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CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN 
 

I.1. Giới thiệu chung về dự án 

 Tên dự án đầu tƣ  : Nhà máy sản xuất sơn sàn  

 Địa điểm đầu tƣ  : tỉnh Long An. 

 Diện tích khu đất  : Tổng 3090m
2
 trong đó nhà xƣởng là 2550m

2
, văn 

phòng 540m
2
 

 Mục tiêu đầu tƣ  : Xây dựng nhà máy sản xuất sơn sàn và sơn gia cố bê 

tông  

 Quy mô đầu tƣ 

Sản phẩm (tấn/năm) Năm ổn định (năm thứ 3) 

Sơn sàn 840 tấn/năm 

Sơn gia cố bê tông 55 tấn/năm 

Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm:  

Xuất khẩu : 20% 

Trong nƣớc : 80% 

 Hình thức đầu tƣ  : Đầu tƣ xây dựng mới 

 Tổng mức đầu tƣ  :  

 Nguồn vốn đầu tƣ  : 100% vốn đầu tƣ 

 Thời gian hoạt động  : 15 năm  

 
I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tƣ 

I.2.1. Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài  

 Tên công ty tiếng Việt :  

 Tên công ty tiếng Anh :  

 Tên viết tắt   :  

 Địa chỉ trụ sở chính  : tỉnh Long An. 

 Số giấy phép   :  

 Ngày cấp   :  

 Đại diện pháp luật  :  

 Vốn điều lệ   :  

 Ngành nghề kinh doanh : Sơn dùng trong sơn sàn  

 

I.2.2. Công ty mẹ 

 Tên tiếng Việt   : (Nhật Bản) 

 Tên tiếng Anh   :  

 Địa chỉ pháp lý  : Nhật Bản 
 

Công ty đƣợc thành lập từ năm 1936, trải qua hơn 75 năm xây dựng và phát triển, những 

sản phẩm của THẢO NGUYÊN XANH nhƣ hóa chất, vật liệu, thiết bị nội thất trong 

ngành xây dựng đã có mặt trên khắp thị trƣờng toàn cầu. Ngoài ra, nhằm tăng cƣờng 

năng lực sản xuất, công ty đã tiến hành đầu tƣ xây dựng nhà máy trên nhiều đất nƣớc ở 



Dự án: Nhà máy sản xuất sơn sàn 

 
 

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

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ  vấn  Đầu  tƣ Thảo Nguyên Xanh - 0918755356 

 

   

  5 

 

ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Nhà máy sản xuất sơn sàn  tại Việt Nam sẽ là một điểm xanh 

đƣợc bổ sung trên bản đồ toàn cầu của THẢO NGUYÊN XANH. 

 

I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án 

 Văn bản pháp lý 

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

Việt Nam; 

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

Việt Nam; 

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

Việt Nam; 

 Luật số 18/2000/QH10 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tƣ nƣớc ngoài  

tại Việt Nam; 

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

CHXHCN Việt Nam; 

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

Việt Nam; 

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

CHXHCN Việt Nam; 

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

Nam;  

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

nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

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

CHXHCN Việt Nam; 

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

Việt Nam; 

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

CHXHCN Việt Nam; 

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng công trình. 

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

thu nhập doanh nghiệp; 

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

thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; 

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

án đầu tƣ và xây dựng công trình; 
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 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; 

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

đầu tƣ xây dựng công trình; 

 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 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 dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; 

 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; 

 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; 

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

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

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

và dự toán công trình; 

 

 Các tiêu chuẩn Việt Nam 

Dự án Nhà máy sản xuất sơn sàn  đƣợc xây dựng dựa trên 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; 
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 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; 

 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 VIỆT NAM 
   

II.1. Các nhân tố quan trọng khi lựa chọn địa điểm đầu tƣ 

II.1.1 Tình hình kinh tế Việt Nam 

  Quy mô và tiềm năng phát triển của thị trƣờng là một trong những nhân tố quan 

trọng trong việc thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài. Khi đề cập đến quy mô của thị trƣờng, tổng 

giá trị GDP- chỉ số đo lƣờng quy mô của nền kinh tế thƣờng đƣợc quan tâm. Vì vậy, 

chúng ta cần chú ý đến tốc độ tăng trƣởng GDP của Việt Nam khi tiến hành đầu tƣ. 

Trong suốt 25 năm đổi mới, với tốc độ tăng trƣởng GDP đầu ngƣời hàng năm là 

5.3%, Việt Nam trở thành nền kinh tế tăng trƣởng nhanh thứ hai tại châu Á, sau Trung 

Quốc. Bất chấp khủng hoảng tài chính châu Á những năm 1990 và suy thoái kinh tế hiện 

nay, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trƣởng hết sức đều đặn. Trong giai đoạn 2005 -2010, Việt 

Nam tăng trƣởng khoảng 7% mỗi năm. Riêng sáu tháng đầu năm 2012, tổng sản phẩm 

trong nƣớc ƣớc tính tăng 4.38% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó quý I tăng 4.00%; quý II 

tăng 4.66%. Vì vậy, từ khi gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO), Việt Nam luôn 

có tên trong hầu hết các danh sách về các thị trƣờng mới nổi hấp dẫn đối với các nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài. Các nghiên cứu của Bộ Thƣơng mại và Đầu tƣ Vƣơng quốc Anh hay 

Trung tâm nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU) đều xếp Việt Nam là thị 

trƣờng mới nổi hấp dẫn nhất đối với vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) sau khối 

BRIC gồm các nƣớc Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Chính vì vậy mà trong 4 tháng 

đầu năm 2012, có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có dự án đầu tƣ tại Việt Nam. Nhật 

Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tƣ đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2.36 tỷ USD, chiếm tới 

76% tổng vốn đầu tƣ vào Việt Nam. (Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài -Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư) 
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Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam không còn tập trung vào nông nghiệp nhƣ trƣớc. 

Trên thực tế, chỉ trong vòng 15 năm, tỷ trọng đóng góp của nông nghiệp trong GDP của 

Việt Nam đã giảm một nửa từ 40% xuống còn 20%, một tốc độ nhanh chóng hơn ở các 

nền kinh tế châu Á khác, một sự dịch chuyển tƣơng tự phải mất tới 29 năm ở Trung Quốc 

và 41 năm ở Ấn Độ. Sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, kéo theo nhu cầu xây dựng 

đặc biệt là nhà xƣởng, khu công nghiệp để phục vụ sản xuất ngày càng gia tăng. Với 

ngành nghề kinh doanh của THẢO NGUYÊN XANH, đây là điều kiện rất thuận lợi vì 

sơn sàn  sẽ giúp sàn công nghiệp đạt tiêu chuẩn cao, có thể chịu đƣợc tải trọng lớn, nâng 

tính thẩm mỹ và đảm bảo vệ sinh trong quá trình sử dụng.   

 

II.1.2. Tình hình lao động Việt Nam 

Ở Việt Nam, một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển thì các tiềm năng, lợi thế 

về chi phí là nhân tố cần khai thác. Trong đó, chi phí lao động thƣờng đƣợc xem là nhân 

tố quan trọng nhất khi quyết  định đầu tƣ.  

 Độ tuổi lao động trung bình của lao động Việt Nam khoảng 27.4 tuổi. Mức lƣơng 

hiện tại của thị trƣờng lao động Việt Nam là một trong những yếu tố hấp dẫn các nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài. Công nhân có tay nghề ở Việt Nam thƣờng nhận đƣợc mức lƣơng khoảng 

từ 100 đến 150USD/tháng so với mức lƣơng 300USD/tháng ở trung tâm sản xuất các tỉnh 

phía Nam Trung Quốc. Mặc dù những năm gần đây, chi phí thuê nhân công đã tăng lên 

nhƣng so với các nƣớc lân cận nhƣ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore thì lƣơng 

của lao động Việt Nam vẫn thấp hơn. 

Ngoài ra, so với các nƣớc trên thì chi phí thuê đất trong khu công nghiệp, phí điện 

thoại, điện nƣớc, vận chuyển ở Việt Nam rẻ hơn.  

Với hơn 88 triệu dân, tuổi trung bình dƣới 30 và chiếm tỉ trọng lớn trong dân số, 

Việt Nam có thế mạnh là lực lƣợng lao động trẻ đƣợc đào tạo tốt (mỗi năm, có 257.000 

sinh viên đại học Việt Nam ra trƣờng), mức lƣơng tƣơng đối cho nhân công và chi phí 

sản xuất thấp. Đây là nhân tố thuận lợi cho THẢO NGUYÊN XANH khi đầu tƣ vào Việt 

Nam 

 

II.1.3. Cơ sở hạ tầng 

Cơ sở hạ tầng của Việt Nam đã đƣợc cải thiện rất rõ rệt và đạt đƣợc nhiều thành 

tựu trong những năm gần đây. Tuy vậy, cơ sở hạ tầng vẫn là cản trở lớn nhất cho sự phát 

triển của doanh nghiệp. Điện năng thiếu hụt và không ổn định, cảng biển tắc nghẽn, giao 

thông đƣờng bộ yếu kém, tất cả đều ảnh hƣởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. Điều này làm tăng chí phí kinh doanh, chi phí sản xuất của chủ đầu tƣ. 

 

II.1.4. Văn hóa Việt Nam 

Về văn hóa tiêu dùng, Việt Nam có một đặc điểm rất quan trọng của nông nghiệp 

trồng lúa nƣớc đó là trọng danh. Ngƣời Việt thích sử dụng hàng hóa của nƣớc ngoài, 

thích sản phẩm có chất lƣợng cao, đẹp. Mặc dầu vậy, trong lao động, do Việt Nam là 

quốc gia có nhiều dân tộc, có chiều sâu văn hóa lâu đời nên về cơ bản luôn trung thực, 

khiêm tốn, điềm đạm, từ tốn, kiên nhẫn trong cuộc sống cũng nhƣ chu đáo trong công 

việc, cập nhật kiến thức nhanh. Chủ đầu tƣ sẽ khai thác những điểm mạnh trong văn hóa 
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của ngƣời Việt, xây dựng chiến lƣợc marketing phù hợp với văn hóa; đồng thời xây dựng 

văn hóa công ty phù hợp với văn hóa nƣớc sở tại.  

 

II.1.5. Chính trị ở Việt Nam 

Chính trị Việt Nam đi theo nguyên mẫu nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa đơn đảng, nhờ 

vậy mà xã hội Việt Nam luôn ổn định. Thời gian qua, nhà nƣớc Việt Nam tập trung phát 

triển khu vực tƣ nhân năng động, tích cực tham gia kinh tế quốc tế, cải cách mạnh mẽ thủ 

tục hành chính, gỡ bỏ các rào cản trong kinh doanh, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ nƣớc 

ngoài.  

Ổn định về chính trị, xã hội là điểm mạnh của Việt Nam khi tiến hành đầu tƣ. 

 

II.1.6. Yếu tố tự nhiên 

Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dƣơng, gần trung tâm của khu 

vực Đông Nam Á. Trên đất liền giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia; trên biển giáp 

Malaysia, Brunei, Philippines, Trung Quốc, Campuchia. Vị trí này có ý nghĩa rất lớn về 

mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội. Ngoài khí hậu ôn hòa thuận lợi cho sản xuất, vị trí địa lý của 

Việt Nam giúp quá trình vận chuyển hàng hóa, ra vào khu sản xuất, đặc biệt là vận tải 

quốc tế thuận lợi hơn. 

 

II.2. Thị trƣờng ngành sơn Việt Nam 

II.2.1. Giới thiệu chung về ngành sơn 

Sơn (hoặc có thể gọi là chất phủ bề mặt) đƣợc dùng để trang trí mỹ thuật hoặc bảo 

vệ các bề mặt vật liệu cần sơn.  

Sơn đã đƣợc loài ngƣời cổ xƣa chế biến từ các vật liệu thiên nhiên sẵn có để tạo 

các bức tranh trên nền đá ở nhiều hang động nhằm ghi lại hình ảnh sinh hoạt cuộc sống 

thƣờng ngày mà ngành khảo cổ học thế giới đã xác định đƣợc niên đại cách đây khoảng 

25,000 năm. Ai Cập đã biết chế tạo sơn mỹ thuật từ năm 3000 – 600 trƣớc công nguyên. 

Hy Lạp và La Mã đã chế tạo sơn dầu béo vừa có tác dụng trang trí vừa có tính chất bảo 

vệ các bề mặt cần sơn trong thời kỳ năm 600 trƣớc công nguyên đến năm 400 sau công 

nguyên và mãi đến thế kỷ 13 sau công nguyên các nƣớc khác của Châu Âu mới biết đến 

công nghệ sơn này và đến cuối thế kỷ 18 mới bắt đầu có các nhà sản xuất sơn chuyên 

nghiệp do yêu cầu về sơn tăng mạnh. Cuộc cách mạng kỹ thuật của thế giới đã tác động 

thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sơn từ thế kỷ 18 nhƣng chất lƣợng sơn bảo vệ và 

trang trí vẫn chƣa cao vì nguyên liệu chế tạo sơn đi từ các loại dầu nhựa thiên nhiên và 

các loại bột màu vô cơ có chất lƣợng thấp. 

Ngành công nghiệp sơn chỉ có thể phát triển nhảy vọt khi xuất hiện trên thị trƣờng 

các loại nhựa tổng hợp tạo màng sơn cùng với các loại bột màu hữu cơ chất lƣợng cao và 

nhất là sự xuất hiện của sản phẩm bột màu trắng TiO2 là loại bột màu chủ đạo, phản ánh 

sự phát triển của công nghiệp sơn màu. Các mốc phát triển công nghiệp sơn (đƣợc khởi 

đầu từ thế kỷ 20 đến cuối thế kỷ 20) có thể đƣợc phản ánh nhƣ sau: 

- Năm 1923: nhựa Nitrocellulose, alkyd 

- Năm 1924: Bột màu TiO2  

- Năm 1928: Nhựa Phenol tan trong dầu béo 
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- Năm 1930: Nhựa Amino Urea Formaldehyde 

- Năm 1933: Nhựa Vinyl Clorua đồng trùng hợp 

- Năm 1934: Nhựa nhũ tƣơng trong gốc dầu 

- Năm 1936: Nhựa Acrylic nhiệt rắn 

- Năm 1937: Nhựa Polyurethan 

- Năm 1939: Nhựa Amino melamin Formaldehyde 

- Năm 1944: Sơn gốc Silicone  

- Năm 1947: Nhựa  

- Năm 1950: Nhựa PVA và Acrylic laquer 

- Năm 1955: Sơn bột tĩnh điện 

- Năm 1958: Sơn xe hơi gốc Acrylic laquer 

- Sơn nhà gốc nhựa latex 

- Năm 1960: Sơn công nghiệp gốc nƣớc  

- Năm 1962: Sơn điện di kiểu Anode 

- Năm 1963: Sơn đóng rắn bằng tia EB và UV 

- Năm 1971: Sơn điện di kiểu catode 

Trong tƣơng lai, thách thức của ngành công nghiệp sơn toàn cầu phải giải quyết 

bài toán quen thuộc là tìm đƣợc giải pháp cân bằng giữa một bên là sức ép về chi phí của 

năng lƣợng, nguyên liệu và đáp ứng quy định luật an toàn môi trƣờng của chính phủ với 

một bên là yêu cầu của thị trƣờng là chất sơn phải hoàn hảo với giá cả tốt nhất. Các thách 

thức này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho ngành sơn công nghiệp thế giới nghiên cứu và triển 

khai các giải pháp công nghệ mới, nguyên liệu mới và sản phẩm mới đó chắc chắn cũng 

là tác động tích cực đối với sự phát triển hơn nữa của ngành công nghiệp này. 

 

II.2.2. Thị trƣờng sơn Việt Nam 

Thị trƣờng sơn Việt Nam hiện nay đã phát triển mạnh về sản lƣợng và chủng loại:. 

Sơn trang trí, sơn tàu biển, bảo vệ, sơn công nghiệp. Những loại sơn này ngày càng phát 

triển theo yêu cầu thị trƣờng. Chỉ tính riêng năm 2010, tổng sản lƣợng sơn tại Việt Nam 

đạt gần 250 triệu lít, thì mảng sơn trang trí đã chiếm 180 triệu lít và hầu hết các hãng sơn 

lớn của thế giới dƣới hình thức đầu tƣ 100% vốn hoặc hợp tác sản xuất với các công ty 

sơn Việt Nam đều lần lƣợt xuất hiện tại Việt Nam 

Ngoài ra đã có mặt tại Việt Nam hầu hết các hãng sơn lớn của thế giới dƣới hình 

thức đầu tƣ 100% vốn nƣớc ngoài hoặc gia công hợp tác sản xuất với các công ty Sơn 

Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều công ty Sơn Việt Nam (dạng cổ phần hoặc tƣ nhân 100% 

vốn Việt Nam cũng mạnh dạn mở rộng hoặc xây mới nhà máy, đầu tƣ thiết bị công nghệ 

mới, nâng cao chất lƣợng sản phẩm sơn cạnh tranh thị trƣờng theo yêu cầu ngƣời tiêu 

thụ. Có thể nói sự phát triển với tốc độ cao về sản lƣợng công nghệ mới và nâng cao chất 

lƣợng sản phẩm đã tạo ra bức tranh ngoạn mục của phát triển ngành sơn Việt Nam trong 

giai đoạn này. Dòng sản phẩm với công nghệ mới nhất của thế giới và khu vực là sơn 

trang trí gốc nƣớc sử dụng bột dioxit titan (TiO2) nano chất lƣợng cao đã đƣợc nhiều 

hãng sơn tại Việt Nam sản xuất bán ở thị trƣờng hoặc các loại sơn công nghiệp gốc nƣớc 

từ , Polyurethan chất lƣợng cao cũng đã đƣợc sản xuất bán ra thị trƣờng theo xu hƣớng 
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sản phẩm thân thiện môi trƣờng. Tuy nhiên, số lƣợng yêu cầu sử dụng chƣa nhiều do giá 

sản phẩm còn cao. 

 Bảng tổng hợp mức tăng trƣởng của thị trƣờng sơn Việt Nam (1995 – 2008) 

 

 

 

 

 

 

 T

T 
Loại sơn Mức tiêu thụ  năm 

    
1995 

(Tấn ) 

2000 

(Tấn) 

2002 

(Tấn) 
2004 (Tấn) 

2006 

(Triệu 

lít) 

2007 

(Triệu lít) 

2008 

(Triệu 

lít) 

1 

Sơn ttrang 

trí:- Gốc 

nƣớc- Gốc 

dung môi 

23,800 58,000 77,200 96,000 123.20 152.00 158 

11,000 40,000 57,000 74,000 - - - 

12,800 18,000 20,200 22,000 - - - 

2 

Sơn tàu 

biển và 

bảo vệ 

1,000 4,000 8,000 12,500 13.60 16.80 19.70 

3 

Sơn công 

nghiệp:- 

Sơn đồ gỗ- 

Sơn bột- 

Sơn coil 

(tấm lợp) 

0.200 2,850 6,010 18,200 - - - 

0.200 2,000 3,000 12,000 37.05 43.70 40.20 

0 0 1.810 3.500 6.80 8.00 8.20 

0 0.850 1,200 2,700 3.70 8.70 8.00 

4 

Sơn khác:- 

Sơn can- 

Sơn ôtô 

tân trang- 

Sơn 

plastic- 

Sơn sàn- 

Sơn kẻ 

tƣờng  

0.500 3,040 5,780 13,800 3.50 6.70 6.90 

- 200 240 500 - - - 

- 050 080 100 - - - 

- 790 2,950 2,800 - - - 

- - - - - - - 

- - - 7,000 - - - 

TỔNG CỘNG 25.500 67.890 96.990 140.500 187,85 236,00 241,00 

  Nguồn số liệu:  

- Diễn đàn sơn châu Á – ACF – Tp.HCM 2003 

- Hội nghị thị trƣờng sơn Châu Á – ACM – Singapore 2005 

- VPIA – Hội thảo sơn Châu Á – ACC- Tp.HCM 2007 và 2009 

 

 

Nhận xét chung về thị phần và phân chia thị phần sơn Việt Nam thấy rằng: 
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+ Cho đến năm 2008 các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (khoảng hơn 30 

doang nghiệp) vẫn chiếm 60% thị phần, 40% còn lại là phần các doanh nghiệp Việt Nam. 

+ Sơn trang trí chiếm tỉ trọng lớn về thể tích (64 – 66%) tổng sản lƣợng nhƣng lại 

có giá trị thấp, ứng với (41 – 45%) về trị giá. 

 

II.2.3. Xu hƣớng phát triển ngành 

Theo Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam (VPIA), năm 2011, ngành sơn tiêu thụ 331 

triệu lít và 12.000 tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, lƣợng tiêu thụ sơn 

gỗ giảm 15%; sơn trang trí giảm 2%; sơn tàu biển và bảo vệ giảm 8%.  

Nhƣ vậy, lƣợng sơn tiêu thụ ở Việt Nam còn thấp, mới chỉ đạt khoảng 

3.8kg/ngƣời/năm (năm 2011). Trong khi đó, tại các nƣớc phát triển nhƣ Úc và Nhật Bản 

bình quân tiêu thụ gấp 4-5 lần và các nƣớc trong khu vực cũng đạt 5-6 

kg/ngƣời/năm. Nhƣ vậy nhu cầu sơn của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng theo đà 

phát triển kinh tế của đất nƣớc. Ngành sơn sẽ tiếp tục tăng trƣởng trong những năm tới. 

 

II.3. Kết luận 

Nhƣ vậy, với tốc độ tăng trƣởng kinh tế ổn định, nguồn lao động dồi dào, vị trí tự 

nhiên thuận lợi, đặc biệt là môi trƣờng xã hội ổn định, Việt Nam hứa hẹn là một thị 

trƣờng năng động, tiềm năng, là nơi đƣợc kỳ vọng tăng trƣởng nhanh trong thời gian tới. 

 

II.4. Lựa chọn địa điểm xây dựng 

 Hiện tại, THẢO NGUYÊN XANH đã có văn phòng đại diện ở HCM. Do đó, cần 

lựa cho vị trí phù hợp để xây dựng nhà máy sản xuất sơn sàn  của THẢO NGUYÊN 

XANH. Vị trí này phải đáp ứng các điều kiện: gần văn phòng đại diện, phù hợp với quy 

hoạch kinh tế xã hội, giao thông, cơ sở hạ tầng thuận lợi. Dựa trên những tiêu chí đó, 

chúng tôi lựa chọn Long An là nơi đặt nhà máy và tiến hành sản xuất. 

 Long An là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Tỉnh 

nằm ở rìa phía Đông của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, ở vị trí bản lề giữa Đông và 

Tây Nam Bộ, đặc biệt là tỉnh cận kề với thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh nằm trong vùng 

phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam (tức vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế động lực 

có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế Việt Nam). Những năm 

gần đây, tỉnh luôn nằm top 10 về chỉ số cạnh tranh và vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI. Trong 

bảng xếp hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2011, tỉnh Long 

An luôn nằm trong top đầu cả nƣớc. 
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CHƢƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ 

 
Hiện nay nhu cầu xây dựng nhà xƣởng, các khu công nghiệp để phục vụ sản xuất 

ngày càng gia tăng, kéo theo sự đòi hỏi, yêu cầu sàn công nghiệp phải đạt tiêu chuẩn cao, 

có thể chịu đƣợc tải trọng lớn, tính thẩm mỹ và đảm bảo vệ sinh trong quá trình sử dụng. 

Tại các nƣớc phát triển việc sơn sàn công nghiệp cho nhà xƣởng sử dụng sơn  là một 

trong những tiêu chuẩn không thể thiếu trong các khu công nghiệp hiện đại. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và mục tiêu chiếm lĩnh rộng thị 

trƣờng toàn cầu phục vụ nhu cầu của khách hàng với những tiện ích tốt nhất, sau khi 

nghiên cứu và nắm vững thị trƣờng Việt Nam, Công ty THẢO NGUYÊN XANH chúng 

tôi quyết định đầu tƣ xây dựng “Nhà máy sản xuất sơn sàn” tại đây, nơi có nền kinh tế 

đang phát triển, thị trƣờng tiêu thụ rộng lớn. Nhà  máy sẽ đƣợc đầu tƣ hệ thống thiết bị 

máy móc, thiết bị tự động hoàn toàn từ khâu sắp xếp nguyên liệu đến khâu cuối cùng ra 

thành phẩm với thiết kế hiện đại nhất tiết kiệm rất lớn chi phí sản xuất, an toàn cháy nổ 

cao và sẽ đem lại hiệu quả lớn sau đầu tƣ.  

Với niềm tin sản phẩm do chúng tôi tạo ra sẽ đƣợc ngƣời tiêu dùng trong nƣớc và 

khu vực ƣa chuộng, với niềm tự hào sẽ góp phần tăng giá tri ̣ tổng sản phẩm công nghi ệp, 

tăng thu nhâp̣ và nâng cao đời sống của nhân dân và t ạo việc làm cho lao động tại địa 

phƣơng, chúng tôi tin rằng dự án “Nhà máy sản xuất sơn sàn” là sự đầu tƣ cần thiết trong 

giai đoạn hiện nay. 
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CHƢƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ 
 

IV.1. Vị trí xây dựng nhà máy 

Nhà máy sản xuất sơn sàn  đƣợc xây dựng tại tỉnh Long An. 

 
Hình: Sơ đồ Khu công nghiệp  

 

Khu Công Nghiệp là mô hình đô thị công nghiệp hoàn chỉnh, kiến trúc hiện đại 

của tỉnh Long An đƣợc thành lập theo Quyết định 591/CP-CN của Thủ tƣớng Chính phủ 

và Quyết định số 90/QĐ-UB ngày 09/01/2003 của UBND Tỉnh Long An. 

 Vị trí của khu công nghiệp rất lý tƣởng: 

+  Tiếp giáp với huyện Bình Chánh, phía tây Tp. Hồ Chí Minh 

+  Cách Trung tâm Tp. Hồ Chí Minh 26km 

+  Cách Sân bay Tân Sơn Nhất 28km 

+  Cách Cảng Sài Gòn 29km 

 + Cách Quốc lộ 1A 14km theo đƣờng tỉnh lộ 10, nối liền đến Quốc lộ 1A và 

đƣờng  Xuyên Á 
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Hình: Vị trí lý tƣởng của khu công nghiệp 

 

IV.2. Đặc điểm tự nhiên 

IV.2.1. Địa hình 

Huyện là vùng đất tƣơng đối bằng phẳng, độ cao bình quân 1- 2m, cao nhất là khu 

vực Lộc Giang +8m, thấp nhất là kênh Xáng Lớn + 0,6 m, độ cao dốc thoai thoải theo 

hƣớng Đông Bắc đến Tây nam. 

 

IV.2.2. Thổ nhƣỡng 

Đất đƣợc chia thành 3 nhóm chính: 

         + Nhóm đất phèn (Sn): phân bố dọc theo sông Vàm Cỏ Đông và kênh Thái Mỹ, 

tổng diện tích 1,179.5 ha, chiếm 29%. 

        + Nhóm đất xám (X): Nằm ở vùng trung tâm huyện, dọc theo tỉnh lộ 10, kéo dài từ 

Lộc Giang đến thị trấn Đức Hoà, diện tích khoảng 19,930.7 ha, chiếm 48%. 

        + Nhóm đất phù sa bồi (P/s): Tổng diện tích là 9,376.8 ha, chiếm 23%. 

 

IV.2.3. Khí hậu - thuỷ văn  

Huyện chịu ảnh hƣởng của khí hậu gió mùa, mƣa nhiều, với lƣợng mƣa trung bình 

hàng năm là 1,805 mm, nhiệt độ trung bình là 27.7
0
C. Nguồn nƣớc cung cấp cho sản xuất 
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nông nghiệp chủ yếu là sông Vàm Cỏ Đông và nhờ vào nguồn nƣớc xả của hồ Dầu 

Tiếng. 

Nhìn chung, khí hậu của huyện có những thuận lợi cơ bản so với nhiều địa phƣơng 

khác. Nguồn nƣớc ngầm chủ yếu cung cấp cho sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là dân cƣ 

các khu vực đô thị. 

 

IV.2.4. Tài nguyên đất 

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 42,169 ha trong đó đất nông nghiệp 

chiếm 80.42%, đất lâm nghiệp chiếm 2.68%, đất ở 3.03%, đất chuyên dùng 7.88%, đất 

chƣa sử dụng 10.59%. 

Nhìn chung, tài nguyên đất của huyện có nhiều điều kiện cho phát triển công 

nghiệp, nguồn đất chƣa sử dụng còn nhiều, địa hình tƣơng đối bằng phẳng, thuận tiện cho 

việc san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng.  

 

IV.3. Dân số và nguồn nhân lực 

Tính đến năm 2011 huyện có 220,000 ngƣời, gồm dân tộc kinh là chính, trong đó 

nữ 92.742 ngƣời chiến 52% dân số toàn huyện. Số ngƣời trong độ tuổi lao động là 80,258 

ngƣời, chiếm 45% dân số. Mật độ dân số toàn huyện là 476.0 km
2
 /ngƣời, cao nhất là thị 

trấn Đức Hoà, thị trấn Hậu Nghĩa, thị trấn Hiệp Hoà. Dân số sống tại các thị trấn trong 

huyện là 31,033 ngƣời, chiếm 17.4% dân số toàn huyện, trong đó lực lƣợng lao động là 

13,965 ngƣời, chiếm 45% dân số đô thị. 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 2.45% năm 1991 xuống còn 1.6% năm 1997, là 

đơn vị có tỷ lệ tăng dân số tự nhiên thấp so với mức trung bình của toàn tỉnh. 

Là huyện tiếp giáp TP.HCM song chất lƣợng nguồn nhân lực chƣa đƣợc nâng cao, 

phần lớn lực lƣợng lao động chƣa đƣợc đào tào qua trƣờng lớp, lao động giản đơn vẫn 

giữ vai trò chính trong các hoạt động kinh tế của huyện. 

 

IV.4. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 

IV.4.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Dự án “Nhà máy sản xuất sơn sàn” đƣợc xây dựng tại khu công nghiệp  có tổng 

diện tích 3,090m
2
 trong đó nhà xƣởng là 2,550m

2
, văn phòng 540m

2
. 

 

IV.4.2. Hạ tầng kỹ thuật 
+ Đƣờng nội bộ bê tông nhựa đƣợc bố trí cho mỗi khu đất bảo đảm cho  

 các loại xe  thuận tiện ra vào khu công nghiệp và kết nối với các trục đƣờng giao thông 

chính. 

+ Hệ thống trạm cung cấp điện 110KV/22KV=2x63MVA dẫn đến hàng  

rào các xí nghiệp, nhà máy. 

+ Cấp nƣớc từ  nhà máy cấp nƣớc khu công nghiệp công suất 48,000m3/ngày. 

         + Hệ thống thoát nƣớc thải riêng biệt tập trung đến khu xử lý nƣớc thải  

tập trung của khu công nghiệp. 

 

       +  Hệ thống thông tin liên lạc với 5,000 đƣờng kết nối nội địa và quốc tế;  tổng đài 
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khu công nghiệp có dung lƣợng 22,000 port đáp ứng nhu cầu viễn thông với tất cả các 

loại hình hiện có trên thế giới. 

+ Cảng container: 35ha, cặp sông Vàm Cỏ Đông. 

 

IV.5. Nhận xét chung  

Từ những phân tích trên, chủ đầu tƣ nhận thấy rằng khu đất xây dựng “Nhà máy 

sản xuất sơn sàn ” rất thuận lợi về các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và nguồn lao 

động dồi dào. Đây là những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của một dự án. 
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CHƢƠNG V: QUY MÔ VÀ CÔNG SUẤT CỦA DỰ ÁN 

 
V.1. Quy mô đầu tƣ 

V.1.1. Quy mô diện tích sử dụng 

Tổng diện tích đất 3,090m
2
 trong đó nhà xƣởng là 2,550m

2
, văn phòng 540m

2
. 

 
Hình: Bản vẽ thiết kế Nhà máy sản xuất sơn sàn  tại Việt Nam 

 

V.1.2. Đầu tƣ cơ sở hạ tầng 

 Căn cứ vào hồ sơ thiết kế mặt bằng tổng thể, các hạng mục công trình của nhà 

máy bao gồm:  

  
 

Hạng mục Số lƣợng Đơn vị Đơn giá 

Nhà xƣởng 2550 m² 1.56 

Văn phòng 540 m² 7.26 

Cảnh quan, cây cảnh 400   

TỔNG 3490   
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V.1.3. Đầu tƣ Máy móc thiết bị chuyên dùng 

Danh mục máy móc thiết bị đƣợc đầu tƣ trong dự án này : 

Loại thiết bị Tên máy móc thiết bị Số lƣợng 

Thiết bị sản xuất Máy trộn trục(2000L)  

 Máy trộn trục(4000L) 1 

 Máy phân tán  

 Khay 200L 2 

 Khay 400L 2 

 Khay 600L 2 

 Load cell (cân bàn) 1 

 Máy nâng bàn 1 

 Cân bàn 2 

 Cân bàn 1 

 Máy bơm dung môi làm sạch 2 

 Thiết bị khác 1 

 Tổng  

Thiết bị giao thông, vận 

tải, môi trƣờng 
Máy hút bụi 2 

 Phòng giữ ẩm 1 

 Hệ thống ống xã làm sạch phòng 1 

 Máy xả, thông khí phòng 3 

 Ống dẫn + thông gió xả dung môi 1 

 Máy đảo thùng phuy 1 

 Xe nâng đẩy thùng Phuy 1 

 Xe nâng tay, xe đẩy Pallet 1 

 Xe nâng hạ 2 T 2 

 Xe đẩy 4 

 Máy nâng 1 

 Xe nâng tay 1 

 Tổng  

Cơ sở vật chất Nồi hơi 1 

 Tủ điện 1 

 Tổng  

Thiết bị kiểm tra Nhớt kế loại BM 1 

 Nhớt kế loại BM 1 

 Tủ đẳng nhiệt 2 

 Cân điện tử 2 

 Tủ ấm 1 

 Tủ ấm lạnh 1 

 Máy đo PH 1 
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 Bể điều nhiệt 1 

 Máy làm mát loại que 1 

 Nguồn sáng tiêu chuẩn 1 

 Thiết bị CCM 1 

 Máy ghi biểu đồ 1 

 Nhiệt kế 5 

 Nhiệt kế 5 

 Cặp nhiệt điện 10 

 Giá dùng cho sơn thử nghiệm 1 

 Máy khuấy Kỹ thuật số 1 

 Máy đo độ cứng 1 

 Máy đo độ hút, giữ nƣớc 1 

 Nhiệt kế bức xạ 1 

 Bàn+ kệ 1 

 Cốc tỷ trọng 1 

 Máy lạnh( loại lớn) 1 

 Tổng  

Công trình kiến trúc Lắp đặt 2 sàn cho sản xuất 1 

 Lắp đặt hệ thống phân vùng 1 

 
Lắp đặt thông gió và những hệ 

thống khác 
4 

 
Lắp đặt máy hút, nồi hơi ngoài 

trời 
1 

 Tổng  

Văn phòng Thiết bị dùng trong văn phòng 1 

 Xe công ty 0 

 
V.2. Quy trình sản xuất 

V.2.1. Nguyên vật liệu 

Nguyên vật chính: BPAE, Polyamine, Bột đá CaCO3 và các nguyên vật liệu khác. 

 

V.2.2. Quy trình sản xuất 
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V.2.3. Sản phẩm của dự án 

- Sơn sàn 

- Sơn gia cố bê tông 
 

 Đặc tính của sơn : 
- Có khả năng kháng hóa chất và  chịu mài mòn cơ học cao 

- Có tính thẩm mỹ cao: bóng, màu sắc phong phú 

- Không bám bụi do có khả năng chống tĩnh điện 

- Đáp ứng đƣợc nhiều yêu cầu đa dạng về sản xuất nhƣ chống trơn trƣợt, nứt, 

chống cháy, dẫn nhiệt, thẩm mỹ, ít bảo trì, và tuổi thọ cao. 
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CHƢƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 
 

VI.1. Đánh giá tác động môi trƣờng 

VI.1.1. Giới thiệu chung 

Mục đích của công tác đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Nhà máy sản xuất 

sơn sàn” là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng trong nhà máy 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 chính nhà máy khi dự án đƣợc thực thi, đáp ứng đƣợc các yêu cầu về tiêu 

chuẩn môi trƣờng.  

 

VI.1.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng 

 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; Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của chính phủ 

về việc Quy định về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc; đánh giá tác động môi trƣờng; cam 

kết bảo vệ môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 

tháng 04 năm 2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá 

tác động môi trƣờng, 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. 

 

VI.2. Tác động của dự án tới môi trƣờng 
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Việc thực thi dự án “Nhà máy sản xuất sơn sàn” sẽ ảnh hƣởng nhất định đến môi truờng 

xung quanh khu vực nhà máy và ngay tại nhà máy, sẽ tác động trực tiếp đến môi trƣờng 

không khí, đất, nƣớc trong khu vực này. 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: 

 

VI.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án 

 Nguồn gốc ô nhiễm 

+ Tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn 

Quá trình xây dựng sẽ không tránh khỏi phát sinh nhiều bụi (ximăng, đất, cát…) từ 

công việc đào đất, san ủi mặt bằng, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, pha 

trộn và sử dụng vôi vữa, đất cát... hoạt động của các máy móc thiết bị cũng nhƣ các 

phƣơng tiện vận tại và thi công cơ giới tại công trƣờng sẽ gây ra tiếng ồn. 

+ Tác động của nước thải 

Trong giai đoạn thi công cũng có phát sinh nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây 

dựng. Lƣợng nƣớc thải này tuy không nhiều nhƣng cũng cần phải đƣợc kiểm soát chặt 

chẽ để không làm ô nhiễm nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm. 

+ Tác động của chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này gồm 2 loại: chất thải rắn từ quá trình 

xây dựng và rác sinh hoạt của công nhân xây dựng. Các chất thải rắn phát sinh trong giai 

đoạn này nếu không đƣợc quản lý và xử lý kịp thời sẽ có thể bị cuốn trôi theo nƣớc mƣa 

gây tắc nghẽn đƣờng thoát nƣớc và gây ra các vấn đề vệ sinh khác. Ở đây, phần lớn phế 

thải xây dựng (xà bần, cát, sỏi…) sẽ đƣợc tái sử dụng làm vật liệu san lấp. Riêng rác sinh 

hoạt rất ít vì lƣợng công nhân không nhiều cũng sẽ đƣợc thu gom và giao cho các đơn vị 

dịch vụ vệ sinh đô thị xử lý ngay.  

 

 Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 

- Phun nƣớc làm ẩm các khu vực gây bụi nhƣ đƣờng đi, đào đất, san ủi mặt 

bằng… 

- Che chắn các bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mƣa, nƣớc chảy tràn, bố trí ở cuối 

hƣớng gió và có biện pháp cách ly tránh hiện tƣợng gió cuốn để không ảnh hƣởng toàn 

khu vực. 

- Tận dụng tối đa các phƣơng tiện thi công cơ giới, tránh cho công nhân lao động 

gắng sức, phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên. 

- Cung cấp đầy đủ các phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ mũ, khẩu 

trang, quần áo, giày tại tại những công đoạn cần thiết.  

- Hạn chế ảnh hƣởng tiếng ồn tại khu vực công trƣờng xây dựng. Các máy khoan, 

đào, đóng cọc bêtông… gây tiếng ồn lớn sẽ không hoạt động từ 18h – 06h.  

Chủ đầu tƣ đề nghị đơn vị chủ thầu và công nhân xây dựng thực hiện các yêu cầu 

sau:  

- Công nhân sẽ ở tập trung bên ngoài khu vực thi công. 

- Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân. 

- Tổ chức ăn uống tại khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… 
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- Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh đƣợc xây dựng đủ cho số lƣợng công nhân tập 

trung trong khu vực dự án. 

- Rác sinh hoạt đƣợc thu gom và chuyển về khu xử lý rác tập trung. 

- Có bộ phận chuyên trách để hƣớng dẫn các công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh 

môi trƣờng, an toàn lao động và kỷ luật lao động cho công nhân.  

 

VI2.2. Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng 

 Nguồn gốc ô nhiễm 

+ Ô nhiễm không khí 

Khí thải của các phƣơng tiện:  

- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, phần lớn máy móc, thiết bị sẽ thực hiện hết 

các công đoạn sản xuất nên dự án khi đi vào hoạt động ổn định số lƣợng lao động chỉ 

khoảng 14 ngƣời, do đó các phƣơng tiện vận chuyển ƣớc tính khoảng 14 xe máy các loại. 

Khí thải của các phƣơng tiện chứa bụi SO2, NOx, CO, các chất hữu cơ bay hơi (VOC) 

làm tăng tải lƣợng các chất ô nhiễm trong không khí.  

Khí thải từ quá trình sản xuất: 

- Quá trình sản xuất sơn của dự án chủ yếu là sinh ra hơi dung môi, nhƣng do sản 

phầm đầu ra là sơn  – một loại sơn hệ nƣớc nên hàm lƣợng hơi dung môi sinh ra này đã 

đƣợc khắc phục rất nhiều, hàm lƣợng không cao có thể kiểm soát đƣợc. 

+ Ô nhiễm tiếng ồn 

Nguồn ồn phát sinh là do hoạt động của máy móc thiết bị vận chuyển nguyên 

nhiên vật liệu trong khu vực dự án và tiếng ồn do máy móc, thiết bị sản xuất.  

Tiếng ồn từ phƣơng tiện vận chuyển nguyên nhiên vật liệu gián đoạn, không liên 

tục và độ ồn không cao, có thể kiểm soát đƣợc. 

Tiếng ồn từ máy móc, thiết bị sản xuất: vì dây chuyền công nghệ sử dụng thiết bị 

máy móc hiện đại, có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn cục bộ ngay tại máy móc nên độ 

ồn phát sinh này không đáng kể. 

+ Ô nhiễm nước thải 

Nước thải sinh hoạt: có chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng, các chất hữu 

cơ, các chất dinh dƣỡng và vi sinh. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

nhƣ sau: 

- Các chất hữu cơ: giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nƣớc, ảnh hƣởng đến động 

thực vật thủy sinh. 

- Các chất rắn lơ lửng: ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc, động thực vật thủy sinh. 

- Các chất dinh dƣỡng (N, P): gây hiện tƣợng phú dƣỡng hóa, ảnh hƣởng tới chất 

lƣợng nƣớc trong khu vực. 

- Các vi khuẩn gây bệnh: nƣớc có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các 

dịch bệnh thƣơng hàn, phó thƣơng hàn, lỵ, tả; Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh 

đƣờng ruột; 

Nước mưa chảy tràn: vào mùa mƣa, nuớc mƣa chảy tràn qua khu vực sân bãi có 

thể cuốn theo đất cát, lá cây… rơi vãi trên mặt đất đƣa xuống hệ thống thoát nƣớc, làm 

tăng mức độ ô nhiễm nguồn nƣớc tiếp nhận.  

+ Ô nhiễm do chất thải rắn 
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Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có thành phần đơn giản, 

chủ yếu là các thực phẩm dƣ thừa và các loại rác thải khác nhƣ giấy bìa, chai 

nhựa,.....Chất thải rắn sinh hoạt tính trung bình 0.5 kg/ngƣời/ngày. Với lƣợng công nhân 

viên là 14 ngƣời, vậy khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực dự án sẽ khoảng 

7kg/ngày.  

Chất thải nguy hại: chất thải nguy hại là các chất thải cần có biện pháp quản lý đặc 

biệt. Chất thải nguy hại phát sinh của dự án chủ yếu là: găng tay, giẻ lau dính dầu nhớt, 

mực in thải, bóng đèn huỳnh quang thải,.....nhƣng lƣợng phát sinh không lớn. 

 

 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

+ Giảm thiểu ô nhiễm không khí  

Trồng cây xanh: nhằm tạo cảnh quan môi trƣờng xanh cho khu ở, dự án sẽ dành 

10% diện tích đất để trồng cây xanh thảm cỏ.  

- Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải của các phƣơng tiện vận chuyển 

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khả thi có thể áp dụng là thông thoáng. Để tiết kiệm 

năng lƣợng và giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thông thoáng bằng đối lƣu tự 

nhiên có hỗ trợ của đối lƣu cƣỡng bức.  

Quá trình thông thoáng tự nhiên sử dụng các cửa thông gió, chọn hƣớng gió chủ 

đạo trong năm, bố trí của theo hƣớng đón gió và của thoát theo hƣớng xuôi gió.  

Quá trình thông thoáng cƣỡng bức bố trí thêm quạt hút thoát khí theo ống khói 

cao. Tuy nhiên, đối với ống khói thoát gió cao, bản thân do chênh lệch áp suất giữa hai 

mặt cắt cũng sẽ tạo sự thông thoáng tự nhiên.  

- Giảm thiếu ô nhiễm từ quá trình sản xuất: để hạn chế lƣợng hơi dung môi sinh ra 

làm ảnh hƣởng đến công nhân làm việc tại những khu vực này, công ty đã trang bị khẩu 

trang, áo bảo hộ, găng tay đầy đủ cho công nhân. Ngoài ra còn bố trí quạt hút nhằm thông 

thoáng môi trƣờng trong khu vực sản xuất. 

+ Giảm thiểu tiếng ồn  

Ban quản lý khu của dự án sẽ định kì kiểm tra, bảo dƣỡng máy móc thiết bị. 

Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân viên làm việc tại khu vực tiếng ồn cao. 

Thiết kế và lắp đặt hệ thống kiểm soát tự động để giảm số lƣợng nhân viên làm việc trực 

tiếp. 

Sử dụng vật liệu cách âm, giảm độ rung cho các loại máy móc phát sinh tiếng ồn 

nhƣ: máy nghiền, máy đóng gói...  

+ Giảm thiểu ô nhiễm nước thải 

Nƣớc thải sinh hoạt sẽ đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại do công ty thiết kế và xây 

dựng. 

+ Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 

Để thuận tiện cho công tác quản lý và xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm 

thiểu tác động xấu đến môi trƣờng, Ban quản lý dự án sẽ thực hiện chu đáo chƣơng trình 

thu gom và phân loại rác tại nguồn.  

Bố trí đầy đủ phƣơng tiện thu gom cho từng loại chất thải: có thể tái chế chất thải 

rắn sinh hoạt.  
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Các loại chất thải có thể tái sử dụng (bao bì, can đựng hóa chất…) sẽ đƣợc tái sử  

dụng, loại chất thải có thể tái chế (giấy, nylon…) hoặc có thể tận dụng hoặc sẽ đƣợc hợp 

đồng các đơn vị khác để xử  lý.  

Các chất thải nguy hại sẽ đặc biệt chú ý phân riêng, đƣợc quản lý và xử lý theo 

đúng quy định của Nhà nƣớc, đặc biệt là Quy chế “Quản lý chất thải nguy hại” theo 

Quyết định số 155 của Thủ tƣớng Chính phủ.  

 

VI.3. Kết luận 

Việc hình thành dự án từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đƣa dự án vào sử dụng 

ít nhiều cũng làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng khu vực. Nhƣng Công ty TNHH MTV 

THẢO NGUYÊN XANH Việt Nam đã cho phân tích nguồn gốc gây ô nhiễm và đƣa ra 

các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực, đảm bảo đƣợc chất lƣợng môi trƣờng sản 

xuất và môi trƣờng xung quanh trong vùng dự án đƣợc lành mạnh, thông thoáng và 

khẳng định dự án mang tính khả thi về môi trƣờng. 
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CHƢƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 
 

VII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ  

Tổng mức đầu tƣ cho dự án đầu tƣ xây dựng “Nhà máy sản xuất sơn hiệu ” đƣợc 

lập dựa trên các phƣơng án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án 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 dự 

án đầu tƣ và xây dựng công trình; 

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

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

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

 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 dự án đầu tƣ 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. 

 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 dự án đầu tƣ xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ 

chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; 

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

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

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

đầu tƣ xây dựng công trình; 

 Thông tƣ 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng 

dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; 

 Thông tƣ 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hƣớng 

dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 

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

và dự toán công trình. 

 

VII.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ 

VII.2.1. Nội dung 

Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dựng dự án 

“Nhà máy sản xuất sơn hiệu ” làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tƣ, xác định 

hiệu quả đầu tƣ của dự án. 
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Tổng mức đầu tƣ bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí vật tƣ thiết bị; 

Chi phí tƣ vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, chi phí mua đất. Ngoài ra, còn có 

khoảng dự phòng phí chiếm 10% các loại chi phí trên. 

 

 Chi phí xây dựng và lắp đặt 

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

quan.  
 

 Chi phí thiết bị  

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

Chi phí 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 đầu tƣ mua sắm thiết bị và tiết kiệm 

chi phí, các phƣơng tiện vận tải có thể chọn phƣơng án thuê khi cần thiết. Với phƣơng án 

này không những giảm chi phí đầu tƣ 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… 
  

 Chi phí quản lý dự án 

Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng công trình. 

Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc 

quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm 

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

 Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ. 

 Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; 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 đầu tƣ xây dựng công trình; 

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

 Chi phí khởi công, khánh thành; 

 

 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 

Bao gồm: 

 Chi phí tƣ vấn và lập dự án đầu tƣ; 

 Chi phí lập thiết kế bảng vẽ thi công công trình; 

 Chi phí thẩm tra 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 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; 
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 Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt 

thiết bị; 

 Chi phí quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng: tổng mức đầu tƣ, dự toán, định mức xây 

dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng; 

 Chi phí tƣ vấn quản lý dự án;  

 Chi phí kiểm định tính đồng bộ hệ thống thiết bị; 

 

 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 quản lý dự án và chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên: 

 Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tƣ; Chi phí bảo hiểm công trình; 

 Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tƣ; 

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

 

 Chi phí đất 

Dự án thuê đất xây dựng nhà máy sản xuất ở khu công nghiệp, tỉnh Long An với 

diện tích là 3090m
2
, trong đó diện tích nhà xƣởng là 2550m

2
, diện tích sàn văn phòng là 

540m
2
.  

  

 Dự phòng phí 

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

phí tƣ vấn đầu tƣ 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 dự án đầu 

tƣ xây dựng công trình”. 

 

VII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ  

 Bảng Dự trù giá trị xây lắp 
                                                                                           Đơn vị: Triệu đồng 

Hạng mục Số lƣợng Đơn vị 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

trƣớc 

thuế 

VAT 

Thành 

tiền sau 

thuế 

Nhà xƣởng 2550 m² 1.56 3978 397.8 4375.8 

Văn phòng 540 m² 7.26 3920.4 392.04 4312.44 

Cảnh quan, cây 

cảnh 
400   200 20 220 

TỔNG 3490   8098.4 809.84 8908.24 
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Loại thiết bị Tên máy móc thiết bị 
Số 

lƣợng 

Thành 

tiền 

trƣớc 

thuế  

VAT 

Thành 

tiền 

sau 

thuế  

Thiết bị sản xuất Máy trộn trục(2000L)     

 Máy trộn trục(4000L) 1 1,968 196.8 2,165 

 Máy phân tán    0 

 Khay 200L 2 85 8.5 94 

 Khay 400L 2 107 10.7 117 

 Khay 600L 2 128 12.8 141 

 Load cell (cân bàn) 1 128 12.8 141 

 Máy nâng bàn 1 83 8.3 92 

 Cân bàn 2 177 17.7 195 

 Cân bàn 1 100 10.0 110 

 
Máy bơm dung môi 

làm sạch 
2 67 6.7 73 

 Thiết bị khác 1 800 80.0 880 

 Tổng  3,643 364.3 4,007 

Thiết bị giao 

thông, vận tải, 

môi trƣờng 

Máy hút bụi 2 240 24.0 264 

 Phòng giữ ẩm 1 667 66.7 733 

 
Hệ thống ống xã làm 

sạch phòng 
1 173 17.3 191 

 
Máy xả, thông khí 

phòng 
3 160 16.0 176 

 
Ống dẫn + thông gió xả 

dung môi 
1 320 32.0 352 

 Máy đảo thùng phuy 1 37 3.7 41 

 
Xe nâng đẩy thùng 

Phuy 
1 10 1.0 11 

 
Xe nâng tay, xe đẩy 

Pallet 
1 16 1.6 17 

 Xe nâng hạ 2 T 2 800 80.0 880 

 Xe đẩy 4 5 0.5 6 

 Máy nâng 1 13 1.3 15 

 Xe nâng tay 1 23 2.3 25 

 Tổng  2,465 246.5 2,711 

Cơ sở vật chất Nồi hơi 1 624 62.4 686 

 Tủ điện 1 533 53.3 587 
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 Tổng  1,157 115.7 1,273 

Thiết bị kiểm tra Nhớt kế loại BM 1 106 10.6 117 

 Nhớt kế loại BM 1 98 9.8 108 

 Tủ đẳng nhiệt 2 273 27.3 300 

 Cân điện tử 2 132 13.2 145 

 Tủ ấm 1 51 5.1 56 

 Tủ ấm lạnh 1 175 17.5 192 

 Máy đo PH 1 19 1.9 21 

 Bể điều nhiệt 1 64 6.4 71 

 Máy làm mát loại que     

 Nguồn sáng tiêu chuẩn     

 Thiết bị CCM     

 Máy ghi biểu đồ     

 Nhiệt kế     

 Nhiệt kế     

 Cặp nhiệt điện     

 
Giá dùng cho sơn thử 

nghiệm 
    

 Máy khuấy Kỹ thuật số     

 Máy đo độ cứng     

 
Máy đo độ hút, giữ 

nƣớc 
    

 Nhiệt kế bức xạ     

 Bàn+ kệ     

 Cốc tỷ trọng     

 Máy lạnh( loại lớn)     

 Tổng     

Công trình kiến 

trúc 

Lắp đặt 2 sàn cho sản 

xuất 
1 1,200 120.0 1,320 

 
Lắp đặt hệ thống phân 

vùng 
1 1,333 133.3 1,467 

 
Lắp đặt thông gió và 

những hệ thống khác 
4 104 10.4 114 

 
Lắp đặt máy hút, nồi 

hơi ngoài trời 
1 10 1.0 11 

 Tổng  2,647 264.7 2,912 

Văn phòng 
Thiết bị dùng trong văn 

phòng 
1 800 80.0 880 

 Xe công ty 0   0 

 Tổng  800 80.0 880 

 TỔNG  14,444 1444.4 15,889 
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CHƢƠNG VIII: GIÁ TRỊ ĐẦU TƢ VÀ NGUỒN VỐN 

THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

VIII.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tƣ  

                                                                                                      Đơn vị: Triệu đồng 

STT Hạng mục 

Thành 

tiền trƣớc 

thuế 

VAT 
Thành tiền 

sau thuê 

I 
Chi phí xây lắp 

 

   

II Giá trị thiết bị    

III Chi phí quản lý dự án    

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng    

  Chi phí lập dự án đầu tƣ    

  Chi phí thiết kế    

  

Chi phí thẩm tra tính hiệu quả  

và tính khả thi của dự án đầu tƣ    

  Chi phí lập HSMT xây lắp    

  Chi phí giám sát thi công xây dựng    

  Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị    

V Chi phí khác    

  Chi phí kiểm toán    

  

Chi phí lâp̣ báo cáo đánh giá  

tác động môi trƣờng    

  Chi phí xây dựng hệ thống xử lý chất thải    

  Chi phí hệ thống PCCC    

VI Chi phí đất    

VII Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%    

  TỔNG    

 

VIII.2. Tiến độ sử dụng vốn 

                                                                         Đơn vị: Triệu đồng   

STT HẠNG MỤC 

QUÝ 

III/2013 

TỔNG 

CỘNG 

I Chi phí xây lắp 8,908 8,908 

II Giá trị thiết bị 15,889 15,889 

III Chi phí quản lý dự án 626 626 

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 849 849 

V Chi phí khác 454 454 

VI Chi phí đất 649 649 
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VII Chi phí dự phòng =ΣGcp*10% 2,737 2,737 

 TỔNG 30,106 30,106 

 

VIII.3. Nguồn vốn thực hiện dự án 

Với tổng mức đầu tƣ 

Vốn đầu tƣ: 100% vốn chủ sở hữu 
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CHƢƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 
 

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

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở 

tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung 

cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: 

- Thời gian hoạt động của dự án là 15 năm, Dự án đầu tƣ vào tháng 6 năm 2013, đi 

vào hoạt động từ đầu năm 2014 đến năm 2018 và thanh lý tài sản vào năm 2019. 

- Vốn đầu tƣ: 100% vốn chủ sở hữu. 

- Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt. 

- Doanh thu của dự án từ các sản phẩm sơn sàn và sơn gia cố bê tông. 

- Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí điện, nƣớc; nguyên vật liệu chính; chi phí 

bao bì; chi phí bảo trì; chi phí tiêu hao nhiên liệu; Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ 

cấp, khen thƣởng; chi phí văn phòng phẩm điện thoại và 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 theo phụ lục đính kèm. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 25%. 

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

 

IX.2. Tính toán chi phí 

IX.2.1 Chi phí sản xuất kinh doanh 

+ Chi phí điện, nƣớc: 

Chi phí điện nƣớc cho các hoạt động sản xuất ƣớc tính 264 triệu đồng/năm cho 

năm sản xuất ổn định ( năm 3). 

 

+ Chi phí nguyên vật liệu: 

 

STT Tên nguyên liệu chính( đơn vị) Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 BPAE    

2 Polyamine ( tấn)    

3 Bột đá CaCO3 (tấn)    

4 Nguyên vật liệu khác (tấn)    

  Tổng cộng    

 

 Trong đó nguyên vật liệu mua nội địa là 17% tƣơng đƣơng 155 tấn và phần còn lại 

(83%) 740 tấn là nhập khẩu từ nƣớc ngoài. 
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+ Chi phí bao bì: 

 Nhằm phục vụ cho việc đóng gói sản phẩm, chủ đầu tƣ dự định trích ra 0.1% 

doanh thu hằng năm. 

 

+ Chi phí bảo trì: 

Để máy móc, trang thiết bị đƣợc hoạt động tốt và bền qua thời gian, chủ đầu tƣ 

trích khoảng 0.2% giá trị xây dựng và máy móc thiết bị để bảo trì. 

 

+ Chi phí tiêu hao nhiên liệu 

Ƣớc tính khoảng 540 triệu/năm cho năm sản xuất ổn định. 
 

+ Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thƣởng… 

Theo quy định chi phí này bằng 20% lƣơng công nhân viên.  

 

+ Chi phí văn phòng phẩm, điện thoại: 

Ƣớc tính 0.07% doanh thu hằng năm 

 

+ Chi phí khác 

Chi phí này chiếm 1% các loại chi phí hoạt động từ dự án.  

 

Bảng tính chi phí hoạt động của dự án 

                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng 

HẠNG MỤC 1 2 3 4 .. 14 15 

Chi phí nƣớc 60.0 96.0 120.0 120.0 .. 120.0 120.0 

Chi phí điện 72.0 115.2 144.0 144.0 .. 144.0 144.0 

Chi phí nguyên vật liệu 

chính 
63,000 64,890 66,836.7 68,841.8 .. 92,517.6 95,293.2 

Chi phí bao bì 74.5 81.2 88.3 95.7 .. 128.6 132.5 

Chi phí tiêu hao nhiên liệu( 

dầu nhớt..) 
270.0 432.0 540.0 540.0 .. 540.0 540.0 

Chi phí bảo trì: %  giá trị tài 

sản 
28.9 28.9 28.9 28.9 .. 28.9 28.9 

Quĩ phúc lợi , bảo hiểm  thất 

nghiệp, trợ cấp, khen 

thƣởng… 

       

Văn phòng phẩm, điện thoại        

Chi phí khác        

Tổng chi phí hoạt động        

 



Dự án: Nhà máy sản xuất sơn sàn 

 
 

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

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ  vấn  Đầu  tƣ Thảo Nguyên Xanh - 0918755356 

 

   

  37 

 

 

IX.2.2. Chi phí nhân công 

+ Nhân sự của dự án bao gồm: ngƣời Việt Nam và ngƣời nƣớc ngoài.  

  Số lƣợng lao động 

Trong năm đầu tiên của dự án: 

 Số lao động Việt Nam:8 

 Số lao động nƣớc ngoài: 1 

Từ năm 2 trở đi: 

 Số lao động Việt Nam: 13 

 Số lao động nƣớc ngoài: 1 

 Đơn giá lao động : 

Đơn giá lao động đƣợc tính tùy theo cấp bậc của nhân viên. Tỷ lệ  tăng lƣơng 

3%/năm. 

 

                                     Đơn vị: Triệu đồng    

Lao động Việt Nam Lƣơng 

Giám đốc 15 

Kế toán 4 

Nhân sự, tiền lƣơng 4 

Kế hoạch, kinh doanh 4 

Kỹ thuật 4 

Công nhân trực tiếp 3 

Công nhân kho 3 

Lao động nƣớc ngoài 20 

 

Bảng Lƣơng Nhân viên 

              Đơn vị: Triệu đồng 

Năm 1 2 3 4 … 14 15 

Hệ số tăng lƣơng 

 (3%/năm) 1 1.02 1.04 1.06 … 1.29 1.32 

Lao động Việt Nam        

Ban giám đốc        

Hành chính và bảo vệ        

Nhân sự, tiền lƣơng        

Kế hoạch, kinh doanh        

Kỹ thuật        

Công nhân trực tiếp        

Công nhân kho        

Lao động nƣớc ngoài        

Tổng tiền lƣơng        
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IX.3. Doanh thu từ dự án 

Doanh thu của dự án đƣợc thu đƣợc từ sản phẩm sơn sàn và sơn gia cố bê tông.  

 

 Sản lƣợng : 

Với nhƣ̃ng kinh nghiêṃ tích lũy đƣợc trong ngành sả n xuất sơn của chủ đầu tƣ , 

sản lƣợng dự kiến của nhà máy là 895 tấn/năm trong đó: sơn sàn là 840 tấn/năm và sơn 

gia cố bê tông là 55 tấn/năm. Trong năm hoạt động năm 1, 2, 3 công suất nhà máy lần 

lƣợt là 85%,90%, 95% và từ năm 4 trở đi là 100%. 

 

 Giá bán : 

Qua nghiên cứu thị trƣờng thì giá bán của sơn sàn là 100.3 triệu /tấn và sơn gia cố 

bê tông là 60.6 triệu/tấn. Mức độ tăng giá hằng năm là 3%. 

 

Bảng doanh thu hằng năm 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

Năm 1 2 3 4 … 14 15 

Công suất 85% 90% 95% 100% … 100% 100% 

Sản lƣợng(tấn)        

Sơn sàn        

Sơn gia cố bê 

tông 
       

Đơn giá        

Hệ số tăng giá        

Sơn sàn        

Sơn gia cố bê 

tông 
       

Doanh thu        

Sơn sàn        

Sơn gia cố bê 

tông 
       

Tổng doanh thu        
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IX.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 

 

Báo cáo thu nhập của dự án 

      Đơn vị : Triệu đồng 

Năm 1 2 3 4 5 … 14 15 

Doanh thu         

Thuê đất         

Chi phí hoạt động         

Lƣơng nhân viên         

Khấu hao         

Lợi nhuận trƣớc 

thuế         

Thuế TNDN 

(25%)         

Lợi nhuận sau 

thuế         
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CHƢƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

X.1. Kết luận 

Báo cáo thuyết minh “Dự án xây dựng nhà máy sản xuất sơn sàn” là căn cứ để các 

cấp chính quyền phê duyệt chủ trƣơng và trên cơ sở đó nhà đầu tƣ triển khai các nguồn 

lực để phát triển.   

 Không chỉ tiềm năng về kinh tế về thị trƣờng nguyên liệu đầu vào và đầu ra cho 

sản phẩm mà dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính. Điều này cho thấy dự án 

mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ niềm tin lớn khi thu hồi vốn đầu tƣ nhanh.  

Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc Việt Nam và 

giải quyết một lƣợng lớn lực lƣợng lao động. 

Vậy dự án thực hiện sẽ mang lại nhiều yếu tố thuận lợi nhƣ sau:  

 Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tƣ. 

 Cải thiện đời sống cho ngƣời dân 

 Phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế, chủ trƣơng kêu gọi đầu tƣ của nhà 

nƣớc 

 Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực hiện sẽ 

mang lại nhiều hiệu quả. 

 Bảo vệ môi trƣờng 
 

X.2. Kiến nghị 

Thị trƣờng đang có nhu cầu lớn về sơn sàn, do đó việc ra đời của dự án rất phù 

hợp với tình hình chung của xã hội. Hơn thế nữa dự án đi vào hoạt  động sẽ giải quyết 

đƣợc công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều ngƣời. Điều đó cho thấy dự án rất khả thi 

về nhiều mặt. Vì vậy 

Đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tƣ để dự án sớm 

đƣợc phê duyệt và đi vào hoạt động. 

 

X.3. Cam kết của chủ đầu tƣ 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, sự chính xác của nội dung hồ sơ; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 
        

 

 

Long An, ngày     tháng    năm 2012 

CHỦ ĐẦU TƢ 

 

 

 

 

 

 

 


