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CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ 

Chủ đầu tư: Công Ty ............. 

GPKD: ..........do ................cấp. 

Địa chỉ trụ sở chính: ................ 

Điện thoại: ................. 

Email: ................ 

Người đại diện: .................                  Giới tính: ................ 

Chức danh:  

Ngày sinh  tháng năm 19.                           Quốc tịch: Việt Nam. 

Giấy CMND số: ................ Cấp ngày ................. Nơi cấp: ................ 

Địa chỉ thường trú: ................ 

Chỗ ở hiện tại: ................ 

1.2.  MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN 

Tên dự án: Nông nghiệp Công nghệ cao và điện năng lượng tái tạo 

Địa điểm xây dựng: XXX  

Hình thức quản lý:  

+ Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự án. 

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong 

nước và nước ngoài về qui hoạch du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. 

Tổng mức đầu tư của dự án: XXX.  
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(Một trăm chín mươi sáu tỷ không trăm sáu mươi bốn triệu bốn trăm tám 

mươi chín nghìn đồng). 

Trong đó: 

+ Vốn tự có (30%):                         XXX đồng. 

+ Vốn vay (70%):         XXX đồng. 

 

1.3. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN 

Trong những năm qua, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã đạt được kết 

quả đáng khích lệ. Việt Nam đã lọt vào top 15 nước xuất khẩu nông sản lớn nhất 

trên thế giới. Số liệu thống kê cho thấy, nông sản xuất khẩu của Việt Nam năm 

2018 đạt 40,5 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu nông sản tương đối 

cao. Nếu như năm 2015, xuất khẩu rau quả chỉ đạt 1,8 tỷ USD, thì đến năm 

2018 kim ngạch đã đạt 4 tỷ USD vượt kim ngạch dầu thô. Tốc độ tăng trưởng 

luôn ở mức hai chữ số cao hơn tốc độ tăng trưởng của nông sản nói chung. 

| Các thị trường xuất khẩu nông sản chủ yếu của Việt Nam gồm: Trung Quốc, 

Mỹ, các nước Đông Nam Á, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tỷ trọng xuất khẩu nông 

sản sang các thị trường này chiếm khoảng hơn 76% tổng kim ngạch của cả 

nước. vấn đề quan trọng nhất vẫn là đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực 

phẩm đối với người tiêu dùng. Các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Liên 

minh châu Âu (EU), Úc thường đặt ra các tiêu chuẩn rất cao đối với các mặt 

hàng nông sản. 
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Chuối: là loại quả được nhập khẩu nhiều nhất vào EU – thị trường trị giá 

tới 6,7 tỷ . 

Dứa: đã được thấy một sự phát triển lành mạnh trong EU và thấy EU chủ 

yêu phụ thuộc vào nhập khẩu, các nước đang phát triển sẽ có thể được hưởng lợi 

từ sự phát triển này. Cũng có một rõ ràng và nhu cầu ngày càng tăng cho dứa 

hữu cơ thương mại và công bằng, với Anh và Đức là nước dẫn đầu. 

Đu đủ: là một trái cây mới trong EU, nhưng mặc dù thị trường có thể nhỏ 

nhưng sẽ phát triển. Hơn nữa, không có sản xuất thương mại của đu đủ trong 

EU, do đó, bất cứ nhu cầu sẽ phải được đáp ứng bằng nhập khẩu, có nghĩa là 

nước đang phát triển sẽ có thể được hưởng lợi! 

Xoài: là loại quả mà EU hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu. Các thị 

trường lớn nhất là nằm ở phía Tây Bắc Châu Âu, nhưng các thị trường ở các 

quốc gia phía Nam và phía đông đang phát triển. Hà Lan là một nước nhập khẩu 

và phân phối lớn trong EU. Pháp và Vương quốc Anh, nhập khẩu chủ yếu cho 

thị trường trong nước của họ. | Vài năm trước, HACCP được xem là tiêu chuẩn 

tiến bộ nhất mà người mua đòi hỏi, ngày nay EU còn đi xa hơn, nên tiêu chuẩn 

HACCP trở thành tiêu chuẩn đương nhiên phải có. Tương tự, Global GAP (tiền 

thân của tiêu chuẩn Euro GAP) nay giảm xuống chỉ còn là yêu cầu tối thiểu. 
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Trung Quốc, nước xuất khẩu và tiêu thụ táo tươi lớn nhất trên thế giới. 

Táo tươi là loại quả được tiêu dùng phổ biến nhất tại Trung Quốc và lớp người 

tiêu dùng trung lưu tiêu thụ nhiều táo nhất. Do đó, khi lớp người tiêu dùng này 

mở rộng thì nhu cầu tiêu dùng táo tăng lên, đặc biệt là tại các khu đô thị mới 

phát triển – nơi nhiều loại táo chất lượng tốt nhất được bán khá chạy dù giá cả 

tương đối cao. 

Nhập khẩu quả chuối của Nga trong 7 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 

920.000 tân, trị giá 681,7 triệu USD, giảm 3,8% về lượng và giảm 4,7% về trị 

giá so với cùng kì năm 2018. Giá nhập khẩu bình quân đạt 739,9 USD/tấn, giảm 

0,9% so với 7 tháng đầu năm 2018. 

Về thị trường cung ứng, Nga nhập khẩu chủng loại quả chuối chủ yếu từ 

thị trường Ecuador đạt 903.000 tấn, trị giá 667,4 triệu USD, giảm 2,7% về lượng 

và giảm 3,7% về trị giá so với cùng kì năm 2018. Tỉ trọng nhập khẩu từ thị 

trường này chiếm tới 98,1% tổng lượng nhập khẩu của Nga. Tiếp theo là các thị 

trường khác như Colombia, Costa Rica, Mexico... Đáng chú ý, Nga tăng mạnh 

nhập khẩu chuối từ thị trường Colombia và Việt Nam. 

Nhập khẩu chuối từ Việt Nam đạt 919 tấn, trị giá 1,8 triệu USD, tăng 

141,2% về lượng và tăng gần 153% về trị giá so với cùng kì năm 2018. Giá 

nhập khẩu bình quân quả chuối từ Việt Nam cao nhất so với các nguồn cung 

khác, đạt 1.971,5 USD/ tấn, tăng 4,8%. Tỉ trọng nhập khẩu chuối từ Việt Nam 

tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kì năm 2018. 

Tuy nhiên tỉ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn còn quá thấp so nhu cầu 

nhập khẩu của Nga. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu chuối đẩy 

mạnh sang thị trường Nga trong thời gian tới. Theo thống kê từ 

worldstopexports. com, Nga là thị trường nhập khẩu chuối lớn thứ ba trên thế 

giới, sau Mỹ và Bỉ. Trong năm 2018, trị giá nhập khẩu chuối của Nga đạt 1,2 tỉ 

USD, chiếm tới 7,4% tổng nhập khẩu toàn cầu. 
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- Ngày 9/7, tại Hà Nội, báo cáo tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng của Bộ Công 

Thương, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho 

hay, năm 2018, với các dự án nguồn và lưới điện hiện có, tập đoàn đảm bảo 

cung ứng điện ổn định cho sản xuất và tiêu dùng. 

Tuy nhiên, với mức tăng trưởng sử dụng điện lớn, trên 10%/năm như hiện 

nay thì từ năm 2017 - 2020 trở đi, việc cung ứng điện sẽ gặp nhiều khó khăn. 

EVN đã báo cáo với Bộ Công Thương và Chính phủ về vấn đề này. 

Còn từ 2020 trở đi, hiện Tập đoàn điện lực Việt nam đang tập trung vào 

đàm phán, mua điện từ các nước trong khu vực, đặc biệt là từ Lào, thu xếp các 

chủ đầu tư đầu tư các nhà máy điện mặt trời. Hiện khả năng đáp ứng khoảng 

2.000 MW thì tăng thêm khoảng 2 – 3 tỷ kWh, giảm gánh nặng trong giai đoạn 

2019-2020. Đối với việc mua điện Trung Quốc, EVN cho rằng, cần tăng mức 

mua lên 34 tỷ kWh, thay vì ở mức 1,2 - 1,5 tỷ kWh như hiện nay, với giải pháp 

lắp đặt thiết bị truyền tải, xoay chiều, liên kết lưới điện ổn định hơn... Phát triển 

Hăng lượng xanh" trở thành hướng đi thông minh và xu thế phát triển tất yếu 

của Việt Nam và cả thế giới.” Đó là nội dung được đưa ra tại hội thảo khoa học 

về phát triển năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

Nhiều nước trên thế giới cũng như Việt Nam đang sử dụng các nguồn 

năng lượng hóa thạch (than, dầu, khí đốt) để tạo ra nguồn điện. Các nguồn năng 

lượng này không chỉ đang dần cạn kiệt mà còn đem lại nhiều thách thức rất lớn 

về bảo vệ môi trường. 

Việc phát triển năng lượng tái tạo, tìm ra các nguồn năng lượng sạch thay 

thế nguồn năng lượng hóa thạch trở nên rất quan trọng và cần thiết. Phát triển 

"năng lượng xanh" trở thành hướng đi thông minh và xu thế phát triển tất yếu 

của Việt Nam và cả thế giới. Phát triển năng lượng tái tạo cũng là một hướng đi 

hợp lý để tránh phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu. 
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Từ những thực tế trên, chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện dự án “Nông 

nghiệp công nghệ cao và điện năng lượng tái tạo” tại XXX nhằm phát huy được 

tiềm năng thế mạnh của mình, đồng thời góp phần phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao. 

1.4. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

-  

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Bảo vệ Môi trường  số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước; 

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp; 

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 
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-  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

1.5. MỤC TIÊU DỰ ÁN 

1.5.1. Mục tiêu chung 

- Xây dựng, mở rộng diện tích nông trại, đầu tư khoa học kĩ thuật, hình thành 

một mạng lưới sản xuất và cung ứng các mặt hàng nông sản chất lượng cao, an 

toàn. 

- Tìm hiểu và chinh phục thị trường quốc tế, mang thực phẩm Việt đến bạn bè 

năm châu. 

- Nâng cao hàm lượng khoa học và công nghệ trong hàng hóa và dịch vụ nông 

nghiệp để tạo giá trị gia tăng cao và tăng nhanh sức cạnh tranh của nông sản. 

- Gầy dựng tiềm lực về công nghệ cao trong nông nghiệp để từ đó nhân rộng 

ra áp dụng trong tỉnh, khu vực và quốc gia, nâng cao thu nhập và mức sống của 

nông dân. 

- Thu hút chất xám, khoa học công nghệ và nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

- Tạo ra sản phẩm sạch, an toàn; phát triển cây, con giống có năng suất, chất 

lượng và giá trị cao; bảo vệ môi trường; hình thành khu du lịch tri thức nông 

nghiệp. 

- Trở thành thương hiệu thực phẩm sạch, chất lượng hàng đầu Việt Nam 
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1.5.2. Mục tiêu cụ thể 

- Gầy dựng và phát triển một nền nông nghiệp hiện đại vì sức khỏe của 

người tiêu dùng. 

- Cung cấp sản phẩm chất lượng, mang lại lợi nhuận cho đối tác. 

Tạo cơ hội việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cho 

nhân viên.  

- Đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua thuế và giải quyết công ăn 

việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập của người lao động. 

- Góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nói chung và huyện Đồng Phú 

nói riêng. 
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CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án 

a) Vị trí địa lý 

Bản đồ tỉnh Bình Phước 

 

Vị trí địa lý tỉnh Bình Phước: 

- Phía Đông giáp Lâm Đồng và Đồng Nai.  

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia.  

- Phía Nam giáp tỉnh Bình Dương. 

- Phía Bắc giáp tỉnh Đắk Nông và Campuchia. 

Bình Phước là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Đây cũng là 

tỉnh có diện tích lớn nhất miền nam. Hiện nay Bình Phước có thị xã Đồng Xoài, 

cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 121 km theo đường Quốc lộ 13 và Quốc 
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lộ 14 và 102 km theo đường Tỉnh lộ 741, Bình Phước là tỉnh nằm trong vùng 

kinh tế phía Nam có 240 km đường biên giới với Vương quốc Campuchia trong 

đó 3 tỉnh biên giới gồm Tbong Khmum, Kratie, Mundulkiri, tỉnh là cửa ngõ 

đồng thời là cầu nối của vùng với Tây Nguyên và Campuchia 

Địa hình: 

Diện tích xây dựng dự án khoảng 5ha tới 10ha nằm tiếp giáp các vùng đất 

nông nghiệp và kênh lộ lớn, thuận lợi cho việc thu mua và sản xuất. 

Khí hậu: 

Bình Phước nằm trong vùng mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới cận xích 

đạo gió mùa với 2 mùa là mùa mưa và mùa khô, Vào mùa mưa, thời tiết thường 

mát mẻ, lượng mưa lớn, ngược lại vào mùa khô, lượng mưa ít, độ ẩm không khí 

giảm, thời tiết thường nóng. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 trùng với mùa 

gió Tây Nam, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 trùng với mùa gió Đông Bắc. 

Nhiệt độ Nhiệt độ bình quân trong năm cao đều và ổn định từ 25,8 °C - 

26,2 °C Mưa - Lượng mưa trung bình là: 1800 – 2800 mm/năm - Thời gian bắt 

đầu mùa mưa trung bình nhiều năm là tháng 5 - Thời gian kết thúc mùa mưa 

trung bình nhiều năm là tháng 11 

Tổng lượng mưa trung bình năm của Bình Phước tăng dần từ đông sang 

tây và từ nam ra bắc. Khu vực vùng núi cao là nơi có lượng mưa cao nhất, đạt từ 

350 – 500 mm (huyện Bù Đốp, xã Đức Hạnh, Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập, huyện 

Bù Gia Mập; xã Bom Bo, Đắk Nhau, Thọ Sơn, Đồng Nai, Đoàn Kết, huyện Bù 

Đăng), sau đó đến khu vực đồi núi thấp và cuối cùng là khu vực đồng bằng 

trung du chuyển tiếp. 

Lượng bốc hơi và độ ẩm không khí 

Lượng bốc hơi hàng năm lớn, từ 1.200–1.300 mm. Lượng bốc hơi cao xảy 

ra trong 5 tháng mùa khô với ẩm độ không khí trung bình của các tháng này 

khoảng 76%. Bốc hơi mạnh xảy ra trong thời gian này làm trầm trọng thêm tình 

trạng thiếu nước ở khu vực đồi núi. Lượng bốc hơi trong 7 tháng mùa mưa xấp 

xỉ lượng bốc hơi trong 5 tháng mùa khô. Âm độ không khí trung bình trong năm 

cao trên 80%. Tổng số giờ nắng trong năm trung bình từ 2400 – 2500 giờ. Gió 

Tiền Giang chịu ảnh hưởng hai mùa gió chính: Gió mùa Tây Nam mang theo 

nhiều hơi nước, thổi vào mùa mưa. Hướng gió thịnh hành là hướng Đông Bắc 

chiếm tầng suất 50-60%, kế đến là hướng Đông chiếm tầng suất 20-30%, tốc độ 

gió trung bình là 3,8m/s. Từ tháng 11 đến tháng 4, gió mùa Đông Bắc thịnh 

hành, thổi cùng hướng với các cửa sông, làm gia tăng tác động thủy triều và xâm 

nhập mặn theo sông rạch vào đồng ruộng, đồng thời làm hư hại để biến, được 

gọi là gió chướng. 

Thủy văn 
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Bình Phước có địa hình tương đối cao, là nơi bắt nguồn của nhiều sông, 

suối, có mạng lưới sông suối khá dày đặc 0,7 - 0,8 km/km2, lớn nhất là sông Bé, 

sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các sông suối ở Bình Phước đều thuộc hệ 

thống sông Đồng Nai do vậy chế độ thủy văn của Bình Phước ảnh hưởng trực 

tiếp đến khu vực miền Đông Nam Bộ. Hầu hết các hồ tự nhiên đều có diện tích 

nhỏ, một số hồ nhân tạo phục vụ cho các công trình thủy điện hoặc lấy nước sản 

xuất và sinh hoạt có diện tích khá lớn là hồ Thác Mơ, hồ Sóc Miêng, hồ Cần 

Đơn, và đặc biệt là hồ thủy lợi Phước Hòa còn có tác dụng điều phối nguồn 

nước dồi dào từ sông Bé bổ sung nước cho hồ Dầu Tiếng giúp điều phối nước 

chống xâm nhập mặn cho sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ. 

Các nguồn tài nguyên: Tài nguyên đất 

Tỉnh Bình Phước có tổng diện tích tự nhiên là 6.874,6 km2, có 7 nhóm 

đất chính với 13 loại đất. Theo phân loại, đất chất lượng cao trở lên có 420.213 

ha, chiếm 61,17% tổng diện tích đất tự nhiên, đất có chất lượng trung bình là 

252.066 ha, chiếm 36,78% diện tích đất tự nhiên và đất có chất lượng kém, hoặc 

cần đầu tư chỉ có 7.884 ha, chiếm 1,15% tổng diện tích đất lâm nghiệp. Là một 

trong những tỉnh có chất lượng đất khá tốt so với cả nước và là điều kiện hết sức 

quan trọng trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 

Tài nguyên rừng 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh chiếm 51,32% trong tổng diện tích 

tự nhiên toàn tỉnh. Trong đó đất có rừng chiếm 48,37% so diện tích đất lâm 

nghiệp và bằng 24,82% diện tích tự nhiên của tỉnh. 

- Vị trí rừng của tỉnh đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo 

vệ môi trường sinh thái tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện chiến lược kinh tế xã 

hội của vùng Đông nam bộ nói chung và các tỉnh lân cận nói riêng. Rừng Bình 

Phước có tác dụng tham gia điều hoà dòng chảy của các con sông lớn như Sông 

Bé, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. Giảm lũ lụt đột ngột đối với các tỉnh vùng 

ven biển và đảm bảo nguồn sinh thuỷ trong mùa khô kiệt. 

Tài nguyên khoáng sản 

Tài nguyên khoáng sản được phân bố rải rác chủ yếu vùng phía tây và 

một ít trung tâm. Đã phát hiện được 91 mỏ, điểm quặng, điểm khoáng hoá với 

20 loại khoáng sản có tiềm năng triển vọng khác nhau thuộc 4 nhóm: nguyên 

liệu phân bón, kim loại, phi kim loại, đá quý và bán quý. Trong đó nguyên vật 

liệu xây dựng (đá, cát, sét, laterit, puzzlan) kaolin, đá vôi...là loại khoáng sản có 

triển vọng và quan trọng nhất của tỉnh.  

Cụ thể: Có 4 mỏ quặng Bauxít trên bề mặt diện tích 13.400ha; 6 điểm 

khoáng hoá; 26 mỏ đá xây dựng; 3 mỏ cát, cuội, sỏi; 11 mỏ sét gạch ngói; 15 

điểm mỏ Laterit và vật liệu san lấp; 5 mỏ kaolin; 2 mỏ đá vôi xi măng có quy 

mô lớn; 2 mỏ sét xi măng và laterit; 6 mỏ puzzlan; 2 mỏ laterit; 2 mỏ đá quý và 
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4 mở bán đá quý. Hiện nay tỉnh mới chỉ khai thác một số mỏ như đá vôi, đá xây 

dựng, cát sỏi, sét gạch ngói đáp ứng một phần cho sản xuất tiêu dùng, xây dựng 

trong tỉnh, còn lại các mỏ khác đang tiến hành thăm dò để có cơ sở đầu tư khai 

thác. 

Tài nguyên nước 

Nguồn nước mặt: có hệ thống sông suối tương đối nhiều với mật độ 0,7 - 

0,8 km/km2, bao gồm sông Sài Gòn, Sông Bé, sông Đồng Nai, sông Măng và 

nhiều suối lớn. Ngoài ra còn có một số hồ, đập như hồ Suối Lam, hồ Suối Cam, 

đập nước thuỷ điện Thác Mơ (dung tích 1,47 tỷ m3), đập thuỷ điện Cần Đơn, 

đập thuỷ điện Sork phú miệng v.v... 

Nguồn nước ngầm: các vùng thấp dọc theo các con sông và suối, nhất là 

phía Tây Nam tỉnh, nguồn nước khá phong phú có thể khai thác phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Tầng chứa nước Bazal (QI-II) phân bố trên quy mô hơn 4000 km2 , lưu 

lượng nước tương đối khá 0,5 - 16 1/s, tuy nhiên do biến động lớn về tính thấm 

nên tỷ lệ khoan khai thác thành công không cao. Tầng chứa nước Pleitocen (QI-

III), đây là tầng chứa nước có trữ lượng lớn, chất lượng nước tốt, phân bổ vùng 

huyện Bình Long và nam Đồng Phú. Tầng chứa nước Plioxen (N2) lưu lượng 5-

15 /s, chất lượng nước tốt. Ngoài ra còn có tầng chứa nước Mezozol (M2) phân 

bố ở vùng đồi thấp (từ 100-250m). I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án. 

Dân số, lao động 

Dân cư toàn tỉnh- có tổng số là 835,3 nghìn người, trong đó dân số nông 

thôn chiếm đa số 83,9%, dân số thành thị chỉ chiếm 16,1%, mật độ dân số trung 

bình: 122 người/km2. Dân cư tập trung cao nhất ở thị xã Đồng Xoài, huyện Bình 

Long với mật độ lần lượt là 363 người/km2, 185 người/km2, dân cư huyện Bù 

Đăng thưa thớt nhất 73 người/km2. Bình Phước có 41 dân tộc đang sinh sống, 

chủ yếu là người Việt, Stiếng, Khmer, Nùng, Tày. 

Tình hình kinh tế 

Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 đều đạt và vượt: 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh - GRDP (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 

năm 2016 tăng 6,6% (kế hoạch tăng 6,5-7%), trong đó khu vực công nghiệp - 

xây - dựng tăng 10,5% (kế hoạch tăng 8%); dịch vụ tăng 10,67% (kế hoạch tăng 

6,5%); nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 0,36% (kế hoạch tăng 5,4%) so với 

năm 2015. GRDP bình quân đầu người ước đạt 42,1 triệu đồng, tăng 5,5% so 

với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 4.150 tỷ 

đồng, đạt 104% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh, Chi ngân sách nhà nước ước cả 

năm thực hiện 7.119 tỷ đồng, đạt 98% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh. 
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GRDP bình quân đầu người năm 2017 ước đạt 53,07 triệu đồng/người/năm, tăng 

10,98% so với cùng kỳ năm 2016. 

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước thực hiện 57.144 tấn, tăng 0,785 so 

với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 

năm 2017 là 5.400 tỷ đồng, tăng 19,22% so với năm 2016. Giá trị sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá So sánh 2010) ước đạt 22.270,9 tỷ 

đồng, tăng 3,12% so với cùng kỳ năm trước. 

Giá trị sản xuất công ngihiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 36.491,1 tỷ 

đồng, tăng 9,98% so với cùng kỳ năm trước. Ước cả năm 2017, tổng vốn đầu tư 

phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực 

hiện 1.459,6 tỷ đồng, giảm 10,80% SO với cùng kỳ năm trước. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2017 ước thực hiện 37,785,6 tỷ đồng, 

tăng 16,14% so với cùng kỳ năm trước. 

Cả năm giải quyết việc làm cho 30.000 lao động, đào tạo nghề cho 6.000 

lao động, tư vấn giới thiệu việc làm cho 7.966 lao động, giải quyết hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp cho 6.439 lao động. Năm 2017, tỉnh thu hút được 20 dự án có 

vốn đầu tưu nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký là 101,8 triệu 

USD. 

Định hướng của tỉnh 

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Phước 

về phát triển kinh tế xã hội, trong năm 2018, UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục 

thực hiện các giải pháp, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy 

khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Xây dựng nông thôn mới gắn với đổi 

mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. 

Đối với vùng trung tâm, triển khai phát triển nông nghiệp đô thị gắn với 

phát triển du lịch, trong đó tập trung phát triển cây rau màu và cây công nghiệp, 

phá triển theo hướng an toàn sinh học, đặc biệt hình thành vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung, vùng chuyên canh, tạo chuỗi giá trị sản phẩm cây ăn trái, chăn 

nuôi, rau an toàn,... 

2.2. QUY MÔ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có diện tích 2000 ha tại tỉnh 

Bình Phước sẽ áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP và phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản theo 

yêu cầu của thị trường cao cấp như: Mỹ, EU, Nhật Bản và các thị trường khác. 

Ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và công nghệ thông tin 

như: 
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Phương pháp màng dinh dưỡng với hệ thống tưới nhỏ giọt và công nghệ 

nhà kính trong canh tác. 

Sử dụng cây nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vật. 

Áp dụng biện pháp kiểm soát sinh học. Trang bị hệ thống tưới tự động. Trang bị 

thiết bị và phần mềm theo dõi nhiệt độ, ẩm độ Hobo. 

Công nghệ tưới nước và bón phân điều khiển tự động bằng máy tính kết 

hợp với phần mềm quản lý trang trại chuyên nghiệp 

 

- Phát triển năng lượng tái tạo cũng là một hướng đi hợp lý để tránh phụ 

thuộc vào năng lượng nhập khẩu. Công suất nhà máy điện 2000 MW gồm nhiều 

Modul và chạy liên tục 24 giờ trong 7 ngày một tuần. Không sử dụng dầu, khí 

đốt, than, mặt trời, gió, địa nhiệt hoặc các chất khác. Sản xuất năng lượng sạch 

100% mà không có tác động tiêu cực đến con người, động vật, thực vật và môi 

trường. Giá trị thấp nhất cho chi phí vận hành cho phép mức giá thấp trên mỗi 

kWh cho người tiêu dùng. Thời gian chạy của hệ thống hơn 50 năm. Không gian 

làm việc có thể sử dụng rất nhỏ cho mổi Modul : 1,0 MW chỉ cần 25 m2. Lượng 

khí CO2 thấp nhất. 

2.3. ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN 

2.3.1. Địa điểm xây dựng 

Việc lựa chọn địa điểm phải thực hiện theo nguyên tắc sau: 

- Có mặt bằng đủ diện tích xây dựng với các điều kiện không bị ngập 

nước do lũ lụt, đảm bảo tính kinh tế trong san lấp mặt bằng, thuế đất và gần 

nguồn cung cấp điện, nước, giao thông thuận tiện và tận dụng được các cơ sở hạ 

tầng sẵn có. 

- Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc sản xuất, kinh 

doanh, giao dịch, tiếp cận thị trường. 
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Vị trí dự án: XXX 

Nhận xét về địa điểm xây dựng dự án: 

 - Địa điểm này đảm bảo các điều kiện cơ bản cho việc xây dựng dự án 

mới, phù hợp với đặc điểm về quy hoạch và kế hoạch phát triển du nông nghiệp 

công nghệ cao. 

- Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc kinh doanh, 

giao dịch, tiếp cận thị trường. 

- Tuy nhiên do mới bắt đầu hình thành nên hạ tầng cơ sở chưa thể hoàn 

chỉnh ngay khi bắt đầu thực hiện Dự án. 

2.3.2. Hình thức đầu tư 

Dự án “Nông nghiệp công nghệ cao và điện năng lượng tái tạo” được đầu 

tư theo hình thức xây dựng mới. 

2.3.3. Nhu cầu sử dụng đất 

Chi tiết quy hoạch nhu cầu sử dụng đất của dự án được thể hiện trong giai 

đoạn quy hoạch 1/500 của dự án. 

TT Nội dung 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Khu nhà hành chính   

2 Khu kỹ thuật, bãi đậu xe   

3 Khu sản xuất   

4 
Khu điện năng lượng tái tạo và thiết bị cho 

2000MW 
  

5 Nhà máy cấp nước ion điện hóa   

6 Cánh đồng nông nghiệp công nghệ cao   

7 
Khu sản xuất đất vi sinh và thiết bị làm sạch 

đất 
  

8 Đất giao thông, đường nội bộ, hồ nước   

Tổng cộng   
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2.4. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA DỰ ÁN 

Giai đoạn đầu tư xây dựng dự án: 

- Vật tư, nguyên vật liệu, máy móc phục vụ cho việc xây dựng dự án đều có 

sẵn trong nước. 

- Các trang thiết bị, linh kiện chất lượng cao từ nước ngoài cũng được nhập 

khẩu dễ dàng. 

- Chủ đầu tư tiến hành đấu thầu và lựa chọn nhà thầu có uy tín và thương 

hiệu. 

- Nguồn lao động tại địa phương dồi dào, việc cung cấp các yếu tố đầu vào 

khác phục vụ cho quá trình thực hiện dự án cũng tương đối thuận lợi và có khả 

năng đáp ứng kịp thời. 

Giai đoạn vận hành, khai thác kinh doanh dự án 

- Chủ đầu tư thuê các công ty quản lý vận hành có kinh nghiệm và danh 

tiếng để đảm trách công việc vận hành, khai thác.  

- Đội ngũ nhân công quản lý và duy trì hoạt động của dự án tương đối dồi 

dào và được đào tạo nâng cao kĩ năng chuyên môn. 

- Nguồn cung cấp thực phẩm, các sản vật đều có sẵn tại địa phương. 

2.5. PHÂN TÍCH NHU CẦU THỊ TRƯỜNG 

Nông nghiệp CNC: “Là nền nông nghiệp được áp dụng những công nghệ 

mới vào sản xuất, bao gồm: công nghiệp hóa nông nghiệp (cơ giới hóa các khâu 

của quá trình sản xuất), tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu 

mới, công nghệ sinh học và các giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất và 

chất lượng cao, đạt hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích và phát triển 

bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ”. 

Trong nông nghiệp, khái niệm “công nghệ cao” hình thành, sử dụng rộng 

rãi là sự kết hợp và ứng dụng các công nghệ trên để nâng cao hiệu quả trong sản 

xuất nông nghiệp nhằm tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng hàng hóa, 

thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người, đặc biệt là đảm bảo sự phát 

triển nông nghiệp bền vững. 
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Phát triển CNC trong nông nghiệp tập trung vào các nhiệm vụ chủ 

yếu sau đây: 

– Chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi cho năng suất, chất 

lượng cao; 

– Phòng, trừ dịch bệnh; 

– Trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả cao; 

– Tạo ra các loại vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp; 

– Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; 

– Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC; 

– Phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp. 

Như vậy, công nghệ cao trong nông nghiệp được hiểu là: áp dụng một 

cách hợp lý các kỹ thuật tiên tiến nhất (TBKT mới) trong việc chọn, lai tạo ra 

giống cây trồng vật nuôi mới, chăm sóc nuôi dưỡng cây, con bằng thiết bị tự 

động, điều khiển từ xa, chế biến phân hữu cơ vi sinh cho cây trồng thức ăn gia 

súc, gia cầm, thủy hải sản, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ tự động 

trong tưới tiêu, công nghệ chế biến các sản phẩm vật nuôi, cây trồng và xử lý 

chất thải bảo vệ môi trường. Trong đó, công nghệ sinh học đóng vai trò chủ đạo. 

Nội dung phát triển NNCNC: Để xúc tiến phát triển nông nghiệp theo 

hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá, phát triển NNCNC ở nước ta hiện nay 

bao gồm những nội dung chủ yếu như sau: 

(i) Lựa chọn ứng dụng vào từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hàng hoá 

những công nghệ tiến bộ nhất về giống, công nghệ canh tác, chăn nuôi tiên tiến, 

công nghệ tưới, công nghệ sau thu hoạch – bảo quản – chế biến. Từng bước ứng 

dụng công nghệ thông tin vào quản lý, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thị 

trường. 

(ii) Sản phẩm NNCNC là sản phẩm hàng hoá mang tính đặc trưng của 

từng vùng sinh thái, đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích, 

có khả năng cạnh tranh cao về chất lượng với các sản phẩm cùng loại trên thị 

trường trong nước và thế giới, có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất và sản 

lượng hàng hoá khi có yêu cầu của thị trường. 

(iii) Sản xuất NNCNC tạo ra sản phẩm phải theo một chu trình khép kín, 

trong sản xuất khắc phục được những yếu tố rủi ro của tự nhiên và hạn chế rủi ro 

của thị trường. 
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(iv) Phát triển NNCNC theo từng giai đoạn và mức độ phát triển khác 

nhau, tuỳ tình hình cụ thể của từng nơi, nhưng phải thể hiện được những đặc 

trưng cơ bản, tạo ra được hiệu quả to lớn hơn nhiều so với sản xuất bình thường. 

2.6. CÁC PHÂN KHU CHỨC NĂNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

2.6.1. Phân khu chức năng: 

Khu đất quy hoạch tiếp giáp với đường về phía đông, quy hoạch tổng mặt 

bằng sử dụng đất như sau: 

- Khu hành chính (A): được bố trí tại trung tâm phía đông khu đất, ngay 

ngõ ra vào chính của khu quy hoạch nhằm tạo cảnh quan, thuận lợi cho 

việc quản lý điều hành, giao dịch với các đối tác đến liên hệ công tác, 

gồm các hạng mục dự kiến: Văn phòng + hội trường chính, căn tin, nhà 

nghỉ nhân viên, phòng thí nghiệm, trung tâm điều hành số liệu, sàn giao 

dịch mua bán nông sản, y tế, nhà xe, trạm cấp nước..., 

- Khu kỹ thuật (B): được bố trí phía đông Nam khu đất, giáp khu hành 

chính, gồm các hạng mục dự kiến: Nhà xưởng sửa chữa các loại xe cơ 

giới, xe vận chuyển cỏ, dây chuyền công nghệ...; khu vực rửa xe, kho hóa 

chất... Nhằm hỗ trợ, phục vụ về mặt kỹ thuật cho tất cả các công trình phụ 

trợ.   

2.6.2 Các giải pháp công nghệ  

1.Nông nghiệp công nghệ cao 

 Là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết họ những công nghệ mới, tiên 

tiến để sản xuất, còn gọi là công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột 

phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã 

hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. 

Công nghệ cao được tích hợp ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao 

bao gồm: công nghiệp hóa nông nghiệp (cơ giới hóa các khâu của quá trình sản 

xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến...), tự động hóa, công nghệ thông tin, công 
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nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học; các giống cây trồng, vật nuôi năng suất, 

chất lượng cao...; các quy trình canh tác tiên tiến, canh tác hữu cơ... cho hiệu quả 

kinh tế cao trên một đơn vị sản xuất. 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) tập trung thực hiện hoạt 

động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển CNC vào lĩnh vực nông 

nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ: chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống vật 

nuôi cho năng suất, chất lượng cao; phòng, trừ dịch bệnh; trồng trọt, chăn nuôi 

đạt hiệu quả cao; tạo ra các loại vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng trong nông 

nghiệp; bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; phát triển doanh nghiệp và 

phát triển dịch vụ CNC phục vụ nông nghiệp. 

Chức năng cơ bản của khu nông nghiệp công nghệ cao: Nghiên cứu ứng 

dụng; thử nghiệm, trình diễn CNC; đào tạo nguồn nhân lực; sản xuất sản phẩm 

NNCNC. Trong đó 3 chức năng: sản xuất, thử nghiệm, trình diễn mang tính phổ 

biến, 2 chức năng còn lại tùy đặc điểm của từng khu. 

Phát triển CNC trong nông nghiệp tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau 

đây: 

- Chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi cho năng suất, chất 

lượng cao; 

- Phòng, trừ dịch bệnh;  

- Trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả cao;  

- Tạo ra các loại vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp;  

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; 

 - Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC;  

- Phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp. 
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Như vậy, công nghệ cao trong nông nghiệp được hiểu là: Áp dụng một 

cách hợp lý các kỹ thuật tiên tiến nhất (TBKT mới) trong việc chọn, lại tạo ra 

giống cây trồng vật nuôi mới, chăm sóc nuôi dưỡng cây, con bằng thiết bị tự 

động, điều khiển từ xa chế biến phân hữu cơ vi sinh cho cây trồng thức ăn gia 

súc, gia cầm, thủy nal cân, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ tự 

động trong tưới tiêu, cong nghệ chế biến các sản phẩm vật nuôi, cây trồng và xử 

lý chất thải bảo vệ môi trường. Trong đó, công nghệ sinh học đóng vai trò chủ 

đạo. 

Đặc trưng của sản xuất tại các khu NNCNC: đạt năng suất cao kỷ lục và 

hiệu quả kinh tế rất cao. 

Tự động hóa hoặc điều khiển tự động, là việc sử dụng nhiều hệ thống 

điều khiển cho các thiết bị hoạt động như máy móc, xử lý tại các nhà máy, nổi 

hơi, lò xử lý nhiệt, chuyển mạch trong mạng điện thoại, chỉ đạo và ổn định của 

tàu, máy bay và các ứng dụng khác với con người can thiệp tối thiểu hoặc giảm. 

Một số quy trình đã được hoàn toàn tự động. 

 Lợi ích lớn nhất của tự động hóa là nó tiết kiệm lao động, tuy nhiên, nó 

cũng được sử dụng để tiết kiệm năng lượng và nguyên vật liệu và nâng cao chất 

lượng với độ chính xác cao. 

Khái niệm công nghệ sinh học bao trùm nhiều quy trình chủ yếu có hai 

công đoạn trong việc làm này là thay đổi hay phân tích các sinh vật sống theo 

mục đích của con người như thuần hóa động vật, trồng trọt và cải tạo những sinh 

vật này thông qua các hoạt động sinh sản như chọn lọc có điều kiện, lai ghép 

hay nhân bản vô tính. Khái niệm này trong thời hiện đại bao gồm công nghệ gen 

cũng như các công nghệ nuôi cấy mô và tế bào. Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ định 

nghĩa công nghệ sinh học là việc ứng dụng khía cạnh sinh học của sinh vật, hệ 

thống hoặc các quá trình sinh học vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau để 
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hiểu biết về khoa học sự sống và cải tiến giá trị của vật liệu sinh học trong các 

ngành dược học, thực vật học và động vật học. 

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa 

học về sự sống với sự kết hợp giữa quy trình nghiên cứu và thiết bị kỹ thuật 

nhằm tạo ra các quy mô công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, 

tế bào thực vật và động vật nhằm sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm 

sinh học có chất lượng cao, phục vụ cho nhu cầu và lợi ích của con người đồng 

thời phát triển kinh tế - xã hội và các sảm phẩm thân thiện với môi trường nhằm 

giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng hiện nay. 

Đột phá nông nghiệp công nghệ cao ở Nhật Bản 

Theo tin tức nông nghiệp thế giới, Nhật Bản phát triển nông nghiệp theo 

hướng khoa học công nghệ cao, bền vững có sản lượng và chất lượng đứng top 

đầu thế giới.  

Ibaraki là một trong những tỉnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở 

Nhật Bản. Đây là vùng có diện tích đất đồng bằng lớn nhất hội tụ đủ các điều 

kiện thuận lợi để nghiên cứu, phát triển và sản xuất nông sản sạch. Theo thống 

kê mới nhat, chỉ riêng ngành nông nghiệp đã đóng góp tới 110tỷ USD/năm (hơn 

50% GDP toàn vùng) mặc dù tổng dân số tỉnh Ibaraki chỉ khoảng 3 triệu người. 

Sự hiệu quả của nông nghiệp công nghệ cao Nhật Bản được thể hiện ở 

chổ 3% dân số tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp nhưng đủ cung cấp lương thự 

thực phẩm cho hơn 1278 triệu dân. Ngoài ra, hàng năm Nhật Bản vẫn xuất Kild 

một lượng nông sản sạch cho các thị trường quốc tế. 
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Đến thăm những trung tâm nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ở Nhật 

Bản, đập vào mắt chúng ta là không gian sạch đẹp như một công viên. Ghé thăm 

bên trong là những nhà kính nuôi trồng thử nghiệp giống cây trồng mới: dưa hấu 

vuông, dâu tây mini, cà chua đa sắc màu... Các giống cây trồng mới được nghiên 

cứu và lai tạo dựa trên nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng giúp tăng nhiều lần 

giá trị của nông sản. 

Việt Nam cần học hỏi gì từ nền nông nghiệp công nghệ cao ở Nhật 

Bản? 

Trước tiên, cần khẳng định hướng đi của nông nghiệp Nhật Bản là đúng 

đắn, tối ưu công suất lao động và tăng năng suất, chất lượng thu hoạch. Như 

vậy, Việt Nam cân có cơ chế khoa học công nghệ hiện đại để có thể phát triển 

như Nhật Bản. Bên cạnh đó, chúng ta cần học hỏi và hợp tác để chuyển giao 

công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Nhật Bản. 

Người dân Nhật Bản làm nông nghiệp không hệ vất vả, họ giống như 

những ông chủ của một doanh nghiệp, mượn sức máy móc để nâng cao hiệu suất 
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và giảm tài gánh nặng cho con người. Nếu Việt Nam muốn phát triển nông 

nghiệp bền vững thì hướng đi nông nghiệp công nghệ cao ở Nhật Bản chính là 

hướng đi đúng đắn mà chúng ta cần noi theo. 

 

2 Các mô hình nhà kính nông nghiệp 

Các mô hình nhà kính nông nghiệp đang ngày càng được nghiên cứu và 

phát triển. Bởi nó mang lại hiệu quả kinh tế cao và giảm thiểu được công chăm 

sóc. 

Tùy thuộc về loại cây trồng mà bạn sản xuất bạn có thể lựa chọn được các 

loại nhà kính hợp lý. Bởi ưu điểm của loại này chính là duy trì được một môi 

trường sinh trưởng cho cây và giúp cây phát triển nhanh hơn cũng như giảm 

thiểu được sức lao động của con người. Bên cạnh đó bạn cũng không cần sử 

dụng quá nhiều thuốc trừ sâu hay chất bảo vệ bởi nó sẽ giúp ngăn ngừa được các 

mầm bệnh từ côn trùng. 
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Tuy nhiên hạn chế lớn nhất của các mô hình nhà kính nông nghiệp chính 

là nó cần được đầu tư chi phí xây dựng cao. Và khi áp dụng mô hình này các 

hoạt động cày xới, hay làm đất sẽ gặp khó khăn. Đối với những cây ưa sáng khi 

được Trong trong nhà kính sẽ có thể bị ảnh hưởng tới chất lượng bởi qua lớp ni 

lông sẽ làm lượng  ánh sáng hấp thụ được giảm khá nhiều. Bên cạnh đó nếu kéo 

các phản -An lên để hạ bớt nhiệt độ thì có thể làm cho mâm bệnh từ ngoài xâm 

nhập vào: 

Mô hình nhà kính nông nghiệp mái hở cố định 

Mô hình nhà kính nông nghiệp mái hở cố định khá phổ biến ở nước ta. 

Bởi nó có những đặc điểm thích hợp trong quá trình canh tác cũng như phù hợp 

với nhiều loại cây trồng. Đặc biệt đó là phần thiết kế mái sẽ giúp giảm tình trạng 

tăng nhiệt cũng như làm mát cho vườn. 

Mái hở một bên 

Đây là một mô hình nhà kính, nhà màng phổ biến trong sản xuất nông 

nghiệp công nghệ cao của Việt Nam. Với thiết kế đặc biệt của phần mái sẽ giúp 
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giảm tình trạng tăng nhiệt độ ở bên trong nhà kính. Từ đó cũng tăng được hiệu 

quả làm mát vào những thời điểm nhiều nắng. Và hơi nước cũng sẽ hạn chế việc 

bị ngưng tụ. Tuy là thiết kế mái hở những sự liên kết giữa màng phủ và màng 

xối hiệu quả nên cũng sẽ tránh được hiện tượng bị rò rỉ nước ở bên trong nhà 

kính. Hay tình trạng đọng nước trên mạng cũng ít khi diễn ra.  

 

Mô hình nhà kính nông nghiệp mái hở cố định một bên khi liên kết với 

nhau Sẽ tạo thành một chỉnh thể thống nhất phù hợp với mọi quy mô cũng như 

diện tích trồng trọt lớn. Một ưu điểm đối với mô hình nhà kính nông nghiệp 

chính là căn chính hướng đón gió cho phù hợp nhất. Sau đó làm các thanh vòm, 

trụ cột và máng Xôi bằng các loại bas tạo nên một hệ khung chắc chắn. Với hệ 

bas này sẽ giúp cho quá trình thiết kế và thi công được phù hợp với từng loại cây 

trồng cũng như tui. loại điều kiện thi công. 

Mái hở hai bên 

Với loại thiết kế mái hở này sẽ có độ cong của mái gần như bằng nhau. 

Nhưng chúng được đan lệch để tạo thành cửa thông gió ở hai bên của đỉnh mái. 
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14 đó vấn đề gia tăng nhiệt độ trong nhà kính cũng hạn chế xáy ra. Và tăng hiệu 

quả làm mát nhất là đối với các trường hợp nhiều năng. 

Với kiểu thiết kế này phù hợp với nhiều quy mô trồng trọt và cũng như 

nêu diện tích gieo trồng lớn cũng có thể đáp ứng được. Bởi nó có thể tận dụng 

tối đa lưu thông gió ở bên ngoài và có thể đón gió nhiều hơn để làm mát trong 

nhà màng. 

Mô hình nhà kính nông nghiệp cánh bướm 

Mô hình nhà kính nông nghiệp cánh bướm được thiết kế dành cho các nhà 

trồng trọt yêu cầu đảm bảo sự chuyên môn hóa cao. Với lối cấu trúc này nhà 

kính về cơ bản cũng giống với mô hình nhà kính nông nghiệp hay nhà kính mái 

hở cô định một bên và hai bên. Tuy nhiên nó có phần mái được áp dụng cơ chế 

đóng mở nên sẽ không mất đi sự linh hoạt. Cũng như hỗ trợ đắc lực cho người 

sử dụng. 

 

  Đây chính là một điểm đặc biệt đối với các mô hình nhà kính khác. Nởi 

người trồng có thể điều chỉnh không khí tạo nên một môi trường tốt hơn trong 

những điều kiện thời tiết khác nhau. Chính vì vậy nó có thể cung cấp cho cây 



 

 

Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Dự Án Việt 31 

trồng điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Bên cạnh đó mô hình nhà kính 

nông nghiệp phù hợp được với nhiều loại cây trồng. Cũng như ở các giai đoạn 

phát triển của cây sẽ có những cách chăm sóc khác nhau. Nên hiệu quả kinh tế 

cũng St Cao hon. 

Mô hình nhà kính nông nghiệp ươm cây giống 

Cây giống là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định tới chất 

thương của nông sản. Chính vì vậy nó phải được kiểm tra nghiêm ngặt cũng nhu 

đáp ứng được các yêu cầu khác nhau trong từng giai đoạn sinh trưởng và phát 

triển của cây trồng. Một số đặc điểm cũng như yêu cầu đối với loại nhà kính 

nong nghiệp ươm giống cây trồng chính là: 

 

- Vị trí khi xây dựng vườn ươm phải đầy đủ ánh sáng  

- Nguồn nước sạch và được kiểm tra bằng độ pH phù hợp 

- Cấu trúc của đất phù hợp với những điều kiện của cây trồng để đạt được 

năng suất và chất lượng cao nhất. 

3. Hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây trồng 
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➢ Đặc điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt 

Hệ thống tưới nhỏ giọt được thiết kế với mục đích tiết kiệm công sức, thời 

gian và nguồn tài nguyên nước, khi mà nước được tưới trực tiếp vào cây một 

cách geu dật và hợp lý. Tối đa hóa sự hấp thu nước của cây, giúp cây đủ nước, 

không bị trôi chất dinh dưỡng theo dòng nước như cái các tưới truyền thống 

khác. 

 

Phương pháp tưới nhỏ giọt có những điều kiện vô cùng khắt khe và yêu 

cầu sự chính xác cao hơn hẳn so với các phương pháp khác truyền thống. 

- Phân bố độ ẩm đồng đều đến tất cả các cây trong thời gian ngắn để cây 

sinh trưởng và phát triển tốt hơn. 

 - Cung cấp nước đến rễ cây một cách trực tiếp và nhanh chóng để cây 

phát triển nhanh và đem lại năng suất tốt hơn so với cách trồng và chăm sóc 

thông thường. 

- Đảm bảo không làm sói mòn đất và gây nên hiện tượng cỏ dại, ảnh 

hưởng đến chất lượng cây trồng. 
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- Tiết kiệm nước tối đa để có thể giảm đi chi phí và tiết kiệm công sức của 

người trồng thủ công bằng hệ thống tưới nước, kế hợp dung dịch thủy canh và 

bón phân chuyên nghiệp. 

- Nâng cao năng suất cây trồng và có thể giúp cho cây trồng phát triển 

nhanh mạnh hơn. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống tưới nhỏ giọt tự động 

Nước tưới được thu từ nguồn nước qua hệ thống chắn rác, bơm qua hệ 

thống lọc nước sau đó phân phối qua hệ thống đường ống. Hệ thống bơm phân 

bón, thuốc trừ sâu được đấu trực tiếp vào hệ thống đường ống, nước trong ông 

chảy với vận tốc cao, tạo dòng chảy rối tạo điều kiện cho nước và phân bón 

được trộn đều phân phối đều đến dây tưới nhỏ giọt. 

Tưới nhỏ giọt rải dọc luống bằng cách trải ống tưới nhỏ giọt 16mm theo 

luồng cây trồng. Với hình thức nhỏ giọt rải dọc luống được áp dụng phổ biến 

cho Các loại cây trồng thuộc dạng hoa màu, có lên luống và khoảng cách cây cố 

định như 10cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm theo đó ta chọn loại dây có khoảng 

cách phù hợp. 

4. Thiết bị sấy chuối, táo, dược liệu lạnh và năng lượng mặt trời 

EZY sử dụng công nghệ sấy sản phẩm chuối, táo và dược liệu bằng nhà 

kính Công nghệ cao Parabola Dom và công nghệ buồng lạnh không bổ sung 

đường, chất phụ gia và chất bảo quản 

Kết hợp công nghệ cao với những hiểu biết sâu sắc về thiên nhiên, chàng 

shar tận dụng thế mạnh của Kiên vàng - nhóm côn trùng có ích có khả nă8 thống 

chế và tiêu diệt nhiều loại côn trùng gây hại. 

Khác với cơ chế sấy gió nóng của máy sấy nhiệt (tách ẩm, sấy ở nhiệt độ 

cao Anh để nước thoát hơi nhanh) thì nguyên lý sấy lạnh chỉ cần sấy ở nhiệt độ 

môi Hàng cũng đã làm khô mau chóng, bởi không khí sấy đưa vào buồng sây đã 
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được làm khô hoàn toàn. Thời gian sấy lạnh cũng nhanh hơn thường từ 6 - 8 

tiếng 

Vì nhiệt độ thấp nên sẽ không làm ảnh hưởng đến màu sắc, không làm 

biến đổi tính chất, giữ màu, giữ mùi, hương vị lưu giữ tốt hơn. 

 

 

Ưu điểm của máy sấy công nghiệp theo nguyên lý làm lạnh 

Thời gian sấy nhanh hơn: Nếu máy sấy công nghiệp gió nóng hết 10 tiếng 

thì đối với máy sấy lạnh, thời gian sẽ giảm xuống từ 6 - 8 tiếng. 

Chất lượng sấy sẽ tốt hơn: do được sấy ở nhiệt độ thấp hơn thông thường, 

không khí sấy sẽ giúp vật sấy không bị hầm, hấp, giữ được màu sắc đẹp hơn so 

với sấy nhiệt gió. Sây nhiệt gió, độ ẩm không khí sấy thường rất cao và nóng 

nên nêu thoát ẩm không tốt, có thể gây ra một trạng thái tương tự như lò hơi, ẩm 

độ cao khiến cho vật sấy mất màu, mất chất, mất vị. 
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Tiết kiệm năng lượng tốt hơn: Nếu như phương pháp sấy nóng mất 1kW 

điện mới tách được 1,2kg nước thì phương pháp sấy lạnh với 1kW điện có thể 

tách được 3kg nước trong thực phẩm. Nhờ vậy mà thực phẩm sẽ mau chóng khô 

nhanh hơn, thời gian từ đó mà cũng rút ngắn đi.  

5. NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC 

5.1 Nông nghiệp công nghệ cao trồng táo đỏ  

Giống Táo Đỏ Lùn F1 đặc biệt thấp lùn, cây chỉ cao từ 1 - 2 mét, đặc 

trưng giống cao sản rất sai quả, quá hoàn hảo cho việc trồng chậu làm cảnh và 

tạo dáng bonsai. Đặc biệt dễ trồng, nhanh cho thu hoạch, quả ăn rất giòn và có vị 

ngọt thanh. Táo có thể trồng quanh năm nhưng tốt nhất nên trồng vào mùa thu 

và mùa xuân ở miền Bắc và trồng vào đầu mùa mưa ở miền Nam. Khác với 

giống táo thông thường, táo lùn đỏ F1 có khả năng tự thụ phấn tạo quả trên một 

cây. Giống cây Táo đỏ lùn F1 với đặc điểm chính là 1 cây cho nhiều trái, khoảng 

60-80 trái/cây dù cây chỉ cao tầm từ 1-2 m. Trái to khoảng 250- 350 gram, rất 

thích hợp trồng chậu và sân vườn. Không những thế, táo đỏ lùn F1 sẽ khiến mọi 

người phải ngỡ ngàng về độ sai trái, với cây 2 năm tuổi với sản lượng từ 10- 

15kg/cây/vụ, sản lượng sẽ tăng dần theo độ tuổi của cây. 

Táo đỏ lùn có tên khoa học là Mulus domestica, thuộc họ hoa hồng  

Rosacaea được trồng khá phổ biến 3 năm gần đây. Giống có nguồn gốc Thủy Sĩ, 

dễ  trồng, sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh và cho năng suất cao. 

Giống táo tây F1 là giống siêu quả với năng suất cực cao 

Táo đỏ lùn là loại cây ưa khí hậu khô, mát mẻ, ít côn trùng và dịch bệnh. 

Giống táo này có quả to tròn với vỏ màu đỏ điểm thêm các sọc màu vàng nhạt, 

thịt giòn ngọt, ăn rất thơm. Đặc biệt táo đỏ cắt ra vấn giữ được màu trắng tinh 

khôi trong nhiều giờ làm say đắm rất nhiều người. 
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Hầu hết các giống táo phổ biến hiện nay đều là giống thụ phấn chéo, chỉ 

có vài giống là tự thụ phấn. Nếu là giống tự thụ phấn thì chỉ cần trồng 1 cây 

cũng có là còn là giống thụ phấn chéo thì bạn phải trồng 2 cây có giống khác 

nhau trở lên. Trồng 2 giống khác nhau nhưng phải có thời điểm ra hoa trùng 

nhau mới  thụ phấn được nếu lệch nhau thì chỉ có lá cây mà ngắm thôi. Tuy 

nhiên bạn không cần lo lắng vì điều đó vì giống táo đỏ lùn là giông tự thụ phấn 

và ra trái cực nhanh. 
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Cây táo đỏ không kén đất, do vậy tùy vào từng nơi trồng mà có thể chọn 

các loại đất khác nhau. Giống táo đỏ này thường được phối giống bằng cách 

ghép tuy nhiên chất lượng trái sẽ không đều và ngon như trồng bằng hạt giống 

F1.  
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Cây cho thu hoạch sau 18 tháng gieo trồng 

Táo đỏ chứa nhiều khoáng chất, vitamin cực tốt cho sức khỏe, chúng 

được dùng ăn sống hoặc có thể chế biến thành các thực phẩm khác như bánh, 

mon tall. siêng, nước ép,..Táo hỗ trợ giảm cân, chống ung thư, tốt cho da, tăng 

cường hệ thống miễn dịch,.. 

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC GIỐNG TÁO ĐỎ LÙN  

1.Tiến hành trồng 

Đầu tiên, bạn đặt hạt giống táo vào hai khăn giấy gấp lại và tưới nước đủ 

để làm khăn giấy ướt như trong hình. Để hạt nằm gọn bên trong và làm ướt nó 
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một lần nữa và để ở nơi có độ ẩm cao, thậm chí bạn có thể gói chúng trong bao 

nhựa và đặt trong tủ lạnh ngăn mát. 

Chờ cho hạt nứt nanh, nảy mầm trong khoảng thời gian từ 30-50 ngày. 

Thậm chí, chúng có thể mất nhiều thời gian hơn, thời gian này bạn cần kiên 

nhân chờ đợi. 

Hạt giống nảy mầm sau 30 - 50 ngày 

Cách khoảng 10-14 ngày bạn nên kiểm tra các dấu hiệu của vỏ. Hãy chắc 

chắn rằng khăn giấy để gói những hạt giống này luôn trong trạng thái đủ ẩm ướt. 

Sau khi hạt đã nảy mầm, đem gieo chúng xuống đất và để ở nơi có nhiều ánh 

sáng (Có thể dùng nhíp để gắp trong quá trình chuyển mầm ra chậu). Những hạt 

mầm táo này cần ít nhất 8-10 giờ ánh sáng mỗi ngày, vì vậy bạn có thể dùng ánh 

sáng nhân tạo nếu cần thiết. 

Luôn giữ ẩm đất nhưng cần chú ý để đất thoát nước. Trong khoảng 30 

ngày sau, những chiếc lá nhỏ đầu tiên sẽ xuất hiện.  

2. Cách chăm sóc 

Tưới nước: Cần cung cấp đủ nước cho cây, nhất là trong mùa khô, khi trái 

đang lớn và lúc quả sắp chín. Cắt bỏ cành bị sâu bệnh, cành dưới tán, sau đó 

quét vôi. Có thể đốn tái sinh để rải vụ thu hoạch, nhưng cần tránh đốn vào mùa 

mưa. 

Táo tây cần 8-10 giờ chiếu sáng 

Bón phân: Táo cho năng suất rất cao nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào 

lượng phân bón mà ta cung cấp cho nó, phải bón lót thật đầy đủ. Khi táo ra hoa 

kết trái cần tăng cường thêm phân cho cây. 

Táo tây phát triển rất nhanh 

Táo ra rất nhiều hoa và cũng rụng rất nhiều. Những hoa không kịp thụ 

phấn Sẽ bị rụng. Chờ tới khi hoa táo ra rộ, ta khoanh bỏ hẳn một lớp vỏ rộng 
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khoảng 2cm, vị trí khoanh ở phần thân chính sách gốc độ 1-1,2m, nơi các cành 

bên bắt đầu ra ít hoa hoặc không có hoa. 

Nên chọn chậu có kích thước tối thiểu 30 cm 

Sau khi khoanh ta phải buộc chống ngay. Làm vậy, số quả đậu sẽ tăng lên 

nhiều và quả có thể nặng gấp rưỡi. 

3. Thu hoạch 

Từ khi ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 4 tháng. Trái chín sẽ có da láng 

chuyển  sang màu nhạt hơn và có màu sáng, có mùi thơm. Có thể chia ra thu họa 

II thành nhiều đợt do trái chín không tập trung  

5.2. Khu nông nghiệp công nghệ cao trồng chuối đỏ 

 Diện tích trồng chuối chiêm 200 héc ta của khu nông nghiệp công nghệ 

cao. Chuối được trồng theo khoảng cách 2 mét x 2,5 mét, thành từng ô, mỗi 

vườn bao học xung quanh là kênh dân nước và đường nội bộ. Mỗi gốc chuối 

gồm một cây chính cho trái và một cây phụ. Sau khi thu hoạch, cây chính bị đốn 

hạ, cây phụ được chăm sóc để tiếp tục cho trái. Vòng đời của một gốc chuối có 

thể kéo dài tới 20 năm. 

Sử dụng giống chuối nhập những quy trình chăm sóc, thu hoạch mới là 

khác biệt lớn nhất giữa sản phẩm của EZY với các nhà sản xuất khác. Khi chuối 

ra bắp tuần thứ hai nông dân đi tỉa hoa, tùy theo cây mà có thể khống chế mỗi 

buông chuối từ 8 – 14 nải, loại bỏ những trái dị dạng, hoặc vượt quá số lượng 

trên môi nải. 
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Công đoạn kế tiếp là bẻ hoa trên đầu trái, vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ 

của sản phẩm thu hoạch sau này, vừa ngăn ngừa các loại côn trùng sống ký sinh. 

Để giữ vẻ ngoài bắt mắt mỗi buồng chuối được “mặc áo” hai lần, lớp áo màng 

PE có lỗ ngăn cọ xát trong quá trình trái sinh trưởng, lớp bao dứa bên ngoài là 

“tấm áo” chống nắng. 

Trong vòng đời tăng trưởng của một cây, bộ phận kỹ thuật của nông 

trường định kỳ đo đạc độ pH, bổ sung đạm, kali, kiểm soát dịch bệnh... Công tác 

thu hoạch trái ở EZY cũng được quản lý theo quy trình. Khi đạt độ chín xác định 

qua tuổi trái, đồng thời màu sắc vỏ, kích thước đạt quy chuẩn, chuối bắt đầu 
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được thu hoạch. Hàng trăm buồng được chặt, chuyển bằng hệ thống ròng rọc về 

nhà kho trung tâm 

Một nhóm công nhân lành nghề thoăn thoắt tách nải theo định lượng 

nghiêm ngặt: bẹ năm quả tối thiểu 450 gram, sáu quả 540 gram, bảy quả 630 

gram... hoặc neu giữ nguyên môi nải chuối đạt khối lượng tối thiểu 1,1 kg. Tiếp 

theo, qua hai bể rửa, chuối được hong khô bằng quạt gió, sau đó phân nhánh dán 

nhãn, đóng vào 18 giây lót mút xốp: Sản phẩm cho thị trường nội địa chuối được 

xử lý chín 8 Công nghệ mới sau 4 – 5 ngày thu hoạch đến tay người tiêu dùng, 

sản phẩm. 
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Khâu đưa vào container lạnh, đi theo đường biển sau 1 - 2 tuần có mặt 

trên kê hàng ở siêu thị nước ngoài. Từ nhà điều hành trung tâm tùy theo chu kỳ 

sinh học của cây, hệ thống tưới tự động hoạt động theo lập trình, mỗi ngày tưới 

bao nhiêu lần nước, bổ sung phân,chất Vi sinh loại nào. Máy chủ ghi nhật ký 

phát triển của cây, quy trình chăm sóc, nhắc nhở khi sắp đến kỳ  thu hoạch và 

truy xuất nguồn gốc. Suốt vòng đời tăng trưởng việc chăm sóc theo quy trình 

sản xuất hữu cơ, không sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc 

hóa học. 

MỘT SỐ KỸ THUẬT CANH TÁC NỔI BẬT 

Cây giống được tạo thành theo phương pháp nuôi cấy mô hiện đại, đảm 

bảo Cây giống: sạch bệnh, kích thước đồng đều, khỏe mạnh....  

 Chích bắp, tỉa hoa trái, bao nải, bao buồng, chống đổ... kiểm soát dịch hại 

tổng hộp IPM. 

Hệ thống tưới phun mưa tự động. Toàn bộ quá trình chăm sóc, thu hoạch, 

đóng gói đảm bảo các tiêu chuẩn GLOBAL GAP  

 Cây Chuối Đỏ Dacca - cây giống. Cây Chuối đỏ Dacca phù hợp với khí 

hậu và thổ nhưỡng của nước ta, không kén đất trồng nên vùng nào cũng có thể 

tiến hành trồng cây được, không tốn nhiều chi phí chăm sóc và nhân công lao 

động.  
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 Cây Chuối đỏ còn được gọi là chuối đỏ Dacca, loại chuối vỏ đỏ này được 

tìm thấy ở Úc. Chúng nhỏ hơn và có vỏ dày hơn so với các loại thông thường 

tuy nhiên thịt chuối đỏ lại mềm và ngọt hơn. 

Mặc dù mới du nhập vào Việt Nam vài năm trở lại đây nhưng giá của 

những trái Chuối đỏ Dacca cực cao, dao động từ 40.000-100.000 đồng/nải tại 

các siêu thị nhưng chúng luôn được ưu ái, nguồn hàng không đủ để cung ứng. 

Chuối có màu đỏ độc đáo, hàm lượng dinh dưỡng gấp đôi chuối thường, lại có 

mùi thơm hấp dẫn. 

Chuối đỏ có kích thước nhỏ hơn quả chuối thông thường một chút. Chuối 

đỏ có vỏ màu đỏ đậm hoặc hơi tím. Thịt chuối có màu trắng kem cho đến màu 

hồng với hương vị chuối nhẹ nhàng quyện lẫn vị của quả mâm xôi đầy hấp dẫn. 

Nhưng nhìn chung, hương vị tổng thể quả nó vẫn mang đặc trưng của một quả 

chuối thông thường.  
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Chiều cao tối đa của cây có thể đạt 3 - 4m, sau 12 - 18 tháng cây sẽ ra 

quả. Trung bình một buồng có trên dưới 10- 15 nải và thời gian từ khi trổ cờ đến 

lúc quả chín khoảng 5 tháng.  

Mặc dù mới du nhập vào Việt Nam vài năm trở lại đây nhưng giá của 

những trại Chuối đỏ Dacca cực cao, dao động từ 40.000-100.000 đồng/nải tại 

các siêu thị nhưng chúng luôn được ưu ái, nguồn hàng không đủ để cung ứng. 

Chuối có màu đó độc đáo, hàm lượng dinh dưỡng gấp đôi chuối thường, lại có 

mùi thơm hấp dẫn. 

Chuôi đỏ có kích thước nhỏ hơn quả chuối thông thường một chút. Chuối 

có vỏ màu đỏ đậm hoặc hơi tím. Thịt chuối có màu trắng kem cho đến màu hồng 
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với hương vị chuối nhẹ nhàng quyện lẫn vị của quả mâm xôi đầy hấp dẫn. 

Nhưng nhìn Chung, hương vị tổng thể quả nó vẫn mang đặc trưng của một quả 

chuối thông thường. 

 Chiều cao tối đa của cây có thể đạt 3 - 4m, sau 12 - 18 tháng cây sẽ ra 

quả. rung bình một buồng có trên dưới 10- 15 nải và thời gian từ khi trổ cờ đến 

lúc quả chín khoảng 5 tháng. 

Chuối Đỏ Dacca xuất xứ từ Autraslia có giá “khủng” lên đến 600.00 A 

loại nhưng vẫn cháy hàng. Chuối có vỏ màu đỏ đậm hoặc hơi nâu là lao A. dẫn. 

Tuy giống mới nhưng Chuối Đỏ Dacca không hề kén đất, năng suất 108 -- từ 20 

- 30 kg/ buông, hàm lượng dinh dưỡng cao gấp đôi chuỗi thường. Tuy hiên, 

nguồn cung cấp Chuối Dacca cực khan hiếm trên thị trường. 

Giống Chuối Đỏ Dacca có xuất xứ từ Australia. Đây là loại trái cây được 

A, Ach nhất vùng Trung Mỹ, được xuất khẩu và bán trên khắp thế giới với hơn 

64 tỉ đô la thu được do tiêu thụ loại quả này mỗi năm. 

Kích cỡ quả nhỏ hơn chuối thông thường, nhưng vỏ dày màu đỏ đậm, thịt 

huối mềm, ngọt và có vị thơm nhẹ cùng với giá trị dinh dưỡng cao vượt trội so 

với chuối thông thường. 
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Chuối đỏ Dacca được xem là loại cây hái ra tiền bởi giá trị khủng mà nó 

mang lại. Chuối Đỏ Dacca cũng khá thích hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

của nước ta, nên khá thuận lợi cho người trồng. Một nải có thể có giá đến 

600.000 ông tùy vào cân. Vì thế nó được coi là một trong những đặc sản Thái ra 

tiền" hiện nay. 

Chiều cao tối đa của cây có thể đạt 3 - 4 m, sau 12 - 18 tháng cây sẽ ra 

quả. Năng suất cao, trung bình thu được 20 – 30 kg/ buồng, mỗi buồng có trên 

dưới 10 - 15 nải. Thời gian từ khi trổ cờ đến lúc quả chín khoảng 5 tháng, cây 

sinh trưởng khỏe, ít bị sâu bệnh.  

Sau 12 - 18 tháng gieo trồng cây sẽ ra quả 

Chuối Đỏ Dacca khi chín thịt chuối có màu trắng kem cho đến màu hồng 

với hương vị chuối nhẹ nhàng quyện lẫn vị của quả mâm xôi đầy hấp dẫn. Chuối 

còn cung cấp hàng tá vitamin và khoáng chất cực tốt cho cơ thể. Chuối chín bạn 

có thể bóc vỏ và ăn trực tiếp hoặc dùng làm salad, sinh tố hay các loại bánh cũng 

rất ngon. 
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Vốn là giống cây trồng còn hiếm tại Việt Nam, nên kỹ thuật trồng cây 

Chuối Đỏ Dacca chưa được nhiều người biết đến. Nhưng vài năm trở lại đây, 

Chuối Đỏ Dacca đã tạo nên cơn sốt khiến người dân sành ăn đổ xô đi mua. 

 

Chuối Đỏ Dacca khi chín thịt chuối có màu trắng kem nhìn rất hấp dẫn 

Nhu cầu tăng cao đòi hỏi nguồn cung cũng tăng, nên mô hình trồng Chuối 

Đỏ Dacca cũng từ đó mở rộng ở nhiều nơi. Tuy nhiên, so với chuối thông 

thường thì vẫn ở số lượng hạn chế. 

Qua quá trình trồng thử nghiệm tại Việt Nam cho thấy cây Chuối Đỏ 

Dacca sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng kháng bệnh cao, sẽ đem lại hiệu 

quả kinh tế cao giúp cần có hướng đầu tư mới hiệu quả hơn. 

Lợi ích không ngờ từ quả chuối đỏ dacca có thể bạn chưa biết 

Ngăn ngừa sỏi thận: Chuối Đỏ Dacca giàu kali, từ đó ngăn chặn hình 

thành sỏi thận, bệnh tim và ung thư. Dưỡng chất trong chuối sẽ duy trì hàm 

lượng canxi và cải thiện hệ xương chắc khỏe. Vậy nên, để phòng ngừa sỏi thận, 

hãy bổ sung thêm loại trái cây tuyệt vời này trong các bữa ăn. 
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Ngăn chặn bệnh tiểu đường: Chuối Đỏ Dacca giàu chất xơ, cung cấp 

khoảng 16% nhu cầu cần thiết của cơ thể mỗi ngày, bổ sung đều đặn trong các 

bữa ăn sẽ giúp bạn tránh xa căn bệnh tiểu đường tuýp 2. 

 

Chuối đỏ chứa rất nhiều kali và vitamin thiết yếu tốt cho sức khỏe 

Tốt cho máu: Chuối Đỏ Dacca được biết tới là loại thực phẩm cung cấp 

dồi lào vitamin, các dưỡng chất chống oxy hóa. Không những vậy, chuối đỏ còn 

cái hiên hàm lượng hemoglobin trong cơ thể, giúp tăng khả năng miễn dịch của 

cơ DC và hạn chế lượng đường trong máu. 

Giảm cân: Chuối đỏ Dacca chứa lượng calo ít hơn so với các loại trái cây 

khác. Nó giúp bạn có cảm giác no mà không cần thêm quá nhiều calo. An chuối 

do thường xuyên, bạn sẽ giảm trọng lượng dư thừa. 

Hướng dẫn chi tiết từng bước trồng hạt giống chuối đỏ dacca 

- Nhiệt độ thích hợp: Cũng giống như chuối Việt Nam, Chuối Đỏ Dacca 

cũng khá thích hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta nên khá 
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thuận lợi cho người trồng. Trong khi đó lại không kén đất trồng nên vùng 

nào cũng có thể tiến hành kỹ thuật trồng cây được. 

- Đất trồng: Đất đỏ bazan, thất thịt nhẹ tơi xốp thoát nước tốt, không bị 

nhiễm mặn hay phèn. 

- Thời vụ gieo trồng: Chuối là loại cây có khả năng sinh trưởng và phát 

triển quanh năm, nên bạn có thể trồng bất cứ lúc nào nhưng tốt nhất là nên 

trông vào thoảng đầu mùa mưa để tỷ lệ sống của cây con cao hơn 

Gieo trồng: 

• Bước 1: Pha nước ấm (2 sôi - 3 lạnh) và ngâm hạt giống 1 ngày. 

• Bước 2: Gieo hạt giống vào đất, sâu khoảng 0,6 cm. Đặt chậu cây ở nơi có 

nhiều ánh sáng trực tiếp, lấp đất lại, tưới nước hàng ngày. Trong khi trồng 

cây chuối đỏ cần đảm bảo nguồn nước đầy đủ cho cây, ngày tưới hai lần 

(sáng và tối). 

Lưu ý: Chuối đỏ Dacca thường nảy mầm hơi lâu, thời gian nảy mầm có 

thể từ 4-6 tuần, nếu chưa gặp điều kiện thuận lợi có thể kéo dài tới 45-60 ngày. 

Do vậy, cần hết sức kiên trì khi trồng loại cây này. 

Chăm sóc: Cung cấp phân bón thường xuyên cho cây, Chuối đó Dacca 

thích hợp với các vùng khí hậu nhiệt đới. Chăm sóc cẩn thận thì sau khoảng 4 

tháng sau, chuối sẽ đạt độ cao khoảng 2m. Sau 5 tháng trồng cây chuối đỏ, chuối 

sẽ ra những bông hoa đầu tiên đối với cây sớm, còn thông thường tầm 9 tháng. 

Chuối đỏ Daca có hoa với cánh màu hồng cánh sen. Nhụy hoa màu vàng nghệ. 

Sau khoảng 1 tuần ra hoa, chuối sẽ đậu những trái đầu tiên. 
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5.3. Khu nông nghiệp công nghệ cao trồng nho 

 

Đất trồng trồng nho tốt nhất  

Cây nho có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất thịt, đất cát 

hay vùng đất đồi sỏi. Nhưng để có cây nho tất cả về chất lượng lẫn số lượng quả 

cần trồng Nho trên đất phù sa ven sông, loại đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp, thoát 

nước dễ. 

- Độ pH thích hợp cho Nho nằm trong khoảng 6 -7. Với những vùng đất 

có độ PH nằm  dưới 6 nếu vẫn muốn trồng nho cần sử dụng vôi bột để bón cho 

đất. 

Khí hậu, ánh sáng, nước tưới. 
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Nho là loài cây ưa ánh sáng vì thế cần trồng nho ở nơi thật nhiều ánh sáng 

in quá trình đơm hoa kết trái của Nho được thuận lợi. 

Nho thích hợp với khí hậu khô, không mưa nhiều. Nếu trời mưa nhiều anh 

Trởng rất lớn đến Nho làm hoa và quả dễ rụng, sâu bệnh phát triển mạnh. 

- Ánh sáng: Cây nho ra ánh sáng hoàn toàn, thích nơi nhiều nắng, khí hậu 

thô, sơ mưa vì mưa làm rụng quả, rụng hoa, đặc biệt là tạo điều kiện cho nấm 

bệnh phát triển. | Nho là loài cây cân khá nhiều nước tuy nhiên không chịu được 

ngập úng Vì -ễ nho cần rất nhiều oxy cho sự phát triển của cây. Nước tưới là yếu 

tố quan trọng để quyết định chất lượng và năng suất cây nho. Tuy nhiên liều 

lượng tưới cần phụ thuộc vào thời tiết và đất trồng nho. Khoảng 8 lần tưới một 

ngày là thích hợp cho Nho. 

Nho giống và phương pháp nhân giống. 
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a.Các loại nho giống tốt nhất hiện này 

 Nho rất đa dạng về chủng loại và mẫu mã, có một số loại nho thường 

được ưa chuộng hiện nay như: Nho đỏ, nho xanh, nho chuỗi ngọc, nho thân gỗ, 

nho ngón tay, nho rừng............cần chọn cây giống phù hợp với điều kiện nơi 

trồng, chọn giống cây khỏa, cứng cáp, không bị sâu bệnh hại. 

b.Phương pháp nhân giống 

Nhân giống cho nho khá đơn giản chủ yếu có các phương pháp chính như 

sau: Cắm cành, chiết, ghép. 

- Đối với phương pháp cắm cành cần thực hiện: 

• Bước 1: Chọn hom (cành) giống chú ý chọn cành ở những gốc cây 

không  sâu bệnh, khỏe, cho năng suất và chất lượng quả tốt. 

•  Bước 2: Chọn hom nho ở vị trí chân cành với đường kính bằng khoảng 

đầu đũa, chiều dài khoảng 20 cm, hom có 3 mặt lộc. 

• Bước 3: Buộc hom nho thành từng bó nhỏ, chân hom hướng cùng về một 

phía. 
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• Bước 4: Sử dụng nilon cuốn mùn cưa ẩm bọc quanh chân hom sau đó để 

ở nơi có bóng râm nhẹ. 

• Bước 5: Sau 2 tuần cắm vào bịch. Đất trong bịch gồm cát : phân : mùn 

:đất At theo tỉ lệ 1: 1:1:1 sau đó tưới giữ ẩm. Một tháng sau có thể trồng 

cào vị trí“cố định”. 

- Đối với phương pháp chiết :Chỉ thực hiện khi thấy trong vườn xuất hiệ 

cây bị chết. Trường hợp này không thể sử dụng phương pháp căm cành 

bởi nó có -nhược điểm là thời gian lâu không kịp vụ. Để thực hiện 

phương pháp chiết cần chọn cần  nho với đường kính 10 mm sau đó bóc 

và cạo 2- 3cm khoanh vỏ rồi bó lại. Ưu điểm của phương pháp chiết này 

là rễ ra nhanh sau 1 tháng sau 1 tháng cắt và có thể đem giấm vào bầu 

hoặc trồng 

- Đối với phương pháp ghép : Có thể ghép mắt, ghép cành trên gốc ghép, 

chẻ đôi dọc theo tấm gốc. Tuy nhiên phương pháp này hiện nay ít sử dụng 

trồng nho. 
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Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nho 

 a. Thời vụ trồng nho 

   Thời điểm trồng nho thích hợp là tháng 12 đến tháng 1 hằng năm.  

b. Làm đất trồng cây 

- Cần chọn đất trồng nho sau đó cày bừa đất kĩ, vệ sinh ruộng trồng. Mật 

độ trồng nho thích hợp là khoảng 1800cây/ha. 

- Đào hố trồng nho, hố phải đào sâu sau đó bón vào hố nhiều phân hữu cơ 

đã được ủ mục. 

c. Làm giàn leo cho Nho 

Cần làm giàn cho Nho để cây đạt được năng suất tốt nhất. Giàn nho gồm 

nhiều hàng cọc giúp giàn chắc chắn. Cọc có chiều cao khoảng 1,8m giăng dây 

thép theo chiều ngang và dọc chắc chắn. 
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- Khi nho ra nhiều ngọn dài dùng sào căm gần dựng đứng gần gốc nho. 

Chọn ngọn khỏe nhất buộc cẩn thận lên sào, những ngọn phụ hoặc nhữn cành 

sau này mới phát sinh đều phải cắt bỏ đến tận nách lá giúp cây có một thân leo 

duy nhất to và khỏe. 

- Khi ngọn chính phát triển đã cao tới giàn, lúc này cần loại bỏ các búp 

sinh trường giúp các cành cấp 1 có thể phát triển nhanh nhất. Một gốc nho chỉ 

nên để lại 2,3 cành cấp 1. Các cành cấp 1 này sẽ trở thành các tay, cần buộc chặt 

các tay này vào dây thép. Khi tay mọc dài, đo thấy chiều dài của nó khoảng 1m 

cần thực hiện cắt ngọn để lại trên mỗi tay nho vài cành cấp 2. Buộc các cành quả 

vào dây thép sao cho không để chúng bị thương. . -Sau khi trồng 1 năm cần cắt 

hết cành lá đã có, chỉ để lại cành quả , mầm dự trữ ở chân cành quả. 

 

d. Bón phân cho cây nhỏ  

Là yếu tố quan trọng nhất quyết định năng suất của quả. Cần chú ý liều 

lượng bón phân cho Nho. 
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- Trước khi trồng Nho cần bón lót cho cây. Trộn đều hỗn hợp phân lân 

cho vào các hố trước khi trồng cây. 

Trước khi cắt cành nho cần bón cho cây 100kg/ha NPK và đồng thời phun 

2 lần phân bón lá cho cây cây. Phân bón lá là loại phân đầu trâu. 

Trong quá trình cây ra trái cân bón 100kg/ha phân NPK và phun phân bón 

lá cho cây. Phân bón lá là loại phân đầu trâu. 

khi trái lớn hơn bằng đầu ngón tay út cần bón thêm cho cây 150kg/ha NPK và 

phun phân bón lá better KNO3. Sau khi thu hoạch quả cần thực hiện xới đất và 

bón 7 tấn phân hữu cơ HG01 + 100kg phân NPK trên một hecta. Đồng thời 

phun phân bón lá đầu trâu ĐT001 theo định kỳ khoảng 7 ngày một lần. 

Sâu bệnh hại và cách phòng trừ. 

- Rầy, rệp sáp hại cây: Dấu hiệu nhận biết cây bị rầy, rệp sáp hại là ngọn 

cây bị héo, lá bị co lại, quả bị nhỏ và nứt. Cần phòng trừ bệnh bằng cách phun 

Supracide 40 EC cho cây. 

  - Bệnh phấn trắng: Khi thấy cây có những đốm nhỏ, màu xanh vàng bị 

bao phủ một lớp như bột phấn trắng dày đặc là do cây đang mắc bệnh. Loại trừ 

bệnh phấn trắng bằng cách phun Topsin M 0,075-0,1% và rắc vôi bột cho cây 

-Nhện đỏ: Khi cây có chồi mới nhện sẽ hút nhựa làm chồi cây bị hỏng, 

cháy khô. Cần phun DC-Tron Plus 98,8EC để diệt nhện hại cây. 

Sâu đục thân, đục cành: biểu hiện của bệnh là chỗ bị sâu đục bị đùng ra 

gỗ vụn như mùn cưa, cần phòng trừ bằng cách dùng Basudin 5G hoặc thuốc sâu 

phun vào chỗ sâu đục. 

- Bệnh mốc sương: Dấu hiệu nhận biết của bệnh là trên lá có những vết 

màu Xanh vàng, ở mặt dưới lá thì xuất phun thuốc Antracol 70Wp cho Nho. 
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Nếu như các giống nho truyền thống phải mất 3-4 năm mới ra quả thì giống nho 

lùn Pháp chỉ cần mất 6 tháng đã ra trái sai trĩu trịt. Giống nho này ít sâu bệnh, 

leo giàn nhanh mà năng suất lại cao 

1 Năm Thu Hoạch – Nho Lùn Pháp F1 Cao Sản Siêu Năng Suất, Siêu Lùn 

Trồng Cảnh Lúc Lỉu Quả Nho lùn Pháp có nhiều đặc điểm nổi bật: - 

Nhanh ra quả chỉ sau 6 tháng gieo trồng - Giống cao sản, siêu năng suất - Khả 

năng chịu hạn tốt, dễ chăm sóc - Giống thấp lùn rất thích hợp trồng chậu, thùng 

xốp - Tạo bóng mát sân vườn, không gian xanh cho ngôi nhà. Nho lùn Pháp cho 

thu hoạch 40 – 50 tấn/ ha 

Giống nho lùn Pháp có tuổi thọ trung bình từ 10 đến 15 năm, với sức sống 

vô cùng mãnh liệt và khả năng chịu hạn cực tốt. Vị trí trồng của cây nho không 

làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng, điều tối quan trọng là phải chăm sóc và 

cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì cây nho mới không bị giảm tuổi thọ. Nếu 

chăm sóc tốt thì tuổi thọ của cây có thể kéo dài khoảng 20-25 năm. Đây cũng là 

một trong những giống nho siêu năng suất. Trung bình loại nho ) cho thu hoạch 

40 - 50 tấn/ ha, nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật và thời tiết 
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CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUY MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 

3.1. PHÂN TÍCH QUY MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Diện tích cụ thể sẽ được thể hiện trong thiết kế quy hoạch 1/500 của dự án. 

Bảng Tổng Hợp Các Hạng Mục Công Trình Xây Dựng Của Dự Án 

TT Nội dung Diện tích 
Số 

tầng 

Diện tích sàn 

(m2)/Số lượng 
ĐVT 

I Xây dựng 2.000     

1 Khu nhà hành chính 30 1 30 ha 

2 
Khu kỹ thuật, bãi đậu 

xe 

10 1 10 
ha 

3 Khu sản xuất 140 1 140 ha 

4 

Khu điện năng lượng 

tái tạo và thiết bị cho 

2000MW 

300 1 300 

ha 

5 
Nhà máy cấp nước ion 

điện hóa 

2 1 2 
ha 

6 
Cánh đồng nông 

nghiệp công nghệ cao 

1.360 1 1.360 
ha 

7 

Khu sản xuất đất vi 

sinh và thiết bị làm 

sạch đất 

8 1 8 

ha 

8 
Đất giao thông, đường 

nội bộ, hồ nước 

150 1 150 
ha 

9 Tường rào bao quanh 25 
 

25 km 

   Hệ thống tổng thể   1    

1 
 Hệ thống cấp nước 

tổng thể  
  

1 
  

 Hệ 

thống  

2 
 Hệ thống thoát nước 

tổng thể  
  

1 
  

 Hệ 

thống  

3 
 Hệ thống xử lý nước 

thải  
  

1 
  

 Hệ 

thống  
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TT Nội dung Diện tích 
Số 

tầng 

Diện tích sàn 

(m2)/Số lượng 
ĐVT 

4 

 Phòng tia Gam ma cho 

hoa quả trước khi xuất 

khẩu  

  

1 

  
 Hệ 

thống  

5  Trạm điện    
1 

  
 Hệ 

thống  

6 Hệ thống chống sét   
1 

  
 Hệ 

thống  

7 Hệ thống chống cháy   
1 

  
 Hệ 

thống  

8 Hệ thống tưới tự động   
1 

  
 Hệ 

thống  

9 
Hệ thống sơ chế, băng 

chuyển, ròng rọc 
  

1 
  

 Hệ 

thống  

 



Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng 

 

Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Dự Án Việt    

       61

      

3.2. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 

3.2.1. Hạ tầng kỹ thuật xây dựng 

- San nền: Thực hiện san nền và làm mặt bằng, tôn tạo địa hình. 

- Cấp nước: Tiến hành xin nguồn cấp nước cho khu vực, khi tiến hành xây 

dựng hàng rào và khu du lịch nghỉ dưỡng xong cũng là lúc đặt một trạm kỹ thuật 

riêng đảm bảo các vấn đề tiêu chuẩn cho khu du lịch theo tiêu chuẩn của khu du 

lịch nghỉ dưỡng.  

- Cấp điện: Phương hướng quy hoạch lưới cấp điện 

+ Nguồn điện: Lấy từ lưới 22 KV 

+ Lưới điện: Xây dựng các pha độc lập nhằm đảm bảo an toàn về điện và 

tránh rủi ro trong quá trình vận hành điện toàn khu. 

- Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: Toàn bộ hệ thống thoát nước bẩn 

sẽ được gom theo đường ống riêng, dẫn về trạm xử lý chất thải xử lý vi sinh rồi 

đổ ra hệ thống xử lý môi trường và đạt chuẩn của ngành môi trường. 

- Rác thải được tập trung và đưa đến các bãi rác đã được quy hoạch. 

- Đặc biệt dự án sẽ hướng tới yếu tố con người trong vấn đề vệ sinh môi 

trường để tạo ra hiệu quả cao nhất và cũng thống nhất mở rộng hình ảnh tích cực 

của một khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tự nhiên. 

- Cây xanh: Tổ chức trồng các loại cây xanh: Cây tạo dáng, thảm hoa, 

thảm cỏ, tiểu cảnh. Đặc biệt lưu tâm phủ xanh những chỗ bị san gạt. 

- Hệ thống giao thông: thực hiện đường nội bộ dự án. 

• Hệ thống nối đất và chống sét 
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Hệ thống nối đất công trình là một hệ thống nối đất có cọc tiếp đất bằng thép 

mạ đồng. 

Cọc nối đất bằng thép tròn D16 được mạ đồng, dài 2,4m. Các cọc cách nhau 

3m, chôn sâu cách mặt đất 0,5m. Các dây nối đất từ đầu kim thu sét đến hệ 

thống nối đất bằng cáp đồng trần D 50. 

Hệ thống nối đất được bố trí và tính toán đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị ở mọi chế độ làm việc. Điện trở nối đất của hệ thống phải đảm bảo đạt giá trị 

R ≤ 10 tại bất kỳ thời điểm nào trong năm. 

3.2.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sẽ được tính toán chi tiết trong Quy hoạch 

chi tiết 1/500. 

Hiện nay trong phạm vi khu đất chưa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

Khi thực hiện dự án, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc 

sẽ được đấu nối vào hệ thống chung của khu vực. 
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CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

4.1. PHƯƠNG ÁN GPMB, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ 

SỞ HẠ TẦNG 

Dự án thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai quy định để tiến hành xây 

dựng dự án. 

4.2. CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

- Có hai phương án thi công chính thường được áp dụng trong xây dựng 

các công trình đó là thi công đồng thời và thi công cuốn chiếu. Thi công đồng 

thời nghĩa là toàn bộ các hạng mục đều được triển khai cùng một lúc, thi công 

cuốn chiếu nghĩa là thi công tuần tự các hạng mục theo tiến độ. 

- Khu vực xây dựng có một diện tích rộng, hơn nữa các hạng mục và tổ 

hợp hạng mục có những khoảng cách tương đối lớn mặt bằng thi công tương đối 

rộng nên báo cáo đề xuất sử dụng phương án thi công đồng thời đối với dự án. 

- Việc triển khai cùng lúc các hạng mục xây dựng, lắp đặt sẽ đảm bảo rút 

ngắn thời gian thi công, giảm chi phí quản lý, giám sát công trường, các chi phí 

khác, sớm đưa công trình vào sử dụng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

- Do tính chất và qui mô của dự án rất lớn nên sẽ không có một giải pháp 

cố định cho toàn bộ công trình mà sử dụng giải pháp kết hợp để triển khai trên 

công trường. 

- Vận hành thử: được thực hiện với tất cả các thiết bị, máy móc,... 

Theo quy định của Luật xây dựng, căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, 

cá nhân, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng công trình quyết định lựa 

chọn một trong các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sau đây: 

- Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình;   

- Chủ đầu tư xây dựng công trình trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình. 

Chủ đầu tư lựa chọn hình thức trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng 
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công trình. 

Danh Mục Công Trình Xây Dựng Và Thiết Bị Của Dự Án 

TT Nội dung Diện tích 
Số 

tầng 

Diện tích sàn 

(m2)/Số lượng 
ĐVT 

I Xây dựng      

1 
Khu nhà hành chính                           

30  
ha 

2 
Khu kỹ thuật, bãi đậu 

xe 

                          

10  
ha 

3 
Khu sản xuất                         

140  
ha 

4 

Khu điện năng lượng 

tái tạo và thiết bị cho 

2000MW 

                        

300  ha 

5 
Nhà máy cấp nước ion 

điện hóa 

                            

2  
ha 

6 
Cánh đồng nông 

nghiệp công nghệ cao 

  1.360 
ha 

7 

Khu sản xuất đất vi 

sinh và thiết bị làm 

sạch đất 

  8  
ha 

8 
Đất giao thông, đường 

nội bộ, hồ nước 

  150 
ha 

9 Tường rào bao quanh   25 km 

   Hệ thống tổng thể         

1 
 Hệ thống cấp nước 

tổng thể  
    1 Hệ thống 

2 
 Hệ thống thoát nước 

tổng thể  
    1 Hệ thống 

3 
 Hệ thống xử lý nước 

thải  
    1 Hệ thống 

4 

 Phòng tia Gam ma cho 

hoa quả trước khi xuất 

khẩu  

    1 Hệ thống 

5  Trạm điện      1  Hệ thống 

6 Hệ thống chống sét     1 Hệ thống 
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TT Nội dung Diện tích 
Số 

tầng 

Diện tích sàn 

(m2)/Số lượng 
ĐVT 

7 Hệ thống chống cháy     1 Hệ thống 

8 Hệ thống tưới tự động     1 Hệ thống 

9 
Hệ thống sơ chế, băng 

chuyển, ròng rọc 
    1 Hệ thống 

II Thiết bị         

1 Xe tải     1 Trọn bộ 

2 xe chuyên dụng     1 Trạm 

3 Thiết bị văn phòng     1 Trọn bộ 

4 Thiết bị khác     1 Trọn bộ 
 

4.3. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Dự án chủ yếu sử dụng lao động của địa phương. Đối với lao động 

chuyên môn nghiệp vụ, dự án sẽ tuyển dụng và lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho con em trong vùng để từ đó về phục vụ dự án trong quá trình 

hoạt động sau này. 

Mô  hình  tổ chức   

Tổ chức quản lý kinh doanh theo: Theo luật doanh nghiệp hiện hành        

Thành lập hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban thanh tra. 

Thời gian hoạt động là 50 năm cho một vòng đời dự án. 

Lao động trực tiếp 

- Nhân viên trực tiếp sản xuất sản phẩm và phục vụ khách hàng. 

Lao động gián tiếp:   

- Gồm Ban giám đốc và quản trị hành chính. 

Phương án nhân sự dự kiến: 

TT Chức danh 
Số 

lượng 

Mức thu 

nhập bình 

quân/tháng 

Tổng 

lương 

năm 

Bảo hiểm 

21,5% 
Tổng/năm 
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1 Giám đốc  1 20.000 240.000 51.600 291.600 

2 

Ban quản 

lý, điều 

hành 

2 12.000 288.000 61.920 349.920 

3 Bảo vệ 4 8.000 384.000 82.560 466.560 

6 

Lao động 

thường 

xuyên 

40 6.000 2.880.000 619.200 3.499.200 

7 
Lao động 

thời vụ 
25 6.000 1.800.000 387.000 2.187.000 

  Cộng 
        

72  
      52.000  

        

5.592.000  

      

1.202.280  

        

6.794.280  

 

4.4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

STT Nội dung công việc Thời gian 

1 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Quý IV/2020 

2 Thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 

tỷ lệ 1/500 

Quý IV/2020 

3 Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

Quý IV/2020 

4 Thủ tục giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử 

dụng đất. 

Quý I/2021 

5 Thủ tục liên quan đến kết nối hạ tầng kỹ thuật  Quý III/2021 

6 Thẩm định, phê duyệt TKCS, Tổng mức đầu tư và 

phê duyệt TKKT 

Quý III/2021 

7 Cấp phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép 

xây dựng theo quy định) 

Quý III/2021 

8 Thi công và đưa dự án vào khai thác, sử dụng Quý III/2021 

Đến Quý I/2023 
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CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - GIẢI 

PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH 

QUỐC PHÒNG 

5.1. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN SAU ĐƯỢC DÙNG ĐỂ THAM 

KHẢO 

Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13  đã được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2013. 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm 2015 

về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt 

Nam về môi trường bắt buộc áp dụng. 

Căn cứ Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 2/4/2015 của chính phủ về quản 

lý chất thải rắn và phế liệu. 

5.2. CÁC TIÊU CHUẨN VỀ MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt – QCVN 14:2008/BTNMT 

Bảng : Giá trị các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho 

phép trong nước thải sinh hoạt 
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+) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh– QCVN 

05:2013/BTNMT 

Bảng: Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh 

Đơn vị: Microgam trên mét khối (μg/m3) 
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5.3 TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Bảng. Phân tích nguồn gây tác động và đối tượng bị tác động môi trường  

Giai 

đoạn 
Nguồn tác động 

Đối tượng bị tác 

động 
Quy mô tác động 

Giai 

đoạn 

chuẩn bị 

- Giải phóng mặt 

bằng. 

- Vận chuyển đất đá 

thải 

- Tiếng ồn, bụi trong 

quá trình san lấp 

- Nhân dân xung 

quanh và công nhân 

xây dựng 

- Tác động đến một số 

hộ dân xung quanh. 

Giai 

đoạn xây 

dựng 

- Vận chuyển vật liệu 

và hoạt động xây 

dựng, hoạt động của 

máy xây dựng.  

- Hoạt động của công 

nhân trên công 

trường.  

- Ảnh hưởng đến 

chất lượng không 

khí và nguồn nước 

tại các kênh mương 

trong khu vực dự 

án. 

- Gây ách tắc giao 

- Tác động trong toàn bộ 

khu vực dự án và các 

tuyến đường vận chuyển 

- Nước thải sinh hoạt 

khoảng 9 m3/ngđ. 

- Lưu lượng nước mưa 
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Giai 

đoạn 
Nguồn tác động 

Đối tượng bị tác 

động 
Quy mô tác động 

Bụi 

- Rác thải sinh hoạt. 

- Rác thải xây dựng:  

thông. 

- Xuất hiện các vấn 

đề về an ninh xã hội 

và nước thải xây dựng. 

Giai 

đoạn vận 

hành 

Nước thải sinh hoạt. 

Nước thải sinh hoạt. 

- Nước thải chứa 

nhiều loại vi khuẩn 

gây bệnh là nguy cơ 

gây phát tán mầm 

bệnh 

- Tăng nguy cơ mắc 

bệnh cộng đồng 

- Dân cư xung quanh. 

- Cán bộ vận hành dự án. 

Khí thải Tác động đến toàn 

bộ môi trường xung 

quanh dự án.  

- Dân cư xung quanh. 

- Cán bộ nhân viên tại dự 

án 

Chất thải rắn  

 

- Tác động đến cán 

bộ nhân viên tại dự 

án. 

- Nếu quản lý, bảo 

quản, lưu trữ và xử 

lý không đảm bảo 

sẽ là nguồn phát 

sinh mầm bệnh ra 

môi trường bên 

ngoài. 

- Dân cư xung quanh. 

- Cán bộ nhân viên tại dự 

án.  

 

5.4. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN 

TỚI MÔI TRƯỜNG 

Giảm thiểu lượng chất thải 
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- Trong quá trình thực thi dự án chất thải phát sinh ra là điều không tránh 

khỏi. Tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với 

biện pháp quản lý chặt chẽ ở từng bộ phận có thể giảm thiểu được số lượng lớn 

chất thải phát sinh. Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: 

- Dự toán chính xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, 

giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau khi xây dựng công trình. 

- Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió 

và trên nền đất cao để tránh tình trạng hư hỏng và thất thoát khi chưa sử dụng 

đến. 

- Đề xuất những biện pháp giảm thiểu khói bụi và nước thải phát sinh 

trong quá trình thi công.                                                                          

Thu gom và xử lý chất thải: Việc thu gom và xử lý chất thải trước khi thải 

ra ngoài môi trường là điều bắt buộc đối với khu vực xây dựng công trình. 

Trong dự án này việc thu gom và xử lý chất thải phải được thực hiện từ khi xây 

dựng đến khi đi bàn giao nhà và quá trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây 

ảnh hưởng đến hoạt động của trạm và môi trường khu vực xung quanh. Việc thu 

gom và xử lý phải được phân loại theo các loại chất thải sau: 

Chất thải rắn: Đây là loại chất thải phát sinh nhiều nhất trong qúa trình thi 

công bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải,... là loại chất thải rất khó phân huỷ đòi hỏi 

phải được thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp. Những 

nguyên vật liệu dư thừa có thể tái sử dụng được thì phải được phân loại và để 

đúng nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Những loại 

rác thải khó phân huỷ hoặc độc hại phải được thu gom và đặt cách xa công 

trường thi công, sao cho tác động đến con người và môi trường là nhỏ nhất để 

vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Các phương tiện vận chuyển đất đá san 

lấp bắt buộc dùng tấm phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi trên đường 
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gây ảnh hưởng cho người lưu thông và đảm bảo cảnh quan môi trường được 

sạch đẹp. 

Chất thải khí 

- Sinh ra trực tiếp trong quá trình thi công từ các máy móc thi công cơ 

giới, phương tiện vận chuyển cần phải có những biện pháp để làm giảm lượng 

chất thải khí ra ngoài môi trường, các biện pháp có thể dùng là: 

- Đối với các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công và các động cơ 

khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả năng cháy hoàn toàn, khí thải 

có hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp. Sử dụng máy móc động cơ mới đạt tiêu 

chuẩn kiểm định và được chứng nhận không gây hại đối với môi trường. 

- Thường xuyên kiểm tra các hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc 

phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra. 

Chất thải lỏng: Chất thải lỏng sinh ra trong quá trình xây dựng sẽ được 

thu gom vào hệ thống thoát nước hiện hữu được bố trí quanh khu vực dự án. 

Nước thải có chứa chất ô nhiễm sẽ được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý còn nước không bị ô nhiễm sẽ theo hệ thống thoát nước bề mặt 

và thải trực tiếp ra ngoài.   

Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ cho công nhân trong quá 

trình thi công, sắp xếp công việc một cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh 

hưởng đến công nhân làm việc trong khu vực xây dựng và ở khu vực lân cận là 

nhỏ nhất. Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường 

chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ là 3 tháng/lần. 

Bố trí cách ly các nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan 

truyền của sóng âm. Để biện pháp phân lập đạt hiệu quả cao hơn cần cách ly và 
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bố trí thêm các tường ngăn giữa các bộ phận. Trồng cây xanh để tạo bóng mát, 

hạn chế lan truyền ồn ra môi trường. Hạn chế hoạt động vào ban đêm. 

Bụi và khói: Trong quá trình thi công xây dựng bụi và khói là những nhân 

tố gây ảnh hưởng nhiều nhất đến công nhân lao động nó trực tiếp ảnh hưởng 

đến sức khoẻ của người công nhân gây ra các bệnh về đường hô hấp, về mắt 

...làm giảm khả năng lao động. Để khắc phục những ô nhiễm đó cần thực hiện 

những biện pháp sau: 

- Sử dụng nguyên vật liệu ít gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu 

phải được che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi. 

- Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát trong khu đô thị khi 

di chuyển. 

- Sử dụng những thiết bị bảo hộ cho công nhân khi làm việc trong tình 

trạng khói bụi ô nhiễm như mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt.... 

- Tăng cường trồng cây xanh ở những khu vực đất trống quanh khu vực 

thi công dự án. 

5.5. KẾT LUẬN 

Dựa trên những đánh giá tác động môi trường ở phần trên chúng ta có thể 

thấy quá trình thực hiện dự án có thể gây tác động đến môi trường quanh khu 

vực dự án và khu vực lân cận ở mức độ thấp không tác động nhiều đến môi 

trường, có chăng chỉ là những tác động nhỏ trong khoảng thời gian ngắn không 

có tác động về lâu dài. 
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CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC 

HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 

6.1. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN.  

a) Cơ sở lập sơ bộ tổng mức đầu tư 

Sơ bộ tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng  Dự án Nông nghiệp công 

nghệ cao và điện năng lượng tái tạo lập dựa trên: 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ, về việc 

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ, về việc 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/06/2014 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công tŕnh và giá xây dựng tổng hợp bộ phận 

kết cấu công tŕnh năm 2013;  

Quyết định số 79/2017/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Chính phủ công bố 

định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình được lập trên cơ sở tham khảo các 

bản chào giá của các Nhà cung cấp vật tư thiết bị. 

b) Nội dung tổng mức đầu tư 

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng 

dự án xây dựng Dự án Nông nghiệp công nghệ cao và điện năng lượng tái tạo 

làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của 

dự án.  

Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí vật tư thiết 

bị; Chi phí tư vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, dự phòng phí 10% và 

lãi vay trong thời gian xây dựng. 

Chi phí xây dựng và lắp đặt 
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Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; Chi phí xây dựng 

công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện 

trường để ở và điều hành thi công. 

Chi phí thiết bị 

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

nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo 

hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan. 

Các thiết bị chính, để giảm chi phí đầu tư mua sắm thiết bị và tiết kiệm 

chi phí lãi vay, các phương tiện vận tải có thể chọn phương án thuê khi cần 

thiết. Với phương án này không những giảm chi phí đầu tư mà còn giảm chi phí 

điều hành hệ thống vận chuyển như chi phí quản lý và lương lái xe, chi phí bảo 

trì bảo dưỡng và sửa chữa… 

Chi phí quản lý dự án 

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

đầu tư xây dựng công trình. 

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

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

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

- Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư. 

- Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ 

chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

công trình. 

- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; 

- Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi 

phí xây dựng công trình; 

- Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình; 

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh 

toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; 
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- Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; 

- Chi phí khởi công, khánh thành; 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 

- Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế cơ sở; 

- Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công; 

- Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây 

dựng công trình; 

- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí 

phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa 

chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật 

tư thiết, tổng thầu xây dựng; 

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

sát lắp đặt thiết bị; 

- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

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

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

- Chi phí tư vấn quản lý dự án;  

Chi phí khác 

Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; 

chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án 

và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: 

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

- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; 
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- Chi phí vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm 

mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá 

trình tiền chạy thử và chạy thử. 

Dự phòng phí 

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

dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. 
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Bảng tổng mức đầu tư của dự án 

 

TT Nội dung 
Diện 

tích 

Số 

tầng/Số 

lượng 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

ĐVT  Đơn giá  
 Thành tiền 

trước VAT  
 Thuế VAT  

 Thành tiền 

sau VAT  

I Xây dựng 
                

2.000  
           

1 

Khu nhà 

hành chính 

                     

30  

                                 

1  

                        

30  ha 

                         

11.666.6

67  

   

2 

Khu kỹ thuật, 

bãi đậu xe 

                     

10  

                                 

1  

                        

10  ha 

                           

2.000.00

0  

   

3 

Khu sản xuất                    

140  

                                 

1  

                      

140  ha 

                           

5.785.71

4  

   

4 

Khu điện 

năng lượng 

tái tạo và 

thiết bị cho 

2000MW 

                   

300  

                                 

1  

                      

300  

ha 

                       

141.666.

667  

   

5 

Nhà máy cấp 

nước ion điện 

hóa 

                       

2  

                                 

1  

                          

2  ha 

                         

20.000.0

00  
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TT Nội dung 
Diện 

tích 

Số 

tầng/Số 

lượng 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

ĐVT  Đơn giá  
 Thành tiền 

trước VAT  
 Thuế VAT  

 Thành tiền 

sau VAT  

6 

Cánh đồng 

nông nghiệp 

công nghệ 

cao 

                 

1.360  

                                 

1  

                    

1.360  
ha 

                              

933.824  
   

7 

Khu sản xuất 

đất vi sinh và 

thiết bị làm 

sạch đất 

                       

8  

                                 

1  

                          

8  
ha 

                              

200.000  
   

8 

Đất giao 

thông, đường 

nội bộ, hồ 

nước 

                   

150  

                                 

1  

                      

150  
ha 

                   

20.000.0

00.000  

   

9 
Tường rào 

bao quanh 

25                                  

1  

                        

25  
km 

                                 

1.500  
   

  
 Hệ thống 

tổng thể  
             

1 

 Hệ thống 

cấp nước 

tổng thể  

      

 Hệ 

thốn

g  

                           

1.200.00

0  

   

2 

 Hệ thống 

thoát nước 

tổng thể  

      

 Hệ 

thốn

g  

                           

2.500.00

0  
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TT Nội dung 
Diện 

tích 

Số 

tầng/Số 

lượng 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

ĐVT  Đơn giá  
 Thành tiền 

trước VAT  
 Thuế VAT  

 Thành tiền 

sau VAT  

3 
 Hệ thống xử 

lý nước thải  
      

 Hệ 

thốn

g  

                           

1.800.00

0  

   

4 

 Phòng tia 

Gam ma cho 

hoa quả trước 

khi xuất khẩu  

      

 Hệ 

thốn

g  

     

5  Trạm điện        

 Hệ 

thốn

g  

     

6 
Hệ thống 

chống sét 
      

 Hệ 

thốn

g  

     

7 
Hệ thống 

chống cháy 
      

 Hệ 

thốn

g  

     

8 
Hệ thống 

tưới tự động 
      

 Hệ 

thốn

g  

     

9 

Hệ thống sơ 

chế, băng 

chuyển, ròng 

      

 Hệ 

thốn

g  

     



 

 

Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Dự Án Việt 82 

TT Nội dung 
Diện 

tích 

Số 

tầng/Số 

lượng 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

ĐVT  Đơn giá  
 Thành tiền 

trước VAT  
 Thuế VAT  

 Thành tiền 

sau VAT  

rọc 

II Thiết bị               

1 Xe tải     1 
 Trọn 

bộ  
     

2 
xe chuyên 

dụng 
    1 

 

Trạm  
     

3 
Thiết bị văn 

phòng 
    1 

 Trọn 

bộ  
     

4 
Thiết bị khác     

1 
 Trọn 

bộ  
     

III 

Chi phí 

quản lý dự 

án 

      
        

0,305  

(GXDtt

+GTBtt) 

* 

ĐMTL

%*1,1 

   

IV 

Chi phí tư 

vấn đầu tư 

xây dựng 

             

1 

Chi phí lập 

báo cáo 

nghiên cứu 

      
         

0,027  

(GXDtt+

GTBtt) * 

ĐMTL%
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TT Nội dung 
Diện 

tích 

Số 

tầng/Số 

lượng 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

ĐVT  Đơn giá  
 Thành tiền 

trước VAT  
 Thuế VAT  

 Thành tiền 

sau VAT  

tiền khả thi *1,1 

2 

Chi phí lập 

báo cáo 

nghiên cứu 

khả thi 

      
         

0,107  

 

(GXDtt+

GTBtt) * 

ĐMTL%

*1,1  

   

3 

Chi phí thiết 

kế bản vẽ thi 

công 

      
         

0,252  

 GXDtt * 

ĐMTL%

*1,1  

   

4 
Chi phí thiết 

kế kỹ thuật 
      

         

0,420  

 GXDtt * 

ĐMTL%  
   

5 

Chi phí thẩm 

tra dự toán 

công trình 

      
         

0,027  

 GXDtt * 

ĐMTL%  
   

6 

Chi phí lập 

HSMT, 

HSDT mua 

sắm vật tư, 

thiết bị 

      
         

0,157  

 Giá gói 

thầu 

TBtt * 

ĐMTL%  

   

7 

Chi phí lập 

hồ sơ mời 

thầu, lựa 

      
         

0,041  

 Giá gói 

thầu 

XDtt * 
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TT Nội dung 
Diện 

tích 

Số 

tầng/Số 

lượng 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

ĐVT  Đơn giá  
 Thành tiền 

trước VAT  
 Thuế VAT  

 Thành tiền 

sau VAT  

chọn nhà 

thầu, đánh 

giá nhà thầu 

ĐMTL%

*1,1  

8 

Chi phí lập 

hồ sơ mời 

thầu, lựa 

chọn nhà 

thầu 

      
         

0,157  

 Giá gói 

thầu 

TBtt * 

ĐMTL%

*1,1  

   

9 

Chi phí giám 

sát thi công 

xây dựng 

      
          

0,49  

 GXDtt * 

ĐMTL%

*1,1  

   

10 

Chi phí giám 

sát lắp đặt 

thiết bị 

      
         

0,548  

 GTBtt * 

ĐMTL%

*1,1  

   

11 

Chi phí tư 

vấn lập báo 

cáo đánh giá 

tác động môi 

trường 

       TT       

V 

Chi phí đền 

bù, giải 

phóng mặt 

    31177,2   
                                

50.000  
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TT Nội dung 
Diện 

tích 

Số 

tầng/Số 

lượng 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

ĐVT  Đơn giá  
 Thành tiền 

trước VAT  
 Thuế VAT  

 Thành tiền 

sau VAT  

bằng, thuê 

đất 

VI 
Dự phòng 

phí 
      10%      

Tổng cộng 
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6.2. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Bảng cơ cấu nguồn vốn  

TT Nội dung Số tiền Tỷ lệ 

1 Vốn tự có   

2 Vốn vay tín dụng   

3 Tổng   

 

6.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUÁ KINH TẾ VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ CỦA 

DỰ ÁN 

6.3.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án 

Tổng mức đầu tư của dự án: XXX đồng.  

Trong đó: 

+ Vốn tự có (30%):                    XXX đồng. 

+ Vốn vay (70%):         XXX đồng. 

➢ Dự kiến nguồn doanh thu của dự án, chủ yếu thu từ các nguồn như 

sau: 

- Doanh từ bán vé vào cổng tham quan 

- Doanh thu từ cho thuê Bungalow 

- Doanh thu từ dịch vụ nhà hàng 

- Doanh thu từ các dịch vụ khác 

(Chi tiết sẽ được thế hiện trong phần Phụ lục) 

➢ Dự kiến đầu vào của dự án 

Chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục 

1 Chi phí quảng cáo sản phẩm "" Bảng tính 

2 Chi phí khấu hao TSCD "" Bảng tính 

3 Chi phí bảo trì thiết bị  "" Bảng tính 

4 Chi phí lãi vay ""  Tổng mức đầu tư thiết bị 
    

 Chế độ thuế %   
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1 Thuế TNDN 10  

 

6.3.2. Kế hoạch vay 

- Số tiền  : XXX đồng 

- Thời hạn  : 8 năm (96 tháng) 

- Lãi suất, phí  : Tạm tính lãi suất 9,5%/năm (tùy từng thời điểm theo 

lãi suất ngân hàng). 

- Thời gian ân hạn vốn gốc 1 năm. 

 

Lãi vay, hình thức trả nợ gốc     

1 Thời hạn trả nợ vay                 8 năm 

2 Lãi suất vay cố định        9.5% /năm 

3 Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 10% /năm 

4 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 8,99% /năm 

5 Hình thức trả nợ 1  

 (1: trả gốc đều; 2: trả gốc và lãi đều; 3: theo 

năng lực của dự án)   

Chi phí sử dụng vốn bình quân được tính trên cơ sở tỷ trọng vốn vay là 

70; tỷ trọng vốn chủ sở hữu là 30%; lãi suất vay dài hạn 9,5%/năm; Chi phí sử 

dụng vốn chủ sở hữu tạm tính 10%/năm. 

6.3.3. Các thông số tài chính của dự án 

a. Khả năng trả nợ 

Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay và trả nợ gốc thời gian trả 

nợ trong vòng 8 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 68 tỷ đồng. Theo phân 

tích khả năng trả nợ của dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả năng 

trả được nợ là rất cao, trung bình dự án có khả năng trả được nợ, trung bình 

khoảng trên 140% trả được nợ. 

b. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn 
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Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế 

và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay. 

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao+lãi vay và giá vốn)/Vốn đầu tư 

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì 

chỉ số hoàn vốn của dự án là 9,68 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ 

được đảm bảo bằng  9,68 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để 

thực hiện việc hoàn vốn. 

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận 

thấy đến năm thứ 6 đã thu hồi được vốn và có dư.  

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 4 năm 7 tháng kể từ ngày hoạt 

động. 

c. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu 

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng 

phụ lục tính toán của dự án. Như vậy PIp = 2,04 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ 

ra đầu tư sẽ được đảm bảo bằng 2,04 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, 

chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn. 

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,1%). 

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 8 đã hoàn được vốn và có dư. 

Do đó phải xác định được số tháng của năm thứ 7. 

Kết quả tính toán: Tp = 6 năm 6 tháng tính từ ngày hoạt động. 

d. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV) 

Trong đó: 

P

tiFPCFt

PIp

nt

t


=

== 1

)%,,/(


=

=

+−=
Tpt

t

TpiFPCFtPO
1

)%,,/(


=

=

+−=
nt

t

tiFPCFtPNPV
1

)%,,/(
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+ P: Giá trị đầu tư của dự án tại thời điểm đầu năm sản xuất 

+ CFt: Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao + lãi vay và 

giá vốn 

Hệ số chiết khấu mong muốn 10,1%/năm. 

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = XXX đồng. Như vậy chỉ trong vòng 50 năm 

của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị đầu tư qui về 

hiện giá thuần là: XXX đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao. 

e. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) 

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán 

cho thấy IRR= XXX%>10,1% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án 

có khả năng sinh lời. 
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KẾT LUẬN 

a) Kết Luận 

Việc thực hiện đầu tư Dự án Nông nghiệp công nghệ cao và điện năng 

lượng tái tạo góp phần vào việc phát triển KT - XH tỉnh Bình Phước cũng như 

khu vực Nam Bộ.  

Báo cáo thuyết minh dự án Dự án Nông nghiệp công nghệ cao và điện 

năng lượng tái là cơ sở để Công ty triển khai các nguồn lực để phát triển. 

Với kết quả phân tích như trên, cho thấy hiệu quả tương đối cao của dự án 

mang lại, đồng thời giải quyết việc làm cho người dân trong vùng. Cụ thể như 

sau: 

+ Các chỉ tiêu tài chính của dự án cho thấy dự án có hiệu quả về mặt kinh 

tế. 

+ Khả năng trả nợ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. 

+ Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng trên 

8,8 tỷ đồng thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự án. 

+ Hàng năm giải quyết việc làm chon nhiều lao động của địa phương và 

nhiều lao động thời vụ. 

Góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy nhanh tốc 

độ phát triển du lịch của địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ 

và phát triển kinh tế - xã hội.  

b) Đề xuất và kiến nghị 

Liên quan đến kinh phí chi trả tiền sử dụng đất: Để hoạch định nguồn lực 

thực hiện một trong hai hình thức nộp tiền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc thuê đất trả tiền hàng năm theo điều 108 Luật Đất đai quy định. 

Kính đề nghị UBND tỉnh và Các phòng, ban ngành chức năng giúp doanh 

nghiệp về Các nội dung: 

+ Mức giá tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất dự án 

+ Mức giá và tỷ trọng % giá tiền thuê đất hàng năm. 
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+ Chính sách miển giảm chi tiết, cụ thể về tiền thuê đất dự án. 

- Xin được hỗ trợ Các thủ tục hành chính thuê đất, thủ tục đầu tư để 

sớm triển khai dự án. Xin được miễn, giảm nộp tiền SDĐ khu vực đất; 

- Đề nghị UBND tỉnh và Các cơ quan có chức năng hổ trợ cho ý kiến 

về Các chính sách ưu đãi đầu tư, cụ thể về Các lĩnh vực:  

+ Hổ trợ kinh phí đào tạo nhân lực;  

+ Xây dựng hạ tầng thiết yếu; 

+ Giá và chính sách miễm giảm tiền thuê đất, mặt nước... 

+ Ưu đãi Thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư, phương tiện nhập 

khẩu; ưu đãi về thuế; Khấu hao Tài sản Cố định … 

Với tính khả thi của dự án, rất mong uỷ ban nhân dan tỉnh Bình Phước 

xem xét và hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có thể triển khai các bước theo đúng 

tiến độ và quy định. Để dự án sớm đi vào hoạt động. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: TỔNG MỨC, CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA DỰ ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

PHỤ LỤC 2: BẢNG TÍNH KHẤU HAO HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN 

PHỤ LỤC 3: BẢNG TÍNH DOANH THU VÀ DÒNG TIỀN HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN 

PHỤ LỤC 4: BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG HOÀN VỐN GIẢN ĐƠN CỦA DỰ ÁN 

PHỤ LỤC 5: BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG HOÀN VỐN CÓ CHIẾT KHẤU CỦA DỰ ÁN 

PHỤ LỤC 6: BẢNG TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH HIỆN GIÁ THUẦN (NPV) CỦA DỰ ÁN 

PHỤ LỤC 7: BẢNG PHÂN TÍCH THEO TỶ SUẤT HOÀN VỐN NỘI BỘ (IRR) CỦA DỰ ÁN 

PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY 


