
Dự án Nuôi heo gia công và điện mặt trời áp mái 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN 

NUÔI HEO GIA CÔNG VÀ  

ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 

 

 
 

 
Địa điểm xây dựng: Thôn Suối Biểu, Xã Sơn Giang, Huyện Sông Hinh, Phú Yên             

Chủ đầu tư:  

 

 

Tháng 8/2019



 

1 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 

 

 

  
BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN 

NUÔI HEO GIA CÔNG VÀ  

ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 
  

CHỦ ĐẦU TƯ 

Giám đốc 

 

 

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ DỰ ÁN VIỆT 

Giám đốc 

 

 

 

 

 

 NGUYỄN BÌNH MINH 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tháng 8 năm 2019  



Dự án Nuôi heo gia công và điện mặt trời áp mái 

1 

 

MỤC LỤC 

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ....................................................................................... 4 

I. Giới thiệu về chủ đầu tư. .................................................................................. 4 

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. ........................................................................... 4 

III. Sự cần thiết xây dựng dự án. ......................................................................... 4 

IV. Các căn cứ pháp lý. ....................................................................................... 5 

V. Mục tiêu dự án. ............................................................................................... 6 

V.1. Mục tiêu chung. ........................................................................................... 6 

V.2. Mục tiêu cụ thể. ........................................................................................... 7 

CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN ....................... 8 

I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. ........................................... 8 

I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. ..................................................... 8 

I.2. Tình hình kinh tế - xã hội ............................................................................ 11 

II. Quy mô sản xuất của dự án. ......................................................................... 14 

II.1. Đánh giá nhu cầu thị trường ...................................................................... 14 

II.2. Quy mô đầu tư của dự án. .......................................................................... 15 

III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. ........................................... 17 

III.1. Địa điểm xây dựng. .................................................................................. 17 

III.2. Hình thức đầu tư. ...................................................................................... 18 

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. .............. 18 

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ .................. 20 

I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. .......................................... 20 

II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. .................................... 21 

CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................. 27 

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

tầng. ................................................................................................................... 27 



Dự án Nuôi heo gia công và điện mặt trời áp mái 

2 

 

I.1. Phương án giải phóng mặt bằng. ................................................................ 27 

I.2. Phương án tái định cư. ................................................................................ 27 

I.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. ................................... 27 

II. Các phương án xây dựng công trình. ........................................................... 27 

III. Phương án tổ chức thực hiện. ...................................................................... 29 

III.1. Các phương án kiến trúc. ......................................................................... 29 

III.2. Phương án quản lý, khai thác. .................................................................. 30 

III.2. Giải pháp về chính sách của dự án. .......................................................... 31 

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. .......... 31 

CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP 

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG .... 32 

I. Đánh giá tác động môi trường. ...................................................................... 32 

I.1. Các loại chất thải phát sinh. ........................................................................ 32 

I.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực. ..................................................... 33 

I.3. Phương án phòng chống sự cố vệ sinh và an toàn lao động. ...................... 35 

II. Giải pháp phòng chống cháy nổ. .................................................................. 35 

CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ 

HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ................................................................................ 36 

I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án. (1.000 đồng) ............................... 36 

II. Khả năng thu xếp vốn. .................................................................................. 40 

III. Phân tích hiệu quả về mặt kinh tế của dự án. .............................................. 43 

III.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. ...................................................... 43 

III.2. Phương án vay .......................................................................................... 44 

III.3. Các thông số tài chính của dự án. ............................................................ 44 

KẾT LUẬN ....................................................................................................... 47 

I. Kết luận. ......................................................................................................... 47 

II. Đề xuất và kiến nghị. .................................................................................... 47 



Dự án Nuôi heo gia công và điện mặt trời áp mái 

3 

 

PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ....... 48 

Phụ lục 1 Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự ánError! Bookmark not defined. 

Phụ lục 2 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án.Error! Bookmark not defined. 

Phụ lục 3 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án.Error! Bookmark not defined. 

Phụ lục 4 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án.Error! Bookmark not defined. 

Phụ lục 5 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.Error! Bookmark not defined. 

Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án.Error! Bookmark not defined. 

Phụ lục 7 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án.Error! Bookmark not defined. 

Phụ lục 8 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án.Error! Bookmark not defined. 

Phụ lục 9 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án.Error! Bookmark not defined. 

  



Dự án Nuôi heo gia công và điện mặt trời áp mái 

4 

 

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 

 

I. Giới thiệu về chủ đầu tư. 

• Chủ đầu tư: XXX 

• Mã số thuế :  

• Đại diện pháp luật:   

• Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ trụ sở: II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. 

Tên dự án: Nuôi heo gia công và điện mặt trời áp mái. 

Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Suối Biểu, Xã Sơn Giang, Huyện Sông 

Hinh, Phú Yên 

Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự 

án. 

Tổng mức đầu tư của dự án : XXX  

Trong đó: 

+ Vốn tự có    : XXX 

+ Vốn vay tín dụng             : XXX 

III. Sự cần thiết xây dựng dự án. 

Nước ta hiện là một nước nông nghiệp, trong quá trình xây dựng đất nước 

Đảng và nhà nước ta đang phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại hóa. 

Trong những năm gần đây nền kinh tế - xã hội nước ta đã phát triển một cách 

mạnh mẻ. Các ngành công nghiệp, dịch vụ và công nghệ phát triển đa dạng. Tuy 

nhiên đối với Việt Nam nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế quan trọng trong đó 

chăn nuôi đóng vai trò quan trọng thiết yếu. Đặc biệt những năm gần đây thời 

tiết khắc nghiệt, dịch bệnh hoành hành, giá cả mặt hàng nông nghiệp và chăn 

nuôi bấp bênh. Đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, lương thực, thực 

phẩm đặc biệt là thịt heo không cung cấp đủ cho thị trường nội địa dẫn đến ảnh 

hưởng đến vấn đề an ninh lương thực của đất nước. Chính vì vậy, sản xuất nông 

nghiệp luôn được các cấp lãnh đạo và cơ quan nhà nước quan tâm, đặc biệt là 

vấn đề đầu tư và tiếp cận các công nghệ, kỹ thuật tiến bộ trong trồng trọt và chăn 

nuôi từng bước nâng cao năng xuất. Đồng thời với nhiều chính sách ưu đãi đầu 
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tư của nhà nước trong các ngành sản xuất nông nghiệp đã tạo điều kiện cho 

ngành kinh tế này phát triển và từng bước đi vào hiện đại. 

Các sản phẩm nuôi của Việt Nam chủ yếu vẫn để tiêu thụ ở thị trường nội 

địa. Với thị trường xuất khẩu, chúng ta thường hay không thành công là do chất 

lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế. Hơn 

nữa, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, mà cụ thể là thịt heo hiện đang đứng trước 

một thực tế khó khăn là giá bán khá cao so với một số nước khác, không cạnh 

tranh được mà nguyên nhân sâu xa cũng chính vì hình thức chăn nuôi ở nước ta 

vẫn là hình thức truyền thống và lạc hậu nên năng suất sản lượng thấp, chi phí 

cao. 

Hiện nay các cơ sở chăn nuôi kỹ thuật tiên tiến hiện đại vẫn còn ít. Quy mô 

của các cơ sở vẫn còn nhỏ hẹp, chưa thể cung cấp ra thị trường cùng một lúc 

một lượng sản phẩm lớn. Trong khi đó nhu cầu về nông sản thực phẩm cụ thể là 

thịt heo của thị trường là rất cao, nhất là heo được chăn nuôi từ quy trình kỹ 

thuật hiện đại, đảm bảo chất lượng, an toàn và vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh thị 

trường trong nước còn rộng lớn thì thị trường xuất khẩu còn bỡ ngỡ. 

Hòa chung với sự phát triển kinh tế của đất nước với sức trẻ, trí tuệ, lòng 

nhiệt huyết khát vọng làm giàu, chúng tôi đã phối hợp với Công Ty Cổ Phần Tư 

Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu và lập dự án đầu tư “Dự án 

trang trại chăn nuôi heo thịt”.  

IV. Các căn cứ pháp lý. 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc 

Hội nước CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 

Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 
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Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc Hội 

nước CHXHCN 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; 

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc 

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

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. 

V. Mục tiêu dự án. 

V.1. Mục tiêu chung. 

 Phát triển chăn nuôi heo và đặc biệt là heo thịt để tăng hiệu quả sử dụng 

các nguồn nguyên liệu, phụ phế phẩm từ nông nghiệp nhằm tạo ra sản 

phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và xuất khẩu.  

 Phát triển chăn nuôi heo gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh 

Phú Yên. 

 Tạo sự chuyển dịch trong chăn nuôi heo theo hướng liên kết chuỗi từ sản 

xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo ra sản phẩm an toàn, năng suất cao, giá 

thành hạ, đáp ứng nhu cầu thị trường và lợi nhuận của người chăn nuôi. 

 Ứng dụng và tiếp thu công nghệ chăn nuôi heo hiện đại của thế giới, từng 

bước thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, phát triển ngành chăn nuôi heo 

địa phương có tính cạnh tranh và hiệu quả hơn. 

 Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, 

đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế 

của địa phương, của tỉnh Phú Yên. 

 Hơn nữa, Dự án đi vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho 

người dân, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá 

môi trường xã hội tại địa phương. 
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V.2. Mục tiêu cụ thể. 

 Dự án tiến hành đầu tư xây dựng 1 trại heo thịt có quy mô là 1.500 con heo 

thịt, hàng năm cung cấp ra cho thị trường hơn 315 tấn heo thịt. 

 Sản xuất điện mặt trời áp mái hoà lưới bán cho Điện lực Phú Yên đơn giá 

2.134 đồng cố định. 

 Sản xuất ra đàn heo giống chất lượng cao. 

 Góp phần phát triển kinh tế của địa phương. 

 Giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người dân địa phương, nâng 

cao cuộc sống cho người dân. 
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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. 

1.Vị trí địa lý 

 

Phú Yên trải dài từ 12°42'36" đến 13°41'28" vĩ bắc và từ 108°40'40" đến 

109°27'47" kinh đông, phía Bắc giáp tỉnh Bình Định, phía Nam giáp tỉnh Khánh 

Hòa, phía tây giáp tỉnh Đăk Lăk và Gia Lai, phía Đông giáp biển Đông. 

Phú Yên nằm ở miền trung Việt Nam, cách Hà Nội 1.160km về phía nam 

và cách thành phố Hồ Chí Minh 561km về phía Bắc theo tuyến quốc lộ 1A. 

2.Khí hậu 

Khí hậu của tỉnh là loại nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của 

khí hậu đại dương. Có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 và mùa 
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khô từ tháng 1 đến tháng 8. Nhiệt độ trung bình hằng năm 26,5°C, lượng mưa 

trung bình hằng năm khoảng 1.600 - 1.700mm. 

3.Đặc điểm địa hình 

Phú Yên nằm ở sườn Đông dãy Trường Sơn, đồi núi chiếm 70% diện tích 

đất tự nhiên. Địa hình dốc mạnh từ Tây sang Đông, dải đồng bằng hẹp và bị chia 

cắt mạnh, có hai đường cắt lớn từ dãy Trường Sơn là cánh đèo Cù Mông và cánh 

đèo Cả. Bờ biển dài 200 km có nhiều dãy núi nhô ra biển hình thành các eo 

vịnh, đầm phá có lợi thế phát triển du lịch, vận tải đường thủy, đánh bắt và nuôi 

trồng hải sản xuất khẩu. 

Địa hình Phú Yên có thể chia thành 2 khu vực lớn: 

- Vùng núi và bán sơn địa (phía Tây là sườn đông của dãy Trường Sơn 

Nam): gồm các vùng huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân và phần phía Tây 

các huyện Sông Cầu, Tuy An, Tây Hòa, Đông Hòa. Đây là vùng núi non trùng 

điệp, song không cao lắm, có đỉnh Vọng Phu cao nhất (2.064m). 

- Vùng đồng bằng: gồm các vùng thành phố Tuy Hòa, các huyện Tuy An, 

Sông Cầu, Tây Hòa, Đông Hòa với những cánh đồng lúa lớn của tỉnh. 

4.Tài nguyên thiên nhiên 

4.1. Tài nguyên đất 

Diện tích đất nông nghiệp là 72.390 ha, trong đó đất lâm nghiệp khoảng 

209.377 ha, đất chuyên dùng 12.297 ha, đất dân cư 5.720 ha, đất chưa sử dụng 

203.728 ha. 

Kết quả điều tra khảo sát của phân viện Quy hoạch và Thiết kế miền Trung 

năm 1992 cho thấy, chất lượng đất đai của tỉnh Phú Yên được phân ra thành 8 

nhóm đất chính phù hợp với nhiều loại cây trồng (theo phương pháp phân loại 

của FAO): 

i. Đất cát và cồn cát biển (ký hiệu là C): diện tích 13.660 ha chiếm 2,71%, 

phân bố dọc bờ biển từ đèo Cù Mông đến Đèo Cả. Trên loại đất này, ngoài việc 

trồng dừa, điều, rừng phòng hộ và một số khu vực đã hình thành khu công 

nghiệp như khu công nghiệp (CN) Hòa Hiệp, khu CN An Phú, khu CN Đông 

Bắc Sông Cầu còn lại phần lớn là đất hoang hóa có thể quy hoạch nuôi tôm, 

trồng rừng phòng hộ. 
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ii. Đất mặn phèn (M): Diện tích 7.130 ha chiếm 1,41%, phân bố ở những 

khu đồng bằng thấp ven biển thuộc các huyện Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa. 

Những diện tích này đã và đang chuyển đổi, quy hoạch vùng nuôi tôm xuất khẩu 

của tỉnh. Đây là nhóm ít mang lại hiệu quả kinh tế. Đất được hình thành bởi qúa 

trình lắng đọng các sản phẩm trầm tích sông, biển, chịu ảnh hưởng bởi nước 

biển và các sản phẩn biển. 

iii. Đất phù sa (P): Diện tích 51.550 ha chiếm 10,22%, phân bố dọc ven 

sông Ba, đặc biệt chiếm chủ yếu ở khu vực hạ lưu sông Ba và sông Kỳ Lộ. Đây 

là vùng lúa tập trung thuộc huyện Tuy Hòa, thị xã Tuy Hòa và rải rác ở Đồng 

Xuân, Tuy An. Loại đất này thích hợp với cây lúa nước và nhiều loại hoa màu. 

iv. Đất Xám trên đá Granit (Xa): Diện tích 36.100 ha chiếm 7,16%, phân 

bố ở các huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, phía Tây thị xã Tuy Hòa. Đây là vùng mía 

chuyên canh. Loại đất này rất thích hợp cho sự phát triển cây cao su, mía, thuốc 

lá, điều. 

v. Đất đen (R): Diện tích 18.050 ha chiếm 3,58%, phân bố ở phía nam 

huyện Tuy An, phía đông Sơn Hòa. Loại đất này có khả năng trồng các loại cây 

công nghiệp ngắn ngày. 

vi. Đất đỏ vàng: Có hai loại đất đỏ vàng chủ yếu là đất nâu vàng trên đá 

Bazan và Đất vàng đỏ trên đá Macma axit thích hợp cho sự phát triển trồng các 

cây công nghiệp dài ngày có giá trị hàng hóa cao, và có thể sử dụng vào mục 

đích lâm nghiệp, đất đồng cỏ chăn nuôi. 

vii. Đất mùn vàng đỏ trên núi (Ha): Diện tích 11.300 ha chiếm 2,24 phân 

bố ở độ cao 900-1000m thuộc các vùng núi cao ở huyện Sơn Hòa, Sông Hinh. 

viii. Đất thung lũng dốc tụ (D): Diện tích 1.550 ha chiếm 0,31%, loại đất 

này phân bố rải rác ở địa hình tương đối thấp trũng, ven các hợp thủy thành từng 

đám nhỏ. Đất hình thành và phát triển trên sản phẩm rửa trôi và bồi tụ của các 

loại đất ở chân sườn thoải hoặc khe dốc, các vật liệu được dòng nước mang tới 

tập trung về nơi thấp trũng nên phẫu diện đất thường khác nhau, lộn xộn. Loại 

đất này có khả năng khai thác trồng lúa hoặc một số cây hoa màu khác. 

4.2 Tài nguyên nước 

Bên cạnh nguồn tài nguyên đất, Phú Yên là tỉnh có nguồn tài nguyên nước 

khá dồi dào và có chất lượng cao. Với số lượng hang động tự nhiên lớn, khối 

lượng khai thác nguồn nước của tỉnh đạt khoảng 1,207x106 m3/ngày. Hệ thống 
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Sông Ba, sông Bàn Thạch, sông Kỳ Lộ, Sông Cầu... với tổng diện tích 4.886 

km2, đảm bảo đủ nước tưới cho nông nghiệp. Ngoài ra, nguồn nước mưa và 

nước mặt trên địa bàn cũng rất phong phú, nhưng phân bổ không đều theo không 

gian và thời gian. 

4.3 Tài nguyên khoáng sản 

Tài nguyên khoán sản của Phú Yên rất đa dạng và phong phú như đá Granit 

màu (khoảng 55 triệu m3), diatomite (trên 90 triệu m3), bauxit, fluorit (300 ngàn 

tấn), nước khoáng, than bùn, vàng sa khoáng. Cho đến nay trên địa bàn tỉnh đã 

phát hiện, đăng ký được 149 mỏ và điểm quặng, trong đó có những loại có tiềm 

năng lớn và có giá trị kinh tế cao, đặc biệt có loại có loại chiếm vị trí hàng đầu 

của cả nước. 

Ở quy mô nhỏ là các điểm than nâu, cách huyện Sơn Hoà khoảng 25km về 

phía Tây bắc. Than có màu nâu đen, bị ép tách thành phiến mỏng, chất lượng 

thuộc loại trung bình. 

Nổi bật hơn là các khoáng sản kim loại. Quặng sắt hiện tại được phát hiện 

có 5 điểm, trữ lượng khoảng 1,2 triệu tấn, tại hai mỏ Phong Hanh và Sơn 

Nguyên. Vàng là một trong những khoáng sản có ý nghĩa quan trọng của tỉnh 

Phú Yên, đã được phát hiện và đăng ký tại 49 điểm quặng, phân bố chủ yếu ở 

vùng Bắc và Tây Tuy Hoà. Các trường quặng quan trọng như Sông Hinh, Sơn 

Phước, Trảng Sim và Sơn Nguyên phân bố trên diện tích rộng hơn 2000km2, 

thuộc các huyện Sông Hinh, Sơn Hoà và phía Tây thị xã Sơn Hoà. 

Ngoài ra còn rất nhiều điểm quặng kim loại quý hiếm khác như thiếc, titan, 

nhôm, tuy nhiên trữ lượng không lớn. 

I.2. Tình hình kinh tế - xã hội 

1. Về Kinh tế 

Năm 2018, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản như: tình hình hoạt động sản 

xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi; an sinh xã hội được đảm bảo; một số dự án 

có vốn đầu tư lớn trên địa bàn đã và đang triển khai thực hiện; kỷ cương, kỷ luật 

hành chính từng bước đi vào nề nếp; sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của 

các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành, tạo phong trào thi đua sôi nổi thực 

hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, cũng có những khó 

khăn, thách thức như: hậu quả bão, lũ cuối năm 2017 chưa giải quyết triệt để; 

thời tiết, khí hậu trong những tháng đầu năm diễn biến khó lường; dịch bệnh 
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trên một số cây trồng, thủy sản nuôi tái diễn... đã ảnh hưởng đến tình hình sản 

xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với sự tổ chức thực hiện 

quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh; sự nỗ lực của các ngành, các cấp; sự đồng thuận, ủng hộ của 

các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình 

hình kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có mặt phát triển; dự ước có 11 

chỉ tiêu vượt và 06 chỉ tiêu đạt kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Kết quả 

thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:  

Chỉ tiêu Đơn vị KH 

2018 

ƯTH 

2018 

Thực 

hiện so 

với kế 

hoạch 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

(GRDP) 

(giá so sánh năm 2010) 

% 8,2 8,21  

Trong đó:     

Nông- lâm- thủy sản % 3,5 4,13  

Công nghiệp - Xây dựng % 11,7 10,75  

Dịch vụ % 9 8,93  

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã 

hội 

Tỷ đồng 15.800 15.821,7 100,1 

- Tổng 

hàng 

hóa 

kim ngạch xuất khẩu Triệu 

USD 

145 146,5 101 

- Tổng thu ngân sách trên địa 

bàn 

Tỷ đồng 4.000 4.500 112,5 

- Giải quyết việc làm Lao 

động 

24.500 24.650 100,6 

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo % 2,2 2,2 100 

- Mức giảm sinh ‰ 0,2 0,2  

- Tỷ lệ dân cư đóng bảo hiểm y tế  % 84,2 85,6  

- Tỷ lệ lao động tham gia 

BHXH/tổng số lao động đang làm 

việc trong nền 

% 18 18,81 
 

kinh tế 
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Chỉ tiêu Đơn vị KH 

2018 

ƯTH 

2018 

Thực 

hiện so 

với kế 

hoạch 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo  

trong tổng số lao động đang làm 

việc trong 

nền kinh tế 

 

% 

 

64 

 

64,05 

 

- Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng 

nước sạch và nước hợp vệ sinh 

đã qua xử lý 

% 82 85 
 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được 

cung 

cấp nước sạch và nước hợp vệ 

sinh 

% 97,2 98,2 
 

- Tỷ lệ độ che phủ rừng 
% 41,4 43,2 

 

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn 

mới 
% 53 53 

 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em 

dưới 5 tuổi giảm còn 
% 13 13 

 

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang 

hoạt động có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung đạt tiêu 

chuẩn môi trường 

% 100 100 
 

- Tỷ lệ giao quân 
% 100 100 

 

2. Về Xã hội:  

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về an sinh xã hội theo 

chỉ đạo của Chính phủ. Tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm. Đã giải quyết 

việc làm mới cho 24.650 lao động, đạt 100,6% kế hoạch; trong đó xuất khẩu lao 

động 500 người, lao động làm việc trong tỉnh: 17.250 người, lao động làm việc 

ngoài tỉnh: 6.900 người; tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh 2,4%. Quỹ quốc gia giải 

quyết việc làm đã cho vay 60 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới 2.130 lao động, 

tập trung vào khu vực nông-lâm-thủy sản. Công tác đào tạo nghề tiếp tục được 

đẩy mạnh, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 47% trong tổng số lao động đang 
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hoạt động kinh tế thường xuyên, đạt 100,04% so với kế hoạch năm. Ban hành kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu 

phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2018 tỷ lệ 

số người tham gia BHXH so với lực lượng lao động đang tham gia hoạt động 

kinh tế thường xuyên đạt 18,81%, vượt kế hoạch đề ra. 

II. Quy mô sản xuất của dự án. 

II.1. Đánh giá nhu cầu thị trường 

Những báo cáo thị trường trong những năm gần đây cho thấy sự gia tăng 

mạnh mẽ của nhu cầu tiêu thụ các loại thịt tại Việt Nam; dự báo đến năm 2019, 

tổng sản lượng tiêu thụ thịt tại Việt Nam sẽ vượt mốc 4 triệu tấn. Chiếm gần 

65% tổng sản lượng tiêu thụ, thịt heo vẫn sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong bữa 

ăn của người Việt; tuy nhiên mức tăng trưởng đáng kể ước tính đạt 3-5%/năm 

dự kiến sẽ mở ra những triển vọng khả quan cho lượng tiêu thụ thịt gia cầm và 

thịt bò trong thời gian tới. 

Trái ngược với sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu tiêu thụ, tăng trưởng trong 

nguồn cung các loại thịt được giữ ở mức ổn định, dao động trong khoảng 1-

3%/năm, dự kiến tổng sản lượng thịt vượt mốc 4.1 triệu tấn vào năm 2019. Mức 

tăng trưởng này chưa đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường và trong khi nguồn cung 

cho thịt heo ổn định và đáp ứng đủ nhu cầu nội địa, nguồn cung cho thịt bò và 

thịt gia cầm lại rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng. 
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Tiềm năng, thách thức và tầm nhìn cho ngành thịt. 

Dựa trên các báo cáo phân tích, Ipsos Business Consulting nhận định triển 

vọng phát triển của ngành thịt Việt Nam là rất khả quan dựa trên một nền kinh tế 

có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm nhanh nhất châu Á, một cơ cấu dăn số trẻ và 

gia tăng trong chi tiêu dùng.  

Tuy nhiên, để thành công trên chính sân nhà của mình, các doanh nghiệp 

Việt Nam cũng nên cân nhắc những thách thức  tiềm ẩn trong ngành; điển hình 

như những rào cản thuế quan bị dỡ bỏ sau khi các hiệp định thương mại được kí 

kết gây biến động về giá bán trên thị trường, hay thói quen chuộng hàng nhập 

khẩu, hàng có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài của một bộ phận người tiêu 

dùng Việt Nam. 

Một vài chiến lược và hướng phát triển dành cho các doanh nghiệp nội địa 

trong ngành thịt như: 

+ Phát triển ngang: thiết kể quy mô doanh nghiệp lớn, chịu trách nhiệm 

nhiều khâu trong chuỗi giá trị với các hộ chăn nuôi gia đình là những đối 

tác vệ tinh. 

+ Phát triển dọc: mô hình chăn nuôi và phân phối kín nhằm giảm mức độ 

cạnh tranh về giá. 

+ Tập trung phát triển mô hình kinh doanh thức ăn chăn nuôi nhằm làm 

giảm mức độ lệ thuộc vào các sản phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. 

 

II.2. Quy mô đầu tư của dự án. 

Với hình thức bố trí phía trên mái nhà nươi heo thịt các giàn Pin và phần 

đất bên dưới được bố trí các khu vực nuôi heo. 

Quy mô xây dựng mô hình dự án gồm các hạng mục chính như sau: 

STT Nội dung Diện tích ĐVT 
Số lượng 

(cái) 

  Xây dựng   m2    

I DIỆN TÍCH XÂY DỰNG      

1 
Nhà bảo vệ   m2                              

1  
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STT Nội dung Diện tích ĐVT 
Số lượng 

(cái) 

2 
Nhà sát trùng xe   m2                              

1  

3 
Nhà tắm và nhà để xe   m2                              

1  

4 
Nhà ở công nhân   m2                              

1  

5 
Nhà điều hành nhà ăn trưa 

 
 m2                              

1  

6 
Kho vôi, nhà vật dụng   m2                              

1  

7 
Nhà đặt máy phát điện   m2                              

1  

8 
Nhà rửa ủng   m2                              

1  

9 
Tháp nước   m2                              

1  

10 
Bể nước ngầm 2   m2                              

1  

11 
Nhà heo hậu bị   m2                              

4  

12 Nhà úm   m2    

13 Kho cám trong 
  m2                              

2  

14 Chòi bảo vệ  
 m2                              

3  

15 Ô xuất nhập   m2    

II Diện tích sân đường      

DL Đường lùa heo   m2    

D4 Đường nội bộ 4M   m2    

T Tường rào   m2    

III Diện tích ao hồ      

H1 bể BIOGAS   m2    

H2 hồ tùy nghi 1   m2    

H3 Hồ tùy nghi 2   m2    

IV Diện tích cây xanh      

C1 Cây xanh   m2    
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STT Nội dung Diện tích ĐVT 
Số lượng 

(cái) 

   Hệ thống tổng thể       

1  Hệ thống cấp nước tổng thể    Hệ 

thống  

                            

1  

2  Hệ thống cấp điện tổng thể    Hệ 

thống  

                            

1  

3 
 Hệ thống thoát nước và xử lý 

nước thải  
  Hệ 

thống  

                            

1  

 

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

III.1. Địa điểm xây dựng. 

Dự án “Nuôi heo gia công và điện mặt trời áp mái” được thực hiện tại 

Thôn Suối Biểu, Xã Sơn Giang, Huyện Sông Hinh, Phú Yên. 

Diện tích thửa đất:  63.121,3 m2 

 



Dự án Nuôi heo gia công và điện mặt trời áp mái 

18 

 

 

III.2. Hình thức đầu tư. 

Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng 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 nhu cầu sử dụng đất 

TT Nội dung Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

I DIỆN TÍCH XÂY DỰNG     

1 Nhà bảo vệ   

2 Nhà sát trùng xe   

3 Nhà tắm và nhà để xe   

4 Nhà ở công nhân   

5 Nhà điều hành nhà ăn trưa   

6 Kho vôi, nhà vật dụng   

7 Nhà đặt máy phát điện   

8 Nhà rửa ủng   

9 Tháp nước   

10 Bể nước ngầm 2   

11 Nhà heo hậu bị   

12 Nhà úm   

13 Kho cám trong   

14 Chòi bảo vệ   
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TT Nội dung Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

15 Ô xuất nhập   

II Diện tích sân đường   

DL Đường lùa heo   

D4 Đường nội bộ 4M   

T Tường rào   

III Diện tích ao hồ   

H1 bể BIOGAS   

H2 hồ tùy nghi 1   

H3 Hồ tùy nghi 2   

IV Diện tích cây xanh   

C1 Cây xanh   

Tổng cộng   

 
 

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

✓ Giai đoạn xây dựng. 

- Nguyên vật liệu phục vụ công tác xây dựng được bán tại địa phương. 

- Một số trang thiết bị và máy móc chuyên dụng được cung cấp từ địa 

phương hoặc tại Tp. Hồ Chí Minh. 

✓ Giai đoạn hoạt động. 

- Các máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của dự án sau 

này tương đối thuận lợi, hầu hết đều được bán tại địa phương. Đồng thời, 

khu dự án cũng tương đối gần trung tâm Tp. HCM nên rất thuận lợi cho 

việc mua máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của dự 

án. 

- Khi dự án đi vào hoạt động, các công trình hạ tầng trong khu vực dự án sẽ 

đáp ứng tốt các yêu cầu để dự án đi vào sản xuất. Nên việc vận chuyển 

nguyên liệu và sản phẩm sẽ rất thuận lợi. 

- Điều kiện cung cấp nhân lực trong giai đoạn sản xuất: Sử dụng chuyên gia 

kết hợp với công tác đào tạo tại chỗ cho lực lượng lao động của khu sản 

xuất. 
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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. 

STT Nội dung Diện tích ĐVT 
Số lượng 

(cái) 

  Xây dựng   m2    

I DIỆN TÍCH XÂY DỰNG      

1 
Nhà bảo vệ   m2                              

1  

2 
Nhà sát trùng xe   m2                              

1  

3 
Nhà tắm và nhà để xe   m2                              

1  

4 
Nhà ở công nhân   m2                              

1  

5 
Nhà điều hành nhà ăn trưa 

 
 m2                              

1  

6 
Kho vôi, nhà vật dụng   m2                              

1  

7 
Nhà đặt máy phát điện   m2                              

1  

8 
Nhà rửa ủng   m2                              

1  

9 
Tháp nước   m2                              

1  

10 
Bể nước ngầm 2   m2                              

1  

11 
Nhà heo hậu bị   m2                              

4  

12 Nhà úm   m2    

13 Kho cám trong 
  m2                              

2  

14 Chòi bảo vệ  
 m2                              

3  

15 Ô xuất nhập   m2    
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STT Nội dung Diện tích ĐVT 
Số lượng 

(cái) 

II Diện tích sân đường      

DL Đường lùa heo   m2    

D4 Đường nội bộ 4M   m2    

T Tường rào   m2    

III Diện tích ao hồ      

H1 bể BIOGAS   m2    

H2 hồ tùy nghi 1   m2    

H3 Hồ tùy nghi 2   m2    

IV Diện tích cây xanh      

C1 Cây xanh   m2    

   Hệ thống tổng thể       

1  Hệ thống cấp nước tổng thể   
 Hệ 

thống  

                            

1  

2  Hệ thống cấp điện tổng thể   
 Hệ 

thống  

                            

1  

3 
 Hệ thống thoát nước và xử lý 

nước thải  
  Hệ 

thống  

                            

1  

 

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

1. Giữ đàn lợn nuôi trong môi trường được bảo vệ:  

+ Khu vực chăn nuôi phải cách xa nhà ở;  

+ Có hàng rào ngăn cách với các khu vực khác;  

+ Hạn chế tối đa người lạ đi vào khu vực chăn nuôi;  

+ Trước cổng, trước mỗi dãy chuồng phải có hố sát trùng;  

+ Phải thường xuyên định kỳ tiêu độc khử trùng dụng cụ và khu vực chăn 

nuôi;  

+ Chất thải chăn nuôi được thu gom và xử lý bằng các biện pháp thích hợp.    
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Trang trại nuôi lợn thịt 

2. Chăm sóc nuôi dưỡng và quản lý tốt đàn lợn:  

+ Cung cấp đầy đủ thức ăn chăn nuôi tự chế biến theo kỹ thuật chế biến thức 

ăn chăn nuôi hữu cơ.  

+ Nước uống sạch cho gia lợn;  

+ Chuồng nuôi đúng quy cách và đảm bảo mật độ nuôi hợp lý;  

+ Định kỳ tiêm phòng và tẩy giun sán cho lợn.   

3. Kiểm soát mọi thứ ra vào khu vực chăn nuôi:  

+ Phải biết rõ lai lịch nguồn gốc, tình trạng bệnh tật của đàn lợn mới nhập;  

+ Lợn mới mang về phải nuôi cách ly theo quy định;  

+ Kiểm soát thức ăn chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi đưa vào trại;  

+ Tránh để chim hoang dã, các loài gặm nhấm, chó, mèo, chuột và người lạ 

vào khu vực chăn nuôi.    

4. Sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn cho người sử dụng:  

+ Thời gian ngưng thuốc trước khi bán để giết mổ đúng quy định.  

+ Có sổ sách ghi chép thời gian dùng vắc-xin và thuốc phòng trị bệnh cụ thể 

của từng đàn, cá thể.    

5. Mục tiêu nuôi dưỡng:  

- Tốn ít thức ăn, lợn khỏe mạnh, lớn nhanh.  
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- Chất lượng thịt tốt, tỷ lệ thịt nạc cao, tỷ lệ thịt móc hàm cao, an toàn với 

người tiêu dùng.  

- Chi phí thức ăn thấp nhất bằng cách tự sản xuất thức ăn cho lợn bằng 

nguồn nguyên liệu sẵn có như ngô, khoai, sắn,...vừa tiết kiệm chi phí và đem lại 

nguồn dinh dưỡng cao.    

6. Chọn giống để nuôi lợn thịt:  

- Lợn lai F1 (giữa lợn đực ngoại và cái nội), có khả năng tăng trọng khá, tỷ 

lệ nạc cao hơn lợn nội thuần.  

- Lợn lai 2 máu ngoại, lợn lai 3 và 4 máu ngoại thường thể hiện ưu thế lai 

cao (lớn nhanh hơn, tiêu tốn thức ăn thấp hơn, khả năng chống chịu bệnh tật tốt 

hơn so với giống lợn ngoại nguyên chùng nuôi thịt).  

+ Lợn lai 2 máu ngoại hiện nay là con lai F1 giữa giống lợn Landrace va 

giống lợn Yorkshire.  

+ Lợn lai 3 máu ngoại hiện nay là con lai giữa lợn nái F1 (Landrace x 

Yorkshire) phối với đực lợn Duroc. Lợn lai 3 máu ngoại giảm từ 0,1 – 0,3 kg 

thức ăn/kg tăng khối lượng, rút ngắn thời gian nuôi từ 4 – 6 ngày, tăng tỷ lệ nạc 

từ 1 – 2% so với nuôi lợn thuần chủng.    

Chọn lọc để nuôi thịt: Nên chọn những lợn con:  

- Khỏe mạnh, không có khuyết tật (úng, chân yếu…), lông da mịn màng, 

hồng hào.  

- Thân hình phát triển cân đối (trường mình, rộng lưng, nở ngực, mông to, 4 

chân khỏe).    

7. Nhập giống lợn:  

- Lợn nhập vào trang trại phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy chứng 

nhận kiểm dịch động vật, tiêm phòng vắc xin, thuốc điều trị đã sử dụng (nếu có). 

Tốt nhất nên nhập từ các trại đã có chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Chỉ nên 

mua lợn mới từ 1 đến 2 trại đảm bảo an toàn dịch, hạn chế nguy cơ mang bệnh 

vào trại.    

- Khi lợn về đến trại, phải chuyển lợn xuống ngay, đưa vào khu cách ly để 

nuôi thích nghi. Ghi nhận lại tất cả các biểu hiện bệnh tật của lợn trong quá trình 

nuôi thích nghi.    
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- Sau khi nhập lợn phải lên kế hoạch tiêm phòng cho đàn lợn, quan tâm đến 

một số bệnh như; lở mồm long móng, dịch tả, hội chứng rối loạn hô hấp và sinh 

sản (PRRS),….    

- Cử người thường trực để kịp thời cách ly lợn bị bệnh, nghi có bệnh và điều 

trị những con bị tổn thương do cắn nhau, bị bệnh.    

- Tập cho lợn đi vệ sinh đúng chỗ vào vị trí quy định trong một vài ngày 

đầu.      

8. Kỹ thuật nuôi dưỡng:  

Giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần qua các giai đoạn của lợn thịt: 

Khối lượng cơ thể 

(kg) 
Protein thô (%) Năng lượng trao đổi (ME) kcal 

10-30 17-18 3100-3200 

31 - 60 15 3100 

61 - 100 13 3000 

 

Cách cho ăn, uống:    

- Có thể cho lợn ăn tự do hoặc theo bữa. 

- Đối với lợn nhỏ dưới 30 kg cho ăn 3 bữa/ngày, lợn lớn hơn cho ăn 2 

bữa/ngày.  

- Lợn được cung cấp đầy đủ nước sạch bằng vòi uống tự động.  

- Cho lợn ăn đúng và đủ khẩu phần đối với từng giai đoạn lợn.  

- Cách tính lượng thức ăn cho một lợn thịt/ngày    

Khối lượng 

cơ thể (kg) 

Cách tính lượng thức 

ăn/ngày 

Mức ăn/ngày (kg) 

tính TB cho 1 giai 

đoạn 

Số 

bữa/ngày 

10-30 5,3% x Khối lượng lợn 1,05 3 

31 - 60 4,3% x Khối lượng lợn 2,16 2 

61 - 100 3,4% x Khối lượng lợn 3,07 2 

 

Ví dụ lợn có khối lượng 40 kg lượng thức ăn cần 1 ngày là 40 x 4,3% = 1,72 

kg.    
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Tuy nhiên để chăn nuôi lợn thịt đạt tỷ lệ nạc cao có thể áp dụng khuyến cáo 

cho lợn ăn hạn chế từ ngoài 60 kg khối lượng cơ thể. Mức ăn hạn chế là cho ăn 

giảm hơn từ 15 – 20% so với mức ăn tự do ở trên.    

Định mức ăn hạn chế của lợn thịt        

Khối lượng cơ thể 

(kg) 

Lượng thức 

ăn/con/ngày (kg) 

Hàm lượng Protein và Năng 

lượng trong 1 kg thức ăn 

18 0,9 Protein: 17%-18% 

Năng lượng: 3100 Kcal 
27 1,2 

38 1,5 
Protein: 15% 

Năng lượng: 3100 Kcal 
50 2 

60 2,2 

68 2,3-2,4 

Protein: 13% 

Năng lượng: 3000 Kcal 

75 2,4-2,6 

85 2,6-2,8 

86-100 2,6-2,8 

 

9. Kỹ thuật chăm sóc quản lý đàn lợn thịt:  

9.1. Về chuồng nuôi và mật độ nuôi    

- Chuồng nuôi thoáng mát về mùa Hè và ấm áp về mùa Đông.  

- Nền chuồng cần chắc chắn không trơn trượt, có độ dốc 2-3% để thoát nước 

thải nhanh. Nên sử dụng công nghệ đệm lót sinh học.  

- Chuồng có máng ăn và vòi uống tự động cho lợn; 1 vòi cho 10 lợn, độ cao 

của núm uống tự động phải phù hợp cho từng độ tuổi của lợn thịt.  

- Không nên nuôi lợn với mật độ quá dày, tối đa là 1 con/m2, số lợn/1 ô nên 

từ 10-15 con.  

- Nhiệt độ thích hợp cho lợn thịt từ 10-30 kg là 20-22oC, cho lợn thịt từ 30-

100 kg là 15-16oC.    

9.2. Vệ sinh thú y    

- Tẩy giun sán cho lợn khi 18-22 kg  
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- Kết thúc nuôi 1 lứa lợn cần vệ sinh chuồng trại bằng nước vôi pha loãng 

hoặc các chất sát trùng và để trống chuồng trong thời gian 1 tuần mới nuôi lứa 

khác. 

 - Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định  

Lịch tiêm phòng cho lợn con và lợn thịt    

Loại tiêm phòng Thời gian tiêm (ngày tuổi) 

Tiếm sắt lần 1 3-Feb 

Tiếm sắt lần 2 13-Oct 

Vắc-xin dịch tả lợn lần 1 20 

Vắc-xin dịch tả lợn lần 2 45 

Vắc-xin thương hàn lần 1 20 

Vắc-xin thương hàn lần 2 28-34 

Vắc xin phù đầu  28-35 

Vắc -xin tụ - dấu 60 

 

 



Dự án Nuôi heo gia công và điện mặt trời áp mái 

27 

 

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. 

I.1. Phương án giải phóng mặt bằng. 

Chủ đầu tư sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai theo quy định hiện 

hành. Ngoài ra, dự án cam kết thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của các cơ 

quan ban ngành và luật định. 

I.2. Phương án tái định cư. 

Dự án không tính đến phương án trên. 

I.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 

Dự án chỉ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến dự án như đường 

giao thông đối ngoại và hệ thống giao thông nội bộ trong khu vực. 

II. Các phương án xây dựng công trình. 

Danh mục thiết bị của dự án 

STT Nội dung Diện tích ĐVT 
Số lượng 

(cái) 

  Xây dựng   m2    

I DIỆN TÍCH XÂY DỰNG      

1 
Nhà bảo vệ   m2                              

1  

2 
Nhà sát trùng xe   m2                              

1  

3 
Nhà tắm và nhà để xe   m2                              

1  

4 
Nhà ở công nhân   m2                              

1  

5 
Nhà điều hành nhà ăn trưa   m2                              

1  

6 
Kho vôi, nhà vật dụng   m2                              

1  
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STT Nội dung Diện tích ĐVT 
Số lượng 

(cái) 

7 
Nhà đặt máy phát điện   m2                              

1  

8 
Nhà rửa ủng   m2                              

1  

9 
Tháp nước   m2                              

1  

10 
Bể nước ngầm 2   m2                              

1  

11 
Nhà heo hậu bị   m2                              

4  

12 Nhà úm   m2    

13 Kho cám trong 
  m2                              

2  

14 Chòi bảo vệ   m2                              

3  

15 Ô xuất nhập   m2    

II Diện tích sân đường      

DL Đường lùa heo   m2    

D4 Đường nội bộ 4M   m2    

T Tường rào   m2    

III Diện tích ao hồ      

H1 bể BIOGAS   m2    

H2 hồ tùy nghi 1   m2    

H3 Hồ tùy nghi 2   m2    

IV Diện tích cây xanh      

C1 Cây xanh   m2    

   Hệ thống tổng thể       

1  Hệ thống cấp nước tổng thể    Hệ                             
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STT Nội dung Diện tích ĐVT 
Số lượng 

(cái) 

thống  1  

2  Hệ thống cấp điện tổng thể    Hệ 

thống  

                            

1  

3 
 Hệ thống thoát nước và xử lý 

nước thải  
  Hệ 

thống  

                            

1  

II Thiết bị       

1 Pin mặt trời    
                        

999  

2 Thiết bị chăn nuôi      

3 Thiết bị văn phòng      

4 Thiết bị khác 
 

    

III Con giống 
 

    

1 
Heo giống 

 
                       

1.500  
 

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. 

III.1. Các phương án kiến trúc. 

Căn cứ vào nhiệm vụ các hạng mục xây dựng và yêu cầu thực tế để thiết kế 

kiến trúc đối với các hạng mục xây dựng. Chi tiết sẽ được thể hiện trong giai 

đoạn lập dự án khả thi và Bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án. Cụ thể các nội dung 

như: 

1. Phương án tổ chức tổng mặt bằng. 

2. Phương án kiến trúc đối với các hạng mục xây dựng. 

3. Thiết kế các hạng mục hạ tầng. 
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III.2. Phương án quản lý, khai thác. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc 

Phó giám đốc 

Phòng tổ chức 

hành chính 

Phòng sản 

xuất 

Phòng tài 

vụ 

Kế toán  Vận hành Bảo trì Nhân sự An toàn-môi trường 
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III.2. Giải pháp về chính sách của dự án. 

Trước khi dự án đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ lập kế hoạch tuyển dụng 

lao động kỹ thuật và lao động phổ thông trong khu vực dự án.  

Phương án nhân sự dự kiến:  

Năm Giải trình 1 2 3 4 5 

Mức tăng 

lương 
1% 1 1,01 1,02 1,03 1,04 

Quản lý 1 người x 8 

triệu/tháng 
96.000 96.960 97.920 98.880 99.840 

Kế toán 1 người x 7 

triệu/tháng 
84.000 84.840 85.680 86.520 87.360 

Nhân 

viên 

6 người x 6 

triệu/tháng 
432.000 436.320 440.640 444.960 449.280 

TỔNG 

LƯƠNG   612.000 618.120 624.240 630.360 636.480 

BHYT,B

HXH 

(11%) 11,00% 67.320 67.993 68.666 69.340 70.013 

TỔNG 

CỘNG   679.320 686.113 692.906 699.700 706.493 

 

 

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

+ Tiến độ thực hiện: 12 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, 

trong đó: 

+ Thời gian chuẩn bị đầu tư: 6 tháng 

+ Thời gian lắp đặt hoàn thành dự án: 6 tháng.  

+ Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư và khai thác dự án.  
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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 

 

I. Đánh giá tác động môi trường. 

Về việc thực hiện dự án trong khu vực có tác động đến môi trường và kinh tế 

xã hội cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực.Trong phần báo cáo này chỉ nêu những tác 

động chính có tính chất định tính, định lượng được. 

Nguồn gây tác động đến môi trường ở các giai đoạn thực hiện dự án. 

+ Giai đoạn xây dựng. 

+ Giai đoạn dự án đi vào hoạt động. 

I.1. Các loại chất thải phát sinh. 

I.1.1. Khí thải. 

* Bụi. 

− Trong giai đoạn thi công, nguồn gốc gây ra bụi chủ yếu là do quá trình vận 

chuyển vật liệu xây dựng, bốc dở vật liệu xây dựng, san ủi, quá trình phối 

trộn nghiền, sàng,…Tuy nhiên, trong giai đoạn thi công, do việc san ủi có 

quy mô nhỏ nên lượng xe thi công không nhiều, các loại xe tham gia thi công 

sẽ được các cơ quan có chức năng kiểm định và còn đang trong thời gian 

hoạt động nên ít ảnh hưởng đến môi trường. 

− Trong giai đoạn hoạt động của dự án, việc phát sinh bụi là rất ít. 

* Khí. 

− Trong quá trình thi công, khí thải sinh ra do các loại xe cơ giới, các loại máy 

móc (máy ủi, máy đào, máy xúc,…) trên công trường gây ra… 

− Trong giai đoạn hoạt động: khí thải sinh ra chủ yếu là do xe cơ giới vận 

chuyện nguyên vật liệu vào khu sản xuất, xe vận chuyển sản phẩm đến nơi 

tiêu thụ, các loại xe phục vụ các chuyên gia và nhân viên làm việc tại khu dự 

án. Nhưng mức độ gây ô nhiểm không khí không đáng kể. Các động cơ trong 

khi vận hành thải vào không khí gồm các khí như: CO, CO2., NO2, SO2 và 
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bụi đất. Ngoài ra khi sản xuất máy móc sẽ thải vào môi trường lượng khói 

gây ô nhiễm môi trường. 

− Đồng thời trong giai đoạn sản xuất mùi hôi phát sinh từ xác bã thực vật, 

thuốc BVTV,… nhưng nhìn chung dự án áp dụng quy trình canh tác công 

nghệ cao và khép kín. Chính vì vậy về cơ bản dự án ít ảnh hưởng đến môi 

trường. 

I.1. 2. Nước thải 

− Trong giai đoạn thi công: Nước thải chủ yếu là do nước mưa rửa trôi bụi đất, 

dầu nhờn thất thoát từ các loại xe, máy móc, thiết bị,… 

− Trong giai đoạn hoạt động: Trong quá trình hoạt động lượng nước thải của 

Khu thực nghiệm là không đáng kể vì chủ yếu dự án sản xuất trong nhà lưới 

công nghệ cao. 

I.1.3. Chất thải rắn. 

− Trong giai đoạn thi công: Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công 

như: gạch vỡ, tấm lợp, sà bần,… 

− Trong giai đoạn hoạt động: các chất thải rắn sinh ra bao gồm các chất thải rắn 

sinh hoạt, phế liệu, phế phẩm từ sản xuất (bao bì, ve chai, giá thể thừa,…) bị 

rơi rớt khi sử dụng,…  

I.1. 4. Chất thải khác 

− Dầu nhớt do rò rỉ từ hoạt động của máy móc, thiết bị khi hoạt động. 

− Tiếng ồn do hoạt động của máy móc và nhiệt độ trong quá trình thi công 

công trình sẽ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của những người vận 

hành. 

− Trong giai đoạn hoạt động của dự án: Không sử dụng máy móc lớn nên tiếng 

ồn là không đáng ngại. 

I.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực. 

I.2.1. Biện pháp xử lý chất thải. 

✓ Khí thải. 
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− Để khống chế ô nhiễm tại các nguồn phát sinh bụi, khí thải trong quá trình thi 

công ta có thể thực hiện các giải pháp sau: 

+ Sử dụng xe, máy thi công có lượng khí thải, bụi và độ ồn thấp hơn giới 

hạn cho phép. 

+ Trong quá trình thi công coi trọng công tác vệ sinh công nghiệp như tưới 

nước tạo ẩm để hạn chế bụi trong các bãi chứa nguyên liệu. Thu gom và 

tưới nước thường xuyên các tuyến đường vận chuyển gây rơi vãi cát, đất, 

gây bụi … 

+ Thực hiện che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh bằng hàng rào che 

chắn. Mặt khác trong quá trình hoạt động dự án sẽ áp dụng giải pháp 

trồng cây xanh xung quanh để hạn chế sự lan tỏa của bụi và tiếng ồn. 

− Để khống chế ô nhiễm khí bụi phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án: 

+ Đối với giai đoạn hoạt động của dự án hầu như lượng bụi, tiếng ồn là 

không đáng kể. 

+ Sau khi thu hoạch cây trồng, tàn dư thực vật còn lại cần tiến hành vùi lấp 

lại dưới đất hoặc ủ làm phân hữu cơ để khi phân hủy không gây mùi hôi.  

+ Xác hữu cơ cần được ủ hoai mục, xử lý mùi hôi trước khi đưa vào sử 

dụng để bón cho cây trồng. 

✓ Nước thải. 

+ Trong giai đoạn thi công: Cần kiểm tra kỹ xe, máy móc, thiết bị trước khi 

sử dụng để tránh việc rò rỉ dầu nhớt khi vận hành 

+ Trong giai đoạn hoạt động của dự án: Đối với việc sản xuất, dự án sẽ tuân 

thủ nghiêm ngặt quá trình bón phân, sử dụng thuốc BVTV để hạn chế ô 

nhiễm nguồn nước. 

+ Xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân, nhân viên bằng các hầm tự hoại 

2 ngăn. 

✓ Chất thải rắn. 

− Trong quá trình thi công: Các chất thải rắn như gạch vỡ, tấm lợp, sà bần sẽ 

được sử dụng để san lấp mặt bằng ngay trong quá trình xây dựng. 

− Trong giai đoạn hoạt động:  
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+ Chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu từ sản xuất (bào bì, ve chai,…) phải được 

thu gom xử lý bằng cách chôn lấp hoặc kết hợp với các đơn vị môi trường 

trong khu vực để xử lý. 

+ Tàn dư thực vật sau khi thu hoạch cần được vùi lấp lại dưới đất, hoặc có 

thể ủ làm phân hữu cơ. 

+ Sử dụng phân hữu cơ, giá thể không để rơi rớt, nếu bị rơi vải cần thu lại, 

sau khi bón cho cây cần lấp đất ngay. 

✓  Các chất thải khác. 

+ Cần kiểm tra xe, máy móc, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng để tránh 

thất thoát xăng dầu, nhớt gây ô nhiễm môi trường. 

+ Trong quá trình thi công: cần tiến hành che chắn, trồng cây xanh để hạn 

chế tiếng ồn. 

I.3. Phương án phòng chống sự cố vệ sinh và an toàn lao động. 

Vấn đề vệ sinh an toàn lao động: ngoài các phương án khống chế như trên 

nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm đối với sức khỏe của công 

nhân tại khu vực thực hiện dự án còn có các phương pháp sau: 

+ Kiểm tra và giám sát sức khỏe định kỳ. 

+ Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ 

Y Tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. 

+ Đào tạo và cung cấp thông tin về an toàn lao động. 

Trong quá trình thực hiện, dự án sẽ tuân thủ theo đúng qui định của nhà 

nước về vấn đề môi trường, theo dõi giám sát các thông số về môi trường để có 

phương án xử lý kịp thời. 

II. Giải pháp phòng chống cháy nổ. 

Sử dụng hệ thống chữa cháy vách tường. Dự án trang bị thêm các thiết bị 

chữa cháy bằng tay (bình bọt) + chậu cát được bố trí một cách hợp lý theo tiêu 

chuẩn hiện hành. 
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CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 

 

I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án. (1.000 đồng) 

STT Nội dung Diện tích ĐVT 
Số lượng 

(cái) 
 Đơn giá   Thành tiền  

  Xây dựng      

I DIỆN TÍCH XÂY DỰNG      

1 Nhà bảo vệ      

2 Nhà sát trùng xe      

3 Nhà tắm và nhà để xe      

4 Nhà ở công nhân      

5 Nhà điều hành nhà ăn trưa      

6 Kho vôi, nhà vật dụng      

7 Nhà đặt máy phát điện      

8 Nhà rửa ủng      

9 Tháp nước      

10 Bể nước ngầm 2      

11 Nhà heo hậu bị      

12 Nhà úm      

13 Kho cám trong      
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STT Nội dung Diện tích ĐVT 
Số lượng 

(cái) 
 Đơn giá   Thành tiền  

14 Chòi bảo vệ      

15 Ô xuất nhập      

II Diện tích sân đường      

DL Đường lùa heo      

D4 Đường nội bộ 4M      

T Tường rào      

III Diện tích ao hồ      

H1 bể BIOGAS      

H2 hồ tùy nghi 1      

H3 Hồ tùy nghi 2      

IV Diện tích cây xanh      

C1 Cây xanh      

   Hệ thống tổng thể       

1  Hệ thống cấp nước tổng thể       

2  Hệ thống cấp điện tổng thể       

3  Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải       

II Thiết bị       

1 Pin mặt trời      
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STT Nội dung Diện tích ĐVT 
Số lượng 

(cái) 
 Đơn giá   Thành tiền  

2 Thiết bị chăn nuôi      

3 Thiết bị văn phòng      

4 Thiết bị khác      

III Con giống      

1 Heo giống      

IV Chi phí quản lý dự án      

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      

3 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công      

4 Chi phí thiết kế kỹ thuật      

5 Chi phí thẩm tra dự toán công trình      

6 
Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, 

thiết bị 
     

7 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà 

thầu, đánh giá nhà thầu 
     

9 Chi phí giám sát thi công xây dựng      

10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị      
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STT Nội dung Diện tích ĐVT 
Số lượng 

(cái) 
 Đơn giá   Thành tiền  

11 
Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 
     

VI Chi phí đất      

VII Dự phòng phí      

Tổng 

cộng 
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II. Khả năng thu xếp vốn.  

ĐVT: 1.000 đồng 

STT Nội dung  Thành tiền  

NGUỒN VỐN 

 Tự có - tự 

huy động   

 Vay tín 

dụng  

  Xây dựng    

I DIỆN TÍCH XÂY DỰNG    

1 Nhà bảo vệ    

2 Nhà sát trùng xe    

3 Nhà tắm và nhà để xe    

4 Nhà ở công nhân    

5 Nhà điều hành nhà ăn trưa    

6 Kho vôi, nhà vật dụng    

7 Nhà đặt máy phát điện    

8 Nhà rửa ủng    

9 Tháp nước    

10 Bể nước ngầm 2    

11 Nhà heo hậu bị    

12 Nhà úm    

13 Kho cám trong    

14 Chòi bảo vệ    

15 Ô xuất nhập    

II Diện tích sân đường    

DL Đường lùa heo    

D4 Đường nội bộ 4M    

T Tường rào    

III Diện tích ao hồ    

H1 bể BIOGAS    

H2 hồ tùy nghi 1    

H3 Hồ tùy nghi 2    

IV Diện tích cây xanh    

C1 Cây xanh    

   Hệ thống tổng thể     

1 
 Hệ thống cấp nước tổng 

thể  
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STT Nội dung  Thành tiền  

NGUỒN VỐN 

 Tự có - tự 

huy động   

 Vay tín 

dụng  

2  Hệ thống cấp điện tổng thể     

3 
 Hệ thống thoát nước và xử 

lý nước thải  
   

II Thiết bị     

1 Pin mặt trời    

2 Thiết bị chăn nuôi    

3 Thiết bị văn phòng    

4 Thiết bị khác    

III Con giống    

1 Heo giống    

IV Chi phí quản lý dự án    

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 
   

3 
Chi phí thiết kế bản vẽ thi 

công 
   

4 Chi phí thiết kế kỹ thuật    

5 
Chi phí thẩm tra dự toán 

công trình 
   

6 
Chi phí lập HSMT, HSDT 

mua sắm vật tư, thiết bị 
   

7 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

lựa chọn nhà thầu, đánh giá 

nhà thầu 

   

9 
Chi phí giám sát thi công 

xây dựng 
   

10 
Chi phí giám sát lắp đặt 

thiết bị 
   

11 

Chi phí tư vấn lập báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trường 

   

VI Chi phí đất    
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STT Nội dung  Thành tiền  

NGUỒN VỐN 

 Tự có - tự 

huy động   

 Vay tín 

dụng  

VII Dự phòng phí    

Tổng 

cộng 
     

Tỷ lệ 

(%) 
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III. Phân tích hiệu quả về mặt kinh tế của dự án. 

III.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. 

1. Tổng mức đầu tư của dự án  : XXX 

Trong đó: 

+ Vốn tự có    : XXX 

+ Vốn vay tín dụng             : XXX 

 

2. Dự kiến nguồn doanh thu của dự án, chủ yếu thu từ các nguồn như sau:  

• Doanh thu chăn nuôi heo 

• Doanh thu từ điện mặt trời 

Theo quy định của Chính phủ, Công ty Điện lực địa phương có trách nhiệm 

mua toàn bộ sản lượng điện áp mái của chủ đầu tư và người dân theo đơn giá 

bán điện cố định trong 20 năm đầu là 9.35 cen/1kWh. Tỷ giá quy đổi USD được 

chốt vào ngày 31/12 của năm trước và ban hành giá mua điện cho năm tiếp 

theo. Hiện năm 2019, đơn giá bán điện áp mái quy định là 2.134 đồng/1kWh 

(chưa bao gồm thuế VAT). Hợp đồng được ký kết cố định trong 20 năm. 

+  Các nguồn thu khác thể hiện rõ trong bảng tổng hợp doanh thu của dự án. 

(Phụ lục 3) 

3. 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 lãi vay "" Bảng tính 

4 Chi phí bảo trì thiết bị  0,2%  Tổng mức đầu tư thiết bị 

5 Chi phí quản lí chung 0,5% Doanh thu 

6 Chi phí chăn nuôi heo 15,0% Doanh thu 

7 Chi phí lương "" Bảng tính 
    

 Chế độ thuế %   

1 Thuế TNDN 10  
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III.2. Phương án vay 

-  Số tiền : XXX đồng 

- Thời hạn : 10 năm (120 tháng). 

-  Ân hạn : 1 năm. 

-  Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy từng thời điểm theo lãi suất 

ngân hàng). 

 Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay. 

 

 Chi phí sử dụng vốn     

1 Lãi suất vay – huy động cố định        11% /năm 

2 Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 5% /năm 

3 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 8,4% /năm 

Chi phí sử dụng vốn bình quân được tính trên cơ sở tỷ trọng vốn vay là 

69,4% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu là 30,6%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi 

suất tiền gửi trung bình tạm tính 5%/năm. 

WACC = 
(𝑇ổ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 𝑣𝑎𝑦 𝑋 𝑙ã𝑖 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑣𝑎𝑦)+(𝑇ổ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 ℎ𝑢𝑦 độ𝑛𝑔 𝑋 𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛)

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 đầ𝑢 𝑡ư
 

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  6,16 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được 

đảm bảo bằng  6,16 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 8 đã thu hồi được vốn. Do đó ta phải xã định số tháng của năm thứ 

7. 
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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 6 năm 1 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 =  1,75 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tư 

sẽ được đảm bảo bằng  1,75 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 8,4%). 

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 đã hoàn được vốn và có dư. 

Kết quả tính toán: Tp = 8 năm 5 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. 

+ CFt : Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao. 

Hệ số chiết khấu mong muốn 8,4%/năm. 

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = XXX đồng. Như vậy chỉ trong vòng 15 

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: 52.871.081.000 đồng> 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao. 

P
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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 > 8,40%  như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có 

khả năng sinh lời.  
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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: 

+ 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 

830 triệu đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự 

án. 

+ Giải quyết việc làm nguồn lao động tại chỗ 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. 

- Kính đề nghị các cơ quan có liên quan, quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm 

được triển khai và đi vào hoạt động./. 
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PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

ĐVT: 1.000 đồng 

Phụ lục 1 Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án 
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Phụ lục 2 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. 
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Phụ lục 3 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. 

 

 

 

Phụ lục 4 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. 
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Phụ lục 5 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án. 

 

 

 

Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án.  
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Phụ lục 7 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án 
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Phụ lục 8 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. 

 

  



Dự án Nuôi heo gia công và điện mặt trời áp mái 

54 

 

Phụ lục 9 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. 
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Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy 

 
 

 

 


