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CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 

I.1. Giới thiệu chủ Thảo Nguyên Xanh Group 

- Tên Công Ty:  CÔNG TY TNHH Xuất nhập khẩu 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế:  

- Trụ sở công ty: TP.Nha Trang 

- Đại diện pháp luật công ty 

- Chức vụ: Giám đốc công ty 

- Điện Thoại:  ………….         ; Fax: ……….. 

I.2. Mô tả sơ bộ www.lapduan.com.vn 

- Tên www.lapduan.com.vn:     Nhà máy chế biến sữa  

- Địa điểm: Khánh Hòa. 

- Hình thức Thảo Nguyên Xanh Group: Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng 
mới 

I.3. Cơ sở pháp lý triển khai www.lapduan.com.vn 

I.4.1. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUI 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 Thảo Nguyên Xanh Group 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; 
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- 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; 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc 
Quản lý www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group 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 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 
quy định việc bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt 
và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch,  chƣơng trình 
và www.lapduan.com.vn phát triển; 

- 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; 

- Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hƣớng 
dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; 

- Thông tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hƣớng 
dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; 

- Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hƣớng 
dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; 

- Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn 
quyết toán www.lapduan.com.vn hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; 

- Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công 
bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện 
trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đƣờng ống, phụ tùng và 
thiết bị khai thác nƣớc ngầm; 

- 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; 
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- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản 
lý www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group 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 www.lapduan.com.vn và tƣ vấn Thảo Nguyên 
Xanh Group 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 Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công trình; 

- Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức Thảo Nguyên 
Xanh Group, tổng dự toán và dự toán công trình. 

I.4.2. CÁC TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN XÂY DỰNG 

1. Các tiêu chuẩn Việt Nam 

Www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng Nhà máy chế biến 
sữa 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; 

- 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 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-
93); 

- 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; 
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- 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 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát 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 19-84 : Đƣờng dây điện; 

- 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). 
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CHƢƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG 

II.1. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 

II.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam: 

Năm 2009, trƣớc tình hình khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, 
Việt Nam đã chuyển sang mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế và giữ ổn định 
kinh tế vĩ mô. Kinh tế Việt Nam năm 2009 bên cạnh những điểm sáng thể hiện 
thành tựu đạt đƣợc vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và thách thức. Việc đánh 
giá, nhìn nhận lại kinh tế Việt Nam năm 2009 để rút ra những bài học, chỉ rõ 

những thách thức và giải pháp cho năm 2010 có ý nghĩa quan trọng đối với 
các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam.  

Tăng trƣởng kinh tế: Cần khẳng định rằng dƣới tác động mạnh của khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu, quá trình suy giảm kinh tế của Việt Nam đã không kéo 
dài và sự phục hồi tốc độ tăng trƣởng đến nhanh.Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 
tăng trong quý I/2009 sau đó liên tục cải thiên tốc độ ở các quý sau. Tốc độ 
tăng GDP quý II đạt 4,5%, quý III đạt 5,8% và dự đoán quý IV sẽ đạt 6,8%. 

Các chỉ số tăng trƣởng cho các ngành cũng thể hiện một xu hƣớng phục hồi rõ 
rệt. Giá trị sản xuất công nghiệp quý I đạt 3,2%, quý II tăng lên 7,6% và quý 
III là 8,5%. So với khu vực công nghiệp, thì khu vực dịch vụ chịu tác động ảnh 
hƣởng của suy thoái kinh tế thế giới ở mức độ thấp hơn. Nhìn chung, khu vực 
dịch vụ vẫn duy trì tăng trƣởng khá cao, tốc độ tăng trƣởng trong quý I là 
5,1%, trong quý II, 5,7% và 6,8% trong quý III. Căn cứ kết quả thực hiện 9 
tháng đầu năm và triển vọng các tháng tiếp theo,  tốc độ tăng trƣởng giá trị 
khu vực dịch vụ ƣớc thực hiện cả năm 2009 có thể đạt 6,5%. Đối với lĩnh vực 
nông nghiệp, do sản lƣợng lƣơng thực năm 2008 đã đạt mức kỷ lục so với 
trƣớc, nên ngành nông nghiệp tăng không nhiều trong năm 2009. Uớc thực 
hiện giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, thủy sản tăng khoảng 1,9%. 
Nhƣ vậy xu hƣớng phục hồi tăng trƣởng là khá vững chắc và đạt đƣợc ngay từ 
trƣớc khi các gói kích cầu đƣợc triển khai trên thực tế.  

Thảo Nguyên Xanh Group phát triển: Trong bối cảnh suy giảm kinh tế, 

những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và hiệu quả Thảo Nguyên Xanh 
Group kinh doanh giảm sút đã ảnh hƣởng trực tiếp đến các hoạt động Thảo 
Nguyên Xanh Group phát triển. Trƣớc tình hình đó, Chính phủ đã thực hiện 
các giải pháp kích cầu Thảo Nguyên Xanh Group, tăng cƣờng huy động các 
nguồn vốn, bao gồm việc ứng trƣớc kế hoạch Thảo Nguyên Xanh Group ngân 
sách nhà nƣớc của các năm sau, bổ sung thêm nguồn vốn trái phiếu Chính 
phủ, vốn tín dụng Thảo Nguyên Xanh Group, tín dụng xuất khẩu, tín dụng đào 
tạo lại cho ngƣời lao động bị mất việc làm… Với những nỗ lực đó, nguồn vốn 
Thảo Nguyên Xanh Group toàn xã hội năm 2009 đã đạt đƣợc những kết quả 
tích cực. Ƣớc tính tổng Thảo Nguyên Xanh Group toàn xã hội năm 2009 đạt 
708,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42,2% GDP, tăng 16% so với năm 2008 . Trong 
đó, nguồn vốn Thảo Nguyên Xanh Group nhà nƣớc là 321 nghìn tỷ đồng, tăng 
43,3% so với năm 2008; nguồn vốn Thảo Nguyên Xanh Group của tƣ nhân và 
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của dân cƣ là 220,5 nghìn tỷ, tăng 22,5%. Những kết quả này cho thấy các 
nguồn lực trong nƣớc đƣợc huy động tích cực hơn. Tuy nhiên, trong khi các 
nguồn vốn Thảo Nguyên Xanh Group trong nƣớc có sự gia tăng thì nguồn vốn 
FDI năm 2009 lại giảm mạnh. Tổng số vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm ƣớc 
đạt 20 tỷ USD (so với 64 tỷ USD năm 2008), vốn thực hiện ƣớc đạt khoảng 8 
tỷ USD (so với 11,5 tỷ USD năm 2008). Tổng vốn ODA ký kết cả năm ƣớc đạt 
5,456 tỷ USD, giải ngân đạt khoảng 3 tỷ USD. 
Chỉ số ICOR năm 2009 đã tăng tới mức quá cao, trên 8 so với 6,6 của năm 
2008. Bên cạnh đó còn xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải ngân nguồn vốn 
Thảo Nguyên Xanh Group từ ngân sách nhà nƣớc và nguồn vốn trái phiếu 
Chính phủ, lãng phí, thất thoát vốn Thảo Nguyên Xanh Group ở tất cả các 

khâu của quá trình quản lý www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group.  

Lạm phát và giá cả: Nếu nhƣ năm 2008 là năm chứng kiến một tốc độ lạm 
phát cao kỷ lục trong vòng hơn một thập kỷ qua thì năm 2009 lại chứng kiến 
một mức lạm phát ở mức dƣới hai con số. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nƣớc 
qua 10 tháng đầu năm chỉ tăng 4,49% so với tháng 12/2008. Đây là mức tăng 
chỉ số giá tiêu dùng khá thấp so với những năm gần đây và là mức tăng hợp 
lý, không gây ảnh hƣởng lớn đến đời sống và sản xuất của ngƣời dân. Chỉ số 
CPI lƣơng thực tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm (0,59%) nhƣng lại có xu 
hƣớng giảm trong những tháng cuối năm. Lƣơng thực, thực phẩm luôn là đầu 
tàu kéo lạm phát đi lên trong những năm 2007 và 2008 thì ở năm 2009 nhân 
tố này không còn đóng vai trò chính nữa. 

Tỷ giá: Trong nhiều năm trở lại đây, Ngân hàng nhà nƣớc kiên trì chính sách 
ổn định đồng tiền Việt Nam so với đồng đô la Mỹ. Diễn biến tỷ giá trong năm 
2009 là tƣơng đối phức tạp. Mặc dù NHNN đã điều chỉnh nâng tỷ giá liên ngân 
hàng và biên độ từ + 3% lên + 5% vào tháng 4/2009, trên thị trƣờng tự do 
giá ngoại tệ nhanh chóng áp sát mức 18.300 đồng/đô la Mỹ và đến tháng 11 
đã lên trên 19.000 đồng/đô la Mỹ. 
Càng về cuối năm tỷ giá càng biến động và mất giá mạnh, thị trƣờng ngoại hối 
luôn có biểu hiện căng thẳng, đồng thời USD tín dụng thì thừa, USD thƣơng 
mại thì thiếu Trong bối cảnh lạm phát có xu hƣớng gia tăng và tính không ổn 
định trên thị trƣờng tiền tệ, đòi hỏi cần phải có sự lựa chọn linh hoạt cơ chế 

điều hành tỷ giá để đạt đƣợc mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn định thị 
trƣờng tiền tệ. 

Thu chi ngân sách: Năm 2009, các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế kết hợp 
với giảm thu từ dầu thô và giảm thu do suy giảm kinh tế đã làm cho nguồn 
thu ngân sách bị giảm mạnh. Uớc tính tổng thu ngân sách cả năm đạt 390,65 
nghìn tỷ đồng, xấp xỉ so với mức dự toán (389,9 nghìn tỷ) và giảm 6,3% so 
với thực hiện năm 2008. Mặt khác, nhu cầu và áp lực chi tăng lên cho kích 
thích tăng trƣởng và đảm bảo an sinh xã hội. Tổng chi ngân sách ƣớc đạt trên 
533 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với dự toán và 7,5% so với năm 2008. Tổng 
bội chi ngân sách ƣớc khoảng 115,9 nghìn tỷ đồng, bằng 6,9% GDP, cao hơn 
nhiều so với mức 4,95% của năm 2008 và  kế hoạch đề ra (4,82%). . 

Xuất nhập khẩu và cán cân thƣơng mại: Năm 2009, tình hình xuất nhập 
khẩu khẩu của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu 
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dẫn đến sự đình trệ sản xuất và hạn chế tiêu dùng ở những nƣớc vốn là thị 
trƣờng xuất khẩu lớn của Việt Nam nhƣ Mỹ, Nhật Bản, EU...  Tổng kim ngạch 
xuất khẩu năm 2009 ƣớc đạt khoảng 56,5 tỷ USD, giảm 9,9% so với năm 
2008 Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2009 ƣớc đạt 67,5 tỷ USD, giảm 16,4% 
so với năm 2008. Điều này phản ánh những khó khăn của sản xuất trong nƣớc 
do suy giảm kinh tế. Tuy nhiên, trong các tháng cuối năm, nhu cầu nhập khẩu 
có thể tăng lên khi các biện pháp hỗ trợ sản xuất phát huy tác dụng. Mặc dù 
cả kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu đều giảm sút, nhƣng do tốc 
độ giảm kim ngạch xuất khẩu chậm hơn tốc độ giảm kim ngạch nhập khẩu, 
nên nhập siêu năm 2009 giảm xuống chỉ còn khoảng 11 tỷ USD, chiếm 16,5% 
tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhƣ vậy, so với những năm gần đây cán cân 

thƣơng mại đã có sự cải thiện đáng kể, thể hiện quyết tâm của chính phủ 
trong việc kiềm chế nhập khẩu những mặt hàng không cần thiết. Song mức 
nhập siêu vẫn còn cao thể hiện việc phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ 
và chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu vẫn còn chậm. 

Bảo đảm an sinh xã hội: Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu 
quả các chính sách giảm nghèo, trong đó có chính sách hỗ trợ cho các hộ 
nghèo xây nhà ở, vay vốn sản xuất, kinh doanh, cho vay học sinh, sinh viên, 
mua thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, chính phủ cũng triển khai công tác hỗ trợ 
các hộ nghèo, hộ bị ảnh hƣởng thiên tai, bị thiệt hại về gia súc, gia cầm, vật 
nuôi để ổn định sản xuất và đời sống. Ngoài ra, chính phủ cũng đã tích cực 
triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ gắn với 
chƣơng trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức, động viên các doanh nghiệp, 
các tổ chức và cá nhân hỗ trợ các huyện nghèo thực hiện chƣơng trình này; 
ứng trƣớc vốn cho các huyện; triển khai các chính sách mới, trong đó có chính 
sách cấp gạo cho hộ nghèo ở biên giới, thực hiện mức khoán mới về bảo vệ 
rừng, hỗ trợ học nghề, xuất khẩu lao động và tăng cƣờng cán bộ cho các 
huyện nghèo. Hoạt động chăm sóc ngƣời có công và các đối tƣợng chính sách 
tiếp tục đƣợc duy trì và mở rộng. 

Năm 2009 tổng số chi cho an sinh xã hội ƣớc khoảng 22.470 tỷ đồng, tăng 
62% so với năm 2008, trong đó chi điều chỉnh tiền lƣơng, trợ cấp, phụ cấp 
khoảng 36.700 tỷ đồng; trợ cấp cứu đói giáp hạt và khắc phục thiên tai 41.580 

tấn gạo (riêng số gạo cứu trợ đợt đầu khắc phục hậu quả bão số 9 là 10.300 
tấn). Tổng dƣ nợ của 18 chƣơng trình cho vay hộ nghèo và các đối tƣợng 
chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ƣớc đến cuối năm đạt 
76 nghìn tỷ đồng, tăng 45,3% so với năm 2008. Các doanh nghiệp đã hỗ trợ 
62 huyện nghèo trên 1.600 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2009 giảm 
còn khoảng 11%. Tuy nhiên, tình hình suy giảm kinh tế đã ảnh hƣởng trực 
tiếp đến khả năng giải quyết việc làm cho ngƣời lao động. Dự kiến đến cuối 
năm 2009, có khoảng 1,51 triệu lƣợt lao động đƣợc giải quyết việc làm, đạt 
88,5% kế hoạch năm và bằng 93,2% so với thực hiện năm 2008. Số lao động 
đi làm việc ở nƣớc ngoài năm 2009 ƣớc đạt 7 vạn ngƣời, giảm đáng kể so với 
con số 8.5 vạn ngƣời của năm 2008. 

II.1.2. Những thách thức của kinh tế Việt Nam năm 2010 
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Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2010 phụ thuộc vào 3 yếu tố chính: tình hình 
kinh tế thế giới, sức mạnh nội tại của kinh tế trong nƣớc và sự điều hành vĩ 
mô của Chính phủ. Tuy nhiên bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì cũng đặt 
ra nhiều thách thức cho cả 3 yếu tố trên.  

Trong ngắn hạn, năm 2010 sẽ chứng kiến sự phục hồi ở những nền kinh tế lớn 
nhất thế giới. Hoạt động Thảo Nguyên Xanh Group và thƣơng mại quốc tế sẽ 
đƣợc hồi phục sau khi có sự giảm sút mạnh năm 2009. Với tƣ cách là một nền 
kinh tế nhỏ có độ mở cao, điều này tạo ra những ảnh hƣởng tích cực trực tiếp 
lên nền kinh tế Việt Nam để có thể đạt tăng trƣởng cao hơn trong năm 2010. 
Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của những năm vừa qua, vấn đề đặt ra cho Việt 
Nam là cần phải xác định và điểu chỉnh độ mở của nền kinh tế nhƣ thế nào 

cho phù hợp để tránh đƣợc các cú sốc do hội nhập quốc tế mang đến. Đối với 
trong nƣớc, những bất ổn vĩ mô trong nội tại nền kinh tế vẫn còn tồn tại và trở 
thành thách thức cho phát triển kinh tế năm 2010. 

Thách thức tiếp theo là áp lực lạm phát cao. Lạm phát không phải là là vấn đề 
của năm 2009, nhƣng năm 2010 hoàn toàn có thể là một năm lạm phát bùng 
lên trở lại do các nguyên nhân gây ra lạm phát bị tích lũy ngày càng nhiều 
trong năm 2009.  Về các công cụ điều hành kinh tế vĩ mô, hiện nay chúng ta 
dựa trên 3 công cụ chính để tác động đến nền kinh tế, đó là chính sách tài 
khoá, chính sách tiền tệ và chính sách cán cân thanh toán. 

Đối với chính sách tài khoá, nếu bù đắp thâm hụt ngân sách bằng biện pháp 
vay nợ trong nƣớc thì sẽ gây ra áp lực tăng lãi suất. Điều này đi ngƣợc với 
mục tiêu của chính sách tiền tệ là giảm dần lãi suất trong thời gian tới. Nhƣng 
nếu bù đắp thâm hụt ngân sách bằng việc vay nợ nƣớc ngoài thì gặp phải áp 
lực gia tăng nợ nƣớc ngoài mà đã ở tỷ lệ khá cao rồi. Đối với chính sách tiền 
tệ, khoảng cách giữa lãi suất huy động và trần lãi suất cho vay hiện đã quá 
nhỏ. Do vậy, nếu bỏ lãi suất trần thì sẽ làm thắt chặt tiền tệ quá sớm và ảnh 
hƣởng đến phục hồi kinh tế. Mặt khác, với lạm phát kỳ vọng cao trong thời 
gian tới, dƣờng nhƣ không còn cơ hội cho thực hiện nới lỏng tiền tệ để kích 
thích kinh tế. Những đặc điểm trên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định 
hình nền kinh tế Việt nam trong năm 2010. Tuy nhiên cũng cần phải nhận 
thấy một điểm tích cực là khả năng chống chọi với suy thoái kinh tế và bất ổn 

vĩ mô của Việt Nam đã khá hơn. Thực tế cho thấy, dƣới tác động mạnh của 
khủng hoảng kinh tế thế giới và bất ổn kinh tế vĩ mô trong nƣớc, quá trình suy 
giảm tăng trƣởng kinh tế trong năm 2009 không kéo dài và sự phục hồi đến 
nhanh hơn và không đến nỗi “bi quan” và “nghiêm trọng” nhƣ những dự báo 
đầu năm 2009. Điều này một mặt cho thấy năng lực chống đỡ của nền kinh tế 
đã đƣợc nâng lên, nhƣng mặt khác cũng cho thấy khả năng dự báo chính sách 
còn hạn chế và bất cập. 

 

II.2.  ĐỊNH HƢỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH 
KHÁNH HÒA  

1- Giới thiệu chung tỉnh khánh hòa.  
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Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Tỉnh này giáp với 
tỉnh Phú Yên về hƣớng bắc, tỉnh Đắk Lắk về hƣớng tây bắc, tỉnh Lâm Đồng về 
hƣớng tây nam, tỉnh Ninh Thuận về hƣớng nam, và Biển Đông về hƣớng 
đông. Khánh hòa có diện tích tự nhiên trên đất liền là 5.197 km2, có vùng biển 
đảo rộng lớn với hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ.  Khánh Hoà có nguồn lao động dồi 
dào, dân số 1,1 triệu ngƣời (Theo kết quả điều tra dân số chính thức vào thời 
điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2009 thì dân số tỉnh Khánh Hòa là 1.156.903 
ngƣời),  là một trong 10 tỉnh của cả nƣớc có số lƣợng trí thức lớn. Trên địa 
bàn tỉnh hiện có 40 đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ và hơn 20.500 cán 
bộ có trình độ cao đẳng, đại học và trên 200 cán bộ có trình độ trên đại học. 
Tỉ lệ lao động đƣợc đào tạo nghề chiếm trên 25%. Khánh Hoà có ba khu vực 

phát triển kinh tế trọng điểm: Phía nam là vịnh Cam Ranh có vị trí hết sức 
quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế. Sân bay Cam Ranh 
nằm ở trung tâm bán đảo Cam Ranh, là một trong số ít sân bay có đƣờng 
băng lớn và dài ở Việt Nam hiện nay, sắp tới sẽ đƣợc Thảo Nguyên Xanh 
Group xây dựng nâng cấp để trở thành sân bay quốc tế.  Đồng thời có cảng 
Ba Ngòi sau khi đƣợc nâng cấp mở rộng sẽ là một trong những cảng quan 
trọng trong hệ thống cảng biển của vùng Nam Trung Bộ, tạo điều kiện thụân 
lợi để phát triển giao thƣơng giữa Khánh Hoà với các vùng trong nƣớc và quốc 
tế. Phía bắc là vịnh Vân phong nằm ở toạ độ địa lý cực đông của Việt Nam, 
cách hải phận quốc tế  14 km, gần ngã ba các tuyến hàng hải quốc tế. Vân 
phong là vịnh lớn với 41.000 ha măt nƣớc, có độ nƣớc sâu từ 20-30 m, tƣơng 
đối kín gió. Với điều kiện và tiềm năng đó, Chính phủ đã quy hoạch xây dựng 
tại khu vực này Cảng trung chuyển Container Quốc tế và  khu kinh tế tổng hợp 
đa ngành gồm: thƣơng mại, công nghiệp, du lịch…Cảng trung chuyển 
Container Quốc tế Vân Phong, liên kết thuận lợi với đƣờng bộ, đƣờng sắt, 
hàng không, kín gió, an toàn, có đủ khả năng để có thể cạnh tranh với các 
cảng trung chuyển Container đang hoạt động ở khu vực nhƣ: Singapo, Hồng 
Công, Kaohsiung…Tiềm năng phát triển cảng trung chuyển Container Quốc tế 
Vân Phong có thể đạt tới 17,5-17,8 triệu TEU/năm. Bên cạnh đó, Vân phong 
có khí hậu tƣơng đối ôn hoà, cảnh quan môi trƣờng đẹp là nơi có tiềm năng 
để phát triển du lịch sinh thái, là nơi có điều kiện lý tƣởng để phát triển kinh tế 

thủy sản… Ở giữa là vịnh Nha Trang, đƣợc công nhận là một trong  các vịnh 
đẹp nhất thế giới. Nha Trang với điều kiện thiên nhiên ƣu đãi cả về vị trí, cảnh 
quan, khí hậu, cùng với nền tảng về lịch sử, nhân văn của mình, Nha Trang –
Khánh Hoà có khả năng phát triển nhiều loại hình du lịch đa dạng. 

Khánh Hoà cách Hà Nội 1.280km, cách TP. Hồ Chí Minh 448 km, đƣợc thiên 
nhiên ƣu đãi có khí hậu ôn hoà lại nằm trên trục giao thông Bắc Nam, thuận 
lợi cả về đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thuỷ và đƣờng hàng không, là cửa ngõ 
lên Tây Nguyên và là tỉnh có nhiều vịnh, cảng gần tuyến hàng hải quốc tế nhất 
ở Việt Nam. Hiện nay, Thủ tƣớng Chính phủ đã có chỉ đạo nghiên cứu xây 
dựng đƣờng hầm qua Đèo cả, tuyến đƣờng sắt nối từ Tây nguyên qua Phú 
Yên xuống Vân phong, nâng cấp sân bay Đông Tác Phú Yên và sân bay Cam 
Ranh để khai thác lợi thế của vịnh Vân Phong và phục vụ cảng trung chuyển 
Container quốc tế Vân phong. Định hƣớng phát triển giao thông vận tải Khánh 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Trung_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Y%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_Thu%E1%BA%ADn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
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Hoà  là tận dụng lợi thế của 3 vịnh Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh nằm 
trên trục đƣờng hàng hải Quốc tế Nam- Bắc á,  với xu thế vận tải biển bằng 
phƣơng thức Container để Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng cảng biển, khai 
thác hoạt động dịch vụ hàng hải, phát triển công nghiệp tàu thuỷ... Ðồng thời 
Thảo Nguyên Xanh Group phát triển hệ thống đƣờng giao thông nông thôn để 
giải quyết tốt nhiệm vụ luân chuyển hàng hoá của vùng ven biển. Đến nay đã 
có 44/45 xã, phƣờng đã có đƣờng đến trung tâm xã, đã căn bản khắc phục 
đƣợc tình trạng ngập úng trong mùa mƣa bão, phục vụ tốt cho dân sinh và an 
ninh quốc phòng.  

Những năm qua, Khánh Hoà đã huy động nhiều nguồn vốn Thảo Nguyên Xanh 
Group trong nƣớc và ngoài nƣớc với chính sách ƣu đãi để Thảo Nguyên Xanh 

Group phát triển cơ sở hạ tầng. Tổng vốn Thảo Nguyên Xanh Group trên địa 
bàn tỉnh từ năm 1995 đến năm 2004 là 18.832 tỷ đồng; riêng năm 2004 huy 
động đƣợc 3.300 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn trong nƣớc chiếm tỷ lệ cao và 
tăng nhanh,  bình quân hàng năm tăng 18%. Kết quả Thảo Nguyên Xanh 
Group trong những năm qua đã cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng kinh tế và xã 
hội, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế-xã hội đô thị, nông thôn và miền núi 
của tỉnh, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh 
doanh và cải thiện đời sống của nhân dân. Hàng trăm công trình xây dựng cơ 
sở hạ tầng trên các lĩnh vực giao thông, công nghiệp, điện, nƣớc, nông 
nghiệp, thủy lợi, dịch vụ, du lịch, văn hoá, thông tin, giáo dục , y tế, thể thao, 
chỉnh trang đô thị…đƣợc Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng hoàn thành và 
đƣa vào sử dụng. Mạng lƣới cấp điện, cấp nƣớc, giao thông, liên lạc, ngân 
hàng, tài chính, y tế, dịch vụ công cộng phát triển mạnh đáp ứng cơ bản nhu 
cầu Thảo Nguyên Xanh Group.  Nhiều www.lapduan.com.vn cơ sở hạ tầng 
trọng điểm, có tầm cỡ và quy mô Thảo Nguyên Xanh Group lớn đã hoàn thành 
đƣa vào sử dụng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. 
Hiện nay tỉnh đang xúc tiến triển khai xây dựng tuyến đƣờng từ tỉnh Khánh 
Hoà lên tỉnh Lâm Đồng với chiều dài 70 km; đây sẽ là con đƣờng huyết mạch 
quan trọng để phát triển kinh tế giữa Khánh Hoà với các tỉnh Miền trung và 
Tây nguyên . Với vị trí địa lý, điều kiện thiên nhiên ƣu đãi, hệ thống giao 
thông vận tải thuận lợi, dịch vụ phát triển, tài nguyên phong phú, nguồn nhân 

lực dồi dào; Khánh Hoà đã và đang có các chính sách ƣu đãi để thu hút vốn 
Thảo Nguyên Xanh Group vào sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp công 
nghệ cao, hƣớng sản xuất hàng xuất khẩu thay thế hàng nhập khẩu, công 
nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ, hải sản; tài chính, ngân hàng, bƣu chính viễn 
thông, dịch vụ cao cấp...Khánh Hoà sẽ là nơi Thảo Nguyên Xanh Group an 
toàn và phát triển. 

Tập trung mọi nguồn lực Thảo Nguyên Xanh Group, đẩy nhanh tốc độ tăng 
trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách bền vững, thu hẹp 
khoảng cách về trình độ phát triển với các tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam của cả nƣớc, phấn đấu đến năm 2020 Long An trở thành tỉnh công 
nghiệp phát triển. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển giáo 
dục đào tạo, coi trọng phát triển nhân tố con ngƣời, giải quyết tốt hơn các vấn 
đề xã hội bức xúc nhất là giải quyết việc làm, giảm nghèo, từng bƣớc tăng 
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cƣờng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội và tạo các tiền đề cần thiết khác để đi 
vào giai đoạn phát triển cao hơn. Phát triển kinh tế đi đôi với xử lý, cải tạo và 
bảo vệ môi trƣờng. Giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh vững mạnh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. 

2- Thành phố Nha Trang tỉnh khánh hòa.  

Vị trí: Thành phố Nha Trang, tỉnh lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, 
du lịch của tỉnh Khánh Hoà, nằm ở vị trí trung tâm tỉnh. Bắc giáp huyện Ninh 
Hòa. Nam giáp thị xã Cam Ranh. Tây giáp huyện Diên Khánh. Đông giáp biển. 
Nha Trang cách thành phố Hà Nội 1.280km, cách thành phố Hồ Chí Minh 
448km, thành phố Huế 630km, thành phố Phan Thiết 260km, thành phố Cần 
Thơ 620km. 

Diện tích: 250,7km2 ; Dân số: 331.100 ngƣời 2004 ; Mật độ: 1.321 ngƣời/km2 

Bao gồm: 19 phƣờng: Xƣơng Huân, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Phƣơng Sài, 
Phƣơng Sơn, Ngọc Hiệp, Phƣớc Tiến, Phƣớc Tân, Phƣớc Hoà, Tân Lập, Lộc 
Thọ, Phƣớc Hải, Phƣớc Long, Vĩnh Trƣờng, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phƣớc, Vĩnh 
Hải, Vĩnh Hoà, Vĩnh Thọ; 8 xã: Vĩnh Lƣơng, Vĩnh Phƣơng, Vĩnh Ngọc, Vĩnh 
Hiệp, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Phƣớc Đồng. 

Kinh tế : Nha Trang có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là du lịch. Nhờ 
có vùng vịnh đẹp, bãi biển thơ mộng và nhiều di tích văn hoá lịch sử, Nha 
Trang đã sớm trở thành trung tâm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Ngoài 
ra, ngành khai thác yến sào ở các hang trên đảo hòn Mun, hay trên các vách 
đá cheo leo nơi Hòn Nội, Hòn Ngoại cũng góp phần mang lại cho Nha Trang 
một nguồn thu đáng kể. Năm 1991, Nha Trang xuất khẩu 2130 kg yến sào, 
cao gấp 4 lần so với năm 1975, bằng 70% số lƣợng yến sào xuất khẩu của cả 
nƣớc. Hiện Nha Trang có công nghệ nuôi trai lấy ngọc. Riêng  về cá biển, Nha 
Trang là ngƣ trƣờng lớn, đóng góp phần quan trọng cho ngành xuất khẩu thuỷ 
sản, đem lại nguồn ngoại tệ mạnh cho cả nƣớc. 

Khoa học - kỹ thuật: Nha Trang đƣợc xem là một trong những trung tâm khoa 
học - kỹ thuật của cả vùng Nam Trung bộ. Ở Nha Trang có nhiều trƣờng đại 
học, học viện, viện nghiên cứu, các trƣờng cao đẳng, trƣờng day nghề, các 
trung tâm triển khai các tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành nhƣ: Viện Hải Dƣơng 
Học, Đại học Hàng Hải.... 

Giao Thông: TP Nha Trang nằm trên tuyến quốc lộ 1A, có thể đi lại dễ dàng 
bằng đƣờng bộ. Ga Nha Trang là một trong các nhà ga chính của tuyến đƣờng 
sắt Bắc Nam. Sân bay Cam Ranh nằm cách trung tâm thành phố khoảng 
40km, có nhiều tuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đi Nha Trang và TP Hà Nội. 
Đƣờng thuỷ có các tuyến trong nƣớc và quốc tế. Hệ thống đƣờng giao thông 
nội thành khá phát triển với tổng chiểu dài hơn 90km, có ba bến xe khách đi 
các tỉnh. Đƣờng Trần Phú từng nổi tiếng là con đƣờng đẹp nhất Việt Nam. 

Du lịch: Nha Trang là một thành phố đẹp, đƣợc thiên nhiên ƣu đãi vừa  có 
sông, vừa  có biển. Sông Nha Trang và sông Cửa Bé chia thành phố làm 3 
phần. Khu vực trung tâm thành phố nằm ở giữa hai con sông này. Ngoài khơi, 
Vịnh Nha Trang có 19 hòn đảo, với trên 2.500 hộ và khoảng 15.000 ngƣời 
sống trên các đảo. Bãi biển Nha Trang với những rặng phi lao và cây xanh 

http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+Kh%C3%A1nh+Ho%C3%A0&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=huy%E1%BB%87n+Ninh+H%C3%B2a&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=huy%E1%BB%87n+Ninh+H%C3%B2a&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=huy%E1%BB%87n+Ninh+H%C3%B2a&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=th%E1%BB%8B+x%C3%A3+Cam+Ranh&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=huy%E1%BB%87n+Di%C3%AAn+Kh%C3%A1nh&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%C3%A0+N%E1%BB%99i&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Hu%E1%BA%BF&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Phan+Thi%E1%BA%BFt&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=S%C3%B4ng+Nha+Trang&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=V%E1%BB%8Bnh+Nha+Trang&type=A0
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quanh năm. TP có hệ thống nhà nghỉ và khách sạn hiện đại nhƣ Hải Yến, Viễn 
Đông… đêm ngày tấp nập du khách. Nha Trang không chỉ nổi tiếng bởi thắng 
cảnh thiên nhiên mà còn có những di tích văn hoá cổ có giá trị lịch sử. 

II.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA  

Đến năm 2020, tỉnh Khánh Hoà có tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 68,5 - 70%, tỷ 
lệ lao động phi nông nghiệp khoảng 70%; mức sống bình quân đầu ngƣời, cơ 
cấu kinh tế và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt tiêu chuẩn của đô thị loại I. 
Đẩy mạnh các chƣơng trình quốc gia về văn hoá, y tế, nâng cao chất lƣợng 
giáo dục, hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. Nâng cao chất lƣợng nguồn 
lao động, đƣa tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2010 đạt khoảng 40%; năm 

2020 đạt khoảng 60 - 70%. Đồng thời, Khánh Hoà sẽ phát triển du lịch thành 
một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. 
Trong đó, phát triển mạnh du lịch quốc tế, lấy du lịch quốc tế làm động lực 
thúc đẩy du lịch nội địa và các ngành dịch vụ phát triển. Đa dạng hoá các sản 
phẩm du lịch, tập trung vào du lịch văn hoá Chàm và văn hoá Sa Huỳnh; du 
lịch nghỉ ngơi giải trí và thể thao, du lịch sinh thái, du lịch cảnh quan ven biển, 
trú đông nghỉ dƣỡng... Tỉnh chú trọng Thảo Nguyên Xanh Group tại Nha 
Trang, Vân Phong, Cam Ranh,... và một số khu, điểm du lịch tầm cỡ quốc tế 
khác nhằm tăng cƣờng khả năng cạnh tranh với một số trung tâm du lịch biển 
lớn của các nƣớc lân cận. Đến năm 2010, tỉnh Khánh Hoà sẽ hình thành 5 khu 
công nghiệp trên địa bàn gồm: Suối Dầu, Ninh Thuỷ, Nam Cam Ranh, Bắc 
Cam Ranh, Vạn Ninh. Đồng thời, hình thành một số khu công nghiệp vừa và 
nhỏ có quy mô 40 - 50ha nhƣ: khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Hòn Ông và 
khu công nghiệp Đắc Lộc tại thành phố Nha Trang, khu công nghiệp Diên Phú 
tại huyện Diên Khánh, khu công nghiệp Ninh Xuân tại huyện Ninh Hoà, khu 
công nghiệp Sông Cầu tại huyện Khánh Vĩnh. Song song với đó, Khánh Hoà 
tiếp tục Thảo Nguyên Xanh Group phát triển nuôi trồng thuỷ, hải sản và phát 
triển khai thác xa bờ; đẩy mạnh tiến độ Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng 
cơ sở hạ tầng nghề cá;  kết hợp chặt chẽ giữa phát triển khai thác và bảo vệ 
nguồn lợi thuỷ sản. Đến năm 2010, phấn đấu sản lƣợng khai thác đạt 100 - 
110 nghìn tấn, sản lƣợng nuôi, trồng đạt 30 - 35 nghìn tấn, diện tích nuôi, 

trồng thuỷ sản khoảng 5.000 - 5.500ha. 

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 7 tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu 
kinh tế tăng cao, nhƣ: Giá trị sản xuất công nghiệp ƣớc đạt 1.280,6 tỷ đồng, 
tăng 8,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đƣợc 90,6 triệu USD, tăng 
2,6% so với tháng trƣớc; tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ thị 
trƣờng 4.744,7 tỷ đồng, tăng 1,33% so với tháng trƣớc; doanh thu du lịch 
đƣợc 189,58 tỷ đồng, tăng 12,46% so với tháng trƣớc, số lƣợt khách và ngày 
khách lƣu trú tăng từ 8% đến 9,8%; thu ngân sách đƣợc 477 tỷ đồng;... Tình 
hình tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số ngƣời chết, số 
ngƣời bị thƣơng; các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi nhằm chào 
mừng các ngày lễ lớn trong tháng; đời sống các tầng lớp nhân dân ổn định; 
quốc phòng an ninh đƣợc giữ vững. Trong tháng, tỉnh cũng đã tổ chức thành 
công Hội nghị xúc tiến du lịch và mở đƣờng bay quốc tế đến Cam Ranh, trong 
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đó có sự tham dự của nhiều hãng hàng không quốc tế và hãng lữ hành quốc 
tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần tập trung khắc phục 
trong thời gian tới nhƣ: Tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng 
cơ bản còn chậm, tình hình vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng có chiều 
hƣớng gia tăng. Về công tác trọng tâm tháng 8/2010, UBND tỉnh chỉ đạo các 
ngành, các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đƣợc phân công nhƣ: Tiếp 
tục triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về những giải 
pháp bảo đảm kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng 
trƣởng kinh tế; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và 
tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh 
khóa IX; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình, 

www.lapduan.com.vn sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc, vốn Trái phiếu 
Chính phủ, vốn ODA và các nguồn vốn khác; tiếp tục tập trung giải quyết tốt 
công tác bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, tái định cƣ, đặc biệt là giải quyết 
khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; tổ chức thực hiện các biện pháp 
phòng, chống hạn, đảm bảo nguồn nƣớc phục vụ sản xuất nông nghiệp, đề 
cao cảnh giác và tích cực chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm; tăng cƣờng công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng... 

II.4. Thị trƣờng và mật độ dân số các tỉnh miền Trung và TP.HCM. 

4.1   Tỉnh Phú Yên 

Dân số Phú Yên là 861.993 ngƣời (điều tra dân số 1/4/2009) trong đó thành 
thị 20%, nông thôn 80%, lực lƣợng lao động chiếm 71,5% dân số. 

4.2   Tỉnh Ninh Thuận 

Theo kết quả điều tra ngày 01/04/2009, dân số tỉnh Ninh Thuận là 564.129 
ngƣời. 

4.3  Tỉnh Lâm Đồng  

Dân số toàn tỉnh có đến 31/12/2009 là 1.189.327 ngƣời, trong đó dân số nông 
thôn 738.935 ngƣời, chiếm 62,13%. Mật độ dân số 112 ngƣời/km2. 

4.4 Tỉnh Đăk Lắk 

Dân số tỉnh theo kết quả điều tra dân số ngày 01/04/2009 là 1.728.380 ngƣời 
ngƣời, mật độ dân số 132 ngƣời/km2, trong đó:Nam: 873.654 ngƣời; Nữ: 
854.726 ngƣời; Đắk Lắk có 44 dân tộc, trong đó ngƣời Ê Đê và ngƣời M'Nông 
là những dân tộc bản địa chính. 

4.5  Tỉnh Bình Thuận 

Dân số: 1.169.450 ngƣời (điều tra dân số 01/04/2009);Mật độ: 149 ngƣời/km² 

Số nam: 590.671 ngƣời; số nữ: 578.779 ngƣời; Thành thị: 460.800 ngƣời; 
nông thôn: 708.650 ngƣời; Có 34 dân tộc cùng sinh sống ở Bình Thuận, trong 
đó đông nhất là dân tộc Kinh; tiếp đến là các dân tộc Chăm, Giarai, Hoa (tập 
trung nhiều ở phƣờng Đức Nghĩa - thành phố Phan Thiết), Cơ Ho, Tày, Chơ 
Ro, Nùng, Mƣờng. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C3%8A_%C4%90%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%27N%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90i%E1%BB%81u_tra_d%C3%A2n_s%E1%BB%91_01/04/2009&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Kinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ch%C4%83m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Giarai
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_C%C6%A1_Ho
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_T%C3%A0y
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ch%C6%A1_Ro
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ch%C6%A1_Ro
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ch%C6%A1_Ro
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_N%C3%B9ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%C6%B0%E1%BB%9Dng
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4.6 Thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung 
tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Nằm trong vùng 
chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, Thành 
phố Hồ Chí Minh ngày nay bao gồm 19 quận và 5 huyện, tổng diện tích 
2.095,01 km². Theo kết quả điều tra dân số chính thức vào thời điểm 0 giờ 
ngày 1 tháng 4 năm 2009 thì dân số thành phố là 7.123.340 ngƣời (chiếm 
8,30% dân số Việt Nam), mật độ trung bình 3.401 ngƣời/km². Tuy nhiên nếu 
tính những ngƣời cƣ trú không đăng ký thì dân số thực tế của thành phố vƣợt 
trên 8 triệu ngƣời.  

4.7 Tỉnh Bình Định  

Bình Định có diện tích tự nhiên 6.039 km2, dân số 1.578.900 ngƣời, mật độ 
dân số 261.5 ngƣời/km2 (số liệu năm 2007).  Theo số liệu niên giám thống kê 
năm 2005, toàn tỉnh có 1.600.400 ngƣời, trong đó nam là (761.000 ngƣời) 
chiếm 48,7%, nữ là (801.400 ngƣời) chiếm: 51,3%. Dân số ở thành thị là 
(393.000 ngƣời) chiếm 25,2%, nông thôn là (1.169.400 ngƣời) chiếm 74,8%, 
mật độ dân số là 259,4 ngƣời/km2 và dân số trong độ tuổi lao động chiếm 
khoảng (793.687 ngƣời) chiếm: 50,8% dân số toàn tỉnh. Ngoài dân tộc Kinh, 
còn có các dân tộc khác nhƣng chủ yếu là Chăm, Ba Na và Hrê, bao gồm 
khoảng 2,5 vạn dân. Dân số tỉnh đang có xu hƣớng giảm cơ học, theo kết quả 
điều tra chính thức ngày 01/04/2009, dân số tỉnh Bình Định chỉ còn 1.485.943 
ngƣời. 

4.8 Tỉnh Quảng Ngãi 

Dân số: 1.271.370 ngƣời (2004). Trong đó vùng đồng bằng là 1.064.879; 
vùng núi là 186.689 ngƣời và vùng hải đảo 19.802 ngƣời. Dân số tỉnh đang có 
xu hƣớng hơi giảm về cơ học, theo kết quả điều tra chính thức ngày 
01/04/2009, dân số tỉnh Quảng Ngãi chỉ còn 1.217.159 ngƣời. 

Dân tộc trong tỉnh gồm: Việt (Kinh), Hrê, Co, Xơ Đăng... 

II.5. Một số nhà máy chế biến sữa điển hình. 

5.1   Nhà máy chế biến sữa Mộc Châu 

Nhà máy sữa Mộc Châu với dây chuyền công nghệ hiện đại Tetrapak của Thụy 
Điển, với công suất hiện nay 20 tấn sữa/ngày. Riêng dòng sản phẩm sữa: sữa 
đặc, sữa tƣơi thanh trùng và tiệt trùng Mộc Châu đã có tới 13 mặt hàng. Ngoài 
ra còn có những dòng sản phẩm khác: bơ, cream, format, sữa bánh… Một hệ 
thống các đại lý, cửa hàng tiêu thụ sản phẩm đƣợc mở rộng trong cả nƣớc. 

 
5.2  Nhà máy chế biến sữa Tuyên Quang 
 

Nhà máy sữa Tuyên Quang, www.lapduan.com.vn liên doanh giữa Công ty cổ 
phần bò sữa Tuyên Quang và Công ty cổ phần sữa Việt Nam, có tổng vốn 
Thảo Nguyên Xanh Group 124,4 tỷ đồng. Nhà máy đƣợc xây dựng trên diện 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_B%E1%BB%99_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4m%C3%A9t_vu%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%A2n_s%E1%BB%91
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C4%83m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_Na
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hr%C3%AA
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tích 40.000m2 tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), địa điểm phù 
hợp với quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và quy hoạch cụm công 
nghiệp của tỉnh Tuyên Quang có giao thông thuận lợi, đảm bảo về cung cấp 
điện, nƣớc, thông tin. Nhà máy sữa Tuyên Quang sẽ cung cấp cho thị trƣờng 
32 triệu lít sữa tƣơi, sữa chua, 34,5 triệu lít nƣớc khoáng và 28,5 triệu lít sữa 
cô đặc mỗi năm. 

 

 

 

5.3 Nhà máy chế biến sữa Vinamilk 
 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk đang xây dựng Nhà máy sữa Việt 
Nam trên diện tích 20 hecta tại Khu công nghiệp Mỹ Phƣớc, tỉnh Bình Dƣơng. 
Đây là nhà máy chuyên về sản xuất sữa nƣớc với công suất ban đầu đạt 400 
triệu lít/năm và sẽ nâng lên 800 triệu lít/năm, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng 
trƣởng ở khu vực phía Nam trong 5 năm tới. Nhà máy đƣợc tự động hóa hoàn 
toàn kể cả hệ thống kho. Toàn bộ dây chuyền thiết bị của nhà máy đều do các 
nhà sản xuất châu Âu cung cấp. Vinamilk cho biết, đây là nhà máy chế biến 
sữa lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á với mức độ tự động hóa tối đa đang 
đƣợc áp dụng hiện nay trên thế giới. Tổng vốn Thảo Nguyên Xanh Group ban 
đầu của nhà máy vào khoảng 120 triệu USD. Nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu đi 
vào hoạt động vào cuối năm 2012. Trƣớc đó, Vinamilk công bố doanh thu 6 
tháng đầu năm 2010 đạt 7.372,26 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.747, 87 tỷ đồng, 
EPS đạt 4.960 đồng. 

 

5.4 Nhà máy chế biến sữa TH milk 

Nhà máy này có diện tích 22 hecta, sử dụng công nghệ hiện đại của Tetra 
Pak (Thuỵ Điển). Dự kiến năm 2012, nhà máy sản xuất 500 tấn/ngày. Sản 
phẩm sữa đầu vào được sử dụng 100% nguồn nguyên liệu sữa tươi sạch 
và cao cấp từ hệ thống nông trại của www.lapduan.com.vn “Chăn nuôi bò 
sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp” tại huyện Nghĩa Đàn. 
Có thể nói, đây là www.lapduan.com.vn lớn nhất trong nghành nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao đầu tiên ở VN với tổng đàn bò sữa 20.000 con của 
New Zealand; ứng dụng công nghệ của Israel. Www.lapduan.com.vn do 
Công ty CP thực phẩm sữa TH làm chủ Thảo Nguyên Xanh Group và Ngân 
hàng Thương mại CP Bắc Á tư vấn Thảo Nguyên Xanh Group tài chính với 
tổng mức Thảo Nguyên Xanh Group 1,2 tỷ USD. 

5.5 Nhà máy chế biến sữa Hà Nội 

Nhà máy chế biến sữa Hà nội trên địa bàn xã Quang Minh, Huyện Mê Linh, 
tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà máy có công suất 150 triệu lít sữa/năm, là một trong 
những nhà máy có quy mô công suất lớn ở Việt Nam với tổng mức Thảo 
Nguyên Xanh Group trên 100 tỷ đồng, với dây chuyền kỹ thuật tiên tiến do 
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tập đoàn Tetra Pak- Thuỵ Điển cung cấp cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi & 
đội ngũ công nhân lành nghề. 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG III: MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

III.1. Mục tiêu nhiệm vụ Thảo Nguyên Xanh Group. 

Khánh hòa là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, do địa bàn nằm gần 
TP. HCM một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nƣớc. Dựa trên các cơ sở phân tích 
về điều kiện kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên chung của khu vực cũng nhƣ 
trên cơ sở các văn bản pháp lý có liên quan. Việc Thảo Nguyên Xanh Group 
www.lapduan.com.vn Nhà máy chế biến sữa tại xã …, TP. Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa có tính khả thi cao bởi các yếu tố sau: 

Thực hiện chiến lƣợc phát triển kinh tế, tạo ra mô hình cụ thể phù hợp với quy 
hoạch và chủ trƣơng chính sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc 
chung của tỉnh Khánh Hòa... 

 

 

 

Do đó, để xúc tiến việc thành lập và Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng Nhà 
máy chế biến sữa. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu đã hoàn thiện báo cáo Thảo 
Nguyên Xanh Group www.lapduan.com.vn. Dự kiến sơ bộ về phƣơng án kinh 
doanh cũng nhƣ kế hoạch hoàn vốn và trả lãi ngân hàng, trình lãnh đạo tỉnh 
Khánh Hòa cùng các sở, ban ngành để nhất trí chủ trƣơng. Thảo Nguyên Xanh 
Group xây dựng www.lapduan.com.vn Nhà máy chế biến sữa, sẽ đóng góp 

một phần nhỏ phúc lợi an sinh cho xã hội nói chung, cho Khánh Hòa, và các 
khu vực lân cận. 

 

III.2. Sự cần thiết phải Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng  

 

Dựa trên cơ sở phân tích các điều kiện kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên 
chung của khu vực, cũng nhƣ trên cơ sở các văn bản pháp lý liên quan đã 
nêu, việc Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng Nhà máy chế biến sữa  nằm tại 
xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  có tính khả thi bởi các yếu tố 
sau: 

Thực hiện chiến lƣợc phát triển …., tạo ra đƣợc một mô hình sản xuất kinh 
doanh cụ thể phù hợp với các quy hoạch và chủ trƣơng, chính sách chung, 
góp phần vào việc phát triển tăng tốc của tỉnh Khánh Hòa đƣa ra. 
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Đối với chủ Thảo Nguyên Xanh Group đây là một www.lapduan.com.vn lớn, có 
tỷ suất sinh lời cao nên sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ Thảo Nguyên 
Xanh Group. Đặc biệt qua www.lapduan.com.vn vị thế, uy tín và thƣơng hiệu 
của chủ Thảo Nguyên Xanh Group sẽ tăng cao, tạo dựng thƣơng hiệu mạnh 
trong lĩnh vực kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa trong nƣớc, tạo một 
phần thu nhập từ www.lapduan.com.vn cho địa phƣơng. 

Nhƣ vậy, có thể nói việc Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng Nhà máy chế 
biến sữa   nằm tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  là tất yếu 
và cần thiết, vừa thoả mãn đƣợc các mục tiêu và yêu cầu phát triển của tỉnh 
Khánh Hòa vừa đem lại lợi nhuận cho chủ Thảo Nguyên Xanh Group.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng 

Nhà máy chế biến sữa  nằm tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa với diện tích (2,4735ha) 24.735 m2. Nhằm lô thửa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 96, 97, 98,99, 100, 101, 

102, 103, 113, 114, 115 tờ bản đồ số 03. 
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- Phía Bắc tiếp giáp đất của dân; 

- Phía Nam, đông Nam tiếp giáp với đƣờng nhựa qui hoạch; 

- Phía Đông tiếp giáp với đất của dân; 

- Phía tây tiếp giáp với đất của dân. 

IV.2. Điều kiện tự nhiên  

IV.2.1. Địa hình 

 

IV.2.2. Áp suất không khí  

Theo hồ sơ ghi chép áp suất khí quyển lớn nhất và nhỏ nhất từ năm 
1977 đến năm 2000 nhƣ sau : 

 Áp suất khí quyển lớn nhất  : 1.021,4 mbar 

 Áp suất khí quyển nhỏ nhất  : 0996,2 mbar 

 Áp suất khí quyển trung bình : 1.009,0 mbar 

 Áp suất khí quyển thiết kế  : 1.013,0 mbar 

IV.2.3. Nhiệt độ  

Dựa theo kế quả theo dõi từ năm 1977 tới năm 1995, nhiệt độ cao nhất 
là các tháng 6; 7; 8 và nhiệt độ thấp vào các tháng 1 và 12 

Nhiệt độ môi trƣờng đƣợc ghi chép nhƣ sau : 

 Nhiệt trung bình hàng năm    : 26,6 C  

 Nhiệt độ lớn nhất trong năm  : 37,4 C 

 Nhiệt độ thấp nhất trong năm    : 15,8 C 

 Nhiệt độ trung bình trong tháng cao nhất : 28,0 C 

 Nhiệt độ trung bình trong tháng thấp nhất : 23,8 C 

 Nhiệt độ môi trƣờng cao nhất thiết kế  : 38,0 C  

 Nhiệt độ môi trƣờng thấp nhất thiết kế : 15,0 C 

IV.2.4.  Độ ẩm  

   Độ ẩm cao vào mùa mƣa và thấp vào mùa khô. Độ ẩm không khí trung 
bình và thấp đƣợc theo dõi trong nhiều năm nhƣ sau : 

 Độ ẩm trung bình  : 079,0 % 

 Độ ẩm thấp nhất  : 033,0 % 

 Độ ẩm cao nhất thiết kế : 100,0 % 

 Độ ẩm nhỏ nhất thiết kế : 030,0 % 

IV.2.5. Lƣợng mƣa  
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Mùa mƣa thông thƣờng bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12 
hàng năm. Trong mùa mƣa lƣợng mƣa ƣớc tính 80 % trong năm và 60-
80 % trong ngày. 

Cƣờng độ mƣa : 

 Lƣợng mƣa trung bình trong năm   : 1.224,9 mm/năm. 

 Lƣợng mƣa lớn nhất trong năm   : 2.551,5 mm/năm. 

 Bản ghi chép lƣợng mƣa cao nhất trong ngày : 0348,7 mm/ngày 

 Lƣợng mƣa đo trong ngày lớn nhất  : 311,1 mm/ngày 

 Lƣợng mƣa trung bình ngày trong năm  : 117,6 mm/ngày 

 Cƣờng độ mƣa thiết kế trong ngày  : 350,0 mm/ngày 

 Cƣờng độ mƣa thiết kế trong giờ   : 100,0 mm/giờ 

IV.2.6. Gió 

Dựa theo báo cáo giám sát về gió từ năm 1996 đến năm 2000 tại Nha 
Trang, hƣớng gió thổi thƣờng xuyên là hƣớng đông bắc và bắc tây- bắc 
mà nó đƣợc lập thành bảng nhƣ sau : 

 

Mùa Thời gian Hƣớng gió trực tiếp Tần xuất 

Tháng 1 Bắc, Tây - Bắc 7,29 % 

Tháng 2 Bắc, Tây - Bắc 7,29 % 

Tháng 3 Bắc, Tây - Bắc 7,29 % 

Tháng 4 Bắc, Tây - Bắc 7,29 % 

Tháng 5 Đông - Nam  

Tháng 6 Đông - Nam  

Tháng 7 Lặng gió 47,69 % 

Tháng 8 Lặng gió 47,69 % 

Tháng 9 Lặng gió 47,69 % 

Tháng 10 Tây - Bắc, Bắc 5,71 % 

Tháng 11 Tây - Bắc, Bắc 5,71 % 

Tháng 12 Tây - Bắc, Bắc 5,71 % 

 Vận tốc gió trung bình   : 02,6 m/giây 

 Vận tốc gió lớn nhất trong bão : 40,0 m/giây 

 Vận tốc gió thiết kế   : 41,0 m/giây 

 

IV.2.7. Điều kiện thủy văn  
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Mức thủy triều 

Thuỷ triều ở Nha Trang trang khá phức tạp, lên xuống không đồng đều 
trong ngày. Mức thuỷ triều dao động khoảng 1,0 - 2,0 m. 

Theo hồ sơ thống kê từ năm 1994 đến năm 1998, mực nƣớc tăng từ 
2,30 - 2,39 m tại ngọn thuỷ triều lớn nhất và thấp nhất từ 0,0 - 0,09 m 
tại chân thuỷ triều. 

Dao động thủy triều: 

Trạng thái dao động của thủy triều đƣợc thống kê theo bảng dƣới đây : 

 Mực thuỷ triều cao nhất trung bình : +1,75 m 

 Mực thuỷ triều nhỏ nhất trung bình  : +0,80 m 

 Mực thuỷ triều trung bình   : +1,27 m 

 Mực nƣớc biển trung bình    : +1,25 m 

 Chênh lệch thuỷ triều trung bình  : ± 0,80 m 

 Chênh lệch thuỷ triều lớn nhất  : ± 2,30 m 

 Chênh lệch thuỷ triều nhỏ nhất   : ± 0,40 m 

Mực nƣớc thiết kế : 

 Mực nƣớc thiết kế lớn nhất   : + 2,0 m 

 Mực nƣớc thiết kế nhỏ nhất   : + 0,5 m  

 Vận tốc dòng chảy: 

Vận tốc dòng chảy tại vùng biển này rất nhỏ so với vùng Nha Trang. Vận 
tốc dòng chảy đƣợc tạo nên do kết hợp giữa gió ngoài biển, thuỷ triều và 
dòng chảy quán tính không đổi và hƣớng dòng chảy từ Đông sang Tây.  

 

Hồ sơ dữ liệu nhƣ sau :  

 

 Đặc điểm 
Bề 
mặt 

Độ sâu 

0.2 h 

Độ sâu 

0.4 h 

Độ sâu 

0.6 h 

Độ sâu 

0.8 h 
Đáy 

Trung bình (cm/giây) 11 9 8 8 8 5 

Lớn nhất (cm/giây) 31 21 23 29 20 15 

Nhỏ nhất (cm/giây) 2 1 1 1 1 1 

Sóng: Dựa trên dữ liệu báo cáo về khảo sát thuỷ văn, thông số đo về 
sóng ở vùng biển này nhƣ sau : 

Đặc tính Cao (m) Chu kỳ (giây) Hƣớng sóng (độ) 

Trung Bình 1,28 8,40 73,86 

Lớn nhất 1,72 10,02 244,00 
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Nhỏ nhất 0,06 29,00 3,00 

Động đất: Dữ liệu này không có trong vùng biển này 

Bão: Bão gây ra nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt ảnh hƣởng đến lƣợng 
mƣa độ ẩm, nhiệt độ và gió trong khu vực. Cụ thể là khu vực Nam Trung 
Bộ và đặc biệt là tỉnh Khánh Hoà có ít cơn bão hơn so với khu vực Bắc 
Trung Bộ và mùa bão thƣờng đến muộn hơn. 

Tháng có thể có bão là tháng 10 và tháng 11. Gió bão là rất mạnh dọc 
theo bờ biển với vận tốc lớn nhất từ 30 - 35 m/giây và cũng đi qua rất 
nhanh. Lƣợng mƣa nhiều nhƣng không lớn nhƣ ở khu vực Bắc Trung Bộ. 
Lƣợng mƣa trong cơn bão không lớn hơn 300 mm/ngày.  

IV.3. Hiện trạng sử dụng đất 

IV.3.1. Nền đất tại khu vực www.lapduan.com.vn 

Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trồng cây lâu năm đã đƣợc chuyển đổi 
mục đích sử dụng thành đất sản xuất kinh doanh. Khu đất xây dựng Nhà 
máy chế biến sữa  nằm tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 
Hòa với (24.735ha) 24.735 m2. Nhằm lô thửa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 96, 97, 98,99, 100, 
101, 102, 103, 113, 114, 115 tờ bản đồ số 03. Toàn bộ diện tích đất là 
đất thuộc quyền sở hữu của chủ Thảo Nguyên Xanh Group, không có 
công trình công cộng.  

 

IV.3.2. Công trình kiến trúc khác 

- Trong khu đất Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng là đất trồng cây ăn 
trái, đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) không có các công trình 
công cộng, 

IV.3.3. Hiện trạng dân cƣ  

- Toàn bộ khu đất đƣợc UBND tỉnh Khánh Hòa quy hoạch làm khu sản xuất 
kinh doanh và đang xin chủ trƣơng cho phép xây dựng nhà máy chế biến 
sữa . 

IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

 IV.4.1. Đƣờng giao thông 

- Khu vực Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng có trục đƣờng giao thông 
chính là đƣờng quốc lộ 1A. Còn lại chƣa có đƣờng giao thông bên trong 
khu đất. 

 IV.4.2. Hệ thống thoát nƣớc mặt 

-  Hệ thống thoát nƣớc chƣa đƣợc xây dựng, hiện tại tự chảy đổ ra phía 
sau khu đất. 
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 IV.4.3. Hệ thống thoát nƣớc bẩn, vệ sinh môi trƣờng 

- Khu vực này chƣa có hệ thống thoát nƣớc bẩn, toàn bộ nƣớc thải đƣợc 
thoát tự nhiên. Www.lapduan.com.vn xây dựng hệ thống thoát nƣớc bẩn 
độc lập với hệ thống thoát nƣớc mƣa. Hệ thống cống sử dụng có đƣờng 
kính D200-D300 thu gom nƣớc thải vào hệ thống xử lý của nhà máy. Rác 
thải đƣợc thu gom và chuyển về tập trung tại bãi rác chung của thành 
phố. 

 V.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng 

- Hiện trạng tại khu vực có đã tuyến trung thế từ lƣới điện quốc gia, qua 
trạm 110/22 KV, dự kiến sẽ xây dựng thêm tuyến trung thế theo đƣờng 

quốc lộ và nguồn điện sử dụng cho khu vực sẽ đƣợc lấy từ tuyến này. 

 IV.4. 5. Hệ thống cấp nƣớc  

- Trong khu vực nhà máy dự kiến hiện nay sẽ sử dụng hệ thống nƣớc đƣợc 
xử lý từ giếng khoan. 

IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng 

- Www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng Nhà máy chế 
biến sữa  nằm trong khu vực quy hoạch hiện chủ yếu là đất nông nghiệp 
và đất trồng cây lâu năm, đã đƣợc chuyển mục đích sử dụng sang đất 
kinh doanh và chuyển quyền sử dụng đất cho chủ Thảo Nguyên Xanh 
Group. Với tầm quan trọng to lớn về vị trí chức năng cùng với hiện trạng 
thực tế đất đai chƣa đƣợc khai thác đúng mức, thì việc phát triển một 
Nhà máy chế biến sữa , với các tiêu chuẩn hiện đại thích ứng với nhu cầu 
trƣớc mắt và lâu dài của ngƣời dân tại vùng miền Trung và cả nƣớc là tất 
yếu và cần thiết.   

 

 

 

 

 

CHƢƠNG V:  PHƢƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG 

5.1 Tổng quĩ đất Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công trình 

- Qũi đất dành cho www.lapduan.com.vn là 24.735 m2 

5.2 Chính sách bồi thƣờng - Mô tả hiện trạng khu đất 

- Www.lapduan.com.vn Nhà máy chế biến sữa  nằm trong khu đất thuộc 
quyền sở hữu của chủ Thảo Nguyên Xanh Group không phải thực hiện 
đền bù giải phóng mặt bằng.  
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CHƢƠNG VI: QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN  

VI.1. Phạm vi www.lapduan.com.vn 

- Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng Nhà máy chế biến sữa   nằm tại xã 
Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa . 

VI.2. Lựa chọn cấu hình và công suất  

VI.2.1.  Mô hình các hạng mục Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng nhà 
máy sữa Dairyland 

 Qui mô các hạng mục xây dựng nhà máy sữa dairyland 

 

STT Hạng mục xây dựng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

 Kích thước   Tổng 

cộng  
 Dài   Rộng  
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  Các hạng mục công trình          16,131      

1 
Xây dựng tường bao, nhà bảo 

vệ 
m      1.00      650 

2 

Xây dựng trung tâm đào tạo: 

Chăn nuôi bò sữa, công nghệ 

chế biến sữa.. 

m2      1.00  
    

40.00  

      

20.00  
800 

3 Xây dựng trụ sở làm việc  m2      1.00  
    

25.00  

      

14.00  
350 

4 
Xây dựng khu nhà ở cho chuyên 

gia và CBCNV 
m2      1.00  

    

50.00  

      

14.00  
700 

5 Xây dựng nhà máy & nhà kho m2      1.00  
    

50.00  

      

40.00  
2,000 

6 Xây dựng khu xử lý chất thải  m2      1.00  
    

25.00  

      

20.00  
500 

7 
Hệ thống đường bê tông nhựa, 

đường bãi trong nhà máy  
m2      1.00      6,184 

8 
Phần khối lượng san lấp mặt 

bằng 
M3      1.00      9,894 

9 
Diện tích trồng hoa, trồng cỏ, 

cây xanh… 
m2      1.00      4,947 

10 Hệ thống cấp nước  HT      1.00      1 

11 Hệ thống thoát nước HT      1.00      1 

12 Hệ thống PCCC HT      1.00      1 

13 Hệ thống điện chiếu sáng HT      1.00      1 

14 Hệ thống điện chống sét HT      1.00      1 

 

 

 

VI.2.2. Qui mô Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng: 

1. Xây dựng trung tâm đào tạo: Chăn nuôi bò sữa, công nghệ chế 
biến sữa 

- Ngang 20m, dài 40m = 800 m²  

2. Xây dựng trụ sở làm việc:  

- Ngang 14 m, dài 25 m = 350 m²  

3.  Xây dựng khu nhà ở cho chuyên gia và CBCNV  

- Ngang 14 m, dài 50 m = 700 m²  

4. Xây dựng nhà máy & nhà kho  

- Ngang 40 m, dài 50 m = 2000 m²  

5. Xây dựng khu xử lý chất thải: 
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- Ngang 20 m, dài 25 m = 2000 m²  

6. Về trang trí cổng chào và xây dựng tƣờng rào 

- Phải thật ấn tƣợng và đẹp mắt. Vừa mỹ quan, đẹp lộng lẫy. Cổng và 
tƣờng rào phải kiên cố đảm bảo an ninh. 

- Thiết kế cổng và tƣờng rào có thể là mô hình hay một hình tƣợng mang 
dấu tích xƣa nay của truyền thống tỉnh Khánh Hòa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 

VII.1. Các hạng mục công trình 

 Mục tiêu nhiệm vụ thiết kế 

Www.lapduan.com.vn Nhà máy chế biến sữa  có vai trò rất lớn đối với  chương 

trình phát triển Kinh tế – Xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở các đồ án quy 

hoạch chung và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa, tổ 

chức phân khu chức năng hợp lý, khai thác hiệu quả quỹ đất xây dựng tránh 

lãng phí không cần thiết. 

VII.2. Giải pháp thiết kế công trình 
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 VII.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của www.lapduan.com.vn 

a) Chỉ tiêu sử dụng đất  

+ Diện tích đất xây dựng :24.735 m2. 

b) Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật 

 Đường giao thông  

- Tốc độ thiết kế  : 10-35 km/h 

- Bề rộng 1 làn xe  :  3,5 m 

- Bề rộng vỉa hè  :  2,5 m 

  Hệ thống thoát nước  

- Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước bẩn được bố trí riêng và dẫn về 

khu xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. 

- Nước thải từ các khu vệ sinh phải được xử lý qua bể tự hoại xây đúng 

quy cách trước khi xả vào cống đô thị. 

 VI.2.2. Giải pháp quy hoạch: 

Tổ chức một Nhà máy chế biến sữa   với đầy đủ các yêu cầu về công năng sử 

dụng, có tính thẩm mỹ, kinh tế, và bảo đảm có một môi trường kinh doanh tốt, 

trong lành, sạch sẽ, thoáng mát. 

 VII.2.3. Giải pháp kiến trúc: 

a) Bố trí tổng mặt bằng: 

Các khối công trình nhà máy, nhà kho, khu văn phòng làm việc được bố cục 

tạo nên quần thể không gian kiến trúc hài hòa, đảm bảo vấn đề an toàn giao 

thông, phòng cháy chữa cháy và thông thoáng tự nhiên cho công trình. 

b) Cơ cấu sử dụng đất: 

+ Diện tích chiếm đất xây dựng : 24.735 m2 

+ Tổng diện tích xây dựng:  11.184 m2 

+ Mật độ xây dựng     45% 

 VII.2.4. Giải pháp kết cấu:  

- Dùng hệ khung dầm chịu lực. 

- Móng sử dụng hệ thống móng cọc khoan nhồi Bê tông cốt thép cho khu 

đặt dây chuyền thiết bị. 

- Tường bao ngoài công trình dày 1,5 đến 2cm. 
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 VII.2.5. Giải pháp kỹ thuật 

a) Hệ thống điện: 

Hệ thống chiếu sáng bên trong được kết hợp giữa chiếu sáng nhân tạo và 

chiếu sáng tự nhiên.  

Hệ thống chiếu sáng bên ngoài được bố trí hệ thống đèn pha, ngoài việc bảo 

đảm an ninh cho công trình còn tạo được nét thẩm mỹ cho công trình vào ban 

đêm. Công trình được bố trí trạm biến thế riêng biệt và có máy phát điện dự 

phòng. Hệ thống tiếp đất an toàn, hệ thống điện được lắp đặt riêng biệt với hệ 

thống tiếp đất chống sét. Việc tính toán thiết kế hệ thống điện được tuân thủ 

tuyệt đối các tiêu chuẩn qui định của tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn ngành. 

b) Hệ thống cấp thoát nước: 

Hệ thống cấp thoát nước được thiết kế đảm bảo yêu cầu sử dụng nước: 

+ Nước sinh hoạt.  

+ Nước cho hệ thống chữa cháy. 

+ Nước tưới cây. 

Việc tính toán cấp thoát nước được tính theo tiêu chuẩn cấp thoát nước cho 

công trình công cộng và theo tiêu chuẩn PCCC quy định. 

c) Hệ thống chống sét : 

Hệ thống chống sét sử dụng hệ thống kim thu sét hiện đại đạt tiêu chuẩn. 

Hệ thống tiếp đất chống sét phải đảm bảo Rd < 10  và được tách riêng với hệ 

thống tiếp đất an toàn của hệ thống điện. 

Toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt phải được bảo trì và kiểm tra định kỳ. 

Việc tính toán thiết kế chống sét được tuân thủ theo quy định của quy chuẩn 

xây dựng và tiêu chuần xây dựng hiện hành. 

d) Hệ thống PCCC: 

Công trình được lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các khu vực công cộng 

để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Hệ thống chữa cháy được lắp đặt 

ở những nơi dễ thao tác và thường xuyên có người qua lại. 

Hệ thống chữa cháy: ống tráng kẽm, bình chữa cháy, hộp chữa cháy,… sử 

dụng thiết bị của Việt Nam đạt tiêu chuẩn về yêu cầu PCCC đề ra. 

Việc tính toán thiết kế PCCC được tuân thủ tuyệt đối các qui định của qui 

chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 



DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SỮA  

 

 

Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh -  www.lapduan.com.vn Trang 28 

e) Hệ thống thông tin liên lạc: 

Toàn bộ công trình được bố trí một tổng đài chính phục vụ liên lạc đối nội và 

đối ngoại. Các thiết bị telex, điện thoại nội bộ, fax (nếu cần) được đấu nối đến 

từng phòng. 

Kết luận  

Với giải pháp bố trí mặt bằng, giải pháp mặt đứng, kết cấu bao che và các giải 

pháp kỹ thuật như trên, phương án thiết kế thoả mãn được các yêu cầu sau: 

Mặt bằng bố trí hợp lý, các khu chức năng được phân khu rõ ràng, đảm bảo 

được an ninh công cộng. Hệ thống kỹ thuật an toàn phù hợp với yêu cầu sử 

dụng trong tình hình hiện tại và tương lai. 

VII.3. Qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

 VII.3.1. Đường giao thông 

a) Bình đồ tuyến: 

Cao độ xây dựng mặt đường trung bình + 1,0 m. 

Kết cấu mặt đường bê tông nhựa, vỉa hè, vỉa hè lát gạch terazzo, trồng cây 

xanh, thảm cỏ 2 bên đường. 

b) Trắc ngang tuyến đường: 

Độ dốc ngang mặt đường hai mái là: i = 2% 

Kết cấu mặt đường là bêtông nhựa rải nóng 

Nền móng đường được gia cố cừa tràm và lớp đệm cát 

Sơ bộ chọn kết cấu phần đường như sau: 

- Lớp đệm cát 

- Lớp đá cấp phối sỏi đỏ 

- Lớp đá cấp phối 0 – 4 

- Lớp bêtông nhựa rải nóng 

c) Trắc dọc đường: 

Cao độ thiết kế tại tim đường mới bằng cao độ tim đường hiện hữu, độ dốc dọc 

tuyến đường i = 0%. 

 VII.3.2. Quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng: 

Khu đất có nền hiện hữu thấp do đó giải pháp tôn cao nền theo đất hiện hữu là 

giải pháp khả thi nhất. 

- Độ dốc nền thiết kế: i = 0,3 % - 0,4 %. 
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- Kết cấu nền san lấp: (dùng cát san lấp) 

Phần khối lượng được tính bao gồm: 

+ Khối lượng bù cao độ thiết kế san nền. 

+ Khối lượng bù do bóc lớp đất hữu cơ. 

+ Khối lượng bù lún do san lấp. 

 VII.3.3. Hệ thống thoát nước mặt: 

Dự kiến xây dựng hệ thống cống kín D=Ø400 - D=Ø1200 phục vụ thoát nước 

mặt cho khu quy hoạch. Các tuyến ống này sẽ xả trực tiếp ra hệ thống thoát 

nước mặt phía sau khu nhà máy. 

 VII.3.4. Hệ thống thoát nước bẩn – vệ sinh môi trường: 

Nước thải sau khi xử lý cục bộ được dẫn ra hố ga qua khu xử lý nước thải của 

nhà máy và thoát ra hệ thống thoát nước khu vực bằng tuyến ống Ø600 mm 

dọc theo các tuyến đường nội bộ và chảy vào hệ thống cống thu gom xử lý 

trước khi xả ra môi trường. Rác được thu gom hàng ngày sau đó được xe 

chuyên dùng thu và đưa đến công trường xử lý rác chung. 

 VII.3.5. Hệ thống cấp nước: 

Chỉ tiêu cấp nước chữa cháy: q = 10 lít/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra 

đồng thời cùng lúc là 1 đám cháy theo TCVN 2622-1995. 

 VII.3.6. Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng: 

Sử dụng nguồn điện cấp từ trạm điện riêng của nhà máy. 

Chiếu sáng đường phố dùng đèn cao áp sodium 150W – 220W để chiếu sáng 

trục đường chính, phụ nội bộ và đặt trên trụ thép tráng kẽm Ø 200 cao 8 mét, 

khoảng cách trung bình giữa hai trụ đèn là 30 mét. 

VII.4. Xây dựng đƣờng, sân bãi 

 Đƣờng sân bê tông xi măng 

 Kết cấu làm mới, cụ thể kết cấu từ trên xuống nhƣ sau:  

 BTXM đá 1x2cm M300 dày  :  20 cm; 

 Giấy dầu hoặc tấm nilong ngăn cách; 

 Cát hạt trung lu lèn K > 0.98 dày :  20 cm; 

 Đất sỏi đỏ đắp lu lèn K > 0.98 dày :  20 cm; 

 Nền đất lu lèn K > 0.95. 
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 Để thu nƣớc mặt trên sân, tạo độ dốc tự nhiên mặt bãi dốc 1% về 
phía tƣờng bao quanh xây dựng các hố thu nƣớc mới. 

 Đƣờng bê tông nhựa 

 Để đảm bảo giao thông quanh nhà sàn, nhà nghỉ đƣợc thông suốt 
và thuận lợi, cần xây dựng mới bó vỉa, vỉa hè, hố ga thoát nƣớc và 
trồng cây xanh xung quanh; 

 Căn cứ hệ thống thoát nƣớc mặt hiện hữu và hƣớng thoát nƣớc từ 
trong ra ngoài hệ thống thoát nƣớc chung, thiết kế độ dốc dọc 
đƣờng là 0.5% và độ dốc ngang đƣờng là 1%. 

 Bó vỉa, vỉa hè và trồng cây xanh  

 Toàn bộ bó vỉa dọc theo đƣờng bãi, đƣờng xung quanh nhà bằng 
BTXM đá 1x2cm M200 dày 20cm, cao 25cm, đƣợc đúc sẵn từng 
tấm dài 1m và lắp ghép; 

  Xung quanh mỗi hạng mục công trình xây dựng vỉa hè rộng 02m. 
Lát vỉa hè bằng gạch màu đỏ và xám xanh với các lớp kết cấu nhƣ 
sau: 

 Gạch kích thƣớc 40cm x 40cm, dày 32mm; 

 Bê tông đá dăm M100 dày 7cm; 

 Cát đầm chặt K95; 

 Trồng cây xanh, cỏ nhung trong phần giữa bó vỉa hè và tƣờng bao 
quanh nhằm tạo mỹ quan môi trƣờng.  

 Bãi cỏ 

 San lấp đổ đất màu dày 10cm; 

 Trồng cỏ gừng, cỏ nhung và các loại cỏ lá nhỏ phù hợp theo từng 
khu vực. 

VII.5. Hệ thống cấp thoát nƣớc 

 Hệ thống thoát nƣớc mƣa 

Thiết kế thu gom và hố ga trƣớc khi thải ra hệ thống nƣớc thải chung. 

 Hệ thống cấp nƣớc 

Sử dụng bơm nƣớc lấy nƣớc từ giếng ngầm và từ nƣớc suối dẫn vào. 

Nƣớc sinh hoạt lấy từ hệ thống cấp xử lý nƣớc chung cho toàn khu vực 
nhà máy. 

VII.6. Hạ tầng kỹ thuật 

  Sân bãi, đƣờng BTXM 

- Để mặt bằng sân, đƣờng đảm bảo cho các xe nhỏ lƣu thông xuất 
nhập sản phẩm từ sữa, Đơn vị tƣ vấn kiến nghị dùng kết cấu bằng 

BTXM cho bãi và Bê tông nhựa cho đƣờng; 
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- Độ dốc ngang của mặt bãi đƣợc thiết kế phù hợp phân chia lƣu 
vực thoát nƣớc, cụ thể đƣợc chia thành 2 hƣớng nhƣ hiện hữu với 

độ dốc 1%; 

 Đƣờng giao thông nội bộ BTN 

- Để giao thông quanh khu vực nhà máy, đảm bảo giao thông an 
toàn, đảm bảo việc thoát nƣớc mặt và thông ra cống phụ dễ dàng: 

 Xây bó vỉa xung quanh nhà và xung quanh tƣờng song song 
hàng rào tạo khuôn đƣờng; 

 Cải tạo các khuôn hố thu nƣớc bằng BTCT; 

 Thảm BTN hạt mịn dày trung bình 5cm và tạo độ dốc cho 
thoát nƣớc mƣa. Độ dốc dọc đƣờng là 0.5% và độ dốc 
ngang đƣờng là 1.0%. 

  Thoát nƣớc mƣa 

- Căn cứ vào thực tế hệ thống thoát nƣớc mƣa: 

 Phần thoát nƣớc mặt: Xây các hố thu nƣớc mặt ; 

 Hố thu bằng thép để công tác thu nƣớc đƣợc tốt và phù hợp 
với mặt bằng và cao độ mặt đƣờng. 

 Bó vỉa và trồng cây xanh 

- Xây dựng bó vỉa phân cách giữa phần bãi BTXM, đƣờng BTN với 

tƣờng rào bao quanh. 

- Trồng cây xanh, cỏ nhung giữa tƣờng rào và khu vực đƣờng, bãi 
tạo môi trƣờng xanh, sạch và mỹ quan.  

 

CHƢƠNG VIII:  PHƢƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

VIII.1. Phƣơng án hoạt động và sử dụng ngƣời lao động 

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU LAO ĐỘNG, TIỀN LƢƠNG   
 

TT Bố trí lao động 
Số 

lượng 

Lương 

thực 

tế/tháng 

Lương 

năng 

suất/tháng 

Chi phí trả 

lương/ năm 

Chi phí 
BHXH, BHYT, 

TN (năm) 

I 
Bộ phận gián 

tiếp 
12   576,000,000 71,760,000 

1 Giám đốc  1 4,000,000 4,000,000 96,000,000 11,040,000 

2 Phó giám đốc  1 3,500,000 2,500,000 72,000,000 9,660,000 

3 Kế toán trưởng 1 3,500,000 2,000,000 66,000,000 9,660,000 

4 
Kế toán, văn thư, 

thu ngân 
3 2,000,000 1,500,000 126,000,000 16,560,000 
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5 Lái xe, bảo vệ 6 1,500,000 1,500,000 216,000,000 24,840,000 

II 
Bộ phận trực 

tiếp 
54   1,986,000,000 233,220,000 

1 Phụ trách chung 1 3,000,000 1,500,000 54,000,000 8,280,000 

2 
Kỹ sư điện, cơ 

khí 
2 2,500,000 1,500,000 96,000,000 13,800,000 

3 Công nhân 40 1,500,000 1,500,000 1,440,000,000 165,600,000 

4 
Thợ vận hành 

máy 
2 1,500,000 1,500,000 72,000,000 8,280,000 

5 
Nhân viên y tế, 

an toàn 
1 1,500,000 1,500,000 36,000,000 4,140,000 

6 
Nhân viên tiếp 

thị quản cáo 
2 1,500,000 1,500,000 72,000,000 8,280,000 

7 
Nhân viên bán 

hàng 
4 1,500,000 1,500,000 144,000,000 16,560,000 

9 
Nhân viên vệ 

sinh 
2 1,500,000 1,500,000 72,000,000 8,280,000 

  Tổng 66   2,562,000,000 304,980,000 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG IX: PHƢƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

IX.1. Tiến độ thực hiện 

  Tiến độ của www.lapduan.com.vn: 

Tổng thời gian thực hiện Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng 18 

tháng kể từ ngày có quyết định Thảo Nguyên Xanh Group. Chi tiết 

tiến độ thực hiện trong phụ lục đính kèm. 

 

IX.2. Giải pháp thi công xây dựng 

IX.2.1. Phƣơng án thi công 

 Có hai phƣơng án thi công chính thƣờng đƣợc áp dụng trong xây 
dựng các công trình đó là thi công đồng thời và thi công cuốn 
chiếu. Thi công đồng thời nghĩa là toàn bộ các hạng mục đều đƣợc 
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triển khai cùng một lúc, thi công cuốn chiếu nghĩa là thi công tuần 
tự các hạng mục theo tiến độ. 

- Khu vực xây dựng Nhà máy chế biến sữa   tại Khánh Hòa có một 

diện tích rộng, hơn nữa các hạng mục và tổ hợp hạng mục có 

những khoảng cách tƣơng đối lớn  mặt bằng thi công tƣơng đối 

rộng nên báo cáo đề xuất sử dụng phƣơng án thi công đồng thời 

đối với www.lapduan.com.vn. 

- Việc triển khai cùng lúc các hạng mục xây dựng, lắp đặt sẽ đảm 

bảo rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí quản lý, giám sát 

công trƣờng, các chi phí khác, sớm đƣa công trình vào sử dụng sẽ 

mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

- Do tính chất và qui mô của Nhà máy chế biến sữa   tại Khánh Hòa 

rất lớn nên sẽ không có một giải pháp cố định cho toàn bộ công 

trình mà sử dụng giải pháp kết hợp để triển khai trên công trƣờng. 

- Giải pháp thi công chung Nhà máy chế biến sữa    gồm: 

 Thi công lắp ráp: sử dụng cho các hạng mục trên cao. 

 Thi công toàn khối: cho các hạng mục móng, bể chứa nƣớc, móng 
thiết bị, móng cọc, công trình ngầm.   

 Thi công thủ công: cho các hạng mục khu nhà máy chế biến sữa, 
cổng, tƣờng rào, sân bãi, hồ bơi … 

 Vận hành thử: đƣợc thực hiện với tất cả các thiết bị, máy móc,... 

- Nhà máy chế biến sữa   tại Khánh Hòa là làm mới nên không bị 

ảnh hƣởng bởi các công trình hiện hữu. 

IX.3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG 

- Báo cáo đề xuất sơ đồ tổ chức chung cho công tác thi công công 

trình, dự kiến sẽ đƣợc áp dụng thi công Nhà máy chế biến sữa , 

chi tiết sơ đồ tổ chức thi công sẽ đƣợc các nhà thầu thi công xây 

dựng đƣa ra trong giai đoạn đấu thầu thi công xây lắp riêng lẻ 

hoặc do tổng thầu EPC lập.  

IX.4. THIẾT BỊ THI CÔNG CHÍNH 

- Để phục vụ công tác thi công xây lắp Nhà máy chế biến sữa   an 
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toàn và đạt hiệu suất cao, Báo cáo đề xuất sử dụng các thiết bị thi 

công sau, xem Bảng danh mục thiết bị thi công. 

Dự kiến sơ bộ danh mục thiết bị sử dụng thi công 

Stt Tên thiết bị Stt Tên thiết bị 

1 Cẩu 30 tấn  17 Máy cắt điện  

2 Cẩu bánh hơi 10 tấn 18 Máy cắt hơi 

3 Xe kéo  19 Búa hơi phá đƣờng, bê tông 

4 Máy đào bánh hơi 
KOBECO 

20 Máy mài BOSCH lớn 

5 Máy hàn TIG 21 Máy mài BOSCH nhỏ 

6 Biến trở hàn  22 Máy siêu âm kiểm tra mối hàn 

7 Máy nén khí  23 Máy phun cát 

8 Máy phát điện  24 Bơm cao áp 

9 Máy bơm cao áp 25 Máy cắt thép 

10 Máy phun sơn  26 Búa đóng cọc 

11 Máy trộn bê tông  27 Máy cắt ống 

12 Máy đầm dùi điện  28 Máy đầm bàn  

13 Máy đầm dùi xăng 29 Xe ban đất 

14 Khoan bê tông 30 Coffa  

15 Xe ben  31 Cây chống thép 

16 Palant  32 Dàn giáo thép 

 

Cung cấp điện, nƣớc phục vụ thi công: 

 Cung cấp điện: Sử dụng nguồn điện từ lƣới điện quốc gia trong 
đồng thời trang bị 1 máy phát điện dự phòng. 

 Cung cấp nƣớc: Sử dụng nguồn nƣớc chủ yếu từ giếng khoan ngầm, 
và từ suối phía sau khu du lịch … để cung cấp nƣớc thi công và phục 
vụ công trƣờng và công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình 

thi công. 

- Www.lapduan.com.vn thực hiện theo hình thức E.P.C từ sau giai 

đoạn thiết kế cơ sở thì công tác thi công xây lắp sẽ do nhà thầu 

trong nƣớc có nhiều kinh nghiệm trong thi công xây dựng thì các 

qui trình thi công, sơ đồ tổ chức và các thiết bị phục vụ thi công sẽ 

do tổng thầu E.P.C đƣa ra. 

IX.5. Hình thức quản lý www.lapduan.com.vn  

Theo quy định của Luật xây dựng, căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, cá 
nhân, ngƣời quyết định Thảo Nguyên Xanh Group, chủ Thảo Nguyên Xanh 
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Group xây dựng công trình quyết định lựa chọn một trong các hình thức quản 
lý www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công trình sau 
đây: 

- Chủ Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công trình thuê tổ chức tƣ vấn 
quản lý www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công 
trình;   

- Chủ Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công trình trực tiếp quản lý 
www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công trình. 

Chủ Thảo Nguyên Xanh Group lựa chọn hình thức trực tiếp quản lý 
www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG X:  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG, AT-PCCN 

X.1. Đánh giá tác động môi trƣờng 

X.1.1. Giới thiệu chung 

Xây dựng Nhà máy chế biến sữa   đƣợc xây dựng tại xã Diên Phú, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  với diện tích xây dựng: 37.611 m2. 

Mục đích của đánh giá tác động môi trƣờng là xem xét đánh giá những 

yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hƣởng đến môi trƣờng trong xây dựng 

Nhà máy chế biến sữa   và khu vực lân cận, để từ đó đƣa ra các giải 

pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lƣợng môi trƣờng 

hạn chế những tác động rủi ro cho môi trƣờng và cho xây dựng Nhà máy 

chế biến sữa  khi www.lapduan.com.vn đƣợc thực thi, đáp ứng đƣợc các 

yêu cầu về tiêu chuẩn môi trƣờng.  
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X.1.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng 

2.1 Các quy định và hƣớng dẫn sau đƣợc dùng để tham khảo 

- Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 52/2005/QH11 đã đƣợc Quốc hội nƣớc 
CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005. 

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 
về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo 
vệ Môi trƣờng 

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 
về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 
09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính phủ về việc quy định chi tiết và hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 
18/12/2008 về việc hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh 
giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng. 

- Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ 
và Môi trƣờng ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo 
vệ môi trƣờng khu công nghiệp. 

- Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ 
và Môi trƣờng ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt 
Nam về môi trƣờng bắt buộc áp dụng. 

- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành 
Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại. 

- Tiêu chuẩn môi trƣờng  do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005. 

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ 
Tài Nguyên và Môi trƣờng về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt 
Nam về Môi trƣờng và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định 
theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 
của Bộ trƣởng Bộ KHCN và Môi trƣờng; 

2.2 Các tiêu chuẩn về môi trƣờng áp dụng cho www.lapduan.com.vn 

Để tiến hành thiết kế và thi công Www.lapduan.com.vn đòi hỏi phải đảm 
bảo đƣợc đúng theo các tiêu chuẩn môi trƣơng sẽ đƣợc liệt kê trong các 
bảng 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 của Chính phủ Việt Nam(1995). Tùy theo từng 
trƣờng hợp, các quy định, điều khoản chặt chẽ nhất trong những tiêu 
chuẩn trên sẽ đƣợc áp dụng. 

Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong môi trƣờng không khí  

Nồng độ cho phép của chất thải nƣớc mặt  

Ghi chú:   

 Cột A áp dụng đối với nƣớc mặt có thể dùng làm nguồn nƣớc sinh 

hoạt (nhƣng phải qua quá trình xử lý theo quy định). 
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 Cột B áp dụng đối với nƣớc mặt dùng cho các mục đích khác. Nƣớc 

dùng cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản có quy định riêng. 

Nồng độ giới hạn của các chất ô nhiễm trong nƣớc thải công nghiệp  

Ghi chú: 

 KPHĐ: Không phát hiện đƣợc 

 A: Xả vào vực nƣớc đƣợc dùng làm nƣớc sinh hoạt. 

 B: Xả vào vực nƣớc dùng cho giao thông thủy, tƣới tiêu, bơi lội, 

nuôi thủy sản, trồng trọt. 

 C: Xả vào những nơi quy định. 

X.1.3.  Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng  

3.1 Điều kiện tự nhiên 

Khu đất tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  với diện 

tích xây dựng: 24.735 m2 có địa hình dốc từ Nam sang Bắc chêch lệc cao 

độ khoảng 0,5 m, nền đất có kết cấu địa chất phù hợp với việc xây dựng 

xây dựng Nhà máy chế biến sữa  cần mặt bằng rộng. Khu đất có các đặc 

điểm sau: 

3.2 Đặc điểm khí hậu, địa hình 

Nhiệt độ 

Nhiệt trung bình hàng năm    : 26,6 C  

Nhiệt độ lớn nhất trong năm   : 37,4 C 

Nhiệt độ thấp nhất trong năm    : 15,8 C 

Nhiệt độ trung bình trong tháng cao nhất : 28,0 C 

Nhiệt độ trung bình trong tháng thấp nhất : 23,8 C 

Nhiệt độ môi trƣờng cao nhất thiết kế : 38,0 C  

Nhiệt độ môi trƣờng thấp nhất thiết kế : 15,0 C 

3.3 Địa hình  

Địa hình bằng phẳng, có vị trí thuận lợi về giao thông . 

3.4 Tác động của www.lapduan.com.vn tới môi trƣờng 
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Việc thực thi www.lapduan.com.vn sẽ ảnh hƣởng nhất định đến môi 

truờng xung quanh và khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến quá trình 

sản xuất kinh doanh gây gián đoạn quá trình vận hành của hệ thống 

công nghệ trong khu vực. Chúng ta có thể dự báo đƣợc những nguồn tác 

động đến môi trƣờng có khả năng xảy ra trong các giai đoạn khác nhau: 

 Giai đoạn thi công xây dựng. 

 Giai đoạn hoạt động. 

 Giai đoạn ngƣng hoạt động 

3.2.1 Nguồn gây ra ô nhiễm 

Chất thải rắn 

Đất đá do các hoạt động đào hào xây dựng và các công trình phụ trợ 
khác. 

Rác thải trong quá trình thi công xây dựng. 

Sự rơi vãi vật liệu nhƣ đá, cát, ... trong quá trình vận chuyển của các 
thiết bị chuyên dụng đến nơi xây dựng. 

Vật liệu dƣ thừa và các phế liệu thải ra. 

Chất thải sinh hoạt của lực lƣợng nhân công lao động tham gia thi công 
của cán bộ nhân viên. 

Chất thải khí 

Chất thải khí là nguồn gây ô nhiễm chính cho bầu khí quyển, khí thải có 
thể phát ra từ các hoạt động trong các quá trình thi công từ giai đoạn 
chuẩn bị nguyên vật liệu cho đến khi tháo dỡ các hạng mục công trình 
trong giai đoạn ngừng hoạt động. 

Khí thải phát sinh do hoạt động của động cơ máy móc thi công cơ giới, 
phƣơng tiện vận chuyển vật tƣ dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi công, 
xây dựng công trình cụng nhƣ khi tháo dỡ các hạng mục công trình trong 
giai đoạn ngừng hoạt động. 

Khí thải phát sinh từ động cơ của máy móc, phƣơng tiện khác phục vụ 
công tác do hoạt động kiểm tra sửa chữa, bảo dƣỡng định kỳ các hạng 
mục khác của công trình. 

Chất thải lỏng 

Chất thải lỏng có ảnh hƣởng trực tiếp đến vệ sinh môi trƣờng trong khu 
vực khu du lịch gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng lân cận. 

Nƣớc mƣa chảy tràn cuốn trôi các chất ô nhiễm bề mặt từ khu vực xây 
dựng xuống dòng suối phía sau khu du lịch. Tuy nhiên 
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www.lapduan.com.vn đã có hệ thống thoát nƣớc ngầm thu nƣớc do vậy 
kiểm soát đƣợc nguồn thải và xử lý nƣớc bị ô nhiễm trƣớc khi thải ra 
ngoài.  

Tiếng ồn 

Gây ra những ảnh hƣởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả năng 
tập trung và giảm năng suất lao động. Tiếng ồn có thể sinh ra theo 
những con đƣờng sau nhƣng phải đƣợc kiểm soát và duy trì ở trong 
khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn có thể phát sinh 
từ những nguồn. 

- Động cơ, máy móc thi công, và những thiết bị phục vụ xây dựng, 

lắp đặt.  

- Trong quá trình lao động nhƣ gia công cơ khí, hàn, vận chuyển vật 
liệu……  

- Từ động cơ máy nén khí, bơm, máy phát điện ….. 

 Bụi và khói 

Khi hàm lƣợng bụi và khói vƣợt quá ngƣỡng cho phép sẽ gây ra những 
bệnh về đƣờng hô hấp làm giảm khả năng lao động của công nhân. Bụi 
và khói đƣợc sinh ra từ những lý do sau: 

Từ các hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi 
xây dựng. 

Từ các đống tập kết vật liệu.  

Từ các hoạt động đào bới san lấp. 

X.1.4. Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 

2.1 Ảnh hƣởng đến môi trƣờng vật lý 

Ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí: 

Chất lƣợng không khí của khu vực trạm sẽ chịu ít nhiều biến đổi do các 

hoạt động thực thi Www.lapduan.com.vn xây dựng Nhà máy chế biến 

sữa . Tuy nhiên, trong hai giai đoạn thi công xây dựng và tháo dỡ công 

trình ngƣng hoạt động, khói bụi và khí thải là tác nhân ô nhiễm đáng chú 

ý nhất. Khí thải sinh ra từ các động cơ máy móc chủ yếu là khí NOx, CO, 

CO2, SO2....Lƣợng khí thải phát sinh bởi hoạt động riêng rẽ các loại máy 

móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật là không đáng kể, trong điều kiện môi 

trƣờng làm việc thông thoáng ngoài trời thì mức độ ảnh hƣởng trực tiếp 

đến con ngƣời là không đáng kể tuy nhiên khi hàm lƣợng cao nó sẽ là 
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tác nhân gây ra những ô nhiễm cho môi trƣờng và con ngƣời nhƣ: khí 

SO2 hoà tan đƣợc trong nƣớc nên dễ phản ứng với cơ quan hô hấp 

ngƣời và động vật.  

 Ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt: 

Hoạt động xây dựng công trình có nhiều khả năng gây ảnh hƣởng đến 
chất lƣợng nƣớc mặt. Do phải tiếp nhận lƣợng nƣớc thải ra từ các quá 
trình thi công có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm các hoá chất đƣợc sử 
dụng trong quá trình hàn cắt, vết dầu mỡ rơi vãi từ các động cơ máy 
móc trong quá trình thi công vận hành, nƣớc thải sinh hoặt của công 
nhân trong các lán trại ... cũng gây ra hiện tƣợng ô nhiễm cho nguồn 
nƣớc mặt 

Lƣợng nƣớc thải phục vụ công tác sửa chữa, bảo dƣỡng định kỳ và sinh 
hoạt của cán bộ nhân viên vận hành công trình nếu đƣợc thu gom và xử 
lý sẽ ít có khả năng gây ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc mặt. 

Ảnh hƣởng đến giao thông   

Hoạt động của các loại phƣơng tiện vận tải phục vụ công tác thi công 
xây dựng lắp đặt sẽ làm gia tăng mật độ lƣu thông trên các tuyến đƣờng 
vào khu vực, mang theo những bụi bẩn đất, cát từ công trƣờng vào gây 
ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng đƣờng xá, làm xuống cấp nhanh chóng 
các tuyến đƣờng này. 

Ảnh hƣởng đến sức khỏe cộng đồng 

Không khí bị ô nhiễm sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lƣợng 
nhân công làm việc tại công trƣờng và cho cả cộng đồng dân cƣ. Gây ra 
các bệnh về cơ quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt .... 

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu trong qúa trình thi công xây dựng và tháo dỡ 
khi công trình ngừng hoạt động. Ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên 
lực lƣợng lao động tại công trình và cƣ dân sinh sống gần khu vực thực 
thi www.lapduan.com.vn. Tiếng ồn sẽ gây căng thẳng, ức chế, làm giảm 

năng suất lao động, gây xáo trộn cuộc sống thƣờng ngày của ngƣời dân. 
Mặt khác khi độ ồn vƣợt quá giới hạn cho phép và kéo dài sẽ ảnh hƣởng 
đến cơ quan thính giác. 

X.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực của www.lapduan.com.vn tới 
môi trƣờng 

 Giảm thiểu lƣợng chất thải 

Trong quá trình thực thi www.lapduan.com.vn chất thải phát sinh ra là 
điều không tránh khỏi. Tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật công nghệ 
phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ ở từng bộ phận có thể 
giảm thiểu đƣợc số lƣợng lớn chất thải phát sinh. Các biện pháp để giảm 
thiểu chất thải phát sinh: 
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Dự toán chính xác khối lƣợng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm 
thiểu lƣợng dƣ thừa tồn đọng sau khi xây dựng công trình. 

Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hƣớng gió 
và trên nền đất cao để tránh tình trạng hƣ hỏng và thất thoát khi chƣa 
sử dụng đến. 

Đề xuất những biện pháp giảm thiểu khói bụi và nƣớc thải phát sinh 
trong quá trình thi công.                                                                           

Thƣờng xuyên kiểm tra, có chế độ bảo dƣỡng định kỳ các hạng mục 
công trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra. 

 Thu gom và xử lý chất thải: 

Việc thu gom và xử lý chất thải trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng là điều 
bắt buộc đối với các khu vực trạm. Trong www.lapduan.com.vn này việc 
thu gom và xử lý chất thải phải đƣợc thực hiện từ khi xây dựng đến khi 
đi vào vận hành và quá trình tháo dỡ ngƣng hoạt động để tránh gây ảnh 
hƣởng đến hoạt động của trạm và môi trƣờng khu vực xung quanh. Việc 
thu gom và xử lý phải đƣợc phân loại theo các loại chất thải sau: 

Chất thải rắn 

Đây là loại chất thải phát sinh nhiều nhất trong qúa trình thi công bao 
gồm đất, đá, giấy, khăn vải, ...là loại chất thải rất khó phân huỷ đòi hỏi 
phải đƣợc thu gom, phân loại để có phƣơng pháp xử lý thích hợp. Những 
nguyên vật liệu dƣ thừa có thể tái sử dụng đƣợc thì phải đƣợc phân loại 
và để đúng nơi quy định thuận tiện cho việc tái chế. Những loại rác thải 
khó phân huỷ hoặc độc hại phải đƣợc thu gom và đặt cách xa công 
trƣờng thi công, sao cho tác động đến con ngƣời và môi trƣờng là nhỏ 
nhất để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. 

Các chất thải rắn phát sinh trong qúa trình sinh hoạt, ăn uống: khăn lau, 
rác thải ... phải đƣợc thu gom vào phƣơng tiện hay thiết bị chứa thích 
hợp, sau đó đƣợc xử lý ở bãi thải theo tiêu chuẩn quy định. Các phƣơng 
tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng tấm phủ che chắn, giảm 

đến mức tối đa rơi vãi trên đƣờng gây ảnh hƣởng cho ngƣời lƣu thông và 
đảm bảo cảnh quan môi trƣờng đƣợc sạch đẹp. 

Chất thải khí 

Sinh ra trực tiếp trong quá trình thi công từ các máy móc thi công cơ 
giới, phƣơng tiện vận chuyển và từ các thiết bị, hoạt động trạm vì vậy 
cần phải có những biện pháp để làm giảm lƣợng chất thải khí ra ngoài 
môi trƣờng, các biện pháp có thể dùng là: 

Đối với các phƣơng tiện vận chuyển, máy móc thi công và các động cơ 
khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả năng cháy hoàn toàn, 
khí thải có hàm lƣợng chất gây ô nhiễm thấp. Sử dụng máy móc động cơ 
mới đạt tiêu chuẩn kiểm định và đƣợc chứng nhận không gây hại đối với 
môi trƣờng. 
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Thƣờng xuyên kiểm tra các hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc 
phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra. 

Sử dụng các van cô lập, khi đấu nối với các thiết bị hiện hữu tránh hiện 
tƣợng khí đọng lại gây cháy nổ. 

Chất thải lỏng 

Chất thải lỏng sinh ra trong quá trình xây dựng sẽ đƣợc thu gom vào hệ 
thống thoát nƣớc hiện hữu đƣợc bố trí quanh khu vực xây dựng. Nƣớc 
thải có chứa chất ô nhiễm sẽ đƣợc thu gom và đƣa về khu xử lý nƣớc 
thải còn nƣớc không bị ô nhiễm sẽ theo hệ thống thoát nƣớc bề mặt và 
thải trực tiếp ra ngoài.   

Trong giai đoạn vận hành, nƣớc thải sẽ đƣợc thu gom qua hệ thống 
mƣơng đƣợc đặt quanh khu vực.  

Tiếng ồn 

Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ cho công nhân trong quá trình thi 
công nhƣ dụng cụ bảo hộ tai, bảo hộ mắt .... sắp xếp công việc một cách 
hợp lý khoa học để mức độ ảnh hƣởng đến nhân viên làm việc trong khu 
vực nhà máy và ở khu vực lân cận là nhỏ nhất. 

Sử dụng các vật liệu cách âm bọc quanh các động cơ phát ra độ ồn lớn 
nhất, sử dụng các gối đỡ bệ máy băng lò xo, cao su có tính đàn hồi cao 
để làm giảm độ rung của máy móc, thiết bị. 

Bụi và khói 

Trong quá trình thi công xây dựng bụi và khói là những nhân tố gây ảnh 
hƣởng nhiều nhất đến công nhân lao động nó trực tiếp ảnh hƣởng đến 
sức khoẻ của ngƣời công nhân gây ra các bệnh về đƣờng hô hấp, về mắt 
...làm giảm khả năng lao động. Để khắc phục những ô nhiễm đó cần 
thực hiện những biện pháp sau: 

Sử dụng nguyên vật liệu ít gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu 
phải đƣợc che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi. 

Sử dụng những thiết bị bảo hộ cho công nhân khi làm việc trong tình 
trạng khói bụi ô nhiễm nhƣ mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt.... 

Tăng cƣờng trồng cây xanh ở những khu vực đất trống quanh khu vực 
thi công www.lapduan.com.vn. 

X.1.6. Kết luận 

Dựa trên những đánh giá tác động môi trƣờng ở phần trên chúng ta có 
thể thấy quá trình thực thi www.lapduan.com.vn có thể gây tác động đến 
môi trƣờng quanh khu vực Nhà máy chế biến sữa  và khu vực lân cận ở 
mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trƣờng, có chăng chỉ là 
những tác động nhỏ trong khoảng thời gian ngắn không có tác động về 
lâu dài.  
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CHƢƠNG XI:  TỔNG MỨC ĐẦU TƢ  

XI.1. Cơ sở lập Tổng mức Thảo Nguyên Xanh Group  

Tổng mức Thảo Nguyên Xanh Group cho www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên 

Xanh Group xây dựng Nhà máy chế biến sữa   đƣợc lập dựa trên Các phƣơng 

án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của www.lapduan.com.vn và các căn cứ sau đây 

: 

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nƣớc 

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

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

Quản lý www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group 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; 

- Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc 

“Hƣớng dẫn việc lập và quản lý chi phí www.lapduan.com.vn Thảo 

Nguyên Xanh Group xây dựng công trình”; 

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; 

- Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành 

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; 

- Thông tƣ 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp. 
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- Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 

1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hƣớng dẫn một số nội 

dung về: lập, thẩm định, phê duyệt www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên 

Xanh Group xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý 

www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công trình; 

- Định mức chi phí quản lý www.lapduan.com.vn và tƣ vấn Thảo Nguyên 

Xanh Group 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 Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công trình; 

- Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức Thảo 

Nguyên Xanh Group, tổng dự toán và dự toán công trình. 

Tổng mức Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công trình đƣợc lập trên cơ sở 

tham khảo các bản chào giá của các Nhà cung cấp VTTB . 

XI.2.   Nội dung Tổng mức Thảo Nguyên Xanh Group 

Mục đích của tổng mức Thảo Nguyên Xanh Group là tính toán toàn bộ chi phí 

Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng www.lapduan.com.vn xây dựng Nhà máy 

chế biến sữa   làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn Thảo Nguyên Xanh 

Group, xác định hiệu quả Thảo Nguyên Xanh Group của 

www.lapduan.com.vn. 

Tổng mức Thảo Nguyên Xanh Group bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, 

Chi phí vật tƣ thiết bị; Chi phí tƣ vấn, Chi phí quản lý www.lapduan.com.vn & 

chi phí khác, dự phòng phí 10% và lãi vay trong thời gian xây dựng. 

XI.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 

Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; Chi phí xây dựng công 

trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện 

trƣờng để ở và điều hành thi công. 

XI.2.2. Chi phí thiết bị 

Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công 

nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, 

bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan. 

Các thiết bị công nghệ chính. Để giảm chi phí Thảo Nguyên Xanh Group mua 

sắm thiết bị và tiết kiệm chi phí lãi vay, các phƣơng tiện vận tải có thể chọn 
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phƣơng án thuê khi cần thiết. Với phƣơng án này không những giảm chi phí 

Thảo Nguyên Xanh Group mà còn giảm chi phí điều hành hệ thống vận 

chuyển nhƣ chi phí quản lý và lƣơng lái xe, chi phí bảo trì bảo dƣỡng và sửa 

chữa… 

XI.2.3. Chi phí quản lý www.lapduan.com.vn: 

Chi phí quản lý www.lapduan.com.vn tính theo Định mức chi phí quản lý 

www.lapduan.com.vn và tƣ vấn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công 

trình. 

Chi phí quản lý www.lapduan.com.vn bao gồm các chi phí để tổ chức thực 

hiện các công việc quản lý www.lapduan.com.vn từ giai đoạn chuẩn bị 

www.lapduan.com.vn, thực hiện www.lapduan.com.vn đến khi hoàn thành 

nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: 

- Chi phí tổ chức lập www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh 
Group. 

- Chi phí tổ chức thẩm định www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên 
Xanh Group, tổng mức Thảo Nguyên Xanh Group; chi phí tổ chức 
thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây 
dựng công trình. 

- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; 

- Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ và quản lý 
chi phí xây dựng công trình; 

- Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trƣờng của công 
trình; 

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; 
thanh toán, quyết toán vốn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng 
công trình; 

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; 

- Chi phí khởi công, khánh thành; 

XI.2.4. Chi phí tƣ vấn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng: bao gồm 

- Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế cơ sở; 

- Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công; 

- Chi phí tƣ vấn lập www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group 
xây dựng công trình; 

- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự 
toán xây dựng công trình; 

- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và 
chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ 
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dự thầu để lựa chọn nhà thầu tƣ vấn, nhà thầu thi công xây dựng, 
nhà thầu cung cấp vật tƣ thiết, tổng thầu xây dựng; 

- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và 
giám sát lắp đặt thiết bị; 

- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; 

- Chi phí quản lý chi phí Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng: tổng 
mức Thảo Nguyên Xanh Group, dự toán, định mức xây dựng, đơn 
giá xây dựng công trình, hợp đồng; 

- Chi phí tƣ vấn quản lý www.lapduan.com.vn;  

XI.2.5. Chi phí khác 

Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; 
chi phí thiết bị; chi phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý 
www.lapduan.com.vn và chi phí tƣ vấn Thảo Nguyên Xanh Group xây 
dựng nói trên: 

 Chi phí thẩm tra tổng mức Thảo Nguyên Xanh Group; Chi phí bảo hiểm 
công trình; 

 Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn Thảo Nguyên 
Xanh Group; 

 Chi phí vốn lƣu động ban đầu đối với các www.lapduan.com.vn Thảo 
Nguyên Xanh Group xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong 
thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình tiền chạy thử và chạy thử. 

XI.2.6. Dự phòng phí: 

 Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý 

www.lapduan.com.vn, chi phí tƣ vấn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng 

và chi phí khác phù hợp với Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 

25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hƣớng dẫn lập và quản lý chi phí 

www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng công trình”. 

XI.2.7. Lãi vay trong thời gian xây dựng: 

 Lãi vay trong thời gian xây dựng đƣợc tính dựa vào tỷ lệ vốn vay và tiến  

KẾT QUẢ TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƢ 

 

 

 

Giá trị thiết bị  
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Tổng mức Thảo Nguyên Xanh Group 

                         Đơn vị tính: 1000 đồng 

 

CHƢƠNG XII: VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 

XII.1. Nguồn vốn Thảo Nguyên Xanh Group của 
www.lapduan.com.vn 

TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN                                                                 Đơn vị: 1.000 đồng 

 

 

XII.2. Nguồn vốn 

Nguồn vốn : vốn chủ sơ hữu 40%, vốn vay 60%.  ... sẽ tăng vốn điều lệ và sẽ 

thu xếp với các ngân hàng thƣơng mại để vay trung hạn (tối thiểu là 05 

năm). Hiện nay lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thƣơng mại 

khoảng 15%/năm. 

Tổng vốn cố định trong xây dựng: 173,771,234 Ngàn đồng,   Trong đó: 

- Vốn góp cổ đông:  69,508,494 Ngàn đồng = 40 % vốn cố định 

- Vốn vay thƣơng mại: 104,262,741 Ngàn đồng = 60 % vốn cố định 
 
Với vốn đi vay chiếm tới 60% nguồn vốn Thảo Nguyên Xanh Group của 
www.lapduan.com.vn, do đó ... cần có định hƣớng cho việc thu xếp vốn để 
không ảnh hƣởng đến tiến độ www.lapduan.com.vn. 
Số vốn vay này kỳ vọng sẽ đƣợc giải ngân 2 tháng 1 lần bắt đầu từ cuối quý 
II/2011 đến cuối quý  IV/2012, trong thời gian xây dựng cuối mỗi năm sẽ trả 
toàn bộ lãi vay chứ chƣa trả vốn gốc vì chƣa có nguồn doanh thu với tổng lãi 
vay trong thời gian xây dựng là 13,038 tỷ đồng. Lãi vay trong thời gian xây 
dựng đƣợc chi trả bằng số tiền dự phòng phí hoặc từ nguồn vay vốn ngân 
hàng. 
Khi www.lapduan.com.vn đi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt đầu 
trả vốn gốc. Thời gian trả nợ theo từng quý dự tính trong 5 năm với lãi suất 
15%/năm, số tiền phải trả mỗi quý bao gồm lãi vay và vốn gốc với những 
khoản bằng nhau. 
Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho 
thấy www.lapduan.com.vn hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn 
rất cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà Thảo Nguyên Xanh Group và các đối 
tác hợp tác nhƣ ngân hàng. 

XII.3. Phƣơng án hoàn trả vốn vay   
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Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc đề xuất trong www.lapduan.com.vn này là 
phƣơng án trả lãi và nợ gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động 
www.lapduan.com.vn. Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc thể hiện cụ thể tại 
bảng sau: 
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CHƢƠNG XIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

XIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 

XIII.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán 

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của 

www.lapduan.com.vn trên cơ sở tính toán của các 

www.lapduan.com.vn đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá 

bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ Thảo Nguyên Xanh Group, cụ thể 

nhƣ sau: 

- Thời gian hoạt động của www.lapduan.com.vn là 25 năm, bắt đầu 

từ 12/2012. 

- Vốn chủ sở hữu 40%, vốn vay 60%; 

- Doanh thu của www.lapduan.com.vn đƣợc căn cứ theo giá bán cho 

các khách hàng hiện nay; Chi phí nguyên vật liệu đầu vào: 

- Chí phí hoạt động sản xuất và kinh doanh: bao gồm các chi phí nhân 

công; chi phí nguyên, nhiên vật liệu và bảo trì thay thế; và các chi 

phí khác... 

- Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao 

theo đƣờng thẳng, thời gian khấu hao sẽ đƣợc tính phụ thuộc vào 

thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong tính toán áp dụng thời gian 

khấu hao (xem phụ lục đính kèm). 

- Lãi suất vay đối với nội tệ tạm tính: 15%/năm;  

- Thời hạn trả nợ 5 năm, trả 1 năm 1 lần cả gốc và lãi; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của www.lapduan.com.vn thuế suất áp 

dụng là 25%. 

 Các thông số giả định dùng tính toán hiệu quả kinh tế 

XIII.2. Tính toán chi phí 

- Chi phí tiếp thị quảng cáo chiếm 5 – 10% Doanh thu: tạm tính bằng 5% 

doanh thu 3.889.500.000 đồng tăng dần theo doanh thu. 

- Chi phí điện nƣớc bằng 3,2% Doanh thu :  2.489.280.000 đồng/năm 

- Chi phí lƣơng cho nhân viên :  2.562.000.000 đồng (bảng tính). 

- Chi phí bảo hiểm tài sản (0,03% tài sản )= 321.171.000 đồng/năm 
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Bảng tổng hợp chí phí 08 năm đầu của www.lapduan.com.vn: 

Chi phí tăng 1.5 lần sau 02 năm đầu, tăng thêm 1,4 lần và 1,1 lần cho 02 

năm tiếp theo của www.lapduan.com.vn sau đó giữ ổn định cho hết đời 

www.lapduan.com.vn. 

Bảng tổng hợp doanh thu 08 năm đầu của www.lapduan.com.vn:  

Doanh thu tăng 1.5 lần sau 02 năm đầu, tăng thêm 1,4 lần và 1,1 lần cho 02 
năm tiếp theo của www.lapduan.com.vn sau đó giữ ổn định cho hết đời 
www.lapduan.com.vn. 

Bảng cân đối lãi lổ của www.lapduan.com.vn 

 

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế của www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên 

Xanh Group xây dựng. 

 

 

Giá trị hiện tại ròng NPV =  128,023,000 

 Hệ số hoàn vốn nội bộ IRR =  21% 

Thời gian hoàn vốn (năm)  6.09 

XIII.3. Các chỉ tiêu kinh tế của www.lapduan.com.vn 

  

XIII.4. Đánh giá ảnh hƣởng Kinh tế - Xã hội 

Www.lapduan.com.vn xây dựng Nhà máy chế biến sữa  có nhiều tác động tích 
cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng 
trƣởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực miền trung và Tây 
Nguyên: Nhà nƣớc/ địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế 

Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho ngƣời lao động và thu 
nhập cho chủ Thảo Nguyên Xanh Group;     

Không chỉ tiềm năng về mặt thị trƣờng ở lĩnh vực chăn sóc sức khỏe, 
www.lapduan.com.vn còn rất khả thi qua các thông số tài chính nhƣ NPV = 
128 tỷ đồng ; Suất sinh lời nội bộ là: IRR  = 21 % ; thời gian hoà vốn sau 6,09 
năm. Điều này cho thấy www.lapduan.com.vn mang lại lợi  nhuận cao cho nhà 
Thảo Nguyên Xanh Group,  niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và 
thu hồi vốn Thảo Nguyên Xanh Group nhanh. Thêm vào đó, 
www.lapduan.com.vn còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc và giải 
quyết một lƣợng lớn lực lƣợng lao động cho tỉnh Khánh Hòa. 
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CHƢƠNG XIV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

XIV.1. Kết luận 

- Việc thực hiện Thảo Nguyên Xanh Group Www.lapduan.com.vn xây 
dựng Nhà máy chế biến sữa   của ... góp phần vào việc phát triển KT- 
XH tỉnh Khánh Hòa, cũng nhƣ khu vực miền Trung và Tây Nguyên của 
Tổ quốc. 

- Báo cáo thuyết minh www.lapduan.com.vn xây dựng Nhà máy chế 
biến sữa  là cơ sở để ... triển khai các nguồn lực để phát triển.  

XIV.2. Kiến nghị 

- Www.lapduan.com.vn Thảo Nguyên Xanh Group xây dựng Nhà máy 
chế biến sữa nhƣ bƣớc cụ thể hoá Chiến lƣợc phát triển của ..., nhằm 
kích thích và thu hút ngƣời tiêu dùng sử dụng sản phẩm sữa có nguồn 
gốc nội địa để chăm sóc sức khỏe và kích cầu nội địa. Do vậy cần 
đƣợc các cấp quan tâm, xem xét để www.lapduan.com.vn sớm Thảo 
Nguyên Xanh Group xây dựng, đƣa vào hoạt động. 

- Www.lapduan.com.vn này có liên quan mật thiết đến sự phát triển 
kinh doanh của ... Kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê 
duyệt www.lapduan.com.vn để làm cơ sở triển khai các bƣớc tiếp 
theo. 

TP. HCM ngày     tháng 08 năm 2010 

... 

                     

 

 

 

 

 


