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CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TRƯỚC KHI TỔ 

CHỨC ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI

1

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án 

CPH (QĐ số 1874, ngày 03 tháng 11 năm 

2015)

3/11/2015 Thủ tướng CP T0

2

Trình BXD:

(1) Tổ chức tài chính trung gian và Sở giao dịch 

chứng khoán để bán CP;

(2) Giá khởi điểm;

(3) Phương thức bán CP cho NĐT chiến lược;

(4) Danh sách của TCT tham gia Hội đồng đấu 

giá

FiCO

3 Mở tài khoản phong tỏa FiCO

4

Quyết định thực hiện bán cổ phần lần đầu, bán 

cho nhà đầu tư chiến lược và giới thiệu người 

tham gia Hội đồng đấu giá

BXD

5

Trình BXD hồ sơ liên quan đến bán đấu giá công 

khai: Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần, hồ sơ 

công bố thông tin (Tiếng Việt + Tiếng Anh)

Tổ chức tư vấn 

và FiCO

6 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ đấu giá Quý 4/2015 BXD T0+67

7 Nộp hồ sơ ra Sở giao dịch CK Quý 1/2016
Tổ chức tư vấn 

và FiCO
T0+70

8 Ký hợp đồng với Sở giao dịch CK Quý 1/2016
Tổ chức tư vấn 

và FiCO
T0+70

9
Thông báo đăng ký làm đại lý của Tổ chức thực 

hiện đấu giá
Quý 1/2016

Tổ chức tư vấn 

và FiCO
T0+70

10
Đăng báo và công bố thông tin về bán đấu giá và 

Bản cáo bạch
Quý 1/2016

BXD, Tổ chức 

tư vấn và FiCO

T0+70 

(Trước khi 

IPO ≥ 20 

ngày, Điều 

37-NĐ 59-

2011)

11
Tổ chức thuyết trình, giới thiệu cơ hội đầu tư 

(roadshow)
Quý 1/2016

BXD, Sở GDCK, 

Tổ chức tư vấn 

và FiCO

T0+82

Tp HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2015

GHI CHÚTT NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

BỘ XÂY DỰNG

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-FiCO

THỜI GIAN
ĐƠN VỊ THỰC 

HIỆN

KẾ HOẠCH IPO VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

Đơn vị: Tổng công ty VLXD số 1 - FiCO

----------------- ---------------



GHI CHÚTT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN
ĐƠN VỊ THỰC 

HIỆN

II TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI Quý 1/2016

BXD, Sở GDCK, 

Tổ chức tư vấn 

và FiCO

T1 ≤ T0+90 

(Điều 41-

NĐ59-2011)

III XỬ LÝ KHOẢN TIỀN BÁN CỔ PHẦN Quý 1/2016

1 Thu tiền bán cổ phần từ tổ chức bán đấu giá FiCO

2 Thu tiền bán cổ phần từ nhà đầu tư chiến lược FiCO

3 Thu tiền bán cổ phần từ người lao động FiCO

4

Xác định số tiền để lại doanh nghiệp và khoản 

phải nộp về Quỹ hỗ trợ và phát triển doanh 

nghiệp (PTDN)

BXD

5
Chuyển tiền từ tài khoản phong tỏa về TK của 

doanh nghiệp

FiCO và Ngân 

hàng

6
Chuyển tiền từ tài khoản phong tỏa về Quỹ sắp 

xếp và PTDN

FiCO và Ngân 

hàng

7
Tổng hợp, báo cáo BXD về kết quả bán cổ phần 

lần đầu
FiCO

8 Phê duyệt điều chỉnh Phương án CPH (nếu có)

IV ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU Quý 1/2016
Điều 45-

NĐ59-2011

1  Chuẩn bị đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất FiCO -Tư vấn

2
Cử thành viên tham gia HĐTV, BKS để quản lý 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
BXD

3 Trình BXD chủ trương đại hội: FiCO

-      Nhân sự tham gia HĐQT, BKS

-      Thông qua điều lệ

-      Các nội dung khác:

+ KH năm đầu

+ ĐV kiểm toán

+ các nội dung khác

4 Thông qua các nội dung của Đại hội BXD

5 Đăng ký kinh doanh FiCO

6 Đại hội lần đầu Công ty cổ phần Quý 2/2016
FiCO, BXD và 

cổ đông

7
Làm Hồ sơ chuyển giao vốn nhà nước sang 

Công ty cổ phần
FiCO

Trên đây là kế hoạch và thời gian dự kiến triển khai các bước công việc để IPO và đại hội cổ đông 

lần đầu Tổng công ty FiCO. 

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG CÔNG TY FICO
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THÔNG TIN VỀ CỔ PHẦN HÓA  

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 – TNHH MTV (FICO) 
 

I. GIỚI THIỆU THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 

1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp cổ phần hóa 

Tên tiếng Việt  Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – TNHH Một thành 

viên 

Tên Tiếng Anh  Building Materials Corporation No.1 - Company Limited 

Tên viết tắt   Tổng công ty FiCO  

Địa chỉ  Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại  (84.8) 38 212 960, 38270041  

Fax  (84.8) 38213233 

Email  info@fico.com.vn 

Website  www.fico.com.vn 

Giấy CNĐKKD  0300402493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 06 năm 2010, đăng 

ký thay đổi lần thứ 5 ngày 02 tháng 01 năm 2014 

Biểu tượng   

Vốn điều lệ  903.000.000.000 đồng (Chín trăm lẻ ba tỷ đồng) 

2. Ngành nghề kinh doanh 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300402493 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 6 năm 2010, thay đổi lần thứ 

5 ngày 02 tháng 01 năm 2014, ngành nghề kinh doanh hiện tại của Tổng công ty 

VLXD số 1 bao gồm: 

STT Tên ngành Mã 

ngành 

1 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử 

dụng đất. 

Chi tiết: kinh doanh dịch vụ bất động sản: môi giới bất động 

sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn 

bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, 

quản lý bất động sản 

6820 

2 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 2930 

http://www.fico.com.vn/


 

STT Tên ngành Mã 

ngành 

động cơ xe. 

Chi tiết: sản xuất phụ tùng, thiết bị xe cơ giới chuyên dụng 

phục vụ ngành công nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây 

dựng (không sản xuất tại trụ sở) 

3 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 

Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, vật 

tư, nguyên liệu và sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp xây 

dựng, sản xuất VLXD 

4663 

4 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động 

cơ khác 

Chi tiết: kinh doanh, xuất nhập khẩu phụ tùng, thiết bị, xe cơ 

giới chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp xây dựng, sản 

xuất VLXD 

4530 

5 Bán buôn ôt tô và xe có động cơ khác 

Chi tiết: kinh doanh, xuất nhập khẩu xe cơ giới chuyên dụng 

phục vụ ngành công nghiệp xây dựng, sản xuất VLXD 

(không sản xuất tại trụ sở) 

4511 

6 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. 

Chi tiết: khai thác và chế biến khoáng chất, nguyên liệu và 

chất phụ gia phục vụ ngành xây dựng (không hoạt động tại 

trụ sở) 

0899 

7 Xây dựng nhà các loại 

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 

4100 

8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, khu dân cư, 

khu công nghiệp, khu chế xuất 

4290 

9 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết: thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. 

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Giám 

sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng. Tư 

vấn đầu tư sản xuất nguyên liệu, VLXD. Đo đạc bản đồ 

7110 

10 Hoạt động tư vấn quản lý 

Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán) 

7020 

11 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 

được phân vào đâu 

Chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản 

xuất nguyên liệu, VLXD 

7490 



 

STT Tên ngành Mã 

ngành 

12 Giáo dục nghề nghiệp 

Chi tiết: tổ chức đào đạo và bồi dưỡng cán bộ, công nhân 

ngành xây dựng và sản xuất VLXD 

8532 

13 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Đào tạo nguồn nhân lực 

8559 

14 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 

hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh bến cảng, cho 

thuê mặt bằng, văn phòng làm việc, nhà xưởng, kho bãi 

6810 

15 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

16 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại trụ sở) 

5510 

17 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động  

Chi tiết: Nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở) 

5610 

18 Họat động của các cơ sở thể thao 

Chi tiết: Hoạt động câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ 

9311 

19 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Sản xuất VLXD, vật tư, nguyên liệu và sản phẩm 

phục vụ ngành công nghiệp xây dựng, sản xuất VLXD 

(không sản xuất tại trụ sở) 

3290 

20 Sản xuất máy chuyên dụng khác 

Chi tiết: Sản xuất xe cơ giới chuyên dụng phục vụ ngành 

công nghiệp xây dựng, sản xuất VLXD (không sản xuất tại 

trụ sở) 

2829 

21 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không sản xuất tại trụ sở) 0810 

22 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô 

thị 

4210 

23 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 

Chi tiết: Xử lý nền móng và hạ tầng, nền đất yếu 

4390 

24 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022 

25 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than 

cốc, diesel nhiên liệu, dầu nhiên liệu 

4661 

3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu: 

- Xi măng và các sản phẩm sau xi măng; 



 

- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, vật tư, nguyên liệu và 

sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; 

- Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; 

- Đầu tư, kinh doanh và thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, 

công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kinh doanh phát triển nhà; kinh doanh bất 

động sản; 

- Hoạt động thương mại VLXD. 

4. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa: 

Theo Quyết định số 263/QĐ-BXD ngày 06/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê 

duyệt giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Công ty 

mẹ - Tổng công ty VLXD số 1 để cổ phần hóa như sau: 

- Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp là: 2.209.920.082.792 đồng (Hai nghìn hai 

trăm linh chín tỷ, chín trăm hai mươi triệu, không trăm tám mươi hai nghìn, bảy 

trăm chín mươi hai đồng) 

 Trong đó: 

- Tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 1.270.087.147.230 

đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm bảy mươi tỷ không trăm tám mươi bảy 

triệu một trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi đồng). 

5. Năng lực hiện có: 

5.1. Đất đai 

Đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 đang 

quản lý tổng diện tích đất là 1.364.304,6 m2, trong đó: 

Bảng 2: Tình hình sử dụng đất đai trước khi cổ phần hóa 

STT Địa chỉ nhà, đất Diện tích đất Tên tổ chức sở hữu Nguồn gốc sử dụng đất 

I Tại Hồ Chí Minh    

 

1 

Nhà, đất tại số 2/34 Phan Huy ích, 

Phường 15, Quận Tân Bình,  

TPHCM 

13.046,5 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO) 

Giao đất, thu tiền sử dụng 

đất một lần, Đất sử dụng lâu 

dài 

2 Khu đất Lô CC2 khu đô thị mới Phú 

Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM 

2.351,5 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO) 

 

Đất chuyển nhương chưa 

hoàn tất thủ tục pháp lý. 

Hiện mới thực hiện mới 

thanh toán 50% giá trị 

chuyển nhượng 

3 Sàn thương mại cho thuê, kết hợp 

văn phòng làm việc tại số 214 Trần 

quang khải, Phường Tân Định, Quận 

1. TP.HCM. (diện tích giữ lại chưa 

chuyển nhượng) 

3.331 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO) 

Đất giao. Ghi thu ghi chi giá 

trị quyền sử dụng đất 

4 Sàn thương mại cho thuê,  tại số 17 

Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, 

Quận 1, TP.HCM.(diện tích giữ lại 

chưa chuyển nhượng) 

772,7 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO). 

Đất giao. Ghi thu ghi chi giá 

trị quyền sử dụng đất 

5 Nhà, đất Đường D2 Văn Thánh, 

Phường 25 quận Bình Thạnh,  

TPHCM 

637,2 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO) 

Xây dựng mới năm 1987 - 

Đã phân cho cán bộ công 

nhân viên để ở 



 

STT Địa chỉ nhà, đất Diện tích đất Tên tổ chức sở hữu Nguồn gốc sử dụng đất 

6 Văn phòng làm việc tại lầu, Tòa nhà 

số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1. TP.HCM 

1.163,9 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO) - Hiện 

Công ty CP TAFICO 

đang sử dụng 

Tiếp quản cơ sở sau giải 

phóng năm 1975, tiếp tục sử 

dụng làm văn phòng làm 

việc của Tổng công ty sau 

khi cổ phần hóa, 

7 Khu đất số 348 Bến Vân Đồn, 

Phường 1, Quận 4. TP.HCM. 

4.818,0 Đất thuộc sở hữu của 

Công ty CP Vạn Vạn 

Đô 

Đất thuộc sở hữu của Công 

ty CP Vạn Vạn Đô 

 Tại Đồng Nai    

9 Chi nhánh Tổng công ty VLXD số 1 

tại Đồng Nai. Khu công nghiệp Biên 

Hòa 2, Phường An Bình, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

33.513,3 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO) - Công ty 

TM VLXD FICO quản 

lý 

Thuê lại đất của doanh 

nghiệp đầu tư hạ tầng khu 

công nghiệp (Công ty CP 

Sonadezi Long Bình) 

10 Xí nghiệp khai thác đá Thống Nhất – 

FICO, xã Sông trầu Huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai. 

141.152 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO) 

Đất thuê hàng năm 

 Tại Bình Dương    

11 Chi nhánh Tổng công ty VLXD số 1 

tại Tỉnh Bình Dương. Khu công 

nghiệp Đồng An, Huyện Thuận An, 

tỉnh Bình dương, 

3.641,7 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO)- Công ty 

TM VLXD FICO quản 

lý 

 

12 Đất dự án Khu dân cư Đồi Xanh, Thị 

trấn Uyên Hưng, Huyện Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. 

120.000 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO) làm chủ 

đầu tư 

Đất giao thuộc dự án, đền bù 

giải phóng mặt bằng. 

 Tại Khánh Hòa    

13 Mỏ khai thác cát trắng.  Công ty cát 

cam ranh FICO, xã cam hải đông, 

huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

1.000.000 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO) - Hiện 

Công ty Cát Cam 

Ranh FICO đang quản 

lý 

Mỏ khai thác cát trắng 

(Quyền khai thác theo quyết 

định của Thủ tướng chính 

phủ) 

14 Khu nhà xưởng, văn phòng làm việc 

tại Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh 

Hòa 

25.000 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO) - Hiện 

Công ty Cát Cam 

Ranh FICO đang quản 

lý 

Được giao đất (đất khu phụ 

trợ cho mỏ khai thác) 

15 Văn phòng Chi nhánh Tổng công ty 

VLXD số 1 tại Khánh Hòa. Khu vực 

nhà văn phòng, nhà xưởng phụ trợ 

11.990 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO) - Hiện 

công ty cát Cam Ranh 

FICO đang quản lý 

Được giao đất 

`16 Cảng bờ đông - Xã Cam Hải Đông - 

Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hoà 

2.500  Đất cấp trước năm 1993 

17 Khu đất biệt thư Ocean view, 

Phường Vĩnh Nguyên, Phường Vĩnh 

Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

 

386,8 Tổng công ty VLXD 

số 1 (FICO) - Hiện 

Công ty Địa ốc FICO 

đang quản lý 

Đất dự án BĐS- chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất 

từ Chủ đầu tư Công ty 

TNHH TM-DV Thiên Nhân 

II 

 Tổng cộng 1.364.304,6   

Nguồn: Tổng công ty VLXD Số 1, 2013 

Diện tích đất sau cổ phần hoá của Tổng công ty là 1.363.667,4 m2 do giảm đi 637,2 m2 

diện tích khu đất D2 Văn Thánh do bàn giao cho địa phương quản lý. 

5.2. Máy móc thiết bị 

Bảng 3: Danh mục một số máy móc thiết bị có giá trị lớn của Tổng công ty theo kết quả 



 

xác định giá trị doanh nghiệp 

Tên tài sản Địa điểm Số 

lượng 

Năm sử 

dụng 

Nguyên giá % còn 

lại 

Giá trị định 

giá lại 

Máy kéo thép cuộn 

tròn từ 5-

2mmLW6/550 

Văn phòng 

Tổng công ty  

1 2009 1.340.000.000 25% 335.000.000 

Máy kéo 20HP Văn phòng 

Tổng công ty 

1 2009 952.000.000 25% 238.000.000 

Máy nghiền sàng 

đá 186 

Xí nghiệp Đá 

Thống Nhất 

1 2008 969.707.000 20% 193.941.400 

HT sàng tuyển rửa 

cát 

Công ty Cát 

Cam Ranh 

1 2003 5.146.010.597 25% 1.286.502.649 

HT máy sấy Công ty Cát 

Cam Ranh 
1 2011 847.272.727 50% 423.636.364 

Hệ Thống sàng 

tuyển rửa 2 

Công ty Cát 

Cam Ranh 
1 2013 8.257.237.276 95% 7.844.375.412 

Nguồn: Trích Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp 

5.3. Phương tiện vận tải 

Bảng 4: Danh mục một số phương tiện vận tải có giá trị lớn của Tổng công ty theo kết 

quả xác định giá trị doanh nghiệp 

Tên tài sản Địa điểm Số 

lượng 

Năm sử 

dụng 

Nguyên giá % còn 

lại 

Giá trị định 

giá lại 

Cổng trục mua lại 

của Cty Tân Định 

Văn phòng 

Tổng công ty  

1 2009 1.092.615.000 45% 491.676.750 

Xe CAMRY 

52X2511 

Văn phòng 

Tổng công ty 

1 2004 876.462.623 20% 175.292.525 

Xe CAMRY 

52Y1765 

Văn phòng 

Tổng công ty 
1 2005 784.469.272 20% 156.893.854 

Xe Toyota Fortuner 

56P3135 

Văn phòng 

Tổng công ty 
1 2010 912.370.455 55% 501.803.750 

Xe BMW 52V5589 Văn phòng 

Tổng công ty 
1 2003 854.806.000 20% 170.961.200 

Xe Toyota Fortuner 

TGN5LL-

NKPSKU 

(FORTUNER V) 

Văn phòng 

Tổng công ty 

1 2012 1.056.000.000 80% 844.800.000 

Xe cẩu bánh lốp 

hiệu: Lima, công 

suất 90 tấn 

Văn phòng 

Tổng công ty 

1 2007 3.100.000.000 70% 2.170.000.000 

Xe ô tô Toyota 

Corolla Altis 1.8 

Văn phòng 

Tổng công ty 
1 2013 820.370.000 85% 697.314.500 

Xe ô tô Toyota 

Fortuner 29A - 

Chi nhánh 

FICO Hà Nội  

1 2013 1.071.952.727 95% 1.018.355.091 



 

Tên tài sản Địa điểm Số 

lượng 

Năm sử 

dụng 

Nguyên giá % còn 

lại 

Giá trị định 

giá lại 

906.53 

Xe Honda CiVic 

1.8T 

Công ty Cát 

Cam Ranh 

1 2012 725.000.000 90% 652.500.000 

Nguồn: Trích Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp 

5.4. Danh sách công ty mẹ và công ty con 

Tại thời điểm hiện tại, các công ty con, công ty liên doanh liên kết, đơn vị trực thuộc 

của Tổng công ty gồm có: 08 đơn vị phụ thuộc và 01 đơn vị sự nghiệp có thu, 03 công 

ty con, 11 công ty liên doanh liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác. 

Bảng 5: Công ty trực thuộc, công ty con, công ty liên kết và đầu tư khác 

STT Tên Công ty 
Ngành nghề kinh 

doanh 

Vốn điều lệ 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 

của FiCO 

I Các công ty và đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc 

1 Công ty Cát Cam Ranh FiCO Sản xuất kinh doanh 

cát trắng Silic 
- 100% 

2 Công ty Địa ốc FiCO  Đầu tư kinh doanh bất 

động sản, kinh doanh 

dịch vụ bất động sản; 

xây dựng dân dụng, 

công nghiệp 

- 100% 

3 Công ty Thương mại Vật liệu 

xây dựng FiCO 

Kinh doanh sắt thép 

xây dựng, sắt thép 

công nghiệp, xi măng 

các loại, gạch ốp lát, 

sứ, sen vòi các loại, 

nguyên vật liệu thô: 

thạch cao, than các 

loại 

- 100% 

4 Xí nghiệp khai thác Đá Thống 

Nhất 

Khai thác, chế biến, 

kinh doanh đá xây 

dựng 

- 100% 

5 Chi nhánh FiCO Hà Nội Kinh doanh VLXD - 100% 

6 Chi nhánh FiCO Đồng Nai Kinh doanh VLXD - 100% 

7 Chi nhánh FiCO Bình Dương Kinh doanh VLXD - 100% 

8 Chi nhánh FiCO Đà Nẵng Kinh doanh VLXD - 100% 

9 Trường Trung cấp nghề công 

nghiệp và Xây dựng FiCO 

Giáo dục đào tạo nghề 
- 100% 

II Các Công ty con    

1 Công ty cổ phần Xi măng 

FiCO Tây Ninh 

Sản xuất xi măng, 

clinker 
750.000 60,23% 

2 Công ty cổ phần Phước Hòa Sản xuất kinh doanh 25.000 73,87% 



 

STT Tên Công ty 
Ngành nghề kinh 

doanh 

Vốn điều lệ 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 

của FiCO 

FiCO đá xây dựng, đá ốp lát 

Granite 

3 Công ty cổ phần Cơ khí Xây 

dựng Tân Định FiCO 

Sản xuất các sản 

phẩm cơ khí, sen vòi 
30.000 64,24% 

III Công ty liên kết, liên doanh, đầu tư khác 

1 Công ty TNHH Căn hộ Vườn 

Phố Việt Nam 

Kinh doanh bất động 

sản 
347.541 24,73% 

2 Công ty cổ phần Hóa An Sản xuất đá xây dựng, 

đất sét 
151.199 24,86% 

3 Công ty cổ phần Vitaly Sản xuất kinh doanh 

gạch Ceramic 
80.000 27% 

4 Công ty cổ phần Gạch Ngói 

Đồng Nai 

Sản xuất kinh doanh 

gạch ngói, đất sét 

nung, đất sét; đầu tư 

kinh doanh bất động 

sản  

60.000 20,46% 

5 Công ty TNHH Xây dựng 

FiCO – Corea 

Dịch vụ kỹ thuật xử 

lý nền đất yếu cho các 

công trình xây dựng, 

dự án hạ tầng, quản lý 

dự án xây dựng 

31.500 49,5% 

6 Công ty cổ phần Havali – 

FiCO 

Sản xuất kinh doanh 

gạch thủy tinh 
3.000 20% 

7 Công ty TNHH Đầu tư Xây 

dựng Tân Bách Việt 

Xây dựng công trình 

dân dụng và công 

nghiệp; Dịch vụ quản 

lý khu chung cư - nhà 

cao tầng. 

79.272 29% 

8 Công ty cổ phần Gạch men 

Thanh Thanh 

Sản xuất kinh doanh 

gạch granite, gạch 

Ceramic 

59.923 42,78% 

9 Công ty cổ phần Khoáng sản 

FiCO – Bình Phước 

Khai thác và chế biến 

khoáng sản 
17.000 30% 

10 Công ty cổ phần FiCO Công 

nghệ cao  

Sản xuất kinh doanh 

gạch ngói không nung 
20.000 45% 

11 Công ty cổ phần Bê tông FiCO 

Pan – United 

Sản xuất kinh doanh 

bê tông thương phẩm 
60.000 45% 

IV Đầu tư dài hạn khác    

1 Ngân hàng TMCP Phát triển 

TP.Hồ Chí Minh 

Tài chính – Ngân 

hàng 
5.000.000 0,03% 

2 Công ty cổ phần Bao bì và 

Khoáng sản số 1 

SXKD bao bì các 

loại, khai thác khoáng 

sản 

8.560 10% 

3 Công ty cổ phần Tư vấn Xây 

dựng tổng hợp 

Tư vấn xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 
27.000 5,59% 

4 Công ty cổ phần Đầu tư và xây Đầu tư, xây dựng 46.351 1,67% 



 

STT Tên Công ty 
Ngành nghề kinh 

doanh 

Vốn điều lệ 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 

của FiCO 

dựng Cotec công trình, bất động 

sản 

5 Công ty cổ phần Khoáng sản 

FiCO Tây Ninh 

Khai thác và chế biến 

khoáng sản, tư vấn 

đầu tư 

48.337 4,03% 

6 Công ty cổ phần Chứng khoán 

Sen Vàng 

Tài chính – Ngân 

hàng 
135.000 5% 

7 Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Cầu Đồng Nai 

Đầu tư, xây lắp công 

trình 
365.000 0,88% 

8 Công ty cổ phần Sứ Thiên 

Thanh 

Sản xuất kinh doanh 

gốm xứ, phụ kiện vệ 

sinh 

48.024 11,94% 

9 Công ty cổ phần Đầu tư Công 

nghiệp Sài Gòn (Secoin) 

Sản xuất gạch không 

nung Secoin 
18.078 12,43% 

10 Công ty cổ phần Đầu tư và 

Kinh doanh Vật liệu xây dựng 

FiCO 

Sản xuất kinh doanh 

VLXD, xi măng 

trắng, bất động sản 

38.698 16,03% 

11 Công ty cổ phần BT20 – Cửu 

Long 

Xây dựng công trình 

giao thông và dân 

dụng 

533.960 10% 

12 Công ty cổ phần BT Ly tâm 

Thủ Đức – Long An 

Sản xuất bê tông 
89.250 5% 

 

6. Lợi thế doanh nghiệp: 

6.1. Vị thế của Tổng công ty trong ngành 

FiCO là một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam về sản xuất và kinh 

doanh vật liệu xây dựng, cung cấp các loại vật liệu xây dựng cho các công trình 

thương mại, dân dụng và cơ sở hạ tầng.  

Với đội ngũ nhân lực hùng mạnh, cùng với khả năng về tài chính, máy móc thiết bị hiện 

đại không ngừng được cải tiến, đổi mới để phục vụ cho sản xuất, FiCO đã cho ra đời 

những sản phẩm đạt yêu cầu khách hàng và có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia và 

thế giới. Với bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh vật liệu xây dựng, hiện nay FiCO là 

nhà cung cấp vật liệu xây dựng trọn gói hàng đầu, chuyên cung cấp các loại vật liệu xây 

dựng cho các công trình, dự án lớn trên toàn quốc. Các sản phẩm chủ yếu của Tổng 

Công ty bao gồm Xi măng, gạch ốp lát, gạch ngói đất sét nung, vật liệu xây dựng không 

nung, van vòi. 

Sản phẩm xi măng của Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh (TAFiCO) hiện là 

một trong ba thương hiệu xi măng được yêu thích nhất tại khu vực phía Nam với thị 

phần chiếm khoảng 12%. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Cộng 

hòa Liên Bang Đức và đã có mặt trên khắp các khu vực miền Đông Nam Bộ, các tỉnh 

miền Tây, Tây Nguyên và các thị trường xuất khẩu như Campuchia, Đông Timor, 

Myanmar. 



 

Các sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Vitaly và Công ty cổ phần Gạch men 

Thanh Thanh được biết tới là các sản phẩm gạch ốp lát nổi tiếng với công nghệ và thiết 

bị sản xuất tiên tiến đạt tiêu chuẩn châu Âu. Ngoài việc được tiêu thụ mạnh trong nước, 

các sản phẩm này còn được xuất khẩu sang EU, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn 

Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia,... 

Ngoài ra, FiCO còn được biết tới với sản phẩm gạch và đất sét nung thông qua hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai – đơn vị dẫn đầu 

thị trường miền Nam về sản lượng, chất lượng cũng như chủng loại sản phẩm gạch 

ngói, đất sét nung. 

Hoạt động sản xuất các sản phẩm cơ khí và van vòi của FiCO thực hiện thông qua đơn 

vị thành viên là Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Tân Định - đơn vị chuyên sản xuất 

các thiết bị van vòi, phụ tùng cơ khí, vật tư và các dịch vụ về cơ khí; thiết bị van vòi và 

phụ kiện phòng tắm với thương hiệu VALTA được khách hàng trong nước ưa chuộng.  

FiCO là một trong những đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng 

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và Chỉ 

thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử 

dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, 

trong định hướng chiến lược sản phẩm, Tổng công ty đã lên kế hoạch đầu tư chiều sâu 

với công nghệ cao như sản phẩm gạch xi măng cốt liệu (VLXD không nung), sản phẩm 

bê tông đầm lăn.  

Đối với sản phẩm gạch xi măng cốt liệu, sản phẩm này đã được đăng ký đề tài cấp Bộ 

do Công ty cổ phần FiCO công nghệ cao chủ trì thực hiện. Đến nay, sản phẩm đã được 

thị trường chấp nhận thay thế cho gạch đất sét nung. Bên cạnh đó, sản phẩm gạch xi 

măng cốt liệu của Tổng Công ty đã được Hội đồng khoa học Bộ Xây dựng nghiệm thu 

và thanh quyết toán kinh phí thực hiện nằm trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ:“Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thi công kết cấu mặt đường bê tông đầm lăn 

cho hạ tầng giao thông”. Kết quả đề tài được ứng dụng thực tiễn tại một số dự án đường 

giao thông tại Tây Ninh, Tiền Giang 

Ngoài ra, Tổng công ty đã hoàn thành bộ tiêu chuẩn cơ sở và định mức cơ sở phục vụ 

cho việc đấu thầu thi công. Mục tiêu trọng tâm là thông qua Bộ Xây dựng để phối hợp 

với Bộ Giao thông Vận tải soát xét, biên soạn nâng cấp TCCS lên thành Tiêu chuẩn 

Việt Nam (TCVN) và đưa ĐMCS vào Bộ định mức Nhà nước 1776. 

FiCO sở hữu mỏ cát trắng có trữ lượng lớn và chất lượng cao hàng đầu Việt Nam 

Công ty Cát Cam Ranh FiCO - đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty FiCO - 

hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến cát trắng tại vùng mỏ cát trắng có trữ 

lượng lớn thuộc thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa. Chất lượng cát tại đây được đánh giá là tốt nhất Việt Nam và châu Á (SiO2: 

99,68%, Fe2O3: 0,019 %), do đó đây là nguồn nguyên liệu cung cấp sản xuất kính nổi 

cho những công ty hàng đầu Việt Nam về sản xuất kinh như Công ty Kính nổi 

Viglacera, Nhà máy kính nổi VGI tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Vũng Tàu,… 



 

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước và xuất khẩu; cũng như gia tăng giá trị đối 

với sản phẩm cát trắng, Công ty Cát Cam Ranh FiCO đang tiến hành đầu tư dây chuyền 

nghiền cát cũng như chuẩn bị các bước công việc cần thiết để thực hiện chiến lược đầu 

tư tổng thể trong dài hạn các sản phẩm công nghệ cao từ cát như bông sợi thủy tinh, 

kính tiết kiệm năng lượng…, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển bền vững. 

FiCO có đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm 

trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng 

Tính đến thời điểm 31/12/2014, tổng số lao động của Công ty mẹ - Tổng công ty Vật 

liệu Xây dựng số 1 là 453 người, trong đó lao động có trình độ Đại học và trên đại học 

chiếm 40,2% (182 người). Đội ngũ quản lý của Tổng công ty có trình độ chuyên môn 

cao, dày dạn kinh nghiệm và nhiệt huyết với công việc. Bên cạnh đó, Tổng công ty luôn 

coi nguồn lực con người là yếu tố quyết định tới chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, do đó, luôn có các chính sách đãi ngộ và tạo môi trường làm 

việc cũng chính sách phúc lợi tốt để người lao động có thể phát huy tối đa năng lực để 

cống hiến và phát triển. 

6.2. Triển vọng phát triển của ngành 

Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam được đánh giá là ổn định. Chính phủ 

Việt Nam đang nỗ lực từng bước đổi mới và cải cách hành chính, xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật để tạo ra nền hành chính công minh bạch và đáp ứng với yêu 

cầu của quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Theo dự báo của Tổ chức Tiền tệ 

thế giới IMF, với diễn biến nới lỏng tín dụng cho lĩnh vực bất động sản, các chính sách 

giảm lãi suất cho vay và huy động của Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp có thêm 

nhiều cơ hội phát triển đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và sản 

xuất vật liệu xây dựng trong năm 2015 và những năm tiếp theo. 

Bên cạnh đó, nhu cầu và tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản và vật liệu 

xây dựng từ nay đến năm 2020 được đánh giá là rất lớn. Theo Quyết định số 2127/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ban hành ngày 30/11/2011, diện tích nhà ở 

bình quân sẽ phải đạt 25 m2 sàn/người. Theo tính toán của Bộ Xây dựng, từ nay đến 

năm 2020 nhu cầu xây mới nhà ở tại các đô thị mỗi năm là khoảng 50 triệu m2 sàn. 

Điều này chứng tỏ trong dài hạn, nhu cầu về nhà ở đô thị vẫn còn rất lớn và đây là cơ 

hội và tiềm năng phát triển cho lĩnh vực vật liệu xây dựng. 

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, mục tiêu đặt ra được xác định sát thực với 

nhu cầu và điều kiện phát triển, cụ thể là: đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và dành một 

phần xuất khẩu; đến năm 2020, ngành công nghiệp sản xuất VLXD Việt Nam đạt công 

nghệ sản xuất tiên tiến, sản phẩm đạt chất lượng cao, tiêu hao nguyên liệu và năng 

lượng thấp, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên theo hướng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và bền vững; sản xuất và sử dụng một số loại VLXD mới, vật liệu thân 

thiện môi trường, tăng cường sử dụng các loại chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu sản 

xuất VLXD; nâng cao tỷ lệ nhân lực được đào tạo và đào tạo lại về kiến thức và kỹ 



 

năng; xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ để sản xuất các phụ tùng thay thế và ngành 

công nghiệp chế biến nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất VLXD. Trên cơ sở 

năng lực sản xuất và chất lượng các sản phẩm VLXD trong nước và nghiên cứu tình 

hình thị trường tiêu thụ sản phẩm VLXD của các nước trong khu vực và trên thế giới, 

bản quy hoạch dự kiến một số sản phẩm có lợi thế với tỷ lệ xuất khẩu như: Xi măng 

khoảng 20 - 30%, vật liệu ốp lát khoảng 25 - 30%, kính phẳng khoảng 20 - 30%, sứ vệ 

sinh khoảng 30 - 40%, vôi khoảng 30 - 50% so với tổng công suất thiết kế của mỗi loại. 

6.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Tổng Công ty với định hướng 

của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung của thế giới 

Với định hướng và triển vọng phát triển của ngành nói trên, năm 2014, Tổng công ty 

tiếp tục đề ra chiến lược phát triển sau cổ phần hóa, cụ thể tập trung vào lĩnh vực chính 

là sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, tiến hành cơ cấu lại tài chính, vốn góp của 

Tổng công ty vào các đơn vị sản xuất vật liệu và khai thác, chế biến khoáng sản; tiến 

hành lộ trình thoái vốn đầu tư đối với các lĩnh vực ngoài lĩnh vực chính hoặc những 

lĩnh vực không phải thế mạnh của FiCO. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng 

phát triển của ngành, chính sách Nhà nước và xu thế chung của thế giới. 



 

 

7. Kết quả SXKD 3 năm gần nhất: 

  Báo cáo tài chính Công ty mẹ Báo cáo tài chính hợp nhất 

STT Chỉ tiêu  Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

1.  Tổng giá trị tài sản 1.900.892 2.079.575 2.488.950 4.892.171 5.146.959 5.399.003 

2.  Vốn Nhà nước theo sổ sách kế toán 850.014 926.082 926.082 852.442 928.509 951.007 

3.  Nợ ngắn hạn 684.455 854.131 1.232.919 1.978.155 2.309.376 2.514.317 

4.  Nợ dài hạn 76.529 84.555 82.966 1.522.544 1.391.918 1.298.542 

5.  Tổng số lao động 403 407 425 1.338 1.331 1.318 

6.  Tổng quỹ lương 52.708 50.473 54.590 111.603 112.422 119.540 

7.  Thu nhập bình quân 1 người/tháng 10,899 10,334 10,703 6,951 7,039 7,558 

8.  Tổng doanh thu 2.310.884 2.670.517 3.375.158 4.384.907 4.972.184 5.955.754 

9.  Giá vốn hàng bán 2.121.097 2.483.222 3.069.214 3.504.286 3.980.981 4.744.396 

10.  Lợi nhuận trước thuế 45.399 47.803 40.947 51.347 93.121 126.551 

11.  Lợi nhuận sau thuế 41.719 42.904 32.719 53.753 62.987 104.506 

12.  Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ    50.983 54.708 88.556 

13.  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn nhà nước 4,91% 4,63% 3,53% 5,98% 5,89% 9,31% 

 



 

 

II. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH 

NGHIỆP SAU KHI CỔ PHẦN HÓA  

1. Mục tiêu cổ phần hóa: 

- Xây dựng Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 trở thành doanh nghiệp hàng đầu 

Việt Nam về sản xuất vật liệu xây dựng, có cơ cấu hợp lý, tập trung vào ngành 

nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh 

tranh, tiên phong trong lĩnh vực đầu tư phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng 

mới được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu, tài nguyên và 

thân thiện với môi trường. 

- Cổ phần hóa Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 nhằm mục tiêu chuyển hình 

thức sở hữu 100% vốn Nhà nước thành hình thức đa sở hữu, thay đổi tổ chức 

quản lý điều hành và phương thức quản trị, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường 

vốn và các hình thức huy động vốn đa dạng nhằm nâng cao năng lực tài chính, 

năng lực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sau cổ phần hóa. 

- Quá trình cổ phần hóa kết hợp với việc sắp xếp lại hệ thống quản lý sản xuất – 

thương mại trên các lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. 

- Mục tiêu dài hạn của quá trình cổ phần hóa là tạo ra tiền đề phát triển bền vững 

cho Tổng công ty trở thành đơn vị hàng đầu về sản xuất vật liệu xây dựng tại thị 

trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á;  

- Phấn đấu đưa lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng đạt tỷ lệ doanh thu từ 60% đến 

65% giá trị toàn Tổng công ty; tốc độ tăng trưởng doanh thu liên hoàn hàng năm 

đạt bình quân từ 10% đến 15%. 

- Mục tiêu đến năm 2020, doanh thu của Tổng công ty đạt 16.000 tỷ đồng, lợi 

nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức là 9% - 10%. 

2. Yêu cầu cổ phần hóa: 

- Huy động vốn của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, của tổ chức và cá 

nhân trong và ngoài nước để đầu tư phát triển doanh nghiệp. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò làm chủ thực sự, gắn chặt trách nhiệm, 

công việc và quyền lợi của cổ đông, tạo động lực thúc đẩy trong công tác điều 

hành, quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao 

động, của cổ đông và góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước. 

- Đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của Tổng công ty VLXD số 1 và các 

đơn vị thành viên sau cổ phần hóa. 

- Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao 

động. 

- Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường. 

3. Hình thức cổ phần hóa: 



 

Căn cứ đặc điểm và tình hình thực tế, Công ty Mẹ - Tổng công ty lựa chọn hình 

thức “Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp” theo Điều 4 Nghị 

định số 59/2011/NĐ-CP ngày18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.  

4. Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa: 

Tên tiếng Việt : Tổng Công ty FiCO– CTCP 

Tên tiếng Anh : FiCO Corporation Joint Stock Company  

Tên giao dịch viết tắt : FiCO 

Biểu tượng  :  

Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A 

Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 84-8.38212960 - 84-8.38270041  

Fax : 84-8.38213233 

Website : www.fico.com.vn 

5. Ngành nghề kinh doanh: 

  Sau cổ phần hóa Tổng công ty sẽ hoạt động trong các lĩnh vực như sau: 

a. Ngành nghề kinh doanh chính: 

- Sản xuất vật liệu xây dựng, vật tư, nguyên liệu và sản phẩm phục vụ ngành 

công nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; 

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; 

- Xử lý nền móng và hạ tầng, nền đất yếu; 

- Xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị; 

- Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế 

xuất; 

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, vật tư, nguyên liệu và sản 

phẩm phục vụ ngành công nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng;  

- Kinh doanh bất động sản; 

- Kinh doanh dịch vụ bất động sản; 

- Kinh doanh bến cảng, kho bãi; 

- Cho thuê  mặt bằng, văn phòng làm việc, nhà xưởng. 

b. Ngành nghề kinh doanh liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính: 

- Sản xuất phụ tùng, thiết bị xe cơ giới chuyên dụng phục vụ ngành công 

nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; 

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu phụ tùng, thiết bị, xe cơ giới chuyên dụng phục 

vụ ngành công nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; 

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu xe cơ giới chuyên dụng phục vụ ngành công 

nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; 

- Khai khoáng;  

- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Giám sát công tác xây 

http://www.fico.com.vn/


 

dựng và hoàn thiện công trình dân dụng. Tư vấn đầu tư sản xuất nguyên liệu, 

vật liệu xây dựng. Đo đạc bản đồ; 

- Tư vấn đầu tư (Trừ tư vấn tài chính, kế toán); 

- Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất nguyên liệu vật liệu xây 

dựng; 

- Sản xuất xe cơ giới chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp xây dựng, sản 

xuất vật liệu xây dựng; 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; 

- Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, diesel nhiên liệu, 

dầu nhiên liệu. 

c. Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. 



 

 

III. VỐN ĐIỀU LỆ, CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ: 

1. Vốn điều lệ: 

Tổng công ty đề xuất quy mô vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước và tỷ lệ chào bán 

cổ phần ra công chúng sau cổ phần hóa dự kiến như sau: 

Vốn điều lệ  : 1.270.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm bảy mươi tỷ 

đồng).  

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần). 

Số lượng cổ phần  : 127.000.000 cổ phần (Một trăm hai mươi bảy triệu cổ 

phần). 

2. Cơ cấu vốn điều lệ: 

T

T 
Danh mục 

Số cổ phần  (cổ 

phần) 

Tỷ lệ /VĐL 

(%) 

1 Cổ phần Nhà nước nắm giữ 50.800.000 40,00% 

2 Cổ phần bán cho người lao động 394.200  0,31% 

3 Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư 

chiến lược 
50.800.000 40,00% 

4 Cổ phần bán đấu  giá ra công chúng 25.006.300 19,69% 

 



 

 

IV. VỀ TIÊU CHÍ, PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN 

LƯỢC: 

(Theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính 

phủ - chi tiết sẽ thông báo sau) 

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Nhà đầu tư chiến lược có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và liên hệ theo các địa 

chỉ như sau: 

- Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng 

+ Địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;  

+ Điện thoại: 04.39760539, số máy lẻ 205, 206; 

+ Website: http://xaydung.gov.vn; 

+ Email: qldn.bxd@gmail.com. 

- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – TNHH MTV 

+ Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Điện thoại: (84.8) 38 212 960, 38270041; fax: (84.8) 38213233; 

+ Website: www.fico.com.vn; 

Ban Lãnh đạo Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – TNHH MTV rất mong 

nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư. 

Trân trọng./. 
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