sinh hoạt và sản xuất khác như lãi suất ngân 

hàng, điện, nước, xăng dầu... cũng tăng cao với tỷ lệ dao động từ 15% đến gần 30%. 

Giá cả đầu vào cùng với chi phí sinh hoạt và sản xuất tăng đột biến dẫn đến kết quả 

tính toán về chi phí xây dựng của Dự án không sát, thấp hơn nhiều so với tình hình thực 

tế, gây ra tình trạng khó khăn khi chào mời các nhà thầu thi công xây dựng và cung cấp 

thiết bị. Bên cạnh đó, hiệu quả dự án cũng sẽ bị ảnh hưởng. 

2. Nội dung điều chỉnh: 

a. Thiết kế xây dựng. 

Điều chỉnh thiết kế xây dựng là việc làm cần thiết để đảm bảo hiệu quả Dự án. Các 

nội dung chính như quy mô thiết kế, mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, tổng diện tích 
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sàn xây dựng nổi, chiều cao công trình, các cơ cấu chức năng sử dụng theo tầng cao... 

được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định tại các văn bản của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà 

Nội. Tuy nhiên, để tăng hiệu quả kinh tế cho Dự án, mặt bằng công năng các tầng được 

bố trí và kiện toàn lại để có thể tận dụng tối đa diện tích sử dụng. Điều này đồng nghĩa 

với tăng thêm được diện tích kinh doanh, đem lại doanh thu cao. Các khu chức năng như 

hầm đỗ xe, trung tâm thương mại dịch vụ, căn hộ đều được kiện toàn lại mặt bằng thiết 

kế để đảm bảo hiệu quả sử dụng. 

b. Phƣơng án kinh doanh. 

Hiện PVR đã tiến hành huy động vốn sản phẩm căn hộ chung cư Dự án với giá huy 

động trung bình là 21,7 triệu đồng/m2.  

c. Tổng mức đầu tƣ. 

Trên cơ sở cân đối các nguồn giá cả đầu vào trên thị trường, Tổng mức đầu tư Dự 

án được điều chỉnh như sau. 

STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ GHI CHÚ 

1 Chi phí chuyển nhượng QSDĐ & 

QPTDA 

đồng 
380.000.000.000 

  

2 Chi phí xây dựng đồng 887.439.593.000   

3 Chi phí thiết bị đồng 296.326.907.000   

4 Chi phí QLDA đồng 11.935.000.000   

5 Chi phí tư vấn đồng 30.829.700.000   

6 Chi phí khác đồng 57.759.485.000   

6.1 Các CP khác đồng 18.394.770.000   

6.2 Lãi vay trong thời gian xây dựng đồng 39.364.715.000   

7 Dự phòng phí đồng 123.896.300.000  

 TỔNG CỘNG  1.788.186.985.000  

d. Nguồn vốn dự kiến.  

STT CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ TỶ LỆ 

1 Vốn CSH đồng 269,724,885.000 15,08% 

2 Vốn huy động từ khách hàng đồng 997.971.226.000 55,81% 

3 Vốn vay đồng 520.490.874.000 29,11% 

 TỔNG CỘNG  1.788.186.985.000 100,00% 

e. Thời gian thực hiện dự án:  

Dự án được khởi công vào 10/2010. Công ty sẽ kết hợp với các đơn vị thi công đẩy 

nhanh tiến độ để đảm bảo Dự án hoàn thành vào cuối 2013. 

f. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án: 

 

STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ GHI CHÚ 

I Các chỉ tiêu tài chính    

1 Doanh thu hàng năm đồng 99.533.680.000   

2 Tổng doanh thu trước thuế  đồng 2.786.943.044.000   

3 
Chi phí vận hành bình quân hàng 

năm 
đồng 65.531.285.000   

4 Tổng chi phí trước thuế đồng 1.834.875.969.000   
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5 Tổng lợi nhuận sau thuế đồng 714.050.306.000   

6 Lợi nhuận bình quân đồng 25.501.797.000   

7 Suất thu lợi nội tại (IRR)   20,46% 
> Rck 

=15.71% 

8 Hiện giá hệ số thu chi (NPV) đồng 41.663.258.000   

9 Thời hạn thu hồi vốn       

9.1 
Thời gian thu hồi vốn có tính 

tới hệ số chiết khấu 
10 năm 5 tháng   

9.2 
Thời hạn thu hồi vốn nhờ lợi 

nhuận và khấu hao 
3 năm 11 tháng   

10 
Mức doanh lợi vốn đầu tư (Tổng 

LN/TMĐT) 
 lần 0.40   

  
Mức doanh lợi vốn CSH (Tổng 

LN/Vốn CSH) 
 lần 2.65   

11 Tỷ lệ lợi nhuận và doanh thu  lần 0.26   

II Các chỉ tiêu kinh tế xã hội    

1 Tổng giá trị sản phẩm thuần túy 

gia tăng 
đồng 118.500.668.000   

2 Giá trị SP gia tăng bình quân tính 

cho 1 đồng vốn (VAT/TM ĐT) 
đồng 0,07   

3 Giá trị SP gia tăng hàng năm đồng 4.232.167.000   

4 Tổng mức đóng góp cho ngân 

sách 
đồng 356.517.437.000   

5 Mức đóng góp cho ngân sách 

bình quân 
đồng 12.732.766.000   

6 Mức đóng góp cho ngân 

sách/vốn đầu tư 
lần 0,20   

3.   Kết luận và kiến nghị: 

Với những nội dung đã trình bày ở trên, HĐQT PVR nhận thấy việc điều chỉnh thiết 

kế và tổng mức đầu tư Dự án là cần thiết để đảm bảo thực hiện thi công công trình thuận 

lợi, đồng thời đảm bảo lợi ích của Công ty. 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt chủ trương điều chỉnh thiết kế và 

Tổng mức đầu tư Dự án để PVR làm cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh có 

hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn Công ty. 

Trân trọng kính chào! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, HĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUÓC GIA VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  

DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /PVR-HĐQT Quảng Ninh, ngày       tháng        năm 2011 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua kết quả tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng  

và thanh toán cổ tức năm 2010. 

 

    Kính gửi:    Đại hội đồng cổ đông  

      Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam  

Căn cứ: 
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

- Luật Chứng Khoán số 70/2006/Qh11 ngày 29/06/2006; 

-    Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao 

cấp Dầu khí Việt Nam được ĐHĐCĐ bất thường năm 2010 thông qua ngày 

17/12/2010; 

-   Nghị quyết số 478/NQ-PVR-ĐHĐCD ngày 30/06/2010 của HĐQT Công ty 

cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam về việc thông qua phương án 

phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng; 

-    Nghị quyết số 642/QĐ-PVR-HĐQT ngày 18/8/2010 của HĐQT Công ty vê 

việc thông qua danh sách cán bộ nhân viên và cổ đông chiến lược được mua cổ phiếu 

phát hành thêm; 

-    Nghị quyết số 723/UBCK-GCN ngày 01/11/2010 của Uỷ ban chứng khoán 

Nhà nước về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng cho 

Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam; 

-    Nghị quyết số 1050/NQ-PVR-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2010 của ĐHĐCĐ bất 

thường năm 2010 Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam; 

-    Nghị quyết số 15/NQ-PVR-HĐQT ngày 26/01/2011 của HĐQT Công ty cổ 

phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam; 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt 

Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung như sau: 

1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng trong đợt tăng vốn 

điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng của PVR. 

- Tổng số cổ phiếu phát hành     : 30.000.000 cổ phiếu 

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối    : 23.100.913 cổ phiếu 

- Trong đó: + Cổ đông hiện hữu    : 11.087.913 cổ phiếu 

+ CBNV trong Công ty   :        13.000 cổ phiếu 

+ Cổ đông chiến lược (OCEANBANK)   : 12.000.000 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu phân phối chưa hết    :   6.899.087 cổ phiếu 



- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành 243.022.131.000 đồng ( trong đó 

thặng dư vốn thu về sau đợt phát hành đã trừ đi chi phí phát hành là 

11.888.944.000 đồng). 

2. Thông qua kết quả thanh toán cổ tức năm 2010. 

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 

đồng), tương đương với số tiền là 30.000.000.000 đồng ( Ba mươi tỷ đồng 

chẵn). 

- Đối tượng được hưởng: các cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách 

ngày 23/02/2011. 

- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; 

- Nguồn thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế luỹ kế tính đến 31/12/2010; 

- Thời gian thực hiện: 10/03/2011 

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 

các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. 

+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Các cổ đông làm thủ tục và nhận cổ 

tức tại Công ty cổ phần kịnh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam. 

 

HĐQT Công ty xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt. 

 

Trân trọng! 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, HĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

         

 
 

 



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUÓC GIA VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  

DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /PVR-HĐQT Quảng Ninh, ngày       tháng       năm 2011 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua chủ trương mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ 

 

    Kính gửi:    Đại hội đồng cổ đông  

      Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam  
Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

- Luật Chứng Khoán số 70/2006/Qh11 ngày 29/06/2006; 

- Quy định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính; 

-    Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao 

cấp Dầu khí Việt Nam được ĐHĐCĐ bất thường năm 2010 thông qua ngày 

17/12/2010; 

Năm 2010, Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam đã 

tham gia niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, qua đó 

hình ảnh của Công ty đang được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, 

thương hiệu PVR đang được khẳng định trên thị trường chứng khoán. Để nâng cao 

hình ảnh PVR trên thị trường chứng khoán và giá cổ phiếu của Công ty được ổn định 

trong bối cảnh kinh tế hiện nay, Hội đồng quản trị PVR xin kính trình ĐHĐCD thông 

qua các nội dung sau: 

- Thông qua việc dùng nguồn lợi nhuận để lại luỹ kế từ năm 2007 đến 

31/12/2010, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, trích lập các quỹ, chia cổ tức 

và nguồn thặng dư vốn trong đợt tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng năm 

2010, để mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ. 

- ĐHĐCĐ Uỷ quyền cho HĐQT PVR lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức 

thực hiện mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ theo quy định của Pháp luật. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, HĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

CÔNG TY CP KINH DOANH  

DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

Số :           / PVR – HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày     tháng     năm 2011 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp công trình văn phòng làm việc, trung tâm 

thương mại và căn hộ cao cấp số 9 phố Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam  
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ theo Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ 

cao cấp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua ngày 

17/12/2010; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0500547376 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp sửa đổi ngày 19/8/2010; 

Căn cứ các văn bản pháp lý liên quan. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt 

Nam (PVR) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự 

án, cụ thể như sau: 

1. Tên dự án: Tòa nhà văn phòng làm việc, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp 

2. Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An và Công ty Cổ phần Kinh 

doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam 

3. Mục tiêu đầu tƣ: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và các năm tới 

của Công ty, triển khai tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của HĐQT và Hội đồng cổ 

đông PVR giao. 

4. Địa điểm Dự án: Số 9 phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội. 

5. Các chỉ tiêu quy hoạch dự kiến đầu tƣ, chi phí đất và chuyển nhƣợng dự kiến: 

STT Nội dung Đơn vị Giá trị 

1 Diện tích khu đất m2 11.156,1 

2 Diện tích xây dựng m2 5.020 

3 Diện tích sân vườn cây xanh m2 6.136 

4 Mật độ xây dựng % 45% 

5 Số tầng hầm Tầng 03 

6 Số tầng nổi Tầng 09 

7 Tổng diện tích sàn tầng nổi m2 50.792 

8 Diện tích tầng hầm m2 20.250 

9 Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm) m2 71.042 
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Tổng diện tích sàn kinh doanh tầng nổi: 

- TTTM, văn phòng, dịch vụ công cộng 

- Căn hộ 

 

m2 

m2 

m2 

40.971,1 

19.513,6 

21.457,5 

11 

Chi phí đất và nhận chuyển nhượng Tỷ đồng 881,62 

- Trả tiền nhận chuyển nhượng dự kiến Tỷ đồng 480,00 

- Trả tiền đất cho thành phố (dự kiến 

khoảng 80 triệu đồng/m2 đất xây dựng) 
Tỷ đồng 401,62 

6. Tổng mức đầu tƣ và nguồn vốn dự kiến. 

6.1. Khái toán tổng mức đầu tƣ. 

STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ GHI CHÚ 

1 Chi phí tiền đất và nhận chuyển 

nhượng 

đồng 881.619.600.000   

2 Chi phí xây dựng đồng 803.282.172.000   

3 Chi phí thiết bị đồng 153.516.200.000   

4 Chi phí quản lý DA đồng 20.428.000.000   

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đồng 30.764.600.000   

6 Chi phí khác (chưa bao gồm lãi 

vay đầu tư) 

đồng 20.489.200.000   

7 Lãi vay trong thời gian xây dựng đồng 101.250.000.000   

8 Chi phí dự phòng  

(10%x(2+3+4+5+6)) 

đồng 102.848.017.000   

 TỔNG CỘNG  2.114.197.789.000  

6.2. Nguồn vốn dự kiến.  

STT CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ TỶ LỆ 

1 Vốn CSH đồng 533.423.051.000 25.23% 

2 Vốn huy động từ khách hàng đồng 979.524.738.000 46.33% 

3 Vốn vay đồng 601.250.000.000 28.44% 

4 Trong đó       

4.1 - Vốn vay ngân hàng trong thời 

gian XD 

đồng 500.000.000.000 23.65% 

 4.2 - Lãi vay ngân hàng trong thời 

gian XD 

đồng 101.250.000.000 4.79% 

 TỔNG CỘNG  2.114.197.789.000  

7. Thời gian thực hiện dự án:  

Dự kiến thời gian thực gian thực hiện dự án (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến 

giai đoạn kết thúc bàn giao khai thác sử dụng) khoảng từ 27 - 30 tháng 

8. Hình thức tổ chức thực hiện: 

Công ty PVR sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần mà công ty Đại Dương hiện có và 

được quyền sở hữu Công ty Bình An (94%) với chi phí dự kiến khoảng 480 tỷ đồng 

(với điều kiện Dự án phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền của Nhà nước phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 1/500).  



PVR và Bình An sẽ tổ chức chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng, vận hành và 

kinh doanh Dự án. Vốn góp đầu tư và phân chia lợi nhuận sẽ theo tỷ lệ tương ứng sở 

hữu cổ phần. 

9. Sản phầm mục tiêu và phƣơng án kinh doanh dự kiến 

Do dự án nằm ở trung tâm của Thủ đô cách hồ Hoàn Kiếm không đầy 2 km, một 

vị trí rất thuận tiện cho việc kinh doanh hoặc sinh sống và làm việc. Chính vì vậy sản 

phẩm mục tiêu của dự án sẽ là các căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê hạng A, trung 

tâm thương mại và dịch vụ công cộng, và đối tượng khách hàng hướng tới là những 

người có thu nhập cao. Giá bán m2 sàn trung bình dự kiến: 

 - TTTM, văn phòng, dịch vụ : 64.050.000 đồng/m2 (tương đương 3.050$/m2) 

 - Khối căn hộ cao cấp : 64.000.000 đồng/m2 (tương đương 3.048$/m2) 

10.   Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án: 

STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ GHI CHÚ 

I Các chỉ tiêu tài chính    

1 Tổng doanh thu trước thuế  đồng 2.562.121.974.000   

2 Doanh thu trước thuế hàng năm đồng 102.484.879.000   

3 Chi phí vận hành bình quân hàng 

năm 

đồng 82.124.571.000   

4 Tổng chi phí trước thuế  đồng 2.053.114.273.000   

5 Tổng lợi nhuận sau thuế đồng 381.755.775.000   

6 Lợi nhuận bình quân  đồng 15.270.231.000   

7 Lợi nhuận sau bán hàng đồng 282.551.616.278   

8 Suất thu lợi nội tại (IRR) % 16,48% > rck = 

15,87% 

9 Hiện giá hệ số thu chi (NPV) đồng 6.581.823.000   

10 Thời hạn thu hồi vốn       

10.1 Thời hạn thu hồi vốn nhờ lợi 

nhuận và khấu hao 

2 năm 9 tháng kể từ khi 

dự án bắt 

đầu triển 

khai 

10.2 Thời gian thu hồi vốn có tính tới 

hệ số chiết khấu 

10 năm 5 tháng kể từ khi 

dự án bắt 

đầu triển 

khai 

11 Tỷ suất Tổng LN/TMĐT  lần 0,18   

12 Tỷ lệ lợi nhuận/vốn CSH  lần 0,72   

II Các chỉ tiêu kinh tế xã hội    

1 Tổng giá trị sản phẩm thuần túy 

gia tăng 

đồng 52.689.265.090   

2 Giá trị SP gia tăng bình quân tính 

cho 1 đồng vốn (VAT/TM ĐT) 

lần 0,025   

3 Giá trị SP gia tăng hàng năm đồng 2.107.570.604   

4 Tổng mức đóng góp cho ngân 

sách 

đồng 179.941.190.177   

5 Mức đóng góp cho ngân sách đồng 7.197.647.607   



bình quân 

6 Mức đóng góp cho ngân 

sách/vốn đầu tư 

lần 0,09   

*   Kết luận và kiến nghị: 

Với những nội dung đã trình bày ở trên, HĐQT Công ty nhận thấy đây là Dự án 

có khả năng thực hiện và sinh lời cao, thời gian thu hồi vốn nhanh. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận các nội dung sau: 

+  Phê duyệt chủ trương cho phép PVR đầu tư Dự án trên; 

+ Ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ phê duyệt các công việc thuộc thẩm 

quyền của ĐHĐCĐ để triển khai các công việc tiếp theo của dự án; 

+  Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động xây dựng phương án chuyển 

nhượng phần vốn dự án cho các đối tác khác khi cần thiết để đảm bảo cân đối 

nguồn vốn kinh doanh của Công ty. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, HĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

CÔNG TY CP KINH DOANH 

 DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /PVR-HĐQT Quảng Ninh, ngày.....tháng.....năm 2011 

TỜ TRÌNH  
Về việc: Xin phê duyệt Báo cáo đầu tư điều chỉnh và lập lại Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500  dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tản Viên  Giai đoạn 1 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông 

                 Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Luật Nhà ở số 56/2005/QH11, Luật sửa 

đổi số 34/2009/QH12, Luật sửa đổi số 39/2009/QH12; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500547376 của Công ty Cổ phần 

KDDVCC Dầu khí Việt Nam đăng ký thay đổi lần 6 ngày 25/03/2010 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao 

cấp Dầu khí Việt Nam được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/03/2010; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 03121000162 ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh 

Hà Tây (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tản Viên 

(dự án Tản Viên), khu Hồ Suối Hai, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. 

Căn cứ Quyết định số 1768/ QĐ-UBND ngày 25/09/2007của UBND tỉnh Hà Tây về 

việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tản 

Viên, khu hồ Suối Hai, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Nội. 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Hà Tây về 

việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Quốc tế cao 

cấp Tản Viên. 

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-PVR ngày 03/6/2008 của HĐQT về việc phê duyệt 

báo cáo đầu tư và cho phép đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tản Viên, khu Hồ 

Suối Hai, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-B.DAHSH ngày 04/4/2011 của Ban dự án Hồ Suối Hai, 

Báo cáo thẩm định số ……/BC-KHĐT ngày …… của Phòng Kế hoạch Đầu tư về việc 

thẩm định Báo cáo đầu tư điều chỉnh dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tản Viên giai 

đoạn 1; 

Theo đó, HĐQT PVR kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Báo cáo 

đầu tư điều chỉnh, lập lại Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và các kiến nghị của Dự 

án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tản Viên giai đoạn 1 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. Báo cáo đầu tƣ điều chỉnh. 

1.1 Lý do điều chỉnh. 

Dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tản Viên (dự án Tản Viên) đã được HĐQT Công 

ty phê duyệt chủ trương cho phép đầu tư tại Quyết định số 359/QĐ-PVR ngày 03/6/2008 

với quy mô 1204,8 ha và tổng mức đầu tư 4.690.272.236.000 đồng. Tuy nhiên, do ảnh 
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hưởng của việc hợp nhất tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội nên dự án đã phải tạm dừng 

chờ rà soát. 

Ngày 28/4/2009, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1981/QĐ-UBND về 

việc giao Trung tâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng 158,3ha diện tích các đảo trên cos 

+23m dự án. 

 Ngày 13/5/2010, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 3362/UBND-XD về việc 

đồng ý về nguyên tắc cho phép tiếp tục triển khai đầu tư dự án, Sở Kế hoạch Đầu tư cũng 

có công văn số 2912/KHĐT-VX ngày 29/7/2010 về việc “chỉ đạo triển khai thực hiện các 

dự án sân golf trên địa bàn thành phố”, theo đó Sở thông báo cho phép Công ty chỉ được 

tiếp tục triển khai đầu tư giai đoạn 1, không có giai đoạn 2 dự án Khu du lịch Quốc tế cao 

cấp Tản Viên. 

Ngày 15/11/2010, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 9252/UBND-XD gửi 

Sở Quy hoạch Kiến trúc và Công ty, theo đó UBND TP chấp thuận chủ trương cho lập 

quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 với quy mô 183,6 ha các đảo lòng hồ và một 

phần quán gió khu vực phía Bắc hồ. 

Ngày 16/11/2010 Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố đã có Công văn số 

3753/QHKT-P5 về việc “Thẩm định đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/500 dự án”, theo đó Sở yêu 

cầu lập điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 và triển khai lập quy hoạch 

để Sở thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt.  

Ngày 29/11/2010 Công ty đã hoàn thành Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết XD và trình Sở 

QHKT thẩm định, hiện Sở đang thụ lý hồ sơ. 

Như vậy, dự án đã điều chỉnh từ hai giai đoạn với diện tích 1204,8 ha (theo quy 

hoạch CTXD tỷ lệ 1/2000) xuống còn một giai đoạn với diện tích 183,6 ha, điều này đã 

dẫn đến thay đổi về quy mô đầu tư, quy hoạch và hiệu quả kinh tế dự án. Với những 

nguyên nhân trên, Công ty đã tiến hành lập Báo cáo đầu tư điều chỉnh dự án Khu du lịch 

Quốc tế cao cấp Tản Viên giai đoạn 1. 

1.2 Vị trí, quy mô dự án. 

1.2.1 Tên dự án : Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tản Viên - Giai đoạn 1. 

1.2.2 Chủ đầu tƣ : Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam; 

1.2.3 Mục tiêu đầu tƣ: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010-2015 của 

công ty, xây dựng dự án thành khu du lịch hiện đại, tiêu chuẩn Quốc 

tế, đồng bộ, phát triển bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 

Công ty và xã hội. 

1.2.4 Quy mô dự án: Khoảng 183,6 ha (trong đó, diện tích đất thu hồi trên cốt 23m là 

158,3 ha các đảo lòng hồ Suối Hai, quy hoạch đắp mở rộng một số 

đảo 25,3ha). 

1.2.5 Địa điểm Dự án: Các đảo lòng hồ Suối Hai, Khu hồ Suối Hai, huyện Ba Vì, Thành   

phố Hà Nội. 

1.3 Nội dung đầu tƣ: 

1.3.1 Nội dung và quy mô đầu tƣ xây dựng: 

Stt Loại đất  DTđất 

(m2)  

 Tỷlệ  

%  

 DTXD           

(m2)  

 DTsàn       

(m2)  

Tầng 

cao TB 
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1 Khu trung tâm dịch vụ đón tiếp phía Bắc 27.966  1,52  1.100  6.600   1 - 2 

1.1 Khu trung tâm đón tiếp 7.188  0,39  1.100  6.600   1 - 2 

1.1.1 Trung tâm đón tiếp 1.086  0,06  300  600  2 

1.1.2 Khu dịch vụ và vui chơi giải trí 3.698  0,20  500  1.000  1 

1.1.3 Tháp ánh sáng 1.257  0,07  300  5.000  20-30m 

1.1.4 Bến cảng 1.147  0,06        

1.2 Không gian xanh 19.139  1,04        

1.2.1 Sóng sỏi trắng cỏ xanh 2.502  0,14        

1.2.2 Không gian xanh  15.971  0,87        

1.2.3 Sân đường dạo 666  0,04        

1.3 Giao thông 1.639  0,09        

1.3.1 Bãi đỗ xe 1.639  0,09        

2 Khu đảo Thanh Niên - Thanh Niên Resort 80.342  4,37  13.940  30.280   1 - 2 

2.1 Khu trung tâm đón tiếp 5.403  0,29  1.600  2.550   1 - 2 

2.1.1 Trung tâm đón tiếp 1.709  0,09  500  1.000  2 

2.1.2 Khu câu lạc bộ, massage, thể dục thẩm mỹ 878  0,05  300  450   1 - 2 

2.1.3 Nhà hàng, câu lạc bộ đêm 1.889  0,10  300  600  2 

2.1.4 Bể bơi 327  0,02        

2.1.5 Chòi vọng cảnh (5 chòi) 600  0,03  500  500  1 

2.2 Khu nghỉ 57.824  3,15  12.340  27.730   1 - 2 

2.2.1 Bugalow (26 nhà) 23.462  1,28  2.080  2.080  1 

2.2.2 Biệt thự (57 nhà) 34.362  1,87  10.260  25.650   2 - 3 

2.3 Không gian xanh 3.772  0,21        

2.3.1 Không gian xanh TDTT 2.115  0,12        

2.3.2 Không gian xanh 1.657  0,09        

2.4 Giao thông 13.343  0,73        

2.4.1 Bãi đỗ xe 501  0,03        

2.4.2 Giao thông 12.842  0,70        

3 Khu đảo 73 994.759  54,17  25.690  99.423    

3.1 Khu sân Golf 18 lỗ 815.920  44,43  3.185  15.925    

3.1.1 Câu lạc bộ golf 14.263  0,78  3.185  15.925  5 

3.1.2 Sân golf 801.657  43,65        

3.2 Trung tâm thƣơng mại dịch vụ 4.356  0,24  574  1.148  2 

3.2.1 Bến thuyền 527  0,03        

3.2.2 Trung tâm thương mại dịch vụ 3.829  0,21  574  1.148  2 

3.3 Khu biệt thự (183 lô) 109.654  5,97  32.940  82.350   2 - 3 

3.3.1 Khu biệt thự 1(20 lô) 12.190  0,66  3.600  9.000   2 - 3 

3.3.2 Khu biệt thự 2(23 lô) 13.536  0,74  4.140  10.350   2 - 3 

3.3.3 Khu biệt thự 3(26 lô) 15.398  0,84  4.680  11.700   2 - 3 

3.3.4 Khu biệt thự 4(36 lô) 21.622  1,18  6.480  16.200   2 - 3 

3.3.5 Khu biệt thự 5(28 lô) 16.588  0,90  5.040  12.600   2 - 3 

3.3.6 Khu biệt thự 6(24 lô) 14.626  0,80  4.320  10.800   2 - 3 

3.3.7 Khu biệt thự 7(26 lô) 15.694  0,85  4.680  11.700   2 - 3 

3.4 Không gian xanh 20.634  1,12        

3.5 Giao thông 44.195  2,41        

3.5.1 Giao thông 27.244  1,48        
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3.5.2 Giao thông nội khu 16.058  0,87        

3.5.3 Bãi đỗ xe 893  0,05        

4 Đảo Yên Bình 191.720  10,44  22.011  67.277   1 - 2 

4.1 Khu trung tâm công cộng 17.986  0,98  5.054  8.327   1 - 2 

4.1.1 Trung tâm thương mại dịch vụ 6.355  0,35  1.271  2.542  2 

4.1.2 Trung tâm văn hóa 1.665  0,09  300  600  2 

4.1.3 Nhà hàng bar 1 1.101  0,06  200  400  2 

4.1.4 Nhà hàng bar 2 573  0,03  180  180  1 

4.1.5 Nhà hàng bar 3 820  0,04  200  400  2 

4.1.6 Trung tâm chăm sóc thẩm mỹ, spa, massage 5.563  0,30  2.603  3.905   1 - 2 

4.1.7 Câu lạc bộ bến thuyền 1.330  0,07  300  300  1 

4.1.8 Bến thuyền 579  0,03        

4.2 Khu biệt thự  (141 biệt thự) 84.784  4,62  23.580  58.950   2 - 3 

4.2.1 Đất biệt thự 1 (29 biệt thự) 17.312  0,94  5.220  13.050   2 - 3 

4.2.2 Đất biệt thự 2 (21 biệt thự) 12.786  0,70  3.780  9.450   2 - 3 

4.2.3 Đất biệt thự 3 (12 biệt thự) 7.242  0,39  2.160  5.400   2 - 3 

4.2.4 Đất biệt thự 4 (29 biệt thự) 17.406  0,95  5.220  13.050   2 - 3 

4.2.5 Đất biệt thự 5 (18 biệt thự) 10.664  0,58  3.240  8.100   2 - 3 

4.2.6 Đất biệt thự 6 (11 biệt thự) 6.755  0,37  180  450   2 - 3 

4.2.7 Đất biệt thự cao cấp 1 (10 biệt thự) 6.197  0,34  1.800  4.500   2 - 3 

4.2.8 Đất biệt thự cao cấp 2 (11 biệt thự) 6.422  0,35  1.980  4.950   2 - 3 

4.3 Không gian xanh 56.487  3,08        

4.3.1 Không gian xanh TDTT 3.195  0,17        

4.3.2 Đảo hoa nhỏ 191  0,01        

4.3.3 Không gian xanh 50.476  2,75        

4.3.4 Sân đường dạo 2.625  0,14        

4.4 Giao thông 32.463  1,77        

5 Đảo Yên Tĩnh 227.827  12,41  33.760  88.946  3 

5.1 Bugalow (38 bugalow) 69.476  3,78  10.421  31.263  3 

5.2 Trung tâm công cộng 13.291  0,72  1.329  2.658  2 

5.3 Khu biệt thự nghỉ dƣỡng (175 biệt thự) 104.850  5,71  22.010  55.025   2 - 3 

5.3.1 Đất biệt thự nghỉ dưỡng 1 (18 biệt thự) 10.998  0,60  3.240  8.100   2 - 3 

5.3.2 Đất biệt thự nghỉ dưỡng 2 (28 biệt thự) 16.592  0,90  3.318  8.295   2 - 3 

5.3.3 Đất biệt thự nghỉ dưỡng 3 (17 biệt thự) 10.209  0,56  2.042  5.105   2 - 3 

5.3.4 Đất biệt thự nghỉ dưỡng 4 (23 biệt thự) 13.937  0,76  2.787  6.968   2 - 3 

5.3.5 Đất biệt thự nghỉ dưỡng 5 (34 biệt thự) 20.570  1,12  4.114  10.285   2 - 3 

5.3.6 Đất biệt thự nghỉ dưỡng 6 (54 biệt thự) 32.544  1,77  6.509  16.273   2 - 3 

5.4 Cây xanh đƣờng dạo 9.107  0,50        

5.5 Giao thông 31.103  1,69        

6 Khu Đảo tổ hợp khách sạn và giải trí cao 

cấp 

97.442  5,31  9.519  20.908    

6.1 Khách sạn và giải trí cao cấp 44.583  2,43  6.162  17.208  2 

6.1.1 Bến thuyền 1.145  0,06        

6.1.2 Câu lạc bộ bến thuyền 302  0,02  302  302  1 

6.1.3 Khu đảo nhà hàng bar 2.171  0,12  434  868  2 

6.1.4 Khách sạn và giải trí cao cấp 17.425  0,95  5.306  15.918  3 
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6.1.5 Bể bơi, không gian bar nước 4.047  0,22        

6.1.6 Cây xanh cảnh quan  14.571  0,79        

6.1.7 Khu đảo cây xanh thể dục thể thao 4.922  0,27  120  120  1 

6.2 Khu "Water Resort" 38.852  2,12  3.357  3.700   1 - 2 

6.2.1 Khu đảo đón tiếp (11 bugalows)  16.073  0,88  343  686  2 

6.2.2 Khu tổ hợp đảo nghỉ dưỡng (3 đảo) 12.167  0,66  1.825  1.825    1 

6.2.3 Đảo Spa masage bể bơi 1.843  0,10  369  369  1 

6.2.4 Đảo chăm sóc thẩm mỹ 1.589  0,09  318  318  1 

6.2.5 Đảo Nhạc 844  0,05  127  127  1 

6.2.6 Đảo Hoa 500  0,03  75  75  1 

6.2.7 Đảo Nhà hàng 904  0,05  300  300  1 

6.2.8 Cây xanh cảnh quan  2.565  0,14        

6.2.9 Sân đường dạo 2.367  0,13        

6.3 Giao thông 14.007  0,76        

7 Khu đảo Bãi Cháy 185.651  10,11  14.379  31.493    

7.1 Khu trung tâm công cộng 9.299  0,51  500  1.000  2 

7.1.1 Khu bến thuyền 1.710  0,09        

7.1.2 Câu lạc bộ du thuyền 500  0,03  500  1.000  2 

7.1.3 Cây xanh-đường dạo 7.089  0,39        

7.2 Khu Công viên chuyên đề 123.193  6,71  13.879  30.493  2 

7.2.1 Khu đón tiếp 6.812  0,37  300  600  2 

7.2.2 Khu dịch vụ - Siêu thị TDTT  9.469  0,52  1.894  3.788  2 

7.2.3 Khu các câu lạc bộ 31.076  1,69  6.215  12.430  2 

7.2.4 Công viên 75.836  4,13  5.470  13.675   2 - 3 

7.3 Cây xanh- sân vƣờn 24.060  1,31        

7.4 Giao thông 29.099  1,58        

8 Đảo Tản Viên 30.728  1,67  1.200  8.400  50-60m 

9 Tổng diện tích  1.836.435  100  120.400  344.935    

 Quy hoạch sử dụng đất trên được lấy theo quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/2000 Khu 

du lịch Quốc tế cao cấp Tản Viên đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt tại 

Quyết định số 1768/ QĐ-UBND ngày 25/09/2007). 

 Đối với phần diện tích dự kiến quy hoạch đắp mở rộng các đảo (23,6ha) Công ty sẽ 

xin chủ trương của các cấp có thẩm quyền, trong trường hợp nếu không được chấp 

thuận Công ty sẽ lập quy hoạch với phần diện tích 158,3 ha theo Quyết định số 

1981/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND thành phố Hà Nội. 

1.3.2 Phân kỳ đầu tƣ và phƣơng án kinh doanh: 

Dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tản Viên với quy mô rộng 183,6 ha, tổng mức 

đầu tư dự kiến là 3.453.649.150.000 đồng với nhiều khu chức năng hiện đại và quy mô, để 

dự án đầu tư và triển khai hiệu quả đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế, dự án đầu tư 

xây dựng dự kiến triển khai theo hai bước như sau : 

Bước 1:  Năm 2011 - 2013 
Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ hạ tầng và sân golf trên đảo 73 dự án. 

Sau khi hoàn thành thi công phần hạ tầng và sân golf dự án được kinh doanh theo 

phương thức: 
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Sân Golf sẽ thu từ bán thẻ hội viên và hội phí, bán vé tham quan và chơi Golf cho 

khách du lịch, giá bán thẻ golf trung bình từ 37.000 USD – 45.000USD/thẻ. 

Các khu phân khu chức năng còn lại (biệt thự, resort, khu vui chơi giải trí cao cấp, 

khu ăn uống vui chơi giải trí…vv) sẽ được bán hết, hoặc một phần cho nhà đầu tư thứ cấp 

nhằm thu hồi vốn và tái đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc giai đoạn 2. 

Bước 2: Năm 2014 - 2016 
Đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc thuộc các đảo Thanh niên, 73, Bãi Cháy, 

Yên Bình, Yên Tĩnh, Tản Viên và Đảo tổ hợp giải trí cao cấp. 

Sau khi hoàn thành các công trình kiến trúc ở các khu chức năng còn lại, dự án 

được kinh doanh theo phương thức sau: 

Nhà hàng, trung tâm đón tiếp, thương mại, công viên chuyên đề sẽ được công ty tổ 

chức kinh doanh hoặc cho cho nhà đầu tư  thứ cấp thuê lại kinh doanh với giá trung bình 

15 USD/m2 tháng. 

Các khu khách sạn cho khách thuê với giá trung bình 70 USD/đêm, các bungalow 

được cho khách thuê với giá dự kiến trung bình 200 USD/đêm. 

Các lô biệt thự sẽ được bán cho khách hàng với giá dự kiến 13.500.000 đ/m2 nền 

ngay trong năm thứ nhất. 

1.3.3 Tổng mức đầu tƣ và nguồn vốn đầu tƣ: 

Tổng mức đầu tư. 
Tổng mức đầu tư của dự án được tính bắt đầu kể từ khi Dự án bắt đầu chuẩn bị đầu 

tư đến khi kết thúc xây dựng đưa Dự án vào khai thác sử dụng. Bao gồm các chi phí tư 

vấn ĐTXD và QLDA, chi phí xây lắp và thiết bị, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng dự 

án, chi phí thuê đất, chi phí đầu tư hạ tầng, chi phí khác, lãi vay trong thời gian XD,  chi 

phí dự phòng và chi phí vốn lưu động ban đầu của dự án.  

Tổng mức đầu tư là: 3.453.649.150.000 đồng, cụ thể như sau: 

STT Nội dung 
Giá trị trƣớc 

thuế 
Thuế VAT Giá trị sau thuế 

1 Chi phí GPMB và chuyển đổi 

hồ Suối Hai 

300.000.000.000 0 300.000.000.000 

2 Chi phí XD 1.788.086.500.000 178.808.610.000 1.966.895.110.000 

3 Chi phí thiết bị 301.159.100.000 30.115.900.000 331.275.000.000 

4 Chi phí QLDA 50.431.100.000 5.043.230.000 55.474.330.000 

5 Chi phí tư vấn đầu tư XD 201.724.100.000 20.172.400.000 221.896.500.000 

6 Chi phí khác 294.077.700.000 12.607.860.000 306.685.560.000 

  - Chi phí khác không bao gồm 

lãi vay 

126.077.700.000 12.607.860.000 138.685.560.000 

  - Lãi vay trong thời gian XD 168.000.000.000   168.000.000.000 

7 Chi phí dự phòng 246.747.850.000 24.674.800.000 271.422.650.000 

  - Dự phòng chi phí xây lắp 246.747.850.000 24.674.800.000 271.422.650.000 

  - Dự phòng lãi vay       

  TỔNG CỘNG 3.182.226.350.000 271.422.800.000 3.453.649.150.000 

Nguồn vốn đầu tư dự kiến. 

Nguồn vốn đầu tư bao gồm: 
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+ Vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động hợp pháp 

+ Vốn vay ngân hàng.  

Cơ cấu vốn đầu tư Dự án dự kiến như sau: 

II CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƢ   3.453.649.150.000   

1 Vốn CSH đồng 583.407.100.000 16,89% 

2 Vốn huy động từ khách hàng đồng 1.817.242.050.000 52,62% 

3 Vốn vay đồng 1.053.000.000.000 30,49% 

4 Trong đó       

  - Vốn vay ngân hàng trong thời gian 

XD 

đồng 885.000.000.000 25,63% 

  - Lãi vay ngân hàng trong thời gian 

XD 

đồng 168.000.000.000 4,86% 

1.3.4 Hiệu quả kinh tế của dự án. 

IV CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH       

1 Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án đồng 3.453.469.150.000  

2 Doanh thu hàng năm đồng           

463.500.600.000  

  

3 Tổng doanh thu trước thuế  đồng 13.441.517.513.346   

4 Chi phí vận hành bình quân hàng 

năm 

đồng 183.689.500.000   

5 Tổng chi phí trước thuế  đồng 5.326.995.805.899   

6 Tổng lợi nhuận sau thuế  đồng 6.085.891.280.585   

7 Lợi nhuận bình quân  đồng 243.435.651.223   

8 Suất thu lợi nội tại (IRR) % 20,64% > r = 

15,01%  

9 Hiện giá hệ số thu chi (NPV) đồng 312.679.062.407   

10 Thời hạn thu hồi vốn       

10.1 Thời gian thu hồi vốn có tính tới 

hệ số chiết khấu 

10 năm 7 tháng kể từ khi dự 

án bắt đầu 

triển khai 

10.2 Thời hạn thu hồi vốn nhờ lợi 

nhuận và khấu hao 

10 năm 7 tháng kể từ khi dự 

án bắt đầu 

triển khai 

11 Tỷ suất Tổng LN/TMĐT   1,76   

12 Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu   0,45   

III GIÁ THÀNH XÂY DỰNG       

1 TMĐT/Tổng DT đất dự án  đồng/m2 1.881.000   

2 Tổng chi phí đầu tư xây dựng 

biệt thự/Tổng diện tích sàn xây 

dựng biệt thự 

đồng/m2 6.378.000 Tạm tính           

(Giá vốn 

hàng bán) 

3 (Tổng chi phí đầu tư xây dựng 

biệt thự - chi phí tiền đất - lãi 

vay)/Tổng diện tích sàn biệt thự 

đồng/m2 5.814.000   

4 Tổng chi phí đầu tư xây dựng sân 

golf/Số thẻ golf 

USD/thẻ 35.727 Tạm tính           

(Giá vốn 
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hàng bán) 

5 Tổng chi phí đầu tư khách sạn/Số 

giường 

đồng/giường 749.816.000   

6 (Tổng chi phí đầu tư khách sạn - 

tiền đất - lãi vay)/Tổng số giường 

đồng/giường 683.930.000   

7 Tổng chi phí đầu tư 

bungalow/Tổng diện tích sàn 

bungalow 

đồng/m2 6.528.000   

8 (Tổng chi phí đầu tư bungalow-

chi phí lãi vay - tiền đất)/Tổng 

diện tích sàn bungalow 

đồng/m2 5.814.000   

1.3.5 Tiến độ thực hiện của dự án: 

- Dự kiến Quý II/2011 hoàn thành tất công tác giải phóng mặt bằng, hoàn tất thủ tục 

giao nhận đất. 

- Quý II/2011 hoàn thành công tác lập điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 dự án. 

- Quý III/2011 hoàn tất công tác lập dự án đầu tư, thiết kế và phê duyệt thiết kế kỹ 

thuật.  

- Trong Quý III/2011 đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, dự kiến 

khởi công công trình trước 19/08/2011. 

- Quý IV/2012 bắt đầu đưa dự án vào vận hành khai thác từng phần. 

- Quý IV/2016 hoàn thành công tác xây dựng dự án. Thời gian thi công dự án dự 

kiến khoảng 5 năm.  

II. Lập lại quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1: 

Do quy mô về dự án thay đổi nên Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 giai đoạn 

1 sẽ được lập lại. Công tác lập lại quy hoạch sẽ được triển khai theo hai bước như sau: 

 Bước 1: Giao cho Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Nông thôn (là nhà thầu đang lập 

quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 theo quy mô 1204,8 ha) lập lại quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 trên diện tích 183,6 ha theo đồ án quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 

1/2000, và theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại công văn số 9252/UBND-XD ngày 

15/11/2010 để trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phục vụ 

công tác GPMB, thu hồi, giao đất và khởi công dự án. 

 Bước 2: Công ty sẽ tìm kiếm một đơn vị tư vấn nước ngoài có nhiều kinh nghiệm trong 

công tác lập quy hoạch các dự án khu du lịch quốc tế để điều chỉnh lại quy hoạch tổng 

mặt bằng nhằm khai thác tối đa nguồn tài nguyên đất, tăng hiệu quả đầu tư dự án góp 

phần nâng cao vị trí và thương hiệu Công ty trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. 

III. Kết luận và kiến nghị 

Thông qua nghiên cứu, phân tích tính toán và xác định hiệu quả kinh tế dự án từ Báo 

cáo đầu tư điều chỉnh, Công ty PVR đưa ra kết luận về một số nội dung chủ yếu như sau: 

Tổng mức đầu tư dự án 3.453.649.150.000 đồng, số vốn chủ sở hữu PVR đầu tư dự 

án khoảng 583,4 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận PVR thu được (tính cho 25 năm hoạt động) là 

6.085,8 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân năm PVR thu được là 243,4 tỷ đồng, các chỉ tiêu 

NPV=312,6 tỷ  và IRR= 20,64% (> r chiết khấu ~ 15,01%) cho thấy dự án là hiệu quả. 
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 Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo về đầu tư xây dựng, HĐQT Công ty kính 

trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, phê duyệt một số nội dung sau: 

- Phê duyệt Báo cáo đầu tư điều chỉnh dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tản Viên 

giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là 3.453.649.150.000 đồng. 

- Ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ phê duyệt các công việc tiếp theo thuộc 

thẩm quyền ĐHĐCĐ để triển khai dự án. 

- Do phần diện tích giai đoạn 1 của dự án là 183,6 ha bằng khoảng 15% so với diện 

tích lập quy hoạch đã được HĐQT Công ty phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-

PVR ngày 03/06/2008, nên toàn bộ chi phí phần công việc đã thực hiện kể từ khi 

triển khai thực hiện dự án đến nay sẽ không nằm trong tổng mức đầu tư giai đoạn 1 

dự án. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc phân bổ toàn bộ phần chi phí 

đã thực hiện ở trên sẽ được phân bổ cho các nhà đầu tư thứ cấp (nếu có) hoặc sẽ 

đưa vào tổng mức đầu tư giai đoạn 2 của dự án (nếu giai đoạn 2 được cấp có thẩm 

quyền chấp thuận cho phép triển khai), hoặc sẽ đề nghị Thành phố trừ vào chi phí 

thuê đất dự án về sau. 

(Chi phí phần công việc đã thực hiện xem Phụ lục đính kèm) 

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty 

xem xét quyết định hình thức đầu tư (đầu tư xây dựng toàn bộ bao gồm hạ tầng, sân 

golf và công trình kiến trúc, hoặc chuyển nhượng toàn bộ, từng phần dự án sau khi 

đã hoàn thành bước 1) và phương án kinh doanh theo từng phân kỳ. 

- Cho phép lập lại quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 dự án với quy  

mô 183,6 ha theo hai bước như đã trình bày ở trên. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. 

Trân trọng kính chào! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, HĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 
 


