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THƢ NGỎ KÊU GỌI HỢP TÁC ĐẦU TƢ 

--------- 
 

Kính gửi: Quý ông/Quý Bà 

 

Với thƣ ngỏ này, Công ty ….. chúng tôi mong muốn tìm kiếm các nhà đầu tƣ, các 

Doanh nghiệp trong nƣớc và Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, doanh nghiệp 

liên doanh với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài có nhu cầu và đủ năng lực để cùng hợp tác xây dựng 

Trƣờng Mầm non – Tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Chúng tôi xin đƣợc giới thiệu với Quý ông/Bà về dự án Trƣờng Mầm Non – Tiểu 

Học theo tiêu chuẩn quốc tế nhƣ sau: 

Đôi nét về Trƣờng Mầm non – Tiểu Học quốc tế  
Trƣờng Mầm Non – Tiểu Học Quốc tế sẽ đƣợc xây dựng tại ….. Tp.HCM. Đây là 

trƣờng tƣ thục theo tiêu chuẩn Singapore do doanh nghiệp tƣ nhân Công ty ……. làm chủ.  

Trƣờng Mầm non – Tiểu học Quốc tế đƣợc xây dựng trên diện tích 985.78m
2
, với sức 

chứa tổng cộng 25 lớp cùng khoảng 600 học sinh. Giao thông, môi trƣờng dạy và học rất 

thuận lợi. 

Với tổng mức đầu tƣ của dự án là 124,955,895,000 đồng (VNĐ), mong muốn của 

doanh nghiệp là khi xây dựng xong trƣờng sẽ đạt tiêu chuẩn Singapore hiện đại và toàn 

diện. 

Dự án đƣợc thực hiện trong 3 giai đoạn.  

Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục nghiên cứu khả thi.  

Giai đoạn 2: Xây dựng cơ sở vật chất cho trƣờng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo 

chính.  

Giai đoạn 3: Đầu tƣ các công trình và các hạng mục còn lại.  

 

Những điểm nổi bật nhất nhất của Trƣờng Mầm non – Tiểu Học Quốc tế 
- Tâm huyết của Công ty ...........: Trƣờng sau khi hoàn thiện không chỉ là một trƣờng 

học đƣợc xây dựng hiện đại đầy đủ tiện nghi phục vụ cho học tập, mà trƣờng còn đƣợc áp 

dụng công nghệ đào tạo tiên tiến nhất. Công nghệ này xây dựng trên nhu cầu thực tế của 

nền kinh tế hội nhập quốc tế và áp dụng những thành công của đất nƣớc Singapore, một đất 

nƣớc có nền kinh tế phát triển hàng đầu cũng nhƣ có thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo 

nguồn nhân lực. 

- Môi trƣờng chăm sóc, giáo dục hiện đại, phƣơng pháp đào tạo tiên tiến, giáo viên có 

thực tế và có trình độ cao. Đó chính là điểm nổi bật thứ nhất của Trƣờng. 

- Đào tạo chính quy, nhƣng định hƣớng đúng mục tiêu, đào tạo ngắn nhƣng hiệu quả, 

đó là điểm nổi bật thứ hai của Trƣờng. 

 - Trƣờng sẽ tạo môi trƣờng học liên tục. Từ cấp mầm non trở đi đến cấp tiểu học, 

trƣờng sẽ tổ chức theo dõi, hỗ trợ và cung cấp các thông tin trực tuyến để giúp phụ huynh 

học sinh có thể theo dõi các em ở mọi nơi. Đấy là nét đặc trƣng của thế kỉ 21 và cũng là 

điểm nổi bật và thế mạnh thứ ba của Trƣờng. 
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Tham gia của các nhà đầu tƣ 
Trƣờng Mầm Non – Tiểu Học Quốc tế mời Quý ông/Bà tham gia trong tiến trình đầu 

tƣ, trong tiến trình vận hành và cả trong tiến trình đào tạo. 

Trong tiến trình đầu tư 
Quý ông/Bà tham gia bằng cách tìm các nguồn vốn hỗ trợ, hay vốn đầu tƣ cho trƣờng. 

Nhất là khi dự án đã đƣợc đầu tƣ và khai thác hoàn hảo theo thiết kế. 

Trong tiến trình đào tạo 
Quý ông/Bà có thể là nhà quản lý, giáo viên, nhà nghiên cứu khoa học, chuyên viên 

kỹ thuật, nhân viên phục vụ. Quý ông/Bà cũng có thể tiến cử, giới thiệu cho trƣờng những 

chuyên viên có khả năng làm việc tốt trong trƣờng. Sự giúp đỡ đó sẽ đƣợc đền đáp. 

Tham gia trong quá trình vận hành 
Quý ông/Bà có thể tham gia theo dõi hoạt động của trƣờng. Tham gia đóng góp sáng 

kiến. Tham gia xây dựng những chƣơng trình đào tạo định hƣớng thị trƣờng.  

 

Lắng nghe và mở rộng đối thoại 
Chủ dự án luôn luôn lắng nghe và trân trọng mọi ý kiến góp ý của Quý ông/Bà, cũng 

nhƣ đánh giá cao sự tham gia các tiến trình xây dựng Trƣờng của Quý ông/Bà đồng thời 

sẵn sàng cung cấp thông tin về dự án nếu Quý ông/Bà muốn biết thêm. 

 

Ngƣời liên hệ:   

Địa chỉ :  

Điện thoại :  

Email  :  

Website : 
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CHƢƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN 

 
I.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 

 Tên dự án    : Trƣờng học mầm non – tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế  

 Địa điểm xây dựng : ...........  Tp.HCM 

 Quy mô xây dựng : 11 tầng và 1 tầng hầm 

 Phân chia khối lớp : 10 lớp mầm non và 15 lớp tiểu học 

 Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới 

 Hình thức quản lý  : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự 

án do chủ đầu tƣ thành lập. 

 Diện tích đất  : 985.78m
2
 

 Tổng đầu tƣ  : 124,955,895,000 đồng (VNĐ) 

 Vòng đời dự án : 20 năm bắt đầu từ năm 2014 

 

I.2. Mục tiêu đầu tƣ 

 -  Xây dựng trƣờng mầm non và tiểu học theo tiêu chuẩn Singapore dành cho các con 

em của các viên chức ngoại giao, tổ chức quốc tế, công ty nƣớc ngoài và tầng lớp khá giả 

tại Tp. Hồ Chí Minh; 

 -  Nâng cao chất lƣợng giáo dục; 

 -  Tạo thời gian làm việc cho các gia đình; 

 -  Mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tƣ. 

 

I.3. Các thành phần của dự án 

Dự án đầu tƣ “Trƣờng học mầm non – tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế” có 2 thành 

phần sau: 

- Thành phần 1- Hệ mầm non: Gồm 10 lớp mầm non mỗi lớp 24 học sinh. 

Trƣờng mong muốn giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, 

hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. 

- Thành phần 2- Hệ tiểu học: Gồm 15 lớp tiểu học mỗi lớp 24 học sinh. 

Trƣờng sẽ luôn chăm lo tới từng học sinh, giúp tuổi thơ các em phát triển tự nhiên, 

toàn diện, phát hiện và phát huy mọi khả năng riêng biệt của mỗi trò. Đồng thời rèn luyện 

đạo đức sao cho khi các em tốt nghiệp tiểu học phải là những thiếu niên có nền tảng kiến 

thức vững chắc, trình độ Anh ngữ vƣợt trội, hình thành các kỹ năng sống cơ bản (suy 

nghĩ độc lập, làm việc theo nhóm…). 
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I.4. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án  

Dự án “Trƣờng học mầm non – tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế” trong từng giai 

đoạn từ đề xuất dự án đến thực hiện và vận hành dự án đều do chủ đầu tƣ là Công ty 

........... chịu trách nhiệm.  

Chủ đầu tƣ : Công ty ........... 

  Địa chỉ : ...........Tp.Hồ Chí Minh. 

Số điện thoại :  

Mã số  thuế : ........... 
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CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ 

CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

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

II.1.1. Nhu cầu học trƣờng quốc tế và xu hƣớng lựa chọn trƣờng học 

Ngƣời Việt Nam với truyền thống hiếu học luôn mong muốn tạo điều kiện cho con 

học tại một môi trƣờng tốt nhất. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, với điều kiện 

thu nhập khá giả, nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng chi tiền cho con học tập tại các trƣờng 

quốc tế - nơi họ tin rằng chất lƣợng và môi trƣờng tối ƣu sẽ giúp trẻ em phát triển một 

cách tốt nhất. Một môi trƣờng không chỉ đơn thuần giáo dục về kiến thức mà còn về kỹ 

năng sống, kỹ năng mềm, phát triển toàn diện thể chất, tinh thần cho học sinh. 

 Cuộc khảo sát tìm hiểu về quan điểm và xu hƣớng lựa chọn trƣờng học của các 

bậc phụ huynh do FTA Market Research & Consultant thực hiện vào tháng 3/2012 tại 3 

thành phố lớn: Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng cho thấy cái nhìn tổng quan về mức độ quan 

tâm và đầu tƣ của phụ huynh học sinh đối với việc học của con em mình hiện nay. Đặc 

biệt việc họ sẵn sàng đón nhận và tiếp thu các xu hƣớng giáo dục mới; và đặt kỳ vọng 

vào con cái thông qua mong muốn cho con đƣợc học tại các tổ chức giáo dục quốc tế và 

du học để có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa và giáo dục đa dạng hơn. Các phụ huynh 

cho biết, họ sẵn sàng bỏ ra chi phí cao để mong muốn con cái mình đƣợc học tập một 

cách tốt nhất, điều này thể hiện rõ ở mức chi tiêu của một số trƣờng hợp ở các thành phố 

lớn với mức từ 6 – 8 triệu/ tháng.  

FTA Market Research & Consultant cho biết có đến 85% đáp viên mong muốn 

chọn trƣờng quốc tế cho con họ. Xu hƣớng lựa chọn này hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng nhanh 

và mạnh trong thời gian tới tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng có 81% tỉ lệ phụ huynh 

mong muốn cho con đi du học nƣớc ngoài, đây là tín hiệu về cơ hội tốt cho các tổ chức 

liên kết giáo dục, các trung tâm tƣ vấn du học, cung cấp dịch vụ du học mở rộng hoạt 

động của mình, nhƣng cũng đối diện nhiều thách thức khi phụ huynh ngày càng am hiểu 

hơn dịch vụ này và mức độ yêu cầu về chất lƣợng của các chƣơng trình du học ngày càng 

khắt khe hơn. Tiêu chí lựa chọn trƣờng học tập trung nhiều vào các yếu tố thuộc về chất 

lƣợng giảng dạy (55%) và cơ sở vật chất (52%), ngoài ra các yếu tố: Uy tín, danh tiếng, 

chƣơng trình học thực tế của trƣờng cũng chiếm tỷ lệ cao trong tiêu chí lựa chọn, điều 

này cho thấy yêu cầu ngày càng cao của các bậc phụ huynh đối với các tổ chức giáo dục.  

Tóm lại, với xu hƣớng toàn cầu hóa nhu cầu học ở những trƣờng quốc tế ngày 

càng gia tăng, đây chính là cơ hội tốt cho các các nhà đầu tƣ giáo dục có ý định tham gia 

vào thị trƣờng giáo dục với định vị cao. 
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II.1.2. Chính sách phát triển về giáo dục của đất nƣớc 

Theo chiến lƣợc phát triển giáo dục 2011 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 

711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tƣớng Chính phủ, 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. 

Với giáo dục mầm non, Chính phủ đề ra mục tiêu hoàn thành 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%.  

Với giáo dục phổ thông, Chính phủ hƣớng đến 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. 

 

II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án  

II.2.1. Phân tích môi trƣờng vĩ mô 

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.  
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Hình: Vị trí chiến lƣợc của Tp.HCM 

 

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. Hơn nữa, 

Tp.HCM còn có một vị trí địa lý, kinh tế đặc biệt quan trọng nhƣ có hệ thống mạng lƣới 

cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật và xã hội đồng bộ; 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 có các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn 

hoá, trong đó thành phố có tốc độ phát triển kinh tế hàng hoá, dịch vụ nhanh nhất và ổn 

định nhất. 
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Biểu đồ: GDP Tp.HCM qua các năm 

 
(Nguồn: Cục Thống kê Tp.HCM) 

 

 

Biểu đồ: Tỷ trọng GDP Tp.HCM đóng góp so với cả nƣớc 

 
Nguồn: Tổng Cục Thống kê và Cục Thống kê Tp.HCM 

 

Trong tình hình khó khăn chung của thế giới và đất nƣớc nhƣng Tp.HCM vẫn  

kiên trì để thực hiện mục tiêu chung từ nay đến 2020, trở thành một thành phố văn minh, 

hiện đại, đô thị đặc biệt phát triển bền vững, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa- 

hiện đại hóa của đất nƣớc. 
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Đứng đầu cả nƣớc về tốc độ tăng trƣởng, Tp.HCM trở thành nơi tập trung đông 

dân cƣ cao nhất nƣớc. Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê ngày 1/4/2009, dân 

số thành phố là 7.123 triệu ngƣời. 

 

Biểu đồ: Tốc độ tăng dân số Tp.HCM 

 
 

 Năm 2011, dân số bình quân trên địa bàn thành phố ƣớc tính 7.6 triệu, tăng 2.8% 

so với năm 2010. Mặc dù, thành phố đã rất nỗ lực giảm mức sinh, giảm sinh con thứ 3, 

nhƣng tốc độ tăng dân số ở Tp.HCM vẫn rất cao (với 3.5%), trong đó tăng cơ học 2.5%, 

và dự báo tăng dân số cơ học sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới bởi vì Tp.HCM có 

gần 1/3 là dân nhập cƣ từ các tỉnh khác. 

 Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh ở Tp.HCM là 13.98‰, cơ cấu tuổi từ 0-4 tuổi và tƣ 5-9 

tuổi cao, chiếm khoảng 20% dân số. Nhƣ vậy với những số liệu thống kê nhƣ trên thì số 

trẻ em trong độ tuổi mầm non và tiểu học ở TP.HCM là khá lớn.  
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II.2.2. Tình hình giáo dục ở Tp.HCM 

Mạng lƣới cơ sở giáo dục của Tp.HCM luôn tăng đều qua các năm học. Năm học 

2005-2006 toàn thành phố chỉ có 533 trƣờng, trong đó có 342 trƣờng công lập và 191 trƣờng 

ngoài công lập, đến năm 2010-2011 số trƣờng học tăng lên 696 trƣờng. Mặc dù cả trƣờng công 

lập và ngoài công lập đều tăng, nhƣng tỉ lệ tăng của trƣờng ngoài công lập cao hơn, tăng gần 

gấp đôi với 289 trƣờng. 
Biểu đồ: Số lƣợng trƣờng Mầm non và Phổ thông tại Tp.HCM 
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Mặc dù số lƣợng các trƣờng mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố tuy nhiều 

song lại chƣa đáp ứng nhu cầu chăm sóc và giáo dục hiện nay, sỉ số học sinh trong một 

lớp còn rất đông khoảng 30-36 em/lớp; đồng thời số học sinh tính bình quân 1 giáo viên 

vẫn rất cao, mỗi giáo viên phải phụ trách khoảng 18-20 học sinh.  

Nhƣ vậy, chúng tôi có thể khẳng định, các cơ sở mầm non, tiểu học hiện nay chƣa 

đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ, đòi hỏi sự ra đời của các trƣờng mầm non, tiểu học chất 

lƣợng cao. 

 

II.2.3. Căn cứ pháp lý  

 Văn bản pháp lý 

 Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 năm 2005 của Quốc hội; có hiệu 

lực ngày 01/01/2006; 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009. 

 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004; 

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

Việt Nam; 

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

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

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

Việt Nam; 

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

Việt Nam; 

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

CHXHCN Việt Nam; 

 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 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
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 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng công trình. 

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

thu nhập doanh nghiệp; 

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

thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; 

 Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định 

việc bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các 

chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển; 

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

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

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

án đầu tƣ và xây dựng công trình; 

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

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

Quản lý dự án đầu tƣ và xây dựng công trình; 

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

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

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

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

đầu tƣ xây dựng công trình; 

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

số điều luật phòng cháy và chữa cháy; 

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

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

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

 Thông tƣ liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế v/v hƣớng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học 

sinh;  

 Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc 

lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; 

 Thông tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều 

chỉnh dự toán xây dựng công trình; 

 Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn việc 

lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; 

 Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn quyết 

toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; 

 Thông tƣ số 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 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trƣờng mầm non;  
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 Thông tƣ số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10/2/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Điều lệ trƣờng mầm non và sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 44/2010/TT-

BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Quyết định số 41/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trƣờng mầm non tƣ thục;   

 Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành điều lệ trƣờng tiểu học; 

 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trƣờng Mầm non; 

 Quy chế tổ chức và hoạt động của các trƣờng ngoài công lập ban hành kèm theo 

Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.  

 Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố 

định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống 

và phụ tùng ống, bảo ôn đƣờng ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nƣớc ngầm; 

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

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

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

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

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

và dự toán công trình; 

 

 Các tiêu chuẩn: 

 Dự án Trƣờng học mầm non – tiểu học tiêu chuẩn quốc tế đƣợc xây dựng dựa trên 

những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính nhƣ sau: 

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

 Tiêu chuẩn Quốc tế cho trẻ em ngƣời nƣớc ngoài 

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

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

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

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

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

dụng; 

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

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

cháy; 

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

 11TCN 19-84  : Đƣờng dây điện; 

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

Nam). 

 

II.3. Kết luận 
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“Trẻ em tƣơng lai- Thế giới ngày mai”. Mỗi học sinh đều có những ƣớc mơ, hy 

vọng và niềm tin về một tƣơng lai tƣơi sáng. Cha mẹ các em cũng có những kỳ vọng cho 

chính tƣơng lai của con em mình, bởi các em là tài sản quý giá nhất trên đời. Vì vậy, việc 

lựa chọn một ngôi trƣờng thật tốt để các em đƣợc nâng niu chăm sóc, khai sáng tri thức 

và hoàn thiện về mặt nhân cách không những là mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh 

mà đó còn là mong đợi của chính bản thân các em. 

Kết quả phân tích thị trƣờng trên cho thấy, nhu cầu và xu hƣớng của phụ huynh 

cho con học ở những trƣờng quốc tế ngày một gia tăng, tuy nhiên hiện nay, cơ sở vật chất 

và chƣơng trình giảng dạy ở các trƣờng trong Tp.HCM còn nhiều hạn chế, và chƣa đáp 

ứng nhu cầu trong cả hiện nay và trong tƣơng lai. Với niềm tin mang đến nền giáo dục 

chất lƣợng cao, Trƣờng Mầm non & Tiểu học Quốc tế chúng tôi sẽ không ngừng hoàn 

thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lƣợng đào tạo với mong ƣớc giúp các em có cơ hội 

học tập và hội nhập nền giáo dục thế giới. Dƣới sự dẫn dắt của đội ngũ giáo viên nƣớc 

ngoài & Việt Nam có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, năng động và tận tâm 

với từng học sinh sẽ giúp các em phát triển toàn diện về nhân cách, thể chất, trí tuệ, kiến 

thức và trang bị cho các em trình độ Anh ngữ ở mức cao nhất. 

Cuối cùng, Công ty ........... chúng tôi khẳng định, dự án Trƣờng Mầm non – Tiểu 

học theo tiêu chuẩn quốc tế đƣợc xây dựng tại ...........  Tp.HCM phù hợp với chính sách 

phát triển giáo dục của Chính phủ Việt Nam và là một sự đầu tƣ cần thiết trong giai đoạn 

hiện nay.  
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CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 
 

III.1. Vị trí xây dựng 

Trụ sở Trƣờng Mầm non-Tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế đƣợc đặt tại ngã tƣ …., 

........... Tp.HCM. Trƣờng học tọa lạc gần các trục đƣờng chính có vị trí quan trọng đối 

với chiến lƣợc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của trung tâm TP.HCM. 

 Nơi đây có đầy đủ hạ tầng và dịch vụ công sẵn có thuận lợi cho việc đƣa đón học 

sinh và việc đi lại của phụ huynh, giáo viên và nhân viên trong trƣờng. 

 
Hình: Vị trí xây dựng Dự án Trƣờng Mầm non-Tiểu học Quốc tế  

 

III.2. Địa hình 

Địa hình quận 3 tƣơng đối bằng phẳng. Toàn bộ địa hình quận 3 nằm trên cao độ 

+2.00 (lấy theo hệ Mũi Nai).  

Đặc điểm địa chất công trình của loại đất này đa phần là thuộc khối phù sa cổ, 

cƣờng độ chịu tải của đất là R ³ 1.7 kg/cm
2
.  

 

III.3. Khí hậu  
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Khí hậu quận 3 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: với vị trí là quận nội thành nên lƣợng mƣa nhiều hơn ở các khu vực khác 

(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:  

o Trung bình: 3.7 mm/ngày 

o Cao tuyệt đối: 13.8 mm/ngày  

 

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

III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất 

  Khối nhà 5 tầng độc lập và 1 dãy nhà cấp 4 hiện hữu. 

 

III.4.2. Cấp –Thoát nƣớc 

Hệ thống cấp-thoát nƣớc đã có sẵn. 

 

III.5. Nhận xét chung  

 Từ những phân tích trên, chủ đầu tƣ nhận thấy rằng khu đất xây dựng dự án rất 

thuận lợi để tiến hành thực hiện. Các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng là những yếu tố 

làm nên sự thành công của một dự án đầu tƣ vào lĩnh vực xây dựng trƣờng học tiêu chuẩn 

quốc tế. 
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CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ XÂY DỰNG SƠ BỘ 

 
IV.1. Giải pháp thiết kế kiến trúc, quy hoạch 

IV.1.1. Cơ sở, nguyên tắc thiết kế: 

- Áp dụng các chỉ tiêu về thiết kế quy hoạch do Bộ Xây Dựng thông qua. 

- Áp dụng các chỉ tiêu về sử dụng đất do Ban Quản lý thành phố Hồ Chí Minh 

thông qua. 

- Tổ chức không gian thỏa mãn 3 tiêu chí: thích dụng – kinh tế - mỹ quan. 

- Bố cục phân khu chức năng đƣợc quy hoạch rõ ràng, chặt chẽ, thuận tiện cho 

việc đầu tƣ xây dựng có hiệu quả. 

- Tổ hợp các lớp học, phân khu chức năng hợp lý về góc nhìn, chiều cao, hình 

thức cũng nhƣ về màu sắc để hài hòa với quy hoạch cảnh quan khu vực. 

- Không gian công cộng và cây xanh đƣợc thiết kế đơn giản nhƣng ấn tƣợng tạo 

nên sự sinh động cho không gian học tập và giảng dạy. 

- Các nút giao thông đƣợc giải quyết tốt, đảm bảo phân tuyến giao thông đối nội, 

đối ngoại rõ ràng mạch lạc.   

 
IV.1.2. Quy hoạch tổng thể mặt bằng 

Trƣờng Mầm non và Tiểu học Quốc tế bao gồm các khối chức năng sau: 

 + Khối mẫu giáo 

+ Khối tiểu học 

+ Phục vụ - đậu xe 

 Chỉ tiêu sử dụng đất  

Tổng diện tích khu đất   : 985.78 m
2
 

Diện tích sàn xây dựng   :6940 m
2 

Mật độ xây dựng    :70.4 % 
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Hình: Mặt cắt ngang trƣờng học 

 
Hình: Mặt cắt dọc trƣờng học 
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 Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật cho các hạng mục công trình 

 

TẦNG HẦM 

Giao thông 140 m
2
 

+ Lõi thang 70 m
2
 

+ Hành lang 30 m
2
 

+ Hầm dốc 40 m
2
 

Kỹ thuật 845 m
2
 

+ P. Kỹ thuật 23 m
2
 

+ P. Máy bơm 9 m
2
 

+ Bể nƣớc PCCC 22 m
2
 

+ Bể tự hoại 12 m
2
 

+ Kho 16 m
2
 

+ Vệ sinh 14 m
2
 

+ Bãi xe 739 m
2
 

+ Tƣờng 10 m
2
 

GFA hầm 985 m2 

 

 

 

TẦNG TRỆT 

Giao thông 203 m
2
 

+ Lõi thang 64 m
2
 

+ Hành lang 139 m
2
 

Phòng học 180 m
2
 

+ P. Giáo dục thể chất 81 m
2
 

+ Văn phòng mẫu giáo 17 m
2
 

+ P. Bảo vệ 20 m
2
 

+ Sảnh đón 62 m
2
 

Hậu cần 118 m
2
 

+ Bếp 65 m
2
 

+ Sàn nƣớc 23 m
2
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+ Kho 15 m
2
 

+ Vệ sinh 15 m
2
 

Sân vƣờn 173 m
2
 

+ Sân có mái bên trên 173 m
2
 

+ Tƣờng 20 m
2
 

GFA trệt 694 m
2
 

Sân vƣờn ngoài trời 291 m
2
 

Tổng cộng 985 m
2
 

 

TẦNG 2 

Giao thông 250 m
2
 

+ Lõi thang 64 m
2
 

+ Sảnh đón + hiên chờ 64 m
2
 

+ Sảnh trƣờng tiểu học 89 m
2
 

+ Sảnh tầng 33 m
2
 

Phòng học 248 m
2
 

+ P. Mẫu giáo 1 61 m
2
 

+ P. Tiếp nhận 1 11 m
2
 

+ P. Vệ sinh mẫu giáo 1 21 m
2
 

+ Hiên chơi 1 29 m
2
 

+ Phòng mẫu giáo 2 56 m
2
 

+ P. Tiếp nhận 2 10 m
2
 

+ P. Vệ sinh mẫu giáo 2 19 m
2
 

+ Hiên chơi 2 27 m
2
 

+ Tiếp tân 14 m
2
 

Hậu cần 14 m
2
 

+ Vệ sinh 14 m
2
 

Kết cấu tƣờng 25 m
2
 

GFA  537 m
2
 

 

TẦNG 3,4 

Giao thông 128 m
2
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+ Sảnh 64 m
2
 

+ Lõi thang 64 m
2
 

Phòng học 489 m
2
 

+ P. Mẫu giáo 1 61 m
2
 

+ P. Tiếp nhận 1 11 m
2
 

+ P. Vệ sinh mẫu giáo 1 21 m
2
 

+ Hiên chơi 1 29 m
2
 

+ P. Mẫu giáo 2 56 m
2
 

+ P. Tiếp nhận 2 10 m
2
 

+ P. Vệ sinh mẫu giáo 2 19 m
2
 

+ Hiên chơi 2 27 m
2
 

+ P. Mẫu giáo 3 48 m
2
 

+ P. Tiếp nhận 3 11 m
2
 

+ P. Vệ sinh mẫu giáo 3 21 m
2
 

+ Hiên chơi 3 23 m
2
 

+ P. Mẫu giáo 4 79 m
2
 

+ P. Tiếp nhận 4 9 m
2
 

+ P. Vệ sinh mẫu giáo 4 25 m
2
 

+ Hiên chơi 4 18 m
2
 

P. Giáo viên 21 m
2
 

Hậu cần 14 m
2
 

+ Vệ sinh 14 m
2
 

Kêt cấu + tƣờng 36 m
2
 

GFA 3-4 667 m
2
 

 

TẦNG 5 

Giao thông 59 m
2
 

+ Lõi thang 59 m
2
 

Phòng học 103 m
2
 

+ P. Truyền thống 33 m
2
 

+ P. Hỗ trợ khuyết tật 20 m
2
 

+ P. Giáo viên 50 m
2
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Sân chơi 499 m
2
 

+ Sân chơi chung + hồ bơi 499 m
2
 

Hậu cần 33 m
2
 

+ Vệ sinh 33 m
2
 

GFA 5 694 m
2
 

TẦNG 6 

Giao thông 87 m
2
 

Lõi thang 59 m
2
 

Hành lang 28 m
2
 

Phòng học 183 m
2
 

P. Hiệu trƣởng 32 m
2
 

P. Họp 32 m
2
 

Văn phòng 119 m
2
 

Hậu cần 360 m
2
 

P. Ăn học sinh 97 m
2
 

P. Ăn giáo viên 61 m
2
 

Ăn ngoài trời 66 m
2
 

Vệ sinh 33 m
2
 

Bếp 46 m
2
 

Kho 30 m
2
 

Tƣờng 27 m
2
 

GAF 6 630   

TẦNG 7,8,9 

Giao thông 251 m
2
 

+Lõi thang 59 m
2
 

+ Hành lang 192 m
2
 

Phòng học 383 m
2
 

+ Lớp + kho 1 64 m
2
 

+ Lớp + kho 2 82 m
2
 

+ Lớp + kho 3 82 m
2
 

+ Lớp + kho 4 70 m
2
 

+ Lớp + kho 5 68 m
2
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+ Phòng nghỉ GV 17 m
2
 

Hậu cần 33 m
2
 

+ Vệ sinh 33 m
2
 

Kết cấu + tƣờng 26 m
2
 

GFA 7-8-9 693 m
2
 

 

TẦNG 10 

Giao thông 194 m
2
 

+ Lõi thang 59 m
2
 

+ Hành lang 135 m
2
 

Phòng học 390 m
2
 

+ Phòng thiết bị 65 m
2
 

+ Phòng y tế 46 m
2
 

+ Thƣ viện 125 m
2
 

+ Phòng nghệ thuật 154 m
2
 

Hậu cần 52 m
2
 

+ Vệ sinh 24 m
2
 

+ Phòng thay đồ 28 m
2
 

Kết cấu + tƣờng 36 m
2
 

GAF 10 672 m
2
 

 

TẦNG 11 

Phòng học 595 m
2
 

P. Nghỉ giáo viên 23 m
2
 

P. Thể dục 572 m
2
 

Hậu cần 58 m
2
 

+ Kho 13 m
2
 

+ Sảnh 26 m
2
 

+ Tƣờng 19 m
2
 

GFA 11 653 m
2
 

 

IV.2. Giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật 

IV.2.1. San nền 
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 Khu vực dự án đƣợc đầu tƣ có hạ tầng hòan chỉnh. Nền đất của trƣờng học đƣợc 

khống chế cao độ không thấp hơn cao độ các đƣờng xung quanh để tránh bị đọng nƣớc. 

Độ dốc nền đất xây dựng là 0.2% - 2% đảm bảo thoát nƣớc mặt tự nhiên và điều 

kiện xây dựng thuận lợi. 

Giải pháp san nền cục bộ, dựa trên cao độ đƣờng xung quanh khu đất để đảm bảo 

gắn kết với hệ thống thoát nƣớc chung cho khu vực.  

 

IV.2.2. Hệ thống giao thông 

 Quy mô xây dựng 

Hệ tọa độ và cao độ: Hệ toạ độ và cao độ Quốc gia từ lƣới đƣờng chuyền trong 

khu vực, đƣợc lập trong quá trình quy hoạch dự án. 

Phần đƣờng: 

Căn cứ vào cấp hạng đƣờng, có tiêu chuẩn thiết kế nhƣ sau: 

+ Cấp quản lý  : Đƣờng nội bộ 

+ Vận tốc thiết kế  : 30 Km/h 

+ Tải trọng thiết kế   : P =  9.5 T/trục 

+ Độ dốc ngang mặt đƣờng : 2%, độ dốc ngang lề: -1.5% (hƣớng vào lòng đƣờng) 

 Giải pháp kỹ thuật 

Trắc dọc tuyến: 

Do nền đƣờng không bị ngập lụt bởi các trận mƣa lũ nên nền đƣờng chủ yếu thiết 

kế nền đào để thuận tiện cho việc thu thoát nƣớc đồng thời giảm giá thành công trình. 

Trắc dọc tuyến bám theo địa hình tự nhiên và các đƣờng đấu nối trong khu vực đã hoàn 

thiện. 

+ Độ dốc dọc lớn nhất    : Imax = 0.62%. 

Trắc ngang tuyến: 

+ Trắc ngang tuyến theo khổ nền đƣờng. 

+ Độ dốc ngang mặt đƣờng : 2%, độ dốc ngang lề: -1.5% (hƣớng vào lòng đƣờng). 

 

Nền đƣờng: 

 + Nền đƣờng đất đƣợc đầm chặt đạt K=0.95, 25cm trên cùng đạt K=0.98. 

+ Sau khi thi công xong phần nền hạ, nền đƣờng đƣợc đắp lớp sỏi đỏ để tăng 

cƣờng độ nền đƣờng đồng thời hạn chế mao dẫn trƣớc khi xây dựng kết cấu mặt đƣờng. 

Lớp sỏi đỏ dày 25cm đạt độ chặt  K=0.98, Eyc=60Mpa. 

 

 Phần vỉa hè: 

Vỉa hè là phần dành cho ngƣời đi bộ và bố trí các công trình ngầm nhƣ hệ thống 

thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải, chiếu sáng, cấp nƣớc, thông tin liên lạc, cây xanh … 

Vỉa hè ngăn cách lòng đƣờng bằng bó vỉa bêtông M200. Vỉa hè lát gạch tự chèn 

kích thƣớc (30 x 30 x 5)cm trên lớp cát đệm dày 4cm, lớp nền bên dƣới bằng bê tông đá 4 

x 6 M100 dày 10cm. 

 Cây xanh bóng mát trồng trên vỉa hè: trồng các loại cây thấp nhỏ nhƣ: cây viết, 

móng bò, bằng lăng… Hoặc trồng các loại cây cao nhƣ: cây họ dầu, sao… (tùy tình hình 

thực tế chủ đầu tƣ có thể chọn lựa cho thích hợp).  
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IV.2.3. Hệ thống cấp nƣớc 

 Tính toán cấp nƣớc 

- Hệ thống cung cấp nƣớc đô thị phải đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu về chất 

lƣợng, áp lực, lƣu lƣợng cấp cho các nhu cầu trong đô thị gồm: 

 + Nƣớc sinh hoạt cho các hộ gia đình, các công trình công cộng. 

 + Nƣớc tƣới cây, rửa đƣờng. 

 + Nƣớc chữa cháy. 

- Ngoài ra phải dự tính đến nƣớc rò rỉ trên mạng lƣới cấp nƣớc và hao phí cho việc 

sản xuất nƣớc sạch. 

(Quy chuẩn xây dựng Việt Nam phần II chƣơng 5 “Quy hoạch xây dựng đô thị, 

điều 5-15- Hệ thống cấp nƣớc) 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc đô thị : 

+ Tiêu chuẩn cấp nƣớc : 130 – 150 lít/ngƣời/ngày đêm. 

- Các nhu cầu dùng nƣớc thƣờng xuyên khác: 

+ Tƣới cây, rửa đƣờng : 8-12% lƣợng nƣớc sinh hoạt 

+ Rò rỉ và dự phòng  : 25-40 % lƣợng nƣớc cấp toàn đô thị 

- Hệ số không điều hòa : Kngày = 1.25 

- Hệ số không đồng thời : K = 1.3                    

- Sử dụng quy phạm cấp nƣớc và các tài liệu chuyên ngành khác: Tiêu chuẩn cấp 

nƣớc đô thị TCXD 33 : 1985, Quy chuẩn quy hoạch đô thị - TCTK: TCVN 4449-1997; 

Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC: TCVN – 2662 - 1995. 

-  

 Nguồn nƣớc 

Nguồn nƣớc từ hệ thống cấp nƣớc Tp.HCM. Dựa trên tuyến ống cấp nƣớc chính 

trên các tuyến đƣờng bao quanh khu vực.  

 

IV.2.4. Hệ thống thoát nƣớc 

Nƣớc mƣa và nƣớc thải đƣợc thoát theo đƣờng ống chung của khu vực. 

 

IV.2.5. Rác và bãi rác 

Không tổ chức bãi rác tập trung trong khu dân cƣ, sẽ ký hợp đồng với Công ty 

Môi Trƣờng Đô Thị thu gom hàng ngày và đƣa đi xử lý bằng xe chuyên dùng.  

 

IV.2.6. Hệ thống điện 

 Cơ sở thiết kế: 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng: Căn cứ Tiêu chuẩn về điện chiếu sáng Việt Nam 

và hệ thống đƣờng dây, lƣới điện hạ thế (20TCVN 95-83, TCVN 5661-92, TCVN 1835-

94, 11TCN 19-84,TCVN 5828:1994,...). 

- Bản đồ quy hoạch chi tiết Khu dân cƣ  quận 3, Tp.HCM. 

 

 Nguồn điện và lƣới điện : 
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- Nguồn cấp điện sử dụng là nguồn điện lƣới quốc gia từ tuyến cáp ngầm hiện 

hữu 22KV qua trạm biến áp hạ thế . 

- Để tạo mỹ quan cho toàn bộ trƣờng học, nên bố trí xây dựng tuyến đƣờng cáp 

ngầm trung thế 220kV đƣợc bố trí dọc theo vỉa hè đảm bảo độ sâu bảo vệ an toàn cho 

đƣờng cáp ngầm 

- Sử dụng sơ đồ bảo vệ FCO, LA. Các trạm đặt tại trung tâm phụ tải, với bán 

kính phục vụ của lƣới hạ thế  250 m, vỏ trạm đảm bảo mỹ quan đô thị.  Để đủ điện năng 

cung cấp cho khu quy hoạch dự kiến sẽ xây dựng mới trạm hạ thế với dung lƣợng khoảng 

4.7 MVA (03 trạm) 

- Từ trạm hạ thế sẽ có các tuyến cáp ngầm 0.4kV đƣa điện đến các hạng mục 

tiêu thụ điện. Cáp ngầm hạ thế là loại cáp XLPE 0.6/1kV, luồn trong ống PVC chịu lực, 

ống sắt tráng kẽm ( khi băng đƣờng) chôn ngầm trong đất hoặc mƣơng cáp, ở độ sâu tối 

thiểu là 0.7m. 

 

IV.2.7. Hệ thống thông tin 

 Mục tiêu thiết kế: 

- Đáp ứng yêu cầu cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn của một trƣờng học quốc tế.  

- Đảm bảo hạ tầng đủ khả năng cung cấp đa dịch vụ quad-play (Voice, Video, 

Data và 3G). 

- Đảm bảo mỹ quan cho công trình theo tiêu chuẩn một trƣờng học quốc tế. 

 

 Giải pháp công nghệ: 

Hạ tầng viễn thông cung cấp các dịch vụ Viễn thông cho trƣờng học sẽ đƣợc 

VNPT triển khai trên nền cáp quang (Optical Fiber) với công nghệ tiên tiến nhất GPON 

cho phép triển khai đa dịch vụ băng rộng (triple-play) tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích nhƣ: 

Internet tốc độ cao; Điện thoại IP; Truyền hình tƣơng tác IPTV và nhiều dịch vụ tiện ích 

khác chạy trên một sợi cáp quang đền tận nhà khách hàng (FTTH). 
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CHƢƠNG V: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
 

V.1. Tên trƣờng 

 Trƣờng mầm non và tiểu học quốc tế. 

 

V.2. Trụ sở 

  Trụ sở trƣờng đặt tại ...........  Tp.HCM 

 

V.3. Dự kiến cơ cấu tổ chức bộ máy  

-   Hội đồng quản trị (Từ 2 đền 5 ngƣời gồm đại diện nhà đầu tƣ, hiệu trƣởng hoặc 

giáo viên cơ hữu) 

-   Các Hội đồng khác (Hội đồng sáng lập, Hội đồng cổ đông, …) 

-   Ban Giám hiệu (Hiệu trƣởng và các Phó Hiệu trƣởng) 

-   Phòng ban (Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tài chính – 

Kế toán, Phòng Quản trị - Đời sống, Phòng Công tác học sinh,…) 

-   Các Khoa và Tổ chuyên môn 

-   Các lớp học sinh 

-   Các Hội đồng ( Hội đồng đào tạo, Hội đồng thi đua, Hội đồng kỷ luật, …) 
 

V.4. Đối tƣợng và quy mô tuyển sinh  

  Hệ mầm non: tiếp nhận trẻ từ 3-5 tuổi với quy mô từ 200 -250 em.  

  Hệ tiểu học: tiếp nhận học sinh từ 6-10 tuổi với khoảng 350 em. 

 

V.5. Hệ mầm non 

V.5.1. Chức năng – Nhiệm vụ 

- Tiếp nhận và quản lý trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. 

- Tổ chức nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chƣơng trình chăm sóc, 

giáo dục mầm non theo tiêu chuẩn quốc tế đƣợc Bộ Giáo dục & Đào tạo trong nƣớc chấp 

thuận. 

- Quản lý giáo viên, nhân viên và trẻ em. 

- Quản lý sử dụng trang thiết bị, tài chính và trƣờng học theo quy định của pháp 

luật. 

- Chủ động kết hợp với các bậc cha mẹ trong việc nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em kết hợp với các tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền phổ biến những kiến thức về 

nuôi dạy trẻ cho gia đình và cộng đồng. 

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và trẻ em của trƣờng tham gia các hoạt động xã 

hội trong phạm vi cộng đồng. 
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V.5.2. Đội ngũ giáo viên 

Trƣờng có đội ngũ giáo viên quốc tế và Việt Nam có trình độ cao, đƣợc đào tạo 

bài bản, chuyên nghiệp. Giáo viên có kinh nghiệm, tận tâm, yêu trẻ. Sĩ số mỗi lớp là 24 

trẻ nên giáo viên có điều kiện chăm sóc tốt đối với từng bé. 

 

V.5.3. Chƣơng trình giảng dạy 
Tổ chức môi trƣờng học tập an toàn, đặc biệt tạo sự gần gũi giữa từng cá nhân học 

sinh với thầy cô giáo. Học sinh tự tin chia sẻ, hợp tác, tôn trọng các nguyên tắc tập thể từ 

khi còn bé. 

Qua đây, bé sẽ nhận thức đƣợc và quan tâm đến tất cả mọi ngƣời và thế giới xung quanh. 

 Bé lĩnh hội đƣợc kiến thức và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực.  

 Bé tự nhận thức đƣợc mình thông qua từng tiết học, từng vấn đề trong cuộc sống.  

 Không khí trong lớp học luôn đƣợc trao đổi thoải mái, thân thiện.  

 Giáo viên theo dõi tỉ mỉ, ghi chép quá trình phát triển của bé hàng ngày, phát hiện 

và giúp bé phát huy năng khiếu và sở thích riêng.:  

 Giáo viên giảng dạy tôn trọng giá trị cá nhân của từng bé.  

 Giáo viên quan tâm đến nhu cầu của từng bé trong quá trình phát triển.  

 Giáo viên có niềm tin giúp đỡ bé liên tục phát triển cả thể chất và trí tuệ, hƣớng 

dẫn bé về kỹ năng học tập, hợp tác và hòa nhập cộng đồng.  

 Bé đƣợc cung cấp đầy đủ về kiến thức cơ bản.  

 Bé đƣợc học tập trong môi trƣờng đầy đủ về kiến thức cơ bản:  

 Bé sẽ đƣợc học tập và sinh hoạt trong môi trƣờng nói tiếng Anh hoàn toàn nhƣ 

đang sống tại các quốc gia nói tiếng Anh 

 

V.6. Hệ tiểu học 

V.6.1. Chức năng nhiệm vụ 

Chƣơng trình của Bộ Giáo Dục& Đào tạo 

Hoàn tất các bậc tiểu học tại trƣờng, học sinh có thể học chuyến tiếp tại Hoa Kỳ, 

Úc, Singapore…  

Giáo viên phụ trách đƣợc đào tạo chính quy từ các trƣờng sƣ phạm trong nƣớc và 

quốc tế.  

Học sinh đƣợc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh với giáo viên bản ngữ.  

Học sinh phát triển hoàn hảo về nhân cách, trí thông minh, ngôn ngữ và thẩm 

mỹ… 

 

V.6.2. Đội ngũ giáo viên 

Trƣờng có đội ngũ giáo viên quốc tế và Việt Nam có trình độ cao, đƣợc đào tạo 

bài bản, chuyên nghiệp. 

 

V.6.3. Phƣơng pháp đào tạo 
Trƣờng vận dụng hoàn hảo quá trình truyền đạt kiến thức theo phƣơng pháp 

Active Learning để phát triển toàn diện khả năng của học sinh. 

 Tƣ duy sáng tạo.  
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 Kỹ năng học tập và làm việc theo nhóm.  

 Hình thành thói quen hoạt động thể chất thông qua các trò chơi vận động tích cực.  

 Giáo viên luôn quan sát, nắm bắt tính cách của từng học sinh, mở rộng chủ đề 

giảng dạy, kỹ năng tự học tập và nhằm nâng cao khả năng tƣ duy độc lập của học 

sinh. 

V.6.4. Chƣơng trình giảng dạy 
 Trƣờng giảng dạy theo chƣơng trình của Bộ Giáo Dục & Đào tạo .  

 Bằng cấp của trƣờng đƣợc Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp.  

 Chƣơng trình quốc tế: Maths, Sciencas, Computer, Fine Art, Music, Aerobic…  

 Chƣơng trình Anh ngữ: Anh văn căn bản và giao tiếp, các em đƣợc rèn luyện 4 kỹ 

năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Chƣơng trình Public Speaking, các em đƣợc học trực 

tiếp với giáo viên Hoa Kỳ để rèn luyện kỹ năng nghe và nói.  

 Hoàn tất các bậc tiểu học, các em sẽ đạt chứng chỉ Starter, Mover, Flyer do Đại 

Học Cambridge cấp bằng có giá trị quốc tế. Với văn bằng này, học sinh có thể tiếp 

tục theo học tại các trƣờng trung học trên thế giới.  

 

V.7. Cơ sở vật chất 

Cơ sở vật chất của Trƣờng đƣợc thiết kế và thi công bởi những công ty xây dựng 

hàng đầu trong và ngoài nƣớc. Trang trí nội thất đƣợc đầu tƣ cao cấp theo chuẩn quốc tế 

dƣới sự tƣ vấn chuyên môn của các chuyên gia giáo dục, tâm lý và kiến trúc sƣ giỏi, 

nhiều kinh nghiệm. Các quy định về an toàn và phòng cháy chữa cháy đƣợc thực hiện 

một cách nghiêm ngặt. Các phòng học, nhà ăn, sân chơi, nhà vệ sinh… luôn đƣợc giữ 

sạch sẽ, tẩy trùng thƣờng xuyên và định kỳ. 

Lớp học và phòng các bộ môn Âm nhạc, Hội họa, Thể dục, Thí nghiệm... đƣợc 

thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, sử dụng thiết bị công nghệ cao. Học sinh đƣợc sử 

dụng thƣ viện (trên 10.000 đầu sách và E-books), phòng Media, phòng vi tính với đƣờng 

truyền tốc độ cao (cáp quang). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG  
 

VI.1. Đánh giá tác động môi trƣờng 

VI.1.1. Giới thiệu chung 
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Mục đích của công tác đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Trường mầm non- tiểu 

học tiêu chuẩn quốc tế 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.  

 

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

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

- Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 52/2005/QH11 đã đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005. 

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

quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trƣờng 

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 

cuả Chính phủ về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo 

vệ Môi trƣờng; 

- 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. 
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VI.2.Tác động của dự án tới môi trƣờng 

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

Trường học mầm non-tiểu học và khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến môi trƣờng làm 

giảng dạy, học tập của giáo viên-học sinh. Chúng ta có thể dự báo đƣợc những nguồn tác 

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

 

VI.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án 

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

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

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

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

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

+ Tác động của 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.  

 

VI.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…).  

 

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

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

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

khu vực.  

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

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

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

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

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

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

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

sau:  

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

Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân. 

Tổ chức ăn uống tại khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… 

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

trung trong khu vực.  

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

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

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

 

VI.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 hổ trợ của đối lƣu cƣỡng bức.  

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

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

+ 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.  
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VI.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 Công ty ........... đã cho 

phân tích nguồn gốc gây ô nhiễm và đƣa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu 

cực, đảm bảo đƣợc 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 VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 
 

VII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ  

 Tổng mức đầu tƣ cho dự án „„Trƣờng mầm non và tiểu học theo tiêu chuẩn quốc 

tế‟‟ đƣợc lập dựa trên các phƣơng án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ 

sau đây : 

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

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

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

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

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

án đầu tƣ và xây dựng công trình; 

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

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

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

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

đầu tƣ xây dựng công trình; 

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

thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; 

 - Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 

7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; 

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

“Hƣớng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình”; 

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

số 123/2008/NĐ-CP; 

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

của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp. 

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

lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ 

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

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

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

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

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

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

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

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

toán và dự toán công trình. 
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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 của  dự 

án “Trƣờng mầm non và tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế”, 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 124,955,895,000 đồng bao gồm: Chi phí xây dựng 

và lắp đặt, Chi phí thiết bị, chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và dự phòng 

phí (dự phòng khối lƣợng phát sinh) 

 

 Chi phí xây dựng và lắp đặt 

 Đƣợc tính toán dựa trên suất vốn đầu tƣ xây dựng công trình năm 2011 theo quyết 

định số 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ xây dựng. Các thông số xây dựng đƣợc 

thể hiện qua bảng sau : 

Hạng mục                                                                                  Đơn vị     giá trị 

Tổng diện tích khu đất m
2
 985.78 

Mật độ xây dựng % 70.4% 

Diện tích sàn xây dựng m
2
 7925.78 

Tầng cao (cao 45m) tầng 11 

Tầng hầm tầng 1 

Hệ số sử dụng đất  7.04 

Diện tích sàn sử dụng (GFA phần nổi) m
2
 6940 

Diện tích sàn xây dựng (bao gồm tầng hầm) m
2
 7925.78 

  

Xây dựng Giá trị Đơn vị 

+ Trƣờng học 105,228,622 ngàn đồng 

Diện tích sàn xây dựng 7,925.78 ngàn đồng/m
2 

Tầng cao 11 tầng 

Tầng hầm 1 tầng 

Suất xây dựng 2011 (Quyết định 725/QĐ-BXD) 7,300 ngàn đồng/m
2 

Hệ số tầng hầm 1.10 tầng 

Hệ số trƣợt giá (so với năm 2011) 1.65  

Đơn giá xây dựng 13,277 ngàn đồng/m2 

+ Cây xanh và giao thông nội bộ 750,780 ngàn đồng 

Diện tích 291 m
2 

Đơn giá 2,580 ngàn đồng 

Tổng giá trị xây dựng 105,979,402 ngàn đồng 
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 Chi phí thiết bị trƣờng học 

Đƣợc tính toán theo đơn giá thị trƣờng của các công ty cung cấp trang thiết bị giáo 

dục. Thiết bị bao gồm: thiết bị mầm non, thiết bị tiểu học, thiết bị dành cho khối phục vụ 

học tập và các thiết bị khác. Chi phí thiết bị đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

      
                                                                                                   ĐVT: 1000 đồng 

Hạng mục thiết bị Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1. Thiết bị mầm non   969,417 

+ Thiết bị lớp mầm 2 133,159 266,318 

+ Thiết bị lớp chồi 2 154,468 308,935 

+ Thiết bị lớp lá 2 159,422 318,844 

+ Thiết bị mầm non chung  75,320 75,320 

2. Thiết bị tiểu học   3,223,862 

- Thiết bị dạy học   381,838 

+ Lớp 1 4 9,876 39,504 

+ Lớp 2 4 13,241 52,964 

+ Lớp 3 4 18,423 73,692 

+ Lớp 4 4 18,967 75,868 

+ Lớp 5 4 34,953 139,810 

- Thiết bị phòng học 20 126,558 2,531,150 

- Thiết bị dùng chung khối tiểu học  310,874 310,874 

3. Thiết bị dùng cho khối phục vụ học tập  1,048,299 1,048,299 

4. Thiết bị khác  3,086,974 3,086,974 

Tổng chi phí thiết bị   8,328,552 

 

 Chi phí dự phòng 

Dự phòng phí cho khối lƣợng phát sinh bằng 10 % chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, 

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 do khối lƣợng phát sinh: 10,597,940,000 đồng. 
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VII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ 

Bảng Tổng mức đầu tƣ 

                        ĐVT: 1000 đồng 

Các thành phần tổng mức đầu tƣ 
Giá trị trƣớc 

thuế 
VAT 

Giá trị sau 

thuế 

Chi phí xây dựng 96,344,911 9,634,491 105,979,402 

Chi phí máy móc thiết bị 7,571,411 757,141 8,328,552 

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng 
45,455 4,545 50,000 

Chi phí dự phòng cho khối lƣợng phát 

sinh=ΣGxd*10% 
9,634,491 963,449 10,597,940 

Tổng mức đầu tƣ 113,596,268 11,359,627 124,955,895 
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CHƢƠNG VIII: KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ VÀ NGUỒN VỐN 

THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

 

VIII.1. Kế hoạch sử dụng vốn 

 Theo kế hoạch dự kiến thì dự án tiến hành xây dựng trong vòng 5 quý từ quý 

II/2013 đến quý II/2014. Nội dung của kế hoạch sử dụng vốn đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

       

Nội dung Tổng cộng 
Quý 

II/2013 

Quý 

III/2013 

Quý 

IV/2013 
Quý I/2014 

Quý 

II/2014 

Chi phí xây dựng 100% 25% 25% 25% 25%  

Chi phí thiết bị 100%    50% 50% 

Chi phí lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng 
100% 100%     

Chi phí dự phòng khối 

lƣợng phát sinh 
100% 25% 25% 25% 25%  

       

Phân chia theo dòng 

tiền 
Tổng cộng 

Quý 

II/2013 

Quý 

III/2013 

Quý 

IV/2013 
Quý I/2014 

Quý 

II/2014 

Chi phí xây dựng 105,979,402 26,494,851 26,494,851 26,494,851 26,494,851  

Chi phí thiết bị 8,328,552    4,164,276 4,164,276 

Chi phí lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng 
50,000 50,000     

Chi phí dự phòng khối 

lƣợng phát sinh 
10,597,940 2,649,485 2,649,485 2,649,485 2,649,485  
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VIII.2. Nguồn vốn đầu tƣ của dự án 

 Với tổng mức đầu tƣ là 124,955,895,000 đồng. Vốn đƣợc dùng để đầu tƣ cho các 

hạng mục chính nhƣ: chi phí xây dựng lắp đặt, chi phí máy móc thiết bị, chi phí lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng và chi phí dự phòng khối lƣợng phát sinh. 

       

Tổng sử dụng  vốn Tổng cộng 
Quý 

II/2013 

Quý 

III/2013 

Quý 

IV/2013 
Quý I/2014 

Quý 

II/2014 

Chi phí xây dựng 105,979,402 26,494,851 26,494,851 26,494,851 26,494,851 - 

Chi phí thiết bị 8,328,552    4,164,276 4,164,276 

Chi phí lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng 
50,000 50,000     

Chi phí dự phòng khối 

lƣợng phát sinh 
10,597,940 2,649,485 2,649,485 2,649,485 2,649,485  

Tổng cộng 124,955,895 29,194,336 29,144,336 29,144,336 33,308,612 4,164,276 

Vốn chủ sở hữu (100%) 124,955,895 29,194,336 29,144,336 29,144,336 33,308,612 4,164,276 
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CHƢƠNG IX: HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

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

IX.1.1 Các giả định về thiết kế và công suất của dự án 

 Diện tích sàn xây dựng là 7,925.78 m
2
, cao 11 tầng. Trong đó: 1 tầng hầm và tầng 

1-11 dùng để phục vụ cho nhu cầu học tập. Phân theo chức năng của tòa nhà, có 3 khối 

chức năng chính: 

▪ Phục vụ - đậu xe: Tầng hầm 

▪ Khối mẫu giáo: Tầng trệt (tầng 1) đến tầng 4. Bao gồm: 10 lớp x 24 trẻ =240 trẻ. 

▪ Khối tiểu học: tầng 5 đến tầng 11. Bao gồm: 15 lớp x 24 trẻ = 360 trẻ. 

` Diện tích xây dựng các khu chức năng đƣợc liệt kê nhƣ sau: 

 

Chức năng GFA (m
2
)  

Tầng hầm 985 

Tầng trệt 985 

Tầng 2 537 

Tầng 3,4 667 

Tầng 5 694 

Tầng 6 630 

Tầng 7,8,9 693 

Tầng 10 672 

Tầng 11 653 

 

IX.1.2. Các giả định về kế hoạch kinh doanh của dự án 

 a, Khấu hao 

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

thẳng. 

 Hạng mục Thời gian khấu hao 

Chi phí xây dựng 20 năm 

Chi phí thiết bị 10 năm 

Chi phí khác 7 năm 

 

b, Doanh thu dự kiến của dự án 

Doanh thu của dự án đƣợc thu từ các khoản mục nhƣ thu tiền cơ sở vật chất, tiền 

ghi danh, và học phí( bao gồm tiền ăn, tiền đƣa đón, tiền đồng phục, tiền học phí). Trong 

năm hoạt động đầu tiên của dự án, trƣờng tuyển sinh 4 lớp mầm của khối mầm non và 3 
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lớp 1 của khối tiểu học. Các năm sau đó nhà trƣờng sẽ tuyển sinh đều đặn khối lớp mầm 

và khối lớp 1 theo chỉ tiêu tuyển sinh.  

Khi nộp đơn cho con vào học tại trƣờng phụ huynh sẽ đóng phí đăng ký là 

3,200,000 đồng cho các chi phí hành chính đối với mỗi hồ sơ nhập học.  

Khi học sinh đƣợc nhận vào học tại trƣờng sẽ phải đóng thêm tiền cơ sở vật chất 

với mầm non: 35,300,000 đồng và tiểu học: 45,700,000 đồng. Khoản chi phí này chỉ 

đóng 1 lần trong suốt quá trình học. Học phí của học sinh sẽ bao gồm tiền ăn, tiền đồng 

phục, tiền đƣa đón, tiền học phí hằng năm và học phí sẽ tính theo khối lớp. 

     

                                                                ĐVT: 1,000 đồng 

Hạng mục Đƣa đón 
Đồng 

phục 
Tiền ăn Học phí Tổng học phí 

Mẫu giáo 9,500 740 17,420 77,200 104,860 

Tiểu học      

+ Lớp 1 9,500 990 22,100 78,950 111,540 

+ Lớp 2 9,500 990 22,100 79,000 111,590 

+ Lớp 3-5 9,500 990 22,100 79,500 112,090 

 

 Chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm: 

                                                                                          ĐVT: lớp học 

Hạng mục 
2014 2015 2016 2017 2018… 

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5… 

Lớp mầm 4 3 3 4 3 

Lớp chồi 0 4 3 3 4 

Lớp lá 0 0 4 3 3 

Lớp 1 3 3 3 3 3 

Lớp 2 0 3 3 3 3 

Lớp 3 0 0 3 3 3 

Lớp 4 0 0 0 3 3 

Lớp 5 0 0 0 0 3 

( Doanh thu của dự án được thể hiện chi tiết qua phụ lục của dự án) 
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c, Chi phí dự kiến dự án 

 Chi phí dự án bao gồm: 

 + Chi phí lƣơng nhân viên 

        ĐVT:1000 đồng 

Hạng mục 
Mức 

lƣơng 

SỐ LƢỢNG 

2014 2015 2016 2017 2018… 

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5… 

Hiệu trƣởng 18,000 1 1 1 1 1 

Hiệu phó 17,500 2 2 2 2 2 

Giáo vụ + hành chính 

quản trị+ marketing 
8,500 6 6 6 6 6 

Mầm non       

Giáo viên mẫu giáo 11,500 2 4 6 6 6 

Bảo mẫu 9,500 4 8 12 12 12 

Tiểu học       

Giáo viên tiểu học 11,500 4 8 12 16 20 

Trợ giảng 9,500 4 8 12 16 20 

Bảo mẫu 9,500 4 8 12 16 20 

Giáo viên năng khiếu 

tiểu học 
11,500 2 4 4 4 4 

Nhân viên thƣ viên 7,000 2 2 2 2 2 

Giáo viên TDTT 8,500 2 2 2 2 2 

Nhân viên phòng lab 

+ CNTT 
7,000 1 2 2 2 2 

Nhân viên y tế 7,000 2 2 2 2 2 

Nhân viên kỹ thuật và 

thiết bị 
7,000 2 2 2 3 3 

Nhân viên nhà bếp 7,000 1 2 2 3 3 

Bảo vệ và lao công 5,000 3 3 4 5 5 

TỔNG  42 64 83 98 110 

 

Chi phí BHYT,BHXH: 21%/năm 

Số tháng hoạt động trong năm: 13 tháng 

+ Chi phí điện nƣớc: chiếm 1% doanh thu 

+ Chi phí ăn uống: 

 Chi phí chuẩn bị bữa ăn cho học sinh     

Số ngày học/ tháng 26 ngày 

Số tháng học/ năm 10 tháng 

Số học sinh/ lớp 24 học sinh 

Mẫu giáo 240 học sinh 

Tiền ăn/ ngày 67 ngàn đồng 
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Tiểu học 360 học sinh 

Tiền ăn/ ngày 85 ngàn đồng 

 

 + Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ: 3% giá trị máy móc thiết bị. 

 + Chi phí khác: 1% doanh thu. 

 

IX.2. Phân tích hiệu quả tài chính dự án 

IX.2.1. Báo cáo thu nhập của dự án 

Trong quá trình thực hiện dự án, dự án đã bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động 

đầu tiên. Tuy năm đầu tiên lợi nhuận thu từ dự án chƣa cao do chế độ tuyển sinh của dự 

án còn thấp nên chƣa thu đƣợc nhiều doanh thu. Lợi nhuận của dự án tăng dần qua các 

năm. Thuế thu nhập doanh nghiệp đƣợc áp dụng cho dự án là 25% trong suốt quá trình 

hoạt động. 

Bảng báo cáo thu nhập của dự án. 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 

Hạng mục 1 2 3 4 5 

Doanh thu 24,867,612 42,557,206 62,209,193 75,091,448 88,910,368 

Chi phí 20,009,082 27,962,573 36,107,081 42,358,910 48,783,572 

Chi phí hoạt động 12,356,123 20,309,613 28,454,122 34,705,950 41,130,612 

Chi phí khấu hao 7,652,960 7,652,960 7,652,960 7,652,960 7,652,960 

Lợi nhuận trƣớc thuế 4,858,530 14,594,632 26,102,112 32,732,538 40,126,796 

Thuế TNDN (25%) 1,214,632 3,648,658 6,525,528 8,183,134 10,031,699 

Lợi nhuận sau thuế 3,643,897 10,945,974 19,576,584 24,549,403 30,095,097 

 

Năm 2019 2020 2021 2022 2023 

Hạng mục 6 7 8 9 10 

Doanh thu 93,355,887 98,023,681 102,924,865 108,071,108 113,474,664 

Chi phí 51,236,547 53,308,780 53,963,489 56,248,125 58,646,993 

Chi phí hoạt động 43,583,588 45,655,820 47,831,664 50,116,300 52,515,168 

Chi phí khấu hao 7,652,960 7,652,960 6,131,825 6,131,825 6,131,825 

Lợi nhuận trƣớc thuế 42,119,339 44,714,901 48,961,376 51,822,983 54,827,671 

Thuế TNDN (25%) 10,529,835 11,178,725 12,240,344 12,955,746 13,706,918 

Lợi nhuận sau thuế 31,589,504 33,536,176 36,721,032 38,867,237 41,120,753 
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Năm 2024 2025 2026 2027 2028 

Hạng mục 11 12 13 14 15 

Doanh thu 119,148,397 125,105,817 131,361,108 137,929,163 144,825,621 

Chi phí 62,507,697 65,152,449 67,929,438 70,845,277 73,906,908 

Chi phí hoạt động 56,375,871 59,020,623 61,797,613 64,713,451 67,775,082 

Chi phí khấu hao 6,131,825 6,131,825 6,131,825 6,131,825 6,131,825 

Lợi nhuận trƣớc thuế 56,640,700 59,953,368 63,431,670 67,083,886 70,918,714 

Thuế TNDN (25%) 14,160,175 14,988,342 15,857,917 16,770,972 17,729,678 

Lợi nhuận sau thuế 42,480,525 44,965,026 47,573,752 50,312,915 53,189,035 

 

 

Năm 2029 2030 2031 2032 2033 

Hạng mục 16 17 18 19 20 

Doanh thu 152,066,902 159,670,247 167,653,760 176,036,448 184,838,270 

Chi phí 80,943,463 84,318,911 87,863,131 91,584,562 95,492,065 

Chi phí hoạt động 74,811,637 78,187,085 81,731,306 85,452,737 89,360,240 

Chi phí khấu hao 6,131,825 6,131,825 6,131,825 6,131,825 6,131,825 

Lợi nhuận trƣớc thuế 71,123,439 75,351,337 79,790,629 84,451,885 89,346,205 

Thuế TNDN (25%) 17,780,860 18,837,834 19,947,657 21,112,971 22,336,551 

Lợi nhuận sau thuế 53,342,580 56,513,502 59,842,971 63,338,914 67,009,653 

 

 + Doanh thu năm đầu tiên năm 2014 và doanh thu bình quân 20 năm (từ năm 2014 

đến năm 2033) lần lƣợt là 24,867,612,000 đồng và 115,406,088,000 đồng. 

 + Lợi nhuận trƣớc thuế bình quân và lợi nhuận sau thuế bình quân của dự án sau 

20 năm lần lƣợt là 53,947,636,000 đồng và 40,460,727,000 đồng. 

 + Hệ số lợi nhuận trƣớc thuế/doanh thu : 0.47 

 Ý nghĩa: 1 đồng doanh thu tạo ra 0.47 đồng lợi nhuận trƣớc thuế. 

 + Hệ số lợi nhuận trƣớc thuế /tổng vốn đầu tƣ: 8.63 

 Ý nghĩa: 1 đồng vốn bỏ ra thu đƣợc 8.63 đồng lợi nhuận trƣớc thuế. 

 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu: 0.35 

 Ý nghĩa: 1 đồng doanh thu tạo ra 0.35 đồng lợi nhuận sau thuế. 

 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng vốn đầu tƣ: 6.48 

 Ý nghĩa: 1 đồng vốn bỏ ra thu đƣợc 6.48 đồng lợi nhuận sau thuế. 

 

IX.2.2. Báo cáo ngân lƣu của dự án 

 Vòng đời hoạt động của dự án là 20 năm bắt đầu từ năm 2014. 

 Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm từ học phí, phí đăng ký và 

tiền cơ sở vật chất. 
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 Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tƣ ban đầu nhƣ xây lắp,mua sắm MMTB; 

chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao). 

Dựa vào kết quả ngân lƣu vào và ngân lƣu ra, ta tính đƣợc các chỉ số tài chính, và 

kết quả cho thấy: 

 

TT Chỉ tiêu  

1 Tổng mức đầu tƣ 124,955,895,000 đồng 

2 Giá trị hiện tại thuần NPV 48,917,756,000 đồng 

3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 24.9 % 

4 Thời gian hoàn vốn 5 năm 8 tháng 

 Đánh giá Hiệu quả 

 

 

 Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 48,917,756,000 đồng >0      

Suất sinh lợi nội tại là: IRR  = 24.9 % 

 Thời gian hoàn vốn là 5 năm 8 tháng. 

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

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

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

 

IX.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án. 

 Ngày nay, với mức sống ngày càng cao, nhu cầu giáo dục ngày càng đƣợc đƣợc 

nâng cao. Phụ huynh luôn mong muốn và tạo điều kiện tốt nhất để con em mình đƣợc đào 

tạo trong một môi trƣờng tốt nhất nhằm nâng cao kiến thức, sự hiểu biết cho con em cũng 

nhƣ mong muốn con em thông thạo cả hai ngôn ngữ Anh và Việt, thấu hiểu và giữ gìn 

đƣợc ngôn ngữ và văn hóa Việt. Nên nhu cầu về một ngôi trƣờng quốc tế đúng chuẩn 

luôn đƣợc quan tâm nhiều, dự án đầu tƣ xây dựng trƣờng mầm non, tiểu học quốc tế đƣợc 

thực thi là bắt kịp đƣợc sự phát triển của xã hội. Sự đầu tƣ tuyêṭ đối về cơ sở vật chất , đôị 

ngũ giáo viên và chƣơng trình giảng dạy của dự án đều nhằm vào mục tiêu xây dựng và 

khẳng định môṭ mô hình giáo dục mới , tiên tiến tại Viêṭ Nam . Dự án sẽ mang lại môṭ 

chƣơng trình giáo dục quốc tế song song với viêc̣ tôn vinh , gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa 

Viêṭ. Đây chính là môi trƣờng ƣơm mầm và tạo cơ hôị phát triển cho những chủ nhân  

xuất sắc của tƣơng lai Việt Nam, tài giỏi và năng động trong một xã hội luôn thay đổi.  

 “Dự án trƣờng mầm non và tiểu học quốc tế” khi đi vào hoạt động sẽ góp phần 

giải quyết đƣợc một số lƣợng việc làm cho ngƣời lao động có chuyên môn, tạo ra thu 

nhập cho chủ đầu tƣ và đóng góp một lƣợng lớn vào ngân sách nhà nƣớc. 
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CHƢƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

 Dự án đầu tƣ xây dựng Trường Mầm non- Tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế 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 trẻ em 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, Công ty ........... chúng tôi rất cần sự hỗ trợ và 

hợp tác của các nhà đầu tƣ, các Doanh nghiệp trong nƣớc và Doanh nghiệp có 100% vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài có nhu cầu và đủ 

năng lực để cùng hợp tác xây dựng Trƣờng Mầm non – Tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế. 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày…tháng …..năm…. 

 

 
 

CHỦ ĐẦU TƢ 

CÔNG TY ……. 

 (Giám đốc) 

 

 

 

 

 

 

 


