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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Số liệu tính toán về tình hình tiêu thụ và lƣợng nhập khẩu phân bón - thuốc bảo vệ thực vật 

(BVTV) ở trong nƣớc hiện nay cũng nhƣ dự báo tƣơng lai của Bộ Nông nghiệp & Phát triển 

Nông thôn (Bộ NN&PTNT) cho thấy nhu cầu sử dụng phân bón và thuốc BVTV trong nƣớc 

ngày một gia tăng; đặc biệt là xu hƣớng sử dụng những chế phẩm sinh học mang tính tự nhiên 

không chỉ có lợi cho cây trồng mà còn phải có lợi cho đất đai nói riêng và môi trƣờng sống nói 

chung.  

Nắm bắt đƣợc nhu cầu trên cũng nhƣ căn cứ vào những chỉ thị - chủ trƣơng của Chính phủ, 

nhất là dựa vào tình hình thực tiễn tại khu vực nơi có dự án và điều kiện thực tế của chủ đầu tƣ 

(kinh nghiệm, uy tín thƣơng hiệu, thị trƣờng tiêu thụ,…), Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển 

Nông nghiệp và Phân bón Hóa nông Mỹ Việt chúng tôi quyết định đầu tƣ mở rộng “Nhà máy sản 

xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học”.  

Từ một đơn vị chuyên gia công sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và thuốc BVTV mang tính 

thƣơng mại có chỗ đứng trên thị trƣờng, sau khi dự án hoàn thiện và trở thành đơn vị chuyên về 

sản xuất Công ty Hóa nông Mỹ Việt® chúng tôi sẽ chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu đầu vào và 

đầu ra cũng nhƣ giá thành sản phẩm từ đó sẽ đem lại lợi nhuận cho công ty đồng thời giải quyết 

nhu cầu sử dụng các chế phẩm sinh học của nông dân trong nƣớc và các nƣớc lân cận nhƣ Lào, 

Campuchia, Miến Điện (Myanmar), góp phần phát triển kinh tế - xã hội nƣớc nhà. 
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Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 

 

 

Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM  

 

Trang 2 

 

CHƢƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ 

 

1.1. Căn cứ pháp lý 

1.1.1. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án 

 Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN 

Việt Nam; 

 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

 Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu 

nhập doanh nghiệp; 

 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành 

Luật Thuế giá trị gia tăng; 

 Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc 

bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, 

quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển; 

 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng; 

 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết 

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

 Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh 

doanh phân bón; 

 Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN ngày 24/04/2007  của Bộ trƣởng Bộ NN&PTNT v/v 

ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón; 

 Quyết định Số: 6868/QĐ-BCT ngày 27/12/2010 của Bộ Công thƣơng Quy hoạch phát 

triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng phân bón giai đoạn 2011 – 2020, có xét 

đến năm 2025; 

 Thông tƣ số 45/2012/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2012 của Bộ trƣởng Bộ NN&PTNT v/v 

ban hành Danh mục bổ sung phân bón đƣợc phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam; 



Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 

 

 

Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM  

 

Trang 3 

 

 Thông tƣ số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ 

môi trƣờng; 

 Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn quyết toán dự 

án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; 

 Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ 

môi trƣờng; 

 Công văn số 4268/BNN-KH của Bộ NN&PTNT v/v đảm bảo đủ phân bón cho sản xuất 

nông nghiệp 2013; 

 Nghị định 16/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 

151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tƣ và tín dụng xuất khẩu của 

nhà nƣớc; 

 Nghị quyết 09/2000/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về một số chủ 

trƣơng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 

 Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp về việc 

ban hành quy định về quản lý thuốc BVTV; 

 Chiến lƣợc và định hƣớng phát triển của Công ty CP. Đầu tƣ – Phát triển nông  nghiệp & 

Phân bón – Hóa nông Mỹ Việt; 

 Công văn 2578/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Long An về việc 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Nhà máy sản xuất phân bón lá, phân bón 

NPK phức hợp cao cấp phân bón hƣ̃u cơ và sang chai đóng gói thuốc bảo vệ thực vật” tại xã Tân 

Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; 

 Giấy chứng nhận đầu tƣ 50121000016 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 30 tháng 11 

năm 2007. 

 Biên bản họp hội đồng thành viên: ngày 15/7/2009. 

 Các giấy tờ chuyển quyền sở hữu đất, quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất số BC 110106 BC 110127 và BC 110128 ngày 14 tháng 6 năm 2010; 

 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 1254/STNMT-MT ngày 05 tháng 10 năm 2007 

của Sở Tài nguyên & Môi trƣờng Long An; 

 Công văn 5860/UBND-KT ngày 19 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Long An về việc 

thỏa thuận địa điểm đầu tƣ xƣởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không sản xuất), 

sản xuất phân bón vi sinh từ than bùn và đầu tƣ kinh doanh vật tƣ nông nghiệp tại xã Tân Tây, 

huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; 

 Quyết định 356/QĐ-UBND – Về việc cho phép  Công ty CP Đầu tƣ – Phát triển nông 

nghiệp & Phân bón – Hóa nông Mỹ Việt chuyển mục đích sử dụng đất; 

 Quyết định 403/QĐ-UBND – Về việc cho phép  Công ty CP Đầu tƣ – Phát triển nông 

nghiệp & Phân bón – Hóa nông Mỹ Việt chuyển mục đích sử dụng đất; 
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 Giấy phép xây dựng cấp cho Công ty CP Đầu tƣ – Phát triển nông nghiệp & Phân bón – 

Hóa nông Mỹ Việt số 37/GPXD ngày 08 tháng 10 năm 2008 của UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh 

Long An; 

 Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở nhà máy sản xuất phân bón lá, bón đất, phân bón hữu cơ 

và thuốc bảo vệ thực vật số 02/TĐ-SCT ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Sở Công Thƣơng tỉnh 

Long An; 

 Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy – Số 459/TD-PCCC; 

 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan; 

 

1.1.2. Sự phù hợp của dự án đối với chiến lƣợc phát triển KT-XH 

Theo Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng phân bón – 

thuốc BVTV giai đoạn 2010 - 2020, Việt Nam phải xây dựng hệ thống sản xuất đáp ứng tối đa 

nhu cầu sử dụng trong nƣớc. Bên cạnh đó phát triển công nghiệp sản xuất phân bón – thuốc 

BVTV phải gắn liền với phát triển phân phối và bảo vệ môi trƣờng, nhằm góp phần xây dựng 

một nền nông nghiệp hàng hóa lớn, có năng suất và chất lƣợng cao, phát triển nhanh và bền 

vững; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào các dự án lớn về sản xuất phân bón- 

thuốc BVTV và mạng lƣới phân phối tới vùng sâu, vùng xa. 

Mục tiêu từ nay tới 2020, Việt Nam phải hình thành hệ thống sản xuất phân bón – thuốc 

BVTV với công nghệ hiện đại, quy mô lớn và hệ thống phân phối an toàn, hiệu quả nhằm cung 

ứng đủ về số lƣợng và chủng loại phân bón với chất lƣợng tốt, giá cả hợp lý, phục vụ sản xuất 

nông nghiệp, đảm bảo an ninh lƣơng thực đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu trong bối cảnh diện tích 

canh tác ngày càng bị thu hẹp do biến đổi khí hậu, đô thị hóa và dân số tăng cao. 

 Những định hƣớng, chiến lƣợc của chính phủ cho thấy khi dự án Nhà máy sản xuất phân 

bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học do Công ty Hóa nông Mỹ Việt® đi vào hoạt động là 

hoàn toàn phù hợp với xu hƣớng phát triển của nền kinh tế - xã hội nƣớc ta, một nƣớc có nền 

kinh tế lấy nông nghiệp làm cơ bản phát triển và nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm của dự án đang 

ngày một tăng cao không ngừng. 

 

http://lapduan.com.vn 
 

http://lapduan.com.vn/
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1.2. Thị trƣờng cung-cầu ngành phân bón vi sinh và thuốc BVTV- thuốc sinh học 

1.2.1. Hiện trạng ngành phân bón hữu cơ vi sinh 

Nông nghiệp là một ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, với 

70% dân số sống bằng nghề nông và 9,3 triệu ha đất nông nghiệp (chiếm xấp xỉ 28% diện tích cả 

nƣớc). Vì vậy nhu cầu phân bón cho nông nghiệp rất lớn.  

Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT, năm 2014 nhu cầu phân bón các loại của cả nƣớc khoảng 11 

triệu tấn, tăng hơn mức 10,3 triệu tấn năm 2013. Trong đó, nhu cầu phân urê là 2,2 triệu tấn, 

phân DAP 980.000 tấn, phân NPK 4 triệu tấn, ngoài ra còn có khoảng 700 – 800,000 tấn phân 

bón các loại là vi sinh, phân bón lá ... Xét thống kê từ năm 2011 đến nay, nhu cầu phân bón các 

loại luôn tăng đều qua các năm, năm sau cao hơn năm trƣớc. Và một điều đáng lƣu ý là thế giới 

lại đang có xu thế tăng cƣờng sử dụng phân bón NPK khoáng thiên nhiên và phân hữu cơ chất 

lƣợng cao thay thế dần dần phân hóa học vì những loại phân bón hữu cơ vi sinh này không chỉ có 

lợi cho cây trồng mà còn giúp cải tạo đất và không nguy hại tới môi trƣờng. 

 

Bảng 1.1: Tình hình thị trƣờng cung – cầu ngành phân bón qua các năm 

Đơn vị: 1000 tấn 

STT Cung - cầu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

I Nhu cầu 8.500 9.880 10.300 11.000 

1 Urê 1540 2.000 2.000 2.200 

2 SA 700 710 850 910 

3 Kali 810 920 950 970 

4 DAP 900 950 950 980 

5 NPK 2.900 3.500 3.700 4.000 

6 Các loại phân khác 1650 1.800 1.850 1.940 

II Sản xuất 5.900 7.250 5.770  

(Nguồn: Bộ NN&PTNT) 
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Biểu đồ 1.1: Tình hình sản xuất phân bón so với nhu cầu qua các năm 
 

Biểu đồ trên cho thấy, mặc dù nhu cầu sử dụng phân bón các loại luôn tăng cao nhƣng khả 

năng sản xuất trong nƣớc vẫn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu, năm 2011 chỉ đáp ứng đƣợc 69,4%, 

đến năm 2013 đáp ứng đƣợc 56% và đến nay cũng nhƣ trong thời gian tới nhu cầu về phân bón 

vẫn không đáp ứng đủ phải nhập từ nƣớc ngoài và theo Cục Trồng trọt việc nhập khẩu chỉ có khả 

năng chấm dứt vào năm 2020 khi các nhà máy trong nƣớc sản xuất đủ lƣợng phân bón theo nhu 

cầu của thị trƣờng. 
 

1.2.2. Thuốc BVTV- thuốc sinh học 

Nhu cầu về thuốc BVTV của cả nƣớc hiện khoảng 50.000 tấn/năm, trong đó bao gồm 3 loại 

chính là thuốc trừ sâu và côn trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. Cơ cấu nhu cầu tiêu dùng 

thuốc BVTV đƣợc duy trì khá ổn định, trong đó tỷ lệ thuốc trừ sâu và côn trùng chiếm khoảng 

60% về giá trị. (Số liệu từ Cục Bảo vệ thực vật,2012). Tuy nhiên theo Cục Bảo vệ thực vật, thị 

trƣờng kinh doanh thuốc bảo vệ tại Việt Nam hiện có khoảng 150 doanh nghiệp (Riêng tỉnh An 

Giang có 01 DN là Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang), 70 xƣởng gia công. Các doanh 

nghiệp kinh doanh thuốc BVTV đang phải cạnh tranh gay gắt với các loại thuốc BVTV nhập 

khẩu từ Trung Quốc và chủ yếu là các loại thuốc hóa chất. 

Bên cạnh đó, do khí hậu nƣớc ta là nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ cao kéo dài trong năm 

nên thƣờng tạo thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, thƣờng phát triển thành dịch rộng và có thể gây 

thiệt hại lớn cho mùa màng. Vì vậy, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, thuốc sinh học 

trong nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng và không thể thiếu trong việc nâng cao năng suất 

nông nghiệp.  
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Bảng 1.2: So sánh các công ty trong ngành thuốc BVTV 
 

STT Công ty 
Tổng tài 

sản 

Vốn chủ 

sở hữu 
Doanh thu NPAT ROE 

1 
Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực 

vật An Giang 
2.707 1.225 4.869 427 35% 

2 
Công ty Cổ phần – Trừ mối 

Việt Nam 
931 494 1.014 95 19% 

3 
Công ty CP Thuốc sát trùng 

Việt Nam 
456 259 598 39 15% 

4 
Công ty CP Nông dƣợc H.A.I 

JSC 
590 398 692 50 13% 

5 
Công ty CP Bảo vệ Thực vật 

Sài Gòn 
489 138 816 25 18% 

6 
Công ty CP Thuốc sát trùng 

Cần Thơ 
105 75 194 13 17% 

 

Từ những cơ sở nêu trên cho thấy, nguồn cung thuốc BVTV, thuốc sinh học trong nƣớc 

chƣa đáp ứng nhu cầu về bảo vệ thực vật ở nƣớc ta. 
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1.3. Năng lực của chủ đầu tƣ 

1.3.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ 

 Chủ đầu tƣ : Công ty CP ĐT Phát triển NN và Phân bón Hóa nông Mỹ Việt 

 Địa chỉ  : Ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

 Địa chỉ VPĐD : 581 Hồng Bàng, Phƣờng 2, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh 

 Mã số thuế : 1100789301    Ngày cấp: 20/7/2007 

 Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Long An 

 Đại diện pháp luật : Trƣơng Đức Tánh  Chức vụ: Tổng Giám đốc 

 Vốn điều lệ : 60,000,000,000 đồng (60 tỷ đồng) 

 Ngành nghề KD : 

- Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), nguyên liệu công nghiệp, vật tƣ 

nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống cây trồng, phân bón các loại, xe ôtô, môtô, xe gắn 

máy 02 bánh các loại, bao bì các loại, nông sản, sắt thép, vật liệu xây dựng; 

- Gia công sản xuất sang chai đóng gói phân bón lá, phân bón các loại, thuốc diệt côn 

trùng, thuốc BVTV, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); 

- Dịch vụ khử trùng hàng nông sản; 

- Dịch vụ vận chuyển nguyên nhiên liệu, chất đốt, vật tƣ nông nghiệp, thực phẩm, nông sản 

bằng đƣờng bộ, đƣờng sông; 

- Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đƣờng bộ; 

- Sản xuất bao bì, dịch vụ in bao bì (không in); 

- Thu mua và chế biến nông sản xuất nhập khẩu; 

- San lấp mặt bằng; 

- Xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, nhà xƣởng và nhà ở, đầu tƣ xây dựng khu cụm công 

nghiệp; 

- Thiết kế lắp đặt quảng cáo trong và ngoài trời; 

- Thiết bị công cụ dụng cụ PCCC, công cụ điện tử, đo đạc kiểm tra môi trƣờng và dƣ lƣợng 

an toàn thực phẩm và công nghiệp; 

- Sản xuất chế biến sinh học xử lý bảo quản an toàn thực phẩm (gồm: cá, thịt, các loại thức 

ăn làm bằng tinh bột, các loại nƣớc chấm, chất chống mốc trong các loại nƣớc chấm…); chế 

phẩm sinh học xử lý rau sạch an toàn trƣớc khi tiêu dùng; 

- Nông trại sản xuất giống cây trồng dầu thực vật, ép dầu bao gồm các loại dầu ăn và dầu 

công nghiệp. Công cụ công nghệ đo lƣờng khí thải, khí môi trƣờng khu công nghiệp và các dung 

dịch phục vụ xử lý môi trƣờng; 
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- Kinh doanh chế phẩm sinh học xử lý bảo quản an toàn thực phẩm (gồm: cá, thịt, các loại 

thức ăn làm bằng tinh bột, các loại nƣớc chấm, chất chống mốc trong các loại nƣớc chấm…); chế 

phẩm sinh học xử lý rau sạch an toàn trƣớc khi tiêu dùng; 

- Nông trại kinh doanh giống cây trồng dầu thực vật, ép dầu bao gồm các loại dầu ăn và 

dầu công nghiệp. Các loại vƣờn ƣơm, cây xanh sinh thái môi trƣờng. 

 Các đơn vị trực thuộc của tập đoàn: 

 

 

 

Hình 1.1: Logo & Thƣơng hiệu các đơn vị trực thuộc tập đoàn 

   

1.3.2. Định giá doanh nghiệp 

 Tài sản hữu hình: 

- Công ty chủ sở hữu trực tiếp 7.6 ha đất dự án đã san lấp, diễn biến xây dựng 15% mô hình 

và hoàn thành pháp lý tại km19, quốc lộ 62 xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. 

- Văn phòng công ty đại diện tại Tp. HCM số 581 Hồng Bàng, P. 12, Quận 6. 

- Máy móc: Bốn dây chuyền sản xuất thuốc nƣớc và bột... 

- Và các máy móc sang chiết và đóng gói. 

- Vốn điều lệ hiện tại 60 tỉ VNĐ, doanh thu đạt 300%/VCSH, lợi nhuận sau thuế hàng năm 

trung bình EPS = 3.000  trị giá doanh nghiệp tƣơng đƣơng 180 tỉ VNĐ. 
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 Tài sản vô hình 

- Tên thƣơng phẩm & bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ: 

* Thƣơng phẩm thuốc BVTV: 30 giấy phép chứng nhận đã đăng ký vào danh mục. 

* Thƣơng phẩm phân bón hữu cơ vi sinh: 50 giấy phép chứng nhận đã đăng ký và công bố. 

* Bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ cho 2 nhóm thuốc BVTV (nêu bên dƣới) bao gồm 60 bằng 

SHTT. 

  - Một đội ngũ dày dạn kinh nghiệm lâu năm đƣợc mời và tập hợp một số chất xám từng làm 

công tác khoa học tại các viện cũng nhƣ lực lƣợng bán hàng đƣợc đào tạo bài bản từ nƣớc ngoài 

và có thời gian công tác lâu năm tại Việt Nam. Với bộ máy điều hành khả thi và định hƣớng cho 

việc thực hiện mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một công ty cổ phần hóa sinh công nghệ mới 

đối với nền nông nghiệp tiên tiến và bền vững kịp thời phát triển theo trào lƣu của quốc gia và 

thế giới. 

- Công ty đã tiếp cận tốt thị trƣờng và có hệ thống đại lý trải dài trên khắp Việt Nam - đã có 

văn phòng đại diện và phân phối sản phẩm ổn định ở Campuchia và Lào, hiện đang xúc tiến 

thành lập Văn phòng đại diện tại Myanmar. Đây là một tài sản vô hình quý giá của Công ty.  

Những tài sản quý giá này sẽ đƣợc chúng tôi trình bày chi tiết bên dƣới. 

 

1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trƣớc khi thực hiện dự án 

Trải qua 3 giai đoạn: hình thành, thâm nhập và phát triển với nhiều thăng trầm cùng với nền 

kinh tế chung của cả nƣớc, nhƣng thời gian qua nhất là từ năm 2011 đến nay tình hình kinh 

doanh của công ty khả quan hơn và ngày càng phát triển. Điều này đƣợc thể hiện ở sản lƣợng, 

doanh thu và lợi nhuận của công ty qua các năm. 

 

Bảng 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011- 2013 
 

STT CÁC CHỈ TIÊU Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
So sánh  

2012/2011 

So sánh  

2013/2012 

1 
Sản lƣợng tiêu thụ 

NPK (tấn) 
36,350 43,560 48,231 120% 111% 

2 Doanh thu (tỷ đồng) 181,750 261,360 337,617 144% 129% 

3 Lợi nhuận (tỷ đồng) 18,175 26,136 33,762 144% 129% 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh của Công ty Hóa Nông Mỹ Việt®) 
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Biểu đồ 1.2: Biểu đồ thể hiện doanh thu- lợi nhuận kinh doanh qua các năm 

 

 
 

Biểu đồ 1.3: Biểu đồ thể hiện sản lƣợng tiêu thụ phân bón NPK từ 2011-2013 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2011 đến năm 2013 cho thấy công ty hoạt động 

với xu hƣớng ngày càng tăng. Sản lƣợng tiêu thụ không ngừng tăng lên ứng với nhu cầu ngày 

một gia tăng. Năm 2012 sản lƣợng tiêu thụ tăng 20% so với năm 2011, năm 2013 tiếp tục tăng 

thêm 11% so với năm 2012. Đồng thời lợi nhuận cũng không ngừng tăng lên từng năm hoạt 

động. Chính sản lƣợng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận qua các năm là cơ sở cho Công ty Hóa 

nông Mỹ Việt® đẩy mạnh đầu tƣ mở rộng bằng cách xây dựng nhà máy sản xuất phân bón, 

thuốc BVTV. 



Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 
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1.3.4. Nguồn nhân lực trƣớc khi thực hiện dự án 

* Đặc điểm về lực lƣợng lao động công ty: 

- Con ngƣời là yếu tố cấu thành nên tổ chƣ́c , vâṇ hành tổ chƣ́c và quyết điṇh sƣ ̣thành baị của 

tổ chƣ́c.  

- Nguồn nhân lƣc̣ là nguồn lƣc̣ không thể thiếu đƣơ ̣c của tổ chƣ́c, nên quản tri ̣ nhân lƣc̣ chính 

là một lĩnh vực quan trọng của công ty. 

Nhâṇ thƣ́c đƣơc̣ điều đó nên Công ty Hóa Nông Mỹ Viêṭ® luôn đăṭ quản tri ̣ nhân lƣc̣ là vấn 

đề quan trọng hàng đầu. 

 

* Nhân sự công ty: 

Công ty đƣợc xây dựng từ năm 2007 tính đến nay (2014) đã trải qua 3 giai đoạn: hình thành, 

củng cố và phát triển. Ở mỗi giai đoạn, số lƣợng nhân sự khác sau và ngày càng tăng theo thời 

gian, đặc biệt là ở cán bộ có trình độ đại học và chuyên môn nông nghiệp. 

 

 
Hình 1.2: Nguồn nhân lực của Công ty từ giai đoạn hình thành đến nay 
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Hình 1.3: Nhân lực công ty hiện nay 

 

Bảng 1.4: Cơ cấu cán bô ̣chuyên môn và kỹ thuâṭ hiện nay: 
 

Chỉ tiêu 
Đơn vi ̣

Ngƣời % 

Tổng số 65 100% 

Trình độ   

Trên Đaị hoc̣ 3 4.6% 

Đaị hoc̣ 34 52.3% 

Cao đẳng, Trung Cấp 20 30.8% 

Phổ thông 8 12.3% 
    

 (Nguồn: Phòng tổ chức hành chánh) 

Bảng 1.5: Cơ cấu theo ngành hiện nay:        
   

Chuyên môn Số ngƣời 

Nông nghiêp̣ 30 

Kinh tế 10 

Kế toán 4 

Hóa 3 

Cơ khi ́ 2 
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Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM  
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Điêṇ 1 

Lái xe 7 

Khác.. 8 

                                                    

                                                                        (Nguồn: Phòng tổ chức hành chánh) 
 

Qua bảng số liêụ ta có thể thấy: 

+ Công ty đang có thế maṇh về đôị ngũ cán bô ̣quản lý và chuyên môn . 

+ Phần lớn cán bô ̣có kinh nghiêṃ nhiều năm trong liñh vƣc̣ nông nghiêp̣ và quản lý điều 

hành. 

+ Công ty luôn quan tâm bồi dƣỡng, đào taọ, tuyển duṇg cán bô ̣có chất lƣơṇg cao . 
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Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 
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1.3.5. Bộ thƣơng phẩm – bằng bảo hộ độc quyền 

 Bộ thƣơng phẩm 

A- Phân bón hữu cơ vi sinh/NPK 
 

 

Hình 1.4: Bộ sản phẩm 50 loại phân bón đƣợc thị trƣờng ƣa chuộng 

 

 

 

Hình 1.5: Bộ sản phẩm phân bón đƣợc thị trƣờng ƣa chuộng 
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Nhóm phân bón hữu cơ vi sinh 
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B- Thuốc BVTV- thuốc sinh học 

 

 

 

Hình 1.6: Bộ sản phẩm thuốc BVTV đƣợc thị trƣờng ƣa chuộng 
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Nhóm thƣơng phẩm thuốc BVTV đã vào danh mục (đã đƣợc bảo hộ) 
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Bằng bảo hộ độc quyền 
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1.3.6. Thƣơng hiệu và thị phần của chủ đầu tƣ 

Công ty CP ĐT Phát triển NN và Phân bón Hóa nông Mỹ Việt đƣợc thành lập năm 2007. 

Đến nay, thƣơng hiệu công ty đã gắn bó với ngƣời nông dân ở mọi vùng miền trong cả nƣớc 

cũng nhƣ một số vùng của Campuchia. Từ ngày đƣợc thành lập đến nay, Công ty Hóa nông Mỹ 

Việt® luôn phấn đấu để giúp cho ngƣời nông dân đạt đƣợc những vụ mùa bội thu và có đƣợc 

hiệu quả kinh tế cao nhất trên diện tích canh tác của mình. Thành quả của công ty đƣợc công 

nhận qua những bằng khen và danh hiệu do các Hiệp hội, ngƣời tiêu dùng bình chọn - trao tặng. 

 

   

 

 

 

Hình 1.7: Thƣơng hiệu đƣợc ngƣời tiêu dùng bình chọn 

 

Đối tác nhập khẩu: Bên cạnh những nguyên liệu có sẵn ở địa phƣơng nhƣ than bùn, vỏ trấu, 

các phế thải trong sản xuất nông- thủy sản để sản xuất phân hữu cơ vi sinh cũng nhƣ các hoạt 

chất thông dụng để tạo nên thuốc BVTV; Công ty Hóa nông Mỹ Việt® đã thiết lập đƣợc hệ 

thống bạn hàng để nhập những nguyên liệu trong nƣớc không có. Với những thế mạnh về quan 

hệ nhập khẩu ở các nƣớc Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Mỹ, Pháp … Công  ty 



Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 
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Hóa nông Mỹ Việt® đã đang và sẽ chủ động về số lƣợng, yêu cầu về chất lƣợng và giá cả để cho 

hoạt động của dự án đạt hiệu quả cao nhất. 

Hệ thống đại lý tiêu thụ nội địa và đối tác xuất khẩu: Hiện nay Công ty Hóa nông Mỹ Việt® 

đang có hệ thống khách hàng ở khắp các vùng miền cả nƣớc cũng nhƣ ở nƣớc ngoài nhƣ 

Campuchia sắp tới là Lào và Myanmar với hơn 1000 đại lý bao gồm 150 đại lý VIP, 350 đại lý 

cấp 1 và 800 đại lý cấp 2 có đầy đủ tiềm lực về kinh tế cũng nhƣ hệ thống khách hàng tại các địa 

phƣơng. Hầu hết các đại lý của Công ty đều có khả năng thanh toán tốt và chiếm tỷ lệ giao dịch 

bằng tiền mặt lên đến 80% doanh thu của Công ty. Đây là một thế mạnh của Công ty Hóa nông 

Mỹ Việt®  khi đi vào hoạt động trên cơ sở hệ thống khách hàng. 

 

 

 

Hình 1.8: Hệ thống chi nhánh tại các vùng/miền - VN  
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Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 
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Hình 1.9: Sơ đồ thị phần/ các nhóm sản phẩm đƣợc khách tiêu dùng ƣa chuộng 

 

Với lợi thế đã có sẵn mối quan hệ với các công ty, nông trƣờng trang trại và hệ thống đại lý 

cấp 1, cấp 2 ở các vùng miền, các đối tác xuất khẩu trên cơ sở hệ thống hiện nay của Công ty. 

Những khách hàng này là những khách hàng đã qua quá trình hoạt động kiểm nghiệm và đều đáp 

ứng đƣợc những đề xuất của Công ty. Đây là một trong những thế mạnh của Công ty Hóa nông 

Mỹ Việt® và cũng là nền tảng vững chắc để Công ty Hóa nông Mỹ Việt® đầu tƣ dự án xây dựng 

Nhà máy sản xuất phân bón NPK-Hữu cơ vi sinh & Thuốc BVTV –thuốc sinh học. 
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Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 
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Hình 1.10: Bản đồ hệ thống đối ngoại và hệ thống tiêu thụ nội địa 

 

1.4. Kết luận sự cần thiết đầu tƣ 

Phân bón và thuốc BVTV là một trong những loại vật tƣ thiết yếu tác động trực tiếp đến 

hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu thực tế cộng với những thuận lợi từ 

chính sách ƣu đãi đầu tƣ của Nhà nƣớc, Công ty Hóa nông Mỹ Việt® chúng tôi khẳng định việc 

đầu tƣ mở rộng dự án “Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & Thuốc BVTV –thuốc sinh học” là 

rất cần thiết, đây là một hƣớng đầu tƣ đúng đắn góp phần đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc gia, 

mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế và xã hội, phù hợp với định hƣớng phát triển ngành công 

nghiệp phân bón nƣớc ta trong thời gian tới. Đồng thời chúng tôi tin tƣởng rằng khi dự án đi vào 

hoạt động chắc chắn đạt hiệu quả bền vững và duy trì đƣợc các chỉ tiêu về kinh tế đã đề ra. 
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Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 
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CHƢƠNG 2: TÓM TẮT DỰ ÁN 

 

2.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 

 Tên dự án   : Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 

 Chủ đầu tƣ : Công ty CP ĐT Phát triển NN và Phân bón Hóa nông Mỹ Việt 

 Địa điểm đầu tƣ : Km 19, quốc lộ 62, ấp 1, xã Tân Tây, H.Thạnh Hóa, tỉnh Long An  

 Diện tích nhà máy : 26,497 m
2
 

 Sản phẩm dự án : Phân hữu cơ vi sinh, thuốc BVTV- thuốc sinh học thế hệ mới 

 Công suất sản xuất : với phân bón vi sinh: 50.000 tấn/năm; thuốc BVTV: trên 5.000 

tấn/năm 

 Nguồn nguyên liệu :  

 + Nguyên liệu chính sản xuất phân hữu cơ vi sinh: than bùn, vỏ trấu, các phế thải trong sản 

xuất nông, thủy sản;  

 + Nguyên liệu sản xuất thuốc BVTV- thuốc sinh học: Thành phần chính trong thuốc là hoạt 

chất chính trong thuốc tác động đến sâu hại nấm bệnh, kích thích tăng trƣởng cho cây trồng. Mỗi 

loại thuốc có những hoạt chất chính để tạo ra đặc tính riêng (Vd: hoạt chất Meataldehyde, 

Niclosamide trị ốc bƣơu vàng trên cây lúa; hoạt chất Paraquat Dichloride, Atrazine….trừ cỏ; 

hoạt chất Indoxacarb, Buprofezin,…trừ sâu rầy; hoạt chất Hexaconazole, Tricyclazole,…trị 

bệnh; hoạt chất Cytokinin(Zeatin), Ethephone…kích thích tăng trƣởng.) 

 Hình thức quản lý  : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do 

chủ đầu tƣ thành lập. 

 Tổng mức đầu tƣ : 349,448,800,000 (Ba trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm bốn mươi tám 

triệu, tám trăm ngàn đồng) 

 Vốn tự có : 108,426,780,000 đồng chiếm 31% 

 Vốn vay NHPT : 241,022,020,000 đồng chiếm 69% trên tổng vốn đầu tƣ.  

 Thời gian thực hiện : bắt đầu xây dựng từ quý III/2014, cuối quý IV/2014 hoàn thiện và đi 

vào hoạt động từ quý I/2015; 

 Thị trƣờng tiêu thụ : trong cả nƣớc đặc biệt là vùng nông nghiệp trọng điểm Đồng bằng 

sông Cửu Long, Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ; xuất khẩu sang thị trƣờng Lào, Campuchia, 

Myanmar. 

 Hiệu quả tài chính : NPV= 271,179,317,000 đồng > 0;  IRR= 27.3% > WACC;  

 Hiệu quả KT-XH : Góp phần giải quyết nhu cầu sử dụng phân bón, thuốc BVTV trong 

nƣớc nhằm đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc gia; đồng thời tạo thêm việc làm, tăng thêm thu 

nhập, cải thiện nâng cao đời sống cho lực lƣợng lao động tại địa phƣơng, góp phần phát triển 

kinh tế- xã hội. 
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Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 

 

 

Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM  

 

Trang 27 

 

2.2. Mục tiêu dự án 

 + Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, các loại phân bón lá, các loại thuốc BVTV, thuốc sinh 

học thế hệ mới chuyên dùng cho các đối tƣợng cây trồng phù hợp với các điều kiện tự nhiên 

khác nhau; cung cấp cho thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu sang thị trƣờng Lào, Campuchia và 

Myanmar. 

 + Dự án hoàn thiện giúp chủ đầu tƣ chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu đầu vào và đầu ra 

cũng nhƣ giá thành sản phẩm từ đó sẽ đem lại lợi nhuận cho công ty. 

 + Khi dự án đƣợc thực hiện hoàn tất, trƣớc khi khánh thành (2015) Công ty thống nhất 

chuyển đổi tên doanh nghiệp sang tên mới để phù hợp với tầm hoạt động và hội nhập khu 

vực...Tên mới sẽ là: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÓA SINH ASEAN GOLH 

(VN). Bao gồm 3 chi nhánh trong khu vực Asean : 

  - Chi nhánh – Công ty Nông nghiệp Hóa sinh Asean Golh (KH).  

  - Chi nhánh – Công ty Nông nghiệp Hóa sinh Asean Golh (LA). 

  - Chi nhánh – Công ty Nông nghiệp Hóa sinh Asean Golh (MM). 

  

 + Ngày càng thu hút và tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện nâng cao đời sống 

cho lực lƣợng lao động tại địa phƣơng, góp phần xóa đói giảm nghèo. 

 + Góp phần hỗ trợ nông dân thâm canh tăng năng suất, mở rộng diện tích khai thác hết tiềm 

năng đất đai hiện có; đồng thời đƣa các thành tựu mới, các tiến bộ kỹ thuật vào ứng dụng trong 

sản xuất. 

 + Đóng góp nguồn thu cho ngân sách Nhà nƣớc và chính quyền sở tại. 
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CHƢƠNG 3: NỘI DUNG DỰ ÁN 

 

3.1. Địa điểm thực hiện dự án 

Dự án đầu tƣ Nhà máy sản xuất phân bón NPK-Hữu cơ vi sinh & Thuốc BVTV –thuốc sinh 

học đƣợc thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 26,497 m
2 

tại Km 19, quốc lộ 62, ấp 1, xã Tân 

Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. 

 

 
 

Hình 3.1: Vị trí đầu tƣ dự án 

Long An là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với Đồng bằng Sông Cửu Long, có chung 

đƣờng ranh giới với TP.Hồ Chí Minh. Hệ thống giao thông kết nối tỉnh với khu vực khá hoàn 

chỉnh, bao gồm đƣờng bộ lẫn đƣờng thủy: 

+ Các tuyến quốc lộ nhƣ quốc lộ 1A với 30km chiều dài
 
, quốc lộ 62, quốc lộ 50, quốc lộ 

N1, tuyến N2, đƣờng Hồ Chí Minh, Đƣờng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lƣơng. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_62
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_50
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_cao_t%E1%BB%91c_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh%E2%80%93Trung_L%C6%B0%C6%A1ng
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+ Các tuyến tỉnh lộ nhƣ tỉnh lộ 7, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 22, tỉnh lộ 821, tỉnh lộ 822, tỉnh lộ 823, 

tỉnh lộ 824, tỉnh lộ 825, tỉnh lộ 826, tỉnh lộ 827, tỉnh lộ 828, tỉnh lộ 829, tỉnh lộ 831, tỉnh lộ 833, 

tỉnh lộ 835, tỉnh lộ 836, tỉnh lộ 837, tỉnh lộ 838 và tỉnh lộ 839. 

+ Ngoài hệ thống giao thông đƣờng bộ Long An cũng là tỉnh có hệ thống giao thông đƣờng 

thủy chằng chịt với các tuyến giao thông nhƣ: sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây, sông 

Rạch Cát (sông Cần Giuộc). Các tuyến đƣờng thủy quan trọng nhƣ Tp.Hồ Chí Minh - Kiên 

Lƣơng, Tp.Hồ Chí Minh - Cà Mau, Tp.Hồ Chí Minh- Tây Ninh đều qua Long An theo kênh 

Nƣớc Mặn, sông Rạch Cát, sông Vàm Cỏ Đông. Các loại phƣơng tiện vận tải thủy trên 100 tấn 

có thể theo các kênh rạch nhƣ Phƣớc Xuyên, Dƣơng Văn Dƣơng, Trà Cú, Kinh Xáng, sông Bến 

Lức, sông Rạch Cát, kinh Thủ Thừa... đi từ miền Tây đến Tp.Hồ Chí Minh. 

Tóm lại, với những thuận lợi mà hệ thống giao thông của khu vực thực hiện dự án đem lại 

sẽ giúp chủ đầu tƣ chúng tôi giảm bớt đƣợc chi phí vận chuyển cả nguyên liệu đầu vào và sản 

phẩm đầu ra. Đây là điều kiện tốt để giảm giá thành và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm 

khi ra thị trƣờng. 
 

 

Hình 3.2: Mô hình đầu tƣ xây dựng nhà máy thuộc dự án 
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3.2. Tiến độ thực hiện dự án  

Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học bắt đầu xây dựng từ quý 

III/2014, cuối quý IV/2014 hoàn thiện và đi vào hoạt động từ quý I/2015; 
 

Công việc 
Thời gian (Quý) 

Quý II/2014 Quý III/2014 Quý IV/2014 Quý I/2015 

Chuẩn bị     

Xây dựng     

Hoạt động     

 

3.3. Đánh giá tác động môi trƣờng và giải pháp xử lý 

Thực hiện việc đánh giá báo cáo tác tác động môi trƣờng của Dự án đã đƣợc UBND tỉnh 

Long An  phê duyệt theo Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2007. 

Bụi, khí thải, mùi hôi đƣợc xử lý theo tiêu chuẩn TCVN 5937-2005, TCVN 5938-2005, 

TCVN 5939-2005, TCVN, 5940-2005 không làm ảnh hƣởng đến dân cƣ xung quanh. 

Nƣớc thải sinh hoạt và sản xuất đƣợc thu gom dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải. Chất thải 

rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp không nguy hại sẽ đƣợc thu gom, xử lý theo quy định, 

bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trƣờng. 
 

 

  

http://lapduan.com.vn 
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3.4. Các hạng mục đầu tƣ 

TT HẠNG MỤC ĐẦU TƢ DIỆN TÍCH TIÊU CHUẨN 

1 Nhà xƣởng (102x30) (102x30)x3 Nhà khung sắt 

2 Nhà xƣởng (30x54) (30x54)x3 Nhà khung sắt 

3 Văn phòng làm việc mái che (10,5x20x2) 10,5x20x2 Bê tông, gạch 

4 Nhà ăn, nhà nghỉ công nhân 15 x 30 15x30 Bê tông, gạch 

5 Nhà bảo vệ 4 x 6 4x6 Bê tông, gạch 

6 Nhà để xe công nhân 6 x 24 6x24 Khung thép 

7 Gara xe ô – tô 400 m
2
 Khung thép 

8 Hệ thống showroom 870 m
2
 Khung thép 

9 Hồ chứa nƣớc xử lý môi trƣờng 160 m
2 

Bê tông 

10 Hồ chứa nƣớc sản xuất 300 m
2
 Bê tông 

11 Hàng rào 450 m
2
 Bê tông, sắt 

12 Căn tin 64 m
2
 Bê tông, gạch 

13 Đƣờng nội bộ 1.500 m
2
 Bê tông nhựa 

14 Hệ thống thoát nƣớc 12.000 m Bê tông nắp đậy 

15 Trụ điện 3 pha 1 hệ thống Ngành điện 

16 Hệ thống cấp điện nội bộ 1 hệ thống Ngành điện 

17 Hệ thống xử lý chất thải 1 hệ thống Loại A 

18 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 1 hệ thống Loại A 

19 San lấp mặt bằng 22.895 m
2
 Cát 

20 Giếng khoan khai thác nƣớc ngầm 1 giếng Hiện đại 
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3.5. Dây chuyền sản xuất phân bón – thuốc BVTV 

3.5.1. Máy móc thiết bị 
 

TT I- DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH 

1 Hệ thống dây chuyền phân bón cao cấp và thuốc BVTV tự động (Máy nghiền, Thùng 

khuấy, Máy khuấy, Máy làm lạnh nƣớc…) Nhập khẩu 100%. 

2 Hệ thống dây chuyền sản xuất Phân bón và Thuốc BVTV từ nguyên liệu thô đến thành 

phẩm (băm, nghiền, sấy, đùn, ép viên) công suất lớn 3.000kg/giờ. 

3 Dây chuyền SX phân bón NPK dạng hạt, công suất từ 8 tấn – 10 tấn/giờ (Máy tạo hạt, Lò 

hơi, Máy trộn, Máy làm bóng, Máy sấy, Máy nghiền thô ...)  

 

 

TT II- THIẾT BỊ SANG CHAI THUỐC BVTV 

1 Hệ thống rót thuốc và đóng gói bán tự động  

1.1 Máy rót thuốc bán tự động 500-1.000ml 

1.2 Máy rót thuốc bán tự động 250-500ml 

1.3 Linh kiện ống thủy tinh để rót thuốc max 20ml 

1.4 Máy rót thuốc và đóng gói nƣớc dạng đứng 

1.5 Máy đóng gói thuốc bột bán tự động 

1.6 Máy đóng gói bột bán tự động dùng trục xoắn 

2 Hệ thống máy đóng gói nông dƣợc dạng bột - nƣớc 

2.1 Máy đóng gói 5-25g 

2.2 Máy định lƣợng thuốc bột tự động 

2.3 Hệ thống nhập liệu từ  mặt nền lên phễu 

2.4 Đầu định lƣợng cho loại 500g-1000g 

2.5 Máy dán nhãn tự động 

2.6 Máy đóng nút tự động 
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3 Hệ thống đóng gói bột bán tự động dạng trục xoắn 

3.1 Máy chiết bột bán tự động dạng trục xoắn 

3.2 Trục xoắn Phi 18 

3.3 Trục xoắn Phi 18 có phễu phụ 

4 Hệ thống sang chai thuốc nông dƣợc (Thái Lan) 

5 Các trang thiết bị phụ trợ đóng gói thuốc 

5.1 Máy nâng ắc quy 

5.2 Máy dán băng keo 

5.3 Máy nén khí 

5.4 Máy dán màng nhôm tự động 

5.5 Máy đóng date 

5.6 Máy xay nghiền 

5.7 Hệ thống xử lý khí thải 

5.8 Máy chiết rót tay 

5.9 Xe nâng bán tự động 
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A- HÌNH ẢNH CÁC THIẾT BỊ MÁY MÓC PHỤC VỤ SẢN XUẤT 

 

I- PHÕNG THÍ NGHIỆM   

 

Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao – HPLC 

 

 

Máy sắc ký khí – GC 

 

 

Máy hấp thu nguyên tử 

 

Máy chƣng cất đạm 
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Máy UV - VIS 

 

Máy làm lạnh nƣớc 

 

 

 

II- HỆ THỐNG SẢN XUẤT 

 

Hệ thống nghiền thuốc SC (Dạng sữa)  

 

 

         Hệ thống nghiền khí động học thuốc WP 

                         (Dạng bột siêu mịn)  
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Hệ thống máy khuấy EC - SC 

 

Máy nghiền SC đơn 

 

 

 

 

 

Bồn trộn di động 

 

Hệ thống băng tải và nạp liệu thô 
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Hệ thống  lò sấy nhiệt lƣợng  

 

 

III- MÁY SX PHÂN BÓN GỐC 

 

Hệ thống lò sấy nhiệt lƣợng 

 

 

 

Chảo tạo hạt  

 

 

Bộ phận thành phẩm sau định lƣợng 
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Hệ thống lò sấy nhiệt lƣợng  

 

 

Hệ thống lò sấy nhiệt lƣợng  

 

 

 

 

Hệ thống nghiền trộn hỗn hợp nguyên liệu thuốc dạng 

rắn (Hóa chất đặc cứng)  

 

 

Hệ thống xử lý bụi sản phẩm  

 



Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 

 

 

Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM  

 

Trang 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống đùng nén sau phối trộn nghiền sấy  

 

 

Hệ thống làm nguội ra thành phẩm  
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B- HÌNH HỆ THỐNG MÁY MÓC SANG CHIẾT ĐINH LƢỢNG, ĐÓNG GÓI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dây chuyền sang chiết đóng gói thành phẩm  

 

 

Máy sàn ly tâm  
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Hệ thống lò sấy nhiệt lƣợng  

 

 

Phểu dịnh lƣợng xá  

 

                    

 

C- HÌNH HỆ THỐNG ĐỊNH LƢỢNG ĐÓNG GÓI BAO BÌ LỚN 

  

Bồn chứa nguyên liệu 
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Hệ thống định lƣợng đóng gói tự động  

 

 

Máy in dat sx  

 

3.5.2. Dây chuyền sản xuất phân NPK phức hợp 

 + Công dụng chính: Sản xuất NPK phức hợp, trọng lƣợng 50kg/bao 

 + Đặc trƣng kỹ thuật: Năng suất: 5bao/phút – Nguồn điện: 220 V 
 

TT Nội dung chi tiết Vật liệu 

1 Khung sƣờn máy Inox 

2 Màn hình cân Đài Loan 

3 Bộ điều khiển Đài Loan 

4 Hệ thống điện khác Đài Loan 

5 Motor kéo các loại 85% 
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Hình 3.3: Sơ đồ công nghệ sản xuất phân bón NPK phức hợp 

 

3.5.3. Dây chuyền sản xuất phân DAP hạt 

+ Công dụng chính: Sản xuất DAP hạt, trọng lƣợng 50kg/bao 

 + Đặc trƣng kỹ thuật: Năng suất: 5bao/phút – Nguồn điện: 220 V – Dễ sử dụng 

TT Nội dung chi tiết Vật liệu 

1 Khung sƣờn máy Inox 

2 Màn hình cân Đài Loan 

3 Bộ điều khiển Đài Loan 

4 Hệ thống điện khác Đài Loan 

5 Motor kéo các loại 85% 
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Hình 3.4: Sơ đồ công nghệ sản xuất phân bón DAP hạt 

 

3.6. Phƣơng án sản xuất kinh doanh 5 năm 2015-2020 

3.6.1. Cơ sở hoạch định 

- Căn cứ chiến lƣợc phát triển của công ty; 

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Hóa nông Mỹ Việt® trong thời gian 

vừa qua 

- Căn cứ dự báo về nhu cầu thị trƣờng trong tƣơng lai. 

 

3.6.2. Mục tiêu phát triển 

Công ty Hóa nông Mỹ Việt® phấn đấu tập trung mọi nguồn lực để trở thành nhà sản xuất và 

tiêu thụ phân bón NPK và thuốc BVTV phát triển mạnh và ổn định, không chỉ ở Việt Nam và 

còn mở rộng sang các nƣớc Asean và các nƣớc khác. 
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3.7.3. Chiến lƣợc phát triển 

 Về mặt tổ chức 

- Công ty chúng tôi phát triển từ nền tảng công ty thƣơng mại chuyên phân phối các sản 

phẩm phân bón và thuốc BVTV cùng tên. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để 

không ngừng nâng cao trình độ và hiệu quả quản lý của công ty. 

- Củng cố, sắp xếp tổ chức lại bộ máy theo hƣớng tinh gọn và hiệu quả. 

- Xây dựng hoàn thiện cơ chế mới theo mô hình công ty Cổ Phần với tên Công ty Cổ phần 

Nông nghiệp Hóa sinh ASEAN GOLH (VN). 

 

Hình 3.5: Sơ đồ tổ chức 
 

Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của nhà máy khi đi vào hoạt động đạt công suất tối đa 

sẽ cần 143 ngƣời, tuy nhiên số lƣợng nhân viên trong các năm đầu thấp hơn các năm sau vì hiệu 

suất sản xuất giai đoạn đầu chƣa cao, do đó số lƣợng nhân viên sản xuất trực tiếp trong nhà máy 

có thể điều chỉnh tăng giảm theo nhu cầu.   
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Sau đây là cơ cấu nhân sự khi nhà máy hoạt động đạt công suất tối đa: 

Chức danh Số lƣợng 

Quản lý 
 

Tổng giám đốc 1 

Phó tổng giám đốc 2 

Trƣởng phòng 4 

Lao động trực tiếp 
 

Kỹ sƣ nông nghiệp 30 

Hóa 3 

Cơ khí 2 

Điện 1 

Bộ phận sản xuất 
 

Quản đốc 4 

Công nhân sản xuất 50 

Lao động gián tiếp 
 

Kế toán 6 

Nhân viên kinh doanh, marketing ngoài thị trƣờng 20 

Nhân viên kinh doanh bán hàng trong văn phòng 10 

Tài xế 5 

Bảo vệ 5 

Tổng 143 
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  Về đầu tƣ phát triển 

- Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng nhà máy. 

- Chuẩn bị phƣơng án đầu tƣ và triển khai các công việc liên quan đối với việc xây dựng 

mới nhà máy sản xuất phân bón tại huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An. 

 

 Về  tổ chức sản xuất 

- Tiếp tục cải tiến và đổi mới thiết bị. Đánh giá lại năng lực quản lý, khả năng thị trƣờng 

để bố trí sắp xếp lại cho hợp lý về quy mô sản xuất. Trên cơ sở đó xác lập lại các chỉ tiêu định 

mức trong sản xuất để quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn. 

- Đánh giá lại các nhà cung cấp để tuyển chọn đƣợc hệ thống cung cấp tốt nhất cho quá 

trình sản xuất của công ty, tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn cung cấp mới để bổ sung. 

 

 Về  công tác thị trƣờng 

- Duy trì giữ vững các thị trƣờng hiện có, tăng cƣờng phát triển thị trƣờng mới. Tập trung 

phát triển các thị trƣờng xuất khẩu. 

- Tiếp tục phát triển các sản phẩm chủ lực mang tính đặc tính riêng của công ty, nâng cao 

năng lực cạnh tranh của các sản phẩm phân bón mang thƣơng hiệu “Bò Bô” trên thị trƣờng trong 

và ngoài nƣớc. 

- Tăng cƣờng kết hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu khoa học, làm cầu nối giữa 

khoa học, tri thức với nông nghiệp, nông dân; đồng thời trở thành một chất keo kết dính khối liên 

minh Công- Nông- Thƣơng- Trí. 

- Tiếp tục triển khai công tác phát triển thƣơng hiệu thông qua nhiều kênh truyền thông 

chọn lọc nhƣ truyền hình, đài phát thanh, đội bóng chuyền, Hội nông dân, khuyến nông…. 

 

 Về  quản lý tài chính 

- Ngoài những mục tiêu chiến lƣợc phát triển, công ty cũng rất chú trọng đến công tác 

quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tài chính. 

- Công ty sẽ rà soát lại và xây dựng kế hoạch sử dụng đồng vốn hiệu quả hơn trong thời 

gian tới. Củng cố, hoàn thiện bộ máy kế toán để quản lý tốt nguồn vốn của công ty, nghiêm 

chỉnh thực hiện các quy chế tài chính và các mục tiêu đã đƣợc Hội đồng quản trị phê duyệt. 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, công nợ 

phải thu phải trả, kiểm soát chặt chẽ nguồn phải thu nhằm bảo đảm vòng quay vốn lƣu động. 

- Quy hoạch nguồn vốn, sử dụng đồng vốn hiệu quả, đảm bảo thu nhập của ngƣời lao 

động. 
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CHƢƠNG 4: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

 

4.1. Nội dung tổng mức đầu tƣ 

 Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dựng Dƣ ̣án “Nhà 

máy sản xuất phân vi sinh và thuốc BVTV sinh học”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn 

đầu tƣ, xác định hiệu quả đầu tƣ của dự án. 

 Tổng mức đầu tƣ của dự án là 349,448,800,000 (Ba trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm bốn 

mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng), bao gồm: Vốn đầu tƣ vố định và Vốn lƣu động. 

 + Vốn đầu tƣ cố định bao gồm: Chi phí xây dựng, Chi phí mua máy móc thiết bị gồm dây 

chuyền sản xuất phân bón, dây chuyền sản xuất thuốc BVTV, đầu tƣ thƣơng phẩm, thiết kế cơ 

bản khác, máy móc trang thiết bị văn phòng. 

 + Vốn lƣu động dùng cho việc dự trữ nguyên liệu, dự trữ phụ gia, vốn luân chuyển. 

 

4.1.1. Vốn cố định 

 Chi phí xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị 

“Nhà máy sản xuất phân vi sinh và thuốc BVTV sinh học” có diện tích 26,497 m
2
 vối 

tổng giá trị đầu tƣ xây lắp là 105,727,800,000 đồng. 

Các hạng mục đầu tƣ xây dựng nhƣ sau: 

                                                                                                         Đơn vị tính 1.000 VNĐ 
 

STT Xây dựng Thành tiền 

trƣớc thuế 

VAT Thành tiền 

sau thuế 

1 Tổng giá trị xây lắp sân đƣờng nội bộ + San 

lấp 

37,278,992 3,727,899 41,006,891 

2 Tổng giá trị xây dựng Nhà xƣởng : 23 x 80m 

x 3 cái 

14,367,945 1,436,794 15,804,739 

3 Tổng giá trị xây dựng Nhà xƣởng : 30 x 40m 4,148,332 414,833 4,563,165 

4 Tổng giá trị xây dựng Nhà xƣởng : 30 x 54m 

(có tháp máy) 

13,253,465 1,325,346 14,578,811 

5 Tổng giá trị xây dựng Nhà Văn phòng 6,445,985 644,598 7,090,583 

6 Tổng giá trị xây dựng Nhà kho cơ khí 585,534 58,553 644,087 

7 Tổng giá trị xây lắp nhà bảo vệ 5 x 12m 229,021 22,902 251,923 
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8 Tổng giá trị xây lắp Cổng – hàng rào 7,162,607 716,261 7,878,868 

9 Tổng giá trị xây dựng khu KI_Ốt 5m x 48,5m 2,296,391 229,639 2,526,030 

10 Tổng giá trị xây dựng tháp nƣớc 146,305 14,630 160,935 

11 Tổng giá trị xây dựng Bể nƣớc ngầm PCCC 652,142 65,214 717,356 

12 Tổng giá trị xây dựng Khu vệ sinh 115,327 11,533 126,860 

13 Tổng giá trị xây dựng Nhà nghỉ Cán bộ 256,524 25,652 282,176 

14 Tổng giá trị xây dựng Nhà xe CN 144,544 14,454 158,998 

15 Tổng giá trị hệ thống PCCC + chống sét 2,014,430 201,443 2,215,873 

16 Tổng giá trị xây lắp phần cấp thoát nƣớc 2,126,037 212,604 2,338,640 

17 Tổng giá trị xây lắp phần cấp thoát nƣớc 3,035,128 303,513 3,338,640 

18 Tổng giá trị xây lắp phần trạm biến thế 1,857,477 185,748 2,043,224 

 Tổng 96,116,182 9,611,618 105,727,800 

 

 Chi phí lắp đặt máy móc thiết bị là 163,721,000,000 đồng bao gồm các hạng mục đƣợc 

trình bày trong bảng sau: 

                                                                                                        Đơn vị tính 1.000 VNĐ 
 

 Thiết bị Đơn giá 

(có VAT) 

Số lƣợng Thành tiền 

trƣớc thuế 

VAT Thành tiền 

sau thuế 

I Dây chuyền sản xuất 

phân bón 

  42,173,636 4,217,364 46,391,000 

 Hệ thống dây chuyền 

phân bón cao cấp và thuốc 

BVTV tự động (Máy 

nghiền, Thùng khuấy, 

Máy khuấy, Máy làm lạnh 

nƣớc…) Nhập khẩu 100% 

6,000,000 4 21,818,182 2,181,818 24,000,000 

 Hệ thống dây chuyền sản 

xuất Phân bón và Thuốc 

BVTV từ nguyên liệu thô 

3,097,750 4 11,264,545 1,126,455 12,391,000 
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đến thành phẩm (băm, 

nghiền, sấy, đùn, ép viên) 

công suất lớn 3.000kg/giờ 

- Nhập khẩu 100% tại Bắc 

Âu. 

 Dây chuyền SX phân bón 

NPK dạng hạt, công suất 

từ 8 tấn – 10 tấn/giờ (Máy 

tạo hạt, Lò hơi, Máy trộn, 

Máy làm bóng, Máy sấy, 

Máy nghiền thô ...) 

2,500,000 4 9,090,909 909,091 10,000,000 

 

 

 Thiết bị Đơn giá 

(có VAT) 

Số lƣợng Thành tiền 

trƣớc thuế 

VAT Thành tiền 

sau thuế 

II Thiết bị sản xuất thuốc 

BVTV 

  10,521,818 1,052,182 11,574,000 

1 Hệ thống rót thuốc và 

đóng gói bạn tự động 

  4,145,455 414,545 4,560,000 

1 Máy rót thuốc bán tự 

động 500-1.000ml 

350,000 3 954,545 95,455 1,050,000 

2 Máy rót thuốc bán tự 

động 250-500ml 

360,000 3 981,818 98,182 1,080,000 

3 Linh kiện ống thủy tinh để 

rót thuốc max 20ml 

5,000 16 72,727 7,273 80,000 

4 Máy rót thuốc và đóng gói 

nƣớc dạng đứng 

250,000 3 681,818 68,182 750,000 

5 Máy đóng gói thuốc bột 

bán tự động 

380,000 2 690,909 69,091 760,000 

6 Máy đóng gói bột bán tự 

động dùng trục xoắn 

420,000 2 763,636 76,364 840,000 

2 Hệ thống máy đóng gói 

nông dƣợc dạng bột - 

nƣớc 

  1,505,455 150,545 1,656,000 
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 Máy đóng gói 5-25g 110,000 2 200,000 20,000 220,000 

 Máy định lƣợng thuốc bột 

tự động 

150,000 2 272,727 27,273 300,000 

 Hệ thống nhập liệu từ  

mặt nền lên phễu 

35,000 2 63,636 6,364 70,000 

 Đầu định lƣợng cho loại 

500g-1000g 

7,000 2 12,727 1,273 14,000 

 Máy dán nhãn tự động 226,000 2 410,909 41,091 452,000 

 Máy đóng nút tự động 200,000 3 545,455 54,545 600,000 

3 Hệ thống đóng gói bột 

bán tự động dạng trục 

xoắn 

  2,385,455 238,545 2,624,000 

3.1 Máy chiết bột bán tự động 

dạng trục xoắn 

360,000 5 1,636,364 163,636 1,800,000 

3.2 Trục xoắn Phi 18 70,000 5 318,182 31,818 350,000 

3.3 Trục xoắn Phi 18 có phễu 

phụ 

94,800 5 430,909 43,091 474,000 

4 Hệ thống sang chai 

thuốc nông dƣợc (Thái 

Lan) 

480,000 3 1,309,091 130,909 1,440,000 

5 Các trang thiết bị phụ 

trợ đóng gói thuốc 

  1,176,364 117,636 1,294,000 

5.1 Máy nâng ắc quy 32,000 2 58,182 5,818 64,000 

5.2 Máy dán băng keo 68,000 4 247,273 24,727 272,000 

5.3 Máy nén khí 70,000 3 190,909 19,091 210,000 

5.4 Máy dán màng nhôm tự 

động 

160,000 2 290,909 29,091 320,000 

5.5 Máy đóng date 30,000 4 109,091 10,909 120,000 

5.6 Máy xay nghiền 60,000 1 54,545 5,455 60,000 
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5.7 Hệ thống xử lý khí thải 150,000 1 136,364 13,636 150,000 

5.8 Máy chiết rót tay 32,000 2 58,182 5,818 64,000 

5.8 Xe nâng bán tự động 34,000 1 30,909 3,091 34,000 

III Đầu tƣ thƣơng phẩm 25,950,413 2,595,041 28,545,455 2,854,545 31,400,000 

 Thuốc BVTV (45 sản 

phẩm) 

650,000 45 26,590,909 2,659,091 29,250,000 

 Phân bón lá (18 sản 

phẩm) 

50,000 18 818,182 81,818 900,000 

 Phân bón đất (18 sản 

phẩm) 

69,444 18 1,136,364 113,636 1,250,000 

IV Thiết bị cơ bản khác 60,363,636  66,400,000 6,640,000 73,040,000 

1 Chi phí chuẩn bị đầu tƣ 

(lập dự án và thẩm định 

dự án) 

300,000  272,727 27,273 300,000 

2 Mua đất, thuế chuyển mục 

đích sử dụng, san lấp, cải 

tạo kênh rạch đất hiện 

trang và đất phát triển. 

45,090,000  40,990,909 4,099,091 45,090,000 

3 Chi phí khảo sát thiết kế, 

lập dự án, hồ sơ,… 

100,000  90,909 9,091 100,000 

4 Các chi phí khác (chi phí 

ban quản lý, …) 

250,000  227,273 22,727 250,000 

5 Chi phí giấy tờ pháp lý 800,000  727,273 72,727 800,000 

6 Hệ thống xử lý môi 

trƣờng 

12,000,000  10,909,091 1,090,909 12,000,000 

7 Hệ thống PCCC cơ sở và 

công nghệ 

9,000,000  8,181,818 818,182 9,000,000 

8 Hệ thống trạm điệncấp 

điện nội bộ 

3,000,000  2,727,273 272,727 3,000,000 

9 Hệ thống nguồn nƣớc cơ 

sở 

2,000,000  1,818,182 181,818 2,000,000 
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10 Chi phí dịch vụ và chi 

khác 

500,000  454,545 45,455 500,000 

V Máy móc trang thiết bị 

văn phòng 

  1,196,364 119,636 1,316,000 

1 Máy photocopy 60,000  54,545 5,455 60,000 

2 Điện thoại 10,000  9,091 909 10,000 

3 Fax 10,000  9,091 909 10,000 

4 Máy vi tính và máy in 176,000  160,000 16,000 176,000 

5 Trang thiết bị nhà nghỉ 360,000  327,273 32,727 360,000 

6 Bàn ghế tủ 700,000  636,364 63,636 700,000 

 Tổng   148,837,273 14,883,727 163,721,000 

 

4.1.2. Vốn lƣu động 

 Ngoài ra, để dự án có thể hoạt động, trƣớc khi dự án đi vào hoạt động chủ đầu tƣ phải 

chuẩn bị một số tiền tƣơng ứng với chi phí hoạt động để dự trữ nguyên liệu, dự trữ phụ gia và 

vận hành là 80,000,000,000 đồng. 

 

4.2. Biểu tổng hợp vốn đầu tƣ 

          ĐVT: 1,000 VNĐ 
 

TT Khoản mục Tổng số 

1 Tổng mức đầu tƣ 349,448,800 

 Vốn cố định 269,448,800 

 -Chi phí xây dựng 105,727,800 

 -Chi phí thiết bị 163,721,000 

 -Chi phí khác, trong đó: 80,000,000 

 + Vốn lưu động sản xuất ban đầu 80,000,000 
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2 Kế hoạch huy động vốn  

 -Nguồn vốn tự có 68,426,780 

 + Vốn cố định 68,426,780 

 + Vốn lƣu động 40,000,000 

 -Nguồn vốn vay NHPT 241,022,020 

 + Vốn cố định 201,022,020 

 + Vốn lƣu động 40,000,000 

3 Tổng mức đầu tƣ 349,448,800 
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CHƢƠNG 5: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

5.1. Cấu trúc nguồn vốn  

           ĐVT : 1,000 VNĐ 
 

Tổng đầu tƣ Thành tiền trƣớc thuế VAT Thành tiền sau thuế 

Chi phí xây dựng 96,116,182 9,611,618 105,727,800 

Chi phí thiết bị 148,837,273 14,883,727 163,721,000 

Nhu cầu vốn lƣu động 72,727,273 7,272,727 80,000,000 

Tổng 317,680,727 31,768,073 349,448,800 

  

 

5.2. Phân bổ nguồn vốn 

           ĐVT: 1,000 VNĐ 

STT Hạng mục Thành tiền Nhu cầu vay 

vốn ngân 

hàng 

Vốn tự có 

I Chi phí xây lắp 105,727,800 95,155,020 10,572,780 

II Chi phí dây chuyền sản xuất phân bón 46,391,000 27,354,600 19,036,400 

III Chi phí thiết bị sản xuất thuốc BVTV 11,574,000 7,232,400 4,341,600 

 Hệ thống rót thuốc và đóng gói bán tự động 4,560,000 2,736,000 1,824,000 

 Hệ thống đóng gói nông dƣợc- dạng bột nƣớc 1,656,000 993,600 662,400 

 Hệ thống đóng gói bột bán tự động dạng trục xoắn 2,624,000 1,574,400 1,049,600 

 Hệ thống sang chai thuốc nông dƣợc (Thái Lan) 1,440,000 1,152,000 288,000 

 Các trang thiết bị phụ trợ đóng gói thuốc 1,294,000 776,400 517,600 

IV Đầu tƣ thƣơng phẩm 31,400,000 21,980,000 9,420,000 

V Thiết kế cơ bản khác 73,040,000 49,300,000 23,740,000 
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VI Máy móc trang thiết bị văn phòng 1,316,000  1,316,000 

VII Nhu cầu vốn lƣu động 80,000,000 40,000,000 40,000,000 

 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ 349,448,800 241,022,020 108,426,780 

 

 Nguồn vốn cần đầu tƣ cho tài sản cố định là 269,448,800,000 đồng và vốn lƣu động 

80,000,000,000 đồng, trong đó vốn tự có là  108,426,780,000 đồng chiếm 31% và vay NHPT là 

241,022,020,000 đồng chiếm 69% trên tổng vốn đầu tƣ.  

 Bảng kết cấu nguồn vốn    

          ĐVT: 1,000 VNĐ 

Nguồn vốn Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014 Năm 2015 Tỷ lệ 

Vốn chủ sở hữu 108,426,780 24,529,868 43,896,912 40,000,000 31% 

+ Vay đầu tư TSCĐ 68,426,780 24,529,868 43,896,912   

+ Vay vốn lưu động 40,000,000   40,000,000  

 

 

Nguồn vốn Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014 Năm 2015 Tỷ lệ 

Vốn vay ngân hàng 241,022,020 98,595,892 102,426,128 40,000,000 69% 

+ Vay đầu tư TSCĐ 201,022,020 98,595,892 102,426,128 -  

+ Vay vốn lưu động 40,000,000   40,000,000  

Tổng 349,448,800 123,125,760 146,323,040 80,000,000 100% 

 

5.3. Tiến độ đầu tƣ sử dụng vốn 

5.3.1. Tiến độ thực hiện dự án  

 

Nội dung Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014 

Chi phí xây dựng 100% 70% 30% 

Chi phí thiết bị 100% 30% 70% 
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5.3.2. Tiến độ sử dụng vốn đầu tƣ (Kể cả vốn lƣu động)  

              ĐVT: 1,000 đồng 

Nội dung Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014 Năm 2015 

Chi phí xây dựng 105,727,800 74,009,460 31,718,340  

Chi phí thiết bị 163,721,000 49,116,300 114,604,700 - 

Vốn lƣu động 80,000,000   80,000,000 

Tổng 349,448,800 123,125,760 146,323,040 80,000,000 

 

5.3.3. Tiến độ vay vốn ( Kể cả vốn lƣu động) 

          ĐVT: 1,000 đồng 

Vốn vay ngân hàng Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014 năm 2015 

+ Vay đầu tư TSCĐ 201,022,020 98,595,892 102,426,128 - 

+ Vay vốn lưu động 40,000,000   40,000,000 

Tổng 241,022,020 98,595,892 102,426,128 40,000,000 

 

 Với tổng số tiền vay dùng cho đầu tƣ tài sản cố định là 201,022,020,000 đồng (Hai trăm 

lẻ hai tỷ không trăm hai mươi hai triệu, hai mươi ngàn đồng) đƣợc vay trong thời gian 10 năm, 

lãi suất kỳ vọng 6%/năm, giải ngân trong vòng hai lần là Quý III/2014 và Tháng IV/2014 theo 

tiến độ đầu tƣ của dự án và số vốn lƣu động cần vay cho năm hoạt động đầu tiên 2015 là 

40,000,000,000 đồng. Phƣơng thức vay vốn: Chủ đầu tƣ trả lãi vay mỗi tháng theo số dƣ nợ đầu 

kì và trả vốn gốc theo mỗi quý. Dự kiến đến đầu năm 2024 dự án sẽ hoàn trả hết số tiền vay theo 

kế hoạch vay và trả nợ. 
 

5.3.4. Tiến độ giải ngân 

+ Vốn cố định 
 

Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Vay nợ trong kỳ Trả nợ trong kỳ Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

7/1/2014 - 98,595,892 - - 98,595,892 

8/1/2014 98,595,892  502,434 502,434 98,595,892 

9/1/2014 98,595,892  486,226 486,226 98,595,892 
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10/1/2014 98,595,892 102,426,128 502,434 502,434 201,022,020 

11/1/2014 201,022,020  991,341 991,341 201,022,020 

12/1/2014 201,022,020  1,024,386 1,024,386 201,022,020 

 

+ Vốn lƣu động: Tổng vốn lƣu động dự kiến trong năm đầu hoạt động là 80,000,000,000 

đồng, trong đó vốn vay ngân hàng là 40,000,000,000 đồng đƣợc giải ngân vào năm 2015. 
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CHƢƠNG 6: KẾ HOẠCH KINH DOANH - HIỆU QUẢ KINH TẾ 

TÀI CHÍNH 

 

6.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính 

toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ 

đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: 

 -  Phân tích tài chính dự án trong thời gian 16 năm và bắt đầu hoạt động từ Quý I năm 

2015; 

 - Tổng mức đầu tƣ: 349,448,800,000 đồng. Trong đó: Vốn đầu tƣ tài sản cố định: 

269,448,900,000 đồng, vốn lƣu động: 80,000,000,000 đồng. Vốn vay NHPT là 241,022,020,000 

đồng, chiếm 69% tổng nguồn vốn đầu tƣ. 

 - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; 

 - Doanh thu của dự án đƣợc từ: 

 + Sản xuất phân bón vi sinh 

 + Sang chai, đóng gói thuốc BVTV 

 - Chi phí của dự án:  

 + Chi phí nguyên vật liệu chính 

 + Chi phí nhiên liệu năng lƣợng nƣớc 

 + Chi phí nhân công 

 + Chi phí lƣu thông hàng hóa 

 + Chi phí marketing 

 + Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 + Chi phí hao hụt trong sản xuất 

 + Chi phí lãi vay vốn cố định và vốn lƣu động 

 + Chi phí bảo trì máy móc thiết bị 

 - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, 

thời gian khấu hao sẽ đƣợc tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong tính toán áp 

dụng thời gian khấu hao nhƣ sau: 

 

Loại tài sản Thời gian KH Giá trị TS (ngàn đổng) 

- Xây dựng 20 105,727,800 

- Máy móc thiết bị 15 163,721,000 
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 - Lãi suất vay ƣu đãi: 6%/năm; Thời hạn vay 120 tháng, trả nợ theo phƣơng thức trả gốc 

đều và lãi phát sinh. 

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất ƣu đãi 10%, trong đó giảm thuế trong 

4 năm đầu có thu nhập chịu thuế, giảm 50% mức thuế suất trong 9 năm tiếp theo. 
 

6.2. Tính toán chi phí của dự án 

6.2.1. Lực lƣợng lao động của nhà máy 

Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của nhà máy khi đi vào hoạt động với công suất tối 

đa thì cần 143 ngƣời, tuy nhiên số lƣợng nhân viên trong các năm đầu thấp hơn các năm sau vì 

hiệu suất sản xuất giai đoạn đầu chƣa cao, do đó số lƣợng nhân viên sản xuất trực tiếp trong nhà 

máy có thể điều chỉnh tăng giảm theo nhu cầu.  
 

Chức danh Số lƣợng 

Quản lý 
 

Tổng giám đốc 1 

Phó tổng giám đốc 2 

Trƣởng phòng 4 

Lao động trực tiếp 
 

Kỹ sƣ nông nghiệp 30 

Hóa 3 

Cơ khí 2 

Điện 1 

Bộ phận sản xuất 
 

Quản đốc 4 

Công nhân sản xuất 50 

Lao động gián tiếp 
 

Kế toán 6 

Nhân viên kinh doanh, marketing ngoài thị trƣờng 20 

Nhân viên kinh doanh bán hàng trong văn phòng 10 
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Tài xế 5 

Bảo vệ 5 

Tổng 143 

 

Chi phí nhân công hằng năm bao gồm lƣơng của cán bộ công nhân viên, phụ cấp và các 

khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…chi phí lƣơng cho năm đầu hoạt động ƣớc tính 

trung bình khoảng 5,502,643,000 đồng, lƣơng nhân viên tăng khoảng 5%/năm. Chi lƣơng cụ thể 

nhƣ bảng sau: 

                                                                                          ĐVT: 1,000 VNĐ 

ST

T 

Năm 2015 2016 2017 2018 

 Hạng mục 1 2 3 4 

 Mức tăng lƣơng 1.05 1.10 1.16 1.22 

 Tỷ lệ thuê mƣớn theo công suất sản xuất 80% 90% 100% 100% 

1 Quản lý 1,419,600 1,676,903 1,956,386 2,054,206 

 Tổng giám đốc 327,600 386,978 451,474 474,047 

 Phó tổng giám đốc 436,800 515,970 601,965 632,063 

 Các giám đốc 655,200 773,955 902,948 948,095 

2 Lao động trực tiếp 5,001,360 5,907,857 6,892,499 7,237,124 

 Kỹ sƣ nông nghiệp 1,965,600 2,321,865 2,708,843 2,844,285 

 Hóa 262,080 309,582 361,179 379,238 

 Cơ khí 174,720 206,388 240,786 252,825 

 Điện 65,520 77,396 90,295 94,809 

 Bộ phận sản xuất     

 Quản đốc 349,440 412,776 481,572 505,651 

 Công nhân sản xuất 2,184,000 2,579,850 3,009,825 3,160,316 

3 Lao động gián tiếp 2,102,100 2,483,106 2,896,957 3,041,804 
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 Kế toán 327,600 386,978 451,474 474,047 

 Nhân viên kinh doanh 764,400 902,948 1,053,439 1,106,111 

 Nhân viên văn phòng 436,800 515,970 601,965 632,063 

 Lái xe 382,200 451,474 526,719 553,055 

 Bảo vệ 191,100 225,737 263,360 276,528 

4 Tổng lƣơng (chƣa bao gồm 

BHYT,BHXH) 

3,712,800 4,385,745 5,116,703 5,372,538 

 BHYT,BHXH (21%) 1,789,843 2,114,252 2,466,627 2,589,958 

 Quản lý 298,116 352,150 410,841 431,383 

 Lao động trực tiếp 1,050,286 1,240,650 1,447,425 1,519,796 

 Lao động gián tiếp 441,441 521,452 608,361 638,779 

 Tổng lƣơng (bao gồm BHYT,BHXH) 5,502,643 6,499,997 7,583,329 7,962,496 

6.2.2. Giá thành sản phẩm 

 

TÍNH TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH (1 TẤN SẢN PHẨM) 
         

        ĐVT: 1.000 VNĐ 

TT Khoản mục Chi phí/tấn sản 

phẩm 

I Chi phí biến đổi  

1 Nguyên vật liệu chính  

 + Phân bón 7,123 

 + Thuốc hoá học 49,206 

 Tổng các chi phí (2-10) 1,056 

2 Nhiên liệu năng lƣợng nƣớc cho sản xuất 70.60 

3 Chi phí nhân công  
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4 Trong đó:   - Lƣơng 161.37 

5 - BHXH, BHYT 33.89 

6 Chi phí lƣu thông hàng hóa 100.00 

7 Chi phí marketing 70.60 

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp (3% Doanh thu) 423.60 

9 Chi phí hao hụt trong sản xuất 141.20 

10 Chi phí lãi vay vốn lƣu động hằng năm 54.90 

  

TT 

Khoản mục Chi phí/tấn sản 

phẩm 

II Chi phí cố định 684.00 

10 Khấu hao tài sản cố định (Dt) (KH theo đƣờng 

thẳng) 

 

 - Xây lắp 120.09 

 - Thiết bị 247.95 

11 Chi phí thƣờng xuyên bảo trì thiết bị 18.60 

12 Lãi vay vốn cố định 258.34 

13 Chi lƣơng cho cán bộ quản lý  

 * Lƣơng 32.25 

 * BHXH+YT+ CĐ 6.77 

III Giá thành sản phẩm  

 Phân bón 8,864 

 Thuốc hóa học 50,946 
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 Chi phí cấu thành giá thành 1 tấn sản phẩm: chi phí biến đổi và chi phí cố định. 

 + Chi phí biến đổi bao gồm: chi phí nguyên liệu chính, chi phí nhiên liệu năng lƣợng 

nƣớc cho sản xuất, chi phí công nhân sản xuất, chi phí lƣu thông hàng hóa, chi phí marketing, chi 

phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hao hụt trong sản xuất. 

 + Chi phí cố định: chi phí khấu hao, chi phí thƣờng xuyên bảo trì thiết bị, lãi vay vốn cố 

định, chi phí lƣơng cho bộ phận nhân công quản lý và gián tiếp. 

 + Đây là chi phí giá thành trung bình trong năm hoạt động đầu tiên, chi phí này có thể 

dao động theo chi phí các yếu tố đầu vào qua các năm. 

 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM QUA CÁC NĂM 

          ĐVT: 1,000 VNĐ 

Khoản mục 2015 2016 2017 2018 2019 

Phân bón 8,864 9,041 9,213 9,458 9,706 

Thuốc hóa học 50,946 52,385 53,858 55,442 57,070 

 

6.2.3. Giá bán sản phẩm 

 Phân bón 

Phân bón có nhiều loại, tuy nhiên dự án chỉ nêu các loại phân bón điển hình và chiếm tỷ 

trọng cao nhất trong nhóm các sản phẩm. 

STT Tên sản phẩm 
Đơn giá 

(ngàn đồng/tấn) 

1 NPK 15-5-20+2Mg 9,500 

2 NPK 20-5-6+13S 10,500 

3 NPK 20-20-15 11,000 

4 NPK 16-16-8+13S 10,500 

5 NPK 6-6-6+9HC 9,000 

6 NPK 5-10-3+9,5HC 8,500 

7 NPK 16-0-9+AVS 11,000 

8 NPK 31-0-1+AVS 9,000 
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Thuốc BVTV 

Có năm nhóm chính trong nhóm thuốc BVTV: thuốc trừ ốc bƣơu vàng, thuốc trừ cỏ, 

thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cây và thuốc kích thích tăng trƣởng cho cây trồng. 

 

STT Tên sản phẩm 
Đơn giá 

(Ngàn đồng/tấn) 

1 Thuốc trừ ốc bƣơu vàng 30,000 

2 Thuốc trừ cỏ 70,000 

3 Thuốc trừ sâu 80,000 

4 Thuốc trừ bệnh cây 90,000 

5 Thuốc kích thích tăng trƣởng cho cây trồng 30,000 

 

6.2.4. Vốn lƣu động 

 Nhu cầu vốn lƣu động phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong 

năm đó, theo kế hoạch sản xuất thì nhu cầu vốn lƣu động nhƣ sau: 

        ĐVT: 1,000 vnđ 

Năm 2015 2016 2017 2018 

Giá vốn hàng bán 531,334,480 668,075,865 759,751,633 787,975,024 

Vòng quay vốn lƣu động 6 6 6 6 

Nhu cầu vốn lƣu động 88,555,747 111,345,978 126,625,272 131,329,171 

 

 Với nhu cầu vốn lƣu động cần dùng cho sản xuất mỗi năm, chủ đầu tƣ cần vay số tiền 

88,555,747,000 đồng để bổ sung vào nguồn vốn lƣu động mỗi năm. Kế hoạch vay vốn nhƣ sau: 

 

Lãi suất bq 6%   

Thời gian trả nợ  12 tháng/mỗi kỳ 

 

 



Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 

 

 

Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM  

 

Trang 66 

 

Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2015 - -  - 40,000,000 

2/1/2015 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

3/1/2015 40,000,000 184,110  184,110 40,000,000 

4/1/2015 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2015 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2015 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

7/1/2015 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2015 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

9/1/2015 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

10/1/2015 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

11/1/2015 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

12/1/2015 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2016 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

2/1/2016 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

3/1/2016 40,000,000 190,685 - 190,685 40,000,000 

4/1/2016 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2016 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2016 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

7/1/2016 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2016 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

9/1/2016 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

10/1/2016 40,000,000 197,260 - 197,260 40,000,000 

11/1/2016 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

12/1/2016 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2017 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

2/1/2017 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

3/1/2017 40,000,000 184,110 - 184,110 40,000,000 

4/1/2017 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2017 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2017 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

7/1/2017 40,000,000 197,260 - 197,260 40,000,000 

8/1/2017 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

9/1/2017 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

10/1/2017 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

11/1/2017 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

12/1/2017 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2018 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

2/1/2018 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

3/1/2018 40,000,000 184,110 - 184,110 40,000,000 

4/1/2018 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2018 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2018 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

7/1/2018 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2018 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

9/1/2018 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

10/1/2018 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

11/1/2018 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

12/1/2018 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2019 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

2/1/2019 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

3/1/2019 40,000,000 184,110  184,110 40,000,000 

4/1/2019 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2019 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2019 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

7/1/2019 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2019 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

9/1/2019 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

10/1/2019 40,000,000 197,260 - 197,260 40,000,000 

11/1/2019 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

12/1/2019 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2020 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

2/1/2020 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

3/1/2020 40,000,000 190,685 - 190,685 40,000,000 

4/1/2020 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2020 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2020 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

7/1/2020 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2020 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

9/1/2020 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

10/1/2020 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

11/1/2020 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

12/1/2020 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2021 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

2/1/2021 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

3/1/2021 40,000,000 184,110  184,110 40,000,000 

4/1/2021 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2021 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2021 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

7/1/2021 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2021 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

9/1/2021 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

10/1/2021 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

11/1/2021 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

12/1/2021 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2022 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

2/1/2022 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

3/1/2022 40,000,000 184,110  184,110 40,000,000 

4/1/2022 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2022 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2022 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

7/1/2022 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2022 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

9/1/2022 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

10/1/2022 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

11/1/2022 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

12/1/2022 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2023 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

2/1/2023 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

3/1/2023 40,000,000 184,110  184,110 40,000,000 

4/1/2023 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2023 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2023 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

7/1/2023 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2023 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

9/1/2023 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

10/1/2023 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

11/1/2023 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

12/1/2023 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2024 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

2/1/2024 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

3/1/2024 40,000,000 190,685  190,685 40,000,000 

4/1/2024 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2024 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2024 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

7/1/2024 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2024 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

9/1/2024 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

10/1/2024 40,000,000 197,260 - 197,260 40,000,000 

11/1/2024 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

12/1/2024 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2025 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

2/1/2025 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

3/1/2025 40,000,000 184,110  184,110 40,000,000 

4/1/2025 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2025 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2025 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

7/1/2025 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2025 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

9/1/2025 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

10/1/2025 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

11/1/2025 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

12/1/2025 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2026 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

2/1/2026 40,000,000 203,836 
 

203,836 40,000,000 

3/1/2026 40,000,000 184,110 
 

184,110 40,000,000 

4/1/2026 40,000,000 203,836 
 

203,836 40,000,000 

5/1/2026 40,000,000 197,260 
 

197,260 40,000,000 

6/1/2026 40,000,000 203,836 
 

203,836 40,000,000 

7/1/2026 40,000,000 197,260 
 

197,260 40,000,000 

8/1/2026 40,000,000 203,836 
 

203,836 40,000,000 

9/1/2026 40,000,000 203,836 
 

203,836 40,000,000 

10/1/2026 40,000,000 197,260 
 

197,260 40,000,000 

11/1/2026 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

12/1/2026 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2027 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

2/1/2027 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

3/1/2027 40,000,000 184,110  184,110 40,000,000 

4/1/2027 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

5/1/2027 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2027 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

7/1/2027 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2027 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

9/1/2027 40,000,000 203,836 - 203,836 40,000,000 

10/1/2027 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

11/1/2027 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

12/1/2027 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2028 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

2/1/2028 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

3/1/2028 40,000,000 190,685  190,685 40,000,000 

4/1/2028 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2028 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2028 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

7/1/2028 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2028 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

9/1/2028 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

10/1/2028 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

11/1/2028 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

12/1/2028 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

1/1/2029 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

2/1/2029 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

3/1/2029 40,000,000 184,110  184,110 40,000,000 

4/1/2029 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

5/1/2029 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

6/1/2029 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

7/1/2029 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

8/1/2029 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

9/1/2029 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

10/1/2029 40,000,000 197,260  197,260 40,000,000 

11/1/2029 40,000,000 203,836  203,836 40,000,000 

12/1/2029 40,000,000 40,197,260 40,000,000 197,260 - 

 

 

6.3. Doanh thu từ dự án 

 Với kinh nghiệm hoạt động và kinh doanh lâu năm trong nghề, nhà máy hoạt động với 

quy mô và công suất sản xuất cao, sản phẩm không những phục vụ nhu cầu trong nƣớc mà còn 

xuất khẩu sang Lào, Campuchia và Myanmar. 

 Năm đầu hoạt động công suất sản xuất của nhà máy đạt khoảng 80%, tăng dần đến năm 

2017 công suất đạt tối đa 100%. Do có khả thi chiếm lĩnh thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu. 
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 Công suất sản xuất trung bình nhƣ sau: 

 Phân bón  

STT Tên sản phẩm Sản lƣợng (tấn) 

1 NPK 15-5-20+2Mg 7,000 

2 NPK 20-5-6+13S 7,000 

3 NPK 20-20-15 6,000 

4 NPK 16-16-8+13S 6,000 

5 NPK 6-6-6+9HC 6,000 

6 NPK 5-10-3+9,5HC 6,000 

7 NPK 16-0-9+AVS 6,000 

8 NPK 31-0-1+AVS 6,000 

 TỔNG CÔṆG 50,000 

 

 Thuốc BVTV 
 

STT Tên sản phẩm Sản lƣợng (tấn) 

1 Thuốc trừ ốc bƣơu vàng 1,500 

2 Thuốc trừ cỏ 857 

3 Thuốc trừ sâu 1,500 

4 Thuốc trừ bệnh cây 667 

5 Thuốc kích thích tăng trƣởng cho cây trồng 500 

 
Tổng 5,024 

 

Bảng tổng hợp kế hoạch sản xuất doanh thu - chi phí – hiệu quả kinh doanh 

          ĐVT: 1,000 vnđ 

TT Khoản mục 2015 2016 2017 2018 
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  1 2 3 4 

 Tỷ lệ tăng giá 1.03 1.06 1.09 1.13 

 Tỷ lệ tồn kho 5% 5% 5% 5% 

 Hiệu suất sản xuất 80% 90% 100% 100% 

1 Khối lƣợng sản xuất 44,019 49,521 55,024 55,024 

 + Phân bón 40,000 45,000 50,000 50,000 

 + Thuốc BVTV 4,019 4,521 5,024 5,024 

2 Khối lƣợng tiêu thụ     

2.1 Phân bón 38,000 44,750 49,750 50,000 

 + Sản xuất trong năm 38,000 42,750 47,500 47,500 

 + Sản xuất năm trƣớc  2,000 2,250 2,500 

2.2 Thuốc BVTV 3,818 4,496 4,999 5,024 

 + Sản xuất trong năm 3,818 4,295 4,773 4,773 

 + Sản xuất năm trƣớc - 201 226 251 
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TT Khoản mục 2015 2016 2017 2018 

3 Khối lƣợng tồn kho 2,201 2,476 2,751 2,751 

 + Phân bón 2,000 2,250 2,500 2,500 

 + Thuốc BVTV 201 226 251 251 

4 Giá bán     

 Giá bán phân bón 10,176 10,482 10,796 11,120 

 Giá bán Thuốc BVTV 61,507 63,352 65,253 67,210 

I Tổng  lợi ích hàng năm ( Bi ) - 

Tr.đ. 

621,543,200 753,907,367 863,287,112 893,653,995 

1 Tổng doanh thu (B) 621,543,200 753,907,367 863,287,112 893,653,995 

 Phân bón 386,703,200 469,055,717 537,108,102 556,001,352 

 Thuốc BVTV 234,840,000 284,851,650 326,179,010 337,652,643 

II Chi phí giá thành hàng năm 

(Ct) 

531,334,480 668,075,865 759,751,633 787,975,024 

 Giá vốn hàng bán 531,334,480 668,075,865 759,751,633 787,975,024 

III Tổng chi phí hàng năm (Ci = It 

+ Cot) 

531,334,480 668,075,865 759,751,633 787,975,024 

1 Chi phí hoạt động hàng năm (Cot) 531,334,480 668,075,865 759,751,633 787,975,024 

 EBIT 90,208,720 85,831,502 103,535,479 105,678,971 

 Lãi vay 11,371,730 10,130,814 8,832,505 7,562,892 

 EBT 78,836,990 75,700,687 94,702,975 98,116,079 

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Vtn= ( B-Ct - GTGT - Vk ) * 10% 

- - - - 

IV Lợi nhuận sau thuế (LN st )     

 ( LN st = B - Ct-Tn ) 78,836,990 75,700,687 94,702,975 98,116,079 

V Cân bằng thu chi tài chính (Bi-     
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Ci) 

VI Tổng nguồn trả nợ của dự án 55,619,618 54,051,467 63,552,611 65,259,163 

 - Khấu hao TSCĐ (Dt) 16,201,123 16,201,123 16,201,123 16,201,123 

 - Lợi nhuận sau thuế dùng trả nợ 

(tối đa 50% LN st) 

39,418,495 37,850,344 47,351,487 49,058,039 

VII Kế hoạch trả nợ (Lãi vay vốn cố 

định + Nợ gốc phải trả ) 

32,531,943 31,291,027 29,992,717 28,723,105 

1 Dƣ nợ đầu năm     

 Nguồn vốn vay NHPT 201,022,020 - - - 

2 Lãi vay cố định 11,371,730 10,130,814 8,832,505 7,562,892 

 Nguồn vốn vay NHPT 11,371,730 10,130,814 8,832,505 7,562,892 

3 Nợ gốc phải trả 21,160,213 21,160,213 21,160,213 21,160,213 

 Nguồn vốn vay NHPT 21,160,213 21,160,213 21,160,213 21,160,213 

VIII Cân bằng trả nợ  = (VI) - (VII ) 23,087,676 22,760,440 33,559,893 36,536,058 

IX Tích luỹ sau trả nợ (Tổng cân 

bằng - nguồn hợp pháp khác để 

trả nợ ) 

23,087,676 22,760,440 33,559,893 36,536,058 

 

Thông qua kế hoạch hoạch định doanh thu, chi phí và lợi nhuận hoạt động của Nhà máy sản 

xuất phân hữu cơ NPK và thuốc BVTV cho thấy rằng dự án mang lại hiệu quả tài chính, lợi 

nhuận thu đƣợc không những có thể trả nợ cho ngân hàng mà còn tạo ra thêm một khoảng lợi 

nhuận lớn cho chủ đầu tƣ. 

Lƣu ý : Từ đầu năm 2015 do Công ty đẩy mạnh quảng bá & mở văn phòng đại diện và phân phối 

tại thị trƣờng Myanmar, các đại lý tại Việt Nam cũng đẩy mạnh liên kết – hợp tác cùng các 

Doanh nghiệp …do đó doanh thu của Công ty bắt đầ từ năm 2015 sẽ có sự tăng trƣởng vƣợt bậc. 

 

6.4. Phƣơng án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay vốn cố định 

Qua hoạch định kế hoạch sản xuất và kinh doanh, khi dự án đi vào hoạt động sẽ mang lại 

nguồn thu gồm: một phần dùng cho tích lũy và một phần dùng cho trả nợ vay. Kế hoạch trả nợ 

nhƣ sau: 

            ĐVT: 1000 

vnđ 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Vay nợ trong kỳ Trả nợ 

trong kỳ 

Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối 

kỳ 

7/1/2014 - 98,595,892 -  - 98,595,892 

8/1/2014 98,595,892  502,434  502,434 98,595,892 

9/1/2014 98,595,892  486,226  486,226 98,595,892 

10/1/2014 98,595,892 102,426,128 502,434  502,434 201,022,020 

11/1/2014 201,022,020  991,341  991,341 201,022,020 

12/1/2014 201,022,020  1,024,386  1,024,386 201,022,020 

1/1/2015 201,022,020  6,314,439 5,290,053 1,024,386 195,731,967 

2/1/2015 195,731,967  900,903  900,903 195,731,967 

3/1/2015 195,731,967  997,429  997,429 195,731,967 

4/1/2015 195,731,967  6,255,307 5,290,053 965,254 190,441,914 

5/1/2015 190,441,914  970,471  970,471 190,441,914 

6/1/2015 190,441,914  939,166  939,166 190,441,914 

7/1/2015 190,441,914  6,260,524 5,290,053 970,471 185,151,861 

8/1/2015 185,151,861  943,514  943,514 185,151,861 

9/1/2015 185,151,861  913,078  913,078 185,151,861 

10/1/2015 185,151,861  6,233,567 5,290,053 943,514 179,861,807 

11/1/2015 179,861,807  886,990  886,990 179,861,807 

12/1/2015 179,861,807  916,556  916,556 179,861,807 

1/1/2016 179,861,807  6,206,609 5,290,053 916,556 174,571,754 

2/1/2016 174,571,754  832,205  832,205 174,571,754 

3/1/2016 174,571,754  889,599  889,599 174,571,754 
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Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Vay nợ trong kỳ Trả nợ 

trong kỳ 

Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối 

kỳ 

4/1/2016 174,571,754  6,150,955 5,290,053 860,902 169,281,701 

5/1/2016 169,281,701  862,641  862,641 169,281,701 

6/1/2016 169,281,701  834,814  834,814 169,281,701 

7/1/2016 169,281,701  6,152,694 5,290,053 862,641 163,991,648 

8/1/2016 163,991,648  835,683  835,683 163,991,648 

9/1/2016 163,991,648  808,726  808,726 163,991,648 

10/1/2016 163,991,648  6,125,737 5,290,053 835,683 158,701,595 

11/1/2016 158,701,595  782,638  782,638 158,701,595 

12/1/2016 158,701,595  808,726  808,726 158,701,595 

1/1/2017 158,701,595  6,098,779 5,290,053 808,726 153,411,542 

2/1/2017 153,411,542  706,113  706,113 153,411,542 

3/1/2017 153,411,542  781,768  781,768 153,411,542 

4/1/2017 153,411,542  6,046,603 5,290,053 756,550 148,121,488 

5/1/2017 148,121,488  754,811  754,811 148,121,488 

6/1/2017 148,121,488  730,462  730,462 148,121,488 

7/1/2017 148,121,488  6,044,864 5,290,053 754,811 142,831,435 

8/1/2017 142,831,435  727,853  727,853 142,831,435 

9/1/2017 142,831,435  704,374  704,374 142,831,435 

10/1/2017 142,831,435  6,017,906 5,290,053 727,853 137,541,382 

11/1/2017 137,541,382  678,286  678,286 137,541,382 

12/1/2017 137,541,382  700,896  700,896 137,541,382 

1/1/2018 137,541,382  5,990,949 5,290,053 700,896 132,251,329 

2/1/2018 132,251,329  608,718  608,718 132,251,329 
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3/1/2018 132,251,329  673,938  673,938 132,251,329 

4/1/2018 132,251,329  5,942,251 5,290,053 652,198 126,961,276 

5/1/2018 126,961,276  646,981  646,981 126,961,276 

6/1/2018 126,961,276  626,110  626,110 126,961,276 

7/1/2018 126,961,276  5,937,034 5,290,053 646,981 121,671,223 

8/1/2018 121,671,223  620,023  620,023 121,671,223 

9/1/2018 121,671,223  600,022  600,022 121,671,223 

10/1/2018 121,671,223  5,910,076 5,290,053 620,023 116,381,169 

11/1/2018 116,381,169  573,935  573,935 116,381,169 

12/1/2018 116,381,169  593,066  593,066 116,381,169 

 

Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Vay nợ trong kỳ Trả nợ 

trong kỳ 

Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối 

kỳ 

1/1/2019 116,381,169  5,883,119 5,290,053 593,066 111,091,116 

2/1/2019 111,091,116  511,323  511,323 111,091,116 

3/1/2019 111,091,116  566,108  566,108 111,091,116 

4/1/2019 111,091,116  5,837,900 5,290,053 547,847 105,801,063 

5/1/2019 105,801,063  539,151  539,151 105,801,063 

6/1/2019 105,801,063  521,759  521,759 105,801,063 

7/1/2019 105,801,063  5,829,204 5,290,053 539,151 100,511,010 

8/1/2019 100,511,010  512,193  512,193 100,511,010 

9/1/2019 100,511,010  495,671  495,671 100,511,010 

10/1/2019 100,511,010  5,802,246 5,290,053 512,193 95,220,957 

11/1/2019 95,220,957  469,583  469,583 95,220,957 

12/1/2019 95,220,957  485,236  485,236 95,220,957 
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1/1/2020 95,220,957  5,775,289 5,290,053 485,236 89,930,904 

2/1/2020 89,930,904  428,712  428,712 89,930,904 

3/1/2020 89,930,904  458,278  458,278 89,930,904 

4/1/2020 89,930,904  5,733,548 5,290,053 443,495 84,640,851 

5/1/2020 84,640,851  431,320  431,320 84,640,851 

6/1/2020 84,640,851  417,407  417,407 84,640,851 

7/1/2020 84,640,851  5,721,374 5,290,053 431,320 79,350,797 

8/1/2020 79,350,797  404,363  404,363 79,350,797 

9/1/2020 79,350,797  391,319  391,319 79,350,797 

10/1/2020 79,350,797  5,694,416 5,290,053 404,363 74,060,744 

11/1/2020 74,060,744  365,231  365,231 74,060,744 

12/1/2020 74,060,744  377,405  377,405 74,060,744 

1/1/2021 74,060,744  5,667,459 5,290,053 377,405 68,770,691 

2/1/2021 68,770,691  316,534  316,534 68,770,691 

3/1/2021 68,770,691  350,448  350,448 68,770,691 

4/1/2021 68,770,691  5,629,196 5,290,053 339,143 63,480,638 

5/1/2021 63,480,638  323,490  323,490 63,480,638 

6/1/2021 63,480,638  313,055  313,055 63,480,638 

7/1/2021 63,480,638  5,613,544 5,290,053 323,490 58,190,585 

8/1/2021 58,190,585  296,533  296,533 58,190,585 

9/1/2021 58,190,585  286,967  286,967 58,190,585 

10/1/2021 58,190,585  5,586,586 5,290,053 296,533 52,900,532 

11/1/2021 52,900,532  260,879  260,879 52,900,532 

 

  



Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & thuốc BVTV –thuốc sinh học 

 

 

Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM  

 

Trang 89 

 

Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Vay nợ trong kỳ Trả nợ 

trong kỳ 

Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối 

kỳ 

12/1/2021 52,900,532  269,575  269,575 52,900,532 

1/1/2022 52,900,532  5,559,628 5,290,053 269,575 47,610,478 

2/1/2022 47,610,478  219,139  219,139 47,610,478 

3/1/2022 47,610,478  242,618  242,618 47,610,478 

4/1/2022 47,610,478  5,524,845 5,290,053 234,791 42,320,425 

5/1/2022 42,320,425  215,660  215,660 42,320,425 

6/1/2022 42,320,425  208,703  208,703 42,320,425 

7/1/2022 42,320,425  5,505,713 5,290,053 215,660 37,030,372 

8/1/2022 37,030,372  188,703  188,703 37,030,372 

9/1/2022 37,030,372  182,616  182,616 37,030,372 

10/1/2022 37,030,372  5,478,756 5,290,053 188,703 31,740,319 

11/1/2022 31,740,319  156,528  156,528 31,740,319 

12/1/2022 31,740,319  161,745  161,745 31,740,319 

1/1/2023 31,740,319  5,451,798 5,290,053 161,745 26,450,266 

2/1/2023 26,450,266  121,744  121,744 26,450,266 

3/1/2023 26,450,266  134,788  134,788 26,450,266 

4/1/2023 26,450,266  5,420,493 5,290,053 130,440 21,160,213 

5/1/2023 21,160,213  107,830  107,830 21,160,213 

6/1/2023 21,160,213  104,352  104,352 21,160,213 

7/1/2023 21,160,213  5,397,883 5,290,053 107,830 15,870,159 

8/1/2023 15,870,159  80,873  80,873 15,870,159 

9/1/2023 15,870,159  78,264  78,264 15,870,159 

10/1/2023 15,870,159  5,370,926 5,290,053 80,873 10,580,106 
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11/1/2023 10,580,106  52,176  52,176 10,580,106 

12/1/2023 10,580,106  53,915  53,915 10,580,106 

1/1/2024 10,580,106  5,343,968 5,290,053 53,915 5,290,053 

2/1/2024 5,290,053  25,218  25,218 5,290,053 

3/1/2024 5,290,053  26,958  26,958 5,290,053 

4/1/2024 5,290,053  5,316,141 5,290,053 26,088 0 

TỔNG 261,344,013 201,022,020 60,321,993  

 

6.5. Báo cáo ngân lƣu dự án 

Phân tích hiệu quả dự án hoạt động trong vòng 17 năm theo  quan điểm tổng đầu tƣ. Với:  

Chi phí sử dụng vốn re = 20% 

Lãi suất vay ngân hàng rd = 6%/năm 

Với suất chiết khấu là WACC = 16.28% đƣợc tính theo giá trị trung bình có trọng số chi 

phí sử dụng vốn của các nguồn vốn nhƣ sau: 

         ĐVT: 1,000 VNĐ 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 

D 201,022,020 179,861,807 158,701,595 137,541,382 116,381,169 

E 108,426,780 108,426,780 108,426,780 108,426,780 108,426,780 

E+D 309,448,800 288,288,587 267,128,375 245,968,162 224,807,949 

%D = D/(E+D) 64.96% 62.39% 59.41% 55.92% 51.77% 

%E = E/(E+D) 35.04% 37.61% 40.59% 44.08% 48.23% 

WACC danh nghĩa 10.48% 10.81% 11.20% 11.64% 12.17% 

WACC bq danh 

nghĩa 16.28% 
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Bảng báo cáo ngân lƣu 

          ĐVT: 1,000 vnđ 

Năm 2014 2015 2016 2017 

Hạng mục 0 1 2 3 

NGÂN LƢU VÀO - 621,543,200 753,907,367 863,287,112 

Doanh thu  621,543,200 753,907,367 863,287,112 

Thanh lí TSCĐ     

Thu hồi vốn lƣu động     

NGÂN LƢU RA 429,448,800 515,133,357 651,874,742 743,550,509 

Chi phí đầu tƣ ban đầu 349,448,800    

Vốn lƣu động  

(không bao gồm chi phí khấu hao) 

80,000,000    

Chi phí hoạt động  515,133,357 651,874,742 743,550,509 

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (429,448,800) 106,409,843 102,032,625 119,736,602 

Thuế TNDN  - - - 

Ngân lƣu ròng sau thuế (429,448,800) 106,409,843 102,032,625 119,736,602 

 

 

TT Chỉ tiêu  

1 Giá trị hiện tại thuần NPV  271,179,317,000 đồng 

2 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 27.3% 

3 Thời gian hoàn vốn (có chiết khấu) 7 năm  

 Đánh giá Hiệu quả 

 

Dựa vào kết quả ngân lƣu vào và ngân lƣu ra, ta tính đƣợc các chỉ số tài chính, và kết quả 

cho thấy: 
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Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 271,179,317,000 đồng > 0 

  Suất sinh lợi nội tại là: IRR  = 27.3% > WACC 

  Thời gian hoàn vốn tính  là 7 năm  

 Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tƣ khá cao. 

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án 

mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu 

tƣ, và khả năng thu hồi vốn nhanh phù hợp với vốn đầu tƣ. 
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CHƢƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

7.1. Kết luận 

Long An là tỉnh có tiềm năng rất lớn về diện tích đất cũng nhƣ các điều kiện tự nhiên và 

kinh tế - xã hội để phát triển nông nghiệp bền vững. Dự án “Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh 

& thuốc BVTV –thuốc sinh học” đƣợc thực hiện sẽ tận dụng và phát huy tối đa tiềm năng đất 

đai, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao 

nhất, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trƣờng và đóng góp một phần vào sự phát triển nền kinh tế 

của địa phƣơng, giải quyết một phần lao động cho địa phƣơng, góp phần ổn định kinh tế - xã hội. 

- Điều kiện cơ sở hạ tầng và định hƣớng phát triển của địa phƣơng hoàn toàn thuận lợi cho 

dự án triển khai và hoạt động hiệu quả. 

- Quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang 

lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tƣ, và 

khả năng thu hồi vốn nhanh phù hợp với vốn đầu tƣ. Đánh giá chủ quan cho thấy đây là dự án 

hoàn toàn khả thi. 

 

7.2. Kiến nghị  

- Mong đƣợc Quý Ngân hàng hỗ trợ nguồn vay vốn ƣu đãi để Công ty CP ĐT Phát triển NN 

và Phân bón Hóa nông Mỹ Việt đầu tƣ, sớm đƣa dự án“Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh & 

thuốc BVTV –thuốc sinh học” đi vào hoạt động. 

- Hỗ trợ các chính sách ƣu đãi đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ về các chủ trƣơng chính 

sách đầu tƣ phục vụ nền nông nghiệp Việt Nam, xuất khẩu và phát triển tại Campuchia và 

Mynamar. 

     

 

 

Long An, ngày     tháng 4 năm 2014 

CHỦ ĐẦU TƢ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÂN BÓN HÓA NÔNG MỸ VIỆT  

(Tổng Giám đốc) 

 

 

TRƢƠNG ĐỨC TÁNH 
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