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CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN 
 

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ 

 Chủ đầu tƣ : Trƣờng Đại học ABC 

 Email :  

 Địa chỉ :  

 Điện thoại :  

 Đại diện pháp luật :   

 Chức danh :  

 

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 

 Tên dự án    : Mở rộng quy mô trƣờng Đại học ABC 

 Địa điểm đầu tƣ : Huyện Bình Chánh, Tp.HCM  

 Diện tích trƣờng học :  

 Tiêu chuẩn áp dụng : Áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

 Loại công trình  : Công trình dân dụng 

 Lý do mở rộng  : Thực hiện chiến lƣợc dài hạn, xây dựng trƣờng theo 

chuẩn mực quốc tế. 

 Mục tiêu chung : Tăng cƣờng cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực đào 

tạo của Trƣờng Đại học ABC, hƣớng tới mục tiêu trở thành trƣờng đại học ngoài công 

lập hàng đầu Việt Nam, ngang tầm khu vực và quốc tế; góp phần nâng cao dân trí, 

phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhân tài đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh 

tế quốc dân. 

 Mục tiêu cụ thể : 

- Tạo cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm gia tăng nguồn nhân lực đa 

ngành chất lƣợng cao; 

- Tạo cho sinh viên môi trƣờng học tập và nghiên cứu tiện nghi, hiện đại nhằm 

không ngừng nâng cao chất lƣợng với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến 

thân, lập nghiệp và sáng tạo trong nền kinh tế thị trƣờng; 

- Mang lại cho cán bộ, giảng viên trong nhà trƣờng môi trƣờng làm việc thuận lợi 

để phát huy, cống hiến năng lực, trí tuệ cho sự nghiệp đào tạo và phát triển của Nhà 

trƣờng; 

- Phấn đấu trở thành trƣờng ngoài công lập hàng đầu Việt Nam đào tạo nguồn 

nhân lực và nghiên cứu khoa học chất lƣợng cao; 

- Có khả năng hợp tác, đào tạo quốc tế rộng rãi, đa dạng, chủ động hội nhập và có 

tính cạnh tranh cao trên phạm vi khu vực cũng nhƣ trên thế giới; 

 Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ mở rộng  

 Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án 

 Tổng mức đầu tƣ : 631,395,371 đồng (Sáu trăm ba mươi mốt tỷ ba trăm chín 

mươi lăm triệu ba trăm bảy mốt ngàn đồng) đã bao gồm lãi vay. 

 Nguồn vốn đầu tƣ :  

 - Vốn vay: 336,137,910,000 đồng chiếm 56% 

 - Vốn chủ sở hữu: 269,004,272,000 đồng chiếm 44%. 

(chƣa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng) 
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 Thời gian thực hiện :  

 - Dự án đƣợc xây dựng trong 3 năm từ năm 2013 đến năm 2015 

 - Năm 2016 dự án đi vào hoạt động 

 Vòng đời dự án : 20 năm từ năm 2016 đến năm 2035. 
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CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN 
   

II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án 

II.1.1. Môi trƣờng vĩ mô và chính sách phát triển của đất nƣớc 

 Môi trƣờng vĩ mô 

Quý I năm 2013, kinh tế-xã hội nƣớc ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp 

tục chịu ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế, nhất là khu vực đồng Euro và hầu hết các nƣớc 

trong khu vực. Một số nƣớc điều chỉnh giảm tăng trƣởng năm 2013 do tình hình kinh tế 

những tháng cuối năm 2012 không đƣợc nhƣ mong đợi. Thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa thu 

hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn đến sự trì trệ của nhiều nền kinh tế lớn. Ở trong nƣớc, 

mặc dù một số cân đối vĩ mô có những cải thiện nhƣng hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hàng tồn kho vẫn còn 

cao. Tình trạng nợ xấu chƣa đƣợc giải quyết. Trƣớc tình hình đó, ngày 07 tháng 01 năm 

2013 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo 

điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nƣớc 

năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, hỗ trợ thị trƣờng, giải quyết nợ xấu, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các 

ngành, địa phƣơng thực hiện đồng bộ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-

xã hội cả năm. 

Một số chỉ tiêu chủ yếu quý I năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%): 

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nƣớc: +4.89 

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: +2.6 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp: +4.9 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: +11.7 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu: +19.7 

- Tổng kim ngạch nhập khẩu: +17.0 

- Khách quốc tế đến Việt Nam:  -6.2 

- Vốn đầu tƣ ngân sách nhà nƣớc thực hiện so với kế hoạch năm: 18.0 

- Chỉ số giá tiêu dùng quý I năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012: +6.91 

 

Riêng về Giáo dục, theo báo cáo từ các địa phƣơng, tại thời điểm đầu năm học 

2012-2013, cả nƣớc có 13546 trƣờng mẫu giáo, tăng 402 trƣờng so với năm học trƣớc; 

15,496 trƣờng tiểu học, tăng 159 trƣờng; 10,334 trƣờng trung học cơ sở, tăng 101 

trƣờng và 2,392 trƣờng trung học phổ thông, tăng 42 trƣờng. Trong năm học này, cả 

nƣớc có 241.3 nghìn giáo viên mẫu giáo, tăng 38.7% so với năm học 2011-2012; giáo 

viên phổ thông trực tiếp giảng dạy là 834.8 nghìn ngƣời, tăng 0.8%, bao gồm: 373.5 

nghìn giáo viên tiểu học, tăng 2%; 312.1 nghìn giáo viên trung học cơ sở, tƣơng đƣơng 

năm học trƣớc và 149.2 nghìn giáo viên trung học phổ thông, giảm 0.6%. Tính đến hết 

tháng Ba năm 2013, cả nƣớc có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (trong đó 04 tỉnh, thành phố đã đƣợc 

công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2) và 63/63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
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 Chính sách phát triển giáo dục của đất nƣớc 

Trong Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012, Thủ tƣớng Chính phủ đã 

ban hành chiến lƣợc phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 nhƣ sau: 

- Mục tiêu tổng quát: 

Đến năm 2020, nền giáo dục nƣớc ta đƣợc đổi mới căn bản và toàn diện theo 

hƣớng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất 

lƣợng giáo dục đƣợc nâng cao một cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ năng 

sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng 

nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lƣợng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nƣớc và xây dựng nền kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội 

trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi ngƣời dân, từng bƣớc hình thành xã 

hội học tập. 

 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Giáo dục mầm non 

Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015; 

đến năm 2020, có ít nhất 30% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 80% trong độ tuổi mẫu giáo 

đƣợc chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ em suy dinh dƣỡng 

trong các cơ sở giáo dục mầm non giảm xuống dƣới 10%.  

+ Giáo dục phổ thông 

Chất lƣợng giáo dục toàn diện đƣợc nâng cao, đặc biệt chất lƣợng giáo dục văn 

hóa, đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật, ngoại ngữ, tin học.  

Đến năm 2020, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học là 99%, trung học cơ sở là 

95% và 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và 

tƣơng đƣơng; có 70% trẻ em khuyết tật đƣợc đi học. 

+ Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học 

Hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp và đại học; điều chỉnh cơ cấu 

ngành nghề và trình độ đào tạo, nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân 

lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo ra những con ngƣời có năng lực sáng tạo, tƣ 

duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại 

ngữ, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, năng lực tự tạo việc làm và khả năng 

thích ứng với những biến động của thị trƣờng lao động và một bộ phận có khả năng 

cạnh tranh trong khu vực và thế giới.  

Đến năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ khả năng tiếp nhận 30% số 

học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp và đại học 

đạt khoảng 70%; tỷ lệ sinh viên tất cả các hệ đào tạo trên một vạn dân vào khoảng 350 

- 400. 

+ Giáo dục thƣờng xuyên 

Phát triển giáo dục thƣờng xuyên tạo cơ hội cho mọi ngƣời có thể học tập suốt 

đời, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình; bƣớc đầu hình thành xã hội học 

tập. Chất lƣợng giáo dục thƣờng xuyên đƣợc nâng cao, giúp ngƣời học có kiến thức, 

kỹ năng thiết thực để tự tạo việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao chất 

lƣợng cuộc sống vật chất và tinh thần. 
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Kết quả xóa mù chữ đƣợc củng cố bền vững. Đến năm 2020, tỷ lệ ngƣời biết chữ 

trong độ tuổi từ 15 trở lên là 98% và tỷ lệ ngƣời biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 là 

99% đối với cả nam và nữ.  

 

II.1.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án 

 Sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học (*) 

+ Kết quả đạt được của giáo dục đại học trong những năm qua: 

1. Đa dạng hóa về loại hình trƣờng và hoàn thiện quy hoạch mạng lƣới các 

trƣờng đại học, cao đẳng. 

- Về số trƣờng: Năm 1987 cả nƣớc có 101 trƣờng đại học và cao đẳng (63 

trƣờng đại học, chiếm 62%; 38 trƣờng cao đẳng, chiếm 38%). Năm 2000, cả nƣớc có 

178 trƣờng đại học-cao đẳng, hơn một thập kỷ sau (năm 2011) số trƣờng đại học – cao 

đẳng tăng lên 419 trƣờng. 

- Về loại hình trƣờng và sở hữu: Năm 1987 cả nƣớc có 101 trƣờng đại học và 

cao đẳng công lập, không có trƣờng ngoài công lập. Năm 2000 là 178 trƣờng đại học-

cao đẳng trong đó có 30 trƣờng ngoài công lập. Đến năm 2011, số trƣờng đại học cao 

đẳng tăng lên 419 trƣờng gấp 2.3 lần so với hơn 10 năm trƣớc đó, riêng trƣờng ngoài 

công lập có 82 trƣờng chiếm 19.5%. 

- Về thực hiện quy hoạch mạng lƣới: từ năm 2000 đến 2011 đã có 241 trƣờng 

đại học cao đẳng mới đƣợc thành lập (189 trƣờng công lập và 52 trƣờng ngoài công 

lập). Theo số liệu năm 2010, cả nƣớc có 35/63 tỉnh có trƣờng đại học mới, trong đó: 

23 tỉnh có thêm 1 trƣờng, 10 tỉnh có thêm 2-3 trƣờng, riêng thành phố Hồ Chí Minh có 

thêm 18 trƣờng đại học và Hà Nội (mở rộng) có thêm 23 trƣờng, chiếm tỉ lệ 43% số 

trƣờng đại học mới và nâng cấp. 

Nhận xét về kết quả phát triển mạng lƣới các trƣờng đại học và cao đẳng: 

- Công tác xã hội hóa giáo dục đƣợc đẩy mạnh, nguồn lực trong xã hội đầu tƣ 

cho giáo dục huy động ngày càng nhiều. 

- Hệ thống các cơ sở giáo dục đại học đƣợc phát triển đúng theo định hƣớng 

quy hoạch, phân bố trên phạm vi cả nƣớc. Năm 2010, đã có 40/63 tỉnh, thành phố có 

trƣờng đại học (đạt tỉ lệ 95%) và có 62/63 tỉnh thành có ít nhất 1 trƣờng cao đẳng hoặc 

đại học (đạt tỉ lệ 98%, trừ tỉnh Đăk Nông chƣa có trƣờng đại học, cao đẳng nào). 

- Các trƣờng đại học công lập đã giữ đƣợc vai trò nòng cốt trong đào tạo nhân 

lực (tổng quy mô đào tạo đại học cao đẳng năm 2011 là 2208 nghìn sinh viên, quy mô 

các trƣờng công lập là 1873.1 nghìn sinh viên chiếm tỉ lệ 84%. 

- Các trƣờng ngoài công lập phát triển nhanh về số lƣợng, năm 2000 có 30 

trƣờng ngoài công lập, đến năm 2011 có 82 trƣờng tăng 2.6 lần. Quy mô đào tạo tại 

các trƣờng cao đẳng, đại học ngoài công lập là 335 nghìn sinh viên, chiếm 15.1% so 

với tổng số sinh viên. 

2. Công bằng xã hội đƣợc thực hiện tốt hơn, số con em diện chính sách, miền 

núi, dân tộc, vùng sâu, vùng xa đƣợc thu hút ngày càng đông vào các trƣờng đại học 

và cao đẳng. 

3. Cơ cấu trình độ, ngành nghề đào tạo thay đổi theo xu hƣớng hợp lý (tỷ lệ đào 

tạo các ngành kỹ thuật – công nghệ, nông – lâm – ngƣ, y dƣợc, văn hóa- nghệ thuật 

tăng; đào tạo nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực công nghệ, thông tin, sinh học, vật 

liệu mới đƣợc ƣu tiên. Ngoài ra, hình thức đào tạo cũng đa dạng hơn, bao gồm: đào tạo 
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chính quy tập trung và giáo dục thƣờng xuyên/ đào tạo không chính quy (vừa làm vừa 

học, đào tạo từ xa và tự học có hƣớng dẫn. 

4. Chất lƣợng giáo dục đại học bƣớc đầu đƣợc kiểm soát và từng bƣớc đƣợc cải 

thiện. 

5. Hợp tác quốc tế: 

- Trong thời gian qua, chúng ta đã đàm phán ký kết đƣợc các thỏa thuận công 

nhận tƣơng đƣơng bằng cấp giữa Việt Nam với 10 nƣớc trên thế giới. 

- Trong gần 10 năm từ năm 2000 đến tháng 10/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 

cử 7.039 lƣu học sinh đi nƣớc ngoài bằng ngân sách nhà nƣớc và hiệp định. 

- Cả nƣớc có trên 30 trƣờng đại học có chƣơng trình hợp tác quốc tế tốt, có hiệu 

quả, đã đạt đƣợc thỏa thuận công nhận liên thông chƣơng trình với các trƣờng đại học 

nƣớc ngoài. 

- Trong những năm gần đây, sinh viên nƣớc ngoài đến học tại các trƣờng đại 

học của Việt Nam ngày một tăng. 

 

+ Đánh giá tổng quát: 

1. Những thành tựu nổi bật của giáo dục đại học nƣớc ta từ năm 1986 

- Cung cấp hàng triệu nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học, hàng vạn lao động 

có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho đất nƣớc. Đây là lực lƣợng chủ lực, nòng cốt của quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, của phát triển đất nƣớc trong thời kỳ đổi 

mới và hội nhập quốc tế. 

- Năng lực đào tạo và quy mô đào tạo tăng cao. 

- Hệ thống cơ sở đào tạo đại học đã phủ gần kín cả nƣớc. 

- Đầu tƣ của nhà nƣớc cho giáo dục đại học tăng nhanh, cơ chế tài chính cho 

giáo dục đại học đã bắt đầu đƣợc đổi mới. Nguồn nhân lực của xã hội đầu tƣ cho giáo 

dục đại học tăng nhanh. 

- Đã bắt đầu hình thành hệ thống quản lý chất lƣợng giáo dục đại học trong cả 

nƣớc và trong cơ chế nhà nƣớc, nhà trƣờng và ngƣời dân giám sát chất lƣợng giáo dục 

và đầu tƣ cho giáo dục. 

- Quan hệ quốc tế  phát triển tƣơng đối nhanh cả cấp quốc gia và cấp trƣờng. 

2. Những hạn chế chủ yếu trong giáo dục đại học 

- Việc quản lý nhà nƣớc về giáo dục đại học còn nhiều bất cập, trì trệ là nguyên 

nhân cơ bản của việc chất lƣợng giáo dục đại học không có cải thiện đáng kể trên diện 

rộng. Nếu không có giải pháp kiên quyết, có tính đột phá, chất lƣợng giáo dục đại học 

sẽ ngày càng tụt hậu trƣớc đòi hỏi của phát triển đất nƣớc. 

- Chất lƣợng giáo dục đại học nói chung, trong đó đặc biệt là đào tạo thạc sỹ, 

tiến sỹ còn nhiều hạn chế, đang và sẽ gây hậu quả cho nền kinh tế trong thời gian 

tƣơng đối dài. 

3. Nguyên nhân của các thành tựu 

- Sự quan tâm lớn, liên tục của Đảng, Quốc Hội và Chính phủ cho sự nghiệp 

giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đã ban hành các quy hoạch phát triển giáo dục đại học dài hạn, các chƣơng trình 

mục tiêu, quyết định các chƣơng trình đề án lớn, có tác dụng lâu dài (cho sinh viên 

nghèo vay để học, xây dựng các đại học quốc gia, các chƣơng trình tiên tiến, các đại 

học xuất sắc, ký túc xá cho sinh viên,…). 
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- Đội ngũ nhà giáo tận tình với nghề, sinh viên có truyền thống hiếu học, nhân 

dân có truyền thống cho giáo dục. 

- Cán bộ quản lý giáo dục ở cơ sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo nỗ lực khắc phục 

khó khăn, sáng tạo giải quyết các nhiệm vụ thực tế đặt ra. 

- Ngành giáo dục đã tận dụng đƣợc các cơ hội hợp tác quốc tế để hiện đại hóa 

giáo dục đại học. 

 

4. Nguyên nhân các hạn chế, yếu kém 

- Hệ thống giáo dục bị chi phối cùng lúc bởi nhiều loại quy luật: quy luật sƣ 

phạm,  quy luật quản lý hệ thống, quy luật kinh tế và quy luật xã hội. Các cán bộ quản 

lý giáo dục đại học, nhất là cấp quốc gia không đƣợc quy hoạch và đào tạo có hệ 

thống, để có thể nắm vững các loại quy luật trên, vận dụng sáng tạo trong công tác, do 

đó yếu kém kéo dài mà không khắc phục đƣợc. 

- Hệ thống quản lý giáo dục đại học còn nặng chiều chỉ đạo từ trên xuống, xin  

từ dƣới lên, chƣa có cơ chế buộc lãnh đạo cấp trên phải nghe cơ sở, cấp dƣới ở mức 

cần thiết, chƣa có cơ chế sàng lọc cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ. 

(*) (Theo Báo cáo số 760-BC-BGDDT ngày 29 tháng 10 năm 2009 và Số liệu 

của Tổng cục Thống kê) 

 

 Điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực thực hiện dự án 

Trong hơn 30 năm qua, nền kinh tế nƣớc ta đã có những chuyển đổi đáng khích 

lệ từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trƣờng và từ một 

nƣớc rất nghèo trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Nhờ vậy, mức 

sống của ngƣời dân Việt Nam ngày một nâng cao. Đi đôi với sự phát triển của đất 

nƣớc phải kể đến sự đóng góp đáng kể của Tp.HCM – thành phố đƣợc đánh giá là đầu 

tàu của cả Việt Nam.  

Động lực thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế của Tp.HCM đối với cả nƣớc thể hiện ở 

vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hoá, khoa học kỹ thuật của cả nƣớc; ở mức 

đóng góp vào khoảng 1/5 GDP của cả nƣớc và 1/3 tổng thu ngân sách nhà nƣớc. Riêng 

năm 2012 là năm rất khó khăn của kinh tế Tp.HCM nhƣng tốc độ tăng trƣởng GDP 

vẫn gấp 1.83 lần so với cả nƣớc. Ngoài kinh tế-xã hội phát triển, Tp.HCM còn có một 

vị trí địa lý đặc biệt quan trọng; là nơi kết nối giao thông thuận lợi về đƣờng bộ, đƣờng 

sông, đƣờng biển và hàng không giữa 2 miền Đông và Tây Nam bộ với khu vực Đông 

Nam Á, liên thông vào mạng lƣới chung về giao thông với Châu Á và thế giới; ở giữa 

khu vực Đông Nam Á nên có các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hoá. 

Hiện tại, Tp.HCM đang tập trung phát triển chín nhóm ngành dịch vụ trọng 

điểm, trong đó tập trung nâng cao tỷ trọng các ngành dịch vụ thƣơng mại; tài chính, 

ngân hàng; dịch vụ cảng, kho bãi, hậu cần hàng hải và xuất-nhập khẩu, vận tải đa 

phƣơng thức, phát huy lợi thế của hệ thống cảng biển; du lịch, bất động sản, công 

nghệ. Đồng thời phát triển Tp.HCM thành trung tâm dịch vụ thƣơng mại quốc tế của 

cả nƣớc và khu vực Đông Nam Á; đa dạng các loại hình thƣơng mại bán lẻ hiện đại 

kết hợp du lịch mua sắm; phát triển thƣơng mại điện tử. Bên cạnh đó, Tp.HCM cũng 

đang nỗ lực thu hút nguồn lực xã hội đầu tƣ vào lĩnh vực khoa học, công nghệ và tƣ 

vấn để tạo bƣớc phát triển đột phá trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và sở hữu trí 

tuệ. 



 

 

Đơn vị tƣ vấn: www.lapduan.com.vn – 08.39118552       Trang 8 

 

 

DỰ ÁN: MỞ RỘNG QUY MÔ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ABC 

 Trong những năm qua, Tp.HCM luôn đƣợc nhắc đến là trung tâm lớn về giáo 

dục và đào tạo. Hệ thống giáo dục phát triển khá hoàn thiện từ giáo dục tiểu học đến 

bậc đại học và sau đại học. Tp.HCM vẫn là nơi quy tụ đào tạo nguồn nhân lực có chất 

lƣợng cao, góp phần quan trọng cho đất nƣớc. Đồng thời cũng là nơi phát triển mạnh 

về khoa học, công nghệ; hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật... song vẫn chƣa đáp 

ứng yêu cầu, chƣa ngang tầm của một thành phố lớn, đô thị đặc biệt. Thành phố sẽ 

quyết tâm trong việc nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo. Hoàn thiện cơ sở vật 

chất, hệ thống trƣờng lớp; đặc biệt là chú trọng việc đề cao đạo đức trách nhiệm của 

đội ngũ giáo viên và đội ngũ quản lý giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ; thực hiện chủ trƣơng 

đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cƣờng 

liên kết quốc tế. 

 

 Lịch sử phát triển của Trƣờng Đại học ABC 

Trƣờng Đại Học ABC đƣợc thành lập theo quyết định số ….……… của Thủ 

tƣớng Chính phủ.  

   Sau hơn 15 năm hoạt động và phát triển, Trƣờng Đại học ABC đã trở thành một 

thƣơng hiệu uy tín về giáo dục Đại học, đào tạo có chất lƣợng về các ngành Kinh tế; 

Du lịch; Kỹ thuật; Khoa học xã hội & Nhân văn tại khu vực phía Nam và trong cả 

nƣớc, gần 15,000 sinh viên đã tốt nghiệp với 30 ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ 

đại học, cao đẳng. Sinh viên tốt nghiệp Trƣờng Đại học ABC hiện đang làm việc trong 

nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau tại các vùng miền của đất nƣớc. Trong số đó, 

nhiều sinh viên đã thành đạt, giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, đƣợc các công ty, tổ chức tin 

tƣởng, đánh giá cao. 

         Xác định đội ngũ giảng viên là nhân tố cốt lõi, là “linh hồn” của một trƣờng đại 

học, Nhà trƣờng tìm kiếm, mời những giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học về công tác và gắn bó lâu dài với Trƣờng. Hiện nay, đội ngũ 

giảng viên của Trƣờng là 460 giảng viên có uy tín (bao gồm cơ hữu và thỉnh giảng), 

trong đó trên 70% là thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sƣ, giáo sƣ. 

         Chƣơng trình đào tạo các ngành của Nhà trƣờng theo định hƣớng trang bị kiến 

thức cơ bản nhƣng cũng mang tính ứng dụng, chú trọng kỹ năng thực hành, thực tập, 

đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu làm việc ở lĩnh vực chuyên 

môn hẹp cũng nhƣ năng lực thích ứng với những biến động của thực tiễn. 

           Với sự hỗ trợ về quản trị và tài chính, Trƣờng Đại học ABC từng ngày từng giờ 

thay đổi mạnh mẽ. Bộ máy nhân sự đƣợc kiện toàn, bổ sung thêm các chuyên gia giàu 

kinh nghiệm quản lý, đội ngũ giảng viên đƣợc bổ sung thêm nhiều giảng viên có trình 

độ cao, tốt nghiệp các trƣờng đại học có uy tín trong nƣớc và nƣớc ngoài. Cơ sở đào 

tạo tại Số ……. Quận Tân Bình; Số ……. Quận … đƣợc tu bổ, xây dựng, trang bị mới. 

Cơ sở ……. chuẩn bị xây dựng để làm khu Hiệu bộ và văn phòng các khoa. Ngoài ra, 

một khu Ký túc xá cho sinh viên với 700 chỗ ở sẽ đƣợc xây dựng tại địa chỉ …; một 

toà nhà ngay …., đƣợc đƣa vào hoạt động để phục vụ tuyển sinh, các khoá đào tạo 

ngắn hạn, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế.    

        Trong chiến lƣợc dài hạn, Khuôn viên đại học (Campus) theo chuẩn mực quốc 

tế sẽ đƣợc Trƣờng Đại học ABC triển khai tại …. trên diện tích gần 60.000 m
2
, đã 

đƣợc Ban quản lý …. và UBND Tp.HCM quy hoạch, giao đất. 

         Thông qua quan hệ hợp tác uy tín của Trƣờng, sinh viên đƣợc bảo đảm thực 

hành, thực tập tại các doanh nghiệp, các tổ chức có uy tín tại Tp.HCM và khu vực phía 
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Nam. Đặc biệt, đƣợc các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM, Hiệp 

hội Doanh nghiệp một số tỉnh, thành phía Nam, Nam Tây Nguyên hỗ trợ thực tập, tài 

trợ học bổng, ƣu tiên tuyển dụng. 

          Trong thời gian tới, Trƣờng Đại học ABC tiếp tục mở những ngành đào tạo mới 

trong các lĩnh vực kỹ thuật, nông nghiệp, công nghệ…; triển khai đào tạo sau đại học 

một số ngành trong năm 2013; xúc tiến, triển khai các chƣơng trình liên kết đào tạo 

quốc tế với các trƣờng đại học Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu. 

Với năng lực và tâm huyết nghề nghiệp của tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ-

giảng viên-nhân viên, Trƣờng Đại học ABC đang từng bƣớc phát triển vững chắc để 

trong một tƣơng lai không xa sẽ là một trƣờng đại học phi lợi nhuận, là một trƣờng có 

uy tín trong hệ thống các trƣờng đại học Việt Nam, sao cho mỗi sinh viên, giảng viên - 

cán bộ - nhân viên đều có quyền tự hào, hãnh diện là thành viên dƣới mái trƣờng Đại 

học ABC. 

 

II.1.3. Căn cứ pháp lý của 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 Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN 

Việt Nam; 

 Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

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

Việt Nam; 

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

Việt Nam; 

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

CHXHCN Việt Nam; 

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

Việt Nam; 

 Luật Kinh doanh Bất động sản số 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 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

 Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 
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2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Giáo dục; 

 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 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 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; 

 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 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; 

 Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6  năm 2012 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về chiến lƣợc phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020; 

 Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ Ban 

hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, chia, tách, giải thể trƣờng đại 

học;  

 Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ v/v 

phê duyệt mạng lƣới quy hoạch các trƣờng đại học cao đẳng giai đoạn 2006-2020; 
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 Quyết định số 5311/QĐ-UBND ngày 27/11/2007 của Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ 

Chí Minh v/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 

năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

 

 Các tiêu chuẩn áp dụng 

 Dự án Mở rộng quy mô trường đại học ABC đƣợc thực hiện 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); 

 QCVN 01/2008/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

 TCVN 978/1984  : Tiêu chuẩn thiết kế trƣờng học 

 TCXD 27/1991 : Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trang thiết bị trong nhà ở và 

công trình công cộng. 

 TCXDVB 356 -2005 : Kết cấu BT và BTCT. Tiêu chuẩn thiết kế. 

 TCXDVN 338- 2005 : Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế 

 TCVN 2737 – 1995 : Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế. 

 TCVN 40 – 1987 : Kết  cấu xây dựng và nền – Tiêu chuẩn thiết kế 

 TCVN 5574 – 1991 : Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế. 

 

II.2. Mục tiêu của dự án 

II.2.1. Mục tiêu chung 

Tăng cƣờng cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực đào tạo của Trƣờng Đại học 

ABC, hƣớng tới mục tiêu trở thành trƣờng đại học dân lập hàng đầu Việt Nam, ngang 

tầm khu vực và quốc tế; góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và đào 

tạo nhân tài đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân. 

 

II.2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Tạo cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm gia tăng nguồn nhân lực đa 

ngành chất lƣợng cao; 

- Tạo cho sinh viên môi trƣờng học tập và nghiên cứu tiện nghi, hiện đại nhằm 

không ngừng nâng cao chất lƣợng với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến 

thân, lập nghiệp và sáng tạo trong nền kinh tế thị trƣờng; 

- Mang lại cho cán bộ, giảng viên trong nhà trƣờng môi trƣờng làm việc thuận lợi 

để phát huy, cống hiến năng lực, trí tuệ cho sự nghiệp đào tạo và phát triển của Nhà 

trƣờng; 

- Phấn đấu trở thành trƣờng dân lập hàng đầu Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực 

và nghiên cứu khoa học chất lƣợng cao; 

- Có khả năng hợp tác, đào tạo quốc tế rộng rãi, đa dạng, chủ động hội nhập và có 

tính cạnh tranh cao trên phạm vi khu vực cũng nhƣ trên thế giới; 
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II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tƣ dự án 

 Trong thời đại ngày nay, không ai còn nghi ngờ sự tƣơng tác giữa phát triển 

kinh tế và phát triển giáo dục. Ngân hàng thế giới (WB) đã từng đƣa ra một báo cáo 

xếp hạng sự giàu nghèo của mỗi quốc gia, theo đó tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

không còn là tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá. Qua báo cáo này, WB đánh giá rất cao 

vai trò, tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên, của chất lƣợng môi trƣờng, của một 

nền giáo dục và tính cơ động của xã hội. Rõ ràng, giáo dục đào tạo đang là vấn đề cần 

thiết đƣợc các quốc gia trên thế giới quan tâm, đã thực sự trở thành quốc sách hàng 

đầu của mỗi quốc gia.  

  Hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục cũng nhƣ tình hình phát triển kinh tế xã 

hội của đất nƣớc và nhất là những khó khăn về cơ sở vật chất của trƣờng ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng giáo dục, Trƣờng Đại học ABC chúng tôi quyết định đầu tƣ dự án “Mở 

rộng quy mô Trƣờng Đại học ABC” tại huyện Bình Chánh, Tp.HCM với tổng diện 

tích 59,000m
2
. Dự án này không chỉ phù hợp với chính sách phát triển giáo dục của 

Tp.HCM và Chính phủ Việt Nam nói chung mà còn phù hợp với mạng lƣới quy hoạch 

các trƣờng đại học cao đẳng giai đoạn 2006-2020 của Thủ tƣớng chính phủ nói riêng.  

  Tóm lại, với năng lực và tâm huyết nghề nghiệp của tập thể lãnh đạo, đội ngũ 

cán bộ-giảng viên-nhân viên Trƣờng Đại học ABC, chúng tôi tin tƣởng dự án “Mở 

rộng quy mô Trƣờng Đại học ABC” hội tụ những căn cứ và điều kiện cần thiết để thực 

hiện; đồng thời đây chính là một đầu tƣ cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.  
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CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 
 

III.1. Địa điểm đầu tƣ 

Dự án Mở rộng quy mô trường Đại học ABC đƣợc xây dựng tại huyện Bình 

Chánh, Tp.HCM 

 Xem chi tiết vị trí khu đất trong bản đồ quy hoạch chi tiết Trường Đại học ABC 

tỷ lệ 1/20.000. 

 

III.2. Khí hậu  

Khí hậu khu vực xây dựng dự án mang đặc trƣng của khí hậu Nam Bộ, chịu ảnh 

hƣởng tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa. Khí hậu có 2 mùa rõ rệt, mùa mƣa từ tháng 

5 đến tháng 11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.  

 Nhiệt độ: cao đều trong năm và ít thay đổi, trung bình 28
o
C, nhìn chung tƣơng 

đối điều hòa trong năm. Nhiệt độ cao nhất là 39
o
C và thấp nhất là 25.7

o
C. 

 Ẩm độ: trung bình cả năm vào khoảng 75%.  

 Mƣa: lƣợng mƣa trung bình 2,100mm). Mƣa tập trung từ tháng 6 đến tháng 

11, các tháng khác hầu nhƣ không có mƣa.  

 Gió: hƣớng gió thay đổi nhiều trong năm, chủ yếu là gió Tây Nam và Đông - 

Đông Nam. Tốc độ gió trung bình là 3m/s, mạnh nhất là 22.6 m/s. Hầu nhƣ không có 

bão (nếu có chỉ có gió cấp thấp do ảnh hƣởng bão từ nơi khác đến).  

 Bức xạ: tổng bức xạ mặt trời tƣơng đối lớn là 368Kcal/cm
2
. 

 Độ bốc hơi: Trung bình: 3.7 mm/ngày; Cao tuyệt đối: 13.8 mm/ngày. 

 

III.3. Địa hình 

Ðịa hình tƣơng đối bằng phẳng, cao độ thấp so với khu vực lân cận. 

 

III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án 

III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất 

  Khu đất hiện tại đã đƣợc đền bù giải tỏa, đƣợc UBND Thành phố HCM giao 

đất để xây dựng Trƣờng Đại học ABC. 

  

III.4.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

 Hiện trạng giao thông: Khu đất xây dựng công trình tiếp giáp với ..... 

 Hệ thống điện, cấp thoát nƣớc, viễn thông đầy đủ. 

   

III.5. Nhận xét chung  

Nhìn chung, khu đất dự án đƣợc quy hoạch rất thuận lợi để xây dựng trƣờng đại 

học tiêu chuẩn quốc tế. 
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CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
 

IV.1. Quy mô dự án 

IV.1.1. Quy hoạch sử dụng đất 

- Tổng diện tích khu đất: 59,000 m
2
 

 
- Bảng cân bằng sử dụng đất 

STT Loại đất Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ (%) Chỉ tiêu 

(m
2
/chỗ 

học) 

A Đất xây dựng trƣờng 47,096 92.20  

1 Đất học tập 30,000 58.74 30.0 

2 Đất ký túc xá 7,096 13.89 10.0 

3 Đất TDTT 10,000 19.57 10.0 

B Đất giao thông ngoài ranh xây 

dựng trƣờng 

3,976 7.80  

1 Đƣờng khu vực 20m 1,892 3.70  

2 Đƣờng khu vực 14m 2,084 4.10  

 

(Xem chi tiết bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỉ lệ 1/500) 

 

IV.1.2. Các hạng mục công trình 

 Dự án có các hạng mục sau: 

+ Khu hành chính 

 + Hội trƣờng 900 chỗ 

 + Thƣ viện 

 + Giảng đƣờng 

 + Sân tập trung làm lễ 

 + Vƣờn tĩnh 

 + Ký túc xá 

 + Nhà thi đấu 

 + Sân bóng đá ngoài trời 

 + Đƣờng chạy 

 + Hồ bơi ngoài trời 

 + Sân cát nhảy xa 

 + Sân bóng chuyền 

 + Sân cầu lông 

 + Bãi xe ngoài trời 

 + Trạm kỹ thuật điện nƣớc 

 + Nhà bảo vệ 

 (Xem chi tiết Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỉ lệ 1/500) 

 

IV.2. Thời gian thực hiện dự án 

 - Dự án đƣợc xây dựng trong 3 năm từ năm 2013 đến năm 2015. 

 - Năm 2016 dự án đi vào hoạt động. 
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CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

 

V.1. Đánh giá tác động môi trƣờng 

V.1.1. Giới thiệu chung 

  Trƣờng Đại học ABC đƣợc mở rộng tại huyện Bình Chánh, Tp.HCM. Mục đích 

của công tác đánh giá tác động môi trƣờng là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực 

và tiêu cực ảnh hƣởng đến khu vực trƣờng học 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 trƣờng học khi dự án đƣợc thực 

thi, đáp ứng đƣợc các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trƣờng.  

 

V.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; 

- Thông tƣ số 05/2008/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 

18/12/2008 về việc hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động 

môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng. 

- Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ và 

Môi trƣờng ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trƣờng 

khu công nghiệp. 

- Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ và 

Môi trƣờng ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi 

trƣờng bắt buộc áp dụng. 

- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh 

mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại. 

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

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài 

Nguyên và Môi trƣờng về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi 

trƣờng và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 

35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trƣởng Bộ KHCN và Môi 

trƣờng. 

 

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

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

vực Trƣờng Đại học ABC và khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến môi trƣờng giảng 
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dạy, học tập của giảng viên-sinh viên. 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: 

 

V.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 (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 tải 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.  

 

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

+ Ô nhiễm không khí: 

Khí thải của các phƣơng tiện. 

Khí thải từ máy móc (máy in, máy điều hòa nhiệt độ, máy photocopy) trong lớp  

học. 

+ Ô nhiễm nƣớc thải: 

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.  

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 thực phẩm dƣ thừa và các loại bao bì 

(giấy bìa, chất dẻo, thủy tinh…).  

 

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

V.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.  
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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 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.  

 

V.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 trƣờng học, 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.  

+ Giảm thiểu ô nhiễm nƣớc thải: 

Nƣớc thải của trƣờng học 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 khu dân cƣ 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 đƣơc 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.  

 

V.4. 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 Ban Quản trị 

Trƣờng Đại học ABC đã cho phân tích nguồn gốc gây ô nhiễm và đƣa ra các biện pháp 
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giảm thiểu các tác động tiêu cực, đảm bảo đƣợc môi trƣờng làm việc, học tập 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 VI: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
 

VI.1. Tên trƣờng 

 Tên tiếng Việt: Trƣờng Đại học ABC. 

  

 

VI.2. Địa điểm mở rộng 

  Huyện Bình Chánh, Tp.HCM. 

 

VI.3. Mục tiêu của trƣờng 

- Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dƣỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, 

công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; 

- Đào tạo ngƣời học có phẩm chất chính trị , đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp, năng lƣc̣ nghiên cƣ́u và phát triển ƣ́ng duṇg khoa hoc̣ và công nghê ̣

tƣơng xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm 

nghề nghiệp, thích nghi với môi trƣờng làm viêc̣; có ý thức phục vụ nhân dân. 

- Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm 

vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng 

làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành đƣợc đào tạo; 

 

VI.4. Quy mô tuyển sinh và hình thức tuyển sinh 

VI.4.1. Quy mô tuyển sinh 

Quy mô: 4,000 sinh viên/ năm. 

 

VI.4.2. Hình thức tuyển sinh 

- Trƣờng Đại học ABC không tổ chức thi tuyển sinh, mà tuyển sinh theo hình 

thức xét tuyển (xét tuyển trong cả nƣớc). 

- Thí sinh có Nguyện vọng 1 (NV1) vào Trƣờng Đại học ABC nộp hồ sơ đăng 

ký dự thi ở một trƣờng bất kỳ có tổ chức thi với khối thi và bậc học (ĐH hoặc CĐ) phù 

hợp. 

- Thí sinh đăng ký NV1 vào Trƣờng Đại học ABC, có kết quả thi ĐH, CĐ bằng 

hoặc cao hơn điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho năm tuyển sinh 2013, 

đƣợc nhà trƣờng xét trúng tuyển. 

- Thí sinh không trúng tuyển NV1 vào một trƣờng ĐH, CĐ bất kỳ, nhƣng có kết 

quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, có nguyện 

vọng học tại Trƣờng Đại học ABC, có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Nguyện vọng 

bổ sung trong thời gian quy định. 

- Trƣờng Đại học ABC xét tuyển Nguyện vọng bổ sung vào các ngành ĐH theo 

kết quả thi ĐH; xét tuyển vào các ngành CĐ theo kết quả thi cả ĐH và CĐ. 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, nếu không trúng tuyển đƣợc Nhà trƣờng xét 

tuyển vào các ngành CĐ tƣơng ứng hoặc có cùng khối thi xét tuyển. 

- Thí sinh đƣợc lựa chọn ngành học, chuyển đổi ngành học theo nguyện vọng 

sau khi trúng tuyển, nếu có điểm trúng tuyển và khối thi phù hợp; 
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- Trƣờng Đại học ABC xét tuyển thẳng những thí sinh đủ điều kiện về tuyển 

thẳng theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 

VI.5. Sơ đồ tổ chức bộ máy 

 
 Hội đồng quản trị 

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị:  

- Các Thành viên HĐQT: 

+ PGS.TS.  

+ TS.  

+ ThS.  

+ ThS.  

+ ThS.  

+ ThS.  

+ ThS.  

+ Ông  

+ Bà  

 

 Ban Giám hiệu 

- Hiệu trƣởng: PGS.TS.  

- Các Phó Hiệu trƣởng: 

+ TS.  

+ ThS.  

+ Ông  
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VI.5.1. Phòng tổ chức hành chính 

Là đơn vị chức năng tham mƣu, giúp việc cho Hiệu trƣởng trong công tác tổ 

chức cán bộ, quản lý nhân sự, pháp chế và lao động - tiền lƣơng; công tác hành chính, 

văn thƣ, lễ tân; công tác tổng hợp; công tác bảo vệ an ninh – trật tự của Trƣờng. 

 Phòng có trách nhiệm tổ chức, quản lý, hƣớng dẫn các đơn vị thực hiện công 

tác hành chánh, văn thƣ, lƣu trữ theo qui định. Tiếp nhận, phân loại các thông tin đến 

và đi, xử lý sơ bộ, trình các cấp có thẩm quyền xử lý thông tin và văn bản nhanh 

chóng, kịp thời. Kiểm tra thể thức, nội dung văn bản của tất cả các đơn vị trong toàn 

Trƣờng trƣớc khi trình lãnh đạo ký và ban hành. 

Quản lý chặt chẽ, an toàn các con dấu, hồ sơ lƣu trữ, tổng đài điện thoại, máy 

fax theo qui định. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, điều phối phòng họp; tổ chức và 

phục vụ các cuộc họp, làm việc, ngày lễ, hội, tiếp khách của lãnh đạo Trƣờng. Lập lịch 

công tác tuần, tổng hợp thông tin hoạt động toàn Trƣờng hàng tháng. Tổng hợp, xây 

dựng chƣơng trình, kế hoạch công tác hàng tháng, học kỳ, năm học. Theo dõi, đôn đốc 

các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trƣờng. 

Là thƣờng trực Hội đồng thi đua – khen thƣởng và kỉ luật của Nhà trƣờng. Tổ 

chức thực hiện công tác thi đua – khen thƣởng; theo dõi, đề xuất việc thi đua khen 

thƣởng trong toàn Trƣờng, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thƣởng 

trình cấp trên. 

Chịu trách nhiệm chủ trì việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của các đơn vị trong Trƣờng; chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành 

các qui chế, qui định của Trƣờng. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng bộ máy và đội 

ngũ làm việc phù hợp với tình hình phát triển của Trƣờng theo từng giai đoạn. Đề 

xuất, xây dựng kế hoạch tuyển dụng; đề xuất việc và sử dụng, bố trí đội ngũ CB-GV-

NV, bổ nhiệm cán bộ, điều chuyển công tác. 

 

VI.5.2. Phòng kế hoạch tài chính 

Phòng Kế hoạch – Tài chính dƣới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám hiệu, chịu 

trách nhiệm về mảng tài chính, hoạt động theo nguyên tắc : tự cân đối thu chi, duy trì 

các hoạt động phát triển nhà trƣờng và bảo toàn phát triển nguồn tài chính. 

Công việc của phòng gồm hai hoạt động chính : công tác lập kế hoạch và báo 

cáo tài chính. Với việc lập dự toán định kỳ theo năm tài chính và năm học … Phòng đã 

đƣa ra đƣợc dự báo về các nguồn thu, khoản chi trong giai đoạn sắp tới, nhằm giúp 

lãnh đạo trƣờng có những nhận định, đánh giá đúng đắn về công tác tài chính cũng 

nhƣ điều chỉnh kịp thời các định mức chi, cải thiện nguồn thu … giúp ổn định trƣờng 

vƣợt qua giai đoạn khó khăn. 

            Ngoài việc cung cấp các thông tin tài chính cho lãnh đạo và các Phòng, Khoa 

trong công tác quản trị, Phòng còn lập các báo cáo tài chính theo quy định của nhà 

nƣớc đối với các trƣờng ngoài công lập, báo cáo lên Bộ GD & ĐT, cơ quan Thuế hoặc 

báo cáo với các cơ quan có liên quan khi có yêu cầu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với 

các cơ quan nhà nƣớc. 

 

VI.5.3. Phòng quản lý đào tạo 

Phòng Quản lý Đào tạo có những chức năng chính yếu sau: 

- Tham mƣu cho Hiệu trƣởng về các lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, tốt nghiệp, 

liên kết, hợp tác đào tạo; 



 

 

Đơn vị tƣ vấn: www.lapduan.com.vn – 08.39118552       Trang 22 

 

 

DỰ ÁN: MỞ RỘNG QUY MÔ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ABC 

- Quản lý, giám sát việc thực hiện công tác đào tạo của các đơn vị trực thuộc 

Trƣờng (khoa, trung tâm),  bao gồm: nội dung, chƣơng trình đào tạo, kế hoạch giảng 

dạy theo học kỳ, năm học, khóa học, chất lƣợng đào tạo; 

- Công tác chuyên môn: quản lý hồ sơ, dữ liệu sinh viên trong toàn Trƣờng; 

biên chế các lớp tuyển sinh và danh sách sinh viên các lớp biên chế theo mỗi năm; 

quản lý các môn chung (môn ghép lớp, trừ các môn Lý luận chính trị); tổ chức dạy và 

cấp chứng chỉ các môn GDTC, GDQP; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 

học, học kỳ; kế hoạch tuyển sinh, tốt nghiệp; quản lý phân bổ phòng học, giảng đƣờng, 

bố trí lịch thi kết thúc học phần; quản lý các chƣơng trình đào tạo; cấp các loại giấy 

chứng nhận, xác nhận kết quả, tình trạng học tập của HSSV; giải quyết các trƣờng hợp 

chuyển trƣờng, chuyển ngành, chuyển khóa, xin thôi học, bảo lƣu kết quả học tập, kết 

quả tuyển sinh; xét lên lớp, ngƣng học tạm thời, buộc thôi học theo kết quả học tập 

định kỳ hàng năm vào tháng 10. 

 

VI.5.4. Phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế 

Tham mƣu cho Ban Giám Hiệu về các hoạt động nghiên cứu khoa học của 

giảng viên, sinh viên trƣờng Đại học ABC 

- Xuất bản Đặc San Khoa học ABC, Bản tin ABC; 

- Tổ chức các Hội thảo khoa học dành cho Giảng viên, Hội thảo khoa học Sinh 

viên cấp trƣờng, hỗ trợ các khoa tổ chức các hội thảo khoa học; 

- Triển khai, đôn đốc sinh viên các khoa tham gia giải thƣởng NCKH các cấp; 

- Thành lập hội đồng bảo vệ đề cƣơng, hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trƣờng;   

- Tìm kiếm các đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài trƣờng 

 

VI.5.5. Phòng khảo thí và quản lý chất lƣợng 

Tham mƣu cho Hiệu trƣởng về chủ trƣơng, kế hoạch, biện pháp tổ chức kiểm 

định chất lƣợng nhằm đảm bảo chất lƣợng trong đào tạo và trong các hoạt động khác 

của nhà trƣờng. 

Thống nhất quản lý và tổ chức công tác kiểm định chất lƣợng trong toàn trƣờng 

theo các quy chế hiện hành. 

Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trƣởng ban hành các văn bản hƣớng dẫn công 

tác Đảm bảo chất lƣợng. Hƣớng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn 

vị trong trƣờng. 

Xây dựng quy trình, kế hoạch đảm bảo chất lƣợng của Nhà trƣờng. 

Thƣờng xuyên giám sát các hoạt động đảm bảo chất lƣợng nhằm không ngừng 

nâng cao chất lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng. 

Nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định chất lƣợng (tự đánh giá và đánh 

giá ngoài) của trƣờng. Phối hợp với các đơn vị, quản lý và hoàn thiện hồ sơ chất 

lƣợng. Tham mƣu cho Ban giám hiệu và chủ đạo xây dựng, thực hiện các kế hoạch 

khắc phục, đảm bảo và nâng cao chất lƣợng giáo dục của Nhà trƣờng và các đơn vị. 

Chủ đạo tổ chức khảo sát chất lƣợng giáo dục của Trƣờng trong đội ngũ cán bộ 

- giảng viên – nhân viên, sinh viên và sinh viên đã tốt nghiệp. 

Xây dựng kế hoạch tự đánh giá cuối năm của toàn trƣờng. 

Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh 

giá chất lƣợng đào tạo cho Hiệu trƣởng và theo yêu cầu của Nhà trƣờng. 
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Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm 

bảo chất lƣợng đào tạo. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trƣởng phân công. 

Nghiên cứu đề xuất nội dung, phƣơng pháp, cơ chế và quy trình công tác kiểm 

định chất lƣợng. 

Tổ chức công tác kiểm định chất lƣợng thƣờng xuyên và định kỳ theo Bộ tiêu 

chí kiểm định chất lƣợng do Bộ Giáo dục &  Đào tạo ban hành và theo những văn bản 

khác có liên quan. 

Xây dựng Ngân hàng dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm định chất lƣợng lâu dài 

của nhà trƣờng. 

 

VI.5.6. Phòng thanh tra 

Thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học là tổ chức thanh tra nội bộ có chức năng 

tham mƣu giúp hiệu trƣởng trong phạm vi quản lý của hiệu trƣởng nhằm bảo đảm việc 

thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nƣớc, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.  

Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chƣơng trình, nội dung, phƣơng 

pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực 

hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học 

công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lƣợng 

giáo dục. 

Tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đào tạo của nhà 

trƣờng theo quy định của pháp luật. 

Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra nội bộ; Kiến nghị các biện 

pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; Đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định 

pháp luật về giáo dục. 

 

VI.5.7. Phòng quản lý cơ sở vật chất 

- Công tác quản lý tài sản, cở sở vật chất: 

Tham mƣu cho Ban giám hiệu về công tác quy hoạch, xây dựng, cải tạo và sửa 

chữa nhỏ cơ sở vật chất; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất (đất đai, 

nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản, trang thiết bị, máy móc thiết bị…) của trƣờng. 

Theo dõi và giám sát việc sử dụng hiệu quả tài sản của trƣờng phục vụ cho 

công tác quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phƣơng tiện làm việc, 

giảng dạy và học tập. Phối hợp với các cơ sở trực thuộc trƣờng, các đơn vị liên quan 

thực hiện việc nhằm bảo đảm điều kiện tốt cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu của 

nhà trƣờng. 

Thực hiện chức năng kế toán tài sản, quản lý kho: Theo dõi tài sản về mặt sổ 

sách kế toán, khấu hao; quản lý nhập - xuất kho tài sản, công cụ dụng cụ. 

 

- Công tác cải tạo, sữa chữa và xây dựng nhỏ: 

Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhỏ phục vụ công tác 

quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của trƣờng. 

Phối hợp thực hiện các quy trình trong công tác giám sát và nghiệm thu bàn 

giao xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhỏ. 
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Thực hiện các công việc có liên quan đến phục vụ giảng đƣờng (bố trí trang 

thiết bị, âm thanh, điện, ánh sáng, chuông báo giờ lớp học )…. 

Thực hiện công việc sửa chữa các máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ 

phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của trƣờng. 

 

- Công tác điện, nƣớc: 

Bảo đảm công tác điện, nƣớc cho các cơ sở hoạt động, vận hành tốt; khảo sát, 

thiết kế, triển khai thi công các công việc liên quan đến hệ thống điện, nƣớc của nhà 

trƣờng. 

 

- Công tác phối hợp và công tác khác: 

Phối hợp với các cơ sở để thực hiện công tác về quản lý cơ sở vật chất, tài sản, 

trang thiết bị giảng dạy và học tập, điện, nƣớc. 

Quản lý sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phƣơng tiện làm 

việc đƣợc trƣờng giao cho phòng. 

Phối hợp với Trƣởng các cơ sở quản lý và khai thác hiệu quả các Giảng đƣờng, 

phòng học và các phòng chức năng khác. 

 

VI.6. Ngành- chuyên ngành đào tạo 

VI.6.1. Khoa công nghệ thông tin 

Khoa Công Nghệ Thông Tin (CNTT) của trƣờng đại học ABC là một trong 

những khoa đầu tiên đƣợc thành lập khi Trƣờng tuyển sinh khóa đầu tiên vào ….. 

Chức năng đào tạo: Khoa CNTT có chức năng đào tạo cử nhân ngành công 

nghệ thông tin. Khoa phụ trách các hệ đào tạo đại học, cao đẳng, liên thông cao đẳng – 

đại học và liên thông trung cấp – cao đẳng. Ngoài ra khoa còn phụ trách môn Tin học 

cho tất cả các khoa nhƣ: Kinh tế, Du lịch, Ngữ văn, Đông phƣơng, Tâm lý, Xã hội, 

Ngoại ngữ… 

Chức năng tƣ vấn: Tham mƣu, tƣ vấn cho Ban Giám Hiệu về các vấn đề liên 

quan đến Công nghệ thông tin (Tổ Ứng dụng Hệ thống thông tin). 

Mục tiêu chính của khoa Công nghệ Thông Tin Đại học ABC là đào tạo những 

chuyên viên tin học, nắm vững lý thuyết và thành thạo các kỹ năng thực hành cơ bản 

của ngành Công nghệ Thông Tin. Cử nhân Khoa Công nghệ Thông Tin của trƣờng đại 

học ABC có thể ứng dụng những công nghệ tin học một cách có hiệu quả vào việc 

thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị mạng Internet, Intranet, LAN, WAN, có khả 

năng tƣ vấn, phối hợp các dịch vụ liên quan đến hệ thống thông tin, sản xuất các phần 

mềm, quản lý kinh doanh, …và các lĩnh vực kinh tế khác có ứng dụng công nghệ Tin 

học.  

Sinh viên tốt nghiệp Khoa Công Nghệ Thông Tin có khả năng thích nghi với 

nền kinh tế thị trƣờng đa dạng luôn biến động, có thể hội nhập đƣợc vào nền công 

nghệ tiến tiến trong khu vực và trên thế giới, có trình độ vững chắc để có thể tiếp tục 

học tập và nghiên cứu ở bậc sau đại học. 

 

VI.6.2. Khoa điện tử viễn thông 

Khoa Điện tử -Viễn thông Trƣờng Đại học ABC đƣợc thành lập năm … với 

nhiệm vụ đào tạo Kỹ sƣ trình độ Đại học ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông.. 

Hiện Khoa đang đào tạo 02 chuyên ngành: 
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- Điện tử - Viễn thông: Đào tạo kỹ sƣ chuyên ngành Điện tử - Viễn thông. cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về điện tử nhƣ: Linh kiện điện tử, Thiết kế 

mạch bằng máy tính (CAD), Mạch điện tử, Kỹ thuật số, Vi điều khiển, Lập trình PLD, 

Xử lý tín hiệu số, FPGA… Và chuyên sâu về lĩnh vực viễn thông nhƣ: hệ thống phát 

thanh- truyền hình, hệ thống thông tin di động, hệ thống thông tin quang, hệ thống 

thông tin vệ tinh, hệ thống định vị toàn cầu,…Qua đó, Sinh viên có khả năng khai 

thác, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện tử, viễn thông và mạng truyền thông, 

đồng thời có khả năng tổ chức, quản lý một mạng thông tin, viễn thông nội bộ của một 

cộng đồng dân cƣ hay một cơ quan, doanh nghiệp, có khả năng tham gia thiết kế, chế 

tạo, lắp đặt các thiết bị điện tử, viễn thông. 

- Điện tử - Máy tính: Đào tạo kỹ sƣ chuyên ngành Điện tử - Máy tính, cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực Điện tử - Máy tính 

nhƣ: Linh kiện điện tử, Thiết kế mạch bằng máy tính (CAD), Mạch điện tử, Kỹ thuật 

số, Vi điều khiển, Lập trình PLD, Xử lý tín hiệu số, FPGA, Kiến trúc của các bộ vi xử 

lý, Cấu hình và hoạt động của các hệ thống máy tính, Các công nghệ thiết kế vi mạch 

điện tử, Lập trình điều khiển trong các hệ thống nhúng, Thiết kế hệ thống mạng máy 

tính, Thiết kế giao diện trên máy tính, Bảo mật hệ thống,…Qua đó sinh viên có kỹ 

năng thiết kế các vi mạch tích hợp chuyên dụng, phát triển cả phần cứng lẫn phần 

mềm cho các hệ thống nhúng, phân tích thiết kế các hệ thống máy tính hiện đại. 

 

VI.6.3. Khoa Kinh tế 

Khoa Kinh Tế đƣợc hình thành năm …, dần mở rộng quy mô đào tạo theo thời 

gian, có thời điểm với gần 4.000 sinh viên và hàng trăm giảng viên từ các Trƣờng 

công lập và dân lập lớn trên địa bàn tham gia giảng dạy. 

Khoa Kinh Tế có chức năng đào tạo trình độ Đại học ngành Quản trị Kinh 

doanh, Kinh doanh Thƣơng mại và Kế toán và Tài chính-Ngân hàng.  

 

VI.6.4. Khoa Du lịch 

Khoa Du lịch Trƣờng Đại học ABC đƣợc thành lập năm …., trên cơ sở kế thừa 

…… 

Khoa Du lịch đào tạo 04 chuyên ngành: Quản trị du lịch - khách sạn; Quản trị 

khu du lịch; Quản trị lữ hành; Hƣớng dẫn Du lịch. 

       Hiện nay, Khoa đào tạo các hệ: Hệ Đại học;  Hệ Cao đẳng; Hệ  Liên thông 

(Trung cấp lên Cao đẳng; Cao đẳng lên Đại học); Hệ Bồi dƣỡng nghiệp vụ  hƣớng  

dẫn du lịch ( để đƣợc cấp Thẻ hành nghề  Hƣớng dẫn viên Du lịch của Tổng cục Du 

lịch). 

Khoa còn bao gồm các tổ chức hoạt động phục vụ đào tạo nhƣ: 

- Câu lạc bộ Tiếng Anh 

- Câu lạc bộ lữ hành 

- Câu lạc bộ Cựu sinh viên 

- Chƣơng trình tổ chức sự kiện  và P.R. 

- Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên 

- Phát hành Bản tin Du lịch  

 

VI.6.5. Khoa xã hội học 

Khoa xã hội học Trƣờng Đại học ABC đƣợc thành lập năm .…. 
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Hiện Khoa đào tạo 3 chuyên ngành: Xã hội học, Xã hội học Truyền thông báo 

chí và Xã hội học Kinh tế. 

Các chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng dựa trên chƣơng trình khung do Bộ 

Giáo dục & Đào tạo ban hành; tuy vậy, hằng năm Hội đồng Khoa học của Khoa đều tổ 

chức họp để xem xét điều chỉnh, cập nhật các chƣơng trình này cho phù hợp với thực 

tiển xã hội và các góp ý của giảng viên và sinh viên. 

            Khoa xã hội học cung cấp cho xã hội những Cử nhân Xã hội học có kiến thức 

chuyên môn và khả năng thực hành các nghiên cứu, phân tích các sự kiện, vấn đề kinh 

tế-xã hội và truyền thông. Có đạo đức nghề nghiệp, kỹ giao tiếp xã hội tốt và tác 

phong làm việc kỷ luật, khoa học. 
 

VI.6.6. Khoa tâm lý học 

Khoa Tâm lý học (TLH) đƣợc thành lập năm … bắt đầu hoạt động đào tạo từ 

năm học ….. 

Khoa tâm lý học đào tạo cử nhân TLH thuộc 2 chuyên ngành TLH là chuyên 

ngành Tham vấn và trị liệu tâm lý và chuyên ngành Tham vấn tâm lý và quản trị nhân 

sự. Sinh viên chuyên ngành Tham vấn và trị liệu tâm lý có thể hành nghề trong các 

bệnh viện tâm thần, các khoa tâm lý của các bệnh viện nhi đồng và các khoa tâm thần 

của bệnh viện đa khoa với tƣ cách kỹ thuật viên trị liệu tâm lý, hoặc trong các trƣờng 

học (với tƣ cách tƣ vấn viên – tham vấn viên tâm lý học đƣờng). Sinh viên chuyên 

ngành Tham vấn tâm lý và Quản trị nhân sự có thể hành nghề trong các doanh nghiệp 

với tƣ cách chuyên viên quản trị nhân sự, hoặc trong các trƣờng học với tƣ cách tƣ vấn 

– tham vấn tâm lý học đƣờng. 

 

VI.6.7. Khoa ngữ văn 
Khoa ngữ văn đƣợc thành lập năm … Với hai chuyên ngành đào tạo là Chuyên 

ngành Văn – truyền thông đại chúng và chuyên ngành văn – sƣ phạm. 

 Sinh viên theo học khoa Ngữ văn – ĐH ABC đƣợc trang bị những kiến thức 

chuyên ngành sâu rộng về văn học Việt Nam cũng nhƣ các nền văn học khác trên thế 

giới (Văn học Pháp, Văn học Nga, Văn học Nhật Bản, Văn học Trung Quốc, Văn học 

các nƣớc Trung cận Đông…). Bên cạnh, sinh viên còn đƣợc rèn luyện kĩ năng tƣ duy 

lý luận, phƣơng pháp luận nghiên cứu văn học để nâng cao năng lực cảm thụ văn học, 

đƣợc cung cấp các kiến thức văn hóa và khoa học xã hội khác để đáp ứng nhiều ngành 

nghề và lĩnh vực công tác khác nhau. 
  

VI.6.8. Khoa văn hóa học 
Văn hóa học là một ngành học mới lạ ở Việt Nam. Nơi đầu tiên đào tạo ngành 

này ở bậc Đại học chính là Khoa Văn hóa học, trƣờng Đại học ABC Tp.HCM. Đƣợc 

thành lập năm ……, trải qua hơn 10 năm trƣởng thành bằng sự tận tâm, nhiệt tình với 

sự nghiệp giáo dục và mong muốn góp phần phát triển nền văn hóa nƣớc nhà với đội 

ngũ hơn 50 Giáo sƣ, Phó giáo sƣ, Tiến sĩ, Thạc sĩ đang giảng dạy tại khoa đã không 

ngừng truyền cho những thế hệ sinh viên khát khao cống hiến, đóng góp cho sự phát 

triển của nền văn hóa Việt Nam bằng những hoạt động chuyên môn gắn liền với nhiều 

lĩnh vực trong cuộc sống của mình. 

Sinh viên đƣợc trang bị vững chắc hệ thống lý thuyết chung về Văn hóa học do 

các chuyên gia đầu ngành truyền đạt, đồng thời vận dụng vào các chuyên ngành Văn 
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hóa học truyền thông – báo chí – quảng cáo; Văn hóa học quản lý văn hóa và bảo tồn 

bảo tàngđể ra trƣờng phục vụ với tƣ cách ngƣời thực hành trực tiếp hoặc tham gia 

nghiên cứu xây dựng các mục tiêu, chƣơng trình văn hóa cho các ngành nói trên. 

 

VI.6.9. Khoa ngoại ngữ 
Khoa Ngoại Ngữ Trƣờng Đại Học ABC là một trong những khoa đƣợc thành 

lập sớm nhất ở Trƣờng. Khoa đào tạo cử nhân nhƣ Anh, Pháp, Trung, Nhật… Khoa có 

chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh với các nhiệm 

vụ: 

* Giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh thƣơng mại, bậc đại học hệ 

chính quy 

* Giảng dạy Tiếng Anh không chuyên (căn bản, chuyên ngành, và TOEIC) cho 

sinh viên toàn trƣờng. 

* Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phƣơng pháp giảng dạy tiếng Anh 

* Xây dựng và triển khai kế hoạch “Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020” ở trƣờng 

Đại học ABC 

  

VI.6.10. Khoa Đông phƣơng học 
Khoa Đông phƣơng học bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm …. với gần 

50 sinh viên.  

Khoa Đông phƣơng học Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản tƣơng 

đối rộng về khoa học xã hội và nhân văn, về Đông phƣơng học, vừa đảm bảo tính hệ 

thống, tính hiện đại, vừa nắm bắt đƣợc tình hình thực tiễn của một nƣớc, một khu vực 

có mối quan hệ với Việt Nam. Đồng thời khẳng định đào tạo ngoại ngữ (tiếng Hàn, 

tiếng Nhật) là then chốt nhằm mục đích sinh viên sau khi  tốt nghiệp có thể sử dụng 

thành thạo ngoại ngữ trong giao tiếp và trong công việc.  

 

VI.6.11. Khoa Lý luận chính trị 

Khoa Lý luận chính trị thành lập ngày … quản lý việc giảng dạy các môn Lý 

luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh, Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam) theo qui định của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo cho tất cả sinh viên các Khoa trong trƣờng. Ngoài ra Khoa còn tổ chức 

hội thảo khoa học các chuyên đề liên quan đến các môn học nhằm nâng cao nghiêp vụ, 

phục vụ tốt hơn trong quá trình giảng dạy các môn học này.  
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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 “Mở rộng Trƣờng Đại học ABC” 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. 

 

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 “Mở rộng Trƣờng Đại học ABC”, 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 631,395,371,000 đồng (Sáu trăm ba mươi mốt tỷ 

ba trăm chín mươi lăm triệu ba trăm bảy mốt ngàn đồng) bao gồm: 
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+ Chi phí xây dựng lắp đặt. 

+ Chi phí đầu tƣ thiết bị. 

+ Chi phí quản lý dự án. 

+ Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng. 

+ Chi phí khác. 

+ Chi phí dự phòng. 

+ Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng. 

+ Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng. 

 

 Chi phí xây dựng và lắp đặt 

Kinh phí đầu tƣ xây dựng lắp đặt là 267,279,500,000 đồng bao gồm: 

+ Kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 47,923,500,000 đồng. 

Diện tích: 31,949 m
2 

Suất đầu tƣ: 1,500,000 đồng/m
2
. 

+ Kinh phí xây dựng khu làm việc và học tập: 185,164,000,000 đồng. 

Diện tích: 46,291 m
2
. 

Suất đầu tƣ: 4,000,000 đồng/m
2
. 

+ Kinh phí xây dựng khu dịch vụ đô thị: 34,192,000 đồng. 

 

 Chi phí thiết bị 

Dựa trên khái toán về tổng mức đầu tƣ xây dựng công trình, Giá trị thiết bị là 

50,000,000,000 đồng. 

 

 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)*1.365%  = 4,330,351,000 đồng  

GXL: Chi phí xây lắp 

GTB: Chi phí thiết bị, máy móc 

 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 

Bao gồm: 

- Chi phí tƣ vấn lập dự án đầu tƣ; 
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- Chi phí lập thiết kế công trình; 

- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tính hiệu quả và tính khả thi của dự 

án đầu tƣ, 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; 

- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát 

lắp đặt thiết bị; 

- Chi phí khác: 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 tư vấn đầu tư xây dựng =5,902,219,000 đồng. 

 

 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 bao gồm: 

- 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 khác =4,956,675,000 đồng 

 

 Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng 

Diện tích khu đất: 59,600 m
2
. 

Đơn giá đền bù: 4,500,000 đồng/m
2
. 

 => Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng: 256,050,000,000 đồng 

 

 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, chi phí đầu tƣ con giống 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+Gg)*10%= 16,623,437,000 

đồng. 



 

 

Đơn vị tƣ vấn: www.lapduan.com.vn – 08.39118552       Trang 31 

 

 

DỰ ÁN: MỞ RỘNG QUY MÔ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ABC 

 

VII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ 

Bảng Tổng mức đầu tƣ 

         ĐVT: 1,000 VNĐ  

STT Hạng mục 
Giá trị trƣớc 

thuế 
VAT 

Giá trị sau 

thuế 
Ghi chú 

I Chi phí xây dựng 242,981,364 24,298,136 267,279,500 Giá trị dự toán 

II Chi phí thiết bị 45,454,545 4,545,455 50,000,000 Giá trị dự toán 

III Chi phí quản lý dự án 3,936,683 393,668 4,330,351 Công văn 957 

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 5,365,653 536,565 5,902,219 Công văn 957 

1 Chi phí lập dự án 631,715 63,172 694,887 Công văn 957 

2 Chi phí lập TKBVTC 1,025,000 102,500 1,127,500 Công văn 957 

3 Chi phí thẩm tra TKBVTC 179,714 17,971 197,685 Công văn 957 

4 Chi phí thẩm tra dự toán 178,627 17,863 196,490 Công văn 957 

5 Chi phí lập HSMT xây lắp 134,640 13,464 148,104 Công văn 957 

6 
Chi phí lập HSMT mua sắm thiết 

bị 
38,864 3,886 42,750 Công văn 957 

7 Chi phí giám sát thi công xây lắp 2,918,912 291,891 3,210,803 Công văn 957 

8 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 121,818 12,182 134,000 Công văn 957 

9 
Chi phí kiểm định đồng bô ̣hệ 

thống thiết bị 
136,364 13,636 150,000 Công văn 957 

V Chi phí khác 4,506,068 450,607 4,956,675 Công văn 957 

1 Chi phí bảo hiểm xây dựng 3,644,720 364,472 4,009,193 Công văn 957 

2 Chi phí kiểm toán 428,962 42,896 471,858 Công văn 957 

3 
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết 

toán 
296,022 29,602 325,624 Công văn 957 

4 
Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng 
136,364 13,636 150,000 Tạm tính 

VI Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 15,112,216 1,511,222 16,623,437 Công văn 957 

VII 
Chi phí đền bù và giải phóng 

mặt bằng 
  256,050,000 Giá trị dự toán 

 
Tổng mức đầu tƣ chƣa gồm Lãi 

vay trong thời gian xây dựng 
317,356,529 31,735,653 605,142,182  

 Lãi vay trong thời gian xây dựng   26,253,189  

 
Tổng mức đầu tƣ đã bao gồm lãi 

vay trong thời gian xây dựng 
317,356,529 31,735,653 631,395,371  
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CHƢƠNG VIII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

VIII.1. Kế hoạch đầu tƣ 

Dự án đƣợc xây dựng trong 3 năm từ năm 2013 đến năm 2015. Kế hoạch đầu tƣ 

dự án đƣợc thể hiện qua bảng sau: 
Kế hoạch đầu tƣ Tổng cộng Quý 

I/2013 

Quý 

II/2013 

Quý 

III/2013 

Quý 

IV/2013 

Chi phí xây dựng 100% 0% 0% 0% 2% 

- Hạ tầng kỹ thuật 100% 0% 0% 0% 11% 

- Khu làm việc và học tập 100% 0% 0% 0% 0% 

- Công trình dịch vụ đô thị 100% 0% 0% 0% 0% 

Chi phí máy móc thiết bị 100% 0% 0% 0% 0% 

Chi phí quản lý dự án 100% 0% 0% 10% 10% 

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

Chi phí khác 100% 50% 50% 0% 0% 

Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 100% 0% 0% 10% 10% 

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 100% 50% 50% 0% 0% 

 

Kế hoạch đầu tƣ Tổng cộng 
Quý 

I/2014 

Quý 

II/2014 

Quý 

III/2014 

Quý 

IV/2014 

Chi phí xây dựng 100% 11% 11% 13% 13% 

- Hạ tầng kỹ thuật 100% 11% 11% 11% 11% 

- Khu làm việc và học tập 100% 13% 13% 13% 13% 

- Công trình dịch vụ đô thị 100% 0% 0% 17% 17% 

Chi phí máy móc thiết bị 100% 0% 0% 0% 0% 

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

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

Chi phí khác 100% 0% 0% 0% 0% 

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

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 100% 0% 0% 0% 0% 

 

Kế hoạch đầu tƣ Tổng cộng 
Quý 

I/2015 

Quý 

I/2015 
Quý I/2015 

Quý 

I/2015 

Chi phí xây dựng 100% 13% 13% 13% 13% 

- Hạ tầng kỹ thuật 100% 11% 11% 11% 11% 

- Khu làm việc và học tập 100% 13% 13% 13% 13% 

- Công trình dịch vụ đô thị 100% 17% 17% 17% 17% 

Chi phí máy móc thiết bị 100% 25% 25% 25% 25% 

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

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

Chi phí khác 100% 0% 0% 0% 0% 

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



 

 

Đơn vị tƣ vấn: www.lapduan.com.vn – 08.39118552       Trang 33 

 

 

DỰ ÁN: MỞ RỘNG QUY MÔ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ABC 

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 100% 0% 0% 0% 0% 

      

VIII.2. Tiến độ sử dụng vốn 

Dự án đƣợc xây dựng trong thời gian là 3 năm từ năm 2013 đến năm 2015. Tiến 

độ xây dựng dự án đƣợc thể hiện chi tiết qua bảng sau:                                                        
Đơn vị : 1,000 đồng 

Phân chia theo dòng tiền Tổng cộng Quý I/2013 
Quý 

II/2013 

Quý 

III/2013 

Quý 

IV/2013 

Chi phí xây dựng 267,279,500 - - - 5,324,833 

- Hạ tầng kỹ thuật 47,923,500    5,324,833 

- Khu làm việc và học tập 185,164,000     

- Công trình dịch vụ đô thị 34,192,000     

Chi phí máy móc thiết bị 50,000,000     

Chi phí quản lý dự án 4,330,351   433,035 433,035 

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 5,902,219 2,951,109 2,951,109   

Chi phí khác 4,956,675 2,478,337 2,478,337   

Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 16,623,437   1,662,344 1,662,344 

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 256,050,000 128,025,000 128,025,000   

Tổng cộng 605,142,182 133,454,447 133,454,447 2,095,379 7,420,212 

 

Phân chia theo dòng tiền Tổng cộng 
Quý 

I/2014 

Quý 

II/2014 

Quý 

III/2014 

Quý 

IV/2014 

Chi phí xây dựng 267,279,500 28,470,333 28,470,333 34,169,000 34,169,000 

- Hạ tầng kỹ thuật 47,923,500 5,324,833 5,324,833 5,324,833 5,324,833 

- Khu làm việc và học tập 185,164,000 23,145,500 23,145,500 23,145,500 23,145,500 

- Công trình dịch vụ đô thị 34,192,000   5,698,667 5,698,667 

Chi phí máy móc thiết bị 50,000,000     

Chi phí quản lý dự án 4,330,351 433,035 433,035 433,035 433,035 

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 5,902,219     

Chi phí khác 4,956,675     

Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 16,623,437 1,662,344 1,662,344 1,662,344 1,662,344 

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 256,050,000     

Tổng cộng 605,142,182 30,565,712 30,565,712 36,264,379 36,264,379 

 

Phân chia theo dòng tiền Tổng cộng 
Quý 

I/2015 

Quý 

I/2015 
Quý I/2015 

Quý 

I/2015 

Chi phí xây dựng 267,279,500 34,169,000 34,169,000 34,169,000 34,169,000 

- Hạ tầng kỹ thuật 47,923,500 5,324,833 5,324,833 5,324,833 5,324,833 

- Khu làm việc và học tập 185,164,000 23,145,500 23,145,500 23,145,500 23,145,500 

- Công trình dịch vụ đô thị 34,192,000 5,698,667 5,698,667 5,698,667 5,698,667 

Chi phí máy móc thiết bị 50,000,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 

Chi phí quản lý dự án 4,330,351 433,035 433,035 433,035 433,035 

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 5,902,219     
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Chi phí khác 4,956,675     

Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 16,623,437 1,662,344 1,662,344 1,662,344 1,662,344 

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 256,050,000     

Tổng cộng 605,142,182 48,764,379 48,764,379 48,764,379 48,764,379 

 

VIII.3. Nguồn vốn thực hiện dự án 

Tổng mức đầu tƣ 605,142,182,000 đồng. Trong đó vốn vay: 336,137,910,000 

đồng chiếm 56%, vốn chủ sở hữu: 269,004,272,000 đồng chiếm 44%. Cơ cấu nguồn 

vốn của dự án: 

                                                                                                                                     Đơn vị: 1000 đồng. 

Tổng nguồn vốn Tổng cộng Quý I/2013 Quý II/2013 Quý III/2013 Quý IV/2013 

Vốn vay 336,137,910 - - - 7,420,212 

Vốn chủ sở hữu 269,004,272 133,454,447 133,454,447 2,095,379 - 

Tổng cộng 605,142,182 133,454,447 133,454,447 2,095,379 7,420,212 

  

Tổng nguồn vốn Tổng cộng Quý I/2014 Quý II/2014 Quý III/2014 Quý IV/2014 

Vốn vay 336,137,910 30,565,712 30,565,712 36,264,379 36,264,379 

Vốn chủ sở hữu 269,004,272 - - - - 

Tổng cộng 605,142,182 30,565,712 30,565,712 36,264,379 36,264,379 

  

Tổng nguồn vốn Tổng cộng Quý I/2015 Quý II/2015 Quý III/2015 Quý IV/2015 

Vốn vay 336,137,910 48,764,379 48,764,379 48,764,379 48,764,379 

Vốn chủ sở hữu 269,004,272 - - - - 

Tổng cộng 605,142,182 48,764,379 48,764,379 48,764,379 48,764,379 

  

Cơ cấu nguồn vốn

56%

44% Vốn vay

Vốn chủ sở hữu

 
Biểu đồ: Cơ cấu sử dụng vốn 
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VIII.4. Tổng sử dụng vốn 

Thời gian xây dựng 3 năm từ năm 2013 đến 2015 thì tổng sử dụng vốn của dự 

án là: 
          Đơn vị: 1000 đồng 

Tổng sử dụng vốn Tổng cộng Quý I/2013 Quý II/2013 
Quý 

III/2013 

Quý 

IV/2013 

Chi phí xây dựng 267,279,500 - - - 5,324,833 

- Hạ tầng kỹ thuật 47,923,500 - - - 5,324,833 

- Khu làm việc và học tập 185,164,000 - - - - 

- Công trình dịch vụ đô thị 34,192,000 - - - - 

Chi phí máy móc thiết bị 50,000,000 - - - - 

Chi phí quản lý dự án 4,330,351 - - 433,035 433,035 

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 5,902,219 2,951,109 2,951,109 - - 

Chi phí khác 4,956,675 2,478,337 2,478,337 - - 

Chi phí dự phòng 16,623,437 - - 1,662,344 1,662,344 

Chi phí đền bù giải phóng mặt 

bằng 
256,050,000 128,025,000 128,025,000 - - 

Lãi vay trong thời gian xây 

dựng 
26,253,189    149,557 

Tổng cộng 631,395,371 133,454,447 133,454,447 2,095,379 7,569,769 

  

Tổng sử dụng vốn Tổng cộng Quý I/2014 Quý II/2014 
Quý 

III/2014 
Quý IV/2014 

Chi phí xây dựng 267,279,500 28,470,333 28,470,333 34,169,000 34,169,000 

- Hạ tầng kỹ thuật 47,923,500 5,324,833 5,324,833 5,324,833 5,324,833 

- Khu làm việc và học tập 185,164,000 23,145,500 23,145,500 23,145,500 23,145,500 

- Công trình dịch vụ đô thị 34,192,000 - - 5,698,667 5,698,667 

Chi phí máy móc thiết bị 50,000,000 - - - - 

Chi phí quản lý dự án 4,330,351 433,035 433,035 433,035 433,035 

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 5,902,219 - - - - 

Chi phí khác 4,956,675 - - - - 

Chi phí dự phòng 16,623,437 1,662,344 1,662,344 1,662,344 1,662,344 

Chi phí đền bù giải phóng mặt 

bằng 
256,050,000 - - - - 

Lãi vay trong thời gian xây 

dựng 
26,253,189 821,955 1,806,309 2,922,258 4,042,030 

Tổng cộng 631,395,371 31,387,667 32,372,021 39,186,637 40,306,409 

  

Tổng sử dụng vốn Tổng cộng Quý I/2015 Quý II/2015 Quý III/2015 Quý IV/2015 

Chi phí xây dựng 267,279,500 34,169,000 34,169,000 34,169,000 34,169,000 

- Hạ tầng kỹ thuật 47,923,500 5,324,833 5,324,833 5,324,833 5,324,833 

- Khu làm việc và học tập 185,164,000 23,145,500 23,145,500 23,145,500 23,145,500 

- Công trình dịch vụ đô thị 34,192,000 5,698,667 5,698,667 5,698,667 5,698,667 

Chi phí máy móc thiết bị 50,000,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 
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Chi phí quản lý dự án 4,330,351 433,035 433,035 433,035 433,035 

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 5,902,219 - - - - 

Chi phí khác 4,956,675 - - - - 

Chi phí dự phòng 16,623,437 1,662,344 1,662,344 1,662,344 1,662,344 

Chi phí đền bù giải phóng mặt 

bằng 
256,050,000 - - - - 

Lãi vay trong thời gian xây 

dựng 
26,253,189 4,255,159 4,224,100 4,099,411 3,932,410 

Tổng cộng 631,395,371 53,019,538 52,988,478 52,863,790 52,696,789 

  

Tổng sử dụng vốn

41%

8%

41%

4%

1%

3%

1%1%

Chi phí xây dựng

Chi phí máy móc thiết bị

Chi phí quản lý dự án

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng

Chi phí khác

Chi phí dự phòng

Chi phí đền bù giải phóng mặt

bằng

Lãi vay trong thời gian xây dựng

 
Biểu đồ: Tổng sử dụng vốn của dự án 
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CHƢƠNG X: KẾ HOẠCH VAY VỐN VÀ HOÀN TRẢ 

VỐN VAY 
X.1 Kế hoạch vay vốn 

Với tổng mức đầu tƣ 605,142,182,000 đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 

44% tổng đầu tƣ tƣơng ứng 269,004,272,000 đồng, vốn vay chiếm 56% trên tổng vốn 

đầu tƣ tƣơng ứng 336,137,910,000 đồng. 

Nguồn vốn vay dự kiến vay trong thời gian 120 tháng với lãi suất dự kiến 

12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 12 tháng và thời gian trả nợ là 108 tháng. 

 

Tỷ lệ vốn vay 56% Tổng mức đầu tƣ 

Số tiền vay 336,137,910 ngàn đồng 

Thời hạn vay 120 tháng 

Ân hạn 12 tháng 

Lãi vay 12% /năm 

Thời hạn trả nợ 108 tháng 

  

Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay đƣợc trình bày ở bảng sau:  

        Đơn vị: 1000 đồng 

 Ngày 
Dƣ nợ đầu 

kỳ 

Vay nợ 

trong kỳ 

Lãi phát 

sinh trong 

kỳ 

Trả nợ Trả gốc Trả Lãi 
Dƣ nợ cuối 

kỳ 

0 10/1/2013 - 7,420,212  -  - 7,420,212 

1 11/1/2013 7,420,212 - 75,625 -   7,495,837 

2 12/1/2013 7,495,837 - 73,932 -   7,569,769 

3 1/1/2014 7,569,769 30,565,712 77,149 -   38,212,630 

4 2/1/2014 38,212,630 - 389,455 -   38,602,085 

5 3/1/2014 38,602,085 - 355,351 -   38,957,436 

6 4/1/2014 38,957,436 30,565,712 397,046 -   69,920,194 

7 5/1/2014 69,920,194 - 689,624 -   70,609,818 

8 6/1/2014 70,609,818 - 719,640 -   71,329,457 

9 7/1/2014 71,329,457 36,264,379 703,523 -   108,297,360 

10 8/1/2014 108,297,360 - 1,103,743 -   109,401,103 

11 9/1/2014 109,401,103 - 1,114,992 -   110,516,095 

12 10/1/2014 110,516,095 36,264,379 1,090,022 -   147,870,495 

13 11/1/2014 147,870,495 - 1,507,064 2,876,235 1,369,171 1,507,064 146,501,324 

14 12/1/2014 146,501,324 - 1,444,945 2,814,116 1,369,171 1,444,945 145,132,153 

15 1/1/2015 145,132,153 48,764,379 1,479,155 2,848,326 1,369,171 1,479,155 143,762,981 

16 2/1/2015 143,762,981 - 1,465,201 2,834,372 1,369,171 1,465,201 142,393,810 

17 3/1/2015 142,393,810 - 1,310,803 2,679,975 1,369,171 1,310,803 141,024,639 

18 4/1/2015 141,024,639 48,764,379 1,437,292 2,806,463 1,369,171 1,437,292 139,655,468 

19 5/1/2015 139,655,468 - 1,377,424 2,746,595 1,369,171 1,377,424 138,286,296 

20 6/1/2015 138,286,296 - 1,409,384 2,778,555 1,369,171 1,409,384 136,917,125 
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21 7/1/2015 136,917,125 48,764,379 1,350,415 2,719,587 1,369,171 1,350,415 135,547,954 

22 8/1/2015 135,547,954 - 1,381,475 2,750,646 1,369,171 1,381,475 134,178,783 

23 9/1/2015 134,178,783 - 1,367,521 2,736,692 1,369,171 1,367,521 132,809,611 

24 10/1/2015 132,809,611 48,764,379 1,309,903 2,679,074 1,369,171 1,309,903 131,440,440 

25 11/1/2015 131,440,440 - 1,339,612 2,708,783 1,369,171 1,339,612 130,071,269 

26 12/1/2015 130,071,269 - 1,282,895 2,652,066 1,369,171 1,282,895 128,702,098 

         

X.2 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 

Nguồn vốn vay là 336,137,910,000 đồng. 

Thời gian ân hạn: 12 tháng. Trong thời gian này, chủ đầu tƣ đƣợc ân hạn cả 

tiền gốc và tiền lãi. Tiền lãi phát sinh trong thời gian ân hạn đƣợc tính vào dƣ nợ cuối 

kỳ. 

Sau thời gian ân hạn, chủ đầu tƣ sẽ tiến hành trả nợ cho ngân hàng. Phƣơng 

thức hoàn trả vốn vay: Trả gốc đều và tiền lãi tính theo dƣ nợ đầu kỳ. 

Nguồn trả vốn vay:  

+ Trong thời gian dự án chƣa tạo ra lợi nhuận, để đảm bảo nguồn trả nợ cho 

ngân hàng, chủ đầu tƣ sẽ dùng lợi nhuận thu đƣợc từ các hoạt động khác của công ty 

để hoàn trả phần vốn vay cho ngân hàng.  

+ Khi dự án bắt đầu có lợi nhuận, chủ đầu tƣ sẽ dùng chính lợi nhuận của dự án 

đề hoàn trả vốn vay cho ngân hàng.  

(Chi tiết Lịch vay trả nợ được trình bày chi tiết trong phụ lục của dự án) 
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CHƢƠNG IX: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 

DỰ ÁN 
 

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: 

 

IX.1.1. Giả định về doanh thu 

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy: 4000 sinh viên/năm. 

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ ngoài chính quy: 1000 sinh viên/năm. 

 

+ Công suất huy động: 

- Hệ chính quy 

Năm thứ nhất: 90% 

Năm thứ hai: 95% 

Các năm sau: 100% 

- Hệ ngoài chính quy 

Năm thứ nhất: 80% 

Năm thứ hai: 85% 

Năm thứ ba: 90% 

Năm thứ tƣ: 95% 

Các năm sau: 100% 

 

+ Thời gian học: 

Hệ chính quy: 4 năm 

Hệ ngoài chính quy: 4 năm. 

 

+ Mức học phí: 

Hệ chính quy: 18,000,000 đồng 

Hệ ngoài chính quy: 22,000,000 đồng. 

Mức tăng học phí: 10%/năm 

(Chi tiết về doanh thu được thể hiện trong phụ lục của dự án) 

 

IX.1.2. Giả định về chi phí 

+ Chi phí lƣơng cán bộ giảng dạy 

Tính toán trung bình: cứ 30 sinh viên/giảng viên 

Giảng viên cơ hữu: 60% 

Giảng viên thỉnh giảng: 40% 

Mức lƣơng/tiết dạy: 

- Giảng viên cơ hữu: 100,000 đồng/tiết 

- Giảng viên thỉnh giảng: 80,000 đồng/tiết. 

Thời gian giảng dạy: 

- Giảng viên cơ hữu: 24 tiết/tuần 
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- Giảng viên thỉnh giảng: 15 tiết/tuần 

Mức tăng lƣơng: 10%/năm 

Số tháng đƣợc hƣởng 100% lƣơng giảng dạy: 11 tháng. 

Mức lƣơng đƣợc hƣởng trong thời gian giảng dạy đối với giảng viên cơ hữu: 

70%. 

+ Chi phí BHYT, BHXH, phúc lợi: chiếm 21% mức lƣơng cơ bản của giảng 

viên cơ hữu. 

+ Khấu hao tài sản cố định. 

Tính toán khấu hao cho tài sản cố định đƣợc áp dụng theo công văn số 

206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 về ban hành chế độ quản lý, sử dụng 

và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao tài sản cụ thể nhƣ sau: 

       Đơn vị: 1000 đồng 

Loại tài sản Thời gian KH Giá trị TS Phƣơng pháp khấu hao 

- Chi phí xây dựng 20 267,279,500 Theo đƣờng thẳng 

- Chi phí thiết bị 15 50,000,000 Theo đƣờng thẳng 

- Chi phí quản lý dự án 5 4,330,351 Theo đƣờng thẳng 

- Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 5 5,902,219 Theo đƣờng thẳng 

- Chi phí khác 5 4,956,675 Theo đƣờng thẳng 

-Chi phí dự phòng 5 16,623,437 Theo đƣờng thẳng 

- Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng 20 256,050,000 Theo đƣờng thẳng 

- Lãi vay trong thời gian xây dựng 5 26,253,189 Theo đƣờng thẳng 

(Bảng chi tiết khấu hao tài sản cố định được trình bày chi tiết ở phụ lục dự án) 

 

+ Chi phí quản lý: ƣớc tính 20% doanh thu. 

+ Chi phí khác: ƣớc tính 5% doanh thu. 

(Bảng chi tiết chi phí dự án được trình bày chi tiết ở phụ lục của dự án) 

 

IX.2. Báo cáo thu nhập dự trù 

Thời gian hoạt động 20 năm từ năm 2016 đến năm 2035. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 25% 

Báo cáo thu nhập dự trù trong 10 năm hoạt động: 

         Đơn vị: 1000 đồng 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Hạng mục 1 2 3 4 5 

Doanh thu 83,204,000 188,251,800 319,200,420 475,744,654 540,004,003 

Chi phí 75,690,699 118,162,766 172,575,175 237,590,525 264,210,319 

EBIT 7,513,301 70,089,034 146,625,245 238,154,129 275,793,684 

Lãi vay 14,580,886 12,567,867 10,596,260 8,624,654 6,672,853 

EBT (7,067,585) 57,521,168 136,028,985 229,529,476 269,120,831 

Thuế TNDN (25%) - 14,380,292 34,007,246 57,382,369 67,280,208 

EAT (7,067,585) 43,140,876 102,021,738 172,147,107 201,840,623 
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Năm 2021 2022 2023 2024 2025 

Hạng mục 6 7 8 9 10 

Doanh thu 604,740,063 668,643,811 737,394,551 811,134,006 892,247,406 

Chi phí 280,583,404 307,030,111 335,519,233 366,121,175 399,783,312 

EBIT 324,156,659 361,613,700 401,875,318 445,012,830 492,464,094 

Lãi vay 4,681,440 2,709,834 751,731 - - 

EBT 319,475,219 358,903,866 401,123,587 445,012,830 492,464,094 

Thuế TNDN (25%) 79,868,805 89,725,967 100,280,897 111,253,208 123,116,024 

EAT 239,606,414 269,177,900 300,842,690 333,759,623 369,348,071 

(Chi tiết báo cáo thu nhập dự trù thể hiện ở phụ lục của dự án) 

 

Phân tích các chỉ số tài chính: 
Đơn vị: 1000 đồng 

Doanh thu 20,962,703,053 

Chi phí 9,327,100,097 

Tổng EBIT 11,635,602,956 

Tổng EBT 11,574,417,431 

Tổng EAT 8,679,046,177 

Hệ số EBT / doanh thu 0.55 

Hệ số EAT / doanh thu 0.41 

Doanh thu bình quân 1,048,135,153 

Lợi nhuận trƣớc thuế bình quân 578,720,872 

Lợi nhuận sau thuế bình quân 433,952,309 

 
Ghi chú:  

EBIT: Lợi nhuận trƣớc thuế chƣa bao gồm lãi vay 

EBT: Lơi nhuận trƣớc thuế đã bao gồm lãi vay 

EAT: Lợi nhuận sau thuế. 

 

Tổng doanh thu sau 15 năm hoạt động: 20,962,703,053,000 đồng. 

Tổng chi phí trong 15 năm hoạt động: 9,327,100,097,000 đồng. 

Tổng lợi nhuận trƣớc thuế: 11,635,602,956,000 đồng. 

Tổng lợi nhuận sau thuế: 8,679,046,177,000 đồng. 

Doanh thu bình quân/năm hoạt động: 1,048,135,153,000 đồng. 

Lợi nhuận trƣớc thuế bình quân: 578,720,872,000 đồng. 

Lợi nhuận sau thuế bình quân: 433,952,309,000 đồng. 

Hệ số EBT/doanh thu là 0.55 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.55 đồng lợi 

nhuận trƣớc thuế. 

Hệ số EAT/doanh thu là 0.41 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.41 đồng lợi 

nhuận sau thuế. 
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IX.3. Báo cáo ngân lƣu 

IX.3.1. Báo cáo ngân lƣu theo quan điểm tổng đầu tƣ (TIPV) 

Phân tích hiệu quả dự án hoạt động trong vòng 20 năm với suất chiết khấu là 

WACC = 18.22 % đƣợc tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn 

của các nguồn vốn. 

WACC= %D.rd + %E.re 
Ghi chú: 

D: vốn vay 

E: Vốn CSH 

re: suất sinh lợi vốn chủ sở hữu 

rd: lãi suất danh nghĩa. 

 

Báo cáo ngân lƣu theo quan điểm tổng đầu tƣ TIPV: 

         Đơn vị: 1000 đồng 

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 

NGÂN LƢU VÀO - - - 83,204,000 188,251,800 

Doanh thu    83,204,000 188,251,800 

NGÂN LƢU RA 276,424,484 133,660,182 195,057,515 34,577,717 78,230,227 

Đầu tƣ ban đầu 276,424,484 133,660,182 195,057,515   

Chi phí lƣơng    13,776,717 31,167,277 

Chi phí quản lý    16,640,800 37,650,360 

Chi phí khác    4,160,200 9,412,590 

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (276,424,484) (133,660,182) (195,057,515) 48,626,283 110,021,573 

Thuế TNDN    - 14,380,292 

Ngân lƣu ròng sau thuế (276,424,484) (133,660,182) (195,057,515) 48,626,283 95,641,281 

Ngân lƣu tích lũy (276,424,484) (410,084,666) (605,142,182) (556,515,898) (460,874,617) 

 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

NGÂN LƢU VÀO 319,200,420 475,744,654 540,004,003 604,740,063 668,643,811 

Doanh thu 319,200,420 475,744,654 540,004,003 604,740,063 668,643,811 

NGÂN LƢU RA 132,642,636 197,657,986 224,277,780 251,083,596 277,530,303 

Đầu tƣ ban đầu      

Chi phí lƣơng 52,842,531 78,721,823 89,276,779 99,898,580 110,369,350 

Chi phí quản lý 63,840,084 95,148,931 108,000,801 120,948,013 133,728,762 

Chi phí khác 15,960,021 23,787,233 27,000,200 30,237,003 33,432,191 

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế 186,557,784 278,086,668 315,726,223 353,656,467 391,113,508 

Thuế TNDN 34,007,246 57,382,369 67,280,208 79,868,805 89,725,967 

Ngân lƣu ròng sau thuế 152,550,537 220,704,299 248,446,015 273,787,663 301,387,542 

Ngân lƣu tích lũy (308,324,080) (87,619,781) 160,826,234 434,613,897 736,001,439 

(Chi tiết báo cáo ngân lưu TIPV thể hiện qua bảng phụ lục dự án) 
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Biểu đồ thể hiện ngân lƣu ròng TIPV qua các năm hoạt động: 

Ngân lƣu ròng sau thuế TIPV
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Vòng đời hoạt động của dự án  là 20 năm không tính năm xây dựng 

Dòng tiền vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm; 

Dòng tiền ra gồm: Đầu tƣ ban đầu; chi phí lƣơng; chi phí BHYT,BHXH; chi 

phí quản lý; chi phí khác. 

Trong những năm xây dựng, ngân lƣu ròng dự án âm (-) là do chƣa có nguồn 

ngân lƣu vào. Từ năm dự án bắt đầu đi vào hoạt động, ngân lƣu ròng dự án tăng dần 

theo từng năm. 

Với chi phí sử dụng vốn bình quân WACC=18.22%, giá trị hiện tại ròng NPV= 

450,632,037,000 đồng. 

Suất sinh lợi nội tại IRR= 26.1% 

Thời gian hoàn vốn: 6 năm 9 tháng. 

Qua phân tích, giá trị NPVTIPV >0, suất sinh lợi IRRTIPV > WACC= 18.22%, 

điều này thể hiện dự án khả thi về mặt tài chính theo quan điểm tổng đầu tƣ. Bên cạnh 

đó thời gian hoàn vốn là 6 năm 9 tháng (bao gồm cả năm xây dựng) cho thấy dự án có 

thời gian hoàn vốn nhanh. 

 

IX.3.2. Báo cáo ngân lƣu theo quan điểm chủ sở hữu (EPV) 
          Đơn vị: 1000 đồng 

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 

Ngân lƣu ròng TIPV (276,424,484) (133,660,182) (195,057,515) 48,626,283 95,641,281 

Ngân lƣu vay 7,420,212 133,660,182 195,057,515   

Ngân lƣu trả nợ  5,690,351 32,941,135 31,010,941 28,997,922 

Ngân lƣu ròng EPV (269,004,272) (5,690,351) (32,941,135) 17,615,342 66,643,360 

 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Ngân lƣu ròng TIPV 152,550,537 220,704,299 248,446,015 273,787,663 301,387,542 

Ngân lƣu vay      

Ngân lƣu trả nợ 27,026,315 25,054,709 23,102,908 21,111,495 19,139,889 

Ngân lƣu ròng EPV 125,524,222 195,649,591 225,343,107 252,676,167 282,247,653 

(Chi tiết báo cáo ngân lưu EPV thể hiện trong phụ lục dự án) 
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Ngân lƣu EPV= Ngân lƣu ròng TIPV+ Ngân lƣu vay – Ngân lƣu trả nợ 

 

Biểu đồ: Ngân lƣu ròng EPV qua các năm 
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Với suất sinh lợi trên vốn CSH re=18.8 %; Giá trị hiện tại ròng NPVEPV = 

558,445,797,000 đồng; Suất sinh lợi nội tại IRREPV  = 31.95%, điều này cho thấy dự án 

khả thi về mặt tài chính theo quan điểm chủ đầu tƣ. 

 

IX.4. Hệ số đảm bảo trả nợ. 

Trong thời gian dự án chƣa có lợi nhuận, để đáp ứng nghĩa vụ trả nợ vốn vay 

cho ngân hàng, chủ đầu tƣ sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận từ các hoạt động khác của công 

ty để trả nợ cho ngân hàng. Khi đi vào hoạt động và có lợi nhuận (năm 2016) Chủ đầu 

tƣ sẽ dùng chính lợi nhuận tạo ra từ dự án để trả nợ cho ngân hàng. Khả năng trả nợ từ 

năm 2016 đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

         Đơn vị: 1000 đồng 

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Trả nợ: Gốc+ Lãi  5,690,351 32,941,135 31,010,941 28,997,922 27,026,315 

Ngân lƣu ròng TIPV (276,424,484) (133,660,182) (195,057,515) 48,626,283 95,641,281 152,550,537 

Hệ số đảm bảo trả nợ    1.57 3.30 5.64 

 

 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Trả nợ: Gốc+ Lãi 27,026,315 25,054,709 23,102,908 21,111,495 19,139,889 14,443,444 

Ngân lƣu ròng TIPV 152,550,537 220,704,299 248,446,015 273,787,663 301,387,542 331,094,230 

Hệ số đảm bảo trả nợ 5.64 8.81 10.75 12.97 15.75 22.92 

 

Hệ số đảm bảo trả nợ >1, điều này cho thấy khả năng trả nợ vốn vay cho ngân hàng 

cao. 
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IX.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội  

Dự án “Mở rộng trƣờng Đại Học ABC” có nhiều tác động tích cực đến sự phát 

triển kinh tế xã hội. Không chỉ đóng góp vào sự phát triển và tăng trƣởng của nền kinh 

tế quốc dân nói chung, của khu vực nói riêng mà dự án còn giúp Nhà nƣớc và địa 

phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Bên 

cạnh đó, dự án còn tạo ra môi trƣờng học tập hiệu quả cho sinh viên, hỗ trợ công ăn 

việc làm cho ngƣời lao động và tăng lợi nhuận cho chủ đầu tƣ;  

 Qua phân tích về hiệu quả đầu tƣ, dự án còn rất khả thi qua các thông số tài 

chính nhƣ NPVTIPV=  450,632,037,000 đồng ; Suất sinh lời nội bộ là: IRR  = 26.1 % ; 

thời gian hoà vốn sau 6năm 9 tháng. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao 

cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tƣ 

nhanh.  
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CHƢƠNG X: PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN 
 

X.1. Nhận diện rủi ro 

Kết quả các chỉ tiêu thẩm định dự án (NPV, IRR...) chịu tác động của hàng loạt 

các dữ liệu phân tích ban đầu nhƣ: Các thông số đầu tƣ, các thông số về chi phí hoạt 

động, các thông số về doanh thu dự kiến. 

Đối với dự án này, chi phí hoạt động bao gồm: chi phí lƣơng, chi phí quản lý, 

chi phí khác. Những chi phí này thiết nghỉ nhà đầu tƣ có thể kiểm soát đƣợc. Còn đối 

với lạm phát thì chính phủ luôn kiềm giữ trong khoảng dao động từ 6% đến 10%, mặt 

khác lạm phát trong trƣờng hợp này có lợi cho dự án nên cũng không đáng lo ngại. 

Chi phí xây dựng là một yếu tố  phụ thuộc vào nhà cung ứng nguyên vật liệu; 

Chỉ tiêu tuyển sinh và mức thu học phí là một yếu tố phụ thuộc vào cầu (lƣợng sinh 

viên theo học). Vậy, các yếu tố này nằm ngoài sự kiểm soát của nhà đầu tƣ. Do đó, chi 

phí xây dựng, mức thu học phí và chỉ tiêu  tuyển sinh thật sự là các biến có khả năng là 

rủi ro lớn nhất đối với dự án. 

 

X.2. Phân tích độ nhạy 

Phân tích độ nhạy một chiều đƣợc tiến hành để kiểm tra mức thay đổi của các 

biến kết quả dự án nhƣ NPV, IRR so với sự thay đổi của một biến rủi ro và các biến 

còn lại không đổi. Chi phí xây dựng dao động từ (80%-270%), mức thu học phí dao 

động từ (30%-220%) và chỉ tiêu tuyển sinh dao động từ (10%-200%) thì ta có kết quả 

thay đổi của NPV và IRR nhƣ sau: 

Thay đổi chi phí xây dựng NPV IRR 

80% 454,381,221 26.19% 

90% 452,489,713 26.14% 

100% 450,632,037 26.08% 

110% 448,808,510 26.03% 

120% 447,019,146 25.97% 

130% 445,264,419 25.92% 

140% 443,543,452 25.87% 

150% 441,856,688 25.82% 

160% 440,204,142 25.78% 

170% 438,759,183 25.73% 

180% 437,024,664 25.68% 

190% 435,308,063 25.63% 

200% 433,609,691 25.59% 

210% 431,928,984 25.54% 

220% 430,266,239 25.49% 

230% 428,621,468 25.45% 

240% 426,995,035 25.40% 

250% 425,386,267 25.36% 

260% 423,795,514 25.31% 



 

 

Đơn vị tƣ vấn: www.lapduan.com.vn – 08.39118552       Trang 47 

 

 

DỰ ÁN: MỞ RỘNG QUY MÔ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ABC 

270% 422,223,179 25.27% 

 

Biểu đồ: Thay đổi NPV khi chi phí xây dựng thay đổi
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Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy khi giá trị xây dựng dao động từ (80%-140%) 

thì giá trị NPV  dao động từ 454,381,221,000 đồng xuống còn 443,543,542,000 đồng 

và NPV vẫn dƣơng (+) 

 

Thay đổi IRR khi chi phí xây dựng thay đổi
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Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy khi chi phí xây dựng dao động từ (80% - 

140%) thì IRR(TIPV) giảm từ 26.19% xuống 25.87% và vẫn lớn hơn WACC là 

18.22%. 
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Thay đổi chỉ tiêu tuyển sinh NPV IRR 

10%        (414,014,029) 3.98% 

20%        (312,762,970) 9.16% 

30%        (215,165,965) 12.66% 

40%        (119,000,114) 15.40% 

50%          (23,155,603) 17.71% 

60%            71,601,925  19.71% 

70%          166,359,453  21.50% 

80%          261,116,981  23.14% 

90%          355,874,509  24.66% 

100%          450,632,037  26.08% 

110%          545,389,565  27.41% 

120%          639,744,927  28.67% 

130%          733,766,630  29.85% 

140%          827,788,334  30.98% 

150%          921,810,037  32.06% 

160%      1,015,831,740  33.11% 

170%      1,109,853,443  34.11% 

180%      1,203,875,146  35.08% 

190%      1,297,896,849  36.01% 

200%      1,391,918,552  36.92% 

   

 

Biêu đồ: Thay đổi giá trị NPV khi chỉ tiêu tuyển sinh thay đổi
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Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy khi chỉ tiêu tuyển sinh dao động từ (10%-

200%) thì giá trị NPV dao động từ -414,014,029,000 đồng đến 1,391,918,552,000 

đồng. Nếu hằng năm chỉ tiêu tuyển sinh thực tế của nhà trƣờng không đạt đƣợc trên 
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60% chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến thì NPV sẽ âm (-) và dự án sẽ không còn hiệu quả về 

mặt tài chính. 

 

Biểu đồ: Thay đổi IRR khi chỉ tiêu tuyển sinh thay đổi
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Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy khi chỉ tiêu tuyển sinh dao động từ (10% - 

200%) thì IRR(TIPV)  tăng từ 3.98 % đến  36.92%. Nếu hằng năm chỉ tiêu tuyển sinh 

thực tế của nhà trƣờng không đạt đƣợc trên 60% chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến thì giá trị 

IRR sẽ nhỏ hơn giá trị WACC=18.22% và dự án sẽ không còn hiệu quả về mặt tài 

chính. 

Thay đổi mức thu học phí NPV IRR 

30%        (411,661,274) 4.14% 

40%        (282,776,681) 10.34% 

50%        (158,627,955) 14.33% 

60%          (35,437,211) 17.43% 

70%            86,080,101  19.99% 

80%          207,597,413  22.23% 

90%          329,114,725  24.24% 

100%          450,632,037  26.08% 

110%          572,149,349  27.78% 

120%          692,847,550  29.34% 

130%          813,420,565  30.81% 

140%          933,993,579  32.20% 

150%      1,054,566,594  33.52% 

160%      1,175,139,608  34.78% 

170%      1,295,712,623  35.99% 

180%      1,416,285,637  37.15% 

190%      1,536,858,652  38.27% 

200%      1,657,431,666  39.35% 

210%      1,778,004,681  40.39% 

220%      1,898,577,695  41.40% 
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Biểu đồ: Thay đổi NPV khi mức thu học phí thay đổi
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Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ ta thấy, khi mức thu học phí dao động từ (30%-220%) thì 

giá trị NPV của dự án cũng dao động từ -411,661,271,000 đồng đến 

1,898,577,695,000đồng. Dự án bắt đầu hiệu quả nếu mức thu học phí thực trên 60% 

mức thu học phí dự kiến. 

 

Biểu đồ: Thay đổi IRR khi mức thu học phí thay đổi
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Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy khi chỉ tiêu tuyển sinh dao động từ (30% - 

220%) thì IRR(TIPV)  tăng từ 4.14 % đến  41.40%. Nếu hằng năm mức thu học phí 

thực tế của nhà trƣờng không đạt đƣợc trên 60% mức thu học phí dự kiến thì giá trị 

IRR sẽ nhỏ hơn giá trị WACC=18.22% và dự án sẽ không còn hiệu quả về mặt tài 

chính. 

 

XII.3 Kết luận 

Hai yếu tố về mức thu học phí và chỉ tiêu tuyển sinh là 2 yếu tố quan trọng ảnh 

hƣởng nhiều đến hiệu quả tài chính của dự án. Nếu mức thu học phí và chỉ tiêu tuyển 

sinh thực tế không đạt đƣợc trên 60% mức thu học phí và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến 

thì dự án sẽ không còn khả thi về mặt tài chính. 
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CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN  
 

 Dự án “Mở rộng quy mô trƣờng Đại học ABC” là một dự án mang tính khả thi về 

mặt kỹ thuật, kiến trúc, môi trƣờng và tài chính, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế xã 

hội rất lớn.  

 Những phân tích đánh giá trong thuyết minh cho thấy dự án đầu tƣ này sẽ làm 

tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh và nhất là sẽ đáp ứng nhu cầu 

học tập và tƣơng lai của sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, dự án còn đóng góp đáng kể 

vào ngân sách nhà nƣớc và tạo ra một tài sản cố định lớn. 

Để phát huy đƣợc hiệu quả dự án, Trƣờng Đại học ABC chúng tôi rất cần sự hỗ 

trợ của các cơ quan chức năng. Vì vậy kính mong các cơ quan chức năng  tạo điều 

kiện giúp đỡ để dự án sớm đƣợc phê duyệt và đi vào hoạt động. 
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