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CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN 
 

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ 

 Chủ đầu tƣ  :  

 CMND số   :  

 Ngày cấp  :  

 Nơi cấp   :  

 Địa chỉ    : Đắk Lắk 

 Điện thoại  : 

 

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 

 Tên dự án    : Trung tâm thƣơng mại sinh thái 

 Địa điểm xây dựng : Tỉnh Đắk Lắk  

 Mục tiêu dự án  : Xây dựng Trung tâm thƣơng mại sinh thái phức hợp, gồm các 

hạng mục nhƣ khu Karaoke, khu khách sạn 2 lầu, khu café lạnh, khu café lộ thiên, khu 

massage, khu nhà hàng;  

 Mục đích đầu tƣ : + Phục vụ nhu cầu vui chơi, giải  trí, nghỉ ngơi của nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk và du khách thập phƣơng; 

+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phƣơng 

(đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số); 

+ Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng; 

+ Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh 

doanh; 

 Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới 

 Tổng mức đầu tƣ :  

 Vốn chủ sở hữu : 50% tổng mức đầu tƣ (chƣa bao gồm lãi vay) tƣơng đƣơng với 

7,474,522,000 đồng (Bảy tỷ bốn trăm bảy mƣơi bốn triệu năm trăm hai mƣơi hai ngàn 

đồng) 

 Vốn vay   :  

 Thời gian hoạt động : 25 năm, dự tính từ năm 2014 dự án sẽ đi vào hoạt động; 

 

I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án 

 Văn bản pháp lý 

 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tƣ xây dựng cơ bản 

của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; 

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

Nam; 

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

Nam; 

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

Việt Nam; 
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 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 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; 

 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa, đổi bổ sung 

một số điều 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 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 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều luật phòng cháy và chữa cháy; 

 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 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn quyết toán 
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dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; 

 Thông tƣ số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 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; 

 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: 

 Dự án “Trung tâm thƣơng mại sinh thái” 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); 

Quy định về trạm dừng nghỉ : Thông tƣ số 24/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải  

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

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

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

 TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc bên trong; 

 11TCN 19-84  : Đƣờng dây điện; 

 EVN    : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam). 
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CHƢƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ 

DỰ ÁN 
   

II.1. Môi trƣờng thực hiện dự án 

II.1.1. Vị trí địa lý 

Tỉnh Đắk Lắk nằm trên địa bàn Tây Nguyên, trong khoảng tọa độ địa lý  từ 

107
o
28'57"- 108

o
59'37" độ kinh Đông và  từ 12

o
9'45" - 13

o
25'06" độ vĩ Bắc. 

- Phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai     

- Phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng  

- Phía Đông giáp tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa  

- Phía Tây giáp Vƣơng quốc Campuchia và tỉnh Đăk Nông. 

Là tỉnh có đƣờng biên giới dài 70 km chung với nƣớc Cam Pu Chia, trên đó có quốc 

lộ 14C chạy dọc theo biên giới hai nƣớc rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế vùng biên 

kết hợp với bảo vệ an ninh quốc phòng.  

 
Hình: Vị trí của tỉnh Đắk Lắk 

 

Thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm chính trị, kinh tế văn hoá xã hội của tỉnh và 

cả vùng Tây Nguyên. Trung tâm thành phố là điểm giao cắt giữa quốc lộ 14 (chạy xuyên suốt 

tỉnh theo chiều từ Bắc xuống Nam) với quốc lộ 26 và quốc lộ 27 nối Buôn Ma Thuột với các 

thành phố Nha Trang (Khánh Hoà), Đà Lạt (Lâm Đồng) và Pleiku (Gia Lai). Trong tƣơng lai 

khi đƣờng Hồ Chí Minh đƣợc xây dựng cùng với đƣờng hàng không đƣợc nâng cấp thì Đắk 

Lắk sẽ là đầu mối giao lƣu rất quan trọng nối liền các trung tâm kinh tế của cả nƣớc nhƣ Đà 

Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là động lực lớn, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh cũng nhƣ 

toàn vùng Tây Nguyên phát triển. 
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II.1.2. Đơn vị hành chính 

Tỉnh Đắk Lắk bao gồm thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và 13 huyện; trong 

đó có 180 xã, phƣờng, thị trấn. 

1.Thành phố Buôn Ma Thuột: 13 phƣờng và 8 xã 

2.Thị xã Buôn Hồ: 

3.Huyện : 1 thị trấn và 11 xã 

4.Huyện Ea Súp: 1 thị trấn và 9 xã 

5.Huyện Buôn Đôn: 7 xã 

6.Huyện Cƣ M’gar: 2 thị trấn và 15 xã 

7.Huyện Krông Búk: 1 thị trấn và 14 xã 

8.Huyện Ea Kar: 2 thị trấn và 14 xã 

9.Huyện M’Đrắk: 1 thị trấn và 12 xã 

10.Huyện Krông Bông: 1 thị trấn và 13 xã 

11. Huyện Krông Pắc: 1 thị trấn và 15 xã 

12.Huyện Krông A Na: 1 thị trấn và 7 xã 

13.Huyện Lăk: 1 thị trấn và 10 xã 

14.Huyện Krông Năng: 1 thị trấn và 11 xã 

15.Huyện Cƣ Kuin: 8 xã 

 

II.1.3. Điều kiện tự nhiên 

Đắk Lắk có địa hình có hƣớng thấp dần từ đông nam sang tây bắc. Khí hậu toàn tỉnh 

đƣợc chia thành hai tiểu vùng. Vùng phía tây bắc có khí hậu nắng nóng, khô hanh về mùa 

khô, vùng phía đông và phía nam có khí hậu mát mẻ, ôn hoà. Thời tiết chia làm 2 mùa khá rõ 

rệt là mùa mƣa và mùa khô. Mùa mƣa thƣờng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 kèm theo gió 

tây nam thịnh hành, các tháng có lƣợng mƣa lớn nhất là tháng 7,8,9, lƣợng mƣa chiếm 80-

90% lƣợng mƣa năm. Riêng vùng phía đông do chịu ảnh hƣởng của Đông Trƣờng Sơn nên 

mùa mƣa kéo dài hơn tới tháng 11. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, trong mùa này 

độ ẩm giảm, gió đông bắc thổi mạnh, bốc hơi lớn, gây khô hạn nghiêm trọng. Lƣợng mƣa 

trung bình nhiều năm toàn tỉnh đạt từ 1600-1800 mm. 

 

II.1.4. Dân cƣ 

Tính đến năm 2011, dân số toàn tỉnh Đắk Lắk đạt gần 1,771,800 ngƣời, mật độ dân số 

đạt 135 ngƣời/km². Trong đó dân số sống tại thành thị đạt gần 426,000 ngƣời, dân số sống tại 

nông thôn đạt 1,345,800 ngƣời. Dân số nam đạt 894,200 ngƣời, trong khi đó nữ đạt 877,600 

ngƣời. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phƣơng tăng 12.9 ‰. 

Theo thống kê của tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2009, 

toàn tỉnh Đắk Lắk có 47 dân tộc cùng ngƣời nƣớc ngoài sinh sống. Trong đó dân tộc kinh 

chiếm đông nhất với 1,161,533 ngƣời, thứ hai là Ngƣời Ê Đê có 298,534 ngƣời, thứ ba là 

Ngƣời Nùng có 71,461 ngƣời, thứ tƣ là Ngƣời Tày có 51,285 ngƣời. Cùng các dân tộc ít 

ngƣời khác nhƣ M'nông có 40,344 ngƣời, Ngƣời Mông có 22,760 ngƣời, Ngƣời Thái có 

17,135 ngƣời, Ngƣời Mƣờng có 15,510 ngƣời. 
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II.1.5. Du lịch – Dịch vụ 

Xuất phát từ điều kiện địa lý, là vùng núi cao có nhiều cảnh quan tự nhiên cũng nhƣ 

nhân tạo, nên Đắk Lắk có tiềm năng du lịch rất phong phú. Đắk Lắk còn có nhiều hồ, ghềnh 

thác, đèo và những cánh rừng nguyên sinh tạo nên những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ thơ 

mộng, mang đậm nét hoang sơ nguyên thủy của núi rừng Tây Nguyên. Cảnh quan nhân tạo 

có các rừng cao su, đồi chè, cà phê bạt ngàn. Kết hợp với các tuyến đƣờng rừng, có các tuyến 

dã ngoại bằng thuyền trên sông, cƣỡi voi xuyên rừng, trekking...  

Bên cạnh sự hấp dẫn của thiên nhiên hùng vĩ, ở Đắk Lắk còn có nền văn hóa lâu đời 

đầm đà bản sắc núi rừng của đồng bào các dân tộc, với những bản trƣờng ca Đam San, Xinh 

Nhã,…những sản phẩm làng nghề truyền thống: dệt thổ cẩm, đan lát điêu khắc, những lễ hội 

và phong tục độc đáo, âm thanh vang vọng của các loại cồng chiêng, đàn đá, các nhạc cụ làm 

từ chất liệu của núi rừng, những lời ca, điệu múa của cộng đồng 44 dân tộc anh em, thể hiện 

tâm hồn cao nguyên đầy trữ tình và cháy bỏng khát vọng yêu cuộc sống 

Tóm lại, Đắk Lắk đóng vai trò quan trọng trong giao lƣu kinh tế, thƣơng mại, du lịch, 

vận chuyển hàng hoá với cả nƣớc và các nƣớc khác trong khu vực, nhất là với Campuchia, là 

điều kiện thuận lợi để kêu gọi đầu tƣ phát triển kinh tế - xã hội. 

 

II.2. Tiềm năng phát triển tỉnh Đắk Lắk 

II.2.1. Giao thông vận tải 
Đắk Lắk nằm ở vị trí trung tâm của vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, 

Lâm Đồng và Đăk Nông). Phía bắc giáp tỉnh Gia Lai qua quốc lộ 14 sẽ đến trung tâm kinh tế 

Đà Nẵng và khu công nghiệp Dung Quất, khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam, Quảng 

Ngãi). Phía đông giáp tỉnh Khánh Hoà qua quốc lộ 26, đây là trung tâm du lịch lớn của cả 

nƣớc, đồng thời có cảng biển giao thƣơng hàng hoá với nƣớc ngoài. Phía nam là các tỉnh Đăk 

Nông, Bình Phƣớc, Bình Dƣơng và Thành phố Hồ Chí Minh qua quốc lộ 14. Đây là trung 

tâm kinh tế trọng điểm của phía Nam. Phía tây là vƣơng quốc Campuchia thông qua cửa 

khẩu kinh tế Đăk Ruê. 

Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung sẽ hình thành mạch giao thông rất thuận 

lợi để phát triển thƣơng mại - dịch vụ. Cùng với việc Chính phủ đầu tƣ tuyến đƣờng Hồ Chí 

Minh, hàng loạt các công trình đầu tƣ nhằm khai thác lợi thế của tuyến giao thông này. Điển 

hình là việc đầu tƣ xây dựng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) và các trục giao thông sẽ 

hình thành nhánh của con đƣờng xuyên Á bắt đầu từ Côn Minh (Trung Quốc) - Myanmar - 

Lào - Thái Lan qua cửa khẩu Bờ Y tạo mối quan hệ thƣơng mại quốc tế giữa các tỉnh Đông 

Bắc Thái Lan, Nam Lào với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ. 

Đây cũng là điều kiện khá lý tƣởng để thu hút khách du lịch các nƣớc theo tuyến đƣờng bộ 

này vào Tây Nguyên - Đắk Lắk cũng nhƣ khuyến khích du khách Đắk Lắk đi du lịch nƣớc 

ngoài. 

Đƣờng giao thông nội tỉnh đƣợc đầu tƣ mở mới và nâng cấp thuận lợi có thể thông 

thƣơng đến biên giới Campuchia. 

Với một vị trí thuận lợi nhƣ vậy, Đắk Lắk sẽ là trung tâm giao lƣu hàng hoá giữa các 

vùng và tạo điều kiện cho phát triển du lịch, dịch vụ trong những năm tới đây. 

Đƣờng bộ toàn tỉnh hiện có 397.5km đƣờng quốc lộ, trong đó: 

- Quốc lộ 14: 126 km, từ ranh giới tỉnh Gia Lai đến ranh giới tỉnh Đăk Nông 
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- Quốc lộ 26: 119 km, từ ranh giới tỉnh Khánh Hòa đến TP Buôn Ma Thuột 

- Quốc lộ 27: 84 km, từ TP Buôn Ma Thuột đến ranh giới tỉnh Lâm Đồng 

- Quốc lộ 14C: 68.5km, từ ranh giới tỉnh Gia Lai đến ranh giới tỉnh Đăk Nông. 

Đƣờng hàng không: Hàng ngày có các chuyến bay từ Buôn Ma Thuột đi Hà Nội, 

thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và ngƣợc lại bằng máy bay cỡ trung A320. 

Cụm cảng Hàng không Buôn Ma Thuột đang tiếp tục đƣợc đầu tƣ xây dựng hệ thống 

sân bãi và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông trong tƣơng lai. 

Xe buýt: Hiện nay, đã có tuyến xe buýt đến tất cả các điểm thuộc thành phố Buôn Ma 

Thuột và từ thành phố Buôn Ma Thuột đi đến trung tâm hầu hết các huyện trong tỉnh góp 

phần đáng kể vào việc đáp ứng nhu cầu đi lại và hạn chế tai nạn giao thông. 

 

 Quy hoạch đến năm 2020:  

Giao thông đƣờng bộ: Từ nay đến năm 2020, tiếp tục củng cố, khôi phục, nâng cấp 

các công trình giao thông đƣờng bộ hiện có, hoàn chỉnh mạng lƣới, xây dựng mới một số 

công trình có yêu cầu cấp thiết, đảm bảo mật độ mạng lƣới đƣờng trên 0.6 km/km
2
. Phấn đấu 

đến năm 2020 nhựa hóa hoặc bê tông hóa toàn bộ tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, đƣờng đô thị; 50% 

số km đƣờng xã đƣợc cứng hóa. 

Đến năm 2020, quy hoạch mạng lƣới giao thông đƣờng bộ tỉnh Đắk Lắk đƣợc dự 

kiến: 

- Nâng cấp 4 tuyến quốc lộ, các tuyến tỉnh lộ hiện có 

- Qui hoạch thêm tuyến quốc lộ mới (Đắk Lắk - Phú Yên), đƣờng Trƣờng Sơn Đông và 

nâng cấp từ các tuyến huyện lộ lên tỉnh lộ. 

- Cải tạo nâng cấp hệ thống huyện lộ, đƣờng đô thị, đƣờng xã, hệ thống đƣờng thôn, 

buôn và các đƣờng chuyên dùng nông, lâm nghiệp. 

- Tạo thành mạng lƣới giao thông tƣơng đối hoàn chỉnh nối với mạng lƣới đƣờng quốc 

gia và nối với các tuyến đƣờng trong Tam giác phát triển 3 nƣớc Việt Nam - Lào - 

Cămpuchia. 

 

    Qui hoạch giao thông tỉnh: 

- Quy hoạch, xây dựng điểm dừng, điểm nghỉ tại đèo Hà Lan - Krông Buk trên tuyến 

đƣờng Hồ Chí Minh. 

- Dự kiến quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột có 3 bến xe 

khách, 1 bến xe buýt ở trung tâm thành phố, hình thành mạng lƣới các điểm đỗ xe buýt nội 

thị và đến các điểm ven đô, các huyện lân cận, 3 bãi đỗ xe tải các bãi đỗ xe con, xe du lịch ở 

những nơi tham quan, du lịch, khu vui chơi giải trí, trung tâm thƣơng mại, chợ. Tại ở mỗi thị 

xã, mỗi huyện có từ 1- 2 bến xe khách. 

- Xây dựng một trung tâm sát hạch lái xe của tỉnh và mạng lƣới Trung tâm đăng kiểm 

xe cơ giới tại thành phố Buôn Ma Thuột và khu vực các huyện Ea Kar và Krông Buk. 

- Giao thông hàng không: Cảng hàng không Buôn Ma Thuột hiện tại là cấp 4E cho 

loại máy bay A 321 lên xuống, trong khi đó công suất nhà ga gần 300,000 hành khách/năm. 

Đến năm 2020 là 800,000 và 3,000 tấn hàng hóa/năm. 

Giao thông đƣờng sắt: Qui hoạch tuyến đƣờng sắt Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng 

chiều dài 160 km, trong đó đoạn nằm trên địa phận tỉnh Đắk Lắk dài khoảng 85 km; tổng số 
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ga trên toàn tuyến là 8 ga, trong đó trên địa phận Đắk Lắk có 5 ga. 

 

II.2.2. Bƣu chính viễn thông 

Toàn bộ hệ thống viễn thông đã đƣợc số hóa, nhiều thiết bị hiện đại đã đƣợc đƣa vào 

sử dụng. Hệ thống điện thoại cố định đến trung tâm tất cả các xã trong tỉnh, tỷ lệ điện thoại 

cố định đạt 5.2 máy/100 dân. 

Hiện tại tất cả các huyện trong tỉnh đã có sóng di động, với các nhà cung cấp dịch vụ: 

Mobifone, Vinaphone, Viettel, S-Fone, EVN Telecom, HT Mobile. 

Dịch vụ internet ADSL hiện tại đã có ở hầu hết tất cả các huyện trong tỉnh, với 2 nhà 

cung cấp dịch vụ VDC và Viettel. 

 

II.2.3. Cấp thoát nƣớc 

Có hệ thống xử lý và cấp nƣớc tập trung, đủ cho sinh hoạt của ngƣời dân tại thành phố 

Buôn Ma Thuột và các thị trấn Buôn Hồ (huyện Krông Buk), Buôn Trấp (huyện Krông Ana), 

Quảng Phú (huyện Cƣ M’gar)... Ngoài ra còn có các hệ thống cấp nƣớc khác phục vụ cho các 

khu, cụm công nghiệp. 

 

II.2.4. Điện lực 
Mạng lƣới điện: Điện của tỉnh Đắk Lắk đảm bảo đầy đủ cho nhu cầu sinh hoạt và sản 

xuất. Hiện nay, toàn bộ các xã đã có điện lƣới với tỷ lệ số hộ đƣợc sử dụng điện lƣới lên tới 

84%. 

    Hệ thống thủy điện: Đắk Lắk là tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển thủy điện. Trên địa 

bàn của tỉnh có các đầm hồ lớn nhƣ hồ Lắk (huyện Lắk), sông Sêrêpôk có trữ lƣợng thủy 

điện khoảng 2,636 triệu KW. Hiện tại có 23 công trình thuỷ điện nhỏ đã đƣợc đầu tƣ xây 

dựng với tổng công suất lắp máy 14,280KW đang hoạt động. Các công trình thủy điện lớn là 

Buôn Kuốp 280 MW và Buôn Tua Srah 86 MW đã đƣợc khởi công xây dựng, công trình 

Sêrêpôk III 220 MW và Sêrêpôk IV 70 MW đang chuẩn bị khởi công. 

 

II.2.5. Hệ thống thủy lợi 
Đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 600 công trình thủy lợi các loại, trong 

đó có khoảng 441 hồ chứa, còn lại là các đập dâng và một số trạm bơm lƣới. Tổng dung tích 

trữ nƣớc từ các công trình thủy lợi khoảng gần 421 triệu m
3
 (chƣa kể hồ Easúp).  

 

II.2.6. Tài nguyên phong phú 

a) Tài nguyên đất: 

Một trong những tài nguyên lớn đƣợc thiên nhiên ƣu đãi cho Đắk Lắk , đó là tài 

nguyên đất. Toàn tỉnh có diện tích tự nhiên là 13,085 km
2
, trong đó chủ yếu là nhóm đất 

xám, đất đỏ bazan và một số nhóm khác nhƣ: đất phù sa, đất gley, đất đen.  

Các đất hình thành từ đá bazan có độ phì khá cao (pH/H2O từ trung tính đến chua, 

đạm và lân tổng số khá). Sự đồng nhất cao giữa độ phì nhiêu tự nhiên và độ phì nhiêu thực tế 

của các nhóm đất và loại đất, đƣợc phân bố trên cao nguyên Buôn Ma Thuột trải dài khoảng 

90 km theo hƣớng đông bắc - tây nam và rộng khoảng 70 km. Phía bắc cao nguyên này () 

cao gần 800 m, phía nam cao 400 m, càng về phía tây chỉ còn 300 m, bề mặt cao nguyên rất 
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bằng phẳng chỉ còn điểm một vài đồi núi. 

- Nhóm đất phù sa (Fuvisols): 

Đƣợc hình thành và phân bố tập trung ven các sông suối trong tỉnh. Tính chất của loại 

đất này phụ thuộc vào sản phẩm phong hoá của mẫu chất.. 

- Nhóm đất Gley (Gleysols): 

Phân bố tập trung ở các khu vực thấp trũng thuộc các huyện Lăk, Krông Ana và 

Krông Bông. 

- Nhóm đất xám (Acrisols): 

Là nhóm lớn nhất trong số các nhóm đất có mặt tại Đắk Lắk , phân bố ở hầu hết các 

huyện.  

- Nhóm đất đỏ (Ferrasol, trong đó chủ yếu là đất đỏ bazan).  

Là nhóm đất chiếm diện tích lớn thứ hai (sau đất xám) chiếm tới 55.6% diện tích đất 

đỏ bazan toàn Tây Nguyên. Đất đỏ bazan còn có tính chất cơ lý tốt, kết cấu viên cục độ xốp 

bình quân 62 - 65%, khả năng giữ nƣớc và hấp thu dinh dƣỡng cao... rất thích hợp với các 

loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế nhƣ cà phê, cao su, chè, hồ tiêu... và nhiều loại cây ăn 

quả, cây công nghiệp ngắn ngày khác. Đây là một lợi thế rất quan trọng về điều kiện phát 

triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. 

 

b) Tài nguyên nước 

- Nguồn nƣớc mặt 

Với những đặc điểm về khí hậu-thủy văn và với 3 hệ thống sông ngòi phân bố tƣơng 

đối đều trên lãnh thổ (hệ thống sông Srepok; hệ thống sông Ba, hệ thống sông Đồng Nai) 

cùng với hàng trăm hồ chứa và 833 con suối có độ dài trên 10 km, đã tạo cho ĐắkLắk một 

mạng lƣới sông hồ khá dày đặc. Vì vậy, nhiều vùng trong tỉnh có khả năng khai thác nguồn 

nƣớc mặt thuận lợi để phục vụ sản xuất và đời sống, nhất là các địa bàn phân bố dọc theo hai 

bên sông Krông Ana thuộc các huyện: Krông Ana, Krông Pắc, Lăk và Krông Knô.... 

- Nguồn nƣớc ngầm: 

Tập trung chủ yếu trong các thành tạo BaZan & Trầm tích Neogen đệ tứ, tồn tại chủ 

yếu dƣới 2 dạng: Nƣớc lỗ hổng và nƣớc khe nứt. Tổng trữ lƣợng ƣớc tính:  

Chất lƣợng nƣớc thuộc loại nƣớc siêu nhạt, độ khoáng hoá M= 0.1 – 0.5, pH = 7-9. Loại hình 

hoá học thƣờng là Bicacbonat Clorua - Magie, Can xi hay Natri. 

  

c) Tài nguyên rừng: 

  Sau khi chia tách tỉnh, diện tích đất có rừng của ĐắkLắk là 608,886.2 ha, trong đó 

rừng tự nhiên là 594,488.9 ha, rừng trồng là 14,397.3 ha. Độ che phủ rừng đạt 46.62% (số 

liệu tính đến ngày 01/01/2004). Rừng ĐắkLắk đƣợc phân bố đều khắp ở các huyện trong 

tỉnh, đặc biệt là hành lang biên giới của tỉnh giáp Campuchia. Rừng ĐắkLắk phong phú và đa 

dạng, thƣờng có kết cấu 3 tầng: cây gỗ, các tác dụng phòng hộ cao; có nhiều loại cây đặc sản 

vừa có giá trị kinh tế, vừa có giá trị khoa học; phân bố trong điều kiện lập địa thuận lợi, nên 

rừng tái sinh có mật độ khá lớn. Do đó rừng có vai trò quan trọng trong phòng chống xói 

mòn đất, điều tiết nguồn nƣớc và hạn chế thiên tai. Rừng ĐắkLắk có nhiều loại động vật quý 

hiếm phân bổ chủ yếu ở vƣờn Quốc gia Yôk Đôn và các khu bảo tồn Nam Kar, Chƣ 

Yangsin... có nhiều loại động vật quý hiếm ghi trong sách đỏ nƣớc ta và có loại đƣợc ghi 
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trong sách đỏ thế giới. Rừng và đất lâm nghiệp có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển 

KT-XH của tỉnh.  

 

d) Tài nguyên khoáng sản: 

ĐắkLắk không những đƣợc thiên nhiên ƣu đãi về tài nguyên đất, rừng mà còn rất 

phong phú và đa dạng về các loại hình khoáng sản. Trên địa bàn tỉnh có nhiều mỏ khoáng 

sản với trữ lƣợng khác nhau, nhiều loại quý hiếm. Nhƣ Sét cao lanh (ở M’DRăk, Buôn Ma 

Thuột - trên 60 triệu tấn), sét gạch ngói (Krông Ana, M’DRăk, Buôn Ma Thuột - trên 50 triệu 

tấn), vàng (Ea Kar), chì (), phốt pho (Buôn Đôn), Than Bùn (Cƣ M’Gar), đá quý (Opan, 

Jectit), đá ốp lát, đá xây dựng, cát xây dựng... phân bố ở nhiều nơi trong tỉnh. 

 

II.3. Chính sách phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của tỉnh Đắk Lắk 

-  Tăng cƣờng công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật 
Tăng cƣờng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là các luật, quy định liên 

quan đến phát triển, hoạt động của doanh nghiệp nhƣ Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tƣ, Luật 

Hợp tác xã, Luật Đấu thầu, Luật Thuế, Luật Đất đai, Luật Lao động, Luật Thƣơng 

mại…UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan. 

Đối với việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 56/2009/NĐ-

CP ngày 30/6/2009 ngay khi các Bộ, ngành có Thông tƣ hƣớng dẫn, ở cấp tỉnh và cấp huyện 

cần có kế hoạch tuyên tuyền và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn. 

 

- Tiếp tục công tác cải cách thủ tục hành chính 
Tiếp tục hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính và các chính sách, tạo môi trƣờng 

thông thoáng, bình đẳng, công khai cho các doanh nghiệp phát triển, đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng các thủ tục hành 

chính công trong các lĩnh vực: Đăng ký doanh nghiệp, cấp phép đầu tƣ, cho thuê đất, cấp 

phép xây dựng, thẩm định hồ sơ dự án xây dựng..... 

 

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp: 
- Các ngành, các cấp trong tỉnh cần tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc đối với 

doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, đặc biệt đối với lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh có 

điều kiện; có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ để đảm bảo cho công tác quản lý doanh 

nghiệp đạt hiệu quả cao; Chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân có các hành vi sách nhiễu, gây 

phiền hà, cản trở các hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của doanh nghiệp. Tiến hành các 

quy hoạch phát triển ngành, rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện, 

thành phố, thị xã. Tổ chức đối thoại giữa chính quyền địa phƣơng và doanh nghiệp nhằm trao 

đổi thông tin, tháo gỡ vƣớng mắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

- Xây dựng và kiện toàn cơ chế hợp lý để các hội của doanh nghiệp, ngƣời sản xuất có 

tiếng nói thiết thực góp phần giúp cơ quan chức năng thực thi tốt công tác quản lý, hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp, đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội. 
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- Chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm và bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động 

xúc tiến mở rộng thị trƣờng cho DNNVV, nhƣ: Cung cấp thông tin thƣơng mại, tuyên truyền 

xuất khẩu, tƣ vấn xuất khẩu, tổ chức hội chợ, triển lãm, quảng bá thƣơng hiệu…đào tạo nâng 

cao năng lực và kỹ năng kinh doanh xuất khẩu cho doanh nghiệp. 

- Hoàn chỉnh các quy hoạch của tỉnh và các địa phƣơng thuộc tỉnh, xây dựng danh 

mục xúc tiến đầu tƣ, khuyến khích các doanh nghiệp của địa phƣơng đầu tƣ trên địa bàn, 

nhanh chóng phát triển nhiều ngành nghề. 

- Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và mở rộng quy 

mô sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. 

 

- Tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận mặt bằng sản xuất, 

kinh doanh:  
  Trên cơ sở công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh đã đƣợc phê duyệt, hoàn chỉnh qui hoạch khu, cụm công nghiệp, 

dành ra quỹ đất và thực hiện các biện pháp khuyến khích xây dựng các khu, cụm công 

nghiệp. Mỗi huyện, thị xã, thành phố phải có ít nhất một cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công 

nghiệp có hạ tầng hoàn chỉnh cho các DNNVV thuê làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh. 

 

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: 
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ làm đầu mối, phối hợp với các Sở, ngành xây 

dựng chƣơng trình, kế hoạch phát triển DNNVV trên địa bàn để trình UBND tỉnh phê duyệt, 

ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Ngoài nguồn vốn chủ lực do Trung ƣơng bố 

trí, tỉnh cần huy động các nguồn vốn khác và khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng và tổ 

chức thực hiện chiến lƣợc đào tạo nhân lực cho các DNNVV. Kế hoạch trợ giúp đào tạo 

nguồn nhân lực cho các DNNVV đƣợc lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng 

năm, 5 năm của tỉnh. 

 

- Hoàn thành công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp do nhà nƣớc làm chủ sở 

hữu: 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nƣớc, hỗ trợ các 

DNNN củng cố tổ chức, ổn định bộ máy; xây dựng phƣơng hƣớng sản xuất kinh doanh. Tăng 

cƣờng công tác quản lý vốn trong các công ty TNHH một thành viên do Nhà nƣớc làm chủ 

sở hữu, trong các công ty cổ phần Nhà nƣớc nắm giữ cổ phần chi phối chƣa chuyển giao 

quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nƣớc về cho Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn nhà 

nƣớc (SCIC).  

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành để có kế 

hoạch tiếp tục đổi mới phƣơng thức kinh doanh của các công ty TNHH một thành viên Lâm 

nghiệp hiệu quả hơn.  

 

- Hỗ trợ đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật: 
Tranh thủ nguồn vốn Trung ƣơng hỗ trợ để ƣu tiên đầu tƣ đổi mới công nghệ, thiết bị 

theo chiến lƣợc phát triển và mở rộng sản xuất của các DNNVV đối với các sản phẩm xuất 

khẩu, sản phẩm công nghệp hỗ trợ; Nâng cao năng lực công nghệ của các DNNVV thông 
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qua chƣơng trình hỡ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm, chuyển giao 

công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Giới thiệu, cung cấp thông tin 

về công nghệ, thiết bị cho các DNNVV, hỗ trợ đánh giá, lựa chọn công nghệ. 

Ngoài trợ giúp của Trung ƣơng, cần có kế hoạch và bố trí kinh phí hỗ trợ cho các 

DNNVV thực hiện đăng ký và bảo hộ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản 

phẩm và dịch vụ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu 

chuẩn quốc tế khác. 

Củng cố, kiện toàn các trƣờng dạy nghề và các cơ sở đào tạo về chuyên môn nghiệp 

vụ trong tỉnh để thực hiện việc đào tạo nghề cho ngƣời lao động và trình độ quản lý cho các 

cán bộ quản lý doanh nghiệp. Mở rộng hệ thống dịch vụ tƣ vấn khoa học - công nghệ, tƣ vấn 

hành chính công, tƣ vấn pháp luật cho doanh nghiệp.  

 

- Xúc tiến, mở rộng thị trƣờng: 
Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến 

mở rộng thị trƣờng cho các DNNVV. 

 

- Tham gia mua sắm, cung ứng dịch vụ công:  
UBND tỉnh dành tỷ lệ nhất định cho các DNNVV thực hiện các hợp đồng hoặc đơn 

hàng để cung cấp một số hàng hóa, dịch vụ công. Đẩy mạnh xã hội hoá trong công tác huy 

động các nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ. 

 

- Thông tin tƣ vấn 
Thƣờng xuyên cập nhật thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tƣ tỉnh 

(www.daklakdpi.gov.vn), qua đó cung cấp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tƣ những văn bản 

pháp luật cần thiết liên quan đến việc thành lập, hoạt động kinh doanh, các chính sách 

khuyến khích đầu tƣ của nhà nƣớc; thực hiện việc đăng ký kinh doanh thông qua mạng điện 

tử, giảm bớt đƣợc thời gian đi lại của doanh nghiệp; kịp thời cung cấp các thông tin về doanh 

nghiệp đã đăng ký cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và các cơ quan có liên quan trong 

việc thực hiện công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp. 

 

- Về trợ giúp tài chính 
Xúc tiến thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng đối với các DNNVV; tiếp tục duy trì và tạo 

nguồn vốn bổ sung cho Quỹ đầu tƣ phát triển của tỉnh để cho các doanh nghiệp có đủ điều 

kiện đƣợc vay vốn để đầu tƣ cho sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp đƣợc vay vốn từ các nguồn vốn để đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh, chuyển đổi công 

nghệ. 

 

- Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp: 
Tiếp tục đầu tƣ hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hoà Phú, hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng các cụm công nghiệp tại các huyện. Đối với các  huyện đã qui hoạch cụm công 

nghiệp thì sớm đầu tƣ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh. 

Tiếp tục vận động các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vào các khu, cụm công 

http://www.daklakdpi.gov.vn/
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nghiệp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trƣờng. 

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nội thành phố, thị xã, 

thị trấn có gây ô nhiễm cho môi trƣờng thì vận động di dời vào khu qui hoạch tập trung; cơ 

sở di dời vào khu qui hoạch sẽ đƣợc hƣởng các chính sách hỗ trợ, ƣu đãi theo qui định của 

pháp luật. 

 

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp:  
Tiếp tục xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát 

triển kinh tế tƣ nhân, kinh tế tập thể; xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích, ƣu đãi 

đầu tƣ cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ có dự án đầu tƣ trên địa bàn tỉnh trên cơ sở qui 

định của Luật đầu tƣ. Thực hiện nghiêm túc các qui định của pháp luật về thuế, các chính 

sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, đào tạo lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng, các biện pháp bảo 

đảm đầu tƣ...đảm bảo thu hút khuyến khích các nhà đầu tƣ. 

Bố trí đủ ngân sách để thực hiện các chính sách đã ban hành. 

 

II.4. Kết luận về sự cần thiết đầu tƣ 

  Trong những năm qua, với điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng hệ thống giao thông 

thuận tiện hoạt động thƣơng mại-dịch vụ của tỉnh Đắk Lắk liên tục phát triển, tiếp cận với 

nền kinh tế thị trƣờng và thu hút nhiều thành phần kinh tế tham. Và khi xã hội phát triển, nhu 

cầu vui chơi- giải trí cũng nhƣ chăm sóc sức khỏe của ngƣời dân ngày càng cao. Tuy nhiên, 

một điều đáng bận tâm và thực sự suy nghĩ đó là hiện nay trên toàn tỉnh Đắk Lắk các dịch vụ 

nghỉ ngơi- vui chơi - giải trí chƣa đƣợc đầu tƣ thỏa đáng.  

  Vì vậy, xuất phát từ nhu cầu thiết thực của ngƣời dân và của du khách thập phƣơng, 

cũng nhƣ căn cứ vào định hƣớng phát triển kinh tế-xã hội, đô thị của tỉnh, chủ đầu tƣ chúng 

tôi quyết định đầu tƣ xây dựng dự án “Trung tâm thƣơng mại sinh thái”.   

  Cuối cùng, với niềm tự hào sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng sống, giải quyết việc làm 

và thu nhập ổn định cho lao động của địa phƣơng, chúng tôi tin rằng dự án “Trung tâm 

thƣơng mại sinh thái” sẽ là một sự đầu tƣ cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 
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CHƢƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 
 

IV.1. Vị trí xây dựng 

Trung tâm thƣơng mại sinh thái với 3012 m
2
 Tỉnh Đắk Lắk . 

 
Hình: Vị trí xây dựng Trung tâm thƣơng mại sinh thái 

 

Trung tâm thƣơng mại sinh thái có vị trí hết sức thuận lợi về giao thông, nằm trên trục 

đƣờng quốc lộ 14, là con đƣờng giao thông huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với nhau và 

nối Tây Nguyên với Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
 

 

IV.2. Điều kiện tự nhiên 

 Địa hình  

Huyện có độ cao trung bình 800 m thuộc cao nguyên Buôn Mê Thuột  nên bề mặt khá 

bằng phẳng, độ dốc từ 3- 15
0
 rất thích hợp cho việc xây dựng một trung tâm thƣơng mại. 

 

 Khí hậu 

Huyện mang khí hậu nhiệt đới gió mùa và  khí hậu trung du với 2 mùa rõ rệt. Mùa khô 

bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4, mùa mƣa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10. 

 

IV.3. Cơ sở hạ tầng của khu vực 

 Trung tâm thƣơng mại sinh thái nằm trên đất trống bằng phẳng, thuận lợi cho phát 

triển dự án. 

 

IV.4. Kết luận 

Dự án xây dựng Trung tâm thƣơng mại sinh thái của chúng tôi đƣợc đặt tại Tỉnh Đắk 

Lắk . 

Khu vực dự án đã đƣợc quy hoạch đúng với chức năng của một trung tâm thƣơng mại 

sinh thái, đúng với quy hoạch xây dựng và phát triển của tỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động 

cũng nhƣ vấn đề môi trƣờng. Vị trí dự án thuận lợi về nhiều mặt nhƣ nằm trên trục quốc lộ 

14, có giao thông thông suốt, đảm bảo quá trình hoạt động của một trung tâm thƣơng mại 

sinh thái. 

 

 



 

 

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

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

 

  

  19 
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CHƢƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT 

 

V.1. Quy mô xây dựng 

Tổng diện tích khu đất 3012 m
2
 

Mật độ xây dựng 51.64% % 

Diện tích sàn xây dựng 1555.4 m
2
 

Tầng cao ( cao 45m) 4 tầng 

Hệ số sử dụng đất 2.38  

Diện tích sàn xây dựng 2181.6 m
2
 

 

V.2. Các hạng mục công trình 

STT Hạng mục 
Diện tích     

Trệt 

lầu 

1 

Lầu 

2 

Tầng 

thƣợng Đơn vị 

Tỷ lệ trệt/ diện 

tích 

1 Khu Karaoke             

  Karaoke 195.9       m
2
 6.50% 

  Kho 15       m
2
 0.50% 

  P. Âm thanh 7.4       m
2
 0.25% 

  P. Pha chế 20       m
2
 0.66% 

  Reception 10       m
2
 0.33% 

  Cầu thang, hành lang 30         1.00% 

2 Khu Khách sạn 2 lầu             

  Reception 15           

  

Khách sạn 74.4 87.2 87.2   m
2
 2.47% 

  Phòng ủi       35 m
2
   

  Phòng giặt       15 m
2
   

  Cầu thang, hành lang 49.8 37 37 15 m
2
 1.65% 

3 Khu café lạnh             

  Reception 15       m
2
 0.50% 

  Café lạnh 50.8 85.8     m
2
 1.69% 

  Bếp pha chế 20       m
2
 0.66% 

  Nhà vệ sinh 20 20     m
2
 0.66% 

  Cầu thang, hành lang 10.7 10.7     m
2
 0.36% 

4 Khu café lộ thiên             
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  Café lộ thiên 153.4       m
2
 5.09% 

  Hồ nƣớc 134       m
2
 4.45% 

  Hành lang 36       m
2
 1.20% 

5 Khu massage             

  Reception 18       m
2
 0.60% 

  

Phòng Massage 54.6 85.8 54.6   m
2
 1.81% 

  Nhà vệ sinh 15 15 7.5   m
2
 0.50% 

  Cầu thang, hành lang 23.4 23.4 10   m
2
 0.78% 

6 Khu nhà hàng             

  Nhà hàng trong nhà 260       m
2
 8.63% 

  Nhà hàng ngoài trời 230       m
2
 7.64% 

  Đài cấp nƣớc 32       m
2
 1.06% 

  Cầu thang, hành lang 65       m
2
 2.16% 

7 

Cây xanh sân đường 

nội bộ, Bãi đậu xe 1456.6       m
2
 48.36% 

 

 

V.3. Định hƣớng đầu tƣ xây dựng trung tâm thƣơng mại sinh thái 

V.3.1. Định hƣớng phát triển không gian và phân khu chức năng 

 Trung tâm thƣơng mại sinh thái sẽ đƣợc chia làm 6 khu: 

 + Khu Karaoke 

 + Khu Khách sạn 2 lầu 

 + Khu café lạnh 

 + Khu café lộ thiên 

 + Khu massage 

 + Khu nhà hàng 

 

V.3.2. Định hƣớng các chức năng hoạt động 

 Xây dựng một Trung tâm thƣơng mại sinh thái vừa hiện đại, chuyên nghiệp nhƣng 

bình dân, tạo nên một hình ảnh, một tổ hợp khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí mang đậm bản sắc 

văn hóa sinh thái Tây  Nguyên. 
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CHƢƠNG VI: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
 

VI.1 Giải pháp thiết kế mặt bằng 

+ Phù hợp với quy hoạch đƣợc duyệt. 

+ Thuận tiện về giao thông. 

+ Địa thế cao, bằng phẳng, thoát nƣớc tốt. 

+ Đảm bảo các quy định an toàn và vệ sinh môi trƣờng. 

+ Không gần các nguồn chất thải độc hại. 

+ Đảm bảo có nguồn thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nƣớc từ mạng lƣới cung cấp 

chung. 

 

VI.2. Giải pháp thiết kế hệ thống kỹ thuật 

VI.2.1. Hệ thống cấp thoát nƣớc 

Hệ thống cấp nƣớc phải đảm bảo các quy định trong tiêu chuẩn TCVN 4513: 1988 và 

đảm bảo  tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc ăn uống theo quy định của Bộ Y tế. 

Mạng lƣới phân phối của đƣờng ống cấp nƣớc bên trong đƣợc đặt ngầm trong hộp kỹ 

thuật. Các van đặt trong rãnh ngầm hoặc hộp kỹ thuật có cửa kiểm tra để thuận tiện cho việc 

quản lý và sửa chữa. 

Chiều cao lắp đặt thiết bị vệ sinh phải phù hợp nhu cầu sử dụng. 

Thiết kế hệ thống thoát nƣớc, cống thu gom kết hợp rãnh có nắp đậy đảm bảo quy 

định trong tiêu chuẩn TCVN 4474 : 1987. 

Hệ thống xử lý nƣớc thải phải đƣợc thiết kế đảm bảo chất lƣợng nƣớc thải theo quy 

định của tiêu chuẩn TCVN 6772 : 2000 trƣớc khi chảy vào hệ thống thoát nƣớc của khu vực. 

Việc thu gom và xử lí các chất thải đƣợc đảm bảo đúng quy định. Mỗi khu vực đƣợc 

bố trí đủ các phƣơng tiện, dụng cụ có nắp đậy để phân loại, chứa đựng rác tạm thời. Khu vực 

sân vƣờn cũng có thùng chứa rác. Vị trí thu gom, xử lý, vận chuyển rác chung của toàn khu 

vực dự án đƣợc bố trí cách biệt với các khu vực khác và có lối ra vào riêng và nằm ở cuối 

hƣớng gió. 

 

VI.2.2 Hệ thống chiếu sáng, kỹ thuật điện và thiết bị điện nhẹ. 

Tất cả các khu vực của dự án đƣợc ƣu tiên chiếu sáng tự nhiên trực tiếp. Trƣờng hợp 

cần chiếu sáng nhân tạo thì đƣợc thiết kế theo phƣơng thức chiếu sáng chung đều, tiến tới ƣu 

tiên sử dụng đèn huỳnh quang có thành phần quang phổ màu trắng làm nguồn sáng. 

Chỉ tiêu độ rọi tối thiểu và chất lƣợng chiếu sáng trong các khu vực dự án  phù hợp 

với TCVN 7114. 

Sử dụng các loại bóng đèn có chất lƣợng, hiệu suất cao, tiết kiệm điện và bảo vệ môi 

trƣờng. Lựa chọn nguồn sáng có nhiệt độ màu phù hợp với khí hậu Việt Nam. Các bóng đèn 

nung sáng có chao đèn và các đèn huỳnh quang có máng đèn đề không gây loá và phân bố 

đều ánh sáng. 

Hệ thống chiếu sáng bên ngoài cho cổng, lối đi chính, sân, bãi tập và các kho đƣợc bố 

trí riêng biệt. 

Phòng bảng điện đƣợc bố trí thuận tiện cho việc sử dụng và sửa chữa khi có sự cố. Hệ 

thống đƣợc tiếp đất và có hệ thống thiết bị an toàn điện cao. 
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Ngoài công tắc, cầu chì, có thêm 1 hoặc 2 ổ cắm điện để sử dụng khi cần thiết. Các ổ 

cắm điện và công tắc điện đƣợc bố trí ở độ cao không nhỏ hơn 1.5 m tính từ sàn và có hộp 

hay lƣới bảo vệ. 

Thiết kế hệ thống điện thoại, mạng Internet, hệ thống chuông điện và đồng hồ điện 

cũng nhƣ hệ thống tiếp nhận vô tuyến truyền hình. 

Khi thiết kế lắp đặt đƣờng dây dẫn điện và thiết bị điện phải đảm bảo quy định trong 

các tiêu chuẩn TCXD 25 : 1991, TCXD 27 : 1991 và TCXDVN 394 :2007. Khi lắp đặt bóng 

đèn và quạt trần không đƣợc làm ảnh hƣởng tới độ rọi. 

Hệ thống chống sét đƣợc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn TCXDVN 46 : 

2007. 

 

VI.2.3. Hệ thống thông gió điều hòa không khí. 

 Hệ thống thông gió, điều hòa không khí triệt để tận dụng thông gió tự nhiên và tuân 

theo các quy định trong tiêu chuẩn TCVN 5687 : 2010. 

 Các khu chức năng đƣợc bố trí hệ thống thông gió nhân tạo nhƣ quạt trần, quạt thông 

gió... 

 Khu bếp, khu vệ sinh lắp đặt hệ thống thông gió, hút mùi riêng biệt, để không gây ảnh 

hƣởng đến các khu chức năng khác. 

 

VI.2.4. Hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

Hệ thống phòng chống cháy đƣợc thiết kế  tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn 

TCVN 2622 : 1995. 

Có bể nƣớc dự trữ và có bơm để đảm bảo áp lực nƣớc chữa cháy tại những điểm xa 

nhất trong trƣờng hợp không có nguồn nƣớc cung cấp hoặc nguồn nƣớc cung cấp không bảo 

đảm lƣu lƣợng và áp suất. Lƣợng nƣớc cần thiết để tính toán căn cứ vào lƣợng nƣớc chữa 

cháy lớn nhất trong 3h. 

Chiều rộng tối thiểu của lối đi, hành lang, cửa đi, trên đƣờng thoát nạn đƣợc thiết kế 

theo quy định. 

 

VI.2.5. Yêu cầu công tác hoàn thiện 

Công tác hoàn thiện đƣợc chú trọng cả trong và ngoài công trình cũng nhƣ sân vƣờn, 

tƣờng rào và cổng. 

Các chi tiết kiến trúc, mép tƣờng, cạnh cột... không làm cạnh vuông, góc sắc nhọn. 

Các cửa đi, cửa sổ có móc gió giữ các cánh cửa gấp vào tƣờng. Cửa sổ có cửa chớp, cửa kính 

để che ánh sáng và cản mƣa, gió lạnh thổi vào. 

Mặt tƣờng trong và ngoài nhà dùng vật liệu nhẵn phẳng, dễ làm sạch. Trần và sàn nhà 

phải đƣợc làm nhẵn, ít gờ chỉ, giật cấp. 

Sàn, nền phòng vệ sinh đƣơc đảm bảo:  

+ Có độ dốc từ 1% đến 2% về phía hố thu hoặc lỗ thoát nƣớc ở chân tƣờng, sát mặt 

sàn. 

+ Lát bằng vật liệu không trơn trƣợt, không thấm nƣớc, dễ cọ rửa. 

Vật liệu hoàn thiện đƣợc đảm bảo yêu cầu về độ bền, không gây nguy hiểm, độc hại, 

dễ làm sạch, hạn chế sự mài mòn, không bị biến dạng, đảm bảo yêu cầu mỹ thuật và phù hợp 
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với điều kiện khí hậu. Có biện pháp phòng chống mối mọt cho công trình. 

Giải pháp thiết kế phần mái đảm bảo yêu cầu chống nóng, chống ồn, chống thấm, 

chống  ăn mòn, chống mƣa hắt và chịu đƣợc gió bão 

Khi hoàn thiện, sân vƣờn đảm bảo:  

+ Vƣờn cây bãi cỏ đúng vị trí, đáp ứng yêu cầu sử dụng của khách. 

+ Đúng loại cây cỏ đã đƣợc quy định và có chất lƣợng tốt; 

Đƣờng giao thông nội bộ đảm bảo:  

+ Đúng vị trí, kích thƣớc theo quy định. 

+ Đúng yêu cầu và chức năng sử dụng. 

+ Thuận tiện liên hệ và phù hợp kiến trúc cảnh quan của công trình. 

Chăm sóc vƣờn hoa, cây xanh để duy trì môi trƣờng giáo dục xanh, sạch, đẹp. 
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CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 
 

VII.1. Đánh giá tác động môi trƣờng 

VII.1.1. Giới thiệu chung 

Mục đích của công tác đánh giá tác động môi trƣờng của dự án xây dựng Trung tâm 

thƣơng mại sinh thái là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng trong khu vực dựng Trung tâm thƣơng mại 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 trung tâm khi dự án đƣợc thực thi, đáp 

ứng đƣợc các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trƣờng.  

 

VII.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; 
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VII.1.3. Hiện trạng môi trƣờng khu vực lập dự án 

+ Hiện trạng môi trƣờng nƣớc 

Cấp nƣớc – Thoát nƣớc:  đã xây dựng đầy đủ hệ thống cấp thoát nƣớc. 

+ Hiện trạng môi trƣờng không khí 

Khí thải và tiếng ồn do lƣu lƣợng xe lƣu thông trên quốc lộ 14 ít nhiều có ảnh hƣởng 

đến môi trƣờng khu vực dự án. 

+ Hiện trạng  môi trƣờng chất thải rắn 

Khu đất dự án là khu đất trống, chƣa có ngƣời ở.  

 

VII.2.Tác động của dự án tới môi trƣờng 

Việc thực thi dự án sẽ ảnh hƣởng nhất định đến môi truờng xung quanh khu vực 

Trung tâm thƣơng mại sinh thái và khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến môi trƣờng sống 

của ngƣời dân 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. 

 

VII.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án 

+ Tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn: 

Quá trình xây dựng sẽ không tránh khỏi phát sinh nhiều bụi (xi măng, 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 nƣớc 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 đuờng 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.  

 

VII.2.2. Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng 

+ Ô nhiễm không khí: 

Khí thải của các phƣơng tiện: 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 đun nấu bếp nhà hàng, nhà ăn, phòng karaoke, massage: Nồng độ 

các chất ô nhiễm trong khí thải của lò nấu bếp gia đình đƣợc tính trên cơ sở tải lƣợng các 

chất ô nhiễm và lƣu lƣợng khí thải. Khi đốt LPG sẽ sinh ra bụi. NOx, CO, các chất hữu cơ 

bay hơi (VOC) và cũng góp phần gây ô nhiễm môi trƣờng không khí.  

+ Ô nhiễm nƣớc thải: 
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Nƣớc 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:  

Nƣớc mƣa 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: 

Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có thành phần đơn giản, chủ 

yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy nhƣ rau quả phế thải, thực phẩm dƣ thừa và khoảng 40% 

là các loại bao bì (giấy bìa, chất dẻo, thủy tinh…).  

 

VII.3. Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 

VII.3.1. Giai đoạn xây dựng dự án 

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… 

Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh đƣợc xây dựng đủ cho số lƣợng công nhân cần tập 

trung trong khu vực.  

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.  

 

VII.3.2. Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng 

+ Giảm thiểu ô nhiễm không khí: 

Trồng cây xanh: Nhằm tạo cảnh quan môi trƣờng xanh cho dựng Trung tâm thƣơng 

mại, dự án sẽ dành diện tích đất để trồng cây xanh thảm cỏ. Cây cỏ đƣợc trồng trong những 

vƣờn chung và dọc các đƣờng phố nội bộ, tạo bóng mát và cũng có tác dụng cản bụi, hạn chế 

tiếng ồn và cải tạo môi trƣờng.  

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 cửa 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 
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khói thoát gió cao, bản thân do chênh lệch áp suất giữa hai mặt cắt cũng sẽ tạo sự thông 

thoáng tự nhiên.  

Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải của các lò nấu: Các lò đun nấu cần bố trí các bếp nấu 

thông thoáng, các bình gas đƣợc đặt cẩn thận nơi khô, mát, giảm thiểu tai nạn rủi ro do bất 

cẩn gây ra.  

 

+ Giảm thiểu ô nhiễm nƣớc thải: 

Nƣớc thải của khu vực dựng Trung tâm thƣơng mại sẽ đƣợc xử lý từ nƣớc thải nhà vệ 

sinh sang bể tự hoại. 

Nƣớc thải sau này đƣa ra hệ thống xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn TCVN 6772 : 2000 – mức I, 

trƣớc khi thải ra môi trƣờng.  

 

+ Giảm thiểu ô nhiễm nƣớc 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 sẽ thực hiện chu đáo chƣơng trình thu gom 

và phân loại rác ngay tại nguồn.  

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

sinh hoạt.  

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 sẽ đƣợc hợp đồng các 

đơn vị khác để xử  lý.  

Chất thải không thể tái chế, bùn xử lý nƣớc thải và rác thải sinh hoạt sẽ hợp đồng với 

Công ty Dịch vụ Môi trƣờng Đô thị đến thu gom và vận chuyển tới khu xử lý tập trung.  

Các chất thải nguy hại (nếu có) 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.  

 

VII.4. Kết luận 

Việc hình thành dự án Trung tâm thƣơng mại sinh thái 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 

chúng tôi 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 tại Trung tâm thƣơng mại sinh thái 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 VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 
 

VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ  

 Tổng mức đầu tƣ cho dự án đầu tƣ xây dựng “Trung tâm thƣơng mại sinh thái” 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; 

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 

14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ; 

- 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; 

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

hành Luật thuế giá trị gia tăng; 

- 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 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”; 

- 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. 

- 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; 

- 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. 
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VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ 
Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dựng Dƣ ̣án 

“Trung tâm thƣơng mại sinh thái”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tƣ, xác định 

hiệu quả đầu tƣ của dự án. 

Tổng mức đầu tƣ của dự án là 15,287,548,000 đồng (Mười lăm tỷ hai trăm tám mươi 

bảy triệu năm trăm bốn mươi tám ngàn đồng) bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt , Chi phí 

máy móc thiết bị ; Chi phí quản lý dự án ; Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng (chi phí lâp̣ dƣ ̣án , 

chi phí thẩm tra dƣ ̣toán , chi phí giám sát thi công xây lắp ), dự phòng phí, các khoản chi phí 

khác (chi phí bảo hiểm xây dƣṇg , chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra phê duyêṭ quyết toán ). 

 

 Chi phí xây dựng và thiết bi ̣ 

 Dự án đƣợc xây dựng đáp ứng đƣợc những yêu cầu chung thiết kế và phối hợp các bộ 

phận thành một hệ thống hoàn chỉnh . Dƣ ̣án đƣơc̣ xây dƣṇg trong vòng 1 năm. Theo suất vốn 

đầu tƣ xây dựng công trình kèm theo quyết định 725/ QĐ- BXD ngày 9/8/2012 của bộ xây 

dựng. Suất vốn đầu tƣ xây dựng của dự án là 4,800,000 đồng / m
2
. Suất vốn đầu tƣ cho thiết 

bị là 750,000 đồng / m
2
. 

 

 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 quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.524%  = 217,884,000 đồng  

GXL: Chi phí xây lắp 

GTB: Chi phí thiết bị, máy móc 
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 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 

 Bao gồm: 

 - Chi phí tƣ vấn lập dự án đầu tƣ; 

 - Chi phí thẩm tra dƣ ̣toán ; 

 - Chi phí giám sát thi công xây lắp ; 

 Trong đó :  

 Chi phí lập dự án = (GXL + GTB) x 3.120% = 269,333,000 đồng 

 Chi phí thẩm tra dự toán = GXL x 0.231% = 17,246,000 đồng 

 Chi phí giám sát thi công xây lắp: = GXL x 2.628% = 196,204,000 đồng 

=>   Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  

 

 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 bảo hiểm xây dƣṇg. 

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

 Trong đó: 

 Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 1.500% = 111,989,000 đồng 

 Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.385% =  33,218,000 đồng 

 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tƣ = (GXL+GTB) x 0.241% = 

20,787,000 VNĐ 

 =>Chi phí khác = 165,994,000 VNĐ  

 

 Chi phí dự phòng 

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”. 

=> Chi phí dự phòng  

 (GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10% 
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VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ 

Bảng Tổng mức đầu tƣ 

         ĐVT: 1,000 VNĐ 

STT HẠNG MỤC 

GT 

TRƢỚC 

THUẾ 

VAT 

GT  

SAU 

THUẾ 

I Chi phí xây dựng 6,787,200 678,720 7,465,920 

II Chi phí máy móc thiết bị 1,060,500 106,050 1,166,550 

III Chi phí đất 4,090,909 409,091 4,500,000 

IV Chi phí quản lý dự án 198,076 19,808 217,884 

V Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 438,894 43,889 482,784 

1 Chi phí lập dự án 244,848 24,485 269,333 

2 Chi phí thẩm tra dự toán 15,678 1,568 17,246 

3 Chi phí giám sát thi công xây lắp 178,368 17,837 196,204 

VI Chi phí khác 150,903 15,090 165,994 

1 Chi phí bảo hiểm xây dựng 101,808 10,181 111,989 

2 Chi phí kiểm toán 30,198 3,020 33,218 

3 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 18,897 1,890 20,787 

VII Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 863,557 86,356 949,913 

TỔNG VỐN ĐẦU TƢ 13,590,040 13,590,040 1,359,004 

 Lãi vay trong thời gian xây dựng   338,504 

 TỔNG ĐẦU TƢ CÓ LÃI VAY   15,287,548 
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CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

IX.1. Nguồn vốn thực hiện dự án 

IX.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tƣ 

          ĐVT : 1,000 VNĐ 

  Các thành phần tổng mức đầu tƣ 
Giá trị 

trƣớc thuế 
VAT 

Giá trị sau 

thuế 

Chi phí xây dựng    

Chi phí máy móc thiết bị    

Chi phí đất    

Chi phí quản lý dự án    

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng    

Chi phí khác    

Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%    

Lãi vay trong thời gian xây dựng    

Tổng mức đầu tƣ    

 

IX.1.2. Tiến độ sử dụng vốn 

 Dƣ ̣kiến dƣ ̣án đƣơc̣ triển khai theo kế hoac̣h nhƣ sau:                      

ĐVT: 1,000 VNĐ 

Nội dung 
Tổng 

cộng 

Quý 

I/2013 

Quý 

II/2013 

Quý 

III/2013 

Quý 

IV/2013 

Chi phí xây dựng 100% 0% 30% 40% 30% 

Chi phí máy móc thiết bị 100% 0% 20% 30% 50% 

Chi phí đất 100% 100%    

Chi phí quản lý dự án 100% 10% 30% 30% 30% 

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 100% 50% 50% 0% 0% 

Chi phí khác 100% 10% 30% 30% 30% 

Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 100% 10% 30% 30% 30% 

Lãi vay trong thời gian xây dựng 100% 0% 17% 33% 50% 

 



 

 

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

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

 

  

  33 

 

Dự án: Trung tâm thƣơng mại sinh thái 
 

 

Phân chia theo dòng tiền Tổng cộng 
Quý 

I/2013 

Quý 

II/2013 

Quý 

III/2013 

Quý 

IV/2013 

Chi phí xây dựng 7,465,920 -    

Chi phí máy móc thiết bị 1,166,550 -    

Chi phí đất 4,500,000 4,500,000    

Chi phí quản lý dự án 217,884 21,788    

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây 

dựng 
482,784 241,392    

Chi phí khác 165,994 16,599    

Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 949,913 94,991    

Lãi vay trong thời gian xây 

dựng 
338,504 -    

Tổng cộng 15,287,548 4,874,771    

 

IX.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án. 

ĐVT: 1,000 VNĐ 

Tổng nguồn vốn Tổng cộng 
Quý 

I/2013 

Quý 

II/2013 

Quý 

III/2013 

Quý 

IV/2013 
Tỷ lệ 

Vốn chủ sở hữu 7,813,026 2,437,385 1,614,853 1,979,941 1,780,846 50% 

Vốn vay 7,474,522 2,437,385 1,557,307 1,868,235 1,611,594 50% 

Tổng cộng 15,287,548 4,874,771 3,172,161 3,848,176 3,392,440 100% 

 

Với tổng mức đầu tƣ là : 15,287,548,000 đồng (Mười lăm tỷ hai trăm tám mươi bảy 

triệu năm trăm bốn mươi tám ngàn đồng). Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 50% tổng mức đầu 

tƣ ( chƣa bao gồm lãi vay) tƣơng đƣơng với: 7,474,522,000 đồng (Bảy tỷ bốn trăm bảy mươi 

bốn triệu năm trăm hai mươi hai ngàn đồng) và lãi vay trong thời gian xây dựng năm 2013 

là: 338,504,000 đồng( Ba trăm ba mươi tám triệu năm trăm linh bốn ngàn đồng). Vốn vay 

50% tƣơng đƣơng với 7,474,522,000 đồng (Bảy tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm 

hai mươi hai ngàn đồng). Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 120 tháng bắt đầu 

vay từ tháng 3 năm 2013 với lãi suất 12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 18 tháng và 

thời gian trả nợ là 102 tháng. 

Phƣơng thức vay vốn: Chi trả lãi vay theo dƣ nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Bắt đầu 

trả nợ gốc từ 1/9/2014. Trả nợ gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dƣ nợ đầu kỳ. Theo dự 

kiến thì đến 1/2/2023 thì chủ đầu tƣ sẽ hoàn trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. 
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Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay đƣợc trình bày ở bảng sau:  

ĐVT: 1,000 VNĐ 

Ngày 
Dƣ nợ 

đầu kỳ 

Vay nợ 

trong kỳ 

Trả nợ 

trong kỳ 

Trả nợ 

gốc 

Trả lãi 

vay 

Dƣ nợ 

cuối kỳ 

3/1/2013 - 1,868,630 -  - 1,868,630 

4/1/2013 1,868,630  18,430  18,430 1,868,630 

5/1/2013 1,868,630  19,045  19,045 1,868,630 

6/1/2013 1,868,630 1,868,630 18,430  18,430 3,737,261 

7/1/2013 3,737,261  38,089  38,089 3,737,261 

8/1/2013 3,737,261  38,089  38,089 3,737,261 

9/1/2013 3,737,261 1,868,630 36,861  36,861 5,605,891 

10/1/2013 5,605,891  57,134  57,134 5,605,891 

11/1/2013 5,605,891  55,291  55,291 5,605,891 

12/1/2013 5,605,891 1,868,630 57,134  57,134 7,474,522 

1/1/2014 7,474,522  76,179  76,179 7,474,522 

2/1/2014 7,474,522  68,807  68,807 7,474,522 

3/1/2014 7,474,522  76,179  76,179 7,474,522 

4/1/2014 7,474,522  73,721  73,721 7,474,522 

5/1/2014 7,474,522  76,179  76,179 7,474,522 

6/1/2014 7,474,522  73,721  73,721 7,474,522 

7/1/2014 7,474,522  76,179  76,179 7,474,522 

8/1/2014 7,474,522  76,179  76,179 7,474,522 

9/1/2014 7,474,522  147,001 73,280 73,721 7,401,242 

10/1/2014 7,401,242  148,711 73,280 75,432 7,327,963 

11/1/2014 7,327,963  145,555 73,280 72,276 7,254,683 

12/1/2014 7,254,683  147,218 73,280 73,938 7,181,403 

 

Bảng lịch vay và trả nợ hằng năm: 

ĐVT: 1,000 VNĐ 

HẠNG MỤC 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 1 2 3 4 5 

Nợ đầu kỳ       

Vay trong kỳ       

Trả nợ       

- Lãi vay       

- Vốn gốc       

Nợ cuối kỳ       

( Bảng lịch vay và trả nợ chi tiết hằng năm của dự án được đính kèm trong phụ lục) 
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IX.2. Tính toán chi phí của dự án 

IX.2.1. Chi phí nhân công 

 Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của dự án gồm 50 ngƣời. Số lƣợng và mức lƣơng 

cụ thể nhƣ sau: 

 

Hạng mục Số lƣợng 
Mức 

lƣơng 

Mức lƣơng 

 hằng năm 

BHXH, 

BHYT, 

BHTT 

Giám đốc dự án 1 12,000 156,000 32,760 

Phó giám đốc 1 10,000 130,000 27,300 

Kế toán 2 7,000 182,000 38,220 

Khu Karaoke   - - 

Thu ngân 1 4,500 58,500 12,285 

Nhân Viên 3 4,500 175,500 36,855 

Khu Khách sạn 2 lầu 0 - - - 

Thu ngân 1 4,500 58,500 12,285 

Nhân viên 2 4,500 117,000 24,570 

Lao công vệ sinh, dọn phòng, 

giặt ủi 
2 3,500 91,000 19,110 

Khu café lạnh     

Thu ngân 1 4,500 58,500 12,285 

Quản lý 1 5,000 65,000 13,650 

Nhân viên pha chế 2 5,000 130,000 27,300 

Nhân viên phục vụ 4 3,500 182,000 38,220 

Lao công 1 3,500 45,500 9,555 

Khu café lộ thiên     

Thu ngân 1 4,500 58,500 12,285 

Quản lý 1 5,000 65,000 13,650 

Nhân viên pha chế 2 5,000 130,000 27,300 

Nhân viên phục vụ 4 3,500 182,000 38,220 

Khu massage     

Quản lý 1 5,000 65,000 13,650 

Nhân viên massage 4 4,500 234,000 49,140 

Khu nhà hàng     

Quản lý 1 5,000 65,000 13,650 

Nhân viên phục vụ 5 3,500 227,500 47,775 

Đầu bếp 3 5,000 195,000 40,950 

Lao công 1 3,500 45,500 9,555 
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Nhân viên khác     

Giữ xe 2 3,500 91,000 19,110 

Bảo vệ 3 4,000 156,000 32,760 

TỔNG 50 124000 2,964,000 622,440 

 

 Chi phí nhân công hằng năm bao gồm lƣơng của cán bộ công nhân viên và các khoản 

chi phí BHXH, BHYT. Mỗi năm chi phí này ƣớc tính trung bình khoảng 2,964,000 đồng. 

Lƣơng nhân viên tăng khoảng 5%/năm. Chi lƣơng cụ thể nhƣ bảng sau: 

 

          ĐVT:1,000 VNĐ 

Hạng mục 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

Chỉ số tăng lƣơng      

Tổng lƣơng      

Chi phí BHXH, BHYT      

( Bảng lương chi tiết hằng năm được đính trong phụ lục kèm theo) 

 

IX.2.2. Chi phí hoạt động  

 Chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí lƣơng nhân công, chi phí bảo hiểm phúc lơị cho 

nhân viên, chi phí điêṇ nƣớc, chi phí bảo trì nâng cấp thiết bị dụng cụ, Chi phí phụ thu trong 

khu karaoke, Chi phí dành cho các khu khách sạn. Khu cafe lạnh, cafe lộ thiên, khu massage, 

khu nhà hàng và các chi phí khác liên quan tới trung tâm thƣơng mại. Các chi phí đƣợc ƣớc 

tính nhƣ sau: 

 

Chi phí điện nƣớc 7% doanh thu 

Chi phí bảo trì , nâng cấp thiết bị dụng cụ 3% chi phí máy móc thiết bị 

Phụ thu trong Khu Karaoke 45% doanh thu phụ thu 

Khu Khách sạn 15% doanh thu từ khách sạn 

Khu café lạnh 40% doanh thu từ café 

Khu café lộ thiên 40% doanh thu từ café lộ thiên 

Khu massage 15% 

doanh thu từ khu 

massage 

Khu nhà hàng 45% doanh thu từ nhà hàng 

Chi phí khác 10% doanh thu 
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Bảng tổng hợp chi phí hoạt động của dự án 

                    ĐVT: 1,000 VNĐ 

Năm 2014 2015 2016 2017 

Hạng mục 1 2 3 4 

Lƣơng cán bộ công nhân viên 3,112,200 3,267,810 3,431,201 3,602,761 

Chi phí BHXH, BHYT 653,562 686,240 720,552 756,580 

Chi phí điện nƣớc 1,320,460 1,485,517 1,663,779 1,856,154 

Phụ thu trong Khu Karaoke 210,039 236,294 264,650 295,250 

Khu Khách sạn 107,163 120,558 135,025 150,638 

Khu café lạnh 846,720 952,560 1,066,867 1,190,224 

Khu café lộ thiên 1,143,072 1,285,956 1,440,271 1,606,802 

Khu massage 158,760 178,605 200,038 223,167 

Khu nhà hàng 2,095,632 2,357,586 2,640,496 2,945,804 

Chi phí khác 1,320,460 1,485,517 1,663,779 1,856,154 

TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 10,968,068 12,056,645 13,226,658 14,483,532 

( Chi phí hoạt động chi tiết hằng năm được đính kèm trong phụ lục) 
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CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 
 

X.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 cả dịch vụ, các tài liệu cung 

cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: 

- Thời gian hoạt động của dự án là 25 năm và dự tính từ năm 2014 dự án sẽ đi vào 

hoạt động; 

- Vốn chủ sở hữu 7,813,026,000 đồng. Vốn vay: 7,474,522,000 đồng. 

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

 - Doanh thu của dự án đƣợc từ: 

 + Khu karaoke và phụ thu 

 + Khu khách sạn 

 + Khu café lạnh 

 + Khu café lộ thiên 

 + Khu massage 

 + Khu nhà hàng  

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

thẳng.  

Hạng mục Thời gian khấu hao 

Vòng đời dự án 25 năm 

Chi phí xây dựng 25 năm 

Chi phí máy móc thiết bị 15 năm 

Chi phí quản lý dự án 7 năm 

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 7 năm 

Chi phí khác 7 năm 

Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 7 năm 

 

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

  

X.2. Doanh thu từ dự án 

 Doanh thu của dự án đƣợc tính toán dựa trên doanh thu của nhà hàng, khách sạn, 

karaoke, café lạnh, café lộ thiên, massage. 

 - Doanh thu từ khu karaoke: Mỗi ngày khu karaoke hoạt động từ 8h sáng cho tới 23h. 

Khu karaoke có 8 phòng với sức chứa lên tới 104 ngƣời. Mức giá quy định là: buổi ngày 

30,000đồng/ giờ. Buổi tối 60,000 đồng/ giờ. Ngoài ra còn có các khoản phụ thu khác nhƣ 

phục vụ nƣớc uống, trái cây, ăn nhẹ… 

 - Doanh thu từ khu khách sạn:  

Trung bình mỗi ngày có khoảng 18 lƣợt khách/ ngày. Với mức giá trung bình 150,000 đồng / 

khách. 

 - Doanh thu từ khu café lạnh: 
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Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 lƣợt khách/ ngày. Với mức giá trung bình 80,000 đồng / 

khách 

 - Doanh thu từ khu café lộ thiên: 

Trung bình mỗi ngày có khoảng 120 lƣợt khách/ ngày. Với mức giá trung bình 90,000 đồng / 

khách 

 - Doanh thu từ khu massage: 

Trung bình mỗi ngày có khoảng 40 lƣợt khách/ ngày. Với mức giá trung bình 100,000 đồng / 

khách 

 - Doanh thu từ nhà hàng:  

Trung bình mỗi ngày có khoảng 160 lƣợt khách/ ngày. Với mức giá trung bình 110,000 đồng 

/ khách 

Tƣ̀ các haṇg muc̣ trên ta có bảng doanh thu của dƣ ̣án: 

          ĐVT: 1,000 đồng 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 

Hạng mục 1 2 3 4 5 

Mức tăng giá 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28 

Công suất 70% 75% 80% 85% 90% 

Khu Karaoke 1,800,338 2,025,381 2,268,426 2,530,713 2,813,558 

+ Karaoke 1,333,584 1,500,282 1,680,316 1,874,602 2,084,117 

+ Phụ Thu 466,754 525,099 588,111 656,111 729,441 

Khu Khách sạn      

Khu café lạnh      

Khu café lộ thiên      

Khu massage      

Khu nhà hàng      

TỔNG DOANH THU      

( Doanh thu cu ̣thể qua các năm đươc̣ trình bày rõ trong phu ̣luc̣ đính kèm ) 

 

X.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 

X.3.1. Báo cáo thu nhập của dự án 

Báo cáo thu nhập 5 năm đầu của dự án: 

         ĐVT: 1,000 VNĐ 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 

Hạng mục 1 2 3 4 5 

Doanh thu      

Chi phí      

Chi phí hoạt động      

Chi phí khấu hao      

Chi phí lãi vay      

Lợi nhuận trƣớc thuế      
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Thuế TNDN (25%)      

Lợi nhuận sau thuế      

( Báo cáo thu nhập chi tiết hằng năm được đính trong phụ lục) 

 

Sau thời gian chủ đầu tƣ tiến hành đầu tƣ xây dựng  (năm 2013) dự án sẽ đƣa vào hoạt 

động năm 2014 và đã bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động đầu tiên . Tuy nhiên năm đầu 

tiên lơị nhuâṇ củ a dƣ ̣án chƣa cao vì dƣ ̣án mới bắt đầu hoạt động, chƣa thu hút đƣợc nhiều 

khách hàng tham gia các dịch vụ của khu thƣơng mại. Nhƣ̃ng năm sau đó , kế hoac̣h kinh 

doanh khả thi , mang laị lơị nhuâṇ cao cho chủ đầu tƣ khi dƣ ̣án nâng cao công suấ t. Lợi 

nhuận của dự án tăng đồng đều qua các năm. Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trƣớc thuế 

chủ đầu tƣ còn có một khoản thu nhập khác đƣợc tính vào chi phí đó là chi phí khấu hao tài 

sản. 

 

X.3.2. Báo cáo ngân lƣu dự án 

Bảng báo cáo ngân lƣu: 

         ĐVT: 1,000 VNĐ 

Năm 2013 2014 … 2038 2039 

Hạng mục 0 1 … 25 26 

NGÂN LƢU VÀO - 13,204,598 … 60,837,357 4,500,000 

Doanh thu  13,204,598 … 60,837,357 - 

Thanh lý đất   …  4500000 

NGÂN LƢU RA 14,949,044 10,968,068 … 45,328,041 - 

Chi phí đầu tƣ ban đầu 14,949,044  …   

Chi phí hoạt động  10,968,068 … 45,328,041 - 

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (14,949,044) 2,236,530 … 15,509,316 4,500,000 

Thuế TNDN  177,026 … 3,802,670 - 

Ngân lƣu ròng sau thuế (14,949,044) 2,059,504 … 11,706,646 4,500,000 

Ngân lƣu tích lũy (14,949,044) (12,889,539) … 153,568,465 158,068,465 

  

 Vòng đời hoạt động của dự án là 25 năm bắt đầu từ năm 2014. 

 Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm và thanh lý đất năm 2039. 

 Dòng tiền chi ra gồm : các khoản chi đầu tƣ ban đầu nhƣ xây dƣṇg , mua sắm MMTB; 

và chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao). 
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Bảng chỉ tiêu đánh giá dự án: 

 
TT Chỉ tiêu  

1 Tổng mức đầu tƣ 15,287,548,000 đồng  

2 WACC 15.9 % 

3 Giá trị hiện tại thuần NPV 11,956,575,000 đồng 

4 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 24.8% 

5 Thời gian hoàn vốn 6 năm 1 tháng 

 Đánh giá Hiêụ quả 

  

 Trên đây là kết quả phân tích hiêụ quả sƣ̉ duṇg vốn với hiện giá thu nhập thuần của dự 

án là: NPV = 11,956,575,000 đồng >0. Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 24.8 %> WACC. Thời 

gian hoàn vốn tính là 6 năm 1 tháng  Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tƣ khá 

cao. 

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự 

án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của 

nhà đầu tƣ, và khả năng thu hồi vốn nhanh. 

 

X.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội  
 Dự án Trung Tâm thƣơng mại sinh thái có quy mô lớn , hiện đại , tiêṇ nghi và thông 

thoáng, các loại hình dịch vụ đa dạng, góp phần nâng cao hệ thống dịch vụ tỉnh Đắk Lắk  nói 

riêng và Việt Nam nói chung. 

 Dƣ ̣án mang tính khả thi cao , sát với thực tế và nhu cầu hiện tại . Dƣ ̣án cũng có nhiều 

tích cực trong việc thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế và phát triển huyện theo định hƣớng của tỉnh 

Đắk Lắk.  

 - Thu hút và taọ công ăn viêc̣ làm, thu nhâp̣ cho một lƣợng lao động cho địa phƣơng .  

 - Đóng góp cho thu ngân sách một khoản lớn từ thuế GTGT và thuế Thu nhâp̣ doanh 

nghiêp̣ góp phần tăng trƣởng kinh tế xa ̃hôị của  tỉnh Đắk Lắk  nói riêng và cả nƣớc nói 

chung. 

 - Tạo nên một trung tâm thƣơng mại sinh thái hiện đại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk . 
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CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

Việc đầu tƣ xây dựng Trung tâm thƣơng mại sinh thái vừa mang ý nghĩa kinh tế vừa 

có ý nghĩa xã hội. 

  + Ý nghĩa kinh tế - xã hội 

- Dự án Trung tâm thƣơng mại sinh thái có quy mô lớn, hiện đại, góp phần nâng cao 

chất lƣợng dịch vụ của huyện nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung, thúc đẩy tăng trƣởng kinh 

tế và phát triển huyện theo định hƣớng của tỉnh. 

  - Thu hút và đào tạo đƣợc một lƣợng lao động chất lƣợng cao cho địa phƣơng nói 

riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung. 

  - Đóng góp cho thu ngân sách một khoản lớn từ thuế từ lợi nhuận kinh doanh, góp 

phần tăng trƣởng kinh tế của huyện. 

  - Tạo nên một hình ảnh, một tổ hợp thƣơng mại vừa hiện đại và có bản sắc văn hóa 

sinh thái Tây Nguyên. 

  - Góp phần cải thiện môi trƣờng, khai thác có hiệu quả cảnh quan huyện , xây dựng và 

quảng bá thƣơng hiệu du lịch vùng đất cao nguyên Đắk Lắk , góp phần phát triển địa chỉ du 

lịch nổi tiếng quốc gia. 

  - Tăng tính hấp dẫn của các khu du lịch trong địa bàn tỉnh Đắk Lắk và thỏa mãn nhu 

cầu nghỉ ngơi và vui chơi giải trí của du khách cũng nhƣ cộng đồng dân cƣ. 

 

Với những ý nghĩa mà dự án đem lại, chúng tôi mong muốn Đơn vị cho vay chấp 

nhận và hỗ trợ công ty chúng tôi trong việc vay vốn. Chúng tôi xin cam kết: 

  - Chấp nhận các quy định về hỗ trợ tài chính của Đơn vị. 

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích và tạo điều kiện để Đơn vị cho vay kiểm tra việc 

sử dụng vốn vay. 

- Trả nợ gốc tiền vay và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn. 

- Những thông tin đã kê khai và tài liệu đi kèm là chính xác, đúng đắn và hợp pháp. 

Chúng tôi chịu trách nhiệm trƣớc Đơn vị cho vay và Pháp luật về lời cam kết trên. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. 
 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên 

- Lƣu TCHC. 

Đắk Lắk , ngày    tháng     năm 2013 

CHỦ ĐẦU TƢ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


