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CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

 
1.1. Căn cứ pháp lý 

 Văn bản pháp luật 

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

Việt Nam; 

 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2012 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 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 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

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

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

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

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

đầu tƣ xây dựng công trình; 

 Nghị định số 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; 

 

 Các tiêu chuẩn áp dụng 

 Dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp 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); 

 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-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; 

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

cháy; 
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 TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế; 

 TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật; 

 TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên trong và ngoài công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

 TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sƣởi ấm; 

 11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; 

 TCVN 6096 – 2004 : Tiêu chuẩn nƣớc uống đóng chai 

 Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP (Good Manufacturing Practice) 

 Quy trình vệ sinh công nghiệp SSOP 

 Tiêu chuẩn quốc tế SQF 2000CM HACCP/ISO 9001 “Thực phẩm – Chất lƣợng – An 

toàn” 

 

1.2. Căn cứ xác định sự cần thiết đầu tƣ dự án 

Ăn và uống là hai vấn đề chính tạo nên một chế độ dinh dƣỡng. Tuy nhiên, con ngƣời 

có thể nhịn ăn đƣợc vài ngày, nhƣng không thể nhịn uống nƣớc. Do đó, nƣớc có vai trò đặc 

biệt quan trọng với cơ thể con ngƣời cũng nhƣ sự sống nói chung.  

Nƣớc chiếm khoảng 70% trọng lƣợng cơ thể, 65-75% trọng lƣợng cơ, 50% trọng 

lƣợng mỡ, 50% trọng lƣợng xƣơng. Nƣớc tồn tại ở hai dạng: nƣớc trong tế bào và nƣớc 

ngoài tế bào. Nƣớc ngoài tế bào có trong huyết tƣơng máu, dịch limpho, nƣớc bọt… Huyết 

tƣơng chiếm khoảng 20% lƣợng dịch ngoài tế bào của cơ thể (3-4 lít). Nƣớc là chất quan 

trọng để các phản ứng hóa học và sự trao đổi chất diễn ra không ngừng trong cơ thể. Nƣớc 

là một dung môi, nhờ đó tất cả các chất dinh dƣỡng đƣợc đƣa vào cơ thể, sau đó đƣợc 

chuyển vào máu dƣới dạng dung dịch nƣớc.  

Uống không đủ nƣớc ảnh hƣởng đến chức năng của tế bào cũng nhƣ chức năng các hệ 

thống trong cơ thể. Uống không đủ nƣớc sẽ làm suy giảm chức năng thận, thận không đảm 

đƣơng đƣợc nhiệm vụ của mình, kết quả là trong cơ thể tích lũy nhiều chất độc hại. Những 

ngƣời thƣờng xuyên uống không đủ nƣớc da thƣờng khô, tóc dễ gãy, xuất hiện cảm giác 

mệt mỏi, đau đầu, có thể xuất hiện táo bón, hình thành sỏi ở thận và túi mật. Vì vậy, trong 

điều kiện bình thƣờng, một ngày cơ thể cần khoảng 40ml nƣớc/kg cân nặng, trung bình 2-

2.5 lít nƣớc/ngày. Tóm lại, nƣớc rất cần cho cơ thể, duy trì cho cơ thể luôn ở trạng thái cân 

bằng và là yếu tố quan trọng bảo đảm sức khỏe của mỗi ngƣời.  

Trƣớc nhu cầu bức thiết về nƣớc uống các cơ sở đóng chai nƣớc uống tinh khiết mọc 

lên nhƣ nấm sau mƣa. Tuy nhiên, phần lớn là các cơ sở sản xuất nƣớc uống đóng chai với 

quy mô nhỏ (quy mô gia đình) không đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lƣợng nguồn 

nƣớc đƣợc sử dụng để sản xuất cũng nhƣ khâu vệ sinh, súc rửa bình đựng nƣớc. Bên cạnh 

đó, chi phí chi trả cho nƣớc uống tinh khiết hiện nay khá cao, đặc biệt là ở trong bệnh viện 

giá thƣờng cao hơn so với bên ngoài (đại lý cấp 1). Nếu uống nƣớc rẻ tiền sẽ không đảm 

bảo yếu tố an toàn vệ sinh. 

 Hiểu rõ những khó khăn về vật chất của ngƣời dân nhất là ngƣời bệnh-thân nhân tại 

các bệnh viện, của công nhân ở các nhà máy khu công nghiệp, Công ty TNHH TM Dịch 

vụ Sản xuất Thiện nguyện Bối Diệp chúng tôi mong muốn đầu tƣ Nhà máy sản xuất nước 
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tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp tại huyện Bình Chánh – Tp.HCM với tâm huyết đƣợc 

chung tay bảo vệ sức khỏe con ngƣời, gánh vác một phần khó khăn, nhất là với những 

mảnh đời cơ cực trong cuộc sống. 
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CHƢƠNG II: GIỚI THIỆU DỰ ÁN 
 

2.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ 

-  Tên công ty  : Công ty TNHH TM Dịch vụ Sản xuất Thiện nguyện Bối Diệp 

-  Mã số thuế : 0312828328 

-  Giám đốc : Nguyễn Đức Lão (Thích Ngộ Chánh) 

-  Địa chỉ : 01 Hoa Sứ, phƣờng 7, quận Phú Nhuận, Tp.HCM 

-  Điện thoại : 08 35178797 

-  Email : info@boidiep.vn 

 

2.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 

- Tên dự án   : Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp 

- Địa điểm : Huyện Bình Chánh, Tp.HCM 

- Diện tích đất : 250 m
2
 

- Mục tiêu đầu tƣ : Tạo ra một nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết với công suất 

5m
3
/giờ mang tính chất thiện nguyện. 

- Mục đích đầu tƣ : Phục vụ nhu cầu sử dụng nƣớc uống sạch cho các bệnh nhân- 

ngƣời thân trong các bệnh viện, công nhân trong nhà máy- khu công nghiệp. 

- 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. 

- Tổng mức đầu tƣ : 9,122,650,000 đồng (Chín tỷ, một trăm hai mƣơi hai triệu, sáu 

trăm năm mƣơi ngàn đồng) 

- Tiến độ thực hiện : Dự án đƣợc tiến hành thực hiện vào quý III/2014 và quý IV/2014 

bao gồm các công việc nhƣ: hoàn thành các thủ tục giấy tờ pháp lý và xây dựng, lắp đặt 

máy móc thiết bị. 



Dự án: Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp 
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CHƢƠNG III: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

 
3.1. Quy mô dự án 

Dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp đƣợc đầu tƣ trên 

khu đất có tổng diện tích 250 m
2
 với công suất 5m

3
/giờ, hoạt động 16/24, tƣơng đƣơng với 

23,200 m
3
 nƣớc/năm. Trong đó bao gồm: 

 

3.2. Nhân sự dự án 

 
Chức vị Số lƣợng Nhiệm vụ 

Giám đốc 1 Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động 

của dự án 

Kỹ sƣ 2 Chịu trách nhiệm về dây chuyền công nghệ kỹ 

thuật sản xuất nƣớc tinh khiết 

Công nhân 10 Chịu trách nhiệm theo dõi quá trình sản xuất 

theo dây chuyền, đảm nhận công việc đóng gói 

cho ra thành phẩm. 

Nhân viên kinh doanh và Marketing 10 Thực hiện các vấn đề liên quan tới tiếp thị, 

quảng cáo, bán hàng và cung cấp nƣớc tinh 

khiết cho ngƣời sử dụng. 

Kế toán và thủ kho 2  

Tài xế lái xe và giao hàng 6  

Tổng 31  

 

3.3. Hình thức phân phối  

3.3.1. Các loại sản phẩm 

Bình 20 lít 

Bình 20 lít úp nóng lạnh. 

 

3.3.2. Hình thức phân phối 

- Sỉ 

- Lẻ 

 

3.4. Phân khúc thị trƣờng 

Sản phẩm phân phối tại các bệnh viện, nhà máy, khu công nghiệp trong địa bàn 

Tp.HCM và các tỉnh lân cận đồng thời hƣớng tới thị trƣờng: 

- Công sở, trƣờng học, gia đình. 

- Các đại lý bán lẻ.  

 



Dự án: Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp 
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CHƢƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI 

 
4.1. Cơ sở thiết kế 

Nguồn nƣớc  : Nguồn nƣớc đầu vào là nƣớc hồ 

Lƣu lƣợng xử lý : 5m
3
/h  

Mức độ xử lý  : TCVN 6096-2004 

Tiêu chuẩn nƣớc uống đóng chai đƣợc thể hiện theo bảng sau: 

 

Bảng 1. Chỉ tiêu cảm quan của nƣớc uống đóng chai 

STT Tên chỉ tiêu Mức 

1 Màu sắc, TCU, không lớn hơn 15 

2 Độ đục, NTU, không lớn hơn 2 

3 Mùi, vị Không mùi vị 

 

Bảng 2. Chỉ tiêu hóa lý 

STT Tên chỉ tiêu Mức 

1 Độ pH   

2 Độ pH 6.5 – 8.5 

3 Tổng chất rắn hoà tan, mg/l, không lớn hơn 500 

4 Clorua, mg/l, không lớn hơn 250 

5 Sunfat, mg/l, không lớn hơn 250 

6 Natri, mg/l, không lớn hơn 200 

7  Florua, mg/l, không lớn hơn 1.5 

8  Amoni, mg/l, không lớn hơn 1.5 

9  Kẽm, mg/l, không lớn hơn 3 

10  Nitrat, mg/l, không lớn hơn 50 

11 Nitit, mg/l, không lớn hơn 0.02 

12 Đồng, mg/l, không lớn hơn 1 

13 sắt, mg/l, không lớn hơn 0.5 

14 Nhôm tổng số, mg/l, không lớn hơn 0.2 

15 Mangan, mg/l, không lớn hơn 0.5 



Dự án: Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp 
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16 Bari, mg/l, không lớn hơn 0.7 

17 Borat, mg/l tính theo B, không lớn hơn 5 

18 Crôm, mg/l, không lớn hơn 0.05 

19 Asen, mg/l, không lớn hơn 0.01 

20 Thuỷ ngân, mg/l, không lớn hơn 0.001 

21 Cadimi, mg/l, không lớn hơn 0.003 

22 Xyanua, mg/l, không lớn hơn 0.07 

23 Niken, mg/l, không lớn hơn 0.02 

24 Chì, mg/l, không lớn hơn 0.01 

25 Selen, mg/l, không lớn hơn 0.01 

26 Antimon, mg/l, không lớn hơn 0.005 

27 Hydrocacbon thơm đa vòng TCVN 1329-2002 

28 Mức nhiễm xạ   

29 Tổng độ phóng xạ α, Bq/l, không lớn hơn 0.1 

30 Tổng độ phóng xạ β, Bq/l, không lớn hơn 1 

31 Dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật TCVN 1329-2002 

 

4.2. Công suất đề xuất 

Công nghệ xử lý đƣợc đề xuất đảm bảo xử lý đáp ứng lƣu lƣợng thiết kế và nƣớc sau: 

xử lý đảm bảo đạt TCVN 6096-2004. 

Sơ đồ công nghệ đề xuất đƣợc thể hiện theo hình bên dƣới: 



Dự án: Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp 
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Bồn chứa 01 

Nƣớc thủy cục 

Bồn lọc thô 

Bồn lọc khử kim 

loại/ổn định pH 

Bồn trao đổi ion 

Cụm lọc tinh 

Bồn chứa 02 

Hệ thống RO 

Khử trùng 

Nƣớc sau xử lý 

Hệ thống đóng chai 

Cát thạch anh, sỏi 

đỡ 

Than hoạt tính, 

ODM 

Cation/Anion 

Màng lọc 5µm 

Tia UV/O3 

Bơm áp trục đứng 

Bơm nƣớc sạch 

Dung dịch tái sinh 



Dự án: Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp 
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4.3. Thuyết minh công nghệ 

Nguồn nƣớc cấp đầu vào sử dụng nguồn nƣớc hồ. 

 

4.3.1. Bồn chứa nƣớc thủy cục (Bồn chứa 01) 

Bồn chứa nƣớc ban đầu với mục đích đảm bảo điều hòa lƣợng nƣớc xử lý, ổn định cho 

hoạt động của máy bơm theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý. 

 

4.3.2. Bồn lọc thô 

Nguồn nƣớc thủy cục đầu vào của hệ thống về cơ bản sau xử lý tại nhà máy cấp nƣớc 

đã đạt tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh hoạt, tuy nhiên do mạng lƣới cấp nƣớc của thành phố đã 

cũ và rò rỉ nhiều chỗ nên nguồn nƣớc sạch bị nhiễm bẩn.  

Bồn lọc thô đƣợc thiết kế để loại bỏ các tạp chất bẩn có trong nƣớc.Vật liệu lọc trong 

bồn gồm có cát thạch anh và sỏi đỡ. Hệ thống thu nƣớc chụp lọc đặt ở đáy bồn lọc, đảm 

bảo không để vật liệu lọc trôi theo dòng nƣớc lọc. Nƣớc lọc qua từng lớp vật liệu lọc, các 

chất cặn bẩn sẽ đƣợc giữ lại tại lớp cát thạch anh, sau thời gian sử dụng, theo chu kì tiến 

hành rửa lọc để đảm bảo hiệu quả xử lý của bồn lọc. 

 
Hình 1. Cụm lọc thô nƣớc tinh khiết. 

 

4.3.3. Bồn lọc khử kim loại/ổn định pH 

Vật liệu lọc chính sử dụng là đá ODM – 2F và than hoạt tính. Đá ODM có tác dụng ổn 

định pH của nguồn nƣớc và khử các kim loại nặng có trong nƣớc nhƣ Cu, Zn, Cr, Ni, đồng 

thời xử lý hàm lƣợng sắt tồn tại trong nƣớc, giảm hàm lƣợng Nitrogen, Photphat và một số 

chất hữu cơ. 

Lớp lọc than hoạt tính đƣợc sử dụng để khử các chất gây màu, mùi cho nƣớc. 

Tại lớp lọc cát thạch anh, các kết tủa hidroxit kim loại đƣợc giữ lại lọc sâu triệt để. 



Dự án: Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp 
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4.3.4. Bồn trao đổi ion 

Trao đổi ion là quá trình làm mềm nƣớc, mục đích để khử các chất gây độ cứng cho 

nƣớc nhƣ Ca
2+

, Mg
2+

. Các ion này không tan trong nƣớc, là nguyên nhân chính gây ra độ 

cứng của nƣớc. 

Nƣớc nguồn sẽ đƣợc qua thiết bị làm mềm nƣớc bằng cách cho tiếp xúc với hạt nhựa 

trao đổi ion- loại cation Na+. Tất cả các muối có trong nƣớc sau khi qua làm mềm chuyển 

thành muối Natri, còn các kim loại khác nhƣ Ca, Mg,Fe,… bị giữ lại ở hạt nhựa cation. 

Chuẩn độcứng của nƣớc đã qua xử lý thực tế có thể bằng không. độ pH và độ kiềm không 

thay đổi. Nƣớc sau khi qua hệ thống trao đổi ion hàm lƣợng sắt đã đƣa về tiêu chuẩn cho 

phép 0,3 mg/l và độ cứng cũng đƣa về tiêu chuẩn của nƣớc tinh khiết. 

Theo mức độ lọc nƣớc qua lớp cation trong các bình lọc ngày càng nhiều nhóm hoạt 

tính của nó đƣợc thay thế bằng ion canxi và magie của nƣớc. Cuối cùng khả năng trao đổi 

của cation hoàn toàn bị kiệt vì tất cả các nhóm hoạt tính của chúng đã bị thay thế bằng ion 

canxi và magie. Để khôi phục lại khả năng trao đổi của cation, tiến hành rửa lớp vật liệu 

lọc bằng dung dịch tái sinh có nồng độ cao của ion Na
+
. Quá trình hoàn nguyên tiến hành 

cho đến khi đại bộ phận nhóm hoạt tính của cation đã đƣợc thay thế bằng ion Na
+
 

Sau khi hoàn nguyên lại tiến hành lọc nƣớc để  tiếp tục làm mềm. 

 
Hình 2. Cột lọc trao đổi ion. 

 

4.3.5. Cụm lọc tinh 

Cụm lọc tinh đƣợc lắp đặt bao gồm 2 bộ lõi lọc PP cấu tạo bởi sợi polipropylen và 1 

bộ lõi lọc than hoạt tính với kích thƣớc khe lọc 5µm. Nƣớc sau hệ thống lọc áp lực đƣợc 

bơm qua cụm lọc tinh để làm sạch tối ƣu, loại bỏ các cặn bẩn lớn hơn 5 micron, khử mùi, 

các hợp chất từ clorine và khuẩn coliform trong nƣớc. 



Dự án: Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp 
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Hình 3. Cụm lọc tinh 5 µm. 

 

4.3.6. Bồn chứa 02 

Nƣớc sau làm mềm đƣợc chứa trong bồn chứa để ổn định về lƣu lƣợng trƣớc khi đƣợc 

bơm áp trục đứng đẩy qua hệ thống lọc ngƣợc RO. 

 

4.3.7. Hệ thống lọc RO 

Màng lọc RO hoạt động trên cơ chế chuyển động của các phân tử nƣớc nhờ áp lực nén 

của máy bơm cao áp tạo ra 1 dòng chảy mạnh đẩy các thành phần hóa học, các kim loại, 

tạp chất,... có trong nƣớc chuyển động mạnh, văng ra vùng có áp lực thấp hay trôi theo 

dòng nƣớc ra ngoài theo đƣờng thải. Trong khi đó các phân tử nƣớc thì lọt qua các mắt lọc 

kích cỡ 0,001 micron nhờ áp lực dƣ, với kích cỡ mắt lọc này thì hầu hết các thành phần 

hóa chất kim loại , các loại vi khuẩn đều không thể lọt qua. Do đó nƣớc qua giai đoạn lọc 

này đảm bảo sạch theo tiêu chuẩn. 



Dự án: Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp 
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Hình 4. Hệ thống lọc RO. 

 

4.3.8. Hệ thống tiệt trùng O3/Tia UV 

Nƣớc sau lọc RO đƣợc khử trùng bằng khí Ozone và chiếu tia cực tím UV để đảm bảo 

tiêu diệt toàn bộ các vi sinh vật, vi trùng có hại cho sức khỏe con ngƣời. Nƣớc sau khi tiệt 

trùng đảm bảo đạt tiêu chuẩn nƣớc uống tinh khiết. 

 
Hình 5. Đèn UV diệt khuẩn. 

 

4.3.9. Hệ thống đóng chai 

Nƣớc tinh khiết đƣợc chứa trong bồn chứa sau xử lý. 

Bơm chiết thủ công vào bình chứa loại 21L trên bàn chiết.  

Đối với nƣớc đóng chai sử dụng vòi chiết thủ công. 



Dự án: Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp 
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Các bình nhựa sau sử dụng đƣợc súc rửa vệ sinh bằng nƣớc O3 để tiệt trùng trƣớc khi 

sử dụng tiếp. 

Tủ sấy màng co bao bọc sản phẩm sau khi chiết. 

 
Hình 6. Dây chuyền đóng chai. 



Dự án: Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp 
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CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ 

TẦNG KỸ THUẬT 

 
5.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng 

+ Phù hợp với quy hoạch đƣợc duyệt. 

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

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

+ Không gần các nguồn chất thải độc hại. 

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

chung. 

 

5.2. Giải pháp kỹ thuật 

5.2.1. Hệ thống điện 

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

nhiên.  

Hệ thống chiếu sáng bên ngoài đƣợc bố trí hệ thống đèn pha, ngoài việc bảo đảm an 

ninh cho công trình còn tạo đƣợc nét thẩm mỹ cho công trình vào ban đêm. Công trình 

đƣợc bố trí trạm biến thế riêng biệt và có máy phát điện dự phòng. Hệ thống tiếp đất an 

toàn, hệ thống điện đƣợc lắp đặt riêng biệt với hệ thống tiếp đất chống sét. Việc tính toán 

thiết kế hệ thống điện đƣợc tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn qui định của tiêu chuẩn xây 

dựng và tiêu chuẩn ngành. 

 

5.2.2. Hệ thống cấp thoát nƣớc 

Hệ thống cấp thoát nƣớc đƣợc thiết kế đảm bảo yêu cầu sử dụng nƣớc: 

+ Nƣớc sinh hoạt.  

+ Nƣớc cho hệ thống chữa cháy. 

+ Nƣớc dùng cho sản xuất nƣớc tinh khiết 

Việc tính toán cấp thoát nƣớc đƣợc tính theo tiêu chuẩn cấp thoát nƣớc cho công trình 

công cộng và theo tiêu chuẩn PCCC quy định. 

5.2.3. Hệ thống chống sét 

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

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

tiếp đất an toàn của hệ thống điện. 

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

Việc tính toán thiết kế chống sét đƣợc tuân thủ theo quy định của quy chuẩn xây dựng 

và tiêu chuần xây dựng hiện hành. 
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5.2.4. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy 

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

bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Hệ thống chữa cháy đƣợc lắp đặt ở những nơi dễ thao 

tác và thƣờng xuyên có ngƣời qua lại. 

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

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

Việc tính toán thiết kế PCCC đƣợc tuân thủ tuyệt đối các qui định của qui chuẩn xây 

dựng và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 

 

5.2.5. Hệ thống thông tin liên lạc 

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

ngoại. Các thiết bị telex, điện thoại nội bộ, fax (nếu cần). 
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CHƢƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 
 

6.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ  

 Tổng mức đầu tƣ cho dự án “Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối 

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

sau đây : 

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

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

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

đầu tƣ và xây dựng công trình; 

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

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

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

- 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 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 25 tháng 04 năm 2013 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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6.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ 

6.2.1. Nội dung 

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

“Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp”, làm cơ sở để lập kế hoạch, 

quản lý vốn đầu tƣ và xác định hiệu quả đầu tƣ của dự án. 

Tổng mức đầu tƣ của dự án là 9,122,650,000 đồng (Chín tỷ, một trăm hai mươi hai 

triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng) bao gồm:  

+ Chi phí xây dựng nhà xƣởng 

+ Chi phí đầu tƣ thiết bị 

+ Chi phí lắp đặt, vận hành 

+ Chi phí khác 

+ Chi phí đầu tƣ bình cho năm đầu sản xuất 

+ Dự phòng phí. 

 

 Chi phí xây dựng lắp đặt 

Xây dựng nhà xƣởng sản xuất nƣớc tinh khiết với diện tích 150 m
2
. Kế hoạch sẽ xây 

dựng nhà cấp 4 bằng gạch và lợp mái tôn cách nhiệt với chi phí: 525,000,000 đồng.  

Khu sút rửa chứa sản phẩm diện tích 100 m
2
, giá trị xây dựng khoảng 300,000,000 

đồng. 

Chi phí khoan giếng = 15,000,000 đồng. 

Đầu tƣ xây dựng đáp ứng đƣợc những yêu cầu chung thiết kế và phối hợp các bộ phận 

thành một hệ thống hoàn chỉnh . Dự kiến sau 6 tháng hoàn thành các các thủ tục và xây 

dƣṇg, cơ sở sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2015. 

 Tổng giá trị xây dựng trƣớc thuế = 840,000,000 đồng 

 Giá trị sau thuế    = 924,000,000 đồng. 

 

 Chi phí đầu tƣ thiết bị  

Máy móc thiết bị cho dự án nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết đƣợc lắp đặt theo đúng 

tiêu chuẩn. Bao gồm các máy móc thiết bị cơ bản sau: Bồn chứa nƣớc thủy cục, bình lọc 

đa năng, bình lọc cation, bình lọc tinh, hệ thống lọc RO, bộ khử trùng, hóa chất vận hành, 

tủ điện điều khiển, Vật tƣ đƣờng ống hệ thống,  bồn xúc rửa bình, chai, băng chuyền, mâm 

sấy màng co và các thiết bị khác đƣợc lắp đặt tại nhà xƣởng…Tổng chi phí máy móc thiết 

bị là: 2,493,480,000 đồng (Hai tỷ bốn trăm chín mươi ba triệu bốn trăm tám mươi ngàn 

đồng). 

 

TT HẠNG MỤC ĐVT 
KÍCH THƢỚC/VẬT LIỆU 

SL 

TÌNH TRẠNG 

A. THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO 
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Bồn chứa nƣớc thủy cục 
    

1 Bồn chứa nƣớc đầu vào Cái Việt Nam 
- Vật liệu: SUS 304 

1 
- Thể tích: 10m3 

2 Bơm lọc nƣớc Cái Ebara - Ý 

- Loại: Bơm trục ngang 

2 - Q= 3-4 m
3
/h, H= 25-40m 

- Điện áp 220V / 1pha 

Bình lọc đa năng 
    

1 Bình Compsite Cái 
Pentair - 

Mỹ 
-  DxH = 0.8x2.5m 2 

2 
Vật liệu lọc đa năng 

ODM - 2F 
lit Nga 

 
500 

3 Than hoạt tính kg Việt Nam 
 

100 

1 Cát thạch anh kg Việt Nam 
 

160 

1 Van tự động Fleck Cái Việt Nam 
 

2 

Bình Lọc cation 
    

1 Bình Compsite Cái 
Pentair - 

Mỹ 
-  DxH = 0.8x2.5m 1 

1 Hạt nhựa cation lit Ấn Độ Indion 220Na 140 

1 Hạt nhựa anion lit Ấn Độ Indion GS 300 100 

1 
Van Solenoid thƣờng 

mở 
Cái Đài Loan 

 
1 

1 Van tự động Fleck Cái 
Pentair 

Water- Mỹ 
- 5600FT 1 

1 Bình muối tái sinh Cái Việt Nam -200 lít 1 

Bình Lọc tinh 
    

1 Bình lọc tinh Cái 
Pentair 

Water- Mỹ 
- 5micromet 5 

2 
Bồn chứa nƣớc làm 

mền 
Cái Việt Nam 

Vật liệu: SUS 304 
1 

- Thể tích: 5m3 

Hệ thống lọc RO 
   

1 

1 Bơm RO Cái 
Trung 

Quốc 
- Công suất: 5-7m3/h, 1.5kw 2 

1 Vỏ lọc RO 4040 Cái 
pentair 

water- Mỹ 
- Composit 10 
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1 Màng lọc RO Cái 
CMS - 

Hàn Quốc  
10 

1 Đồng hồ áp Cái Đài Loan 
 

1 

1 Đồng hồ lƣu lƣợng Cái Đài Loan - Lƣu lƣợng: 5-10m3/h 2 

1 

Khung Inox SUS 304, 

đƣờng ống PVC, phụ 

kiện 

Cái Việt Nam 
 

1 

-Bộ khử trùng 
    

1 Đèn UV Cái Canada 
 

2 

2 
Hệ thống tiệt trùng bằng 

ozon 
Cái 

Việt Nam 

hoặc Đài 

Loan 
 

1 

Các thiết bị khác 
    

1 
Bình đựng nƣớc tinh 

khiết 
Cái Việt Nam SUS 304, thể tích 5m3 2 

2 Dây chuyền chiết rót Cái Đài Loan Tự động 1 

1 Máy rửa Cái 
  

1 

1 
Hệ thống siết nắp bình 

lớn 
Cái 

  
1 

1 
Máy sấy màn co tự 

động 
Cái 

  
1 

1 Đồng hồ lƣu lƣợng Cái Đài Loan - Lƣu lƣợng: 5-10m3/h 2 

1 
Thiết bị súc xả RO tự 

động 
Cái Đài Loan 

 
1 

B. HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN VÀ HỆ THỐNG ĐƢỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ 

1 

Hệ thống điện điều 

khiển 

HT 

Việt Nam - 

Ngoại 

nhập 

- Tủ điện điều khiển: Thép sơn tĩnh điện 

1 

Hệ thống điện động lực 

-  Điện động lực dẫn từ tủ đện đến các 

thiết bị, ống đi dây điện, rơ le, bảo vệ 

mất pha, công tắc và các phụ kiện khác 

2 
Hệ thống đƣờng ống 

công nghệ 
HT Việt Nam 

- Đƣờng ống dẫn nƣớc: uPVC 

1 

- Đƣờng ống dẫn bùn: uPVC 
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Gxd: Chi phí xây lắp 

Gtb: Chi phí thiết bị 

 

 Chi phí quản lý dự án 

Chi phí quản lý dự án = (Gxd + Gtb) x 2.657% = 90,803,000 đồng. 

 

 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 

Chi phí lập dự án đầu tƣ = (Gxd + Gtb) x 3.69% = 126,105,000 đồng 

Chi phí thiết kế = Gxd x 2.45% = 22,368,000 đồng 

Chi phí thẩm tra TKBVTC = Gxd x 0.238% = 2,199,000 đồng 

Chi phí giám sát thi công xây dựng = Gxd x 2.806% = 25,927,000 đồng 

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị = Gtb x 0.918% = 22,890,000 đồng 

 Chi phí thẩm tra, kiểm định và bảo hiểm 
Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu thiết bị = 1,100,000 đồng 

Chi phí bảo hiểm lắp đặt thiết bị = Gtb x 0.183% = 4,563,000 đồng 

Chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lƣợng thiết bị = 35% x Chi phí 

giám sát lắp đặt thiết bị = 8,012,000 đồng. 

 

  Chi phí lắp đặt, vận hành 

 

 
HẠNG MỤC ĐVT 

KÍCH THƢỚC/VẬT LIỆU 
SL 

TÌNH TRẠNG 

C. HÓA CHẤT VẬN HÀNH VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC 
 

1 Chi phí vận chuyển 
 

Thảo Nguyên 

Xanh 

Từ Thảo Nguyên 

Xanh 1 

đến chân công trình 

2 

Hóa chất vận hành chạy thử 
 

Thảo Nguyên 

Xanh  
1 

Chi phí thi công lắp đặt thiết bị 
 

Thảo Nguyên 

Xanh  
1 

3 

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền 
 

Thảo Nguyên 

Xanh  
1 

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Thảo Nguyên 

Xanh  
1 

4 

Đăng ký bản quyền tác giả 
 

Thảo Nguyên 

Xanh  
1 

Đăng ký mã số mã vạch 
 

Thảo Nguyên 

Xanh  
1 
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5 

Đăng ký công bố chất lƣợng sản phẩm. 
 

Thảo Nguyên 

Xanh  
1 

Đăng ký hàng Việt Nam chất lƣợng cao 
 

Thảo Nguyên 

Xanh  
1 

6 

Hồ sơ nghiệm thu và cấp phép an toàn 

thực phẩm  

Thảo Nguyên 

Xanh  
1 

Chi phí gia công khuôn mẫu 
 

Thảo Nguyên 

Xanh  
1 

 

  Chi phí lắp đặt, vận hành = 732,380,000 đồng  

 

 Chi phí mua xe 

Đầu tƣ mua xe 
GT trƣớc 

thuế 
VAT 

GT sau 

thuế 

Mua xe tải Hyundai 14 tấn 1,563,636 156,364 1,720,000 

Mua xe tải Hyundai 8 tấn 936,364 93,636 1,030,000 

Tổng Cộng 2,500,000 250,000 2,750,000 

 

 Chi phí mua vỏ bình 

Chi phí mua vỏ bình cho năm đầu hoạt động là 1,113,600,000 đồng. 

 

 Chi phí khác 

Chi phí xây dựng nhà tạm phục vụ thi công = Gxd x 1% = 9,240,000 đồng 

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng = 55,000,000 đồng 

Chi phí bảo hiểm xây dựng = Gxd x 1.5% = 13,860,000 đồng 

   Chi phí khác = 33,000,000 đồng. 

 

 Dự phòng phí 

 Dự phòng phí = 10% x (Gxd+Gtb+Gk+Gb) = 653,615,000 đồng. 

 

6.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ 

Bảng Tổng mức đầu tƣ 

         ĐVT: 1,000 vnđ 

STT Hạng mục 
GT trƣớc 

thuế 
VAT 

GT sau 

thuế 

I Chi phí xây lắp 840,000 84,000 924,000 

II. Giá trị thiết bị 2,266,800 226,680 2,493,480 

III. Chi phí quản lý dự án 82,548 8,255 90,803 

IV. Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 181,599 18,160 199,759 

4.1 Chi phí lập dự án đầu tƣ 114,641 11,464 126,105 
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4.2 Chi phí thiết kế 20,580 2,058 22,638 

4.3 Chi phí thẩm tra TKBVTC 1,999 200 2,199 

4.6 Chi phí giám sát thi công xây dựng 23,570 2,357 25,927 

4.7 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 20,809 2,081 22,890 

V. Chi phí thẩm tra, kiểm định và bảo hiểm 12,431 1,243 13,675 

5.1 Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu thiết bị  1,000 100 1,100 

5.2 Chi phí bảo hiểm lắp đặt thiết bị  4,148 415 4,563 

5.3 
Chí phí kiểm định và chứng nhận sự phù 

hợp về chất lƣợng thiết bị  
7,283 728 8,012 

VI. Chi phí vận hành  732,380 73,238 805,618 

VII. Chi phí mua xe  2,500,000 250,000 2,750,000 

VIII. Chi phí mua vỏ bình  1,012,364 101,236 1,113,600 

IX. Chi phí khác 71,000 7,100 78,100 

9.1 Chi phí xây dựng nhà tạm phục vụ thi công 8,400 840 9,240 

9.2 
Chi phí lâp̣ báo cáo đánh giá tác đôṇg môi 

trƣờng 
50,000 5,000 55,000 

9.3 Chi phi bảo hiểm xây dựng 12,600 1,260 13,860 

X CHI PHÍ DỰ PHÕNG=ΣGcp*10% 594,195 59,420 653,615 

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 8,293,317 829,332 9,122,650 

 

6.2.3.  Kế hoạch đầu tƣ  

Dự án đƣợc tiến hành thực hiện vào quý III/2014 và quý IV/2014 bao gồm các công 

việc nhƣ: hoàn thành các thủ tục giấy tờ pháp lý và xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị. 

 

6.3. Vốn lƣu động 

Ngoài những khoản đầu tƣ ban đầu về xây dựng nhà xƣởng và mua sắm máy móc 

thiết bị, khi dự án đi vào hoạt động cần thêm vốn hoạt động sản xuất, nguồn vốn này có 

đƣợc từ các mạnh thƣờng quân khuyên góp chung tay vì dự án nƣớc sạch. 
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CHƢƠNG VII: CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG  

 
7.1. 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, các tài liệu liên quan cung cấp từ Chủ đầu tƣ, 

cụ thể nhƣ sau: 

- Thời gian hoạt động: bắt đầu từ tháng 1 năm 2015 dự án sẽ đi vào hoạt động; 

- Hình thức hoạt động: Cung cấp nƣớc uống đóng bình 20 lít cho các bệnh viện trong 

cả nƣớc. 

- Chi phí của dự án:  

+ Chi phí lƣơng: Nhu cầu lao động phục vụ cho hoạt động của dự án là 19 ngƣời. Số 

công nhân sản xuất là 10 ngƣời chia làm 2 ca, mỗi ca làm việc 8 giờ/ngày. Mức lƣơng 

đƣợc tính toán theo chức vụ. Mức tăng lƣơng hằng năm là 5%/năm.   

+ Chi phí BHYT, BHXH: chiếm 22% chi phí tiềm lƣơng theo bộ luật lao động Việt 

Nam. 

+ Chi phí điện công nghiệp là 1,600đồng/ 1kwh 

+ Chi phí bảo trì máy móc thiết bị dụng cụ: 5% giá trị máy móc thiết bị dụng cụ. 

+ Chi phí sản xuất và đóng gói 

+ Chi phí hao hụt đóng gói : 2% chi phí sản xuất, đóng gói.  

+ Chi phí vận chuyển, quản lý xăng xe: 20,000,000 đồng/tháng  

+ Chi phí văn phòng phẩm, điện thoại, internet: 5,000,000 đồng/ tháng 

+ Chi phí khác: 5% các chi phí trên 

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

thẳng, thời gian khấu hao sẽ đƣợc tính theo quyết định số 45/2013-QĐ-BTC. Thời gian 

khấu hao TSCĐ thể hiện qua bảng sau:  

- Nguồn thu của dự án: Thu đƣợc từ các hoạt động quyên góp của các nhà hảo tâm, 

mạnh thƣờng quân đóng góp. 

 

Bảng thời gian khấu hao tài sản cố định 

 

Tài sản cố định Thời gian KH 

Chí phí xây dựng 20 

Giá Trị thiết bị  15 

Chi phí khác  7 

 

7.2. Tính toán chi phí của dự án 

7.2.1. Chi phí nhân công 

Đội ngũ quản lý và lao động của dự án bao gồm 19 ngƣời, bao gồm:  

- Giám đốc dƣ ̣án: 1 ngƣời 
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Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của dự án “Nhà máy sản xuất nƣớc 

tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp”. 

- Kỹ sƣ: 2 ngƣời 

Chịu trách nhiệm về dây chuyền công nghệ kỹ thuật sản xuất nƣớc tinh khiết. 

- Công nhân, lao động phổ thông: 10 ngƣời. 

Chịu trách nhiệm theo dõi quá trình sản xuất theo dây chuyền, chiết rót, đóng chai cho 

ra thành phẩm. 

- Nhân viên kế toán và thủ kho : 2 ngƣời 

Chịu trách nhiệm chính về thu chi ngân sách, theo dõi hàng hóa xuất kho, tồn kho, tình 

hình tài chính của dự án và trả lƣơng cho nhân viên. 

- Tài xế và giao hàng: 4 ngƣời 

Liên hệ giao hàng cho các đại lý sỉ và điều phối cung cấp cho các khách lẻ. 

Chi phí nhân công hằng năm bao gồm lƣơng của cán bộ công nhân viên, phụ cấp và 

các khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác… Mức tăng lƣơng hằng năm là 5%/năm. 

Chi phí BHXH, BHYT chiếm 22% chi phí lƣơng theo bộ luật lao động Việt Nam. Chi phí 

lƣơng nhân viên đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

 

  

Chức vị Năm 1 Mức lƣơng 

Tổng 

lƣơng/ 

tháng 

Phí 

BHXH, 

BHYT, 

BHTN/ 

Tháng 

Tổng 

Lƣơng/ 

Năm 

Tổng 

phí BH/ 

Năm 

Giám đốc 1 15,000 15,000 3,300 195,000 39,600 

Kỹ sƣ 2 6,000 12,000 2,640 156,000 31,680 

Công nhân 10 5,000 50,000 11,000 650,000 132,000 

Kế toán và thủ kho 2 5,000 10,000 2,200 130,000 26,400 

Tài xế lái xe và giao hàng 4 5,000 20,000 4,400 260,000 52,800 

Tổng 19 36,000 107,000 23,540 1,391,000 282,480 

 

Chi phí lƣơng nhân viên 5 năm đầu của dự án: 
 ĐVT:1,000 vnđ 

Hạng mục 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Chỉ số tăng lƣơng 1.00 1.05 1.10 1.16 1.22 

Tổng lƣơng 642,000 1,460,550 1,530,100 1,613,560 1,697,020 

Chi phí BHXH, BHYT 141,240 296,604 310,728 327,677 344,626 

( Bảng lương chi tiết hằng năm được đính trong phụ lục kèm theo) 
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7.2.2. Chi phí hoạt động  

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

nhân viên, chi phí điêṇ nƣớc , chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ , chi phí đóng gói , chi phí hao 

hụt đóng gói, chi phí quản lý xăng xe, chi phí văn phòng phẩm và các chi phí khác.  

 

Chi phí vỏ bình, bao bì đóng gói của mỗi loại nhƣ sau: 

 

Tên sản phẩm Giá thành 

1. Bình 20 lít cổ to  

Nhãn giấy 500 

Màng co nắp bình 50 

Màng co vòi nƣớc 20 

Màng co áo bình 6 

Nắp 2,000 

Chi phí nhãn dán/bình 2,576 

2. Bình úp nóng lạnh 20 lít  

Nhãn giấy 500 

Màng co nắp bình 50 

Màng co áo bình 20 

Chi phí nhãn dán/bình 570 

 

Số lƣợng bình sản xuất tối đa 

 

 
Tỉ lệ Số lƣợng (bình/ngày) Số lƣợng tối đa (bình/ năm ) 

Bình 20 lít 60% 2,400 696,000 

Bình 20 lít úp nóng lạnh 40% 1,600 464,000 

 

Số lƣợng bình tiêu thụ 

HẠNG MỤC 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Công suất 50% 70% 80% 90% 100% 100% 

1. Số lƣợng bình nƣớc tiêu thụ 
      

Bình 20 lít 348,000 487,200 556,800 626,400 696,000 696,000 

Bình 20 lít úp nóng lạnh 232,000 324,800 371,200 417,600 464,000 464,000 

2. Số lƣợng bình cần dùng 
      

Bình 20 lít 11,600 16,240 18,560 20,880 23,200 23,200 
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Bình 20 lít úp nóng lạnh 7,733 10,827 12,373 13,920 15,467 15,467 

2. Số lƣợng bình cần thay thế 
      

Tỷ lệ bình cần thay 20% 30% 50% 20% 30% 50% 

Bình 20 lít 2,320 5,018 9,558 4,301 7,169 11,948 

Bình 20 lít úp nóng lạnh 1,547 3,346 6,372 2,868 4,779 7,966 

Chi phí thay vỏ bình 185,615 401,470 764,640 344,110 573,505 955,870 

 

HẠNG MỤC 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

7 8 9 10 11 12 

Công suất 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1. Số lƣợng bình nƣớc tiêu thụ       

Bình 20 lít 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000 

Bình 20 lít úp nóng lạnh 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 

2. Số lƣợng bình cần dùng       

Bình 20 lít 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 

Bình 20 lít úp nóng lạnh 15,467 15,467 15,467 15,467 15,467 15,467 

2. Số lƣợng bình cần thay thế       

Tỷ lệ bình cần thay 20% 30% 50% 20% 30% 50% 

Bình 20 lít 4,779 7,169 11,948 4,779 7,169 11,948 

Bình 20 lít úp nóng lạnh 3,186 4,779 7,966 3,186 4,779 7,966 

Chi phí thay vỏ bình 382,320 573,505 955,870 382,320 573,505 955,870 

 

HẠNG MỤC 
2027 2028 2029 

13 14 15 

Công suất 100% 100% 100% 

1. Số lƣợng bình nƣớc tiêu thụ    

Bình 20 lít 696,000 696,000 696,000 

Bình 20 lít úp nóng lạnh 464,000 464,000 464,000 

2. Số lƣợng bình cần dùng    

Bình 20 lít 23,200 23,200 23,200 

Bình 20 lít úp nóng lạnh 15,467 15,467 15,467 

2. Số lƣợng bình cần thay thế    

Tỷ lệ bình cần thay 20% 30% 50% 

Bình 20 lít 4,779 7,169 11,948 

Bình 20 lít úp nóng lạnh 3,186 4,779 7,966 

Chi phí thay vỏ bình 382,320 573,505 955,870 
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TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 

        ĐVT: 1,000 vnđ 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 

Hạng  mục 1 2 3 4 5 

Chi phí điện 18,560 37,120 38,976 40,925 42,971 

Chi phí sản xuất, đóng gói 1,028,688 1,440,163 1,645,901 1,851,638 2,057,376 

Chai 20 lít 896,448 1,255,027 1,434,317 1,613,606 1,792,896 

Chai 20 lít úp nóng lạnh 132,240 185,136 211,584 238,032 264,480 

Chi phí hao hụt đóng gói (2%) 20,574 28,803 32,918 37,033 41,148 

Chi phí bảo trì máy móc thiết bị (1% 

MMTB) 

- 24,935 25,683 26,967 28,315 

Chi phí xăng xe vận chuyển 120,000 123,600 127,308 131,127 135,061 

Chi phí nhân công 642,000 1,348,200 1,530,100 1,613,560 1,697,020 

Phí BHXH, BHTY, BHTN (22%) 141,240 296,604 310,728 327,677 344,626 

Chi phí văn phòng phẩm 30,000 63,000 66,150 69,458 72,931 

Chi phí khác  100,053 168,121 188,888 204,919 220,972 

TỔNG 2,101,115 3,530,546 3,966,652 4,303,304 4,640,420 

 

 

Năm 2020 2021 2022 2023 2024 

Hạng  mục 6 7 8 9 10 

Chi phí điện 45,120 47,376 49,745 52,232 54,844 

Chi phí sản xuất, đóng gói 2,057,376 2,057,376 2,057,376 2,057,376 2,057,376 

Chai 20 lít 1,792,896 1,792,896 1,792,896 1,792,896 1,792,896 

Chai 20 lít úp nóng lạnh 264,480 264,480 264,480 264,480 264,480 

Chi phí hao hụt đóng gói (2%) 41,148 41,148 41,148 41,148 41,148 

Chi phí bảo trì máy móc thiết bị 

(1% MMTB) 
29,731 31,218 32,779 34,418 36,139 

Chi phí xăng xe vận chuyển 139,113 143,286 147,585 152,013 156,573 

Chi phí nhân công 1,780,480 1,863,940 1,961,310 2,058,680 2,156,050 

Phí BHXH, BHTY, BHTN (22%) 361,574 378,523 398,297 418,070 437,844 

Chi phí văn phòng phẩm 76,578 80,407 84,427 88,648 93,080 

Chi phí khác (5%DT) 226,556 232,164 238,633 245,129 251,653 

TỔNG 4,757,676 4,875,438 5,011,300 5,147,714 5,284,707 

 

 

Năm 2025 2026 2027 2028 2029 
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Hạng  mục 11 12 13 14 15 

Chi phí điện 57,586 60,465 63,488 66,662 69,995 

Chi phí sản xuất, đóng gói 2,057,376 2,057,376 2,057,376 2,057,376 2,057,376 

Chai 20 lít 1,792,896 1,792,896 1,792,896 1,792,896 1,792,896 

Chai 20 lít úp nóng lạnh 264,480 264,480 264,480 264,480 264,480 

Chi phí hao hụt đóng gói (2%) 41,148 41,148 41,148 41,148 41,148 

Chi phí bảo trì máy móc thiết bị 

(1% MMTB) 

37,946 39,843 41,835 43,927 46,123 

Chi phí xăng xe vận chuyển 161,270 166,108 171,091 176,224 181,511 

Chi phí nhân công 2,267,330 2,378,610 2,503,800 2,628,990 2,754,180 

Phí BHXH, BHTY, BHTN (22%) 460,442 483,041 508,464 533,887 559,310 

Chi phí văn phòng phẩm 97,734 102,621 107,752 113,140 118,797 

Chi phí khác (5%DT) 259,042 266,461 274,748 283,068 291,422 

TỔNG 5,439,874 5,595,673 5,769,702 5,944,422 6,119,862 

 

7.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội  

Dự án Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp sử dụng trang thiết bị 

và công nghệ đạt tiêu chuẩn, nhằm thực hiện mong muốn mang đến nguồn nƣớc sạch cho 

cộng đồng với chất lƣợng thật sự. 

Dự án mang tính nhân văn cao, góp phần chung tay góp sức bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng, trƣớc những nguy cơ đe dọa của dịch bệnh. 

- Thu hút và taọ công ăn viêc̣ làm, thu nhâp̣ cho một lƣợng lao động cho địa phƣơng .  
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CHƢƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

8.1. Kết luận 

Dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết thiện nguyện Bối Diệp không những mang lại 

hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tƣ mà đây còn là dự án nằm trong chiến lƣợc chung tay cùng 

cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội nhƣ cung cấp nguồn nƣớc uống sạch, tinh khiết cho 

nhân dân, tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời công nhân trong nhà máy. 

Riêng về mặt tài chính đƣợc đánh giá rất khả thi thông qua chi phí đầu tƣ, chi phí hoạt 

động và nguồn doanh thu có căn cứ dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị 

trƣờng trong nƣớc. 

  

8.2. Kiến nghị 

Thị trƣờng đang có nhu cầu lớn về nƣớc tinh khiết, do đó việc ra đời của dự án rất phù 

hợp với tình hình chung của xã hội. 

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

phê duyệt và đi vào hoạt động. 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 

 

 CHỦ ĐẦU TƢ 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT THIỆN NGUYỆN  

BỐI DIỆP 

 

 

 

 

 

 

 

 


