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TỜ TRÌNH 
Về việc thu hồi chi phí đầu tư Dự án Mỏ sét Long An 

 
 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng  
               và phát triển vật liệu IDICO 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và 

phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông 
qua lần đầu ngày 20/7/2004 và sửa đổi, bổ sung tháng 11/2016; 

Căn cứ Quy chế tài chính Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật 
liệu IDICO được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Quyết định số 48/QĐ-
HĐQT ngày 18/06/2015; 

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty. 
Dự án Mỏ sét Long An của Công ty đi vào hoạt động từ năm 2000 nhằm đáp 

ứng nguồn sét nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh VLXD của đơn vị, với 
tổng chi phí đầu tư Dự án tính đến thời điểm 30/09/2021 là: 5.741.145.414 đồng. 

Nhà máy sản xuất vật liệu Long An được đưa vào hoạt động sản xuất năm 
2003 với chi phí đầu tư là 5.468.218.659 đồng, giá trị còn lại tới thời điểm 
30/09/2021 là: 386.321.706 đồng. 

Do hoạt động không mang lại hiệu quả nên Công ty đã ngưng lĩnh vực sản 
xuất VLXD của Nhà máy gạch Long An từ năm 2012, diện tích 9.778,8 m2 đất  
xây dựng nhà máy đã hết hạn thuê đất từ năm 2020. Ngày 08/7/2021 UBND tỉnh 
Đồng Nai ra Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép khai thác 
khoáng sản Dự án Mỏ sét Long An của Công ty. 

Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Đơn vị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội 
đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án phù hợp để thu hồi 
chi phí đã đầu tư vào Dự án, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty và 
Quý cổ đông. Mục tiêu giá trị thu hồi tiệm cận với chi phí Công ty đã đầu tư không 
bao gồm chi phí khấu hao. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

  
 Nơi nhận:     
- Như trên;          
- Lưu VP, HĐQT. 

Trân trọng. 

   


