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CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM HÓC MÔN 

 

Số:        /HFC-BC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Hóc Môn, ngày  ….tháng 03  năm 2019 
                                     

BÁO CÁO 
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018  

VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 
 

 

I. KẾT QUẢ  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  NĂM 2018 : 

1. Tình hình chung : 

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 còn nhiều khó khăn: các cơ sở giết mổ 

thủ công trên địa bàn thành phố vẫn tồn tại hoạt động bình thường và cơ sở giết mổ 

Xuyên Á được hoạt động trở lại, với công suất 1.500 con/ngày; các cơ sở giết mổ gia 

súc thủ công  ở  02 Huyện: Đức lập, Đức Hòa của tỉnh Long An lại ngày càng tăng 

quy mô hoạt động gia công giết mổ cung cấp nguồn thịt về các chợ đầu mối thành phố 

Hồ Chí Minh.   

Trong năm,Thành phố đã ban hành văn bản số 496/UBND-KT ngày 01/02/2018 

về việc :“Cho phép Nhà máy giết mổ gia súc Xu n Thới Thượng được hoạt động giết 

mổ thủ công (với công suất 2.000 con/ngày) song song với hoạt động giết mổ công 

nghiệp (với công suất 2.000 con/ngày); thời gian được phép hoạt động giết mổ thủ 

công trong 06 tháng kể từ ngày vận hành và đưa vào hoạt động d y chuyền giết mổ 

công nghiệp… nhưng chỉ thực hiện giết mổ thủ công khi đã sử dụng hết công suất giết 

mổ công nghiệp”.   

Từ thực trạng trên, Công ty chưa thu hút được khách hàng về giết mổ công 

nghiệp tại nhà máy, mặc dù đã có nhiều chính sách trợ giá… từ đó, đã ảnh hưởng đến 

việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018. 
 

2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh :  

      Kết quả hoạt động kinh doanh : 

                                                                                                    ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện  

Năm 2017 

Kế hoạch 

Năm 2018 

Thực hiện  

Năm 2018 

TH 2018  so với 

TH 2017 KH 2018 

1. Tổng doanh thu 709 12.693 8.185 1.155,25% 64,49% 

2. Tổng chi phí 3.374 15.134 12.775 378,58% 84,41% 

3. Lợi nhuận trước thuế - 2.666 - 2.442 - 4.590 -172,16% -187,96% 

4. Lợi nhuận sau thuế - 2.666 - 2.442 - 4.590 -172,16% -187,96% 

5. Các khoản nộp NSNN 2.085 47 25 1,22% 53,96% 

6. Tổng quỹ tiền lương 1.192 5.001 3.748 314,58% 74,96% 

7. Tổng số lao động (người) 9 62 37 413,89% 60,08% 

8. Thu nhập bq/người/tháng 11,033 6,721 8,386 76,00% 124,77% 
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Từ bảng số liệu trên đã phản ảnh hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện 

không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên giao. Kết quả 

thực hiện như trên là do: 

-  Tổng doanh thu thực hiện đạt 64,49% so với  kế hoạch và đạt 1.155,25% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó:  

+ Doanh thu hoạt động gia công giết mổ thực hiện đạt 69,75% kế hoạch (sản 

lượng heo giết mổ bình qu n trong năm: 488/700 con/ngày-đêm). Nguyên nhân chính 

là các cơ sở giết mổ thủ công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn hoạt động thì 

chưa quy tụ thương lái tập trung chuyển heo từ các cơ sở thủ công về giết mổ công 

nghiệp.  

+ Doanh thu tài chính thực hiện đạt  215,42% kế hoạch (323.140.937 đồng/ 

150.000.000 đồng) và đạt 45,96% so với cùng kỳ năm trước (323.140.937 đồng/ 

703.087.348 đồng).  Hoạt động tài chính sinh lời chính là từ nguồn tiền gửi ng n 

hàng, nhưng trong năm Công ty tập trung vốn thanh toán, quyết toán các hạng mục 

công trình theo quy định.     

- Tổng chi phí thực hiện đạt 84,41% so với  kế hoạch và đạt 378,58% so với cùng 

kỳ năm trước. Trong đó có 2 chi phí tăng đột biến là :  

+ Chi phí khấu hao tài sản thực hiện đạt 100% kế hoạch và đạt : 437,84% so với 

cùng kỳ năm trước   (5.924 .317.228 đồng/ 1.353.072.194 đồng), chi phí khấu hao tài 

sản tăng  là do các hạng mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng phải trích khấu hao tài 

sản theo quy định. 

+ Chi phí tiền lương thực hiện : 74,96% so với  kế hoạch và đạt : 314,58% so với 

cùng kỳ năm trước. Nguyên nh n là tăng 28 lao động mới (tăng hơn 4 lần so với lao 

động cùng kỳ năm trước) để bố trí công việc:  lao động mổ heo …  đáp ứng yêu cầu 

hoạt động d y chuyền giết mổ công nghiệp tại ph n xưởng 2 – Nhà máy giết mổ gia 

súc Xu n Thới Thượng. 

 

3.  Về công tác đầu tƣ xây dựng: 

 Dự án đầu tư x y dựng Nhà máy giết mổ gia súc Xu n Thới Thượng (GĐ1) đã  

được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 chấp thuận thông qua và Hội đồng quản trị 

Công ty phê duyệt theo Quyết định số 01 /QĐ-HĐQT-HFC ngày 08/05/2015 với tổng 

mức vốn đầu tư là 271.450.000.000 đồng .Trong đó: 

+ Chi phí x y dựng : 128.336.095.040 đồng 

+ Chi phí thiết bị : 64.916.132.630 đồng 

+ Chi phí quản lý dự án : 2.972.219.262 đồng 

+ Chi phí chuẩn bị đầu tư : 45.118.392.000 đồng 

+ Chi phí khác : 1.735.379.895 đồng 

+ Chi phí dự phòng : 19.000.000.000 đồng 
 

Tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2018 đạt được như sau: 

- Toàn bộ các hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt gồm các hạng mục 
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chính: Quyền sử dụng đất 52.843 m
2 
(bao gồm đào đắp và san nền); Cống thoát nước 

kênh Trung ương; Tường rào; Trạm biến áp - Hệ thống điện; Hệ thống xử lý nước thải 

;  Hệ thống xử lý nước cấp; Hệ thống giao thông ; Nhà xưởng số 2: khu giết mổ công 

nghiệp – Khu nhốt gia súc; D y chuyền giết mổ công nghiệp…… với tổng kinh phí 

đầu tư x y dựng các hạng mục công trình trên sau thuế là 146.768.214.884 đồng  (Phụ 

lục 01).  

- Các khoản khoản chi phí chung của dự án đã thực hiện chờ ph n bổ với giá trị 

sau thuế là 9.129.960.304 đồng (Phụ lục 02). 

- Hoạt động gia công giết mổ công nghiệp năm 2018 chỉ mới đạt 25% công suất 

thiết kế và chưa khai thác đưa d y chuyền giết mổ thủ công vào hoạt động, từ đó đã 

ảnh hưởng trực tiếp công tác đầu tư x y dựng hạng mục: Khu chuồng nhốt Nhà xưởng 

số 1 chưa triển khai thực hiện năm 2018.  
 

4.  Về tình hình tài chính : 

- Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được 

tổ chức vào 24/11/2017, Công ty đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết phát hành 

cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các cá nh n là Thành viên Hội đồng quản trị, Thành 

viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty để tăng vốn 

điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.  

- Ngày 19/01/2018, Công ty đã được Sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép thay đổi 

đăng ký lần thứ 02 về việc tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Trong 

năm các cổ đông đã thực hiện chuyển tiền góp vốn và Công ty đã cấp giấy chứng nhận 

sở hữu cổ phần đúng quy định (Danh sách cổ đông).  

- Thực hiện công tác thanh toán, quyết toán, kiểm toán các hạng mục đầu tư x y 

dựng đúng theo quy định.    

- Công tác thông tin, báo cáo, quyết toán kịp thời, đảm bảo cho hiệu quả điều 

hành hoạt động đầu tư và kinh doanh.  

5. Công tác khác : 

- Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng 

cháy chữa cháy, an ninh trật tự  trước, trong và sau thời gian hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty.  

- Chấp hành các quy định của nhà nước, của sở ngành liên quan, của địa phương 

về thực hiện công tác giết mổ gia súc và bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự nơi 

Công ty trú đóng và hoạt động.       

    Nhìn chung, năm 2018 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn nhất trong 5 năm 

qua, nhưng được sự hỗ trợ động viên, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

công ty, quý vị cổ đông đã giúp Ban điều hành Công ty thực hiện hoàn thành cơ bản 

các nhiệm vụ kế hoạch năm, đảm bảo thu nhập của người lao động.   
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II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 : 

1. Đặc điểm tình hình: 
 

a) Thuận lợi : 

- Uỷ ban nh n d n thành phố đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 

21/01/2019 cho phép Công ty hoạt động giết mổ thủ công với công suất: 1.500 con/ 

ngày- đêm, bên cạnh đó vẫn duy trì hoạt động giết mổ công nghiệp.  
 

- Có kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý,  vận hành và kiểm soát hoạt 

động giết mổ công nghiệp. Máy móc thiết bị hoạt động ổn định, công nh n thành thạo 

các thao tác thực hành, phối hợp làm việc theo quy trình giết mổ công nghiệp.  

b). Khó khăn : 

- Tình hình dịch bệnh heo “Dịch tả lợn Ch u Phi” phát sinh diện rộng, đến nay có 

23 Tỉnh, Thành phố xảy ra dịch bệnh, sản lượng thịt heo tiêu thụ hàng ngày của thị 

trường thành phố đã giảm từ 20% đến 30%..  

- Các thương nh n đang kinh doanh gia công giết mổ heo tại nhà máy chưa an 

t m khi thời gian giết mổ thủ công cho phép tồn tại đến cuối tháng 9 năm 2019, nhưng 

các nhà máy giết mổ công nghiệp mới của thành phố lại chưa thể x y dựng xong và 

các cơ sở giết mổ thủ công của các Tỉnh l n cận thành phố lại phát triển làm ảnh 

hưởng hoạt động kinh doanh giết mổ gia súc của Công ty.   

- Nguồn vốn tự có đã sử dụng hết đầu tư x y dựng các hạng mục công trình và 

nếu có đầu tư mới trong năm 2019 thì phải tiếp tục vay vốn, tăng vốn …           

Từ đặc điểm tình hình trên, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 là tập trung 

duy trì hoạt động giết mổ công nghiệp ổn định, quy tụ thương nh n về giết mổ thủ 

công và triển khai thực hiện các hạng mục công trình nhà xưởng số 1 của dự án.  
 

2. Hoạt động kinh doanh: 

 Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 gồm các chỉ tiêu chủ yếu: 
                                                                                                                                                                                                       ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ  TIÊU 
Thực hiện 
Năm 2018 

Kế hoạch   
Năm 2019 

Tỷ lệ KH 2019/ 

TH 2018 

1. Tổng doanh thu  (*) 8.185 28.765 351,42% 

2. Tổng chi phí 12.775 21.557 168,74% 

3. Lợi nhuận trước thuế  - 4.590 7.208 % 

4. Lợi nhuận sau thuế  (**) - 4.590  -2.057 % 

5. Các khoản nộp NSNN 25 83 326,22% 

6. Đơn giá tiền lương   (***) 0 52,10% 0 

7. Tổng quỹ tiền lương  3.748 7.841 209,19% 

8. Tổng số lao động  (****) 37 76 204,03% 

9. Thu nhập bq/người/tháng 8,386 8,598 102,53% 

  (*) Về kế hoạch doanh thu bao gồm:  

-  Doanh thu từ hoạt động gia công giết mổ công nghiệp: công suất giết mổ bình 

quân là 15.000 con/tháng và đơn giá gia công chưa bao gồm thuế VAT là  66.363,64 

đồng/con.  

- Doanh thu từ hoạt động gia công giết mổ thủ công từ tháng 02/2019: công suất 

giết mổ bình qu n là 39.000 con/tháng  và đơn giá gia công chưa bao gồm thuế VAT 

là  39.090,91 đồng/con. 

- Doanh thu tài chính là 50 triệu đồng/năm . 
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         (Đính kèm Bảng chi tiết kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019). 

(**) Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: - 2.057 triệu đồng là do lợi nhuận năm nay bù 

lỗ các năm trước (Lỗ các năm trước: - 9.265 triệu đồng).   

(***) Đơn giá tiền lương là 52,10% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có 

lương.  

(****)Tổng số lao động đến ngày 31/12/2018 là 62 người và lao động bình qu n 

2018 là 37 người/tháng. Tổng số lao động định biên năm 2019 là  : 76 người. Trong 

đó: Lao động quản lý và nh n viên thừa hành phục vụ :13 người và lao động trực tiếp: 

63 người ( Đội Bảo vệ  09 người; Đội kỹ thuật  07 người; Đội vệ sinh: 09 người; Đội 

sản xuất: 38 người.  
 

3. Công tác đầu tƣ xây dựng  : 

Nhằm khai thác có hiệu quả công suất giết mổ vào các giờ cao điểm của phiên 

chợ đêm, đáp ứng tình hình còn nhiều cơ sở giết mổ thủ công như hiện nay, Công ty 

tập trung đầu tư các hạng mục công trình như sau:  
 

a). Chỉnh sửa dây chuyền giết mổ công nghiệp đang hoạt động:  

Hiệu chỉnh thiết kế, lắp đặt bổ sung thiết bị để điều chỉnh d y chuyền giết mổ 

công nghiệp thành 2 d y chuyền giết mổ công nghiệp riêng biệt độc lập (Đường lùa 

heo – Máy gây gất – Máy rửa heo – Máy đánh lông – Dây chuyền giải phẩu – Khu 

làm lòng – Sảnh xuất hàng). Công suất giết mổ tối thiểu là: 200 con/giờ/d y chuyền.  

Dự toán chi phí thực hiện phần d y chuyền thiết bị : 271.000 USD (bảng chào 

giá chỉnh sửa d y chuyền giết mổ công nghiệp của đơn vị thi công). Riêng Dự toán 

chi phí thực hiện phần x y dựng- phần điện nước sẽ bổ sung sau trong quá trình triển 

khai thực hiện đầu tư hạng mục công trình trên.  

b). Xây dựng khu chuồng nhốt nhà xƣởng số 1: 

 Triển khai x y dựng khu chuồng nhốt nhà xưởng số 1 nhằm sử dụng mặt bằng 

di dời một số d y chuyền giết mổ thủ công của nhà xưởng số 2 qua nhà xưởng số 1 

hoạt động trong thời gian sửa chữa đường lùa heo và chỉnh sửa khu chuồng nhốt của 

dây chuyền giết mổ công nghiệp. Diện tích x y dựng là (60 x 66) = 3.960 m
2 
. 

 Dự toán chi phí x y dựng sau thuế do đơn vị tư vấn lập: 14.047.000.000 đồng. 

 Tổng kinh phí đầu tƣ 2 hạng mục trên: 22 tỷ đồng. Trong đó chi đầu tư x y 

dựng là 20 tỷ và chi phí dự phòng là 2 tỷ.  
 

  - Nguồn vốn đầu tư tiếp cận với các ng n hàng để vay vốn và  sử dụng vay từ 

nguồn vốn vay ưu đãi của thành phố. Hiện nay, Hồ sơ vay vốn của dự án (các hạng 

mục còn lại chưa x y dựng) đã bổ sung theo yêu cầu của sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hồ Chi Minh.  

   Trên đ y là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty Cổ phần chế biến Thực phẩm Hóc Môn kính 

trình Đại hội. 

          GIÁM ĐỐC 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018  

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 

    
                            Đơn vị tính: đồng 

STT CHỈ TIÊU 
THỰC HIỆN 

NĂM 2018 

KẾ HOẠCH 

2019 

% 

 KH 2019/ 

TH 2018 

1  Tổng doanh thu 8.185.413.710  28.765.454.556  351,42% 

- Doanh thu bán hàng 111.322.800    0,00% 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ  7.635.539.997  28.715.454.556  376,08% 

- Doanh thu từ hoạt động tài chính 323.140.937  50.000.000  15,47% 

- Thu nhập khác 115.409.976  0  0,00% 

2  Tổng chi phí  12.775.000.224  21.556.977.642  168,74% 

- Chi phí nhân viên  4.219.518.826  9.371.808.000  222,11% 

- Chi phí nhiên, vật liệu 617.314.887  844.040.000  136,73% 

- Chi phí công cụ 126.411.796  300.000.000  237,32% 

- Chi phí khấu hao 5.924.317.228  7.705.379.754  130,06% 

- Thuế, phí và lệ phí 102.991.692  166.149.888  161,32% 

- Chi phí tài chính 752.780.962  200.000.000  26,57% 

- Chi phí thuê ngoài  817.644.244  2.009.600.000  245,78% 

- Chi phí bằng tiền khác  214.020.589  960.000.000  448,55% 

3  Lợi nhuận trƣớc thuế  (4.589.586.514) 7.208.476.914    

- Lỗ các năm trước (4.675.881.450) (9.265.467.964)   

- 
Lợi nhuận trước thuế sau khi bù lỗ các 

năm trước 
  (2.056.991.050)   

4  Các khoản nộp ngân sách 25.372.773  82.772.000  326,22% 

  Trong đó  
Thuế Thu nhập doanh 

nghiệp 
0  0    

  - Thuế môn bài 3.000.000  3.000.000  100,00% 

  - Thuê đất 0  0    

  - Thuế tài nguyên 13.817.520  65.772.000  476,00% 

  - Thuế TNCN 8.555.253  14.000.000  163,64% 

5  Lợi nhuận sau thuế  (4.589.586.514) (2.056.991.050) 44,82% 

6 Đơn giá tiền lƣơng  52,10%  

7  Tổng quỹ tiền lƣơng 3.748.464.951  7.841.490.000  209,19% 

8  Số lao động bình quân  37 76  204,03% 

9  Thu nhập bình quân tháng 8.385.828  8.598.125  102,53% 
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PHỤ LỤC 01 

CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƢA VÀO SỬ DỤNG  
Đơn vị tính: đồng 

S TT Tên hạng mục Giá trị trƣớc thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế 

1 Quyền sử dụng đất ( bao gồm đào đắp và san nền) 38.732.510.371 3.873.251.037 42.605.761.408 

2 Cống thoát nước kênh Trung ương 485.850.000 48.585.000 534.435.000 

3 Tường rào loại 2 1.372.449.653 137.244.965 1.509.694.618 

4 Hàng rào kẽm gai 185.386.364 18.538.636 203.925.000 

5 Hàng rào kẽm gai  (khu lưu trữ nước) 162.906.364 16.290.636 179.197.000 

6 Trạm biến áp 1.772.973.672 177.297.367 1.950.271.039 

7 Hệ thống điện ngoài nhà 2.578.388.554 257.838.855 2.836.227.409 

8 Hệ thống xử lý nước thải 15.786.260.348 1.578.626.034 17.364.886.382 

9 Hệ thống xử lý nước cấp 5.074.446.936 507.444.695 5.581.891.631 

10 
Hệ thống cấp nước ngoài nhà và hệ thống cấp nước 

khu nhốt gia súc nhà xưởng số 2 
570.275.533 57.027.553 627.303.086 

11 Máy phát điện 500KVA 698.500.000 0 698.500.000 

12 Hệ thống giao thông 12.198.413.736 1.219.841.375 13.418.255.111 

13 Nhà cách ly gia súc số 2 988.742.373 98.874.237 1.087.616.610 

14 Lò đốt+ nồi hơi & Bồn giữ nhiệt 1.624.933.883 162.493.388 1.787.427.271 

15 Hệ thống Camera giám sát 269.047.135 26.904.713 295.951.848 

16 Hệ thống điện khu nhốt gia súc 523.747.273 52.374.727 576.122.000 

17 Nhà xưởng số 2 khu nhốt gia súc 9.635.309.782 963.530.978 10.598.840.760 

18 Máy và bình nén khí 135.243.636 3.636.364 138.880.000 

19 Đường ống hơi nước, bồn gia nhiệt 337.185.082 33.718.508 370.903.590 

20 Hệ thống điện khu giết mổ công nghiệp 1.420.051.789 142.005.179 1.562.056.968 

21 Nhà xưởng số 2 khu giết mổ công nghiệp 12.177.511.174 1.217.751.115 13.395.262.289 

22 D y chuyền giết mổ công nghiệp 23.662.891.923 2.357.394.267 26.020.286.190 

23 Thiết bị kho mát 567.490.909 56.749.091 624.240.000 

24 Hệ thống PCCC và chống sét 888.172.641 88.817.264 976.989.905 

25 Hệ thống cấp nước khu giết mổ công nghiệp 427.630.008 42.763.001 470.393.009 

26 Tụ điện 2 biến tần 18.5KW 49.651.600 4.965.160 54.616.760 

27 D y chuyền giết mổ thủ công 876.836.364 87.683.636 964.520.000 
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28 Dụng cụ giết mổ thủ công ( Bàn Inox, chảo ) 303.418.182 30.341.818 333.760.000 

  TỔNG CỘNG 133.506.225.285 13.261.989.599 146.768.214.884 

 

PHỤ LỤC 02 

CÁC KHOẢN CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỔ 
Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Tên hạng mục Giá trị trƣớc thuế 

Thuế 

GTGT 

Giá trị sau 

thuế 

1 
Đất x y dựng nhà máy ( đất ngoài ranh chưa 

cấp giấy CNQSDĐ) 
5.025.560.852   5.025.560.852 

2 Chi phí lập dự án Nhà máy 664.647.273 66.464.727 731.112.000 

3 
Chi phí đo đạc lập bản đồ xác định ranh đất 

Nhà máy ( trước khi cấp giấy CNQSDĐ) 
13.926.887 1.392.689 15.319.576 

4 
Chi phí đo vẽ bản đồ hiện trạng vị trí ( được 

Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt) 
30.871.729 3.087.173 33.958.902 

5 Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 61.088.000   61.088.000 

6 
Chi phí đo đạc định vị mốc ranh ( sau khi cấp 

giấy CNQSDĐ ) 
8.040.158 804.016 8.844.174 

7 Hạng mục bổ sung ( đất của bà Trần Thị Mạ ) 3.007.932.255 1.144.545 3.009.076.800 

8 
Tạm ứng 50% chi phí kiểm toán các hạng mục 

của dự án 
245.000.000   245.000.000 

  
TỔNG CỘNG 9.057.067.154 72.893.150 9.129.960.304 

 


