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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN 
 

Số: 15.21/TTr-VIMCC 

V/v thông qua Chiến lược phát triển Công ty 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin 
 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công 

nghiệp - Vinacomin; 

Căn cứ Văn bản số 5435/TKV-KCL ngày 11/11/2020 của Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam V/v thông qua Chiến lược phát triển Công ty đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin 

kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 

mỏ và công nghiệp - Vinacomin “Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045” với mục tiêu phát triển như sau: 

1. Thương hiệu  

Giữ vững vị thế là một đơn vị hàng đầu trong cả nước về công tác tư vấn, thiết kế 

công trình công nghiệp mỏ - khoáng sản; từng bước xây dựng thương hiệu của Công ty 

trong phạm vi khu vực và quốc tế.  

2. Doanh thu  

a) Giai đoạn đến năm 2030: 

- Doanh thu tăng với tốc độ tối thiểu 5÷6%/năm, theo đó tổng doanh thu đạt từ 

khoảng 195 tỷ đồng như hiện nay tăng lên khoảng 250 tỷ đồng vào năm 2025 và khoảng 

320 tỷ đồng vào năm 2030.  

- Tỷ lệ doanh thu từ lĩnh vực tư vấn thiết kế trong tổng doanh thu tăng từ 45% như 

hiện tại lên khoảng 50% vào năm 2025 và 60% vào năm 2030.  

- Nâng dần tỷ lệ doanh thu từ các khách hàng ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam trong tổng doanh thu, tăng từ 27% như hiện nay lên trên 35% sau 

năm 2030.  

b) Giai đoạn từ năm 2031÷2045: 

Tổng doanh thu tăng lên khoảng 370 tỷ đồng vào năm 2035, khoảng 430 tỷ đồng 

vào năm 2040 và đạt trên 500 tỷ đồng vào năm 2045. 

3. Giá trị sản xuất 

Duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất tối thiểu 6 ÷ 7%/năm, trong đó: 

 - Giá trị sản xuất tăng từ khoảng 100 tỷ đồng như hiện nay lên 130 tỷ đồng vào 

năm 2025 và 170 tỷ đồng vào năm 2030.  

- Giai đoạn sau năm 2030: giá trị sản xuất tăng tối thiểu 5%/năm và tỷ trọng giá trị 

sản xuất từ lĩnh vực tư vấn thiết kế đóng góp tối thiểu 80% trong tổng giá trị sản xuất.  
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4. Lợi nhuận 

Lợi nhuận tăng dần lên khoảng 3 tỷ đồng vào năm 2025 và khoảng 5 tỷ đồng vào 

năm 2030. Sau đó tăng lên từ 7 ÷ 10 tỷ đồng/năm. 

 5. Cổ tức 

 Cổ tức tăng dần và đạt 6 ÷ 8%/năm từ năm 2025, tăng lên khoảng 10%/năm từ 

năm 2030; sau năm 2030 cổ tức duy trì ở mức tối thiểu 10%/năm. 

(Có Báo cáo“Chiến lược phát triển Công ty Chiến lược phát triển Công ty đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” kèm theo). 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn 

đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thông qua phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. 

 Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ thường niên 2021; 

- Website Công ty; 

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán; 

- Lưu: ĐHĐCĐ 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Trọng Hùng 

 

 

 

 

 

 


