Dự án mỏ quặng sắt Thạch Khê
Tài liệu giới thiệu cơ hội đầu tư
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Miễn trách
Tài liệu này được soạn thảo và phê chuẩn với mục đích giới thiệu cơ hội đầu tư vào Công ty cổ
phần Sắt Thạch Khê. Việc để lộ bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba mà chưa được phép của
BSC, hoặc việc một bên thứ ba sử dụng, sao chép, phát tán hoặc trích dẫn bất kỳ thông tin nào
trong tài liệu này mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản của BSC đều là không hợp pháp.
Tài liệu này được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành về phát hành chứng khoán và ý
kiến tư vấn của BSC tại thời điểm soạn thảo. Tài liệu này là tài sản của riêng BSC và do BSC toàn
quyền sử dụng theo ý muốn.
Tài liệu này chỉ truyền tải đầy đủ thông tin khi được đồng thời xem xét tổng thể. Từng phần riêng
lẻ sẽ không tạo thành tài liệu hoàn chỉnh.
Các nội dung trong tài liệu này có thể không còn chính xác và phản ánh đúng thực tế nếu được
xem xét tại các thời điểm khác và/hoặc trong các hoàn cảnh khác.
BSC sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc sử dụng các thông tin nêu
trong tài liệu này.
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Phần I. Giới thiệu cơ hội đầu tư
BSC đưa ra những thông tin tổng quát về ngành & lĩnh vực
đầu tư, đồng thời phân tích, nhận định chi tiết về thực trạng
của dự án đầu tư, từ đó định vị rõ tiềm năng của dự án trong
từng giai đoạn.
Các nội dung chính của Phần I bao gồm:
Ngành Khai thác quặng sắt và các thông số về ngành 

5

Thông tin về dự án đầu tư 

19

Thông tin tài chính toàn dự án 

42

Thông tin tài chính Giai đoạn I của Dự án 

50
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Ngành Khai thác quặng sắt và các thông số về ngành

98+2+M 60+40+M 57+43+M
Một số thông số trọng yếu về ngành Khai thác quặng sắt

98%

Quặng sắt khai thác được
sử dụng trong ngành sản
xuất thép.

63

USD

Dự báo giá Quặng sắt
trong năm 2015.

60%

Tỷ lệ hàm lượng sắt trong
quặng để được đánh giá là
quặng giàu.

41

triệu
tấn/năm

Dự báo nhu cầu quặng sắt
của Việt Nam đến năm
2030.

57%

Tổng thị phần xuất khẩu
quặng sắt của 4 nước xuất
khẩu quặng sắt lớn nhất
thế giới.
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Số mỏ sắt tại Việt Nam có
quy mô trên 100 triệu tấn
(Quý Xa và Thạch Khê),
trong đó Thạch Khê có
quy mô gấp gần 5 lần mỏ
Quý Xa.
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Vai trò của quặng sắt trong ngành Công nghiệp
Trong các loại khoáng sản,
quặng sắt có vai trò rất
quan trọng và được sử
dụng rộng rãi trong công
nghiệp luyện kim và
nguyên liệu phụ gia xi
măng.

Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất gang thép
(luyện kim đen)
Khoảng 98% quặng sắt được khai thác ra để
dùng vào sản xuất thép. Nhu cầu sử dụng
quặng sắt, sắt và thép ở nhiều ngành kinh tế là
rất lớn và không ngừng gia tăng. Nhiều nước
trên thế giới, điển hình là Trung Quốc, phải
nhập khẩu quặng sắt, sắt và thép phục vụ các
ngành xây dựng, sản xuất công nghiệp.
Quy trình sản xuất thép từ quặng sắt
Quặng sắt Thạch Khê là quặng manhetit
(Fe3O4) có hàm lượng sắt lớn từ 59% trở lên,
Sau khi khai thác, quặng cục được đưa vào hệ
thống máy nghiền, nghiền đến cỡ hạt thích hợp
(8-45)mm và (8-0) mm. Cỡ hạt 8-0mm cho vào
máy thiêu kết để tận dụng lại các loại có cỡ hạt
không phù hợp với lò cao và khử tạp chất có
hại là lưu huỳnh (S), sản phẩm thiêu kết có cỡ
hạt từ 5-45mm được cho vào lò cao luyện gang.
Cỡ hạt quặng 8-45mm cho vào lò cao cùng các
loại nguyên liệu phụ trợ như: quặng Mangan,
huỳnh thạch, than cốc, đá vôi, than cám và thổi
khí giàu ô xy vào , nung cháy đến nhiệt độ
1500oC thành gang lỏng và xỉ. Gang lỏng cho
vào lò chuyển (lò thổi ô xy) để luyện thép lỏng
các loại, sau đó thép lỏng chuyển đến hệ thống

máy đúc liên tục ra phôi thép các loại như phôi vuông, phôi tấm và thép ống. Sản
phẩm phôi thép cung cấp cho các nhà máy cán thép xây dựng, thép hình, thép
tấm và thép chế tạo máy
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Đánh giá tính chất quặng sắt
Trong công nghiệp luyện gang thép lò cao, việc nghiên cứu và đánh
giá tính chất quặng sắt là vô cùng quan trọng nhằm mục đích sử
dụng tốt nhất quặng. Thành phần hóa học được quan tâm đầu tiên
của quặng sắt là hàm lượng sắt; hàm lượng này càng lớn thì hiệu
quả của quá trình luyện thép càng cao. Chỉ tiêu hàm lượng sắt chứa
trong quặng nguyên khai cũng được sử dụng để đánh giá mức độ
giàu, nghèo của quặng. Thông thường, hàm lượng sắt đạt trên 60%
gọi là quặng giàu, hàm lượng từ 50-60% gọi là quặng trung bình
còn hàm lượng dưới 50% gọi là quặng nghèo.
Tiêu chuẩn về quặng sắt phục vụ cho ngành sản xuất thép
Hàm lượng các tạp chất có hại trong quặng sắt như Photpho(P),
Lưu huỳnh(S), Asen (As), Chì (Pb), Kẽm (Zn)... càng thấp càng tốt.
Ngoài ra, quặng sắt cũng được quy định chặt chẽ về tỷ lệ Mn/Fe
– không vượt quá 1,5%, nếu không buộc phải tính toán lại phối liệu
quặng (trong lò cao Mn được hoàn nguyên hoàn toàn và chủ yếu đi
vào gang, làm tăng độ bền, độ cứng, độ mài mòn và độ dai va đập
của thép; tuy nhiên hàm lượng Mn quá cao sẽ gây khó khăn cho
công nghệ luyện thép tiếp theo); hàm lượng Titan trong quặng
thường được quy định dưới 0,3%; hàm lượng crom được khống chế
với mức dưới 0,2%... Ngay tại Việt Nam, số lượng quặng sắt hiện
đạt tiêu chuẩn phục vụ cho ngành sản xuất thép nội địa khá hạn
chế.

Chất lượng quặng sắt
Quặng sắt với hàm lượng trên
60% được xác định là quặng
giàu, từ 50-60% được đánh giá
ở mức trung bình và dưới 50%
được coi là quặng nghèo.

Phụ gia quan trọng dùng cho sản xuất xi măng.
Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp Xi măng của Việt
Nam phát triển, hàng loạt nhà máy cũ đã được cải tạo nâng cấp
cùng với chuỗi nhà máy mới ra đời; giai đoạn khó khăn của ngành
Xi măng cũng đã đi qua, đánh dấu sự trở lại của nhu cầu quặng sắt
như nguyên liệu phụ gia trong sản xuất xi măng.
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Tổng quan thị trường quặng sắt thế giới
Quặng sắt được khai thác
tại trên 50 quốc gia nhưng
chỉ có, Brazil, Ấn Độ,
Canada và Nam Phi là
những nước xuất khẩu
quặng lớn nhất thế giới.

BSC nhận định quặng sắt trên thế giới đang ở
trong giai đoạn điều chỉnh cung cầu. Các tập đoàn
đa quốc gia như Rio Tinto, BHP Billington,
Fortescue Metals đang mở rộng hoạt động khai
thác nhằm đáp ứng như cầu tại các quốc gia đang
phát triển.

Tương quan Cung - cầu quặng sắt
Đánh giá về nguồn cung
Nguồn cung quặng sắt đã thiếu hụt suốt 7
năm trong vòng 8 năm trở lại đây, kích
thích các hãng tăng cường khai thác. Tuy
nhiên, từ cuối năm 2013, nguồn cung trên
thế giới có xu hướng rơi vào trạng thái dư
thừa do các nhà khai thác mỏ lớn nhất
thế giới đều mở rộng hoạt động khai thác
nhằm đáp ứng nhu cầu quặng sắt của
Trung Quốc, với việc đặt cược vào sản
lượng cao hơn sẽ bù đắp cho giá quặng sắt

giảm; trong đó Australia chiếm tới 66% sự
gia tăng cung quặng sắt trong năm 2014.
Cuối tháng 10/2013, Rio Tinto đã nâng
công suất khai thác của hãng tại mỏ
Pibara thuộc Australia từ mức 290 triệu
tấn lên 360 triệu tấn. Hãng khai khoáng
Fortescue Metals (Australia) cũng nâng
công suất lên mức 155 triệu tấn vào cuối
năm 2013 thông qua việc hoàn tất dự án
mở rộng trị giá 9,2 tỷ USD. Trong năm tài
chính 2015, BHP giữ mục tiêu sản lượng
225 triệu tấn từ mức 204 triệu tấn trong

năm trước đó, trong khi Rio có kế hoạch
sản lượng đạt 330 triệu tấn từ mức 295
triệu tấntrong năm 2014; và Vale SA dự
kiến sản xuất 340 triệu tấn.
Theo Sanford C. Bernstein & Company,
nguồn cung sẽ tăng khoảng 60 triệu tấn,
lên mức 75 triệu tấn năm 2015 do khai
thác mở rộng tại Australia và Brazil nhiều
hơn, bù đắp sự đóng cửa tại Trung Quốc.
Morgan Stanley dự báo mức tăng ròng
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trong sản lượng quặng sắt năm nay đạt 63 triệu tấn với đỉnh
điểm dự kiến trong tháng 9 và tháng 10/2015.
Đánh giá về nguồn cầu
Trung Quốc hiện đang là quốc gia sử dụng quặng sắt lớn nhất
thế giới (với 67% lượng quặng sắt toàn cầu), mức tiêu thụ hàng
năm đạt hơn 1 tỷ tấn. Hầu hết lượng quặng sắt được Trung
Quốc nhập khẩu từ các hãng khai khoáng lớn như Vale SA
(Brazil), Rio Tinto (Australia), BHP và FMG; sản lượng nhập
khẩu quặng sắt thường giảm trong những tháng cuối của các
năm do trong mùa đông, nhiệt độ xuống thấp cản trở các hoạt
động xây dựng, kéo theo nhu cầu quặng sắt giảm. Trong tháng
9/2013, lượng quặng sắt được Trung Quốc nhập khẩu đã tăng
lên mức cao nhất từng được ghi nhận với 74,58 triệu tấn; tăng
8% so với tháng 8/2013 và 15% so với cùng kỳ năm 2012.
Khối lượng sắt sản xuất và nhập khẩu tại Trung Quốc (triệu tấn)
140
120
100

Trung Quốc hiện đang sử dụng

67% sản lượng sắt toàn cầu, được nhập
khẩu chủ yếu từ các tập đoàn, các công ty
đa quốc gia.

BHP Billiton và Vale SA

chiếm khoảng 57% xuất khẩu toàn cầu trong
năm 2014.
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Diễn biến và xu hướng giá quặng sắt trên thế giới

Trong một thập kỷ qua, giá quặng
sắt trên thế giới đã trải qua nhiều
giai đoạn thăng trầm.

Diễn biến giá quặng sắt trên thị trường thế giới giai đoạn 2001 - 2014 và phân tích chi tiết diễn biến trong năm 2014 (USD)

Diễn biến giá quặng sắt
Theo dữ liệu từ Worldbank1 , giá quặng
sắt liên tục tăng mạnh từ mức khoảng
68 USD/tấn trong đầu năm 2006 lên
mức giá gần như gấp ba – đạt khoảng
198 USD/tấn vào cuối năm 2007 và bắt
đầu dao động nhẹ quanh mức này
trong ba tháng đầu năm 2008. Trong
hai năm sau đó, do ảnh hưởng của
khủng hoảng kinh tế bao trùm, thị
trường thép thế giới trải qua một thời
kỳ đầy biến động khi nhu cầu tiêu thụ
thép suy yếu, kéo theo đó là sự sụt giảm
không ngừng của giá quặng sắt, xuống
đáy 64,95 USD/tấn vào T12/2009.
Trong giai đoạn 2010-2011, sự khởi sắc
của các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ,
Nhật Bản và Châu Âu - tuy tăng trưởng
chậm nhưng bền vững hơn – đã đưa

150

1 https://www.quandl.com/data/WORLDBANK/
WLD_IRON_ORE-Iron-ore-Price-cents-dmtu
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nền kinh tế thế giới vượt qua giai đoạn khủng
hoảng, và đưa thị trường thép và quặng sắt
phục hồi trở lại. Tuy chưa thể trở lại mốc giá
đỉnh điểm đã đạt được trong vòng 05 năm
trước đó, nhưng mức giá đạt được trong quý
1/2011 ở mức 180USD/tấn là dấu hiệu tích cực
cho thị trường quặng sắt thế giới. Từ nửa cuối
năm 2011 đến nay, quặng sắt trên thế giới lại
bước vào một chu kỳ mới, với những biến động
theo hướng tiêu cực mà nguyên nhân chính
xuất phát từ việc nguồn cung trên thế giới gia
tăng nhưng nhu cầu tiêu thụ quặng sắt (chủ
yếu của Trung Quốc) sụt giảm.

quặng sắt tính đến tháng 11/2014 là 74 USD/
tấn và tháng 12/2014 là 68 USD/tấn2 . Như vậy,
trong năm 2014, giá quặng sắt đã giảm 44%,
chạm mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại
đây do tình trạng dư cung trên toàn cầu.

Đặc biệt, năm 2014 là năm chứng kiến xu
hướng giảm giá liên tiếp của các loại nguyên
nhiên vật liệu để sản xuất thép trên toàn thế
giới. Quặng sắt là một trong những nguyên liệu
giảm giá nhiều nhất trong năm. Ngoài ra, than
cốc, HRC, CRC, thép phế… cũng liên tục giảm
giá.

Dự báo giá quặng sắt trong giai đoạn 2015 – 2018, BREE (USD)

Từ cuối năm 2013 đến tháng 3/2014, từ mức
giá 135 USD/tấn, giá quặng sắt giảm liên tục,
sau đó tăng nhẹ trở lạivào quý 2/2014 trước tin
đồn nhu cầu quặng sắt nhập khẩu của Trung
Quốc tiếp tục tăng giúp hấp thu toàn bộ lượng
dư thừa toàn cầu. Trong quý 3/2014, giá quặng
sắt tương đối ổn định và duy trì ở mức 78
USD/tấn. Tuy nhiên, trong quý 4/2014, do cầu
thấp, giá sắt lại tiếp tục có xu hướng giảm. Giá

Dự báo giá quặng sắt trong thời gian tới
Theo dự báo đầu năm 2015 của Cục Tài nguyên
và Năng lượng – Bureau of Resources and
Energy Economics (BREE) của Australia, giá
quặng sắt trung bình trên thế giới trong năm
2015 có thể ở mức 63 USD/tấn.
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2 http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/
GEPcommodities/GEP2015a_commodity_Jan2015.pdf
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Tổng quan Thị trường quặng sắt Việt Nam
Mặc dù nhu cầu quặng sắt phục
vụ ngành luyện kim trong nước
(chưa tính xuất khẩu) rất lớn, các
số liệu về sản lượng khai thác và
chế biến quặng sắt tại Việt Nam
cho thấy sự thiếu hụt tương đối
trầm trọng trong việc đáp ứng nhu
cầu này.

Nhu cầu quặng và tinh sắt cho ngành luyện kim trong nước dự báo đến năm 2015 đạt khoảng 7,2 triệu tấn, năm 2020 đạt khoảng
18 triệu
năm 2025
đạt khoảng
32 triệuluyện
tấn và
năm
2030
đạtdự
khoảng
41 triệu
Nhu tấn,
cầu quặng
và tinh
sắt cho ngành
kim
trong
nước
báo đến
năm tấn.
2015 đạt khoảng 7,2 triệu tấn, năm 2020 đạt
khoảng 18 triệu tấn, năm 2025 đạt khoảng 32 triệu tấn và năm 2030 đạt khoảng 41 triệu tấn.

Tương quan cung - cầu
Sự phát triển mạnh mẽ của ngành
Công nghiệp tại Việt Nam trong
những năm qua và trong thời gian tới
đã khiến cho nhu cầu về quặng sắt
trong nền kinh tế luôn được duy trì
mức cao. Đối với ngành luyện kim nội
địa, chỉ tính riêng 15 lò cao đảm nhận
luyện nguyên liệu quặng sắt thành sản
phẩm thuộc 14 dự án đang sản xuất
trên cả nước, tổng nhu cầu về nguyên
liệu đầu vào là quặng sắt đã ở mức
4.550.000 tấn/năm. Nếu tính cả các dự

án dự kiến cuối năm 2014, năm 2015
đưa vào hoạt động thì tổng nhu cầu
quặng sắt khoảng 18.814.000 tấn/năm
(chưa tính tới các dự án đang nằm
trong quy hoạch phát triển của ngành
Thép tới năm 2020, có xét đến năm
2025 đã được phê duyệt). Ngoài ra,
theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg
ngày 05/12/2014 về việc quy hoạch
thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng
quặng sắt đến năm 2020 có xét đến
2030, nhu cầu quặng và tinh sắt cho
ngành luyện kim trong nước dự báo

đến năm 2015 đạt khoảng 7,2 triệu tấn,
năm 2020 đạt khoảng 18 triệu tấn,
năm 2025 đạt khoảng 32 triệu tấn và
năm 2030 đạt khoảng 41 triệu tấn.
Mặc dù nhu cầu quặng sắt phục vụ
ngành luyện kim trong nước (chưa
tính xuất khẩu) rất lớn, các số liệu về
sản lượng khai thác và chế biến quặng
sắt tại Việt Nam cho thấy sự thiếu hụt
tương đối trầm trọng trong việc đáp
ứng nhu cầu này. Theo thống kê địa
chất, tổng trữ lượng và tài nguyên về

quặng sắt của Việt Nam hiện đạt
khoảng một tỷ tấn, tập trung tại hai
mỏ Thạch Khê (Hà Tĩnh) và Quý Xa
(Lào Cai); trong đó mỏ Thạch Khê có
trữ lượng khoảng 544 triệu tấn, chưa
đưa vào khai thác; mỏ Quý Xa có trữ
lượng khoảng 120 triệu tấn, đang được
khai thác. Ngoài ra, còn một số mỏ
khác nằm rải rác tại các địa phương có
trữ lượng nhỏ và hàm lượng sắt thấp.
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Làng Mỵ

Quý Xa

Thạch Khê

6

118

Tiến Bộ

22

76

Trại Cau

7,3

23

544

Trữ lượng các mỏ sắt Việt Nam

2

Chi tiết về trữ lượng mỏ và thông số
của từng mỏ được thể hiện trong các
biểu đồ và bảng thông số sau:

Nà Lũng

Nà Rụa

Nguyên Bình

Thông số về chất lượng quặng và công suất khai thác tại một số mỏ sắt Việt Nam
Tên mỏ
Thông số

Thạch Khê Quý Xa

Làng Mỵ

Tiến Bộ

Nà Rụa

Nguyên
Bình

Nà Lũng

Trại Cau

Hà Tĩnh

Lào Cai

Yên Bái

Thái
Nguyên

Cao Bằng

Cao Bằng

Cao Bằng

Thái
Nguyên

544

118

76

23

22

7,3

6

2.0

Hàm lượng Fe (%)

58-60

53

30

41,27

58

52

56

48-60

Công suất khai thác
(tấn/năm)

5 triệu

1,5-2 triệu

300.000

350.000

350.000

Tỉnh
Trữ lượng Fe (tr. tấn)

180.000
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Tổng công suất khai thác
của các mỏ lớn nhất đang
hoạt động chỉ đạt mức
2,7-3,2 triệu tấn/năm
(công suất các mỏ còn lại
không đáng kể),

Nhận định của BSC về thực trạng Cung – Cầu
Bảng số liệu cho thấy tổng công suất khai thác của các mỏ lớn
nhất đang hoạt động chỉ đạt mức 2,7-3,2 triệu tấn/năm (công
suất các mỏ còn lại không đáng kể), thấp hơn nhiều so với nhu
cầu của thị trường. Sự thiếu hụt này chưa tính tới trước đó, một
phần sản lượng quặng được khai thác và chế biến phục vụ nhu
cầu xuất khẩu, trước khi Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 09/01/2012
(trong đó có nội dung “quặng sắt là mặt hàng cấm xuất khẩu) và
Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/03/2015 (trong đó có chỉ đạo
“không xuất khẩu quặng thô”) của Thủ tướng Chính phủ có
hiệu lực.

theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, theo quy hoạch tại
Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng
Chính phủ, nỗ lực đưa vào khai thác và chế biến đạt công suất
thiết kế hai mỏ quặng sắt quy mô lớn là Thạch Khê (Hà Tĩnh)
và Quý Xa (Lào Cai) và các mỏ quặng quy mô vừa và nhỏ nằm
rải rác tại các địa bàn khác sẽ cải thiện sản lượng khai thác và
chế biến, khắc phục tình trạng cung không đủ cầu.

Các số liệu trên đã chỉ ra cầu quặng sắt đang vượt xa so với khả
năng cung cấp quặng sắt từ các đơn vị khai thác quặng sắt tại
Việt Nam. Chỉ tính riêng lượng quặng sắt phục vụ các doanh
nghiệp sản xuất thép theo công nghệ lò cao, nhu cầu hiện tại đã
rất lớn. Trong thời gian tới, cùng với việc dừng hẳn xuất khẩu
Ảnh hưởng của yếu tố hàm lượng sắt
lên hoạt động sản xuất
Trữ lượng quặng được khai thác tại Việt
Nam có hàm lượng sắt cao không
nhiều, nên các doanh nghiệp sản xuất
thép trong nước rơi vào tình trạng thiếu
quặng nguyên liệu và phải nhập khẩu.
Điển hình, theo số liệu của Tổng Công
ty Thép Việt Nam (VnSteel), VnSteel có
các đơn vị sản xuất thép từ lò cao là:
Công ty Cổ phần Gang thép Thái
Nguyên, giai đoạn I có sản lượng thép

bình quân 210.000 tấn/năm và có nhu
cầu khoảng 400.000 tấn quặng sắt/năm;
ngoài ra, khi dự án mở rộng gang thép
Thái Nguyên giai đoạn II đi vào hoạt
động, với công suất 500.000 tấn quặng
sắt/năm, nhu cầu quặng sắt nội bộ cần
khoảng 900.000 tấn/năm, do đó vẫn
còn gần 50% lượng quặng sắt phải mua
ngoài. Một nhà tiêu thụ quặng sắt lớn
khác trong nước như Thép Hòa Phát
(HPG) trong năm 2013 đã kiến nghị Bộ
Công thương không cho xuất khẩu

quặng và cam kết mua toàn bộ quặng
qua chế biến với giá bằng hoặc cao hơn
giá xuất khẩu thực thu sau thuế xuất
khẩu do nhu cầu của HPG rất lớn trong
khi loại quặng đạt hàm lượng 63,5% sắt
như tiêu chuẩn thế giới đang rất thiếu
tại Việt Nam (Nhu cầu quặng sắt cho
sản xuất thép của HPG khoảng 1,35
triệu tấn quặng tinh/năm; trong đó,
HPG tự cấp khoảng 40% còn lại là mua
của nhiều đối tác).
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Tổng quan thị trường quặng sắt Việt Nam
Việc phân cấp tài nguyên
khoáng sản (bao gồm
quặng sắt) là việc phân chia
một cách có hệ thống các
mỏ khoáng sản có giá trị
kinh tế.
Phân cấp dự báo trong khai
thác quặng sắt
Quy trình hướng dẫn cách phân
loại phụ thuộc vào quy định của
Chính phủ và quy hoạch về
quản lý các nguồn tài nguyên
của mỗi quốc gia. Hiện nay trên
thế giới có 02 hệ thống phân
loại được nhiều nước sử dụng
nhất: Hệ thống phân chia của
Mỹ và một số nước phương Tây
và Hệ thống phân chia của Liên
Xô và một số nước theo Liên
Xô.

Hệ thống phân chia

Cơ sở

Phân cấp

Hệ thống phân chia
của Mỹ và một số
nước phương Tây

Cơ sở của hệ thống phân chia
này là mức độ tin cậy về điều tra
địa chất và tính khả thi về kinh
tế.

Tài nguyên được chia làm 3 cấp: Cấp chắc chắn, Cấp tương đối chắc
chắn và Cấp dự báo; trong khi trữ lượng được chia làm 2 cấp: Cấp
chắc chắn (đảm bảo mức độ tin cậy là 90%) và Cấp tương đối chắc
chắn (đảm bảo mức độ tin cậy là 50%).

Hệ thống phân chia
của Liên Xô và một số
nước theo Liên Xô

Cơ sở của việc phân chia này
chủ yếu là mức độ tin cậy về
điều tra địa chất.

Trữ lượng được chia thành 4 cấp: A, B (trữ lượng đo được), C1 (trữ
lượng tính toán được), C2 (trữ lượng đề xuất được) . Tài nguyên
được chia thành 3 cấp P1 (tài nguyên dự báo), P2, P3 (kết quả thăm
dò).

Hệ thống phân chia tại
Việt Nam

Việc phân cấp trữ lượng và phân
cấp tài nguyên quặng sắt hiện
nay được quy định tại Quyết
định số 06/2006/QĐ-BTNMT
ngày 07/06/2006 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường v/v ban
hàng quy định về phân cấp trữ
lượng và tài nguyên khoáng sản
rắn, và Thông tư 33/2010/
TT-BTNMT, ngày 09 tháng 12
năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường v/v Quy
định về thăm dò, phân cấp trữ
lượng tài nguyên các mỏ quặng
sắt.

Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn được phân loại trên cơ sở
phối hợp của ba nhóm thông tin:
• Mức độ nghiên cứu địa chất được phân làm 4 mức có độ tin cậy
khác nhau: chắc chắn, tin cậy, dự tính và dự báo.
• Mức độ nghiên cứu khả thi được phân làm 3 mức: nghiên cứu
khả thi, nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khái quát.
• Mức độ hiệu quả kinh tế được phân làm 3 mức: có hiệu quả kinh
tế, có tiềm năng hiệu quả kinh tế và chưa rõ hiệu quả kinh tế.
Cụ thể đối với quặng sắt, việc phân cấp trữ lượng và tài nguyên các
mỏ như sau:
• Tài nguyên xác định các mỏ quặng sắt được phân thành ba cấp
trữ lượng: 111, 121 và 122 và sáu cấp tài nguyên: 211, 221, 222,
331, 332 và 333;
• Tài nguyên dự báo các mỏ quặng sắt được phân thành hai cấp:
334a và 334b;
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Ảnh hưởng của chính sách đến hoạt động khai
thác
Hoạt động khai thác mỏ sắt tại Việt Nam chịu nhiều
ảnh hưởng của các chính sách quản lý vĩ mô hoặc
quy hoạch của Chính phủ về hoạt động khai thác,
chế biến và sử dụng quặng sắt. Cụ thể như sau:
Luật khoáng sản 2010 và Luật Bảo vệ môi trường
2014;
Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của
Thủ tướng Chính phủ v/v quy hoạch thăm dò, khai
thác chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2020 có
xét đến 2030;
Theo đó:
Quan điểm phát triển: Quy hoạch quặng sắt phải
phù hợp với chiến lược khoáng sản đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030; phù hợp với Quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có quặng
sắt.
Mục tiêu phát triển: Bên cạnh việc thăm dò các mỏ
mới tại Bắc Kạn, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình
Thuận và Tây nguyên, trong giai đoạn đến năm 2020,
cần đưa vào khai thác và chế biến đạt công suất thiết
kế hai mỏ quặng sắt lớn là Thạch Khê (Hà Tĩnh) công suất 05 triệu tấn/năm (giai đoạn 1) và Quý Xa
(Lào Cai) - công suất 03 triệu tấn/năm (giai đoạn 2)
Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của
Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt chiến lược khoáng
sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Hoạt động khai thác mỏ sắt tại Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng của các chính sách quản lý vĩ
mô hoặc quy hoạch của Chính phủ về hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt.
Theo đó:
Việc xây dựng chiến lược phát triển khoáng sản cần
cân đối giữa khai thác với dự trữ khoáng sản. Cụ thể,
đối với quặng sắt, sẽ mở rộng triển khai thăm dò đối
với các mỏ có tiềm năng tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai,
Sơn La, Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Quảng Ngãi và
hoạt động khai thác nhằm phục vụ dự án sản xuất
gang, thép trong nước, không xuất khẩu quặng sắt.
Quyết định số 694/QĐ-BCT ngày 31/01/2013 của Bộ
Công thương v/v phê duyệt quy hoạch phát triển hệ
thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn
đến 2020, có xét đến năm 2025;
Theo đó, đến năm 2020, sẽ có một số dự án lớn do
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư nhà máy liên hợp
sản xuất thép tấm cán nóng từ quặng sắt tại khu vực
miền Trung (tại Hà Tĩnh: có liên hợp thép Hà Tĩnh
của CTCP Sắt Thạch Khê liên danh với nước ngoài).
Ngoài ra, hoạt động khai thác mỏ sắt còn chịu sự
điều tiết của:
• Chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, tái định
cư: Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014
quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai
(thay thế Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính
phủ v/v bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất,
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư);

• Chính sách thuế tài nguyên: Theo Nghị quyết
712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội, từ ngày 16/12/2013,
thuế tài nguyên của phần lớn các loại quặng kim
loại trong đó có quặng sắt đã được điều chỉnh
tăng lên thành 12% so với mức thuế suất cũ 10%
từ năm 2010.
• Phí bảo vệ môi trường: Nghị định số 74/2011/
NĐ-CP ngày 28/5/2011 của Chính phủ v/v phí
bảo vệ môi trường đối với khoáng sản;
• Chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản: căn cứ
Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013
của Chính phủ v/v phương pháp tính, mức thu
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
• Chính sách ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường:
Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày
29/3/2013 của Chính phủ.
• Thuế suất thuế xuất khẩu đối với khoáng sản:
Gồm Thông tư 67/2011/TT-BTC ngày 18/05/2011
sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt
hàng quặng sắt và tinh quặng sắt thuộc nhóm
26.01 quy định biểu thuế xuất khẩu, và trước đó là
Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010.
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Quy hoạch dự kiến
Theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khai thác quặng sắt để
đáp ứng nhu cầu cho nền kinh tế quốc dân giai đoạn đến năm 2020,
có xét đến năm 2030, đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
2185/QĐ-Ttg (05/12/2014), ngoài các mỏ sắt lộ thiên hiện đang khai
thác tại Thái Nguyên, nhiều mỏ lộ thiên tại Việt Nam sẽ được đầu tư
đưa vào khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu cho nền kinh tế quốc dân.

Hiện trạng hệ thống mỏ sắt tại Việt Nam
Về vị trí địa lý: Hiện nay trên lãnh thổ Việt Nam đã phát hiện và
khoanh định được trên 216 vị trí có quặng sắt với tổng trữ
lượng và tài nguyên quặng sắt ở Việt Nam đạt gần 1,2 tỷ tấn; có
13 mỏ đạt trữ lượng trên 02 triệu tấn. Các mỏ lộ thiên và phân
bố không đều, tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Bắc như Lào
Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Giang và một số tỉnh
Trung bộ và Bắc Trung bộ như Hà Tĩnh, Quảng Ngãi. Trong tất
cả các mỏ quặng sắt ở Việt Nam, xét quy mô trên cả cấp trữ
lượng và cấp tài nguyên, đáng chú ý nhất là mỏ sắt Quý Xa ở
Lào Cai (tổng trữ lượng địa chất toàn mỏ 118 triệu tấn) và mỏ
sắt Thạch Khê ở Hà Tĩnh (tổng trữ lượng địa chất toàn mỏ 544
triệu tấn). Hầu hết các mỏ khoáng sản sắt phân bố ở các vùng
rừng núi, xa các trung tâm kinh tế & công nghiệp hoặc sát bờ
biển.
Về trữ lượng: So sánh với bảng phân loại trữ lượng hiện đang
được sử dụng ở một số nước đang phát triển và phát triển trong
khu vực, trữ lượng quặng của các mỏ ở Việt Nam thuộc loại nhỏ

và trung bình, duy nhất mỏ Thạch Khê có trữ lượng và công
suất lớn. Mỏ sắt Thạch Khê là mỏ có trữ lượng địa chất lớn nhất
(cả cấp trữ lượng và cấp tài nguyên) lên đến 544 triệu tấn; mỏ
nằm ven biển cách Hà Tĩnh 7km. Mỏ sắt thứ hai ở Việt Nam là
mỏ sắt Quý Xa với trữ lượng 118 triệu tấn, nằm ở bờ phải sông
Hồng thuộc tỉnh Lào Cai.
Về cấu tạo địa chất: Các vỉa quặng phổ biến có chiều dày từ
4-30m (ngoại trừ mỏ sắt Thạch Khê có chiều dày tới 100m).
Trong các thân quặng có các lớp đất đá kẹp, chiều dày từ
0,2-0,8m. Các vỉa quặng đều chìm sâu với chiều cao bờ mỏ từ
300-550m. Giai đoạn đầu các mỏ phải khai thác với hệ số bóc
lớn.
Các mỏ quặng sắt có nguồn gốc hình thành khác nhau nhưng
đều chung đặc điểm là khi khai thác sẽ gặp phải đất yếu, cát, đất
sét, trầm tích neogen,… Ba dạng đất yếu thường gặp nhất khi
khai thác các mỏ quặng sắt gốc: Đất yếu dạng cát chảy (Mỏ
Thạch Khê), đất yếu dạng sét dẻo dính (mỏ Trại Cau và mỏ
Thạch Khê), và đất yếu dạng mặt phân lớp (mỏ Nà Rụa). Ở các
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nơi đất yếu này, công nghệ khai thác sẽ phức tạp hơn tại các nơi
có đá cứng.

Điều kiện tự nhiên khá phức tạp của
các mỏ quặng sắt lộ thiên tại Việt
Nam đã đặt ra những yêu cầu cơ
bản đối với công nghệ khai thác.

Các thân quặng sắt gốc nước ta có cấu tạo phức tạp, vì vậy sẽ
ảnh hưởng đến công nghệ khai thác và đồng bộ thiết bị sử dụng
ở các mỏ. Tầng đất phủ ở các mỏ có chiều dày từ vài mét đến
hàng trăm mét. Địa tầng phía trên gồm trầm tích Đệ tứ , trầm
tích Neogen và các tàn tích, đây là các loại đất yếu, độ bão hoà
thấp. Địa tầng phía dưới thường là các loại đá vôi, đá gabro, các
loại đá này do hoạt động của nước ngầm thường hình thành các
hang cacstơ (karst). Đây là nguyên nhân tạo nên dòng chảy
ngầm vào các khai trường khi khaithác xuống sâu rất lớn và ảnh
hưởng đến quá trình khai thác mỏ. Các mỏ phải khai thác xuống
sâu dưới mức thoát nước tự chảy, điều kiện địa chất thuỷ văn
(ĐCTV), địa chất công trình (ĐCCT) của các mỏ phức tạp, khai
trường chật hẹp
Về thời gian khai thác: Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt
đới gió mùa, nên về mùa mưa lượng bùn và nước đổ xuống đáy
mỏ rất lớn, điều kiện khai thác, vận tải, xử lý bùn và thoát nước
ngày càng phức tạp. Nếu sử dụng công nghệ đào sâu đáy mỏ 1
cấp thì công tác khai thác lộ thiên chủ yếu thực hiện được trong
06 tháng mùa khô, tuy nhiên khi áp dụng công nghệ đào sâu đáy
moong 2 cấp, đáy mỏ nhiều cấp thì có thể nâng thời gian khai
thác lên trên 10 tháng/năm. Áp dụng công nghệ đào sâu đáy
moong 2 cấp với đáy mỏ nhiều cấp có một số tầng đồng thời
khai thác quặng và áp dụng máy xúc TLGN chạy diezel. Mùa
mưa tiến hành bóc đất đá và khai thác quặng ở các tầng trên cao,
còn tầng dưới cùng được sử dụng làm hố chứa nước. Đến
những tháng chuyển mùa từ mùa mưa sang mùa khô, cần phải
bơm cạn moong để vào đầu mùa khô có thể đưa các thiết bị
xuống đáy moong tiến hành đào sâu và khai thác quặng.

Về công nghệ khai thác: Điều kiện tự nhiên khá phức tạp của
các mỏ quặng sắt lộ thiên tại Việt Nam đã đặt ra những yêu cầu
cơ bản đối với công nghệ khai thác:
• Công nghệ khai thác phải linh hoạt, có khả năng ứng phó kịp
thời với những biến đổi của thời tiết, tận thu được nhiều tài
nguyên trong lòng đất và ít gây ô nhiễm môi trường;
• Thiết bị sử dụng phải thích nghi với địa hình miền núi, cơ
động, công suất phù hợp với tuổi thọ mỏ, có khả năng khai
thác chọn lọc, hoạt động trong không gian chật hẹp.
Thực tiễn đã cho thấy để khai thác hiệu quả, chủ dự án đầu tư
thường áp dụng các giải pháp công nghệ sau:
• Các giải pháp hạn chế ảnh hưởng của nước ngầm đến quá
trình khai thác: Các mỏ nằm gần các vùng cấp nước, đất đá
của địa tầng có hệ thấm lớn và có các hang cacstơ cần áp
dụng các giải pháp đặc biệt để hạ thấp mực nước ngầm xung
quanh khai trường như: thoát nước ngầm bằng hệ thống lỗ
khoan địa chất thuỷ văn, xây dựng hệ thống ngăn nước từ
nguồn cấp đến moong khai thác;
• Công nghệ vận tải trong điều kiện nền tầng yếu: Áp dụng các
giải pháp gia cố tuyến đường vận tải đối với các tầng đất yếu
bằng rải đường cấp phối hoặc lót tấm chống lầy. Lựa chọn
đồng bộ thiết bị khai thác với các mỏ có điều kiện ĐCTVĐCCT phức tạp: Đồng bộ thiết bị xúc bốc, vận tải lựa chọn
phải có tính cơ động cao, áp lực lên nền đất nhỏ, có khả năng
khắc phục độ dốc lớn. Thiết bị khoan quặng nên chọn loại có
đường kính nhỏ (d = 90¸165mm), có khả năng khoan
nghiêng theo mọi hướng

18

Thông tin về dự án đầu tư

Tên dự án: Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch
Khê, Hà Tĩnh (điều chỉnh)
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC)
Địa điểm dự án: Mỏ quặng sắt Thạch Khê nằm trên địa bàn 03
xã của huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) gồm Thạch Khê, Thạch
Đỉnh, Thạch Hải.
Tên tổ chức lập Dự án và lập Thiết kế cơ sở: Liên danh nhà
thầu tư vấn bao gồm: CTCP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp
– Vinacomin (VIMCC); Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện
kim (VIMLUKI) và Viện tháo khô mỏ (VIOGEM);
Hạ tầng giao thông:Dự án nằm ở vị trí kết nối đường bộ nối với
trung tâm thành phố Hà Tĩnh và cảng Vũng Áng, và đường thủy
kết nối với cảng Vũng Áng và sông Cửa Sót, thuận tiện cho việc
vận chuyển sản phẩm để cung cấp cho các hộ tiêu thụ.
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Vị trí và đặc điểm địa lý của mỏ sắt Thạch Khê
Vị trí địa lý của mỏ sắt Thạch Khê tạo
nhiều điều kiện thuận lợi cho quá trình
khai thác quặng sắt trên quy mô công
nghiệp.

Bản đồ vị trí địa lý khu vực

Vị trí địa lý
Mỏ quặng sắt Thạch Khê nằm trên địa bàn 03 xã
của huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) gồm Thạch
Khê, Thạch Đỉnh, Thạch Hải; cách thành phố
Hà Tĩnh 8km về phía Đông; trung tâm của mỏ
cách bờ biển Đông khoảng 1,6 km và cách cảng
Vũng Áng 66km. Mỏ có diện tích chủ yếu nằm
ở phía đông Xã Thạch Khê. Vì vậy, tất cả các
nguyên nhiên vật liệu và vật tư khác cần thiết
phục vụ cho Dự án đều được cung cấp từ thành
phố Hà Tĩnh và các khu vực lân cận bằng ô tô
vào mỏ theo đường nhựa hiện có rất thuận lợi.
Tọa độ địa lý khu mỏ như sau:
• Kéo dài từ 105055’30’’ đến 105059’00’’ kinh
độ đông.
• Rộng từ 18020’00’’ đến 18026’00’’ vĩ độ bắc.
phía Đông, chiều dày trung bình từ 70/80 m,
rộng từ 200/400 m, dài trên 600 m;
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• Thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 100.000, ký hiệu E-48-56

Bản đồ địa hình khu vực

Đặc điểm lý tự nhiên
Địa hình
Địa hình khu mỏ tương đối bằng phẳng, diện tích cơ bản là bãi
cát ven biển có thể chia khu mỏ ra làm 3 dãy phát triển theo
phương Tây – Bắc. Độ cao tuyệt đối của bề mặt phần trung tâm
là 5/7 m.

Địa hình khu mỏ tương
đối bằng phẳng, diện tích
cơ bản là bãi cát ven biển
có thể chia khu mỏ ra làm
3 dãy phát triển theo
phương Tây – Bắc.

• Dãy phía Đông: Nằm sát ven biển, có chiều rộng khoảng
1km bao gồm các cồn cát tương đối lớn liên tiếp tạo thành
một miền đại hình cao ngăn cách khu mỏ với biển. Độ cao
tuyệt đối của cồn cát đạt 10/15m, vài nơi tới +20 m.
• Dãy trung tâm: Bao trùm toàn bộ phần diện tích có quặng,
chiều rộng khoảng 1.5km phần lớn là nơi bằng phẳng có độ
cao phổ biến từ 6-7m, ở phía Nam có một số cồn cát nhỏ độ
cao từ 10-12m.
• Dãy phía Tây và Tây Bắc: có chiều rộng khoảng 600-700m
gồm có các cồn cát nhỏ nhưng nối tiếp nhau, tạo thành một
luống hẹp kéo dài đến tận chân đồi Kiều Mộc. Độ cao phổ
biến từ 9-12m.
Mạng lưới sông - suối - hồ
Mỏ quặng sắt Thạch Khê chạy dài theo bờ biển giữa Vịnh Bắc
Bộ và sông Thạch Đồng nối với sông Cửa Sót.
Trong phạm vi khu mỏ không có sông suối lớn, đa phần là các
suối chảy theo mùa có nguồn cung cấp nước từ dãy các cồn cát.
Toàn bộ các suối này được chia thành 2 hệ thống: hệ thống chảy
về phía Đông đổ trực tiếp ra biển, hệ thống chảy về phía Tây đổ
ra sông Thạch Đồng. Duy nhất chỉ có một suối nước chảy
quanh năm được bắt nguồn từ núi Nam Giới chạy dọc theo rìa
phía Tây khu mỏ. Lưu lượng về mùa khô đạt 1-5 l/s mùa mưa
thường đạt 30-40 l/s.

Phía Tây cách trung tâm khu mỏ 3km có sông Thạch Đồng chạy
theo hướng từ Nam đến Bắc và đổ vào Cửa Sót. Vịnh Cửa Sót
tạo nên cửa sông rộng thông ra biển.
Trong khu mỏ, ngay trên diện tích có quặng có 2 hồ nhỏ nước
nông và quanh năm: hồ Bắc Tường (ở phía Bắc) và hồ Thành
Công (ở phía Nam).
Hiện nay, dọc theo sông Thạch Đồng và Rào Cái đã có hệ thống
đê bảo vệ khu mỏ từ phía Tây khỏi lũ lụt từ sông vào mùa mưa.
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Đặc điểm Hạ tầng giao thông kết nối với khu mỏ
Mỏ sắt Thạch Khê nằm phía Đông Bắc thành phố Hà Tĩnh
cách trung tâm thành phố khoảng 8 km. Vị trí khu mỏ nằm
trong khu vực có hệ thống giao thông vận tải khá thuận lợi
bao gồm cả đường bộ và đường thủy. Điều này giúp giảm
đáng kể chi phí và thời gian vận chuyển sản phẩm từ mỏ
Thạch Khê tới các hộ tiêu thụ.

Bản đồ hạ tầng giao thông

Đường bộ - Hệ thống đường bộ
Khai trường nằm tiếp giáp với đường Quốc lộ 1A và các
tuyến đường tỉnh lộ (đường cấp V, chất lượng tốt) nối với
trung tâm Thành phố Hà Tĩnh và cảng Vũng Ánh. Cụ thể
như sau:
• Cách khai trường mỏ về phía Tây và Tây Nam khoảng 8
km có Quốc lộ 1A.
• Giáp khai trường phía Nam và Đông Nam có đường Tỉnh
lộ 26 nối với trung tâm thành phố Hà Tình và Quốc lộ 1A.
• Giáp khai trường về phía Tây và Tây Bắc có tuyến đường
tỉnh lộ 122 nối với trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Chạy
dọc theo bờ biển Vịnh Bắc bộ giáp khai trường về phía
Đông có tuyến đường Tỉnh lộ 19/5 và Tỉnh lộ 101 nối với
cảng Vũng Áng.
Ngoài ra, tuyến đường từ mong khai thác đi bãi thải đất bóc
đã được xây dựng trong quá trình bóc đất xây dựng cơ bản.
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Đường thủy – Hệ thống cảng biển
Một điểm rất thuận lợi của Dự án khai thác quặng mỏ sắt Thạch
Khê là mỏ chạy dài theo bờ biển, nằm giữa vịnh Bắc Bộ và sông
Thạch Đồng; trong khi Hà Tĩnh là địa phương có hệ thống cảng
biển phát triển hấp dẫn nhiều nhà đầu tư.

Hà Tĩnh là địa phương có hệ thống cảng biển phát triển hấp dẫn
nhiều nhà đầu tư.

Ngoài cảng thương mại Xuân Hải (huyện Nghi Xuân) nằm ở
phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh hoạt động từ năm 1992 với năng lực bốc
xếp 200 ngàn tấn/năm, Hà Tĩnh được biết đến với hệ thống cảng
Vũng Áng – Sơn Dương – là một trong những hệ thống cảng
lớn nhất Việt Nam (Cảng loại I), là cảng tổng hợp quốc gia và
đầu mối khu vực. Trong đó cụm khu bến cảng Vũng Áng (huyện
Kỳ Anh) có khu bến tổng hợp – gồm hai bến cảng của cảng
Vũng Áng (huyện Kỳ Anh) lần lượt được đưa vào hoạt động từ
tháng 03/2001 đến tháng 06/2010 với công suất thiết kế 1,3 triệu
tấn/năm, và khu bến cảng cho vận chuyển than phục vụ tổ hợp
nhiệt điện Vũng Áng. Các tàu có trọng tải lớn đều dễ dàng cập
cảng Vũng Áng. Đáng lưu ý là cảng Vũng Áng chỉ cách phía
Nam của mỏ sắt Thạch Khê khoảng 40km.
Ngoài ra, cách trung tâm khai trường mỏ Thạch Khê khoảng
3km về phía Tây Bắc có cảng Cửa Sót. Sông Cửa Sót (nối với
sông Thạch Đồng) có chiều sâu lớn và rộng từ 1-2km thay đổi
theo thủy triều, cửa sông rộng thông ra biển, tàu thuyền có
trọng tải lớn đi lại trên sông thuận tiện. Vị trí này có thể xây
dựng bến cảng phục vụ vận tải thiết bị và vật liệu phục vụ khai
thác mỏ.
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Đặc điểm địa chất khu mỏ
Quặng sắt mỏ Thạch Khê gồm quặng deluvi, quặng gốc và
những vỉa quặng pha tạp khác.
• Thân quặng deluvi: Là quặng thứ sinh, tạo thành trong quá
trình phân hủy thân quặng gốc. Quặng phân bổ dưới dạng
hình rẻ quạt, từ trung tâm tuyến T79 đáy kéo dài từ tuyến
T80 đến tuyến T98 toả ra phía bờ biển với diện tích khoảng 2
km2. Thân quặng có xu thế nằm ngang, chiều dày từ 1,5/100
m. Bề mặt phân cách giữa quặng deluvi và quặng gốc khó xác
định. Quặng có dạng cục và đã bị ôxy hoá mạnh. Thành
phần, chất lượng và tính chất cơ lý của quặng deluvi về tương
tự như quặng ôxy hóa (tuy nhiên quặng deluvi có hàm lượng
P cao hơn quặng oxy hóa).
• Thân quặng gốc: Kéo dài theo phương Đông Bắc – Tây Nam,
có chiều dài khoảng 3.000 m, rộng từ 500/700 m, tập trung
tại hai thân quặng (ranh giới giữa 2 phần thân quặng này gần
trùng với tuyến T79). Tỷ lệ đất đá kẹp trong hai thân quặng
này rất thấp, chỉ khoảng 1%.
Phần thân quặng phía Nam: Chủ yếu là quặng manhetit ít bị oxy
hóa. Nửa phía Đông thân quặng có dạng vỉa vát mỏng dần về

Phần thân quặng phía Bắc: Thân quặng nằm trong đới sụt lún
của khu vực nên bị ôxy hoá mạnh, thân quặng có dạng “chân
sứa” và phức tạp hơn thân quặng phía Nam. Có chiều dài 400 m,
rộng từ 300/700 m, dày từ 22/273 m. Trong quặng ôxy hóa,
những khoáng chất chính là hematit, manhetit, đôi khi có
limonit (hỗn hợp hydroxit Fe với SiO2 và các khoáng chất khác)
và ôxit sắt ngậm nước.

Mỏ sắt Thạch Khê có nguồn gốc
Skarnơ, tham gia cấu trúc địa
tầng của mỏ gồm các loại đá
vôi, đá hoa, đá granit và đá
mêtaoxômatit, các trầm tích cát,
cuội, sỏi, sét có tuổi từ kỷ Đề
vôn (Devon) đến kỷ Đệ Tứ.

Đặc điểm địa chất thủy văn
Điều kiện địa chất thủy văn của khu mỏ được cân nhắc vào diện
phức tạp hơn so với một số mỏ khác tại Việt Nam, bởi có sự
hiện diện của các yếu tố sau đây:
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Hai phần thân quặng phía Bắc và phía Nam
của mỏ sắt Thạch Khê mang đặc tính địa
chất khác nhau.

• Một vài tầng chứa nước và tổ hợp chứa
nước có liên kết thủy lực với nhau;
• Moong khai thác phân bổ gần vịnh Bắc Bộ
(cách 0,5 km từ chu tuyến cuối của mỏ đến
hướng đông bắc);
• Sông Thạch Đồng chảy qua phía tây của
moong khai thác cách 2-3 km;
• Điều kiện khí hậu phức tạp, mưa rào kéo
dài trong thời kỳ có gió mùa
Đặc điểm địa chất công trình
Theo đặc điểm ĐCCT, nham thạch trong khu
mỏ có thể chia làm 02 loại: đất đá tầng phủ;
quặng và đá vây quanh:

tầng cát kết, cuội kết, phụ tầng sét, sét pha
dăm vụn, phụ tầng bột kết, sét kết.
• Đặc điểm ĐCCT của quặng và đá vây
quanh: Quặng gồm 2 loại: quặng ôxy hoá
và quặng gốc nguyên sinh. Quặng ôxy hoá
thường vỡ vụn thành hòn, cục; còn quặng
gốc nguyên sinh dạng khối nứt nẻ yếu. Đá
vây quanh chia ra thành các loại sau: đá
sừng, đá hoa, đá hoa xen đá sừng, đá biến
chất tiếp xúc trao đổi skarnơ (đá
mêtaxômatit), và đá granit.

• Đặc điểm ĐCCT của đất đá tầng phủ: Tầng
đất phủ theo thứ tự từ trên xuống gồm các
phụ tầng sau: phụ tầng cát, cát pha sét, phụ

25

Lịch sử thăm dò, thiết kế mỏ

Mỏ sắt Thạch Khê được người Pháp phát hiện từ trước năm 1954. Từ thời
điểm được phát hiện cho đến khi Dự án chỉnh khai thác và tuyển quặng sắt
được các cấp có thẩm quyền phê duyệt vào tháng 10/2014, Dự án đã trải
qua nhiều cột mốc đáng chú ý.
Giai đoạn nghiên cứu địa chất khu mỏ
từ 1960-1987
Giai đoạn 1960-1964: Phát hiện, khoan
kiểm tra và đo địa vật lý để xác định sơ
bộ điều kiện địa chất khu mỏ.
Giai đoạn 1970-1987: Tìm kiếm tỷ mỷ
bằng khoan thăm dò; Thăm dò sơ bộ;
Thăm dò tỷ mỷ (1981-1984).
Việc thăm dò mỏ Thạch Khê do các
chuyên gia Liên Xô và Việt Nam thực
hiện. Kết quả báo cáo thăm dò mỏ Thạch
Khê đã được Hội đồng Xét duyệt trữ
lượng Khoáng sản phê duyệt (số 153/
QĐ-HĐ, ngày12/4/1985). Theo Báo cáo
này, tổng trữ lượng địa chất toàn mỏ là
544,081 triệu tấn, trong đó quặng gốc có
488,39 triệu tấn và quặng deluvi có 55,69
tấn.

Luận chứng Kinh tế - Kỹ thuật do Liên
Xô lập năm 1984-1985
Luận chứng kinh tế - kỹ thuật xây dựng
Khu liên hợp luyện kim công suất 1,5
triệu tấn/năm do Liên Xô lập năm 1985
chia làm 3 giai đoạn đầu tư như sau:
Giai đoạn I: Nhà máy luyện thép lò điện
sử dụng thép phế, công suất 500.000 tấn/
năm.
Giai đoạn II: Khai thác mỏ quặng sắt
Thạch Khê với công suất 3,45 triệu tấn/
năm để sản xuất quặng thương phẩm cho
xuất khẩu (giai đoạn đầu) và sau đó cung
cấp cho Nhà máy luyện kim được xây
dựng (giai đoạn III).

Giai đoạn III: Nhà máy luyện kim công
suất 1.500.000 tấn/năm theo công nghệ
“Lò cao - Lò thổi ôxy”.
Các báo cáo lập giai đoạn 1991-1997
Trong khoảng thời gian sau đó, nhiều tổ
chức đã tham gia vào việc lập dự án khai
thác:
Báo cáo tiền khả thi khai thác mỏ do
Krupp - Lohrho Pacific lập giai đoạn
1990 - 1991: Công ty Krupp-Lohrho
Pacific (CHLB Đức) lập Báo cáo nghiên
cứu tiền khả thi, khai thác đến độ sâu
-400m, công suất mỏ 10 triệu tấn/năm,
trữ lượng quặng khai thác 304 triệu tấn;
Báo cáo TKKT khai thác mỏ do các
Công ty Nhật Bản lập năm 1991: Công
ty Nipon Steel cùng Công ty Mitsui, Công
ty Nichimen và Công ty Nissho Iwai
(Nhật Bản lập Báo cáo nghiên cứu tiền
khả thi với công suất mỏ 5 triệu tấn/năm
Báo cáo do UNIDO lập năm 1992: Báo
cáo do UNIDO lập là báo cáo hỗ trợ cho
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của
Krupp - Lohrho Pacific đã sử dụng kết
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Theo Báo cáo kết quả tính chuyển đổi cấp trữ lượng, cấp tài nguyên
theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07/06/2006 của
Bộ Tài nguyên và môi trường trên cơ sở Báo cáo Nghiên cứu khả thi
(Quyết định số 46/QĐ-HĐTL/CĐ ngày 02/04/2008), tổng trữ
lượng và tài nguyên của mỏ là 544.080,1 nghìn tấn.
quả thăm dò của Việt Nam với công
suất khai thác 10 triệu tấn/năm
Báo cáo do Công ty Dr.Otto Gold và
RE lập năm 1994: Công ty Dr.Otto
Gold đã lập “Báo cáo đánh giá địa chất
và chất lượng mỏ quặng sắt Thạch
Khê” và Công ty Rheinbraun Engineeri
(CHLB Đức) đã lập “Báo cáo tháo khô
mỏ”;
Báo cáo khả thi chi tiết của
Consortium lập giai đoạn 1995-1997:
Liên hợp (Consortium) gồm Krupp
(CHLB Đức), Genrco (Cộng hòa Nam
Phi) và Mitsubishi (Nhật Bản) đã phối
hợp lập Báo cáo khả thi chi tiết mỏ sắt
Thạch Khê với công suất 10 triệu tấn/
năm. Tuy nhiên, vì một số nguyên
nhân cả khách quan và chủ quan, các
dự án do các tổ chức trên đều không
thể triển khai được. – Báo cáo tiền khả
thi của Viện Ghiprodura (CHLB Nga)
năm 2004: Viện Ghiprodura (CHLB

Nga) đã lập Báo cáo tiền khả thi, và đã
phối hợp với các tổ chức tư vấn Việt
Nam lập Dự án đầu tư xây dựng và đã
được các cơ quan chức năng trong năm
2007; báo cáo này được Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê
(TIC) phê duyệt theo Quyết định số
23/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2008.
Trên cơ sở Quyết định phê duyệt này
và Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày
28/11/2010 của Hội đồng quản trị TIC,
Liên danh nhà thầu tư vấn gồm Công
ty Cổ phần Đầu tư mỏ và Công nghiệp
– VINACOMIN (VIMCC), Viện Khoa
học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim
(VIMLUKI) và Viện Tháo khô mỏ
(VIOGEM) đã ký Hợp đồng tư vấn với
TIC để lập Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự
toán Dự án khai thác và tuyển quặng
sắt mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh. Tuy nhiên,
trong quá trình triển khai Thiết kế kỹ
thuật – Tổng dự toán, có những phát
sinh như yêu cầu tái cơ cấu TIC (theo

Thông báo số 164/TB-VPCP ngày
11/07/2011) và kết luận về triển khai
thực hiện Dự án của Phó thủ tướng
Hoàng Trung Hải (theo Thông báo số
52/TB-VPCP ngày 17/02/2012); đặc
biệt là những yếu tố không còn phù
hợp với điều kiện thực tế (như giá
nguyên vật liệu đầu vào, tỷ giá hối đoái,
các chế độ/chính sách mới của Nhà
nước, công nghệ đào sâu đáy mỏ, dây
chuyền đồng bộ thiết bị khai thác, vận
tải; hệ thống thoát nước mỏ; phương
án đổ thải;…). Do đó, Dự án điều
chỉnh khai thác và tuyển quặng sắt mỏ
Thạch Khê – Hà Tĩnh đã được lập để
phù hợp với điều kiện mới.
Dự án đã được Tổ công tác của TIC,
Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt
Nam thẩm tra tính hiệu quả và khả thi,
Bộ Công Thương thẩm định và được
Chính phủ thông qua theo Văn bản số
8467/VBCP-KTN ngày 10/10/2013, và
được hoàn thiện, phê duyệt tại Quyết

định số 01/QĐ-HĐQT ngày
02/12/2014 của Hội đồng quản trị TIC
(chi tiết hồ sơ pháp lý dự án được trình
bày tại Phần 2.2. Pháp lý khai thác mỏ
dưới đây).
Theo Báo cáo kết quả tính chuyển đổi
cấp trữ lượng, cấp tài nguyên theo
Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT
ngày 07/06/2006 của Bộ Tài nguyên và
môi trường trên cơ sở Báo cáo Nghiên
cứu khả thi (Quyết định số 46/
QĐ-HĐTL/CĐ ngày 02/04/2008), tổng
trữ lượng và tài nguyên của mỏ là
544.080,1 nghìn tấn , trong đó cấp trữ
lượng là 293.312,9 nghìn tấn và cấp tài
nguyên là 250.767,2 nghìn tấn. Quặng
sắt thuộc loại quặng deluvi, quặng gốc
và các thân quặng pha tạp khác.
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Pháp lý khai thác mỏ

Từ thời điểm Dự án bắt đầu triển khai trong năm 2009
đến nay, Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê đã có những
khắc phục trong việc triển khai thực hiện các công việc
về tư vấn thiết kế, khai thác. Bên cạnh đó, Công ty đã
hoàn thiện và trình các cấp thẩm quyền phê duyệt xong
Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo
phục hồi môi trường đối với Dự án điều chỉnh; hoàn
thiện các thủ tục pháp lý của dự án.
Về tư cách pháp nhân của Chủ đầu tư
Công ty cổ phần sắt Thạch Khê được giao làm Chủ đầu tư Dự
án theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung
ương Đảng tại “văn bản số 72-TB/TW ngày 9/5/2007 về việc
đầu tư và phấn đấu có sản phẩm thép trong kỳ Kế hoạch 5 năm
2006-2010” và “ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Công văn số 119/TB-VPCP ngày 28/5/2007 của Văn phòng
Chính phủ
Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê hoạt động theo Giấy chứng
nhận ĐKDN Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3000408242
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp, đăng ký lần đầu
ngày 02 tháng 4 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01
tháng 6 năm 2012, trong đó có ngành nghề thăm dò, đầu tư khai

thác, làm giàu quặng sắt và các khoáng sản khác; mua bán
quặng sắt và các sản phẩm từ quặng sắt và khoáng sản khác.
Về chủ trương đầu tư
Công tác đầu tư khai thác mỏ phù hợp với chủ trương của
Chính phủ và các ban ngành liên quan, cụ thể như sau:
• Giấy chứng nhận đầu tư: Giấy Chứng nhận Đầu tư số
28121000037 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày
24 tháng 12 năm 2008.
• Giấy phép khai thác: Giấy phép khai thác khoáng sản số
222/GP-BTNMT do Bộ Tài Nguyên Môi Trường cấp ngày
24 tháng 02 năm 2009.
Văn phòng chính phủ
Về cơ bản, đây là các văn bản đôn đốc chỉ đạo Bộ công
thương và/hoặc UBND tỉnh Hà Tĩnh đôn đốc Công ty Cổ
phần Sắt Thạch Khê và các cổ đông thực hiện các nhiệm vụ
được Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến Dự án; phê
duyệt Báo cáo thẩm định Dự án điều chỉnh khai thác và
tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê,
• Thông báo số 158/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại
cuộc họp về việc thực hiện dự án khai thác và tuyển quặng
sắt mỏ Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngày 18/4/2014;
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• Công văn số 575/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ
về việc thực hiện dự án đầu tư, khai thác và tuyển quặng
mỏ sắt Thạch Khê điều chỉnh ngày 24/1/2014;
• Công văn số 8467/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ
về việc Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng mỏ sắt
Thạch Khê điều chỉnh ngày 10/10/2013;
• Công văn số 1306/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ
về việc thực hiện Dự án mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh ngày
18/2/2013;
• Thông báo số 52/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ Kết
luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về triển khai
thực hiện Dự án mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngày
17/2/2012
• Thông báo số 164/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp
Thường trực Chính phủ về tái cơ cấu Công ty cổ phần sắt
Thạch Khê ngày 11/7/2011;
• Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 28/5/2007 của Văn
phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng về triển khai các dự án bauxite, sản xuất alumin
và nhôm ở khu vực Tây Nguyên; Dự án mỏ sắt Thạch Khê
và Nhà máy Thép liên hợp Hà Tĩnh;
• Thông báo số 218/TB-VPCP ngày 25/11/2005 của Văn
Phòng Chính Phủ thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ
Phan Văn Khải về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai
thác, chế biến, sử dụng quặng sắt giai đoạn đến năm 2010,
có xét đến năm 2020 và các dự án đầu tư mỏ sắt Thạch
Khê và nhà máy thép liên hợp Hà Tĩnh đồng ý thông qua

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án khai thác, tuyển và
xử lý quặng sắt mỏ Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh;
Các Bộ Ban ngành liên quan
• Đây là các văn bản Bộ công thương tham gia ý kiến về
thiết kế cơ sở điều chỉnh Dự án khai thác và tuyển quặng
mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh; hoặc yêu cầu Tập đoàn Công
nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty Cổ phần
Sắt Thạch Khê tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính
cho Dự án từ đối tác Kobe Steel Ltd (Nhật Bản), hoàn
thiện và phê duyệt Dự án điều chỉnh khai thác và tuyển
quặng mỏ Sắt Thạch Khê, yêu cầu VINACOMIN chỉ đạo
đại diện phần vốn của mình tại TIC cùng các cổ đông
khác góp đủ vốn điều lệ theo quy định.
• Công văn số 1144/BCT-CNNg của Bộ Công thương về
việc thực hiện Dự án đầu tư khai thác mỏ sắt Thạch Khê
ngày 18/2/2014;
• Công văn số 3658/BCT-CNNg của Bộ Công thương về
việc thực hiện dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê ngày
5/5/2014;
• Quyết định số 1753/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động
môi trường và đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự
án “Điều chỉnh khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch
Khê, Hà Tĩnh” ngày 23/9/2013;
• Báo cáo số 7313/BCT-CNNg của Bộ Công thương về việc
Báo cáo kết quả thẩm định Dự án đầu tư khai thác và
tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê điều chỉnh ngày 16/8/2013;
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• Công văn số 9452/BCT-CNNg của Bộ Công thương về việc
triển khai thực hiện Dự án đầu tư, khai thác và tuyển quặng
mỏ sắt Thạch Khê điều chỉnh ngày 18/10/2013
• Công văn số 4521/BCT-CNNg của Bộ Công thương về việc
tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở điều chỉnh Dự án khai thác
và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê ngày 29/5/2012.
Ủy ban nhân dân tỉnh
• Các văn bản này của UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm mục đích
đóng góp ý kiến đối với Dự án khai thác và tuyển quặng mỏ
sắt Thạch Khê, và phê duyệt lộ trình tái định cư Dự án điều
chỉnh khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.
• Công văn số 283/UBND-CN1 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về
việc góp ý Dự án Đầu tư khai thác và tuyển quặng mỏ sắt
Thạch Khê ngày 20/1/2014;
• Quyết định số 1358/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về
việc Phê duyệt lộ trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự
án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê điều chỉnh
ngày 15/5/2013;
• Công văn số 356/SCT-QLCN của Sở Công thương về việc góp
ýđiều chỉnh dự án khai thác và tuyển quặng sắt Thạch
Khê-Hà Tĩnh ngày 4/6/2012;
Ngoài ra, có các văn bản nội bộ do Công ty Cổ phần Sắt Thạch
Khê (TIC) soạn thảo (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên
bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị,
Quyết định Hội đồng quản trị).
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Trữ lượng khai thác
Mỏ Thạch Khê được xem là
mỏ sắt lớn nhất khu vực Đông
Nam Á, được phát hiện từ
năm 1960, với trữ lượng
khoảng 544 triệu tấn, cụ thể:
Theo Báo cáo thăm dò tỉ mỉ
(Quyết định số 153/QĐHĐ
ngày 12/04/1985), trữ lượng
của mỏ là 544.080,1 nghìn tấn.
Kết quả cụ thể thể hiện ở bảng
bên, theo hệ thống phân cấp
trữ lượng và cấp tài nguyên
của Liên Xô:

Báo cáo Thăm dò tỉ mỉ (QĐ 153/QĐHĐ ngày 12/04/1985)
Cấp trữ lượng (nghìn tấn)
Loại quặng
Quặng gốc
Quặng Deluvi
Toàn mỏ
Quặng giàu
Quặng nghèo
Quặng giàu lưu huỳnh
Toàn mỏ

B
86.042,5
86.042,5
84.666,3
1.382,2
86.048,2

C1
320.357,9
5.555,6
325.913,5
309.033,5
4.768,3
12.117,7
325.919,5

C2
81.989,3
50.134,8
132.124,1
121.007,5
11.116,6
132.124,1

Tổng cộng
488.389,7
55.690,4
544.080,1
514.701,3
17.267,1
12.117,7
544.080,1

Tỷ trọng (%)
90
10
100
95
3
2
100
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Theo hệ thống phân cấp trữ
lượng và cấp tài nguyên mới,
căn cứ Báo cáo kết quả tính
chuyển đổi cấp trữ lượng, cấp
tài nguyên (đến mức -370m)
theo Quyết định số 06/2006/
QĐ-BTNMT ngày 07/06/2006
của Bộ Tài nguyên và môi
trường trên cơ sở Báo cáo
Nghiên cứu khả thi (Quyết
định số 46/QĐ-HĐTL/CĐ
ngày 02/4/2008), trữ lượng và
tài nguyên mỏ như sau:

Loại quặng

Quặng gốc
Quặng Deluvi
Toàn mỏ
Quặng giàu
Quặng nghèo
Quặng giàu lưu huỳnh
Toàn mỏ

Cấp trữ lượng (nghìn tấn)

Cấp tài nguyên (nghìn tấn)

121
77.729,7

221
8.312,8

77.729,7
77.729,7

122
200.313,0
15.270,2
215.583,2
215.583,2

77.729,7

215.583,2

8.312,80

8.312,8
6.930,6
1.382,2

222
123.864,6
1.993,7
125.858,3
108.97,3
4.768,3
12.111,7
16.880

223
781.169,7
38.426,5
116.596,1
105.479,5
11.116,6
116.596,1
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Trữ lượng trong và ngoài biên
giới khai trường:

Cấp trữ lượng

Trữ lượng quặng địa chất
trong biên giới khai trường
đến -550m: 375,1 triệu tấn;
trong đó quặng manhetit
224,5 triệu tấn và quặng oxy
hóa 150,6 triệu tấn.
Trữ lượng quặng nguyên khai
trong biên giới khai trường
đến -550m: 369,9 triệu tấn;
trong đó quặng manhetit
219,8 triệu tấn và quặng oxy
hóa 150,1 triệu tấn.

Cân đối các loại quặng(triệu tấn)
Giàu

Quặng ngoài cân đối(triệu tấn)

Nghèo

Toàn bộ

Quặng lưu huỳnh

Quặng Deluvi

Toàn bộ

Trong biên giới khai trường
121 + 122
369,4
333
21,6
Cộng
391,0
Ngoài biên giới khai trường

5,7
0,6
6,3

375,1
22,2
397,3

12,0
12,0

5,2
15,0
20,2

17,2
15,0
32,2

121 + 122
333
Cộng

-

25,1
59,5
84,6

-

35,0
35,0

35,0
35,0

25,1
59,5
84,6

Cụ thể, trữ lượng trong và
ngoài biên giới khai trường
được thể hiện ở Bảng dưới
đây:
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Chất lượng và đặc điểm Quặng
Quặng nguyên khai (quặng tự nhiên) của mỏ sắt Thạch
Khê là quặng manhetit, có lẫn ít quặng hematit. Do đó,
có thể nói mỏ sắt Thạch Khê gồm các dạng quặng:
Quặng manhetit gốc (bao gồm quặng manhetit nguyên
sinh - quặng manhetit bị oxy hóa) và quặng manhetit
dạng deluvi.1
Thành phần khoáng vật quặng
• Quặng manhetit nguyên sinh: manhetit (95-99%), hematite
(1-10%), hydorxit sắt (2-5%), pirit (<1-32%), chancopirit
(1-2%) và các khoáng vật phi quặng (đến 40%)

Quặng manhetit gốc

Quặng manhetit dạng deluvi

Phần thân quặng phía Nam
hầu như chưa bị oxy hóa,
phần thân quặng phía bị vỡ
vụn và bị oxy hóa triệt để.

Quặng thứ sinh, tạo thành trong quá trình phá
hủy bào mòn thân quặng gốc. Quặng có dạng
cục và đã bị ôxy hoá mạnh. Phân biệt quặng
manhetit deluvi và quặng manhetit bị oxy hóa
mạnh chủ yếu dựa vào không gian diện phân
bổ các dấu hiệu của quá trình vận chuyển như
độ mài tròn hòn cục, và thông thường đối vối
quặng deluvi, hàm lượng P cao hơn trong
quặng bị oxy hóa.

• Quặng manhetit bị oxy hóa & quặng manhetit deluvi:
hematite (90-100%), manhetit (15-20%), hydroxit sắt (4050%)

1

(Xem thêm phần Đặc điểm địa chất đã trình bày ở trên)
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Thành phần hóa học
Thành phần hóa học cụ thể của từng
thân quặng sắt và hàm lượng trung
bình trong quặng sắt mỏ Thạch Khê
được trình bày trong Bảng bên.

Thành phần hóa học của quặng sắt Thạch Khê
Thành phần (TP)

Hàm lượng các chất trong quặng (%)

Quặng Manhetit
(Thân phía Nam)

Quặng Ôxy hóa
(Thân phía Bắc)

Hàm lượng trung bình (%)

Số liệu năm 2003
(Viện MEKHANOBR)

Số liệu từ khai
trường dự kiến

Hàm lượng các thành phần hóa học
Thành phần chính
trên có thể thay đổi, tùy thuộc độ sâu
Fe
59,94
58,41
63,9
59,19
khai thác và mẫu vật thử. Tuy nhiên, số
Zn max
0,08
0,07
0,063
0,073
liệu nghiên cứu của các Báo cáo khác
S
0,114
0,019
0,07
0,07
nhau đều chỉ ra rằng thấy quặng sắt
P
0,015
0,036
0,013
0,02
Thạch Khê thuộc loại quặng giàu,
không cần làm giàu khi sử dụng. Hàm
TP hóa học đầy đủ
lượng sắt trong quặng nguyên khai của
FeO
22,24
9,26
17,2
17,01
mỏ dao động từ 58-60% (cao hơn mỏ
Fe2O3
60,64
73,13
72,21
65,61
Quý Xa - ở mức 53%, mỏ Nà Rụa - ở
SiO2
6,05
8,56
3,74
7,31
mức 58% và cao hơn hẳn các mỏ lộ
Al2O3
1,15
3,451
1,59
2,12
thiên khác tại các tỉnh miền núi phía
Bắc), trong khi hàm lượng các nguyên
CaO
1,93
0,175
0,75
1,21
tố có hại như lưu huỳnh (S) và phtpho
MgO
3,951
0,953
1,84
2,74
(P) rất thấp. Điểm bất lợi duy nhất
MnO
0,31
0,3
N/A
N/A
trong thành phần hóa học của quặng
K2O
0,018
0,044
N/A
N/A
sắt mỏ Thạch Khê là hàm lượng kẽm
Na, O
0,009
0,015
N/A
N/A
cao hơn so với trong quặng thông
TiO2
0,245
0,358
N/A
N/A
thường, gây ảnh hưởng tới công nghệ
luyện gang trong lò cao (do tăng các
H2O
0,42
0,54
N/A
N/A
loại chi phí: chi phí than cốc, chi phí
Mất mát trong quá trình luyện
2,648
3,089
N/A
N/A
bảo dưỡng lò, chi phí đầu tư thiết kế và
Tổng cộng
100
100
xây lắp lò). Tuy nhiên hiện nay công
nghệ luyện gang lò cao trên thế giới đã xử lý được lượng kẽm cao trong quặng sắt có hiệu quả và đảm bảo môi trường. Nên việc sử dụng nguồn nguyên liệu 100%
quặng sắt Thạch Khê có chứa hàm lượng Kẽm cao cho công nghệ luyện gang Lò cao sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao
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Công nghệ khai thác

Các công nghệ được áp dụng trong quá trình khai
thác mỏ Thạch Khê đã đáp ứng những điều kiện cơ
bản đặt ra đối với hệ thống mỏ lộ thiên có điều kiện
địa chất tương đối phức tại tại Việt Nam (như đã phân
tích ở trên), có qua điều chỉnh phù hợp với đặc điểm
địa lý và ĐCTV - ĐCCT của riêng mỏ Thạch Khê.
Công nghệ tháo khô và thoát nước mỏ, hạn chế ảnh hưởng
của nước ngầm đến quá trình khai thác
Mỏ Thạch Khê nằm sát biển Đông, khai thác hoàn toàn dưới
mức nước tự chảy, nên để đảm bảo an toàn và hiệu quả, giảm
lượng nước chảy vào khai trường, Dự án đã và đang áp dụng
giải pháp tháo khô tương tự một số mỏ lộ khiên khác tại Việt
Nam bơm cưỡng bức kết hợp với đáy moong 2 cấp.

nhiều lưu lượng nước chảy vào khai trường mỏ Thạch Khê
trong giai đoạn đầu (18.000 – 30.000 m3/h) và chỉ sử dụng
tới 04 máy bơm có công suất 1250m3/h
Công nghệ đổ thải
Dự án Khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê (điều
chỉnh) đã được phê duyệt tháng 12/2014, công tác đổ thải
của dự án được điều chỉnh bổ sung bằng phương án đổ thải
lấn biển nhằm mục đích đảm bảo diện tích đổ thải (đổ thải
thử nghiệm cho thấy diện tích chứa theo quy hoạch cũ không
đáp ứng yêu cầu), giảm rủi ro sụt lở bờ mò phía biển Đông và
tạo mặt bằng cho công tác tái định cư và bố trí công trình
dịch vụ phục vụ Dự án và cư dân trong vùng.

Công nghệ sư dụng hệ thống khai thác bằng đáy moong 2
cấp kết hợp bơm cưỡng bức công suất lớn, nên giảm thiểu
được tác động tiêu cực của nước mặt và nước ngầm vào quá
trình khai thác mỏ.
Việc áp dụng bơm cưỡng bức công suất 1250m3/h thực tế tại
mỏ Nà Rụa (nằm gần sông Hiến và sông Bằng Giang) đảm
bảo thoát nươc tốt mặc dù công tác khai thác quặng hoàn
toàn dưới mức thoát nước tự chảy và lưu lượng nước chảy
vào khai trường dự kiến (89.993 – 96.044 m3/h) lớn hơn
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Công tác đổ thải
Bãi thải số 1, số 2 và bãi thải sét: Đất đá thải được vận
chuyển bằng ô tô tự đổ; Công nghệ đổ thải kết hợp ô tô với
máy gạt. Phương pháp đổ thải theo chu vi bãi thải.
Bãi thải lấn biển: Đất đá thải được vận chuyển bằng hệ
thống ô tô – băng tải dọc theo chiều dài bãi thải. Trình tự đổ
thải là từ trong ra ngoài, từ Nam tới Bắc, đổ hết tầng 1 có cốt
cao bề mặt +10m rồi lên cốt cao +25m và được thực hiện
ngay trong giai đoạn I của Dự án.

Công tác đổ thải của dự án được
điều chỉnh bổ sung bằng phương
án đổ thải lấn biển nhằm mục đích
đảm bảo diện tích đổ thải
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Lựa chọn ĐBTB với các mỏ có điều kiện
ĐCTV-ĐCCT phức tạp
Tại các mỏ sắt như Thạch Khê, Trại Cau và
Tiến Bộ, tầng đất phủ có lực dính kết bằng
không hoặc rất nhỏ. Với những khu vực
mềm yếu này ô tô rất dễ bị sa lầy. Để khắc
phục nhược điểm của tầng đất yếu và đảm
bảo công tác xúc bốc, vận tải đạt hiệu quả
kinh tế cao, dự án mỏ sắt Thạch Khê đã lựa
chọn đồng bộ thiết bị khai thác trên các
yêu cầu sau: Thiết bị xúc bốc phải có tính
cơ động, áp lực lên nền nhỏ. Máy xúc thủy
lực gầu ngược (MXTLGN) chạy diezel là
hướng ưu tiên lựa chọn hàng đầu, vì so với
máy xúc gầu cáp, cùng dung tích gầu, máy
xúc gầu cáp có trọng lượng nặng gấp
1,8-1,85 lần MXTL (do đó áp lực lên nền

Để khắc phục nhược điểm của
tầng đất yếu và đảm bảo công
tác xúc bốc, vận tải đạt hiệu quả
kinh tế cao, dự án mỏ sắt Thạch
Khê đã lựa chọn đồng bộ thiết
bị khai thác.

TT
1
2
3
4
5
6
7

cao hơn 1,46 - 2,3 lần); hơn nữa MXTL có
tốc độ do chuyển từ 2,4-6km.h, phù hợp
với mỏ Thạch Khê khai thác dưới mức
nước tự chảy.
Máy xúc TLGN có thể kết hợp với máy xúc
gầu treo để xúc các tầng cát và sét hoặc
máy xúc TLGT (Thủy Lực Gầu Treo) xúc
bốc ở các tầng phía trên khi đáy mỏ đã
xuống sâu được > 2/3 tầng.
Đối với thiết bị vận tải: hình thức vận tải
liên hợp ô tô – băng tải với trạm chuyển tải
được bố trí cố định trên mặt bằng để vận
tải cát ra bãi thải lấn biển giúp giá thành hạ
và đảm bảo vệ sinh môi trường.
Dưới đây là dây chuyền ĐBTB cơ bản hiện
có tại Dự án:

Tên thiết bị
Máy xúc TLGN PC750 E = 4 m3
Ôtô Volvo khung mềm có q = 39 tấn
Máy xúc lật các loại
Máy gạt các loại
Máy san đường
Hệ thống bơm nước moong Qb = 1.250 m3/h
Hệ thống bơm nước moong Qb = 320 m3/h

Đơn vị
cái
cái
cái
cái
cái
HT
HT

Số lượng
2
10
1
2
1
2
2
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Công tác xúc bốc đất đá trong điều kiện nền tầng yếu
Để đảm bảo cho thiết bị vận tải hoạt động ở những khu vực đất
yếu cần phải gia cố các tuyến đường bằng các giải pháp: Làm
đường cấp phối hoặc lót tấm bê tông, hoặc lót tấm ghi đường
băng sân bay. Hiện nay, mỏ sắt Thạch Khê đang thực hiện gia cố
các tuyến đường bằng đất đá cấp phối và đảm bảo cho các ô tô
có tải trọng đến 27 tấn hoạt động hiệu quả.
Công tác khoan nổ mìn đảm bảo chất lượng yêu cầu
Trong điều kiện mỏ sắt Thạch Khê, trừ đất mềm (Cát và sét) có
thể xúc bốc trực tiếp, còn đá cứng và quặng gốc có độ kiên cố
lớn, vì vậy cần làm tơi sơ bộ bằng công tác khoan nổ mìn. Dự án
hiện sử dụng máy khoan thủy lực chạy diezel để khoan quặng và
đất đá dưới đáy mỏ, còn máy khoan chạy điện đối với các tầng
phía trên (do điều kiện đáy mỏ luôn bị lầy lội, thời tiết khí hậu
mưa nắng thất thường). Giá trị đường kính lỗ khoan hợp lý
tương ứng với dung tích gàu của máy xúc thuỷ lực và loại đất đá
nổ mìn đối với mỏ Sắt Thạch Khê đã được tính toán tỉ mỉ dựa
trên điều kiện đất đá và các phương pháp khoan khác nhau, cụ
thể:
• Đối với đất đá cứng: máy khoan chạy điện có đường kính lỗ
khoan d = 250/269 mm
• Đối với quặng: chọn các máy khoan thủy lực chạy diezel có
đường kính lỗ khoan dlk = 110/165 mm.

gương xúc dọc tầng, tức là máy xúc đứng vuông góc với đường
phương của thân quặng và xúc từ vách sang trụ thân quặng.
Trường hợp đi hào trong thân quặng thì khai thác khối quặng
được giới hạn bởi hào và trụ trước với hướng phát triển từ hào
đến trụ, rồi sau đó đi hào phía vách và khai thác quặng theo
nguyên tắc trên.

Phương pháp nổ mìn
Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai phi điện.
Đây là phương pháp có nhiều ưu điểm vượt
trội và mang lại hiệu quả cao so với phương
pháp nổ mìn thông thường (do sóng tín hiệu
nổ được truyền từ lỗ mìn khởi nổ và theo thứ
tự sẽ truyền đến tất cả các lỗ mìn) và bảo vệ
môi trường. Phương pháp này đặc biệt phù
hợp với mỏ Thạch Khê trong điều kiện đáy
mỏ lầy lội áp dụng phương pháp này có khả
năng chống sét, rò rỉ điện; ngoài ra còn giảm
được chi phí thuôc nổ và tăng hiệu quả đập
vỡ đá cứng và quặng (làm giảm chi phí khoan
nổ mìn lần 2 và tăng hiệu quả xúc bốc.

Công tác xúc chọn lọc quặng
Do quá trình nổ mìn quặng nên có sự xâm nhiễm của đá vào
thân quặng. Điểm tích cực là tỷ lệ đất đá kẹp trong các thân
quặng của mỏ Thạch Khê rất thấp, chỉ khoảng 1%.
Để góp phần giảm thiểu tỷ lệ tổn thất và làm nghèo quặng trong
quá trình khai thác, cần đi hào phía vách thân quặng và xúc theo
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Công suất khai thác và tuổi thọ mỏ
Công suất khai thác
Dự án khai thác và tuyển quặng sắt điều chỉnh
được các cấp phê duyệt tháng 10/2014 đã thiết
kế công suất phù hợp với nhu cầu thị trường
trong giai đoạn từ 2012 đến 2020. Theo đó,
công suất thiết kế của mỏ được chia thành 2
giai đoạn:
• Giai đoạn 1: 5 triệu tấn/năm, được kéo dài
trong 7 năm (không kể 04 năm đã thực hiện
và 03 năm XDCB tiếp theo), từ năm khai
thác thứ 1 đến năm thứ 7, trong đó năm thứ
1 là 4,4 triệu tấn/năm và năm thứ 7 là 8 triệu
tấn/năm.
• Giai đoạn 2: 10 triệu tấn/năm, được kéo dài
trong 29 năm, từ năm khai thác thứ 8 đến
năm thứ 36; sau đó giảm xuống dưới 10 triệu
từ năm thứ 37 đến kết thúc.

đoạn đầu tư và công suất khai thác tại Dự án
điều chỉnh này sẽ giảm gánh nặng về nguồn
vốn đầu tư trong giai đoạn suy thoái kinh tế
hiện nay (thời gian duy trì công suất 5 triệu
tấn/năm đã được nâng từ 05 năm lên 07 năm).
Ngoài ra Chủ đầu tư có thêm thời gian để thu
thập và nghiên cứu thêm điều kiện địa chất
thủy văn, địa chất công trình, các tơ… để điều
chỉnh công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế
để đảm bảo khai thác an toàn và hiệu quả hơn
khi nâng công suất mỏ lên 10 triệu tấn/năm.
Tuổi thọ mỏ
Với trữ lượng quặng khai thác trong biên giới
khai trường là 369.900 ngàn tấn và công suất
thiết kế như đã trình bày ở trên, tuổi thọ mỏ là
52 năm, kể cả thời gian xây dựng cơ bản (7
năm) và đóng cửa mỏ (2 năm)

So với thiết kế trước đó (do Viện Giprodura lập
năm 2007 và được thông qua năm 2008), phân
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Hiện trạng khai thác
Khối lượng đất đá bóc thử nghiệm (triệu tấn), 2007 – 2011
6
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• Tháng 9/2007: Công ty Cổ phần Sắt Thạch
Khê đã hợp tác với Công ty Cổ phần Tư
vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp - TKV lập
phương án thử nghiệm công nghệ thi công
trên nền cát và sét mỏ quặng sắt Thạch Khê
để có cơ sở cho việc thiết kế kỹ thuật, thiết
kế thi công và tiến hành triển khai thi công
• Cuối tháng 12/2007: Trên cơ sở Phương án
thử nghiệm công nghệ thi công trên nền
cát và sét mỏ quặng sắt Thạch Khê, Công ty

CP Sắt Thạch Khê đã phối hợp với Công ty
CP Than Cọc Sáu - TKV tiến hành bóc đất
thử nghiệm. Tổng khối lượng đất bóc trong
thời gian thử nghiệm là 2.827.237 m3,
trong đó có 1.500.919 m3 nằm trong ranh
giới thử nghiệm giai đoạn I và 1.326.318
m3 nằm ngoài ranh giới thử nghiệm
nhưng nằm trong ranh giới bóc đất XDCB.
Sở dĩ phải bóc đất ra ngoài ranh giới thử
nghiệm là vì từ tháng 9/2008 tới tháng
3/2009, lượng nước chảy vào khai trường
lớn, hệ thống bơm không bơm hết được
nên không thể tiếp tục khai thác xuống sâu
tới mức -10 m mà phải tiến hành bóc đất
mở rộng.
• Tháng 3/2009: Khai trường được bơm cạn
và từ tháng 4/2009 ngoài việc bóc đất mở
rộng, đã tiếp tục bóc đất xuống sâu tới mức
-10 m để kết thúc giai đoạn thử nghiệm
(cốt cao đáy mỏ ở mức -10 m và bóc 1,5
triệu m3 đất phủ)
• Từ tháng 12/2007 đến hết tháng 7/2011,
khối lượng đất bóc đã thực hiện là
12.741.142 m3. Chi tiết khối lượng đất bóc
qua các năm được thể hiện ở bảng dưới.

• Năm 2010 và 2011: Tiếp tục bóc đất mở
rộng và xuống sâu tới mức -34 m.
Từ kết quả bóc đất trong thời gian qua cho
phép rút ra một số nhận xét cơ bản về hiện
trạng dự án như sau:
• Công tác bóc đất mềm trong điều kiện nền
yếu, dễ sụt lún, thời tiết khí hậu nhiệt độ và
độ ẩm cao và thất thường tốt nhất là sử
dụng dây chuyển Đồng Bộ Thiết Bị cơ
động như máy xúc thủy lực và xe ô tô
khung động.
• Việc sử dụng đập chắn xung quanh khai
trường hoàn toàn có thể hạn chế được
lượng nước mặt chảy vào moong khai thác.
• Hệ thống đường vận tải từ khai trường tới
các bãi thải khi sử dụng xe ô tô khung động
hoàn toàn có thể sử dụng máy san để san
đường là ô tô có thể chạy được mà ít phải
bồi đắp thêm mặt đường cấp phối bằng đá
dăm
• Để hạn chế trôi trượt bãi thải cát cần phải
đổ thải cát lẫn với đất đá cứng và có đê bao
quanh theo từng giai đoạn.
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Thông tin tài chính toàn dự án

30+70+M

Một số thông số trọng yếu về kế hoạch tài chính của toàn dự án

14.517

6.777

Tổng mức đầu tư dự án sau
điều chỉnh.

Tổng mức đầu tư dự án
giai đoạn I

tỷ VND

15,4%
IRR ước tính cho toàn dự án

tỷ VND

7.740
tỷ VND

Tổng mức đầu tư dự án
giai đoạn II

30%
70%

Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/Vốn nợ tài trợ cho toàn
dự án.

42

Nhu cầu nguồn vốn huy động
toàn Dự án
Tổng mức đầu tư sau thuế của toàn Dự án sau khi điều
chỉnh là 14.517 tỷ đồng, chia thành 02 giai đoạn, trong
đó phân kỳ đầu tư cho Giai đoạn I là 6.777 tỷ đồng và
Giai đoạn II là 7.740 tỷ đồng.

Trên cơ sở tham chiếu các văn bản pháp lý của Bộ Công Thương, Bộ Tài Nguyên và Môi trường,
Bộ Xây Dựng, UBND Tỉnh Hà Tĩnh và Văn phòng Chính Phủ, HĐQT Công ty Cổ phần Sắt Thạch
Khê đã ban hành Quyết định 01/QĐ-HĐQT ngày 02/12/2014 phê duyệt Dự án điều chỉnh khai
thác & tuyển quặng sắt Mỏ Thạch Khê. Theo Quyết định này, các thông số của Dự án (trước thuế
và sau thuế) như sau:
Giá trị sau thuế (ngàn đồng)
Nội dung chi phí

Tổng cộng

Giai đoạn I

Giai đoạn II

Chi phí xây dựng

5.598.576.721

2.468.606.208

3.129.970.512

Chi phí thiết bị

3.912.508.560

1.028.614.141

2.883.894.419

Chi phí GMPB-TĐC

2.392.934.053

1.404.684.053

988.250.000

48.244.319

38.729.088

9.515.231

Chi phí TVĐTXD

621.381.281

544.121.327

77.259.954

Chi phí khác

788.609.129

751.482.315

37.126.814

1.154.965.848

541.174.384

613.791.465

14.517.219.910

6.777.411.515

7.739.808.394

Chi phí quản lý dự án

Chi phí dự phòng
Tổng
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Giá trị trước thuế

STT
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2

7
7.1
7.2

Nội dung chi phí
Chi phí xây dựng
Giá trị đã thực hiện
Giá trị thực hiện tiếp
Chi phí thiết bị
Giá trị đã thực hiện
Giá trị thực hiện tiếp
Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Giá trị đã thực hiện
Giá trị thực hiện tiếp
Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Đề án 946
HT cấp nước các khu TĐC mỏ sắt Thạch Khê, huyện Thạch Hà
Chi phí quản lý dự án
Giá trị đã thực hiện
Giá trị thực hiện tiếp
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
Giá trị đã thực hiện
Giá trị thực hiện tiếp
Chi phí khác
Giá trị đã thực hiện
Giá trị thực hiện tiếp
Các khoản mục chi phí khác
Lãi vay trong thời gian xây dựng cơ bản
Chi phí dự phòng
Dự phòng do yếu tố khối lượng phát sinh
Dự phòng do yếu tố trượt giá
Tổng cộng

Tổng cộng
5 085 974 085
478 096 325
4 607 877 759
3 570 682 335
139 416 968
3 431 265 367
2 392 934 053
317 000 000
2 075 934 053
1 885 250 000
105 100 000
85 584 053
43 858 400
30 161 727
13 696 673
592 957 591
336 370 047
256 587 544
769 543 014
79 943 208
689 599 806
157 461 398
532 138 408
1 050 028 391
846 688 874
203 339 517
13 505 977 869

Giai đoạn I
2 232 855 140
478 096 325
1 754 758 815
956 620 122
139 416 968
817 203 154
1 404 684 053
317 000 000
1 087 684 053
897 000 000
105 100 000
85 584 053
35 208 156
30 161 727
5 046 429
522 708 478
336 370 047
186 338 430
735 701 124
79 943 208
655 757 916
123 619 508
532 138 408
492 036 150
288 696 634
203 339 517
6 379 813 223

Giai đoạn II
2 853 118 945
2 853 118 945
2 614 062 213
2 614 062 213
988 250 000
988 250 000
988 250 000

8 650 244
8 650 244
70 249 114
70 249 114
33 841 890
33 841 890
33 841 890
557 992 241
557 992 241
7 126 164 646
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Cơ cấu nguồn vốn tài trợ
toàn Dự án
Việc huy động nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án để đảm bảo cơ cấu
vốn dự kiến 30%-70%.
Cơ cấu nguồn vốn tài trợ toàn Dự
án
Theo quy định tại Điều 53, Luật khoáng
sản ban hành năm 2010, doanh nghiệp
chỉ được cấp Giấy phép khai thác
khoáng sản khi đảm bảo vốn chủ sở
hữu tối thiểu bằng 30% tổng số vốn
đầu tư của dự án đầu tư khai thác
khoáng sản. Nói cách khác, dự án sẽ
Nguồn vốn

được tài trợ tối thiểu 30% từ nguồn
vốn góp của chủ đầu tư, 70% còn lại sẽ
được huy động từ nguồn vốn khác hoặc là nguồn vốn nợ (vay thương mại
hoặc phát hành trái phiếu) hoặc là
nguồn vốn chủ sở hữu thông qua việc
phát hành riêng lẻ cổ phiếu. Cụ thể cơ
cấu vốn toàn Dự án như sau:

Số tiền (nghìn.đ – sau thuế)

Tỷ trọng

Vốn chủ sở hữu

4.355.165.973

30%

Nguồn vốn khác

10.162.053.936

70%

Tổng

14.517.219.909

100%
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Cơ cấu nguồn vốn tài trợ toàn dự án
Cơ cấu tài trợ dự án cho giai đoạn I được dự kiến như sau

Phân kỳ đầu tư
Giai đoạn 1

CPXD
2.456.140.654

CPTB
1.052.282.134

GPMB
1.404.684.053

QLDA
38.728.972

TVĐTXD
574.979.325

CP khác
648.678.204

Dự phòng

Tổng

541.239.765

VCSH
Đã chi đầu tư

2.015.019.932
478.096.325

139.416.968

Vốn góp còn lại
Vốn huy động dự kiến
Giai đoạn 2
VCSH
Vốn huy động

6.716.733.107

317.000.000

30.161.727

411.228.018

336.370.047

79.943.208

173.043.688

49.759.950

-

1.380.988.276
634.031.656

1.978.044.329

912.865.166

676.456.035

8.567.244

65.565.590

518.975.046

541.239.765

4.701.713.175

3.138.430.839

2.875.468.434

988.250.000

9.515.269

77.274.025

37.078.362

613.791.465

7.739.808.394

941.529.252

862.640.530

296.475.000

2.854.581

23.182.207

11.123.509

184.137.439

2.321.942.518

2.196.901.588

2.012.827.904

691.775.000

6.660.688

54.091.817

25.954.854

429.654.025

5.417.865.876

CPXD: Chi phí xây dựng
CPTB: Chi phí thiết bị
GPMB: Giải phóng mặt bằng
QLDA: Quản lý dự án
TVĐTXD: Tư vấn đầu tư xây dựng
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Kế hoạch huy động nguồn vốn chủ sở hữu
Việc huy động nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án để
đảm bảo cơ cấu vốn dự kiến 30%-70% như đề cập ở trên
đã và đang được TIC quyết liệt thực hiện.
Trong giai đoạn 2009 – 2011 khi dự án mới đi vào triển khai, TIC
gặp những khó khăn trong việc huy động vốn cam kết từ 09 cổ
đông sáng lập. Tính tới thời điểm cuối năm 2011, mới chỉ có xấp
xỉ 1.000/2.400 tỷ đồng được các cổ đông đóng góp cho TIC. Điều
này gây không ít khó khăn cho công tác đền bù, giải phóng mặt
bằng cũng như thực hiện một số hạng mục khác của dự án.
Tuy nhiên, cùng với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các
thông báo 164/TB-VPCP ngày 11/07/2011,số 52/TB-VPCP ngày

VĐL sau tái cơ cấu
(Tr.đ)

Số vốn góp luỹ kế
đến 25/6/2014

17/12/2012, số 1306/VPCP-KTN ngày 18/02/2013 và của Bộ
Công thương tại Công văn số 3461/BCT-CNNg ngày 12/04/2013
v/v góp vốn điều lệ của các Cổ đông vào TIC, chỉ 2 Cổ đông
Vinacomin và Thăng Long nghiêm túc thực hiện việc góp vốn
theo các quyết nghị của Hội đồng quản trị TIC, góp phần nâng
dần tỷ lệ vốn góp thực tế. Tính tới thời điểm 31/10/2013, tỷ lệ này
đã được nâng lên mức 1.368 tỷ đồng – tương đương với 57% vốn
điều lệ cam kết.
Theo Nghị quyết 01/NĐ-HĐQT ngày 05/08/2014 của Hội đồng
quản trị TIC, để tình hình góp vốn và cam kết góp vốn đảm bảo
tỷ lệ vốn góp 65% vốn điều lệ cam kết của 05 cổ đông hiện hữu
như sau:

Tổng số vốn sau khi
huy động đạt 65%
(Tr.đ)

Số vốn cần phải huy động
(đạt tỷ lệ 65%) (tr.đ)

1.248.000

52,00

711.360

51,89

3% đợt 1 (trước
11/12/2014)
37.440

Mitraco

312.000

13,00

179.659

13,10

7.541

15.600

23.141

202.800

13,00

Vnsteel
Bitexco

480.000
72.000

20,00
3,00

273.600
36.251

19,96
2,64

14.400
6.949

24.000
3.600

38.400
10.549

312.000
46.800

20,00
3,00

12,00
170.090
100 1.370.960

12,41
100

2.710
69.040

14.400
120.000

17.110
189.040

187.200
1.560.000

12,00
100

Số tiền Tỷ lệ %
Vinacomin

Thăng Long
Tổng cộng

288.000
2.400.000

Số tiền

Tỷ lệ %

5% đợt 2 (trước
31/3/2015)
62.400

Tổng cộng

Số tiền

Tỷ lệ %

99.840

811.200

52,00
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Trước mắt, để đảm bảo việc triển khai giai đoạn
I của Dự án, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương
(tại Công văn số 2770/BCT-CNNg ngày
23/03/2015 v/v đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự
án Sắt Thạch Khê, TIC đã đề nghị các cổ đông
tiếp tục thu xếp nguồn vốn và góp vốn đúng kỳ
hạn để thanh toán các khoản vay đến hạn và các
khoản cấp bách như tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản năm 2015, tiền điện khai trường,
lương cho người lao động, chi phí bóc đất tầng
phủ, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…

Cổ đông

Vinacomin
Mitraco
Vnsteel
Bitexco
Thăng Long
Tổng cộng

VĐL sau tái cơ cấu (Tr.đ)

Số tiền
1.248.000
312.000
480.000
72.000
288.000
2.400.000

Tỷ lệ %
52,00
13,00
20,00
3,00
12,00
100

(Công văn 306/TIC-KTTK ngày 21/04/2015 v/v
đôn đốc các cổ đông góp vốn điều lệ đạt 30%
mức đầu tư giai đoạn I tại TIC), TIC và các cổ
đông sẽ tiếp tục huy động thêm khoảng 619 tỷ
đồng, để đảm bảo vốn chủ sở hữu tham gia dự
án ở mức 2.033 tỷ - tương đương với 30% tổng
mức đầu tư sau thuế giai đoạn I của Dự án (giá
trị sau thuế 6.777 tỷ đồng – theo phê duyệt tại
Quyết định 01/QĐ-HĐQT ngày 02/12/2014 của
Hội đồng quản trị TIC).

Tổng giá trị VĐL phải góp
Số vốn góp luỹ kế đến
đủ theo tỷ lệ tái cơ cấu
31/03/2015 (Tr.đ)
đến 31/03/2015 (Tr.đ)

Số tiền
711.360
179.659
273.600
36.251
170.090
1.370.960

Tỷ lệ %
52,00
13,00
20,00
3,00
12,00
100

1.270.489
304.828
464.217
61.507
298.959
2.400.000

Giá trị mức
đầu tư giai
đoạn I (Tr.đ)

Giá trị phải góp
đến 30% vốn đầu
tư GĐ I (Tr.đ)

Giá trị mỗi cổ đông
phải góp trước
20/04/15 (Tr.đ)

6.774.411

1.076.329
258.243
393.274
52.107
253.271
2.033.223

327.529
78.584
119.674
15.856
77.071
618.713
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Hiệu quả kinh tế toàn bộ vòng đời Dự án
Xét trên góc độ kinh tế, toàn đời Dự án (02 giai đoạn,
vòng đời 50 năm) có tính khả thi với NPV khoảng 2.865
tỷ đồng và IRR 15,4% khá cao so với suất chiết khấu
được sử dụng (11,5%).

Xét toàn bộ vòng đời dự án (50 năm), theo thuyết minh Hiệu quả
kinh tế Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê
sau điều chỉnh như sau:
Số TT
1
2

Tên chỉ tiêu
Vốn đầu tư - Trước thuế ; Tr.đồng
NPV (r=11,5%) Tr.đồng

3
4
5
6
7
8

IRR (%)
Giá bán bình quân; đ/tấn
Chi phí sản xuất bình quân; đ/tấn
Giá thành sản xuất bình quân; đ/tấn
Thời gian thu hồi vốn
Tỷ số lợi ích/Chi phí (B/C)

Giá trị
13 505 977
2 865 116
15,4%
1 113 822
918 135
868 449
9,5
1,06
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Thông tin tài chính Giai đoạn I của Dự án
Việc tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế toàn bộ vòng đời Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Thạch Khê (như đã
trình bày tại Phần 3. Thông tin tài chính toàn Dự án) là cần thiết nhằm nhận thức được tầm quan trọng trong dài
hạn của Dự án mang tầm chiến lược quốc gia này đối với sự phát triển của đất nước và trên cơ sở phù hợp với các
đường lối chính sách quy hoạch khai thác khoáng sản đến năm 2030 của Đảng và Nhà nước.
Về mặt thiết kế, Giai đoạn I và Giai đoạn II của Dự án là hai phân kỳ khá độc lập. Trong đó, Giai đoạn I là bước khởi
đầu quan trọng, quyết định sự tồn vong của Dự án, đã và đang được chủ đầu tư triển khai, với mục tiêu xây dựng
hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Dự án, tạo nền tảng cho công tác triển khai Giai đoạn II mang lại hiệu quả tối đa cho
dự án.
Mặc dù hoạt động đầu tư mang tính chất cơ bản, tuy nhiên Giai đoạn I vẫn mang lại nguồn thu khá tốt cho chủ đầu
tư từ việc khai thác quặng nguyên khai trong lớp bóc đất đá. Vì vậy, công tác huy động vốn cho Giai đoạn I, thực
chất có thể coi là công tác huy động cho một dự án độc lập, có đủ năng lực tạo tiền để thực hiện các nghĩa vụ nợ.
Trên cơ sở kết quả thực hiện trong Giai đoạn I cũng như diễn biến cung cầu của thị trường quặng sắt trong thời gian
tới, TIC có thể cân nhắc triển khai Giai đoạn II với phương án xây dựng nhà máy tuyển để sản xuất ra 03 loại sản
phẩm với cỡ hạt sản phẩm từ 45-8mm (chiếm 18%), 8-0 mm (chiếm 37%), đồng thời tiếp tục nghiền – tuyển một
phần sản phẩm 8-0mm để sản xuất ra quặng vê viên -0,074 mm (chiếm 35,99%) và đuôi thải chiếm 9,01% nhằm tối
đa hóa hiệu quả của Dự án.
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Nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn huy động trong
Giai đoạn I của Dự án
Tổng mức đầu tư sau thuế trong Giai đoạn I đã được phê duyệt
trong FS của Dự án 6.716 tỷ đồng*, bao gồm các hạng mục
chính như sau:
Hạng mục chính (sau thuế)

Quy mô (đồng)

Chi phí xây dựng

2 456 140 654

Chi phí thiết bị

1 041 012 370

Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư

1 404 684 053

Chi phí quản lý dự án

38 728 972

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

544 077 420

Chi phí khác

690 849 874

Chi phí dự phòng

541 239 765

Tổng cộng

năm 2010), phần vốn còn lại là nguồn vốn vay thương mại và
vốn phát hành trái phiếu hoặc vốn huy động qua phát hành cổ
phiếu riêng lẻ. Do đó, cơ cấu nguồn vốn tài trợ trong giai đoạn I
của Dự án cụ thể như sau:
Nguồn vốn

Số tiền (nghìn.đ – sau thuế)

Tỷ trọng

Vốn chủ sở hữu

2.033.134.815

30,3%

Nguồn vốn khác

4.683.598.292

69,7%

Tổng

6.716.733.107

100%

(*) Theo FS, tổng mức đầu tư sau thuế này lên tới 6.777 tỷ đồng

6 716 733 107

Tương tự cơ cấu vốn chung của toàn Dự án, trong giai đoạn I,
TIC cần đảm bảo tối thiểu 30% nguồn vốn góp của chủ sở hữu
tham gia (theo quy định tại Điều 53, Luật khoáng sản ban hành
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Các hạng mục đầu tư trong Giai đoạn I của Dự án
Giai đoạn I của Dự án đã được triển khai xây dựng từ
năm 2007, trong đó được tài trợ chủ yếu bằng nguồn
vốn chủ sở hữu (quy mô lên tới 1.380 tỷ đồng)

Nguồn vốn tài trợ dự kiến sẽ đóng góp từ cổ đông vào một số
hạng mục trọng yếu như sau:
• Chi phí xây dựng: 478 tỷ đồng
• Chi phí giải phóng mặt bằng: 317 tỷ đồng
• Chi phí tư vấn đầu tư: 337 tỷ đồng
• Chi phí thiết bị: 139 tỷ đồng
• Chi phí khác: 80 tỷ đồng
Tổng chi phí đầu tư đã thực hiện là 1.380 tỷ đồng
Để hoàn thành Giai đoạn I, thời gian dự kiến triển khai còn lại
được xác định còn khoảng 03 năm với kế hoạch giải ngân trong
từng năm cụ thể như sau:
Từ bảng phân bổ vốn đầu tư ở trên, có thể thấy nhu cầu vốn sau
thuế để hoàn tất Giai đoạn I dự kiến là 5.335 tỷ đồng, trong đó
kế hoạch giải ngân cho năm đầu tiên tái khởi động dự án là
2.121 tỷ đồng, tập trung vào một số hạng mục chính được thể
hiệ trong bảng đính kèm.

Giai đoạn I
Nội dung

CP xây dựng

Bảng phân bổ vốn đầu tư

Sau thuế Năm XD thứ 1

Năm XD thứ 2

Năm XD thứ 3

1.978.044.329

507.077.863

735.616.525

735.349.941

912.865.166

683.322.014

54.513.564

175.029.588

1.087.684.053

411.228.018

338.228.017

338.228.018

8.567.244

2.689.279

4.568.498

1.309.467

CP tư vấn đầu tư xây
dựng côngtrình

238.609.278

173.043.688

49.376.333

16.189.257

CP khác

568.734.996

215.549.281

91.996.458

261.189.257

CP dự phòng

541.239.765

128.173.271

182.060.612

231.005.882

5.335.744.831

2.121.083.414

1.456.360.007

1.758.301.410

CP thiết bị
CP bồi thường, hỗ trợ
tái định cư
CP quản lý dự án

Tổng cộng

Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư – 1.088 tỷ đồng
Công tác giải tỏa là một trong những hạng mục quan trọng nhất
của Dự án nhằm tạo mặt bằng thống nhất trước khi có thể triển
khai thi công đồng bộ các cấu phần còn lại. Ngoài mục đích tạo
khai trường để triển khai dự án, việc thúc đẩy tiến độ giải phóng
mặt bằng còn giúp hạn chế khiếu nại từ các hộ dân trong thời
gian vừa qua, đảm bảo dự án được triển khai thuận lợi. Với diện
tích dự án khá lớn, hơn 4.000 ha (trong đó diện tích khai trường
là 527 ha), công tác giải tỏa sẽ được thực hiện dàn trải trong 03
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năm, với tổng mức đầu tư trong năm đầu tiên khi
dự án khởi động trở lại là 411 tỷ đồng.
Chi phí xây dựng – 1.978 tỷ đồng
Chi phí xây dựng bao gồm 02 cấu phần chính: Bóc
đất và Hệ thống cơ tuyển, xây dựng, cung cấp điện,
thông tin liên lạc tự động hóa.
Hoạt động bóc đất xây dựng cơ bản được triển khai
trên cơ sở kế hoạch khai thác hàng năm và dự kiến
sẽ hoàn tất sau 03 năm, trong đó chi phí năm đầu
tiên dự kiến vào khoảng 106 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí cho phần cơ tuyển chủ yếu
tập trung vào một số hạng mục chính như hệ thống
băng tải vận chuyển đến bãi thải, hệ thống điện
trung thế (35 kV), mặt bằng khai trường, hạ tầng
giao thông tại khai trường, hệ thống thoát nước và
đặc biệt là Tuyến đê chắn bãi thải lấn biển (chiếm
đến 26% tổng chi phí) với tổng dự toán trong năm
đầu tiên là 355 tỷ đồng.
Chi phí thiết bị - 912 tỷ đồng
Về cơ bản, chi phí thiết bị trong giai đoạn I bao
gồm 02 cấu phần chính là Thiết bị khai thác (241 tỷ
đồng, chiếm 27%) và Hệ thống Cơ tuyển, xây dựng,
cung cấp điện, thông tin liên lạc, tự động hóa (658
tỷ đồng, chiếm 73%).
Hệ thống Cơ tuyển, xây dựng, cung cấp điện, thông
tin liên lạc... với cấu phần lớn nhất (chiếm tới 77%
tổng mức chi phí) là Hệ thống băng tải vận tải cát
tới bãi thải lấn biển dự kiến được ưu tiên hoàn
thiện ngay trong năm đầu tiên (với tổng mức đầu tư

là 617 tỷ đồng) nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả
của công tác vận chuyển chất thải trong giai đoạn
xây dựng cơ bản. Chi phí trong 02 năm tiếp sau
không đáng kể, chủ yếu là chi phí tạo mặt bằng để
xây dựng nhà máy tuyển quặng trong giai đoạn II.
Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công
tác xây dựng cơ bản, thiết bị khai thác trong 02 năm
đầu tiên sẽ được đầu tư ở mức độ phù hợp nhằm
tận dụng được khối lượng khai thác trong giai đoạn
bóc đất. Theo đó quy mô giải ngân trong năm đầu
tiên chỉ vào khoảng 66 tỷ đồng, là 01 dây chuyền
nghiền sàng với công suất 1,4 triệu tấn/năm, phù
hợp với quy mô khai thác trong năm đầu tiên là
800.000 tấn/năm.
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình – 238
tỷ đồng
Về cơ bản, hạng mục này sẽ phải được hoàn thành
trước khi dự án được triển khai nhằm đảm bảo tính
tính đồng nhất và an toàn. Chủ đầu tư sẽ phải thực
hiện thanh toán toàn bộ chi phí cho đơn vị tư vấn
sau khi nghiệm thu. Theo đó, phần lớn chi phí này
đã được chủ đầu tư tài trợ bằng nguồn vốn chủ sở
hữu trong giai đoạn 04 năm xây dựng cơ bản 2010
- 2014, với tổng giá trị lên tới 336 tỷ đồng; phần giá
trị chưa thực hiện trong giai đoạn I chỉ còn khoảng
238 tỷ đồng sẽ được hoàn tất trong 03 năm tiếp
theo, tập trung giải ngân trong năm thứ nhất (173
tỷ đồng), chủ yếu cho việc lập Thiết kế kỹ thuật –
Tổng dự toán, lập kỹ thuật đê lấn biển, và lập thiết
kế bản vẽ thi công.
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Phần II. Phương án huy động vốn
Trên cơ sở đặc điểm khai thác của mỏ sắt Thạch Khê, kế hoạch
triển khai dự án và năng lực tài chính của doanh nghiệp,
phương án huy động vốn được thiết lập nhằm đưa ra kế
hoạch tài trợ phù hợp với nhu cầu sử dụng nguồn vốn của
doanh nghiệp và đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.
Các nội dung chính của Phần bao gồm:
Thông tin về đối tượng thực hiện huy động vốn 
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Đánh giá năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư 
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Tính phù hợp của công cụ huy động 
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Sản lượng và doanh thu tiêu thụ giai đoạn I 

70
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Thông tin về đối tượng thực hiện huy động vốn
Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê

Logo

Trụ sở chính

64 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại

0393.897198

Giấy CN ĐKKD

số 3000408242 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 01 tháng 6 năm 2012

Vốn điều lệ (theo GCN ĐKKD)

2.400 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh

• Thăm dò, đầu tư, khai thác, làm giàu quặng sắt và các loại khoáng sản khác
• Mua, bán quặng sắt và các sản phẩm từ quặng sắt và khoáng sản khác
• Xây dựng các công trình công nghiệp, luyện kim, giao thông và dân dụng
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Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

Đại hội đồng cổ đông
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban QLDA

Các phòng KT

Phòng Nghiệp vụ

Các PXSX chính

Các PXSX phụ trợ
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Đánh giá năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (Công ty) hoạt động theo Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 28 03 000 375 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 2 tháng 4 năm 2007; đã
được sửa đổi lần thứ 1 ngày 11 tháng 02 năm 2009, sửa đổi lần 2
số: 3000 408 242 ngày 01 tháng 6 năm 2012.
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ
đông thông qua ngày 13/3/2007 và đãđược sửa đổi bổ sung lần 2
ngày 23/6/2009 và sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 17/11/2011; Theo
Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2012, Ông Nguyễn
Văn Sinh được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của
Công ty cổ phần sắt Thạch Khê với chức danh là Tổng giám đốc

STT Tên cổ đông
1
2
3
4
5
Tổng

Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
Tổng công ty Thép Việt Nam
Công ty TNHH SX Kinh doanh XNK Bình Minh
Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long

Mức vốn
Mức vốn
góp thực tế
góp cam kết
(tỷ đồng)
(tỷ đồng)
(*)
711,360
1.248
179,659
312
273,600
480
36,251
72
170,090
288
1,370,960
2.400

Tỷ lệ
(%)
52%
13%
20%
3%
12%
100%

(*) Số liệu tại Nghị quyết 01/NQ-HĐQT của TIC ngày 05/08/14
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Đánh giá hiện trạng tài chính của chủ đầu tư

Quy mô tổng tài sản của doanh
nghiệp không có sự thay đổi lớn
nào trong giai đoạn 2012 trở lại
đây do dự án duy nhất công ty
đang triển khai là dự án sắt Thạch
Khê vẫn đang trong quá trình kêu
gọi và huy động nguồn vốn đầu tư.
Cơ cấu tài sản
Tổng tài sản của Công ty tăng từ 1.364
tỷ năm 2012 lên 1.471 tỷ năm 2013 và
1.618 tỷ năm 2014.
Cán cân tài sản của công ty đang
nghiêng về phía tài sản dài hạn do dự
án khai thác quặng sắt Thạch Khê đang
trong quá trình triển khai.
Cơ cấu tài sản ngắn hạn/dài hạn tại
thời điểm 31/12/2014 của công ty là
23%/77% với giá trị tài sản ngắn hạn

và dài hạn lần lượt là 373 và 1.245 tỷ
đồng trên tổng tài sản 1.618 tỷ.
Cơ cấu tài sản Công ty Cổ phần Sắt Thạch
Khê (tỷ đồng)

2014

373,35

2013

411,47

2012 331,39

1.245,33

Tài sản dài hạn chiếm phần lớn là chi
phí xây dựng cơ bản dở dang của dự
án khai thác quặng sắt (số dư tại
31/12/2014 là 1.069 tỷ đồng, chiếm
85,8% tài sản dài hạn). Tài sản dài hạn
còn lại là tài sản cố định phục vụ cho
việc khai thác mỏ (174 tỷ) và tài sản vô
hình là quyền sử dụng đất (19,6 tỷ).

1.059,66

1.032,75

1000
Tài sản ngắn hạn

là chi phí đền bù và chi phí giải phóng
mặt bằng dự án) đối với Ban quản lý
khu vực mỏ sắt Thạch Khê nhưng công
ty chưa thực hiện việc quyết toán. Các
khoản mục khác chiếm tỷ lệ không
đáng kể do dự án vẫn đang trong quá
trình đầu tư.

2000

Tài sản dài hạn

Trong tài sản ngắn hạn, chiếm phần
lớn là các khoản phải thu khác
(87,8%). Bản chất của khoản mục này
là khoản phải thu của các hạng mục
công trình dự án đã triển khai (cụ thể

Cơ cấu nguồn vốn
Hầu như toàn bộ chi phí đầu tư khai
thác mỏ tính đến thời điểm hiện tại
đều được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu.
Tính đến thời điểm 31/12/2014,vốn
chủ sở hữu thực góp của công ty là
1.411 tỷ đồng (tổng chi phí xây dựng

cho dự án mỏ tính đến 31/12/2014 là
1.243 tỷ đồng).
Cơ cấu nguồn vốn Công ty Cổ phần Sắt
Thạch Khê (tỷ đồng)

2014

205

2013 153

2012 190

Nợ phải trả

1.414

1.318

1.174

1.000

2.000

Vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ Nợ /vốn chủ sở hữu của doanh
nghiệp đang duy trì khá thấp, dư nợ
vay toàn bộ là dư nợ ngắn hạn (109 tỷ
đồng tại 31/12/2014).Điều này giúp
cho doanh nghiệp có được cơ cấu
nguồn vốn lành mạnh, hạn chế rủi ro
về thanh khoản.
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Tính phù hợp của công cụ huy động
Các công cụ huy động vốn & tính phù hợp đối
với Dự án
Thông thường chủ đầu tư dự án có thể huy động
vốn thông qua thị trường vốn và thị trường nợ,
cụ thể như sau:
Huy động từ thị trường vốn
Chủ đầu tư dự án có thể gia tăng nguồn vốn chủ
sở hữu thông qua hình thức phát hành cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành cổ phiếu
riêng lẻ cho cổ đông bên ngoài.
Đối với nhóm cổ đông hiện hữu, đến thời điểm
hiện tại, quy mô vốn thực góp của Dự án mới chỉ
đạt 57,5% vốn điều lệ cam kết (1.380 tỷ đồng vốn
thực góp so với 2.400 tỷ đồng vốn điều lệ cam
kết) một phần do trong giai đoạn trước, Dự án
chưa hoàn thiện phương án điều chỉnh và Thiết
kế kỹ thuật cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt nên các cổ đông chậm trễ góp vốn, một
phần khác do khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng
tới năng lực tài chính của các cổ đông hiện hữu.
Do đó, phương án tăng vốn phát hành cho cổ
đông hiện hữu được đánh giá là không khả thi.

Mặt khác, trong khi năng lực tạo tiền hiện tại của
Dự án còn hạn chế, cam kết góp vốn của cổ đông
hiện hữu chưa được thực hiện đầy đủ đã làm
giảm sức hấp dẫn đối với nhàđầu tư tài chính, thì
quá trình tìm kiếm và chào bán cổ phiếu cho cổ
đông chiến lược khó có khả năng hoàn tất được
trong ngắn hạn, không đáp ứng được nhu cầu
vốn đầu tư cấp thiết vào thời điểm hiện tại, ảnh
hưởng đến tiến độ triển khai Dự án - là một
trong những thành tố trọng yếu quyết định sự
hiệu quả của Dự án.
Vì vậy, nhìn chung phương án huy động thông
qua thị trường vốn là chưa phù hợp và thiếu tính
khả thi trong giai đoạn đầu của dự án. Phương
án này được kỳ vọng sẽ đem lại nguồn vốn ốn
định cho Dự án sau khi quá trình xây dựng cơ
bản được hoàn tất, Dự án được khai thác đồng
bộ và mang lại dòng tiền dồi dào.
Huy động từ thị trường nợ
Như vậy, loại trừ nguồn vốn chủ sở hữu, TIC có
thể thực hiện việc huy động nguồn vốn tài trợ dự
án thông qua 02 công cụ nợ còn lại là: Vay
thương mại và Phát hành trái phiếu, với quy mô
phù hợp với tính chất của từng hạng mục đầu tư,
cụ thể như sau:

Vay thương mại: Là một trong những công cụ truyền
thống trong hoạt động huy động vốn và được các doanh
nghiệp ưa chuộng khi triển khai dự án, tuy nhiên vay
thương mại phù hợp hơn với các hạng mục giải ngân
theo tiến độ, vào giai đoạn dự án bắt đầu có năng lực tạo
tiền, nhằm đảm bảo thanh toán nghĩa vụ nợ có quy mô
lớn (bao gồm cả lãi và gốc).
Phát hành trái phiếu: Bên cạnh hình thức vay thương
mại, trái phiếu doanh nghiệp hiện là một kênh đầu tư
hấp dẫn đối với các tổ chức tín dụng nhằm khai thông
nguồn vốn hiện đang ứ đọng tại hệ thống.
Khác với tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp không phải
thanh toán gốc trong thời gian đầu, mà chỉ phải thanh
toán lãi định kỳ và thanh toán gốc trái phiếu tại thời
điểm đáo hạn, giúp doanh nghiệp tích lũy được nguồn
vốn phục vụ hoạt động đầu tư, đảm bảo hiệu quả kinh
doanh của dự án.
Đối với dự án Sắt Thạch Khê, Vay thương mại và Phát
hành trái phiếu là 02 công cụ không thể tách rời, tùy
thuộc vào tính chất của các khoản mục giải ngân và thời
điểm giải ngân, chủ đầu tư sẽ sử dụng các công cụ này
một cách phù hợp nhằm đảm bảo dự án được triển khai
một cách hiệu quả.
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Cụ thể, trong phân kỳ đầu tư 03 năm của giai đoạn I, sau thời gian
tạm dừng, năm thứ nhất tái khởi động lại dự án được coi là năm bản
lề, với nhiều hạng mục mang tính đầu tư tổng lực. Theo đó, trong
năm thứ 1, nguồn vốn chủ sở hữu (góp thêm theo cam kết) và
nguồn vốn trái phiếu sẽ được ưu tiên sử dụng tài trợ cho những
hạng mục có tính chất thanh toán đồng loạt, có thể chưa mang lại
nguồn doanh thu lớn, nhằm giảm áp lực tài chính cho dự án (do trái
phiếu chỉ thanh toán gốc vay vào thời điểm cuối kỳ).
Nguồn vốn vay sẽ được sử dụng tài trợ chính cho các hạng mục máy
móc thiết bị, sẽ được triển khai sau khi hạ tầng cơ bản của dự án
được hoàn tất từng phần, đảm bảo hoạt động tạo tiền cho dự án.
Trên cơ sở tính toán theo các giả định mang tính cẩn trọng, thời
gian hoàn vốn của dự án ước tính vào khoảng 10 năm, theo đó kỳ
hạn của nguồn vốn vay tài trợ cũng được xác định là 10 năm, thời
gian ân hạn là 2 năm.
Để giảm áp lực cho các cổ đông và có thể huy động từng phần trên
cơ sở nhu cầu thực tế phát sinh của dự án, nguồn vốn chủ sở hữu sẽ
được sử dụng để tài trợ cho các hạng mục còn lại hiện mang tính
chất dự toán như chi phí dự phòng, chi phí khác (trong đó phần lớn
là chi phí lãi vay) và chi phí có khả năng đàm phán chậm thanh toán
(chi phí tư vấn xây dựng đầu tư)
Trên cơ sở phân tích chi tiết các hạng mục đầu tư tại mục 3.1 Phần
I,, vai trò của mỗi công cụ nợ trong năm thứ nhất tái khởi động dự
án sẽ được sử dụng cụ thể như sau:
Phát hành trái phiếu: Vốn huy động từ phát hành trái phiếu sẽ được
sử dụng để tài trợ các hạng mục có tính trọng yếu, cần triển khai
ngay và giải ngân một lần trong thời gian ngắn. Theo đó, quy mô
phát hành dự kiến được xác định vào khoảng 500 tỷ đồng, tài trợ
cho 02 hạng mục:

• Chi phí bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng: 411 tỷ đồng
• Chi phí bóc đất (nằm trong cấu phần chi phí xây dựng): 106 tỷ đồng
Trong giai đoạn đầu triển khai, dự án chưa có năng lực tạo tiền trong ngắn
hạn, khó tạo hấp dẫn đối với nhà đầu tư vốn cổ phần, theo đó trái phiếu phát
hành được dự kiến là trái phiếu trơn, kỳ hạn 05 năm. Tại thời điểm đáo hạn
trái phiếu, tùy thuộc vào diễn biến thị trường và tình hình kinh doanh nội
tại, doanh nghiệp có thể thực hiện tiếp việc phát hành trái phiếu hoán đổi
hoặc trái phiếu bắc cầu nhằm đảm bảo năng lực tài trợ dài hạn cho dự án.
Vốn vay thương mại: Vốn vay thương mại sẽ đươc huy động với quy mô
1.000 tỷ đồng, nhằm tài trợ cho những hạng mục hạ tầng của dự án, đảm
bảo công tác triển khai sau khi có mặt bằng khai trường, cụ thể vào các
khoản mục sau:
• Chi phí thiết bị: 617 tỷ đồng
Chi phí hạng mục Cơ tuyển, xây dựng, cung cấp điện, thông tin liên lạc, tự
động hóa, mặt bằng (nằm trong cấu phần Chi phí xây dựng, loại trừ cấu
phần Chi phí bóc đất): 355 tỷ đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu: Để đáp ứng yêu cầu quy định tại Luật Khoáng sản
mới (ban hành sau thời điểm cấp Giấy phép khai thác mỏ), TIC đã ban hành
công văn 306/TIC-KTTK ngày 21/04/2015 yêu cầu các cổ đông thực hiện
việc góp vốn lên mức 2.033 tỷ đồng, tăng thêm 653 tỷ đồng so với quy mô
vốn hiện hữu (1.380 tỷ đồng), sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hạng mục
còn lại, bao gồm:
• Chi phí dự phòng: 128 tỷ đồng
• Các loại chi phí khác: 215 tỷ đồng
• Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình: 186 tỷ đồng
Đối với các hạng mục đầu tư trong năm thứ 2 và năm thứ 3, nguồn vốn dự
án hiện được xây dựng theo phương án được tài trợ hoàn toàn bằng các vốn
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vay thương mại từ các định chế tài chính. Đối với những
khoản vay có quy mô lớn, cơ cấu phức tạp như Dự án Sắt
Thạch Khê, hình thức tài trợ dự kiến sẽ được triển khai
theo phương án cho vay hợp vốn, là khoản vay được cấp
bởi một nhóm các ngân hàng, trong đó thường được “thu
xếp” bởi một ngân hàng có uy tín nhất trong tổ hợp ngân
hàng tài trợ.

tính phù hợp với bản chất được tài trợ cũng như cân
bằng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Đối với các hạng mục đầu tư
trong năm thứ 2 và năm thứ
3, nguồn vốn dự án hiện được
xây dựng theo phương án
được tài trợ hoàn toàn bằng
các vốn vay thương mại từ các
định chế tài chính.

Trên cơ sở phân tích và đánh giá tính cần thiết và phù
hợp đối với từng công cụ huy động, cơ cấu tài trợ dự án
cho giai đoạn I được dự kiến như sau

Căn cứ vào tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh của dự án, và xu hướng vận động của thị trường
vốn, bên cạnh công cu vay thương mại, tổ chức phát
hành có thể cân nhắc huy động thông qua công cụ trái
phiếu (trái phiếu trơn và trái phiếu chuyển đổi) đảm bảo

Phân kỳ đầu tư

Tổng đầu tư
Đã đầu tư
Còn phải đầu tư
Năm 1

CPXD

CPTB

GPMB

QLDA

TVĐTXD

2.456.140.654

1.052.282.134

478.096.325

1.404.684.053

38.728.972

574.979.325

648.678.204

541.239.765

6.716.733.107

139.416.968

317.000.000

30.161.727

336.370.047

79.943.208

-

1.380.988.276

1.978.044.329

912.865.166

1.087.684.053

8.567.244

238.609.278

568.734.996

541.239.765

5.335.744.831

507.077.863

683.322.014

411.228.018

2.689.279

173.043.688

215.549.281

128.173.271

2.121.083.414

173.043.688

49.759.950

VCSH
Vốn huy động
Vay thương mại
PHTP
Năm 2

411.228.018

CP khác

Dự phòng

Tổng

634.031.656

507.077.863

683.322.014

-

2.689.279

-

165.789.331

128.173.271

1.487.051.758

7.077.863

683.322.014

-

2.689.279

-

165.789.331

128.173.271

987.051.758

54.513.564

338.228.017

4.568.498

49.376.333

91.996.458

182.060.612

1.456.360.007

500.000.000
735.616.525

500.000.000

VCSH
Vốn vay thương mại
Năm 3

735.616.525

54.513.564

338.228.017

4.568.498

49.376.333

91.996.458

182.060.612

1.456.360.007

735.349.941

175.029.588

338.228.018

1.309.467

16.189.257

261.189.257

231.005.882

1.758.301.410

VCSH
Vay thương mại

735.349.941

175.029.588

338.228.018

1.309.467

16.189.257

261.189.257

231.005.882

1.758.301.410
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Phương thức triển khai các công cụ nợ
Nguồn vốn chủ sở hữu
Sẽ được huy động ngay theo tinh thần của công văn 304/TIC
-KTTK ngày 21/04/2015 của Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê
v/v đôn đốc các cổ đông góp vốn điều lệ đạt 30% mức đầu tư
giai đoạn I tại TIC.

Trái phiếu chuyển đổi
Trái phiếu chuyển đổi là một loại chứng khoán nợ bao gồm 2
giá trị: giá trị của trái phiếu (thông qua định giá trái tức) và giá
trị quyền chọn chuyển đổi thành cổ phiếu tại một mức giá thỏa
thuận trước trong tương lai.

Nguồn vốn vay thương mại
Là nguồn vốn dài hạn tài trợ cho dự án, trong đó chủ đầu tư sẽ
thực hiện huy động trong năm đầu tiên là 1.000 tỷ đồng, với kỳ
hạn vay 10 năm.

Theo đó, tại thời điểm trái phiếu đáo hạn trái chủ sẽ có quyền
lựa chọn thực hiện việc chuyển đổi khoản nợ thành vốn cổ phần
của doanh nghiệp (theo một tỷ lệ định trước). Việc chuyển đổi
sẽ giúp khoản đầu tư có tính thanh khoản hơn (có thể bán lại
cho các nhà đầu tư mới quan tâm, muốn tham gia đầu tư vào dự
án), đồng thời làm giảm áp lực thanh toán nghĩa vụ nợ cho
doanh nghiệp khi chuyển khoản nợ thành vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn phát hành trái phiếu
Là một trong những nguồn vốn mang tính trọng yếu nhằm tái
khởi động lại dự án, với mục đích tài trợ cho những hạng mục
có tính cấp thiết, chủ đầu tư sẽ thực hiện phát hành trái phiếu
ngay trong năm đầu tiên trên cơ sở lựa chọn một trong hai sản
phẩm sau:
Trái phiếu thường
Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành với kỳ hạn 5 năm, không
chuyển đổi. Tại thời điểm đáo hạn, doanh nghiệp có thể phát
hành trái phiếu hoán đổi cho trái phiếu đến hạn, trong đó trái
chủ cũ được quyền ưu tiên trong việc đầu tư trái phiếu hoán đổi
phát hành mới.
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Đánh giá tính hiệu quả của Dự án trong Giai đoạn I
Lộ trình triển khai và nhu cầu huy động vốn trong Giai đoạn I
Mặc dù phương án đầu tư toàn bộ đời dự án (50 năm) cho thấy tính
khả thi với kết quả NPV và IRR khá cao (các thông số này theo FS đã
được thể hiện trong Phần 3.Tính toán và xác định nhu cầu vốn toàn
Dự án) và đã được cấp có thẩm quyền thông qua về mặt nguyên tắc
để TIC tiếp tục triển khai các nội dung tiếp theo, tuy nhiên, phương
án đầu tư toàn bộ đời dự án có một số hạn chế như:

tiêu thụ trong nước, đánh giá tác động của điều kiện địa chất và giải
pháp xử lý đều có độ tin cậy cao hơn trong khoảng thời gian 8-10
năm. Trong giai đoạn này, việc triển khai đánh giá chi tiết hơn đối với
các yếu tố chưa rõ ràng của Dự án được hoàn thiện và nâng cao độ
tin cậy của FS cho giai đoạn đầu tư dài hạn (trên 30 năm) tiếp theo
với quy mô và công suất lớn hơn (10 triệu tấn/năm).

• Thị trường tiêu thụ trong nước khó xác định và dự báo trong
khoảng thời gian dài;
• Tác động tiêu cực ảnh hưởng tới tổng mức đầu tư và giá thành
cũng như điều kiện địa chất mỏ tương đối phức tạp khó được
xác định rõ ràng trong khoảng thời gian dài;
• Phương án đổ thải ra biển đem lại lợi ích về tiết kiệm sử dụng
đất nông nghiệp, tiết kiệm chi phí đền bù và giải phóng mặt
bằng nhưng các hoạt động điều tra khảo sát khu vực đổ thải
và các thủ tục pháp lý chưa được tiến hành.
Vì vậy, xét từ góc nhìn của nhà đầu tư và các tổ chức cho vay, việc
cân nhắc phương án huy động vốn trong giai đoạn I khả thi hơn và
mang lại độ tin cậy cao hơn, do mọi yếu tố như đánh giá nhu cầu
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Đánh giá khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra
Công suất tiêu thụ của mỏ sắt Thạch Khê đến năm 2020
dự kiến là 7,42 triệu tấn, chủ yếu phục vụ cho mục đích
sản xuất gang thép.
Với yêu cầu của Chính phủ và mục tiêu phục vụ thị trường tiêu
thụ nội địa, tính đến ngày 31/07/2013, bằng Biên bản ghi nhớ về
lộ trình cung cấp quặng sắt và lộ trình đưa nhà máy thép vào
sản xuất, đầu ra cho sản phẩm của Dự án được xác định như
sau:

Năm
2015 2016
Kế hoạch khai thác quặng từ 2015÷2020
0,8
1,7
Quặng tiêu thụ theo cam kết giữa TIC với các đối tác
Công ty CP Thép Hòa Phát (Kinh Môn Hải Dương)
1
1
Công ty CP xuất nhập khẩu Thái Nguyên
(Kim Lương - Kim Thành - Hải Dương)
0,6
0,6
Công ty TNHH Nhật Phát (KCN II An
Lão, Hải Phòng)
0,5
0,5
Công ty TNHH thép KOBE -Nhật Bản
(KCN Đông Hồi, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
1,5
Nhà máy thép TIC Liên danh nước ngoài
(Vũng Áng , Hà Tĩnh)
Công ty TNHH Xuân Dương (2 địa
điểm:01 ở Lạng Sơn, 01 ở Tam Điệp)
0,12 0,12
Công ty Cổ phần gang thép Thanh Hóa
(Thôn Thanh Trung- Xã Thanh Kỳ- huyện
Như Thanh - Thanh Hóa)
0,2
0,2
Tổng
2,42 3,92

2017
1,9

2018
4,4

2019
5

2020 Tổng
5 18,8

1

1

1

1

6

0,6

0,6

0,6

0,6

3,6

0,5

0,5

0,5

0,5

3,0

3

3

3

3

13,5

-

2

2

2

6

0,12

0,12

0,12

0,12

0,72

0,2
5,42

0,2
7,42

0,2
7,42

0,2
1,2
7,42 34,02
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Dự báo và xây dựng kế hoạch giá bán

Giá bán sản phẩm quặng được xây dựng trước hết trên
cơ sở nghiên cứu tham khảo giá quặng sắt thị trường thế
giới (giá quặng sắt hiện đang dao động ở mức 50-60
USD/tấn, cập nhật tới tháng 03/2015), đồng thời căn
cứ vào giá tiêu thụ trong nước tại thời điểm lập dự án và
giá tiêu thụ thực tế của một số đơn vị thuộc
VINACOMIN trong thời gian gần đây dao động trong
khoảng 1,0 ÷ 1,2 triệu đồng/tấn, trung bình 1,1 triệu
đồng/tấn.
Xây dựng giá bán sản phẩm
Như đã phân tích ở trên, quặng sắt Thạch Khê có hàm lượng
kẽm 0,07%, cao hơn so với quặng thương mại thế giới, dẫn tới
khi sử dụng để sản xuất gang bằng công nghệ lò cao phải tăng
chi phí tiêu hao than cốc, tăng chi phí sửa chữa và bảo dưỡng lò
cao, giảm năng suất và khó khăn khi vận hành lò…. Xuất phát
từ sự khác biệt này so với các loại quặng thông thường, khi xác
định giá bán quặng sắt Thạch Khê, cần sử dụng phương pháp
định giá riêng biệt thay vì xác định giá chính xác bằng phương
pháp phân tích thị trường.
Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản được đề xuất sử dụng để
xác định giá quặng sắt mỏ Thạch Khê:

• Căn cứ giá quặng sắt trong khu vực châu Á Thái Bình Dương
làm giá tham chiếu để tính toán. Cụ thể sẽ lấy giá quặng của
Australia đã bán cho các nhà sản xuất thép ở châu Á trong
giai đoạn từ 2002 – 2007.
• Căn cứ giá quặng cám (ore fines) làm giá cơ sở, giá quặng cục
(lump ore) sẽ được điều chỉnh tăng lên ít nhất là 15%. Thông
thường ở Australia, giá quặng cục cao hơn giá quặng cám từ
28÷30%. Đối với Brazil, mức chênh lệch này chỉ khoảng 10%
(theo số liệu của UNTAD) và giá quặng vê viên (pellets) cao
hơn 1,5÷2 lần so với giá quặng cám.
Điều chỉnh giảm giá so với giá quặng thương mại ở khu vực
châu Á
Thông thường giá quặng sắt niêm yết theo “Giá đơn vị” là Cents
Mỹ/đơn vị tấn khô (Usc/dmtu) trong đó “Đơn vị” ở đây là 1%
hàm lượng Fe. Để chuyển đổi giá Đơn vị sang giá “USD/tấn”, lấy
“giá đơn vị” nhân với hàm lượng sắt (Fe) trong 1 tấn quặng khô.
Giá bán quặng thường được xác lập bởi các công ty khai thác
quặng lớn trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và các nhà
sản xuất thép lớn của châu Âu và châu Á. Trên thị trường châu
Á, giá quặng cám (có cỡ hạt dưới 6 mm) được thiết lập theo
chuẩn quặng sắt của Australia (hãng BHP Billiton hoặc
Hamersley).
Việc điều chỉnh giảm giá dựa vào mức tăng tiêu hao than cốc
khi sử dụng quặng sắt Thạch Khê để sản xuất gang theo công
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• Mức 2: Với mức tăng tiêu hao than cốc tối đa là 100 kg/tấn
gang thì mức điều chỉnh giảm giá sẽ là 155 USD x 0,10/1,65 =
9,3 USD/tấn quặng;
Từ năm 2000 đến nay, giá quặng sắt có những biến động lớn với
xu hướng tăng cao trong năm 2007 ÷ 2008. Đặc biệt năm 2005
giá quặng sắt cục (cỡ hạt > 6 mm) tăng 71,5% so với năm 2004.
Giá quặng sắt trong thời gian qua đã liên tục giảm do tình trạng
dư thừa cung. Trong tháng 3/2015, giá quặng sắt vẫn tiếp tục đi
xuống, và xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
Đầu tháng 3, giá quặng 62% Fe nhập về Trung Quốc là 62,8 $/
dmt CFR, sau đó xuống dưới 60 $/dmt vào cuối tuần đầu và tiếp
tục giảm sâu xuống mức 51 $/dmt vào ngày cuối cùng của tháng
3. Như vậy, chỉ trong 1 tháng giá quặng đã là giảm gần 12 $/dmt
và đánh dấu mức giá thấp nhất trong lịch sử 10 năm qua. Theo
đánh giá của TSI, giá quặng 62%Fe bình quân trong tháng 3 là
56,94 $/dmt CFR Trung Quốc.

Giá quặng sắt trong thời gian
qua đã tiệm cận mức thấp nhất
trong 10 năm trở lại đây và dự
kiến sẽ bình ổn trở lại.

Do giá quặng Fe đã tiệm cận mức thấp nhất trong vòng 10 năm
qua nên dự kiến trong giai đoạn tới, giá quặng Fe sẽ bình ổn trở
lại và ổn định ở mức 60USD/dmt.
nghệ lò cao. Với giá than cốc (giá cơ sở) là 155 USD/tấn và mức
tiêu hao quặng sắt là 1,65 tấn quặng sắt/tấn gang lò cao, có thể
xác định giá quặng sắt Thạch Khê theo 02 mức điều chỉnh giảm
giá phụ thuộc vào mức tăng tiêu hao than cốc trên 1 tấn gang
như sau:
• Mức 1: Với mức tăng tiêu hao than cốc tối thiểu là 35 kg/tấn
gang thì mức điều chỉnh giảm giá sẽ là 155 USD x 0,030/1,65
= 3,2 USD/tấn quặng;

Giá bán sản phẩm trong giai đoạn I của dự án được dự kiến cụ
thể như sau:
• Quặng nguyên khai: 850 000đồng/tấn.
• Quặng cỡ 45 – 8mm (quặng cục): 1.092.000đồng/tấn.
• Quặng cỡ 0 – 8mm (quặng cám): 1.050.000đồng/tấn.
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Trình tự & kế hoạch khai thác dự kiến
trong giai đoạn I
Trình tự khai thác được thực
hiện phù hợp với đặc điểm
địa hình, địa chất, và điều
kiện khí hậu hai mùa mưa
– khô tại địa bàn khai thác.

Trình tự và kế hoạch khai thác
Với đặc điểm địa hình, địa chất, điều kiện sản trạng của thân
quặng và thời tiết khí hậu của vùng và không gian khai
trường mỏ, đặc biệt là công tác khai thác hoàn toàn dưới
mức thoát nước tự chảy nên điều chỉnh công nghệ đào sâu từ
đáy moong 1 cấp sang đáy moong 2 cấp. Trong mùa mưa,
tiến hành bóc đất đá và khai thác quặng ở các tầng trên cao,
còn tầng dưới cùng được sử dụng làm hồ chứa nước. Trước
khi chuyển sang mùa khô, cần bơm cạn moong để đầu mùa
khô có thể đưa thiết bị xuống đáy moong. Công tác khai thác
được thực hiện từ khu trung tâm và phát triển dần về phía
Bắc và Nam. Lịch XDCB và khai thác mỏ sau điều chỉnh như
sau:
• Giai đoạn XDCB (07 năm): bóc 42 triệu m3 (từ 2008-2011
đã bóc 12,7 triệu m3 và khai thác được 4,4 triệu tấn quặng;
• Trong giai đoạn 1 (07 năm): Mỗi năm bóc 13-13,5 triệu
m3/năm và khai thác với công suất 5 triệu tấn/năm, trong
đó năm khai thác thứ nhất là 4,4 triệu tấn/năm và năm
khai thác thứ 7 là 8 triệu tấn/năm;

• Công trường xúc/khoan, các phân xưởng vận tải, phân
xưởng cơ điện và bảo dưỡng ô tô, phân xưởng sửa chữa cơ
khí, phân xưởng trạm mạng, trạm bơm và công trường
băng tải, mặt bằng sân công nghiệp;
• Các tuyến đường từ khai trường đi tỉnh lộ, đi ra cảng,
đường ven biển, đường bãi thải sét, đường từ mặt bằng
sân công nghiệp ra khai trường;
• Cầu số 1,2,3,4;
• Nhà điều hành các phân xưởng, nhà đa năng, kho vận tư;
• Hệ thống các băng tải vận tải cát tới bãi thải lấn biêlr
• Hệ thống các trạm bơm;
• Hệ thống các mương thoát nước;
• Hệ thống cung cấp điện ,nước, thông tin liên lạc và tự
động hóa

Các hạng mục xây dựng chính phục vụ khai thác
• Tuyến đê chắn bãi thải trong đất liền;
• Tuyến đê chắn bãi thải lấn biển;
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• Hạch toán giá thành sản phẩm được xây dựng dựa trên kế
hoạch sản xuất hàng năm của dự án. Căn cứ để tính chi phí là
các thông số kỹ thuật của hệ thống khai thác, các sơ đồ vận
tải trong và ngoài mỏ, các định mức kinh tế kỹ thuật hiện
đang áp dụng trong ngành.
• Chi phí vật liệu, nhiên liệu: Được tính trên cơ sở định mức
tiêu hao của các thiết bị khai thác, giá vật tư lấy theo giá thực
tế trên thị trường tại thời điểm tính.
• Điện năng: Giá điện căn cứ vào giá hiện hành do Chính phủ
quy định tại quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của
Bộ Công Thương.

• Chi phí thuê ngoài: Thuê ngoài nổ mìn đá cứng và quặng
hàng năm. Thuê xúc bốc, san gạt và vận chuyển cát trong thời
gian xây dựng cơ bản.
• Chi phí sản xuất chung: Được tính theo quy định của Tập
đoàn theo tỷ lệ % trên chi phí sản xuất trực tiếp.
• Chi phí quản lý bao gồm: Chi phí phục vụ cho công tác quản
lý, phí quản lý cấp trên...
• Chi phí tập trung bao gồm: Chi phí thăm dò khoáng sản, cấp
cứu mỏ và hỗ trợ đào tạo y tế... được tính theo quy định của
Tập đoàn

• Tiền lương: Bao gồm các khoản tiền lương, tiền công và phụ
cấp có tính chất lương phải trả cho người lao động theo năng
suất đạt được. Định biên lao động theo biên chế của dự án.
Hệ số lương được tính theo quyết định số 1666/QĐ-TKV
ngày 30/7/2014 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng
sản Việt Nam.
• Bảo hiểm các loại: Căn cứ vào nghị định số 152/2006/NĐ-CP
ngày 22/12/2006 của Chính phủ; Nghị định số 127/2008/
NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ và nghị định số
62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ.
• Khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo quyết định số 45/2013/
QĐ-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.
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Các loại thuế
• Thuế thu nhập doanh nghiệp: Căn cứ Nghị định số 218/2013/
NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ.
• Thuế tài nguyên: Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày
14/5/2010 của Chính phủ; Thông tư số 105/2010/TT-BTC
ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 712/2013/
UBTVQH13 ngày 16/12/2013.

khoáng sản theo Dự án này; Số tiền ký quỹ những lần sau,
2.616.152.510 đồng/lần ký quỹ, thực hiện trước ngày 31/01
của năm tiếp theo.

• Phí môi trường: Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày
25/8/2011 của Chính phủ.
• Chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản: căn cứ Nghị định số
203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ.
• Chi phí ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường: Căn cứ Quyết
định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Chính phủ. Cụ
thể, đối với Dự án điều chỉnh khai thác và tuyển quặng sắt
mỏ Thạch Khê, theo Điều 2 của Quyết định 1753/QĐBTNMT ngày 23/09/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường v/v
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải
tạo phục hồi môi trường của Dự án “Điều chỉnh khai thác và
tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh”:
• Tổng kinh phí (sau thuế) giành cho cải tạo, phục hồi môi
trường: 89.256.968.003 đồng;
• Số lần ký quỹ: 30 lần: Lần 1,Số tiền ký quỹ lần đầu bằng 15%
tổng số tiền ký quỹ là 13.388.545.200 đồng. Việc ký quỹ được
thực hiện trước khi bắt đầu tiến hành hoạt động khai thác
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Sản lượng và doanh thu tiêu thụ giai đoạn I
Tỷ lệ quặng cỡ 45-8mm/quặng cơ 0-8mm được giả định ở mức 18-82%.
Đơn giá quặng nguyên khai ở mức 850.000/tấn, đơn giá quặng 45-8mm: 1.092.000 đồng tấn; đơn giá quặng cỡ 0-8mm:1.050
đồng/tấn
Doanh thu
Sản lượng quặng (tấn)
Quặng nguyên khai
Quặng cỡ 45-8mm
Quặng cỡ 0-8mm
Doanh thu (triệu đồng)
Giá bán bình quân (đồng/tấn)
Doanh thu
Sản lượng quặng (tấn)
Quặng nguyên khai
Quặng cỡ 45-8mm
Quặng cỡ 0-8mm
Doanh thu (triệu đồng)
Giá bán bình quân (đồng/tấn)
Doanh thu
Sản lượng quặng (tấn)
Quặng nguyên khai
Quặng cỡ 45-8mm
Quặng cỡ 0-8mm
Doanh thu (triệu đồng)
Giá bán bình quân (đồng/tấn)

2016
800.000
800.000

2017
1.700.000
1.700.000

2018
3.500.000
3.500.000

2019
4.400.000

2020
5.000.000

2021
5.000.000

2022
5.000.000

2023
5.000.000

2024
5.000.000

2025
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2030
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2031
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2032
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2033
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2034
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2035
5.000.000

680.000
850.000
2026
5.000.000

1.445.000
850.000
2027
5.000.000

2.975.000
850.000
2028
5.000.000

792.000
3.608.000
4.653.264
1.057.560
2029
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2036
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2037
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2038
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2039
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2040
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2041
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2042
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2043
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2044
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2045
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
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Sản lượng và doanh thu tiêu thụ
Doanh thu
Sản lượng quặng (tấn)
Quặng nguyên khai

2046
5.000.000

2047
5.000.000

2048
5.000.000

2049
5.000.000

2050
5.000.000

2051
5.000.000

2052
5.000.000

2053
5.000.000

2054
5.000.000

2055
5.000.000

Quặng cỡ 45-8mm
Quặng cỡ 0-8mm
Doanh thu (triệu đồng)
Giá bán bình quân (đồng/tấn)
Doanh thu
Sản lượng quặng (tấn)
Quặng nguyên khai
Quặng cỡ 45-8mm
Quặng cỡ 0-8mm

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2056
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2057
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2058
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2059
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2060
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560
2061
5.000.000

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000
5.287.800
1.057.560

900.000
4.100.000

900.000
4.100.000

900.000
4.100.000

900.000
4.100.000

900.000
4.100.000

900.000
4.100.000
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Sản lượng và doanh thu tiêu thụ
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Chi phí giá thành
Vật liệu
Nhiên liệu
Điện năng
Tiền lương
Bảo hiểm các loại
Khấu hao
Chi phí khác
Chi phí thuê ngoài
Giá thành sản xuất quặng (đồng/tấn)
Chi phí sản xuất chung
Chi phí quản lý
Các khoản thuế phí
Thuế tài nguyên
Phí môi trường
Chi phí tập trung
Chi phí quyền khai thác khoáng sản
Chi phí ký quỹ môi trường
Chi phí tiêu thụ
Giá thành tiêu thụ (đồng/tấn)

2016
2017
89.197
95.901
60.036
67.253
8.759
12.044
276.598
130.164
49.127
23.119
304.431
197.939
86.696
57.906
51.149
164.106
925.993
748.431
10.242
8.289
5.587
4.521
336.384
258.913
102.000
102.000
60.000
60.000
28.050
28.050
143.064
67.324
3.270
1.539
5.100
5.100
1.283.306 1.025.254

2018
131.514
69.725
12.044
63.222
11.229
128.008
45.732
83.909
545.385
6.055
3.303
223.498
102.000
60.000
28.050
32.700
747
5.100
783.341

2019
112.147
90.915
34.222
50.291
8.932
101.825
43.816
9.980
452.128
5.043
2.751
248.413
126.907
60.000
34.899
26.012
595
6.345
714.681

2020
108.277
85.257
34.222
44.256
7.860
89.606
40.643
9.985
420.107
4.691
2.559
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345
678.922

2021
116.208
86.521
34.222
44.256
7.860
89.606
41.654
12.677
433.004
4.833
2.636
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345
692.038

2022
112.234
88.124
34.222
44.256
7.860
89.606
41.393
12.677
430.372
4.804
2.620
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345
689.362

2023
113.950
89.437
34.222
44.256
7.860
89.606
41.726
12.545
433.602
4.839
2.640
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345
692.647

2024
115.462
89.290
34.222
44.256
7.860
89.606
41.876
12.545
435.116
4.856
2.649
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345
694.187

2025
190.574
98.173
48.360
70.794
12.549
89.606
56.106
16.835
582.996
6.483
3.536
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345
844.581
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STT
1
2
3
4
5
6
7
8

2026
220.546
123.617
48.360
70.794
12.549
71.094
60.165
22.398

2027
229.628
127.200
48.360
70.794
12.549
67.276
61.139
23.474

2028
232.867
133.488
48.360
70.794
12.549
61.044
61.501
25.355

2029
245.511
124.415
48.360
70.794
12.549
61.044
61.894
35.046

2030
248.814
128.346
48.360
70.794
12.549
61.044
62.690
35.046

2031
259.132
136.505
48.360
70.794
12.549
48.523
63.345
43.122

2032
271.750
144.645
53.759
70.794
12.549
40.186
65.305
50.121

2033
274.573
152.259
53.759
70.794
12.549
13.597
63.528
52.275

2034
282.855
156.322
53.759
70.794
12.549
7.162
64.178
58.197

2035
280.291
150.353
53.759
70.794
12.549
62.452
58.197

13

Chi phí giá thành
Vật liệu
Nhiên liệu
Điện năng
Tiền lương
Bảo hiểm các loại
Khấu hao
Chi phí khác
Chi phí thuê ngoài
Giá thành sản xuất quặng (đồng/
tấn)
Chi phí sản xuất chung
Chi phí quản lý
Các khoản thuế phí
Thuế tài nguyên
Phí môi trường
Chi phí tập trung
Chi phí quyền khai thác khoáng sản
Chi phí ký quỹ môi trường
Chi phí tiêu thụ

629.521
6.995
3.815
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345

640.419
7.114
3.881
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345

645.958
7.175
3.914
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345

659.614
7.326
3.996
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345

667.643
7.414
4.044
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345

682.329
7.575
4.132
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345

709.109
7.870
4.293
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345

693.334
7.696
4.198
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345

705.816
7.834
4.273
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345

688.394
7.642
4.168
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345

14

Giá thành tiêu thụ (đồng/tấn)

891.896

902.979

908.612

922.500

930.666

945.602

972.838

956.794

969.488

951.770

9
10
11
12
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STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Chi phí giá thành
Vật liệu
Nhiên liệu
Điện năng
Tiền lương
Bảo hiểm các loại
Khấu hao
Chi phí khác
Chi phí thuê ngoài
Giá thành sản xuất quặng (đồng/tấn)
Chi phí sản xuất chung
Chi phí quản lý
Các khoản thuế phí
Thuế tài nguyên
Phí môi trường
Chi phí tập trung
Chi phí quyền khai thác khoáng sản
Chi phí ký quỹ môi trường
Chi phí tiêu thụ
Giá thành tiêu thụ (đồng/tấn)

2036
267.751
113.499
53.759
70.794
12.549
57.019
58.197
633.567
7.039
3.839
245.220
126.907
60.000
34.899
22.890
523
6.345
896.011

2037
238.127
114.627
53.759
70.794
12.549
53.884
58.197
601.938
6.691
3.650
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
840.954

2038
242.365
119.835
53.759
70.794
12.549
54.923
60.351
614.576
6.830
3.726
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
853.807

2039
250.735
126.151
53.759
70.794
12.549
56.539
65.735
636.261
7.069
3.856
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
875.861

2040
251.039
129.801
53.759
70.794
12.549
56.974
65.735
640.650
7.117
3.882
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
880.324

2041
266.547
142.704
53.759
70.794
12.549
60.099
76.503
682.955
7.582
4.136
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
923.348

2042
269.805
149.703
53.759
70.794
12.549
61.227
76.503
694.340
7.708
4.204
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
934.927

2043
2044
2045
281.037
315.439
327.717
158.927
185.277
199.340
53.759
53.759
53.759
70.794
70.794
70.794
12.549
12.549
12.549
63.477
70.160
73.057
81.887
98.039
100.731
722.430
806.016
837.947
8.017
8.936
9.287
4.373
4.874
5.066
222.330
222.330
222.330
126.907
126.907
126.907
60.000
60.000
60.000
34.899
34.899
34.899
523
523
523
6.345
6.345
6.345
963.495 1.048.502 1.080.975
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STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Chi phí giá thành
Vật liệu
Nhiên liệu
Điện năng
Tiền lương
Bảo hiểm các loại
Khấu hao
Chi phí khác
Chi phí thuê ngoài
Giá thành sản xuất quặng (đồng/tấn)
Chi phí sản xuất chung
Chi phí quản lý
Các khoản thuế phí
Thuế tài nguyên
Phí môi trường
Chi phí tập trung
Chi phí quyền khai thác khoáng sản
Chi phí ký quỹ môi trường
Chi phí tiêu thụ
Giá thành tiêu thụ (đồng/tấn)

2046
2047
2048
324.328
325.994
317.221
198.325
197.839
190.057
53.759
53.759
53.759
70.794
70.794
70.794
12.549
12.549
12.549
72.573
72.703
70.882
99.654
98.577
95.347
831.982
832.215
810.608
9.222
9.224
8.986
5.030
5.031
4.902
222.330
222.330
222.330
126.907
126.907
126.907
60.000
60.000
60.000
34.899
34.899
34.899
523
523
523
6.345
6.345
6.345
1.074.909 1.075.146 1.053.172

2049
293.964
174.886
53.759
70.794
12.549
66.655
84.041
756.646
8.393
4.578
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
998.292

2050
278.292
157.666
53.759
70.794
12.549
63.037
77.521
713.617
7.920
4.320
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
954.532

2051
256.905
139.577
53.759
70.794
12.549
58.694
67.631
659.909
7.329
3.998
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
899.911

2052
255.087
136.141
55.425
70.794
12.549
58.300
66.702
654.997
7.275
3.968
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
894.916

2053
255.598
137.302
55.425
70.794
12.549
58.483
66.702
656.854
7.295
3.979
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
896.803

2054
246.449
130.194
55.425
70.794
12.549
56.695
61.318
633.424
7.037
3.839
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
872.975

2055
203.444
112.956
55.425
70.794
12.549
50.068
47.978
553.214
6.155
3.357
222.330
126.907
60.000
34.899
523
6.345
791.402
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Sản lượng và doanh thu tiêu thụ
STT

Chi phí giá thành

2056

2057

2058

2059

2060

2061

1

Vật liệu

186.740

159.305

132.573

99.042

68.715

43.039

2

Nhiên liệu

101.989

80.334

65.712

53.312

45.150

45.245

3

Điện năng

55.425

55.425

55.425

55.425

55.425

55.425

4

Tiền lương

70.794

70.794

70.794

70.794

48.613

24.306

5

Bảo hiểm các loại

12.549

12.549

12.549

12.549

7.860

3.930

6

Khấu hao

-

-

-

-

-

-

7

Chi phí khác

47.025

41.625

37.076

32.023

24.834

18.914

8

Chi phí thuê ngoài

41.951

32.155

22.640

13.430

7.627

2.749

9

Giá thành sản xuất quặng (đồng/tấn)

516.473

452.187

396.769

336.576

258.225

193.608

10

Chi phí sản xuất chung

5.751

5.044

4.434

3.772

2.910

2.199

11

Chi phí quản lý

3.137

2.751

2.419

2.058

1.587

1.200

12

Các khoản thuế phí

222.330

222.330

222.330

222.330

222.330

222.330

Thuế tài nguyên

126.907

126.907

126.907

126.907

126.907

126.907

Phí môi trường

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Chi phí tập trung

34.899

34.899

34.899

34.899

34.899

34.899

-

-

-

-

-

-

523

523

523

523

523

523

6.345

6.345

6.345

6.345

6.345

6.345

754.036

688.657

632.297

571.081

491.398

425.683

Chi phí quyền khai thác khoáng sản
Chi phí ký quỹ môi trường
13

Chi phí tiêu thụ

14

Giá thành tiêu thụ (đồng/tấn)
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Hiệu quả kinh tế
STT
1
2

Hiệu quả dự án được tính toán dựa trên giá trị hiện tại
thuần của dự án (NPV) và tỷ suất hoàn vốn nội tại của dự
án (IRR). Dự án đạt hiệu quả tốt với NPV đạt 3.299 tỷ
đồng và IRR đạt 17,4%.

Dòng tiền tự do
Doanh thu
Giá vốn
Chi phí lãi vay
Lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế
FCFF
WACC
NPV
IRR

2015
(1.380.988)

2016
680.000
1.026.645
(346.645)
(346.645)
(2.089.233)

2017
1.445.000
1.742.931
11.000
(308.931)
(308.931)
(1.335.615)

2018
2.975.000
2.741.692
166.540
66.768
66.768
(1.074.036)

3
4
5
6

Tên chỉ tiêu
Giá trị
Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
6.319.135
Giá bán bình quân (đồng/tấn)
1.044.023
Chi phí sản xuất bình quân (đồng/
tấn)
614.288
Giá vốn bình quân (đồng/tấn)
865.758
NPV (triệu đồng)
3.298.520
IRR
17,4%

7

Thời gian hoàn vốn (năm)

2019
4.653.264
3.144.594
390.060
1.118.610
1.118.610
1.566.639

2020
5.287.800
3.394.609
351.054
1.542.137
414.388
1.127.750
1.645.990

2021
5.287.800
3.460.191
312.048
1.515.561
303.112
1.212.449
1.722.888

10 năm

2022
5.287.800
3.446.809
273.042
1.567.949
313.590
1.254.359
1.756.998

2023
5.287.800
3.463.235
234.036
1.590.529
318.106
1.272.423
1.767.260

2024
5.287.800
3.470.933
195.030
1.621.837
324.367
1.297.469
1.784.505

10%
3.298.520
17,4%
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Hiệu quả kinh tế
Dòng tiền tự do

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Doanh thu

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

Giá vốn

4.222.904

4.459.481

4.514.896

4.543.061

4.612.501

4.653.330

4.728.009

4.864.188

4.783.971

4.847.440

Chi phí lãi vay

156.024

117.018

78.012

39.006

-

-

-

-

-

-

Lợi nhuận trước thuế

908.872

711.301

694.892

705.733

675.299

634.470

559.791

423.612

503.829

440.360

Thuế TNDN

181.774

142.260

138.978

141.147

135.060

126.894

111.958

84.722

100.766

88.072

Lợi nhuận sau thuế

727.098

569.041

555.914

564.587

540.239

507.576

447.832

338.889

403.064

352.288

1.206.332

947.912

907.896

877.609

845.461

812.797

690.449

539.821

471.050

388.097

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Doanh thu

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

Giá vốn

4.758.852

4.480.055

4.204.769

4.269.035

4.379.304

4.401.619

4.616.741

4.674.635

4.817.473

5.242.509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lợi nhuận trước thuế

528.948

807.745

1.083.031

1.018.765

908.496

886.181

671.059

613.165

470.327

45.291

Thuế TNDN

105.790

161.549

216.606

203.753

181.699

177.236

134.212

122.633

94.065

9.058

Lợi nhuận sau thuế
FCFF

423.159
423.159

646.196
646.196

866.425
866.425

815.012
815.012

726.797
726.797

708.945
708.945

536.847
536.847

490.532
490.532

376.262
376.262

36.232
36.232

FCFF
Dòng tiền tự do

Chi phí lãi vay

78

Hiệu quả kinh tế
Dòng tiền tự do

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

Doanh thu

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

Giá vốn

5.404.875

5.374.544

5.375.729

5.265.859

4.991.461

4.772.660

4.499.554

4.474.578

4.484.016

4.364.877

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(117.075)

(86.744)

(87.929)

21.941

296.339

515.140

788.246

813.222

803.784

922.923

Thuế TNDN

(23.415)

(17.349)

(17.586)

4.388

59.268

103.028

157.649

162.644

160.757

184.585

Lợi nhuận sau thuế

(93.660)

(69.395)

(70.343)

17.553

237.071

412.112

630.597

650.578

643.027

738.338

FCFF

(93.660)

(69.395)

(70.343)

17.553

237.071

412.112

630.597

650.578

643.027

738.338

Chi phí lãi vay
Lợi nhuận trước thuế

Dòng tiền tự do

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

Doanh thu

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

5.287.800

Giá vốn

3.957.008

3.770.179

3.443.287

3.161.486

2.855.403

2.456.989

2.128.415

-

-

-

-

-

-

-

1.330.792

1.517.621

1.844.513

2.126.314

2.432.397

2.830.811

3.159.385

266.158

303.524

368.903

425.263

486.479

566.162

631.877

Lợi nhuận sau thuế

1.064.634

1.214.097

1.475.610

1.701.051

1.945.917

2.264.648

2.527.508

FCFF

1.064.634

1.214.097

1.475.610

1.701.051

1.945.917

2.264.648

2.527.508

Chi phí lãi vay
Lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN
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Phân tích độ nhạy hiệu quả dự án

Với sản lượng khai thác giả sử không
thay đổi, ở mức 5 triệu tấn/năm: giá
bán quặng tại điểm hòa vốn là 846.048
đồng/tấn (tương đương thấp hơn 20%
so với mức giá hiện tại).
Với mức độ thay đổi của tổng mức đầu
tư lên đến 42,9%, dự án vẫn hiệu quả
với IRR đạt 12%

% Thay đổi giá bán

Độ nhạy với sự thay đổi của giá bán
Với mức giá bán giả sử không thay đổi,
ở mức 1.057.560 đồng/tấn: sản lượng
tại điểm hòa vốn vào khoảng 3,65 triệu
tấn/năm

Sản lượng quặng hàng năm

% Thay đổi IRR

Phân tích độ nhạy của dự án là sự xem
xét thay đổi các chỉ tiêu hiệu quả tài
chính của dự án (như NPV và IRR) khi
có sự thay đổi trong các yếu tố liên
quan đến các chỉ tiêu. Phân tích độ
nhạy nhằm xem xét mức độ nhạy cảm
của dự án đối với sự biến động của các
yếu tố có liên quan. Độ nhạy của dự án
được xem xét trong sự biến động của
giá bán và tổng mức đầu tư.

3.950.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

1.004.682
1.015.258
1.025.833
1.036.409
1.046.984
1.057.560
1.068.136
1.078.711
1.089.287
1.099.862

-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%

2,3%
3,7%
5,0%
6,2%
7,3%
8,2%
9,1%
10,0%
10,8%
11,5%

3,4%
4,7%
5,9%
7,0%
8,0%
9,0%
9,8%
10,6%
11,3%
12,0%

10,6%
11,4%
12,1%
12,7%
13,4%
14,0%
14,6%
15,2%
15,8%
16,3%

14,6%
15,2%
15,7%
16,3%
16,9%
17,4%
18,0%
18,5%
19,0%
19,5%

17,5%
18,1%
18,6%
19,1%
19,7%
20,2%
20,7%
21,2%
21,7%
22,2%

20,0%
20,5%
21,0%
21,5%
22,0%
22,5%
23,0%
23,5%
24,0%
24,5%

22,1%
22,6%
23,1%
23,6%
24,1%
24,6%
25,1%
25,6%
26,1%
26,5%

1.110.438

5%

12,2%

12,7%

16,9%

20,0%

22,6%

24,9%

27,0%

Thay đổi tổng mức đầu tư

6.319.135

6.812.949

7.306.764

7.800.579

8.294.393

8.788.208

9.035.115

0%

7,8%

15,6%

23,4%

31,3%

39,1%

43,0%

17,4%

16,2%

15,0%

14,0%

13,1%

12,2%

11,9%
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Phần III. Phương án phát hành trái phiếu
Trong phần này, BSC đưa ra các thông số dự kiến về quy mô
và mục đích phát hành, đồng thời đánh giá phương án trả nợ
trái phiếu.
Các nội dung chính của Phần bao gồm:
Cấu trúc phát hành trái phiếu 

82

Kế hoạch trả nợ trái phiếu 

83

81

Cấu trúc phát hành trái phiếu
Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành dự kiến

500 tỷ đồng Việt Nam

Loại trái phiếu

Trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản đảm bảo

Kỳ hạn

05 năm

Thời gian phát hành dự kiến

Quý I/2016

Mục đích phát hành

Tài trợ cho Dự án mỏ sắt Thạch Khê điều chỉnh

Lãi Suất

Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi bắt đầu từ, và bao gồm cả Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm
Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn mua lại khác. Kỳ Tính Lãi Trái Phiếu là 6 tháng/lần.
Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là [●]%/năm.
Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu sẽ được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết
kiệm cá nhân bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Sở giao dịch/Chi nhánh của 4 ngân hàng
thương mại, gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở Giao Dịch), Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Sở giao dịch 1) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt
Nam (Sở Giao dịch) tại mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ [●]%/năm
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Kế hoạch trả nợ trái phiếu
Dự kiến 500 tỷ đồng trái phiếu sẽ được
phát hành trong năm 2016 (kỳ hạn 05
năm, lãi suất dự kiến 11%/năm) và 3.786
tỷ vốn vay dài hạn dự kiến sẽ giải ngân
lần lượt trong năm 2016, 2017 và 2018
(kỳ hạn khoản vay lên tới 10 năm, lãi suất
dự kiến 11%/năm) để tiếp tục triển khai
các hạng mục còn lại của dự án.
Nghĩa vụ trả nợ trái phiếu và vay dài hạn
sẽ ngang bằng nhau và nguồn trả nợ sẽ từ
chính dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
của dự án. Kế hoạch trả nợ trái phiếu của
dự án dự kiến được thể hiện trong bảng
bên.
Đánh giá rủi ro của đợt phát hành
Mục đích của đợt phát hành lần này
nhằm triển khai dự án Sắt Thạch Khê.

Dòng tiền trả nợ
FCFF
Vốn chủ sở hữu góp thêm
Vay dài hạn
Trả gốc vay dài hạn hàng năm
Phát hành trái phiếu
Trả gốc vay trái phiếu
Cân đối dòng tiền
Dòng tiền lũy kế

2015
653.135
653.135
653.135

Đợt phát hành không được bảo lãnh phát
hành nên có thể xảy ra khả năng trái
phiếu không được chào bán hết, gây ảnh
hưởng đến kế hoạch tài trợ vốn cho triển
khai dự án. Trường hợp trái phiếu không
được mua hết, số tiền thu về không đủ để

2016
(2.089.233)
1.000.000
500.000
(589.233)
63.901

2017
(1.335.615)
1.400.000
64.385
128.287

2018
(1.074.036)
1.386.000
(240.000)
71.964
200.251

2019
1.566.639
(354.600)
1.212.039
1.412.290

2020
1.645.990
(354.600)
1.291.390
2.703.680

tài trợ cho mục đích chào bán, Công ty sẽ
sử dụng nguồn vốn vay thương mại để bổ
sung.
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Phần IV. Đánh giá rủi ro triển khai dự án
BSC đưa ra các đánh giá về các rủi ro tiềm tàng trong quá
trình triển khai dự án. BSC khuyến nghị nhà đầu tư tham khảo
kỹ các rủi ro được trình bày trong phần sau trước khi đưa ra
quyết định đầu tư. Các rủi ro được trình bày đã bao hàm các
loại rủi ro được BSC đánh giá là trọng yếu, tuy nhiên không
hàm chứa tất cả các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình dự án
được triển khai.
Các nội dung chính của Phần bao gồm:
Rủi ro về pháp lý 
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Rủi ro trữ lượng mỏ 
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Rủi ro chất lượng tinh quặng 
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Rủi ro công nghệ khai thác 
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Rủi ro nhu cầu thị trường 
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Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào 
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Rủi ro biến động giá bán 
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Rủi ro huy động vốn 
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Đánh giá rủi ro triển khai dự án
Rủi ro về pháp lý
Luật Khoáng sản sửa đổi được thông qua tháng 12/2010 và bắt
đầu có hiệu lực từ 1/7/2011 có nhiều điểm mới đáng lưu ý ảnh
hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp khoáng sản. Luật
khoáng sản mới thay đổi những quy định về việc cấp phép theo
hướng thắt chặt và tốn kém hơn, theo đó việc cấp phép thăm dò
và khai thác sẽ theo cơ chế “đấu giá” (thay vì hình thức “xincho” như trước, trừ những khu vực đặc biệt do Nhà nước chỉ
định), đi kèm với những quy định nâng cao yêu cầu về năng lực
tài chính của chủ đầu tư (doanh nghiệp phải có vốn tự có bằng
50% vốn đầu tư đối với hoạt động thăm dò và 30% vốn đầu tư
đối với hoạt động khai thác), yêu cầu về công nghệ khai thác và
trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường (doanh nghiệp phải kết
hợp với địa phương có khoáng sản trong việc xây dựng cơ sở hạ
tầng, xây dựng công trình phúc lợi, bảo vệ môi trường, ưu tiên
sử dụng lao động địa phương).
Ngoài ra, các loại nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp khai
khoáng phải nộp (thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, phí bảo vệ
môi trường...đều có xu hướng tăng lên. Từ 1/7/2010, thuế xuất
khẩu tài nguyên của hầu hết khoáng sản đã tăng trung bình gần
50%; từ tháng 1/2011 phí bảo vệ môi trường với khai thác vàng
đã tăng gấp 4 lần, thuế xuất khẩu vàng tăng từ 0% lên 10%, từ
tháng 4/2011 thuế xuất khẩu với quặng sắt tăng từ 30% lên
40%....
Điều đáng nói là hệ thống pháp luật của Việt Nam còn đang
trong quá trình hoàn thiện, nên không tránh khỏi hiện tượng

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của TIC chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh
nghiệp, các văn bản pháp luật ngành khoáng sản có liên quan (bao gồm Luật khoáng
sản; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt; chính sách xuất
nhập khẩu quặng và các thành phẩm từ quặng; chính sách quản lý giá, thuế xuất khẩu
quặng sắt...).
chính sách thay đổi liên tục khiến doanh nghiệp hoạt động
trong ngành, không loại trừ TIC, không thích ứng kịp và bị ảnh
hưởng tiêu cực. Các doanh nghiệp sản xuất Titan như SQC,
BMC đã từng phải đóng cửa nhà máy ngừng xuất khẩu khi thuế
suất xuất khẩu xỉ titan lên 18% vào giữa năm 2010; sau đó khi
mức thuế giảm xuống 15% và cuối cùng là 10% vào đầu năm
2011, các Công ty này mới có thể tiêu thụ số hàng tồn kho và
mở cửa nhà máy trở lại. Để hạn chế rủi ro này, TIC cần luôn chú
trọng nghiên cứu các văn bản pháp luật để từ đó xây dựng chiến
lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp.
Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp khai khoáng, đường lối
chính sách hiện hành của Nhà nước luôn là một rủi ro; và được
đưa ra khuyến nghị trong báo cáo tài chính của bất kỳ doanh
nghiệp khoáng sản nào. Điển hình là chính sách mới về hạn chế
xuất khẩu quặng thô được ban hành trong tháng 11/2011 và sau
đó là sự ra đời của Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ chính thức dừng hoàn toàn việc xuất khẩu quặng sắt,
đã điều chỉnh hoạt động của nhiều doanh nghiệp (đặc biệt các
doanh nghiệp chỉ khai thác quặng thô). Chẳng hạn, đối với Tập
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đoàn Hoàng Anh Gia Lai, trước năm 2011, sản lượng quặng sắt
được Tập đoàn dự kiến khai thác rất lớn, khoảng 2 triệu tấn
trong giai đoạn 2011-2012; tuy nhiên trong báo cáo thường niên
năm 2011, kế hoạch khai thác đã được Tập đoàn điều chỉnh một
cách khiêm tốn: năm 2012 chỉ khai thác 300.000 tấn, năm 2013
và 2014 là 550.000 tấn. Nguyên nhân của sự điều chỉnh này là do
Tập đoàn không thể xuất khẩu quặng sắt thô trước các chủ
trương trên của Nhà nước. Ngay đối với TIC, trong quá trình
triển khai Dự án khai thác quặng sắt, Công ty đã điều chỉnh mục
tiêu Dự án do ảnh hưởng của chính sách trên. Từ việc khai thác
và chế biến quặng sắt phục vụ các cơ sở luyện kim trong nước và
giành một phần xuất khẩu, Dự án chuyển hướng khai thác và
chế biến quặng cung cấp quặng sắt để đảm bảo cung ứng
nguyên liệu quặng sắt cho các doanh nghiệp trong nước có nhu
cầu và nhà máy thép Hà Tĩnh.
Rủi ro trữ lượng mỏ
Như đã được trình bày trong mục Trữ lượng khai thác (phần
Thông tin Dự án), mỏ Thạch Khê được phát hiện từ những năm
1960, với trữ lượng địa chất ở cả cấp trữ lượng và cấp tài nguyên
được ước tính lên tới 544,081 triệu tấn (trong đó cấp 121 là
77.729,7 triệu tấn và cấp 122 là 215.583,2 triệu tấn). Tài liệu xác
định và phương thức xác định trữ lượng khả dụng của mỏ do
Viện Ghiproruda nay là Công ty Cổ phần mỏ Ghiproruda – Liên
Bang Nga chủ trì thực hiện từ năm 2007. Ngoài ra, điều kiện địa
chất tương đối phức tạp của mỏ khiến công tác khai thác gặp
một số khó khăn, đặc biệt khi khai thác xuống sâu (chi phí chìm
khi khai thác tại độ sâu này lớn vì các lý do kinh tế - kỹ thuật).
Ngoài ra, một phần trữ lượng quặng nguyên khai sau quá trình
khai thác có thể thấp hơn dự báo ban đầu do ảnh hưởng của tổn
thất quặng và đất đá lẫn vào quặng trong quá trình khai thác. Do
đó, sản lượng quặng sắt khai thác thực tế có thể không đạt mức

đã đưa ra tại các báo cáo (đặc biệt tại các cấp trữ lượng 121 và
122).
Rủi ro chất lượng tinh quặng
Công việc đánh giá thành phần và chất lượng quặng mỏ Thạch
Khê được thực hiện bằng việc đánh giá quặng tại một số điểm
khoan thăm dò. Chất lượng mẫu vật tại đây thay đổi tùy điểm
khoan. Do đó, kết quả khai thác quặng thực tế có thể khác với
kết quả thăm dò.
Bên cạnh đó, vẫn có một số nhận định khác nhau trong việc
đánh giá chất lượng quặng trong từng phân vùng của mỏ Thạch
Khê. Theo kết quả đánh giá thăm dò của đoàn địa chất thuộc
Tổng cục địa chất, phần phía Bắc thân quặng manhetit nằm
trong đới tụt của vùng có hoạt động kiến tạo mạnh mẽ, do đó
quặng bị vỡ vụn và oxy hóa triệu để. Tuy nhiên, trái ngược với ý
kiến này, hiện nay có một số ý kiến vẫn cho rằng phần quặng
oxy hóa phía Bắc không phải quặng manhetit nguyên sinh bị
oxy hóa mà là quặng lấp đầy vào các trũng cactor, các trũng của
bề mặt bào mòn. Do có sự khác biệt trong thành phần hóa học
của các dạng quặng này, chất lượng quặng mà Công ty khai thác
trong thực tế có thể không đạt mức kỳ vọng.
Rủi ro công nghệ khai thác
Công nghệ khai thác là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định
khả năng thành công của một Dự án khai thác khoáng sản.
Trong quá trình triển khai Dự án Sắt Thạch Khê, cùng với việc
điều chỉnh mục tiêu, tổng mức đầu tư và công suất khai thác của
Dự án, tổ thẩm định của Dự án đã có những điều chỉnh về mặt
công nghệ, phù hợp với đặc điểm địa chất tương đối phức tạp
của mỏ và tham khảo các giải pháp đã áp dụng với các mỏ sắt lộ
thiên khác tại Việt Nam.
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Trong bản thiết kế đầu tiên của Viện Ghiprodura (Liên Bang
Nga) năm 2007 và đã được thông qua trong Quyết định số 23/
QĐ-HĐQT ngày 24/11/2008, một số vấn đề còn tồn tại như:
• Chưa đề cập tới công nghệ đào sâu đáy mỏ trong điều kiện
thời tiết khí hậu mưa mùa nhiệt đới;
• Trong điều kiện mỏ sắt Thạch Khê mưa nhiều và thất thường,
dễ mất điện đột ngột, sử dụng các thiết bị cơ chạy điện nặng
nề và chậm chạp để khoan các lỗ mìn, việc xúc bốc đất đá và
quặng là không hợp lý;
• Trong điều kiện nền yếu, đặc biệt cát và sét sử dụng ô tô
khung cứng BelAZ có tải trọng 130 tấn và tự trọng 100 tấn,
tổng trọng lượng 230 tấn là chưa có cơ sở chắc chắn, tiềm ẩn
rủi ro thiệt hại kinh tế nếu các phương tiện này không hoạt
động được bình thường;
• Khi vận tải đất đá thải ra bãi thải đất bóc số 1 (bãi thải phía
Bắc) chỉ bố trí 01 hệ thống đường vận tải trên bờ biển phía
Đông – Bắc khai trường là chưa hợp lý. Vì khoảng cách từ
biên giới khai trường tới biển Đông chỉ có 365m và toàn bộ
số ô tô vận chuyển đất đá tới bãi thải Bắc có tổng trọng lượng
230 tấn chạy liên tục trên đó sẽ chứa đựng nhiều rủi ro về an
toàn;
• Chiều rộng mặt đường trên đá cứng chọn bằng trên đất mềm
và bằng 35m đối với ô tô có tải trọng 130 tấn là quá rộng.
Điều này làm ảnh hưởng tới khối lượng đất bóc tổng thể,
tăng chi phí sản xuất và giá thành khai thác.
• Tuy nhiên, căn cứ vào các ý kiến góp ý của đại biểu tại Hội
thảo về Dự án mỏ sắt Thạch Khê ngày 15/09/2012 và Báo cáo
kết quả thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của Dự án đầu

tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê điều chỉnh do
Hội khoa học công nghệ mỏ Việt Nam lập tháng 10/2012, Dự
án đã có một số điều chỉnh nhằm giải thiểu các rủi ro ban
đầu. Những điều chỉnh này đã được thông qua tại Quyết định
số 01/QĐ-HĐQT ngày 02/12/2014 của Hội đồng quản trị
TIC.
Đối với giải pháp tháo khô, thoát nước mỏ
Theo Dự án đã được duyệt năm 2008, công tác thoát nước kết
hợp hai phương pháp là sử dụng bơm cưỡng bức bằng máy bơm
có lưu lượng 1.250m3/h thoát nước mặt và hệ thống lỗ khoan hạ
thấp mực nước ngầm. Trong Dự án điều chỉnh vẫn áp dụng
phương án thoát nước như trên nhưng được chia làm hai giai
đoạn thoát nước mỏ với đáy moong hai cấp, khắc phục được
những rủi ro trong mùa mưa bão do hiện tượng ngập mỏ cũng
như đảm bảo tốc độ xuống sâu, phù hợp với đề nghị của Bộ
công thương theo thông báo số 170/TB-BTC ngày 20/03/2008.
Đối với công nghệ khai thác và đổ thải
TIC đã có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện khí hậu và
địa chất của mỏ, khắc phục được một số tồn tại của Dự án được
duyệt năm 2008:
• Áp dụng công nghệ đào sâu đáy moong 2 cấp thay cho đáy
moong 1 cấp
• Bổ sung phương án đổ thải lấn biển để giảm thiểu ô nhiễm
môi trường, giảm dung tích và cốt cao đổ thải bãi thải trong
đất liền, giảm hiện tượng cát bay của bãi thải, nâng cao ổn
định bờ mỏ, giảm thiểu rủi ro về sóng thần.
• Sử dụng ôtô khung động khắc phù hợp với nền yếu và lầy lội,
các thiết bị thi công chủ yếu chạy bằng động cơ diezel cơ
động hơn trong điều kiện mưa nắng thất thường của khu vực
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mỏ, đề phòng mất điện đột ngột trong mùa mưa đảm bảo an
toàn cho người và thiết bị.
Rủi ro nhu cầu thị trường
Như đã phân tích ở trên (trong phần 4.1. Đánh giá khả năng tiêu
thụ sản phẩm đầu ra), trong giai đoạn 2015 – 2020, nhu cầu tiêu
thụ quặng sắt của các doanh nghiệp lên tới 34,02 triệu tấn trong
khi sản lượng quặng khai thác được tại mỏ Thạch Khê trong giai
đoạn này vào khoảng 18,8 triệu tấn. Với các Hợp đồng nguyên
tắc giữa TIC và các doanh nghiệp tiêu thụ quặng sắt (Hiện tại có
14 Hợp đồng nguyên tắc), có thể khẳng định trong giai đoạn I
của Dự án, sản lượng khai thác tại Dự án không đủ để đáp ứng
nhu cầu của thị trường, rủi ro đầu ra sản phẩm gần như rất thấp.
Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào
Mỏ sắt Thạch Khê nằm trên địa phận các xã thuộc huyện Thạch
Hà, tỉnh Hà Tĩnh, chạy dài theo bờ biển giữa Vịnh Bắc Bộ và
sông Thạch Đồng nối với sông Cửa Sót, cách Thành phố Hà
Tĩnh khoảng 8km về phía đông. Vì vậy, tất cả các nguyên nhiên
vật liệu và các vật tư khác cần thiết phục vụ cho dự án đều được
cung cấp từ thành phố Hà Tĩnh và các khu lân cận. Từ đó các
loại vật tư được vận chuyển bằng ôtô vào mỏ theo đường nhựa
hiện có rất thuận lợi.
Nguồn cung cấp điện cho mỏ được lấy từ trạm biến áp 110kV
dự kiến được xây dựng tại mặt bằng sân công nghiệp mỏ, từ
trạm biến áp 110kV này xây dựng các xuất tuyến đường dây
35kV và 6kV cấp điện cho các phụ tải. Tuy nhiên theo đánh giá
của tổ công tác thẩm định của TIC, sự cố mất điện đột ngột rất
dễ xảy ra. Trong điều kiện mỏ sắt Thạch Khê mưa nhiều và thất
thường, dễ mất điện đột ngột, các trạm bơm ở đáy mỏ và các
giếng khoan hút nước không hoạt động hoặc hoạt động không
có hiệu quả sẽ làm ngập lụt đáy mỏ. Để khắc phục điều này,

nguồn cung cấp điện độc lập (dự phòng cho các phụ tải hạng I)
– là các trạm phát điện diezen – sẽ được xây dựng tại mặt bằng
sân công nghiệp mỏ. Nguồn nước cấp cho sinh hoạt được lấy từ
Thành phố Hà Tĩnh, nguồn nước sản xuất được lấy từ nước
thoát từ mỏ. Nguồn thuốc nổ và phương tiện nổ thuê đơn vị
chuyên ngành. Nguyên nhiện vật liệu khác được lấy từ Thành
phố Hà Tĩnh.
Như vậy rủi ro đối với các yếu tố đầu vào để thực hiện Dự án đã
được hạn chế tối đa.
Rủi ro biến động giá bán
Theo những phân tích ở trên về cung - cầu quặng sắt trên thế
giới và xu hướng biến động của giá quặng sắt trong 10 năm qua,
giá các loại quặng sắt được khai thác được từ mỏ Thạch Khê
trong hai giai đoạn (gồm quặng nguyên khai, quặng cỡ 45-8mm,
quặng cỡ 0-8 mm, quặng 0,074 mm) chịu tác động không nhỏ
của các biến động này. Trong những trường hợp biến động bất
lợi này, thông số giả định của Dự án thay đổi, dẫn đến hiệu quả
có thể đạt mức kỳ vọng.
Việc phân tích độ nhạy trong phần thẩm định hiệu quả tài chính
của Dự án giúp nhà đầu tư đánh giá các kết quả của Dự án trong
sự biến đổi của giá bán quặng sắt và tổng mức đầu tư. Theo đó,
với mức giá bán trung bình ở 1.057.560 đồng/tấn (khoảng 51
USD/tấn), sản lượng tại điểm hòa vốn vào khoảng 3,65 triệu
tấn/năm, thấp hơn so với công suất khai thác dự kiến trong giai
đoạn I của Dự án; với sản lượng khai thác giả sử không thay đổi,
ở mức 5 triệu tấn/năm: giá bán quặng trung bình tại điểm hòa
vốn chỉ cần đạt mức 846.048 đồng/tấn (tương đương với 41
USD/tấn). Trường hợp tổng mức đầu tư thay đổi lên đến 42,9%,
Dự án vẫn có hiệu quả với IRR đạt 12%.
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Rủi ro huy động vốn
Nguồn vốn, gồm vốn tự có của TIC, vốn huy động hợp pháp
khác và vốn vay thương mại, chính là khó khăn lớn nhất của
TIC. Do thiếu kinh phí, trong quá trình triển khai Dự án mỏ
quặng sắt lớn nhất Đông Nam Á này, TIC gặp khó khăn với
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, và xây dựng hạ tầng
thiết yếu tại khu tái định cư không đồng bộ, do đó đã gây khó
khăn đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.
Trước hết, về phần vốn góp của chủ sở hữu, theo cam kết của
các cổ đông sáng lập, tổng vốn điều lệ lên tới 2.400 tỷ đồng, với
cơ cấu như sau: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt
Nam (30%), Công ty Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh (24%),
Tổng công ty Thép Việt Nam (20%), Tổng Công ty Sông Đà
(5%), Vinashin (5%), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - BIDV (5%), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam - VNPT (4%), Công ty TNHH Sản xuất XNK Bình Minh
(4%), Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Thăng Long
(3%). Tuy nhiên, trong năm 2012, theo yêu cầu của Thủ tướng
Chính phủ, 04/09 cổ đông sáng lập (bao gồm BIDV, Vinashin,
VNPT và Tổng Công ty Sông Đà) phải thực hiện thoái vốn tại
TIC để tập trung cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của
mình, phần vốn góp còn lại theo đó được các cổ đông còn lại
họp bàn và quyết định phân bổ tương ứng.
Đối với các cổ đông còn lại, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng
kinh tế trong những năm qua, việc góp vốn của các cổ đông này
chưa được thực hiện đúng kế hoạch. Tính đến thời điểm
31/03/2015, vốn thực góp của 05 cổ đông hiện hữu mới đạt
khoảng 1.414 tỷ (*), chiếm tỷ lệ khoảng 20,86% so với tổng mức
đầu tư trong giai đoạn I của Dự án (6.777 tỷ), chưa đạt tỷ lệ tối
thiểu 30% (tương đương với 2.033 tỷ) theo yêu cầu của Luật
khoáng sản sửa đổi năm 2010. Có thể thấy việc không huy động

đủ tỷ lệ vốn tự này đặt TIC đối mặt trước hết với nguy cơ ngừng
triển khai Dự án. Cùng với điều này là tiến độ dự án tiếp tục bị
ảnh hưởng; đặc biệt trong 03 năm đầu của giai đoạn I, khi dự án
tập trung giải phóng mặt bằng và xây hạ tầng thiết yếu đang
được triển khai.
Tuy nhiên, trong 02 năm qua, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công
thương đã liên tục gửi các văn bản tái khẳng định tầm quan
trọng của Dự án Sắt Thạch Khê đối với ngành công nghiệp và
chỉ đạo, đôn đốc các cổ đông còn lại của TIC huy động đủ
nguồn vốn như cam kết. Cùng với đó là các quyết sách quyết liệt
của Hội đồng quản trị TIC trong việc đôn đốc các cổ đông thực
hiện góp vốn đúng lộ trình và vai trò “đầu tầu” của cổ đông
Vinacomin trong Dự án này. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2012
đến nay, vốn thực góp của các cổ đông hiện hữu đã được cải
thiện đáng kể: từ mức 1.171 tỷ vào cuối năm 2012, tăng lên
1.315 tỷ vào cuối năm 2013, 1.351 tỷ vào 39/09/2014 và gần đây
nhất 1.414 tỷ vào cuối tháng 04/2015.
Đối với việc huy động vốn vay thương mại, trong những năm
gần đây, việc huy động nguồn vốn này từ các tổ chức tín dụng
cho hoạt động sản xuất chế biến và kinh doanh khoáng sản có
phần chững lại do việc thăm dò khoáng sản đòi hỏi kinh phí cao
trong khi xác suất để tìm ra đúng mỏ để khai thác rất thấp. Đối
với các tổ chức tín dụng, đây là một ngành có độ rủi ro cao.
Ngoại trừ những trường hợp các Công ty có uy tín và phân bố
ngành nghề kinh doanh đa dạng, việc huy động một lượng lớn
vốn đầu tư từ nguồn vốn thương mại là một trở ngại lớn với các
chủ đầu tư. Do đó, có khả năng TIC đối mặt với việc không
nhận được khoản tín dụng thương mại từ các Ngân hàng hoặc
được cấp tín dụng nhưng chấp nhận lãi suất cao hơn, tùy thuộc
khẩu vị rủi ro của từng Ngân hàng.
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Phụ lục 1 - Thuật ngữ ngành khai thác khoáng sản
Biên giới khai trường (Biên Là phạm vi không gian cuối cùng mà các công trình mỏ có thể phát triển tới đó trong những điều kiện kinh tế - kỹ thuật cụ thể.
giới mỏ lộ thiên)
Biên giới mỏ lộ thiên bao gồm Biên giới phía trên (surface pit limits) – ranh giới địa lý của khai trường trên mặt đất và Biên giới phía
dưới (bottom pit limits) – là ranh giới của khai trường theo chiều sâu (chiều sâu cuối cùng cho phép khai thác).
Cacstơ (karst)
Là kiểu địa hình của vùng núi đá vôi, được hình thành do quá trình xâm thực chủ yếu của nước với các loại đá cacbonat có đặc tính
thấm nước và hòa tan
Cấp trữ lượng
Cấp tài nguyên
Cấp trữ lượng 121
Mức độ tin cậy của trữ lượng tối thiểu 80%; Đã lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chứng minh mỏ khoáng có giá trị kinh tế để tiếp
tục đầu tư nghiên cứu khả thi khai thác mỏ; Bảo đảm mang lại hiệu quả kinh tế xí nghiệp và hiệu quả kinh tế quốc dân tại thời điểm
đánh giá
Cấp trữ lượng 122
Mức độ tin cậy của trữ lượng tối thiểu 50%; Yêu cầu mức độ nghiên cứu khả thi của cấp trữ lượng 122 tương tự như cấp trữ lượng
121 tuy nhiên mức độ nghiên cứu địa chất của cấp trữ lượng 122 thấp hơn cấp trữ lượng 121 nên có thể ảnh hưởng đến độ rủi ro của
dự án tiền khả thi; Bảo đảm mang lại hiệu quả kinh tế xí nghiệp và hiệu quả kinh tế quốc dân tại thời điểm đánh giá
Cấp tài nguyên 221
Mức độ tin cậy của tài nguyên bảo đảm tối thiểu 80%; Mức độ hiệu quả kinh tế ở mức Có tiềm năng
Cấp tài nguyên 222
Cấp tài nguyên 333
Khai trường
Quặng deluvi

Quặng hematit
Quặng manhetit
Quặng nguyên khai
Quặng cục
Skarnơ (skarn)

Mức độ tin cậy của tài nguyên bảo đảm tối thiểu 50%; Mức độ hiệu quả kinh tế ở mức Có tiềm năng
Mức độ nghiên cứu địa chất ở mức Dự tính; Mức độ hiệu quả kinh tế ở mức Chưa rõ hiệu quả kinh tế
Nơi tiến hành khai thác khoáng sản; khai trường có thể khai thác một hoặc nhiều loại khoáng sản đồng thời trên một phần hoặc toàn
bộ một khoáng sàng
Quặng thứ sinh, tạo thành trong quá trình phá hủy bào mòn thân quặng gốc. Quặng có thành phần phức tạp, các khoáng vật nguyên
sinh và thứ sinh biến đổi không có quy luật. Quặng có dạng cục và đã bị ôxy hoá mạnh. Thành phần khoáng vật quặng deluvi gồm:
hematite [Fe2O3], manhetit [Fe3O4], hydoxyt sắt [FE(OH)3 và FE(OH)2]và những khoáng vật phi quặng
Có công thức hóa học là Fe2O3
Có công thức Fe3O4
Là quặng vừa được khai thác tại mỏ, chưa qua chế biến
Là các quặng khoáng tự nhiên được đập và sàng theo một kích thước nhất định trước khi chúng được sử dụng
Thường là đá chứa các quặng đồng, chì, kẽm, sắt, vàng
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Phụ lục 2 - Danh mục từ viết tăt
CHLB
ĐBTB
ĐCCT
ĐCTC
FS
HTKT
IRR
MXTL
NPV
TIC
VINACOMIN
VĐL
TKCS

Cộng hòa Liên bang
Đồng bộ thiết bị
Địa chất công trình
Địa chất thủy văn
Báo cáo nghiên cứu khả thi/Dự án đầu tư (Feasibility Study)
Hệ thống khai thác
Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return)
Máy xúc thủy lực
Giá trị hiện tại ròng (Net Present Value)
Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê
Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
Vốn điều lệ
Thiết kế cơ sở
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Phụ lục 3 - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
STT
1

Các chỉ tiêu
Kích thước bề mặt:

2

Kích thước đáy:

3

Cốt cao đáy mỏ:

4
5

6

7

8

- Chiều dài
- Chiều rộng
- Diện tích
- Chiều dài
- Chiều rộng

- Đầu phía Nam
- Đầu phía Bắc
Chiều sâu:
- Đầu phía Nam
- Đầu phía Bắc
Trữ lượng quặng địa chất/hàm lượng Fe
Trong đó: - Magnhetit
- Oxy hoá
Tỷ lệ tổn thất trung bình
Trong đó: - Magnhetit
- Oxy hoá
Tỷ lệ làm nghèo
Trong đó: - Magnhetit
- Oxy hoá
Trữ lượng quặng khai thác/hàm lượng Fe
Trong đó: - Magnhetit
- Oxy hoá

Đơn vị
m
m
ha
m
m

Giá trị
3.350
2.100
527
450
150

m
m
m
m

-550
-205
555
210
375,1/60,17
224,5/60,24
150,6/60,06
3,25
3,59
2,74
1,89
1,54
2,41
369,9/59,19
219,8/59,45
150,1/58,81

tr.tấn/%

%

%

tr.tấn/%
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STT
9

10
11
-

Các chỉ tiêu
Tổng khối lượng đất đá bóc
Trong đó: - Đất đá tơi xốp
+ Đất sét
+ Quặng deluvin
- Đá cứng
+ Quặng Sunfua
Hệ số bóc
Các thiết bị sử dụng chủ yếu năm đạt 10 tr.t/n
Máy xúc TLGN E = 5-5,5 m3
Máy xúc TLGN E = 3,5-4 m3
Máy xúc TLGN E = 2,8-3,3 m3
Máy xúc lật E = 4-4,5 m3
Máy khoan thủy lực d = 250 mm
Máy khoan thủy lực d = 150 mm
Ô tô có tải trọng q = 55-60 tấn
Ô tô có tải trọng q = 39 tấn
Máy gạt các loại
Máy san đường

Đơn vị
tr.m3
tr.m3
tr.m3
tr.m3
tr.m3
tr.tấn
m3/tấn

Giá trị
651,4
353,5
64,0
2,4
297,9
3,0
1,76

cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái

11
4
2
2
2
2
11
137
19
2
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Giới thiệu về BSC
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BSC) được thành lập và vinh dự trở thành công ty chứng khoán
đầu tiên trong ngành ngân hàng tham gia kinh doanh trong lĩnh vực
chứng khoán, đồng thời là một trong hai công ty chứng khoán đầu tiên
tại Việt Nam.
Trải qua gần 15 năm phát triển, BSC đã đạt được nhiều thành tựu to lớn,
trở thành công ty đứng trong top 03 thị trường Việt Nam về tư vấn phát
hành trái phiếu, đồng thời là công ty đứng thứ hai thị trường về môi giới
trái phiếu theo thống kê của Bộ Tài chính. Nằm trong cơ cấu khách hàng
của BSC là nhiều doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, đóng vai trò đầu
tàu trong nền kinh tế Việt Nam như Vietnam Airlines, Vinacomin, Vinatex,
ACV…
Nhiệm vụ của BSC là kết nối doanh nghiệp với nguồn vốn phù hợp nhất
tùy theo thực trạng tài chính của từng doanh nghiệp. Chúng tôi luôn
đồng hành cùng doanh nghiệp đi tới thành công.
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