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CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 

 

I. Giới thiệu về chủ đầu tư. 

XXX 

Mã số doanh nghiệp:  

Ngày đăng ký:  

Nơi đăng ký :  

Địa chỉ:  

Đơn vị chủ quản đầu tư 

Tên doanh nghiệp: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) 

Địa chỉ: số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 

Petrolimex là doanh nghiệp nhà nước được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn 

quốc, bảo đảm phần lớn thị phần xăng dầu cả nước. 

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. 

✓ Tên dự án: Cửa Hàng Xăng Dầu Đông Phú 

✓ Địa điểm thực hiện dự án : Long Biên, Hà Nội. 

✓ Hình thức quản lý:  Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực hiện và khai 

thác dự án. 

Tổng mức đầu tư: xxx đồng.  

+ Vốn tự có (tự huy động): xxx đồng 

 + Vốn vay tín dụng :           0 đồng 

III. Sự cần thiết xây dựng dự án. 

Trong bất kỳ nền kinh tế phát triển ở trình độ nào thì xăng dầu luôn được coi 

là mặt hàng chiến lược, mặt hàng thiết yếu. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa 

học công nghệ hiện nay con người đã tìm ra nhiều nguồn nhiên liệu mới; tuy nhiên 

chưa có nhiên liệu nào có khả năng thay thế cho xăng dầu bởi nguồn năng lượng 

này có trữ lượng lớn và đem lại hiệu quả sử dụng cao. Trong nền kinh tế Việt Nam 

nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng xăng dầu là mặt hàng có vị trí rất quan 

trọng, việc đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho hoạt động sản xuất, 

sinh hoạt không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn đảm bảo sự ổn định về mặt chính 

trị. 
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Hiểu rõ tầm quan trọng của xăng dầu cũng như tình hình phát triển kinh tế 

xã hội của đất nước XXX chúng tôi quyết định đầu tư dự án “Cửa Hàng Xăng Dầu 

Đông Phú” tại Quốc lộ 21A, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội với 

tổng diện tích 777 m2. Dự án này không chỉ phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội của Hà Nội và Chính phủ Việt Nam nói chung mà còn phù hợp với Quy 

hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 

của Thủ tướng chính phủ nói riêng.  

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

chúng tôi tin tưởng dự án “Cửa Hàng Xăng Dầu Đông Phú” hội tụ những căn cứ 

và điều kiện cần thiết để thực hiện; đồng thời đây chính là một đầu tư cần thiết và 

cấp bách trong giai đoạn hiện nay.  

IV. Các căn cứ pháp lý. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật Đầu tư sô 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 

- 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; 

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu 

- Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định điều kiện đầu tư kinh doanh 

quản lý Bộ Công thương 

- Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/6/2009 của Bộ KHCN hướng dẫn 

trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế 

biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen 

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN 

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ KHCN về việc 
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 

12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 

hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN 

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

KHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá 

sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ KHCN về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 

12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và 

phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

- Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KHCN quy định 

về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 

- Công văn 4485/VPCP-KTN ngày 18/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về 

việc áp dụng xử phạt hành chính về đo lường, chất lượng xăng dầu 

- Thông tư số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa 

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ 

KHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12 tháng 12 năm 2012 

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN  ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

KHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 

12 tháng 12 năm 2012 

- Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2009 của Bộ Xây dựng về việc công 

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

V. Mục tiêu dự án. 

V.1. Mục tiêu chung. 

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 để xây dựng và tổ chức quản lý kinh doanh 

xăng dầu phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, đáp ứng 

mọi nhu cầu sử dụng xăng dầu trong sản xuất và tiêu dùng. “Quy hoạch hệ thống 

cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030” nhằm đạt mục tiêu sau: 



 

 7 

- Làm cơ sở để quản lý và lập kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng xăng 

dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Sắp xếp lại hệ thống các cửa hàng hiện có, loại bỏ dần các cửa hàng không 

phù hợp về quy hoạch phát triển chung của thành phố hoặc có vi phạm tiêu chuẩn 

về an toàn. Khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống cửa hàng 

hiện có, giảm thiểu những nguy cơ mất an toàn về PCCC và vệ sinh môi trường. 

- Xây dựng mới một mạng lưới cửa hàng khang trang, hiện đại, ngang tầm 

khu vực, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của thủ đô Hà Nội, đảm bảo an ninh 

về nhiên liệu cho thành phố trong mọi tình huống. 

- Tiết kiệm quỹ đất, phối kết hợp dịch vụ cung cấp nhiên liệu với các dịch vụ 

thương mại khác. 

- Tăng hiệu quả đầu tư, tăng tính mỹ quan trong kiến trúc đô thị. 

- Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiến tiến trong dịch vụ bán lẻ 

xăng. 

V.2. Mục tiêu cụ thể. 

 Xây dựng cửa hàng xăng dầu đạt tiêu chuẩn quốc gia bảo đảm an toàn về 

phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. 

 Góp phần cung cấp đầy đủ và an toàn nhu cầu tiêu dùng xăng dầu cho các 

loại phương tiện giao thông, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hà Nội.  
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CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. 

I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. 

Quận Long Biên nằm ở cửa ngõ phía đông – bắc của Thủ đô, có vị trí chiến 

lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hà Nội, có 

nhiều đường giao thông lớn nối liền các tỉnh phía Bắc (Lạng Sơn, Bắc Ninh), các 

tỉnh phía đông bắc (Hải Phòng, Quảng Ninh); có sân bay Gia Lâm, khu vực quân 

sự, nhiều khu công nghiệp liên doanh với nước ngoài như khu công nghiệp kỹ 

thuật cao Sài Đồng B, khu công nghiệp Sài Đồng A, khu công nghiệp Đài Tư, 

nhiều công trình kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật, nhiều cơ quan, nhà máy, đơn 

vị sản xuất kinh doanh của Trung ương và Thành phố. Đặc biệt, quận nối liền với 

trục tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.  

Quận Long Biên nằm ở phía đông bắc thành phố Hà Nội, có vị trí địa lý: 

- Phía đông và phía nam giáp huyện Gia Lâm 

- Phía tây giáp các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng với 

ranh giới tự nhiên là sông Hồng 

- Phía tây nam giáp quận Hoàng Mai với ranh giới là sông Hồng 

- Phía bắc giáp huyện Đông Anh với ranh giới là sông Đuống. 

Quận Long Biên có diện tích 60,38 km², dân số năm 2020 là 271.000 người. 

Diện tích: 114,79 km2. 
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Hình 1:  Bản đồ quận Long Biên, Hà Nội 

• Điều kiện Khí hậu: 

Khí hậu Hà Nội khá tiêu biểu cho kiểu khí hậu Bắc Bộ với đặc điểm là khí 

hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, mưa ít. 

- Nằm trong vùng nhiệt đới, Hà Nội quanh nǎm tiếp nhận được lượng bức xạ 

mặt trời rất dồi dào và có nhiệt độ cao.  

- Có hướng gió mát chủ đạo là gió Đông Nam, hướng gió mùa đông lạnh là 

hướng gió Đông Bắc.  

- Lượng bức xạ tổng cộng trung bình hàng nǎm ở Hà Nội là 122,8 kcal/cm² 

với 1641 giờ nắng và nhiệt độ không khí trung bình hàng năm là 23,6ºC, cao nhất 

là tháng 6 (29,8ºC), thấp nhất là tháng 1 (17,2ºC). 

 - Ðộ ẩm tương đối trung bình hàng nǎm là 79%. Lượng mưa trung bình 

hàng nǎm là 1.800mm và mỗi nǎm có khoảng 114 ngày mưa.  

- Hà Nội có mùa đông lạnh rõ rệt so với các địa phương khác ở phía Nam: 

Tần số front lạnh cao hơn, số ngày nhiệt độ thấp nhất đáng kể, nhất là số ngày rét 

đậm, rét hại lại nhiều hơn, mùa lạnh kéo dài hơn và mưa phùn cũng nhiều hơn. 

Nhờ mùa đông lạnh trong cơ cấu cây trồng của Hà Nội cũng như đồng bằng Bắc 

Bộ, có cả một vụ đông độc đáo ở miền nhiệt đới.  

- Nội thành Hà Nội ngày càng tăng nguy cơ ngập úng hơn.  
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- Qúa trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đang suy giảm mạnh chất lượng 

môi trường nước, không khí và đất ở Thành phố Hà Nội.  

- Nhiệt độ thấp có thể xuống dưới 30oC, thậm chí dưới 20oC ở ngoại thành 

tạo điều kiện hình thành sương muối trong một số tháng giữa mùa đông. 

Ðặc điểm khí hậu Hà Nội rõ nét nhất là sự thay đổi và khác biệt của hai mùa 

nóng, lạnh. Từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa nóng và mưa, nhiệt độ trung bình 

29,2ºC. Từ tháng 11 đến tháng 3 nǎm sau là mùa đông, thời tiết khô ráo, nhiệt độ 

trung bình 15,2ºC. Giữa hai mùa đó lại có hai thời kỳ chuyển tiếp (tháng 4 và 

tháng 10). Cho nên có thể nói rằng Hà Nội có đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Ðông. 

Bốn mùa thay đổi như vậy đã làm cho khí hậu Hà Nội thêm phong phú, đa dạng, 

mùa nào cũng đẹp, cũng hay. 

 

                    Hình 3 : Nhiệt độ không khí trung bình các tháng (ºC) 
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Hình 4 : Lượng mưa trung bình các tháng (mm) 

 

• Tài nguyên nước mặt 

Hệ thống sông, hồ Hà Nội thuộc hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, 

phân bố không đều giữa các vùng, có mật độ thay đổi trong phạm vi khá lớn 0,1 - 

1,5 km/km2 (chỉ kể những sông tự nhiên có dòng chảy thường xuyên) và 0,67 - 

1,6 km/km2 (kể cả kênh mương). Một trong những nét đặc trưng của địa hình Hà 

Nội là có nhiều hồ, đầm tự nhiên. Tuy nhiên, do yêu cầu đô thị hóa và cũng do 

thiếu quy hoạch, quản lý kém nên nhiều ao hồ đã bị san lấp để lấy đất xây dựng. 

Diện tích ao, hồ, đầm của Hà Nội hiện còn lại vào khoảng 3.600 ha. Có thể nói, 

hiếm có một Thành phố nào trên thế giới có nhiều hồ, đầm như ở Hà Nội. Hồ, 

đầm của Hà Nội đã tạo nên nhiều cảnh quan sinh thái đẹp cho Thành phố, điều 

hòa tiểu khí hậu khu vực, rất có giá trị đối với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng. Hà 

Nội không phải là vùng dồi dào nước mặt, nhưng có lượng nước chảy qua khổng 

lồ của sông Hồng, sông Cầu, sông Cà Lồ có thể khai thác sử dụng. 

• Tài nguyên đất: 

Hà Nội có tổng diện tích đất tự nhiên 92.097 ha trong đó diện tích đất nông 

nghiệp chiếm 47,4%, diện tích đất lâm nghiệp chiếm 8,6%, đất ở chiếm 19,26%. 
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Xuất phát từ yêu cầu sử dụng đất của Thủ đô Hà Nội, có 2 nhóm đất có ý nghĩa 

lớn nhất đối với phát triển kinh tế - xã hội, đó là đất nông lâm nghiệp và đất xây 

dựng. Phần lớn diện tích đất đai ở nội Thành Hà Nội được đánh giá là không 

thuận lợi cho xây dựng do có hiện tượng tích nước ngầm, nước mặt, sụt lún, nứt 

đất, sạt lở, trôi trượt dọc sông, cấu tạo nền đất yếu. 

• Tài nguyên sinh vật: 

Hà Nội có một số kiểu hệ sinh thái đặc trưng như hệ sinh thái vùng gò đồi ở 

Sóc Sơn và hệ sinh thái hồ, điển hình là hồ Tây, hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh 

thái đô thị... Trong đó, các kiểu hệ sinh thái rừng vùng gò đồi và hồ có tính đa 

dạng sinh học cao hơn cả. 

Khu hệ thực vật, động vật trong các hệ sinh thái đặc trưng của Hà Nội khá 

phong phú và đa dạng. Cho đến nay, đã thống kê và xác định có 655 loài thực vật 

bậc cao, 569 loài nấm lớn (thực vật bậc thấp), 595 loài côn trùng, 61 loài động vật 

đất, 33 loài bò sát-ếch nhái, 103 loài chim, 40 loài thú, 476 loài thực vật nổi, 125 

loài động vật KXS Thủy sinh, 118 loài cá, 48 loài cá cảnh nhập nội. Trong số các 

loài sinh vật, nhiều loài có giá trị kinh tế, một số loài quý hiếm có tên trong Sách 

Đỏ Việt Nam.  

I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án. 

1. Kinh tế 

Theo cáo cáo của Uỷ ban kinh tế quận Long Biên thì hiện nay quận đang 

phát triển đồng đều các ngành, cụ thể: 

Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và 

thương mại đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, cụ thế: tổng mức bán lẻ 9 

tháng đầu năm ước đạt 16081 tỷ đồng đạt 83 % kế hoạch (tăng 21.5% so với cùng 

kỳ). Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 5563 tỷ đồng đạt 83.8% kế hoạch 

năm (tăng 37.5% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 

16570 tỷ đồng đạt 79% kế hoạch (tăng 23 % so với cùng kỳ); riêng công nghiệp 

đạt 9751 tỷ đổng đạt 77% kế hoạch (tăng 124.3 % so với cùng kỳ). Thành lập mới 

850 doanh nghiệp; doanh nghiệp khôi phục hoạt động, chuyển đến là 275; sổ 

doanh nghiệp ngừng hoạt động là 741, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 7593 

doanh nghiệp (tăng 748 doanh nghiệp so với cùng kỳ). Cấp giấy chứng nhận đăng 
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ký kinh doanh mới cho 877 hộ kinh doanh cá thế, sổ hộ kinh doanh cá thể ngừng 

hoạt động là 104, tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn là 13.142 hộ. 

Thương mại dịch vụ: tập trung rà soát, đánh giá hạ tầng thương mại đề xuất 

với thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hạ tầng thương mại đến năm 2025 

đồng thời xây dựng kể hoạch phát triển thương mại dịch vụ cùa Quận giai đoạn 

2018 - 2020. 9 tháng đầu năm, đã hoàn thành đưa vào hoạt động 02/05 chợ; duy 

trì tiêu chí “Văn minh thương mại” tại 13/13 chợ đã được công nhận;  

Sản xuất nông nghiệp: Tập trung thực hiện công tác chuyển đối cây trồng, 

đă chuyển đổi thêm 8,2/10 ha (đạt 80% kế hoạch), Duy trì 95 ha, đồng thời công 

nhận thêm 10 ha rau, quả được kiểm soát theo quy trình Vietgap; cấp hỗ trợ 724 

triệu đồng cho các hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp. Rà soát 62 phương án 

chuyển đổi cây trồng xác định rõ những tồn tại của từng phương án qua đó đưa ra 

những nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục, đến nay đã hủy bỏ xong 9 phương án; 

khắc phục 10/28 lỗi tại 21 phương án. 

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp - công thương: 

đã cấp mới 33 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (21 cơ sở cấp quận; 10 

cơ sở cẩp phường). Duy trì, công nhận mới 54/58 cửa hàng (đạt 93,1% sổ cơ sở 

phải cấp) kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, cửa hàng trái cây an toàn. Kiểm tra, 

lấy mẫu xét nghiệm tại 1.774 cơ sở (đạt 97,7% kế hoạch) trong đó xử phạt 43 cơ 

sở với số tiền 43,6 triệu đồng. 

 Thu - chi ngân sách 

Thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 4.766/6.535 tỷ đồng, đạt 

73% dự toán quận giao và 103% so cùng kỳ năm trước, gồm: Thu từ các khoản 

thuế, phí, lệ phí 3.555/4.531 tỷ đồng đạt 78% dự toán và 131% so cùng kỳ (Thu 

thuế ngoài quốc doanh 2.378/3010 tỷ đồng bằng 79% dự toán và 133% so cùng 

kỳ; Lệ phí trước bạ 280/467 tỷ đồng bằng 60%) dự toán và 106%) so cùng kỳ; 

Thuế thu nhập cả nhân 510/612,3 tỷ bằng 83% dự toán và 145% so cùng kỳ: Tiền 

thuê đất, mặt nước 300/370 tỷ bằng 81% dự toán và 130% so cùng kỳ). Các khoản 

thu để chi đầu tư phát triến 1.210 tỷ đồng, đạt 60% dự toán và 63% cùng kỳ (Thu 
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tiền sử dụng đất 1.190/1.979 tỷ đông băng 60%) dự toán; Các khoan thu đóng 

góp, đén bù của ngân sách phường 20/25 tỷ đồng bằng 80% dự toán). 

Công tác thu nợ, cưỡng chế nợ tiếp tục được tập trung triển khai, trong 9 

tháng đầu năm thu nợ thuế, phí 126/274 tỷ đồng, đạt 46% tồng số nợ đến hết năm 

2017. 

Chỉ dạo điều hành chi ngân sách dúng quy định, tiết kiệm, đáp ứng nhiệm 

vụ chi đầu tư phát triển, chi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Tổng chi 

ngân sách trôn địa bàn ước thực hiện 9 tháng 1.325,2 tỷ đồng (So với dự toán chi 

đã phán hò 2.084,6 tỷ đồng thì chi ngán sách ước thực hiện 9 tháng đạt 63% so 

dự toán, bằng 120,3%) so cùng kỳ). Chi đầu tư phát triển 735,2 tỷ đồng/1.122,6 tỷ 

đồng, đạt 65,5% kế hoạch và 130,4% so cùng kỳ (Trong đó: Chi đầu tư các dự án 

vốn, quận bố trí kế hoạch vốn trong năm 2018 là 502/ 889,4 tỷ đồng đạt 56,4% so 

kế hoạch; chi chuyển nguồn từ ngân sách năm 2017 chuyển sang 233,2 tỷ đồng), 

Chi thường xuyên 590 tỷ đồng/962 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán và 109,7% so cùng 

kỳ. (Trong đó: Chi thực hiện các chương trình, đề án: 15,7/23,3 tỷ đồng đạt 67%) 

so dự toán). 

2. Xã hội 

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tập trung chỉ đạo; thực hiện 

tuyên truyền, trang trí chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thủ đô và phục 

vụ các nhiệm vụ chính trị của quận với nhiều hình thức, trong đó tập trung tuyên 

truyền thực hiện chủ đề năm 2018 “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp”, chào 

mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận. Chỉ đạo tổ chức tốt 35/36 lễ hội truyền 

thống trên địa bàn quận; tổ chức tốt lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật 

thể đối với Lễ hội Đình Trường Lâm gắn với Hội chợ làng nghề quận Long Biên 

lần thứ II năm 2018. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nếp sổng văn minh nơi 

thờ tự tại các di tích và lễ hội, lập hồ sơ tu bổ 06 di tích trình các cấp phê duyệt 

với tổng mức đầu tư dự kiến trên 11 tỷ đồng. Công tác quản lý các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn quận cũng như các hoạt 

động quảng cáo rao vặt tiếp tục được triển khai hiệu quả. Phong trào văn hóa - 
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vãn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng tiếp tục được phát triển với nhiều hoạt 

động. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được duy trì 

lốt;  

Đảm bảo an sinh xã hội: giải quyết kịp thời, đầy đủ, chính xác các chế độ, 

chính sách ưu đãi đổi với Người có công, BTXH, hộ nghèo... theo quy định. Tổ 

chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng nhân dịp các ngày lễ tết tổng số 36.212 

lượt người với kinh phí trên 14 tỷ đồng; tổ chức Lễ truy tặng cho 06 Bà Mẹ Việt 

Nam anh hùng, truy tặng 01 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. Xây mới, 

sửa chữa 17/29 nhà cho người có công và hộ nghèo kinh phí: 875 triệu đồng (dã 

bàn giao 17/29 nhà).  

Giáo dục đào tạo: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm học 2017 - 

2018 với 11 chỉ tiêu xếp loại xuất sẳc, 2/13 chỉ tiêu xếp loại tốt. Hoàn thành thí 

điểm mô hình trường học điện tử tại 13 trường cấp quận, đề nghị Thành phổ công 

nhận lại đối với 6 trường, công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 đối với 

2 trường nâng tổng số trường chuẩn Quốc gia lên 64 trường (đạt 91,4% kế hoạch 

quận giao). Trong 9 tháng đầu năm, tiếp tục duy trì 03 trường chất lượng cao, 

công nhận 13 trường đạt trường học điện tử; triển khai tuyển sinh trực tuyến, 

phương án phân tuyến tuyển sinh, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; 

tuyển mới 16.460 học sinh, nâng tổng số học sinh toàn ngành trên 72.000 học 

sinh. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, tô chức bộ máy, thành lập và chính 

thức đi vào hoạt động 05 trường. 

Các hoạt dộng giảng dạy tại Trung tàm giáo dục thường xuyên Việt Hưng 

được duy trì; kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 đạt tỷ lệ 100%; năm 

học 2017 

Y tế, dán sổ, chữ thập đỏ: Triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu bao 

phú BHYT toàn dân. Kết quả đến hết tháng 8/2018: 208.427 thẻ BHYT/tổng số 

dân 247.081 (đạt 84,0%). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đạt 6,1%, 

giảm 0,2% so với cùng kỳ 2017 (vượt chỉ tiêu 0,1%). Tổ chức 02 đợt tổng vệ sinh 

môi trường, giải quyết cơ bản các điểm nguy cơ cao; phát động tổng vệ sinh môi 
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trường khử khuẩn trong các trường học; kiểm tra, giám sát công tác phòng chống 

dịch tại các cơ sở giáo dục, các phường...Triển khai hiệu quả “Cùng hành động vì 

ATTP năm 2018”. Hướng dẫn các trường lựa chọn cơ sở cung cấp thực phẩm đủ 

kiện đảm bảo ATTP trong năm học 2018-2019. Xây dựng mô hình“Tuyến phổ 

văn minh ATTP dịch vụ ăn uổng, thức ăn đường phố” tại 24 tuyến phố ở 13 

phường với 493 cơ sở kinh doanh; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với 13/13 

phường và 100% cơ sở kinh doanh. 

An ninh: Tình hình an ninh chính trị - trật tự an ninh xã hội trên địa bàn 

quận cơ bản được ổn định, giữ vững. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính 

trị, văn hóa xã hội, các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn, trọng tâm là Tốt 

Dương lịch, Tết Nguyên đán. Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, 

tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

tổ quốc tiếp tục duy trì. Phạm pháp hình sự được kiềm chế (giảm 16 vụ so với 

cùng kỳ năm 2017); tỷ lệ điều tra, phá án đạt 87%, (trọng án đạt 100%), không để 

phát sinh điểm nóng phức tạp. 

II. Quy mô sản xuất của dự án. 

II.1. Đánh giá nhu cầu thị trường nửa đầu năm 2019. 

❖ Thị trường thế giới 

Mặc dù giá dầu thế giới giảm 1% trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 

2019, nhưng tính chung cả năm, "vàng đen" lại ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ 

năm 2016 nhờ Mỹ và Trung Quốc đạt được sự nhất trí nội dung thỏa thuận kinh tế 

và thương mại giai đoạn 1 dựa trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng lẫn nhau và 

các nước thành viên trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các 

nước đồng minh (OPEC+) đạt được thỏa thuận cắt giảm hơn nữa sản lượng. 

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã tăng hơn 34% trong năm 2019, mức tăng 

mạnh nhất kể từ năm 2016 trong khi giá dầu thô Brent tăng gần 23%. 

Cả hai chỉ số này đều thấp hơn so với mức đỉnh điểm trong tháng 4 khi giá 

dầu thô WTI tăng trên 40% và dầu thô Brent tăng hơn 30%. 
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Giá dầu thế giới duy trì đà tăng trong những tháng đầu năm 2019 do một số lo 

ngại về địa chính trị và quyết định giảm sản lượng của OPEC. Sau đó, đà tăng này 

giảm dần chủ yếu do lo ngại về nhu cầu về dầu thô giảm. 

Trong thời gian gần đây, giá dầu thô trở lại hoạt động mạnh hơn trước triển 

vọng quan hệ thương mại Mỹ-Trung bớt căng thẳng cũng như việc OPEC và các 

nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm hơn nữa sản 

lượng. 

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng giá dầu vẫn có nguy cơ giảm trong bối 

cảnh ngành năng lượng đối mặt với nhiều thách thức như tình trạng biến đổi khí 

hậu và sự phát triển của các loại xe chạy điện. 

Một số nhà phân tích cho rằng dựa trên dữ liệu xác thực, ngành dầu mỏ thế 

giới sẽ bước vào thập kỷ tăng trưởng cuối cùng. 

Ví dụ, Hãng Shell và các hãng dầu mỏ khác dự báo nhu cầu về dầu mỏ toàn 

cầu có thể lên đến đỉnh điểm trước năm 2030. 

Các nhà phân tích cũng hoài nghi về việc liệu hoạt động khai thác bùng nổ đá 

phiến sét của Mỹ sẽ được duy trì trong thập kỷ tới sau một thập kỷ thăng trầm. 

Theo Hãng luật công ty quốc tế Haynes &Boone có trụ sở tại bang Texas, Mỹ, 

tổng cộng có 50 công ty năng lượng đã nộp đơn xin phá sản trong 9 tháng đầu 

năm 2019, trong đó có 30 công ty sản xuất dầu mỏ và khí đốt, cao hơn so với cả 

năm 2018. 

Vụ phá sản lớn nhất trong ngành dầu khí trong năm 2019 liên quan tới Tập 

đoàn năng lượng EP, vốn nộp đơn xin bảo hộ phá sản hồi tháng 10/2019. 

Ngoài ra, các kho dự trữ dầu trên thế giới cũng là một yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng tới giá dầu trong tương lai gần. 

Trong báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn cuối năm công bố hồi tháng 

12/2019, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu thô Brent 

trong năm 2020 sẽ thấp hơn so với mức trung bình của năm 2019 do lượng dầu dự 

trữ toàn cầu dự báo đang gia tăng, nhất là trong 6 tháng đầu năm tới. 
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EIA dự báo giá dầu thô Brent sẽ ở mức trung bình là 61 USD/thùng vào năm 

2020, giảm so với giá trung bình 64 USD/thùng của năm 2019 trong khi giá dầu 

WTI sẽ là 58,5 USD/thùng trong năm 2020. 

Trong khi đó, Trung Quốc, một trong những nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất 

thế giới, mới đây công bố thành lập một trung tâm giao dịch dành cho các chủ 

doanh nghiệp nhỏ được biết tới là Trung tâm giao dịch năng lượng quốc tế vùng 

Vịnh mở rộng GH&M (gồm Quảng Đông-Hong Kong-Macao). 

Theo các nhà quan sát, trung tâm này sẽ đóng vai trò kết nối các chủ doanh 

nghiệp với nhau, giúp họ tiếp cận được các nguồn tài nguyên và cung cấp giá rẻ 

hơn cho các nước đang phát triển. 

 

❖ Thị trường xăng dầu trong nước 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2019 cả nước nhập khẩu 

593.757 tấn xăng dầu, tương đương 359,61 triệu USD, giá trung bình 606 

USD/tấn, giảm 32% về lượng, giảm 29% về kim ngạch nhưng tăng 4% về giá so 

với tháng 8/2019; so với tháng 9/2018 thì giảm 15% về lượng, giảm 28% về kim 

ngạch và giảm 16% về giá. 

Tính chung cả 3 quý đầu năm 2019 cả nước nhập khẩu 6,88 triệu tấn xăng 

dầu, tương đương 4,21 tỷ USD, giá trung bình 611 USD/tấn, giảm 26% về lượng, 

giảm 33% về kim ngạch và giảm 9% về giá so với cùng kỳ năm 2018. 

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 01/2020: 
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Hà Nội, ngày 30.01.2020, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập 

đoàn - mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức 

giá mới như sau: 

 
 

❖ Tình hình doanh thu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, PLX) 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, PLX) đã công bố BCTC hợp nhất 

quý 4/2019 và lũy kế cả năm 2019. 

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 49.339 tỷ đồng tăng nhẹ so với 

cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán chiếm gần 93% trong doanh thu thuần nên 

lãi gộp đạt 3.557 tỷ đồng tăng 7% so với cùng kỳ 2018. 

Trong kỳ doanh thu tài chính đạt 332 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, 

trong đó chủ yếu là lãi tiền gửi, cổ tức được nhận và lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí 

tài chính trong kỳ ở mức 207 tỷ đồng, giảm được 48 tỷ đồng so với quý 4 năm 



 

 21 

ngoái, trong đó riêng chi phí lãi vay là 199 tỷ đồng (giảm 26 tỷ đồng so với cùng 

kỳ). 

Chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt ở mức 2.275,5 tỷ đồng (giảm 

36,5 tỷ đồng) và 198 tỷ đồng (tăng 52 tỷ đồng), cộng thêm 165 tỷ đồng lãi từ hoạt 

động liên doanh liên kết và 31 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên kết quả 

Petrolimex lãi ròng 1.132 tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ trong đó LNST công 

ty mẹ đạt 975 tỷ đồng. 

Lũy kế cả năm 2019, PLX đạt 189.642 tỷ đồng doanh thu thuần giảm nhẹ so 

với cùng kỳ, LNTT đạt 5.772 tỷ đồng tăng 11,4% so với 2018, LNST đạt 4.772 tỷ 

đồng trong đó LNST công ty mẹ là 5.253 tỷ đồng tương đương EPS đạt 3.051 

đồng. 

Năm 2019, Petrolimex đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 195.000 tỷ đồng, 

tăng 2%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.250 tỷ đồng, tăng 4% thực hiện 2018. 

Theo đó kết thúc năm 2019 Tập đoàn hoàn thành 97% mục tiêu về doanh thu và 

10% mục tiêu về LNTT. 

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu là 

từ hoạt động kinh doanh của một số công ty con của Tập đoàn như: CTCP nhiên 

liệu bay Petrolimex lãi tăng 53%; Tổng công ty Gas Petrolimex lãi tăng 26%; Lợi 

nhuận từ hoạt động tài chính tăng khoảng 132 tỷ đồng so với cùng kỳ do lãi từ 

chuyển nhượng khoản đầu tư công ty liên kết tại một công ty con của tập đoàn, 

đồng thời công ty gia tăng hiệu quả từ tăng cường quản trị công nợ và sử dụng 

dòng tiền bán cổ phiếu quỹ. 

Tính đến thời 31/12/3019, Petrolimex có tổng số dư tiền và tương đương 

tiền, tiền gửi các loại lên đến 11.279 tỷ đồng, tăng 1.058 tỷ đồng so với đầu năm, 

chiếm 18,2% tài sản của Tập đoàn. Tổng hàng tồn kho là 11.777 tỷ đồng, tăng 

1.474 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó đã trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho 36,7 tỷ đồng. Trong đó tồn kho hàng hóa 9.361 tỷ đồng. 

 

Tổng nợ phải trả của Petrolimex là 35.924 tỷ đồng, tăng 2.733 tỷ đồng so với 

đầu năm. Trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng thêm 552 tỷ đồng 

lên 13.910 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn thì tăng 138 tỷ đồng, lên 

1.488 tỷ đồng. Đáng chú ý Petrolimex còn có 4.945 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối. Ngoài ra còn có 1.190 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 3.925 

tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.339 tỷ đồng. 

Petrolimex hiện là nhà phân phối xăng dầu lớn nhất Việt Nam, với hệ thống 2.700 

cửa hàng bán lẻ trực thuộc và 2.800 đại lý xăng dầu, chiếm khoảng 50% thị phần 

cả nước, gấp gần 3 lần doanh nghiệp lớn thứ 2 là Tổng công ty Dầu Việt Nam 

(PV OIL). 
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TỔNG HỢP ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU MỚI THEO 

LOẠI CỬA HÀNG VÀ KỲ ĐẦU TƯ 

(Kèm theo Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND Thành 

phố Hà Nội Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành 

phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.) 

 

TT Tên quận, 

huyện 

Tổng 

số 

Phân theo loại cửa hàng và kỳ đầu tư  

Giai đoạn 2012 - 2015 Giai đoạn 2016 - 2020 

Loại 

1 

Loại 2 Loại 3 Loại 

1 

Loại 2 Loại 3 

I Quận, Thị xã 54 1 5 30 0 9 9 

1 Ba Đình 0       

2 Cầu Giấy 7 0 0 7 0 0 0 

3 Đống Đa 1 0 0 1 0 0 0 

4 Hà Đông 11 0 1 5 0 2 3 

5 Hai Bà Trưng 1 0 0 1 0 0 0 

6 Hoàn Kiếm 0       

7 Hoàng Mai 8 1 2 4 0 0 1 

8 Long Biên 5 0 1 2 0 1 1 

9 Tây Hồ 3 0 0 3 0 0 0 

10 Thanh Xuân 6 0 0 3 0 3 0 

11 Sơn Tây 12 0 1 4 0 3 4 

II Huyện 262 4 55 106 2 39 56 

12 Ba Vì 17 0 1 11 1 1 3 

13 Chương Mỹ 14 1 3 7 0 1 2 

14 Đan Phượng 13 0 2 5 0 5 1 

15 Đông Anh 18 0 4 8 0 3 3 

16 Gia Lâm 16 1 1 9 0 2 3 

17 Hoài Đức 14 0 6 6 1 0 1 

18 Mê Linh 7 0 4 0 0 0 3 

19 Mỹ Đức 11 0 2 3 0 1 5 

20 Phú Xuyên 13 0 1 4 0 3 5 
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TT Tên quận, 

huyện 

Tổng 

số 

Phân theo loại cửa hàng và kỳ đầu tư  

Giai đoạn 2012 - 2015 Giai đoạn 2016 - 2020 

Loại 

1 

Loại 2 Loại 3 Loại 

1 

Loại 2 Loại 3 

21 Phúc Thọ 11 0 1 7 0 2 1 

22 Quốc Oai 18 0 1 10 0 4 3 

23 Sóc  Sơn 26 1 4 9 0 4 8 

24 Thạch Thất 16 1 3 4 0 5 3 

25 Thanh Oai 9 0 3 3 0 0 3 

26 Thanh Trì 14 0 5 6 0 1 2 

27 Thường Tín 19 0 8 5 0 2 4 

28 Từ Liêm 14 0 6 3 0 2 3 

29 Ứng Hòa 12 0 0 6 0 3 3 

 Tổng cộng 316 5 60 136 2 48 65 

 

II.2. Quy mô đầu tư của dự án. 

Căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của các phương tiện tham gia giao 

thông cũng như chuẩn bị lượng xăng dầu dự trữ cung cấp cho các Cụm điểm công 

nghiệp, khu dân cư…và xăng dầu cho an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế-xã 

hội. Cửa hàng hàng được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn của Cửa hàng xăng dầu 

hiện đại, đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Nhà nước/Tập đoàn xăng 

dầu Việt Nam. 

STT Nội dung ĐVT  Diện tích   

I Xây dựng    

1 Khu xăng dầu m2  

2 Đường bê tông đá 2*4.M200, dày 200 m2  

3 HT điện HT  

4 Hệ thống cấp thoát nước + PCCC HT  

5 Hàng rào gạch m  

6 San nền TB  
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STT Nội dung ĐVT  Diện tích   

7 Nhà vệ sinh công cộng m2  

8 Cây xanh m2  

 

III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. 

III.1. Địa điểm xây dựng. 

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cửa Hàng Xăng Dầu Đông Phú được xây 

dựng tại Quốc lộ 21A, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

III.2. Hình thức đầu tư. 

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cửa Hàng Xăng Dầu Đông Phú được thực 

hiện theo phương thức đầu tư mới. 

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. 

IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. 

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất  

TT Nội dung Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

1 Khu xăng dầu 450 57,94 

2 Đường bê tông đá 2*4.M200, dày 200 150 19,31 

3 Nhà vệ sinh công cộng 50 6,44 

4 Cây xanh 127 16,31 

Tổng cộng 777 100,00 

 

IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. 

Về phần xây dựng dự án: nguồn lao động dồi dào và vật liệu xây dựng đều 

có tại địa phương và trong nước nên nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào phục 

vụ cho quá trình thực hiện dự án là tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời. 

Về phần quản lý và các sản phẩm của dự án: nhân công quản lý và duy trì 

hoạt động của dự án tương đối dồi dào, các sản vật đều có sẵn tại địa phương. 
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CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG 

NGHỆ 

I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. 

Bảng tổng hợp quy mô diện tích xây dựng của dự án 

 

STT Nội dung ĐVT Diện tích 

I Xây dựng   

1 Khu xăng dầu m2  

2 Đường bê tông đá 2*4.M200, dày 200 m2  

3 HT điện HT  

4 Hệ thống cấp thoát nước + PCCC HT  

5 Hàng rào gạch m  

6 San nền TB  

7 Nhà vệ sinh công cộng m2  

8 Cây xanh m2  

 

II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. 

          + Xăng Ron 95 

 + Xăng Ron 92 

 + Dầu hỏa 

 + DO 0.05 S 

 + DO 0.25 S 

 + Dầu mỡ nhờn 

 + Các nhiên, nguyên liệu giành cho động cơ và bôi trơn động cơ. 

Quy trình bán hàng 

Bước 1: Hướng dẫn khách hàng vào vị trí, chào hỏi và xác nhận nhu cầu của 

khách hàng. 

Bước 2: Mời khách hàng xác nhận màn hình cột bơm đang ở số "0". 

Bước 3: Bơm hàng đúng, đủ theo yêu cầu của khách hàng. 
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Bước 4: Mời khách hàng xác nhận màn hình cột bơm trước khi thanh toán. 

Bước 5: Nhận và xác nhận số tiền, cảm ơn khách hàng 

Tiêu chuẩn áp dụng 

✓ TCVN 4530: 2011: Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế 

✓ TCVN 5684:1992: An toàn chữa cháy các công trình xăng dầu 

✓ TCVN 5945: 1995: Nước thải công nghiệp – Yêu cầu thiết kế 

✓ TCVN 86:2004: Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ- chống sét và chống tĩnh 

✓ điện 

✓ Yêu cầu chung về thiết kế và thi công “Hệ thống thu hồi hơi trong quá trình 

nhập hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu” kèm theo công văn số 0301/XD-

ATMT ngày 14/3/2007 của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. 

❖ Giải pháp công nghệ: 

 Xăng, dầu được nhập kín bằng ô tô xitec chuyên dụng qua các họng kín vào 

bể chứa được chôn ngầm. Hệ thống công nghệ nối giữa cột bơm và Bể chứa bằng 

ống thép, liên kết hàn, có các thiết bị đảm bảo an toàn và kín trong hoạt động kinh 

doanh xăng dầu như: Van đóng nhanh, van 1 chiều, van chặn…ống công nghệ 

được đi ngầm được bọc đảm bảo an toàn PCCC và vệ sinh môi trường.  Để đảm 

bảo ổn định bể chứa khi nhiệt độ môi trường và áp lực thay đổi, mỗi bể chứa được 

bố trí 1 van thở kiểu CM DK-50 (hoặc tương đương). 

➢ Đường ống công nghệ: trong cửa hàng xăng dầu được chế tạo từ vật liệu 

chịu xăng dầu và không cháy. Đường kính trong của ống ít nhất bằng 32 mm. Đối 

với đường ống thép có biện pháp bảo vệ chống ăn mòn. Đối với đường ống bằng 

vật liệu không dẫn điện tính đến biện pháp triệt tiêu tĩnh điện trong quá trình xuất, 

nhập xăng dầu. 

– Các mối liên kết trên đường ống công nghệ đảm bảo kín, bền cơ học và hóa học. 

– Đường ống công nghệ trong cửa hàng đặt ngầm trực tiếp trong đất hoặc đặt 

trong rãnh có nắp, xung quanh ống chèn chặt bằng cát. Chiều dày lớp chèn ít nhất 

bằng 15 cm. Cho phép đặt nổi đường ống công nghệ tại các vị trí không bị tác 

động bởi người và phương tiện qua lại. 
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Đường ống công nghệ trong các khu vực ô tô qua lại, đặt trong ống lồng đặt ngầm 

hoặc trong rãnh chèn cát có nắp. Hai đầu ống lồng được xảm kín. Độ sâu chôn 

ống đảm bảo không ảnh hưởng tới độ bền của toàn bộ hệ thống đường ống. 

– Các đường ống công nghệ đi song song với nhau đặt cách nhau ít nhất bằng một 

lần đường kính ống. Đối với ống có kiên kết bằng mặt bích đặt song song, khoảng 

cách giữa các ống ít nhất bằng đường kính mặt bích cộng thêm 3 cm. 

– Đối với bể chôn ngầm, đường ống công nghệ dốc về phía bể chứa, độ dốc 

không được nhỏ hơn 1%. 

– Khoảnh cách từ điểm thấp nhất của đường ống xuất xăng dầu trong bể chứa để 

xuất xăng dầu cho cột bơm cách đáy bể ít nhất 15 cm. 

Đối với công nghệ bơm hút, khi một bể chứa cùng cấp xăng dầu cho nhiều cột 

bơm thì mỗi cột bơm có đường ống xuất riêng biệt, ống xuất trong bể chứa đặt 

ngầm có van một chiều. 

– Nhập xăng dầu vào bể chứa sử dụng phương pháp nhập kín. Đường ống nhập 

xăng dầu vào từng bể kéo dài xuống đáy bể và cách đáy bể không quá 20 cm. 

– Tất cả các bể chứa xăng dầu đều lắp đặt van thở. Cho phép lắp đặt chung một 

van thở đối với các bể chứa cùng nhóm nhiên liệu. 

– Van thở đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: 

+ Thông số kỹ thuật phù hợp với kết cấu, dung tích và điều kiện vận hành bể 

chứa. Miệng xả của van thở hướng sang ngang hoặc hướng lên phía trên. 

+ Đường kính trong của ống nối từ bể tới van thở không được nhỏ hơn 50 mm. 

+ Van thở cách mặt đất ít nhất 3 m. 

– Trường hợp ống nối van thở lắp dọc theo tường bao của cửa hàng xăng dầu: cho 

phép điều chỉnh ống nối van thở chếch 45o theo phương thẳng đứng, đảm bảo 

khoảng cách từ van thở đến mép trong bờ tường về phía cửa hàng xăng dầu không 

nhỏ hơn 2 m. Khoảnh cách này được giảm còn 0,5 m nếu cửa hàng có lắp đặt hệ 

thống thu hồi hơi xăng dầu. 

– Trường hợp ống nối van thở lắp dọc theo tường, cột của các hạng mục xây dựng 

thì miệng xả của van thở cao hơn nóc hoặc mái nhà ít nhất 1 m và cách các loại 

cửa không ít hơn 3,5 m. 
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– Van thở của cửa hàng xăng dầu có hệ thống chống sét đánh thẳng riêng hoặc 

nằm trong vùng bảo vệ của hệ thống chống sét đánh thẳng chung của cửa hàng 

xăng dầu. 

➢ Cột bơm xăng dầu 

–  Vị trí lắp đặt cột bơm xăng dầu trong cửa hàng xăng dầu phù hợp các yêu cầu 

sau: 

+ Cột bơm được đặt tại các vị trí thông thoáng. Nếu cột bơm đặt trong nhà, đặt 

trong gian riêng biệt, có biện pháp thông gió và có cánh cửa mở quay ra ngoài. 

+  Đảm bảo các phương tiện có thể dừng đỗ dễ dàng dọc theo cột bơm và không 

làm cản trở các phương tiện giao thông khác ra, vào cửa hàng. 

– Cột bơm được đặt trên đảo bơm. Đảo bơm được thiết kế phù hợp với các yêu 

cầu sau: 

+ Cao độ cao hơn mặt bằng bãi đỗ xe ít nhất 0,2 m. 

+ Chiều rộng không được nhỏ hơn 1,0 m. 

+ Đầu đảo bơm cách mép cột đỡ mái che bán hàng hoặc cột bơm ít nhất 0,5m. 

• Khoảng cách an toàn từ cột bơm đến các công trình bên ngoài cửa hàng 

được quy định sau: 

+  Khoảng cách an toàn nêu trên được phép giảm 30 % khi cửa hàng có lắp hệ 

thống thu hồi hơi xăng dầu. 

+ Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình công cộng được 

giảm xuống còn 25 mét (17 mét nếu có hệ thống thu hồi hơi xăng dầu) nếu cửa 

hàng xăng dầu được trang bị hệ thống chữa cháy cố định hoặc bán cố định. 

❖ Giải pháp cấp điện: 

Cửa hàng sử dụng nguồn điện hạ thế tại khu vực. 

Nguồn điện cấp được dẫn bằng cáp bọc đi trong tường nhà bán hàng vào tủ 

điện, hệ thống điện cấp cho các cột bơm bằng cáp PVC đi ngầm trong ống thép. 

Đèn chiếu sáng toàn bộ công trình được sử dụng đèn Led đặt hai bên công 

trình, được khống chế bằng aptomat 1 pha đặt trong tủ điện. 
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Đèn chiếu sáng nhà bán hàng, mái che cột bơm bằng các đèn Led phòng nổ, 

hệ thống dây dẫn được đi trong ống nhựa hoặc đi ngầm trong tường và trần nhà. 

Công tắc phòng nổ và phòng không nổ được bố trí theo quy phạm 

–  Các yêu cầu về an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng trang thiết bị điện cho 

cửa hàng xăng dầu phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và 

sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng. 

–  Trường hợp sử dụng máy phát điện trong khu vực cửa hàng xăng dầu thì vị trí 

đặt máy nằm ngoài vùng nguy hiểm cháy nổ. Ống khói của máy phát điện có bộ 

dập lửa và bọc cách nhiệt. 

– Dây dẫn và cáp điện lắp đặt trong cửa hàng xăng dầu đáp ứng các yêu cầu sau: 

+ Dây dẫn và cáp điện sử dụng loại ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp. 

+ Cáp điện đặt ngầm trực tiếp trong đất dùng loại cáp ruột đồng, cách điện bằng 

nhựa tổng hợp chịu xăng dầu và có vỏ thép bảo vệ. 

+ Trường hợp cáp điện không có vỏ thép bảo vệ khi đặt ngầm dưới đất luồn trong 

ống thép (nơi đường bãi có ôtô, xe máy đi qua) hoặc luồn trong ống nhựa (nơi 

không có phương tiện ô tô, xe máy đi qua) hoặc đặt trong hào riêng được phủ cát 

kín và có nắp đậy. 

Cấm đặt cáp điện chung trong hào đặt ống dẫn xăng dầu. 

+ Tất cả các đường cáp điện đặt ngầm khi: vượt qua đường ô tô, các hạng mục 

xây dựng và giao nhau với đường ống dẫn xăng dầu, thì cáp được luồn trong ống 

thép bảo vệ, đầu ống luồn cáp nhô ra ngoài mép của công trình, chiều dài đoạn 

nhô ra về mỗi phía là 0,5 m. 

+ Trong một ống lồng để luồn cáp, không được luồn cáp điện động lực và cáp 

chiếu sáng chung với các loại cáp điều khi ển, cáp thông tin, cáp tín hiệu. 

+ Các ống lồng để luồn cáp được nối với nhau bằng ren. Khi nối hoặc chia nhánh 

dây dẫn, dây cáp dùng hộp nối dây và hộp chia dây phòng nổ. 

– Các đường dây cáp sử dụng cho thiết bị tự động hóa, thông tin tín hiệu. 

– Thiết bị lắp đặt tại các vị trí nguy hiểm cháy nổ cấp Z0 và Z1  là loại phòng nổ. 

❖ Giải pháp cấp, thoát nước: 
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Cấp nước: Sử dụng nguồn nước cấp của Công ty cấp nước quận Long 

Biên. 

Thoát nước: Toàn bộ mặt bằng cửa hàng được san lấp tạo độ dốc thoát 

nước tự nhiên, nước thải được tách ra hai loại: 

+ Nước không nhiễm bẩn: được thải ra theo hệ thống rãnh hở vào cống thoát 

nước chung của đường. 

+ Nước nhiễm bẩn: Đối với cửa hàng lượng xăng dầu rơi vãi tại khu vực bán 

hàng, khu vực nhập hàng là không đáng kể. Nước nhiễm bẩn xăng dầu ở khu vực 

này được thu qua rãnh riêng về bể (hố) xử lý lặng gạn cơ học. Nước nhiễm xăng 

dầu sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy định sẽ được thoát ra 

ngoài cống thoát nước chung. 

❖ Giải pháp chống sét: 

Cửa hàng sẽ xây dựng hệ thống chống sét hiện đại, sử dụng loại kim thu sét 

chủ động có bán kính bảo vệ bao trùm cả khu trung tâm. 

Có hệ thống chống sét đánh thẳng cho các hạng mục xây dựng trong cửa 

hàng. Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng có trị số điện trở nối đất không vượt 

quá 10 Ω. Chiều cao của kim thu sét đảm bảo cho van thở nằm hoàn toàn trong 

vùng bảo vệ của kim thu sét. Trường hợp các van thở đặt cao mà không nằm trong 

vùng bảo vệ chống sét của các công trình cao xung quanh thì chống sét đánh 

thẳng cho van thở bằng các cột thu sét được nối đẳng thế. Đầu kim thu sét cách 

van thở ít nhất là 5 m. 

–  Để chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện, yêu cầu các bể chứa bằng thép 

hàn nối ít nhất mỗi bể hai dây kim loại với hệ thống nối đất chống sét cảm ứng và 

chống tĩnh điện. Điện trở nối đất của hệ thống này không vượt quá 10 Ω. 

– Tại các vị trí nhập xăng dầu có thiết bị nối đất chống tĩnh điện dùng để 

tiếp địa cho phương tiện khi nhập xăng dầu vào bể chứa. 

–  Hệ thống nối đất an toàn có trị số điện trở nối đất không vượt quá 4 Ω. 

Tất cả các phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện và cột bơm đều 

nối đất an toàn. 
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+ Hệ thống nối đất này cần cách hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng là 5 

m (khoảng cách trong đất). 

+ Khi nối chung hệ thống nối đất an toàn với hệ thống nối đất chống sét 

đánh thẳng yêu cầu trị số điện trở nối đất không vượt quá 1 Ω. 

– Thiết kế chống sét và nối đất cho cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy 

định hiện hành về thiết kế thi công bảo vệ chống sét cho kho xăng dầu. 

❖ Giải pháp an toàn PCCC: 

- Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch, đảm bảo yêu 

cầu an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. 

Kiến trúc cửa hàng xăng dầu phù hợp với yêu cầu kiến trúc đô thị. 

- Đường và bãi đỗ xe dành cho xe ra vào mua hàng và nhập hàng đảm bảo 

các yêu cầu sau: 

+ Chiều rộng một làn xe đi trong bãi đỗ xe không nhỏ hơn 3,5m. Đường hai làn 

xe đi không nhỏ hơn 6,5 m. 

+ Bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa 

đường. 

- Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác có 

bậc chịu lửa I, II theo quy định tại QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. 

- Khu vực đặt cột bơm xăng dầu nếu có mái che bán hàng thì kết cấu và vật 

liệu mái che có bậc chịu lửa I, II theo quy định tại QCVN 06:2010/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Chiều cao của mái 

che bán hàng không nhỏ hơn 4,75 m. 

–  Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy 

+  Tại cửa hàng xăng dầu niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy ở các vị trí 

dễ thấy, có biển cấm lửa và hiệu lệnh báo cháy. 

+ Cửa hàng xăng dầu được trang bị đủ số lượng phương tiện chữa cháy ban 

đầu phù hợp để chữa cháy theo quy định tại TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng 
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cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng 

và theo quy định tại quy chuẩn này. 

+ Căn cứ vào tính chất nguy hiểm cháy của các chất, vật liệu trong từng hạng 

mục của cửa hàng xăng dầu để bố trí phương tiện chữa cháy phù hợp. 

+ Trang bị và bố trí phương tiện, chữa cháy ban đầu tại các vị trí sau đây của 

cửa hàng: 

• Cột bơm xăng dầu. 

• Vị trí nhập xăng dầu vào bể. 

• Gian bán dầu nhờn và các sản phẩm khác. 

• Nơi rửa xe, bảo dưỡng xe. 

• Phòng giao dịch bán hàng, trực bảo vệ. 

• Máy phát điện, trạm biến áp. 

– Tại gian hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng của cửa hàng xăng dầu trang bị phương 

tiện, dụng cụ chữa cháy theo quy định trong TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu 

mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu chung về an toàn. 
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CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 

tầng. 

Dự án đã thực hiện mua đất nên không tính đến phương án GPMB.  

II. Các phương án xây dựng công trình. 

Danh mục công trình xây dựng và thiết bị của dự án 

ST

T 
Nội dung Số lượng 

ĐV

T 

 Diện 

tích   

I Xây dựng      

1 Khu xăng dầu   m2  

2 Đường bê tông đá 2*4.M200, dày 200   m2  

3 HT điện   HT  

4 Hệ thống cấp thoát nước + PCCC   HT  

5 Hàng rào gạch  m  

6 San nền   TB  

7 Nhà vệ sinh công cộng   m2  

8 Cây xanh   m2  

II Thiết bị       

1 
 Cột bơm xăng dầu  

              

3  
 Bộ    

2 
 Bể chứa  

              

1  
 Cái    

3 
 Xe Xitec chuyên dùng vận chuyển xăng 

dầu  

              

1  
 Xe    

Các danh mục xây dựng công trình phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

và quy định về thiết kế xây dựng. Chi tiết được thể hiện trong giai đoạn thiết kế 

cơ sở xin phép xây dựng. 

III. Phương án tổ chức thực hiện. 

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực hiện và thành lập bộ phận điều 

hành hoạt động của dự án theo mô hình sau: 
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TT Chức danh 
Số 

lượng 

Mức thu 

nhập bình 

quân/tháng 

Tổng 

lương 

năm 

Bảo 

hiểm, 

quỹ trợ 

cấp 

…20% 

Tổng/năm 

I Cây xăng 9         

1 Kế toán cây xăng 1 8.000 96.000 19.200 115.200 

2 Cửa hàng trưởng 1 10.000 120.000 24.000 144.000 

3 Cửa hàng phụ 1 8.000 96.000 19.200 115.200 

4 Nhân viên cửa hàng 6 4.000 288.000 57.600 345.600 

Tổng 9 30.000 600.000 120.000 720.000 

 

• Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của cửa hàng xăng dầu là 9 người. 

 Trong đó: 

▪ Cửa hàng trưởng: 1 người; chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động 

kinh doanh của cửa hàng xăng dầu. 

▪ Cửa hàng phụ: 1 người; chịu trách nhiệm quản lý, liên hệ với các nhà cung 

cấp, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khác, phân công công việc cho công nhân viên 

của cửa hàng. 

▪ Nhân viên nghiệp vụ thống kê, kế toán: 1 người; chịu trách nhiệm về thu – 

chi theo đúng kế hoạch và phương án kinh doanh và  chịu trách nhiệm về tính 

toán tiền lương cho nhân viên. 

▪ Công nhân viên của cửa hàng: 6 người; chịu trách nhiệm các công việc cụ 

thể của của hàng như bán xăng dầu, ... 

 Nhân viên của cửa hàng sẽ thay phiên nhau làm việc theo ca. Mỗi ngày 3 ca 

và mỗi ca 8 tiếng. 

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. 

+ Giai đoạn 1 : Chuẩn bị đầu tư từ Quý I/ 2020 đến Quý IV/ 2020 

+ Giai đoạn 2 : Tiến hành xây dựng và hoạt động từ 2021.  
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CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI 

PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 

I. Đánh giá tác động môi trường. 

Giới thiệu chung: 

Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu 

tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng và khu vực lân 

cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất 

lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho xây dựng 

dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường.  

I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường. 

Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam tháng 06 năm 2005. 

I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án 

Để tiến hành thiết kế và thi công Dự án đòi hỏi phải đảm bảo được đúng theo 

các tiêu chuẩn môi trường sẽ được liệt kê sau đây. 

- Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng không khí : QCVN 

05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh, tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 của 

Bộ trưởng bộ Y Tế, QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước: QCVN 29:2010/BTNMT, 

cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu 

- Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn : QCVN 26:2010/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

II. Tác động của dự án tới môi trường. 

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

vực lân cận, tác động trực tiếp đến quá trình sinh hoạt của các hộ dân sinh sống 

xung quanh. Chúng ta có thể dự báo được những nguồn tác động đến môi trường 

có khả năng xảy ra trong các giai đoạn khác nhau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng. 
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- Giai đoạn vận hành. 

II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm 

a) Giai đoạn thi công xây dựng. 

• Tác động đến môi trường không khí 

Các tác động xấu tới chất lượng môi trường không khí do hoạt động xây 

dựng dự án bao gồm: 

- Các chất khí SO2, NO2, CO, THC do khói thải xe cơ giới vận chuyển 

nguyên vật liệu, thiết bị, nhiên liệu, khói thải của các thiết bị máy móc phục vụ 

xây dựng (búa máy, xe cẩu);  

- Bụi, hơi xăng dầu phát sinh trong quá trình tập kết, lưu trữ nhiên, nguyên, 

vật liệu; 

- Nhiên, nguyên vật liệu rơi vãi (cát, đá, xi măng, xăng dầu, sơn); 

- Bức xạ nhiệt từ các quá trình thi công có gia nhiệt, khói hàn (như quá trình 

cắt, hàn sắt thép; cắt, hàn để lắp ráp thiết bị; đốt nóng chảy Bitum để trải nhựa 

đường); 

• Nước thải 

Trong quá trình thi công xây dựng Dự án, nước thải phát sinh từ các nguồn: 

- Nước thải từ việc rửa các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị và nguyên 

vật liệu; 

- Nước thải từ quá trình đào móng, đầm nền… (thường chảy tràn trên nền đất 

trong quá trình xây dựng, thi công);  

- Trong quá trình xây dựng, nguồn tác động đến chất lượng nước trong quá 

trình xây dựng dự án chủ yếu là do nước thải sinh hoạt của công nhân, nước thải 

phát sinh từ các hoạt động trên công trường hầu như không có. Thành phần các 

chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ 

lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi 

sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa các chất hữu cơ dễ 

phân hủy, các chất cặn bã, các chất dinh dưỡng và vi sinh nên có thể gây ô nhiễm 

nguồn nước mặt và nước ngầm nếu không được xử lý. Theo kế hoạch, giai đoạn 
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xây dựng cần huy động khoảng 20 công nhân làm việc và lượng nước sử dụng 

hằng ngày khoảng 60l. Tổng lượng nước thải do công nhân thải ra là khoảng 

1,2m³/ngày. 

Sử dụng hệ số tính toán nhanh của WHO, ta xác định được tải lượng các 

chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân trong giai đoạn 

xây dựng như trình bày trong bảng 3.1. 

Hệ số ô nhiễm và tải lượng các chất ô nhiễm do nước thải sinh hoạt đưa vào 

môi trường (chưa qua xử lý) 

Stt Chất ô nhiễm Hệ số (g/người/ngày) Tải lượng (g/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 1.080 – 1.296 

2 COD (dicromate) 72 – 102 1.728 – 2.448 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 70 – 145 1.680 – 3.480 

4 Dầu mỡ phi khoáng 10 – 30 240 – 720 

5 Tổng nitơ (N) 6 – 12 144 – 288 

6 Amoni (N-NH4) 2,4 –  4,8 58 – 115 

7 Tổng photpho (P) 0,8 – 4,0 19 – 96 

Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993. 

- Lượng nước mưa chảy tràn: có lưu lượng phụ thuộc chế độ khí hậu của khu 

vực. Nếu không được quản lý tốt, nước mưa có thể bị nhiễm dầu do chảy qua 

những khu vực chứa nhiên liệu, qua khu vực đậu xe hay nhiễm bẩn cơ học do kéo 

theo những bụi, đất cát và các loại vật liệu xây dựng… Loại ô nhiễm này tương 

đối nhẹ, ít gây ảnh hưởng.  

• Chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh ra trong quá trình xây dựng bao gồm: 

– Chất thải rắn sinh hoạt: Việc tập trung nhiều công nhân xây dựng (20 công 

nhân) làm phát sinh rác thải sinh hoạt tại khu vực công trường. Rác thải sinh hoạt 

này nhìn chung là những loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân huỷ (trừ bao bì, 

nylon). Theo ước tính, mỗi công nhân làm việc tại khu vực dự án thải ra từ 0,3 – 

0,5 kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Vậy với 20 công nhân lao động tại công 
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trường mỗi ngày thì tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây 

dựng dự án là khoảng 7,2 - 10 kg/ngày. 

– Chất thải rắn là vật liệu xây dựng phế thải như gạch vỡ, tấm lợp vỡ, xà gỗ, 

ván khuôn, bao xi măng, sắt thép vụn, ống nhựa, dây điện… Khối lượng các chất 

thải rắn này phụ thuộc vào quá trình thi công và chế độ quản lý của ban quản lý 

công trình. Các chất thải rắn này không bị thối rữa, không phát sinh mùi uế và 

chúng lại có giá trị tái sử dụng. Điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng 

của loại chất thải này đến môi trường khu vực. Tuỳ tình hình thực tế Chủ dự án sẽ 

có kế hoạch thu gom xử lý cụ thể. Chất thải rắn phát sinh từ quá trình xây dựng 

gồm có thành phần nguy hại và không nguy hại. 

+ Các thành phần không nguy hại trong quá trình xây dựng như đất đá, gạch, 

ximăng, sắt thép vụn, carton, gỗ, nhựa, nylon,...Tham khảo thực tế từ các công 

trường xây dựng khác thì khối lượng phát sinh ước tính khoảng 30 kg/ngày. 

+ Thành phần nguy hại phát sinh trong quá trình này thường là dầu cặn từ quá 

trình chạy các máy móc thiết bị thi công, giẻ lau, thùng sơn, cọ dính sơn, chất 

chống thấm, bóng đèn,... Đây cũng là một nguồn gây ô nhiễm cần được thu gom 

và xử lý. Lượng chất thải nguy hại phát sinh ước tính tối đa khoảng 2 kg/ngày. 

Chất thải rắn khi phát sinh ra môi trường nếu không được quản lý chặt chẽ 

sẽ dễ dàng bị cuốn trôi vào nguồn nước làm tăng hàm lượng chất ô nhiễm trong 

đất. Đồng thời chất thải rắn trong môi trường nước cũng gây ảnh hưởng đến mỹ 

quan, ngăn chặn dòng chảy,.... Tuy nhiên, tất cả các tác động của chất thải rắn đến 

môi trường nước sẽ được giảm thiểu nếu chất thải rắn phát sinh được thu gom và 

xử lý thích hợp. 

• Tiềng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn và độ rung phát sinh do sự hoạt động của xe cộ tại công trường, 

sự lắp đặt các thiết bị và hoạt động của các máy móc hạng nặng (máy ủi, máy ép 

cọc, máy đào, máy xúc…) cũng gây ảnh hưởng đáng kể nhưng tác động này chỉ 

có tính chất tạm thời trong quá trình xây dựng dự án.  
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- Tiếng ồn phát sinh trong tất cả các hoạt động thi công xây dựng với những 

mức độ khác nhau, do con người và các loại phương tiện cơ giới, máy móc thiết 

bị gây ra; tiếng ồn quá mức cho phép gây khó chịu và làm nhiễu sự tập trung, gây 

cảm giác mệt mỏi, tăng nhịp tim, mất ngủ và giảm sức khỏe. 

- Độ rung phát sinh trong quá trình sử dụng các loại phương tiện cơ giới, 

máy móc thiết bị thi công. Độ rung lớn từ công tác đào móng, đóng cọc bê tông… 

sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe  người dân trong khu vực và công nhân lao động 

trên công trường. Tác động rõ rệt nhất là làm mất ngủ, mất tập trung và một số 

ảnh hưởng đến hệ tim mạch. 

•     Các tác động khác 

Trong giai đoạn xây dựng, các sự cố về cháy nổ và các tai nạn lao động có thể 

xảy ra. 

➢ Sự cố về cháy nổ 

- Nếu công tác phòng cháy không được áp dụng triệt để trong giai đoạn xây 

dựng thì xác suất gây cháy nổ là rất lớn; sự cố này có thể phát sinh từ quá trình 

lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu không đúng quy định an toàn PCCC. Các loại 

khí đốt thiên nhiên như xăng, dầu DO, FO phải được cất trữ và được che chắn cẩn 

thận tại khu vực an toàn, cách xa nguồn phát sinh nhiệt. Việc xảy ra cháy nổ do 

chập điện cũng là một trong các nguy cơ thường thấy do sự bất cẩn của người lao 

động, sự thiếu an toàn của các thiết bị, máy móc thi. Ngoài ra, sự cố cháy nổ cũng 

phát sinh từ các sinh hoạt thường ngày của công nhân như hút thuốc,... 

- Các sự cố cháy nổ gây nên những thiệt hại to lớn như ô nhiễm không khí, 

nước, đất; gây thiệt hại tính mạng và tài sản vật chất; đặc biệt là với khí hậu miền 

Nam có nhiệt độ cao và gió lớn, các đám cháy sẽ lan nhanh và gây ra những hậu 

quả xấu khó lường hết được cho con người và môi trường. 

➢ Tai nạn lao động  

 Trong quá trình xây dựng, người công nhân sẽ dễ bị tai nạn nghề nghiệp nếu 

như không tuân thủ nghiêm ngặt những nội quy về an toàn lao động. Các tai nạn 

lao động có thể xảy ra do sự bất cẩn về điện, rơi vật liệu, sắt thép… khi bốc dỡ. 
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Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành các nội quy và quy tắc 

an toàn trong lao động. Mức độ tác động có thể gây ra thương tật hay thiệt hại 

tính mạng cho công nhân. 

b) Giai đoạn đi vào hoạt động 

❖ Khí thải 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông: Các phương tiện 

giao thông ra vào khu vực dự án sẽ gây phát sinh bụi, khí thải và tiếng ồn. Đây là 

tác động không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tác động này được hạn chế đáng kể do 

lưu lượng xe ra vào không nhiều và thường tắt máy khi đến nơi. 

- Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ hàng hóa: Trong quá trình bốc dỡ  sản 

phẩm lên xuống các phương tiện vận tải sẽ phát sinh bụi. Lượng bụi này phát sinh 

không liên tục và chỉ ảnh hưởng tới công nhân làm việc trực tiếp tại đây mà ít gây 

tác động tới môi trường xung quanh. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp quản lý 

hợp lý sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân và môi trường xung quanh. 

- Mùi phát sinh từ các thùng phuy chứa dầu: Trong quá trình lưu chứa dầu sẽ 

phát sinh hơi dung môi. Tuy nhiên tất cả các thùng phuy chứa dầu đều ở dạng kín, 

nên lượng mùi phát sinh rất ít và không đáng kể, không ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh. 

- Mùi hôi từ các điểm tập kết rác: Mùi hôi có thể phát sinh từ các điểm tập 

kết rác do sự phân hủy sinh học các chất thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học trong 

điều kiện kỵ khí. Mùi hôi từ các điểm tập trung rác sẽ gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe của nhân viên. Tuy nhiên do lượng rác phát sinh ít (2kg/ngày) và lịch trình 

thu gom rác của đơn vị thu gom tiến hành 2 ngày/lần nên việc phát tán mùi hôi là 

không đáng kể. 

❖ Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt bao gồm: Nước thải từ nhà vệ sinh, nước thải từ khu 

vực rửa tay chân. Lượng nước thải ước tính khoảng 0,1 m3/ngày (lượng nước phát 

thải của mỗi công nhân tại Dự án là 100l/người/ngày). 
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 Đặc trưng của nước thải này là có nhiều tạp chất lơ lửng, dầu mỡ, nồng độ 

chất hữu cơ cao nếu không xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép thì gây ảnh hưởng xấu 

đến môi trường tiếp nhận. Ngoài ra khi tích tụ lâu ngày, các chất hữu cơ này sẽ 

phân hủy gây ra mùi hôi thối. 

Khối lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường 

STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(kg/ ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

29:2010/BTNMT 

(Cột B-Kho) 

1 
Tổng chất rắn  

lơ lửng 
4,77 – 5,72 366,9 – 440,3 120 

2 COD 
7,63 – 

10,81 
587,1 – 831,7 150 

3 

Dầu mỡ khoáng 

(tổng 

hydrocarbon) 

1,06 – 3,18 81,5 – 244,6 30 

Ghi chú: 

- QCVN 29:2010/BTNMT, cột B (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

của kho và cửa hàng xăng dầu) 

- Nước mưa chảy tràn 

  Nước mưa chảy tràn qua sân, mái,… có thể cuốn theo đất cát, rác sinh hoạt, 

dầu mỡ… do đó, cần có biện pháp quản lý nước mưa chảy tràn. Nước mưa được 

quy ước là sạch và được thải trực tiếp vào hệ thống cống thoát nước của thành 

phố. 

❖ Tác động do chất thải rắn thông thường 

• Chất thải rắn sinh hoạt 

- Với số lượng người hàng ngày tập trung tại dự án là 1 người và trung bình mỗi 

ngày mỗi người thải ra khoảng 0,5kg; thì khối lượng chất thải rắn ước tính khoảng 

0,5kg/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt này chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, vì 

vậy nếu không được thu gom và xử lý sẽ sinh ra mùi hôi thối. 
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- Để giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt phát sinh, các nhân viên thường đặt các 

suất ăn công nghiệp hoặc đi ăn ở bên ngoài, không tổ chức bếp nấu ăn tại dự án. 

• Chất thải rắn sản xuất 

- Tại Dự án khi đi vào hoạt động sẽ không phát sinh chất thải rắn sản xuất 

• Chất thải nguy hại 

  Chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động của dự án chủ yếu là bóng đèn 

huỳnh quang, pin, dẻ lau dính dầu  .... Ước tính khoảng 0,5kg/tháng. Chất thải này 

sẽ được ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo đúng 

Thông tư 36/2015/TT-BNTMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường 

v/v Quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

• Tiếng ồn, độ rung 

  Hoạt động của công ty phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ: 

- Phương tiện giao thông giao nhận hàng: Đối với từng loại xe khi vận hành 

sẽ gây ra các mức độ ồn khác nhau, tùy thuộc vào chất lượng, loại động cơ,.. Đây 

là nguồn ồn thường xuyên. Tuy nhiên, có thể nói cường độ ồn các nguồn phát 

sinh này không lớn, không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh. 

- Hoạt động bốc dỡ hàng hóa 

❖ Các tác động khác 

 Trong hoạt động của dự án có thể xảy ra các rủi ro môi trường. Các rủi ro có 

thể xảy ra: 

 Sự cố hỏa hoạn, tai nạn lao động 

 Cũng như các cơ quan, văn phòng khác nếu như nhân viên không tuân thủ 

nghiêm ngặt những nội quy về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy thì dễ 

dàng xảy ra các sự cố bao gồm: bất cẩn về điện, quá tải điện, cháy do sử dụng các 

nguồn lửa nơi dễ bắt cháy. Xác suất xảy ra tùy thuộc vào việc chấp hành các nội 

quy và quy tắc an toàn. Mức độ tác động có thể gây ra thương tật hay thiệt hại 

tính mạng của người lao động và thiệt hại về tài sản cho chủ dự án. 

 Các tác động khác trong giai đoạn hoạt động 

+ Nhiệt thừa  
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+ Gây mất an ninh trật tự tại địa phương; 

+ Mỹ quan môi trường đô thị nếu không thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh. 

II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường. 

a) Giai đoạn xây dựng 

➢ Đối với nguồn phát sinh khí thải 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải, tiếng ồn và hạn chế cản trở giao thông 

khu vực do các phương tiện vận chuyển, Chủ Dự án sẽ kết hợp với nhà thầu thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Tưới nước tại khu vực thi công xây dựng vào các ngày nắng để hạn chế sự 

khuếch tán bụi do gió vào không khí; 

- Thường xuyên kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết 

bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật, điều này sẽ giúp hạn 

chế được sự phát tán các chất ô nhiễm vào môi trường; 

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Các phương tiện đi ra khỏi 

công trường được vệ sinh sạch sẽ, che phủ bạt (nếu không có thùng xe) và làm 

ướt vật liệu để tránh rơi vãi đất, cát… ra đường, là nguyên nhân gián tiếp gây ra 

tai nạn giao thông; 

- Công nhân làm việc tại công trường được sử dụng các thiết bị bảo hộ lao 

động như khẩu trang, mũ bảo hộ, kính phòng hộ mắt; 

- Bố trí khu vực hàn, cắt (gia công có phát sinh khí thải, tia lửa điện) ở nơi 

thông thoáng, cách xa những vật bắt cháy. Chỉ những công nhân có giấy phép 

đúng quy định mới được thực hiện các công việc này.  

- Máy móc, thiết bị thực hiện trên công trường cũng như máy móc thiết bị 

phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam 

về an toàn (ví dụ: TCVN 4726 – 89 Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang thiết 

bị điện; TCVN 4431-1987 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần: Lan can an 

toàn - Điều kiện kĩ thuật, …) Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm: hoạt động 

vận chuyển đường bộ sẽ được sắp xếp vào buổi sáng (từ 8h đến 11h00), buổi 

chiều (từ 13h30 đến 16h30), buổi tối (từ 18h00 đến 20h) để tránh giờ tan ca của 

công nhân của các nhà máy lân cận; 
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- Bảo đảm đáp ứng tốt các Tiêu chuẩn quy trình quy phạm trong thiết kế xây 

dựng cơ bản của Nhà nước (Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch 

xây dựng của Bộ Xây dựng). 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng của nhà máy, khu vực thực hiện sẽ được 

che chắn, rào cẩn thận nhằm cách ly công trường thi công với khu vực xung 

quanh, giảm thiểu mức độ tác động của bụi, các chất gây ô nhiễm không khí và 

tiếng ồn ra khu vực nhà máy và khu vực xung quanh. Rào chắn bằng tole, cao 2m 

và bao bọc quanh khu vực xây dựng nhà xưởng và khu vực xây dựng hệ thống xử 

lý nước thải. 

- Bố trí lán trại tạm thời cho công nhân thi công trên công trình. 

- Dùng bạt che kín các thùng xe vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị máy 

móc 

- Tuân thủ các qui định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công 

như các biện pháp thi công; vấn đề bố trí máy móc thiết bị; biện pháp phòng ngừa 

tai nạn lao động, vấn đề chống sét;  hậu cần phục vụ (Các cơ sở vật chất phục vụ 

cho công nhân thi công xây dựng như khu nghỉ ngơi, tắm rửa, y tế, vệ sinh, … ). 

Công nhân làm việc tại công trường được sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động 

như khẩu trang, mũ bảo hộ, kính phòng hộ mắt. 

Áp dụng các biện pháp thi công phù hợp, cơ giới hóa các thao tác trong quá 

trình thi công. 

▪ Giám sát môi trường không khí 

  Chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công tổ chức thực hiện việc giám sát chất 

lượng môi trường không khí xung quanh với nội dung sau: 

+ Vị trí quan trắc: Gần cổng ra vào và trong khu vực hoạt động thi công 

+ Thông số quan trắc: bụi, SO2, NO2, CO. 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT. 

+ Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần 

➢ Các biện pháp giảm thiểu và xử lý nước thải 
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Các biện pháp giảm thiểu và xử lý nước thải trong quá trình thi công xây 

dựng dự án bao gồm: 

- Nước thải của công nhân không được thoát trực tiếp vào hệ thống thoát 

nước chung của thành phố mà phải qua xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại của các 

nhà vệ sinh hiện hữu tại Dự án.  

- Nước rửa các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu có 

chứa nhiều dầu mỡ cũng phải được dẫn qua các bể xử lý sơ bộ (gạn dầu mỡ, lắng, 

lọc) trước khi thải ra ngoài. 

- Tạo các vũng hay đào bể lắng để bẫy cát, vật liệu san lấp tại khu vực thi 

công để kiểm soát lượng vật liệu bị rửa trôi do nước mưa chảy tràn. 

- Không được để nước thải và nước cấp sử dụng cho quá trình thi công xây 

dựng chảy tràn ra lề đường và lòng đường gây ùn tắc giao thông và gây ô nhiễm 

môi trường. 

▪ Giám sát nước thải 

Chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công tổ chức thực hiện việc giám sát chất lượng 

nước thải sinh hoạt với nội dung sau: 

+ Vị trí quan trắc: Hố ga cuối trước khi thoát ra cống chung của khu vực 

+ Thông số quan trắc: pH, BOD5, tổng N, tổng P, TSS, Amoni, dầu mỡ động 

thực vật, coliforms 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008 /BTNMT, cột B. 

+ Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần 

➢ Các biện pháp xử lý chất thải rắn: 

- Chất thải rắn từ các hoạt động thi công xây dựng (đất, đá, xà bần, cát, coffa, 

sắt, thép và các nguyên vật liệu dư thừa, phế thải) và từ sinh hoạt của công nhân 

phải được thu gom, lưu giữ tại bãi chứa quy định và ký hợp đồng với các đơn vị 

có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Riêng xà bần 

phải vận chuyển sớm trong ngày tránh hiện tượng ùn tắc và chiếm chỗ trên công 

trường. 

- Chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng phát sinh sẽ được thu gom vào 
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các thùng chứa thích hợp trong khu vực dự án. Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

để thu gom và vận chuyển xử lý theo các quy định hiện hành. 

- Chất thải nguy hại: được thu gom và lưu trữ tại khu vực dành riêng cho 

chất thải nguy hại, khi đi vào hoạt động chủ dự án sẽ ký hợp đồng thu gom với 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

▪ Giám sát chất thải rắn 

Chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại 

+ Vị trí giám sát: Khu vực tập kết rác tại công trường 

+ Thông số: Khối lượng thải 

+ Quy chuẩn áp dụng: Quy định như Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 

24/04/2015 của Chính phủ v/v Quản lý chất thải và phế liệu. 

+ Tần suất giám sát: 6 tháng/lần 

Chất thải nguy hại 

+ Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải nguy hại tại dự án 

+ Thông số: Kiểm kê khối lượng phát sinh thực tế, khối lượng đang lưu chứa, 

nơi lưu chứa và giám sát việc thu gom, phân loại, chứng từ chuyển giao 

chất thải nguy hại. 

+ Quy chuẩn áp dụng: Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại. 

+ Tần suất giám sát: 6 tháng/lần 

➢ Tiếng ồn, độ rung 

+ Tất cả các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ dự án phải 

đạt Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường. 

+ Ưu tiên sử dụng các máy móc và thiết bị thi công có thiết bị chống ồn 

+ Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá 

trình thi công đến mức tối đa; 

+ Các máy móc và thiết bị thi công phải được bảo trì thường xuyên để đảm 

bảo tình trạng hoạt động tốt. 
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+ Các thiết bị và máy móc thi công không sử dụng liên tục thì phải tắt ngay 

sau khi không sử dụng hoặc giảm cường độ hoạt động  tới mức tối thiểu có 

thể. 

+ Trong trường hợp cần thiết, lắp đặt rào/tường chắn tại một số vị trí cần thiết 

là một biện pháp khá hiệu quả nhằm ngăn cản sự lan truyền và tác động của 

tiếng ồn, đặc biệt là che chắn các phương tiện thi công gây ra độ ồn lớn. 

Rào/tường chắn với độ cao 3 – 4 m làm bằng thép hoặc bê tông hoặc nhựa 

gia cố thủy tinh hoặc gỗ dày có tác dụng giảm cường độ ồn khoảng 10 – 22 

dBA; 

+ Lựa chọn các tuyến đường và thời gian vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng hợp lý; 

+ Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân khi cần thiết; 

▪ Giám sát tiếng ồn, độ rung 

+ Vị trí quan trắc: Gần cổng ra vào và trong khu vực hoạt động thi công 

+ Thông số quan trắc: Tiếng ồn 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNM 

+ Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần 

➢ Các biện pháp phòng chống sự cố: 

Để hạn chế tối đa các sự cố (tai nạn lao động, cháy nổ… ) trong quá trình 

thi công xây dựng cần phải thực hiện các biện pháp sau: 

- Thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động cho công nhân xây dựng. 

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy lao động, ngăn chặn các tệ nạn 

rượu chè, cờ bạc trong thời gian thi công xây dựng Dự án. 

- Bố trí hệ thống chiếu sáng đúng quy định nếu phải thi công vào ban đêm để 

phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra. 

- Không đốt các nguyên vật liệu tại khu vực Dự án. 

- Không tích lũy các các nguyên vật liệu dễ cháy tại công trường. 

- Quản lý chặt chẽ các loại máy móc, thiết bị sử dụng điện và các loại nguyên, 

vật  liệu dễ cháy nổ. 
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- Công trường thi công phải đảm bảo thuận lợi giao thông khi có sự cố, xe chữa 

cháy phải vào được tận nơi thi công, khống chế được mọi khu vực cháy của công 

trường. 

- Đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về PCCC  

b) Giai đoạn đi vào hoạt động 

• Kiểm soát ô nhiễm không khí  

 Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

 Do phương tiện giao thông không cố định nên rất khó để áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu, hơn nữa lượng khí thải này phân tán không đều trên diện tích khu vực. 

Do đó để hạn chế các tác động này chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Thường xuyên tiến hành tưới nước vào những ngày nắng nhằm hạn chế khả 

năng phát tán bụi. 

- Các phương tiện vận chuyển được bố trí ra vào hợp lý nhằm hạn chế khả năng 

phát sinh khí thải ô nhiễm. 

- Quy định khu vực để xe hợp lý . 

 Bụi từ quá trình bốc dỡ hàng hóa 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ cho công nhân (găng tay, khẩu trang,....) 

- Huấn luyện các thao tác làm việc của nhân viên khi bốc dỡ hàng hóa  

- Có chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý cho nhân viên 

 Mùi từ thùng phuy chứa dầu 

- Trang bị hệ thống thông gió công nghiệp toàn nhà xưởng 

- Các thùng phuy chứa dầu luôn được kiểm soát, bảo quản nghiêm ngặt trong 

quá trình lưu chứa. 

-  Kho chứa nguyên liệu luôn đảm bảo khô ráo và thông thoáng.  

 Mùi hôi từ rác sinh hoạt 

- Trang bị các thùng rác có nắp đậy kính nhằm tránh phát sinh mùi hôi 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom rác đúng tần suất tránh ứ 

đọng gây mùi hôi, mất vệ sinh. 
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Giám sát chất lượng môi trường không khí 

+ Vị trí lấy mẫu: Cổng dự án, khu vực bên trong dự án 

+ Các chỉ tiêu giám sát: bụi, SO2, NOx, CO. 

+ Tần suất giám sát: 6 tháng/ 1 lần. 

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT; 

• Kiểm soát ô nhiễm nước  

 Kiểm soát ô nhiễm nước thải sinh hoạt 

Với khối lượng nước thải phát sinh khoảng 0,1m3/ngày, Chủ đầu tư áp dụng các 

biện pháp chủ yếu như sau: 

- Tách riêng tuyến ống thu gom nước mưa và nước thải sinh hoạt. 

- Mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế với các hố ga nhằm loại bỏ các cặn 

bẩn trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của Khu vực. 

- Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được dẫn ra hệ thống thoát nước 

thải của khu vực 

- Tất cả nước thải sinh hoạt phát sinh đều được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 

5 ngăn hiện hữu tại Dự án đạt tiêu chuẩn QCVN 29:2010/BTNMT, cột B trước 

khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

 Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại 5 ngăn 

 

Sơ đồ công nghệ của bể tự hoại 5 ngăn (BASTAF) 

Thuyết minh quy trình công nghệ bể tự hoại cải tiến: 

Đầu 

vào Đầu ra 
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 Nước thải sau khi qua hầm tự hoại được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai 

trò làm ngăn lắng – lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất 

bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp 

theo, nước thải chuyển theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ 

khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ 

được các vi sinh vật hấp thụ và chuyền hóa, đồng thời cho phép tách riêng hai pha 

(lên men a xít và lên men kiềm). BASTAF cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ 

vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối 

cùng là ngăn lọc kỵ khí có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải  nhờ vi sinh vật 

kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt vật liệu lọc, và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo 

nước. Lượng bùn sau thời gian lưu thích hợp sẽ được công ty thuê xe hút chuyên 

dùng của Dịch vụ môi trường tại địa phương đến hút. 

 Sử dụng bể BASTAF để xử lý nước thải sinh hoạt cho phép đạt hiệu suất tốt, 

ổn định (hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng SS, nhu cầu oxy 

hóa học COD và nhu cầu oxy sinh hóa BOD từ 85-95%). So với các bể tự hoại 

thông thường, trong điều kiện làm việc tốt, BASTAF có hiệu suất xử lý cao hơn 

gấp 2-3 lần. Hiệu quả xử lý được tóm tắt trong bảng 

 

Hệ thống hầm tự hoại Hiệu quả xử lý sơ bộ 

Bể Bastaf   Giảm  85-90% BOD, 85-92% SS 

 Thường xuyên nạo vét đường cống thoát nước của Dự án, hút hầm cầu và vệ 

sinh tạo lưu thông dòng chảy không ứ đọng phát sinh ô nhiễm môi trường 

 Nước thải sau khi qua bể tự hoại 05 ngăn đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột B 

(Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu) trước 

khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

 Kiểm soát ô nhiễm nước mưa chảy tràn 

 Dự án sẽ thiết kế hệ thống thoát nước mưa đảm bảo yêu cầu thoát nước nhanh. 

Lượng nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom tập trung vào hố ga và thoát ra ngoài 

cống chung của khu vực. 
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Sơ đồ thoát nước mưa 

 Giám sát chất lượng môi trường nước thải 

+ Vị trí lấy mẫu: hố ga cuối trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung 

+ Các chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, COD, Dầu mỡ khoáng 

+ Tần suất giám sát: 6 tháng/ 1 lần. 

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 29:2010/BTNMT, cột B; Kho 

• Kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn 

 Chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Đặt các thùng rác thu gom chất thải rắn sinh hoạt trong khuôn viên dự án. 

Số lượng thùng rác dự kiến như sau: 

- Thùng rác tại kho chứa và : 2 cái 

- Thùng rác lớn 120 L: 1 cái 

+ Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển, tránh tình 

trạng gây ứ đọng làm thoát mùi hôi gây ô nhiễm môi trường. 

- Các biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường được áp dụng đúng 

theo quy định, đảm bảo hạn chế tác động do chất thải rắn thông thường gây ra. 

Toàn bộ chất thải rắn thông thường của dự án sẽ được thu gom và xử lý hoàn 

toàn. 

• Chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại của dự án sẽ được lưu trữ vào các thùng chứa có dán nhãn 

riêng biệt.  

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý đúng theo 

quy định hiện hành. 

Giám sát chất thải rắn 

Chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại 

Nước mưa 

chảy tràn 

 

Hệ thống thu gom 

nước mưa 

Cống thoát 

nước chung  
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+ Vị trí giám sát: Khu vực tập kết rác tại dự án 

+ Thông số: Khối lượng thải 

+ Quy chuẩn áp dụng: Quy định như Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 

của Chính phủ v/v Quản lý chất thải và phế liệu. 

+ Tần suất giám sát: 6 tháng/lần 

Chất thải nguy hại 

+ Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải nguy hại tại dự án 

+ Thông số: Kiểm kê khối lượng phát sinh thực tế, khối lượng đang lưu chứa, nơi 

lưu chứa và giám sát việc thu gom, phân loại, chứng từ chuyển giao chất thải 

nguy hại. 

+ Quy chuẩn áp dụng: Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại. 

+ Tần suất giám sát: 6 tháng/lần 

❖ Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

+ Huấn luyện các thao tác làm việc của nhân viên để khi bốc dỡ hàng hóa để 

tiếng ồn phát sinh thấp nhất  

+ Có chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý cho nhân viên. 

+ Kiểm tra định kỳ máy móc, thiết bị phục vụ xuất nhập hàng: kiểm tra độ cân 

bằng máy móc, độ mài mòn, thường xuyên kiểm tra dầu mỡ, bôi trơn và thay 

thế các thiết bị hư hỏng. 

+ Quy định tốc độ xe, không cho xe nổ máy trong lúc xuất – nhập hàng ra vào 

kho chứa. 

 Giám sát tiếng ồn 

+ Vị trí quan trắc: Cổng ra vào  

+ Thông số quan trắc: Tiếng ồn 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNM 

+ Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần 

• Giảm thiểu các tác động khác 

 Phòng chống cháy nổ, tai nạn lao động 
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 Sự cố quan trọng nhất đối toàn khu vực là sự cố cháy, nổ. Để hạn chế và phòng 

chống các sự cố này, chủ đầu tư sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

- Tuân thủ nghiêm ngặt Luật PCCC và các quy định của Tp.HCM về công tác 

PCCC; 

- Lắp đặt các biển báo thích hợp tại những nơi cần thiết; 

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng thích hợp; 

- Bố trí hệ thống thiết bị cứu chữa cháy, nổ; 

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ một cách thường xuyên; 

- Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công nhân viên và người dân 

trong toàn khu phương pháp phòng cháy chữa cháy; 

- Phối hợp chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra công tác phòng chống 

cháy nổ một cách thường xuyên. 

 Phòng chống các sự cố khác 

- Gây mất an ninh trật tự tại địa phương: 

+ Bố trí, sắp xếp hoạt động thích hợp tránh ảnh hưởng nhiều đến khu vực 

xung quanh; 

+ Phối hợp kiểm tra để hạn chế tình trạng mất an ninh; 

- Mỹ quan môi trường đô thị nếu không thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh: 

+ Cử nhân viên vệ sinh khu vực xung quanh dự án; 

+ Không để rác bừa bãi, không thải nước ra ngoài khu vực xung quanh. 

II.4.Kết luận: 

Dựa trên những đánh giá tác động môi trường ở phần trên chúng ta có thể 

thấy quá trình thực thi 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. Chủ dự án cũng đã đưa ra được các biện pháp tối ưu nhằm giảm thiểu 

khả năng ô nhiễm đến môi trường khi dự án đi vào hoạt động.  
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CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 

VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 

I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án. 

Bảng tổng mức đầu tư của dự án (1000đ) 

T

T 
Nội dung 

Số 

lượng 
ĐVT 

Diện 

tích 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

I Xây dựng        

1 Khu xăng dầu   m2    

2 

Đường bê tông đá 

2*4.M200, dày 200   
m2    

3 HT điện   HT    

4 

Hệ thống cấp thoát 

nước + PCCC   
HT    

5 Hàng rào gạch 150 m    

6 San nền   TB    

7 Nhà vệ sinh công cộng   m2    

8 Cây xanh   m2    

I

I 
Thiết bị        

1 
 Cột bơm xăng dầu  

              

3  
 Bộ     

2 
 Bể chứa  

              

1  
 Cái     

3 
 Xe Xitec chuyên dùng 

vận chuyển xăng dầu  

              

1  
 Xe     

I

I

I 

Chi phí quản lý dự án   
         

3,453  
  

I

V 

Chi phí tư vấn đầu tư 

xây dựng 
      

1 
Chi phí lập báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi 
  

          

0,757  
  

2 
Chi phí lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi 
  

          

1,261  
  

9 
Chi phí thẩm tra dự 

toán công trình 
  

          

0,282  
  

1

0 

Chi phí lập HSMT, 

HSDT tư vấn 
       

1 Chi phí lập HSMT,               
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T

T 
Nội dung 

Số 

lượng 
ĐVT 

Diện 

tích 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

1 HSDT thi công xây 

dựng 

0,549  

1

2 

Chi phí lập HSMT, 

HSDT mua sắm vật tư, 

thiết bị 

  
          

0,549  
  

1

3 

Chi phí giám sát thi 

công xây dựng 
  

          

3,508  
  

1

4 

Chi phí giám sát lắp đặt 

thiết bị 
  

          

1,147  
  

V

I 
Dự phòng phí   10%    

Tổng cộng  

 

II. Nguồn vốn thực hiện dự án. 

Bảng cơ cấu nguồn vốn của dự án 

T

T 
Nội dung 

 Thành 

tiền  

NGUỒN 

VỐN 
Tiến độ thực hiện 

 Tự có - tự 

huy động   
2019 2020 

I Xây dựng     

1 Khu xăng dầu     

2 

Đường bê tông đá 

2*4.M200, dày 200 
    

3 HT điện     

4 

Hệ thống cấp thoát 

nước + PCCC 
    

5 Hàng rào gạch     

6 San nền     

7 Nhà vệ sinh công cộng     

8 Cây xanh     

I

I 
Thiết bị     

1  Cột bơm xăng dầu      

2  Bể chứa      

3 
 Xe Xitec chuyên dùng 

vận chuyển xăng dầu  
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T

T 
Nội dung 

 Thành 

tiền  

NGUỒN 

VỐN 
Tiến độ thực hiện 

 Tự có - tự 

huy động   
2019 2020 

I

I

I 

Chi phí quản lý dự án     

I

V 

Chi phí tư vấn đầu tư 

xây dựng 
    

1 
Chi phí lập báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi 
    

2 
Chi phí lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi 
    

9 
Chi phí thẩm tra dự 

toán công trình 
    

1

0 

Chi phí lập HSMT, 

HSDT tư vấn 
    

1

1 

Chi phí lập HSMT, 

HSDT thi công xây 

dựng 

    

1

2 

Chi phí lập HSMT, 

HSDT mua sắm vật tư, 

thiết bị 

    

1

3 

Chi phí giám sát thi 

công xây dựng 
    

1

4 

Chi phí giám sát lắp đặt 

thiết bị 
    

V

I 
Dự phòng phí     

Tổng cộng     

Tỷ lệ (%)     

 

III. Hiệu quả về mặt kinh tế của dự án. 

III.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. 

Tổng mức đầu tư xxx đồng.  

+ Vốn tự có (tự huy động): xxx đồng 

 + Vốn vay tín dụng :           0 đồng 

 

+ Dự kiến nguồn doanh thu của dự án, chủ yếu thu từ các nguồn như sau:  
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Doanh thu từ Xăng Ron95 

Doanh thu từ Xăng Ron 92 

Doanh thu từ dầu hỏa 

Doanh thu từ DO 0.05 S 

Doanh thu từ DO 0.25 S 

Doanh thu từ các dịch vụ khác 

 (Chi tiết trong phần phụ lục 3) 

Dự kiến đầu vào của dự án. 

Chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục 

1 Chi phí quảng cáo sản phẩm 0,10% Doanh thu 

2 Chi phí khấu hao TSCD "" Bảng tính 

3 Chi phí bảo trì thiết bị  0,10%  Tổng mức đầu tư thiết bị 

4 Chi phí khác 1,00% Doanh thu 

5 Chi phí lương "" Bảng tính 

6 Chi phí điện nước "" Bảng tính 

7 Chi phí xăng Ron95 "" Bảng tính 

8 Chi phí xăng Ron92 "" Bảng tính 

9 Chi phí dầu hỏa "" Bảng tính 

10 Chi phí DO 0.05 S "" Bảng tính 

11 Chi phí DO 0.25 S "" Bảng tính 
    

 Chế độ thuế %   

1 Thuế TNDN 20  

 

III.2. Chi phí sử dụng vốn  

 Lãi vay, hình thức trả nợ gốc     

1 Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm 

2 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 6% /năm 

Chi phí sử dụng vốn bình quân được tính trên cơ sở tỷ trọng vốn vay là 0% ; 

tỷ trọng vốn chủ sở hữu là 100%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi 

trung bình tạm tính 6%/năm 
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III.3. Các thông số tài chính của dự án. 

3.1. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn. 

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)/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 2,70  lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được 

đảm bảo bằng 2,70 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 9 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của năm 

thứ 8 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác. 

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư. 

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 7 năm 8 tháng kể từ ngày hoạt động. 

3.2. 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 = 1,60 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tư sẽ 

được đảm bảo bằng 1,60 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 6%). 

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 đã hoàn được vốn và có dư. Do 

đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 10. 

Kết quả tính toán: Tp = 9 năm 10 tháng tính từ ngày hoạt động. 

3.3. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV). 

Trong đó: 

+ P:     Giá trị đầu tư của dự án tại thời điểm đầu năm sản xuất. 

P

tiFPCFt

PIp

nt

t


=

== 1

)%,,/(


=

=

+−=
Tpt

t

TpiFPCFtPO
1

)%,,/(


=

=

+−=
nt

t

tiFPCFtPNPV
1

)%,,/(
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+ CFt : Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao. 

Hệ số chiết khấu mong muốn 6%/năm. 

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = xxx đồng. Như vậy chỉ trong vòng 20 

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: 4.899.980.000   đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao. 

3.4. 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% > 6,00% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả 

năng sinh lời. 

  



Báo Cáo Tiền Khả Thi Cửa Hàng Xăng Dầu Sơn Đông 

 60 

KẾT LUẬN 
 

 

I. Kết luận. 

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: 

+ Đóng góp vào GDP 8.519.323.000 đồng thông quan nguồn vốn đầu tư. 

+ Các chỉ tiêu tài chính của dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết 

khấu cho thấy dự án có hiệu quả về mặt kinh tế. 

+ Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 278 

triệu đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự án. 

+ Hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 9 lao động của địa phương. 

Góp phần “Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát 

triển kinh tế”. 

II. Đề xuất và kiến nghị. 

Với tính khả thi của dự án, rất mong các cơ quan, ban ngành 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. 

 

CHỦ ĐẦU TƯ 

 

  



Báo Cáo Tiền Khả Thi Cửa Hàng Xăng Dầu Sơn Đông 

 61 

PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

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. 


