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CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN 
 

I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ 

 Tên công ty    :   

 Giấy phép đăng ký kinh doanh :  Do Sở kế họach và đầu tƣ thành phố Hà Nội 

 Trụ sở công ty   : Từ Liêm,  Hà Nội. 

 Vốn điều lệ    : 9,000,000,000 đ (chín tỷ đồng) 

 Đại diện pháp luật công ty  :  

 Chức vụ    : Tổng giám đốc 

 Mã số thuế     :  

 

I.2. Mô tả sơ bộ dự án 

 Tên dự án      :  Đầu tƣ mua và nâng cấp nhà máy sữa các loại 

 Địa điểm     :   

  Hình thức đầu tƣ   :  Mua lại và nâng cấp nhà máy. 

 Sản phẩm của nhà máy  : Sản phẩm chế biến từ sữa nhƣ sữa thanh trùng, 

sữa chua, sữa chua uống. 

 Chất lƣợng sản phẩm  : Cao cấp - công nghệ và máy móc đƣợc chuyển 

giao từ phía đối tác nƣớc ngoài 

 Tổng diện tích sử dụng đất  : 1 hecta 

I.3.  Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tƣ 

 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN 

Việt Nam; 

 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam;  

 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội 

nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 
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 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009  của Chính phủ về việc Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng công trình. 

 Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế 

thu nhập doanh nghiệp; 

 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi 

hành Luật Thuế giá trị gia tăng; 

 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui 

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng; 

 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một 

số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

 Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định 

mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng; 

 Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam 

kết bảo vệ môi trƣờng; 

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án 

đầu tƣ và xây dựng công trình; 

 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất 

lƣợng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của 

Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; 

 Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 

957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; 

 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tƣ xây dựng công trình; 

 Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán và 

dự toán công trình 

 

I.4. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng 

 Các tiêu chuẩn Việt Nam 

Dự án đầu tƣ xây dựng Nhà máy sản xuất sữa các loại thực hiện trên cơ sở những tiêu 

chuẩn, quy chuẩn chính nhƣ sau: 

 - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD); 

 - Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); 

 - TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; 

 - TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 

2737 -1995; 

 - TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; 

 - TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 

 - TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử 

dụng; 

 - TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; 

 - TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; 
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 - TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; 

 - TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; 

 - TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế; 

 - TCXD 33-1985 : Cấp nƣớc - mạng lƣới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn 

thiết kế; 

 - TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật; 

 - TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên trong và ngoài công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

 - TCXD 188-1996 : Nƣớc thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; 

 - TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nƣớc trong nhà; 

 - TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong; 

  - TCVN  4513-1998 : Cấp nƣớc trong nhà; 

 - TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc và nƣớc thải sinh hoạt; 

 - TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nƣớc thải đô thị; 

 - TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nƣớc sinh hoạt; 

 - TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sƣởi ấm; 

 - TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; 

 - 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối và trạm biến thế; 

 - TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đƣờng phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; 

 - TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình 

dân dụng;  

 - TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đƣờng dây dẫn điện trong nhà ở và công trình 

công cộng; 

 - TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công 

cộng; 

 - TCVN-46-89 : Chống sét cho các công trình xây dựng; 

 - EVN  :Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam). 
  


