
Tãm t¾t B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi 

Dù ¸n: x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ chÊt dÎo 
cña c«ng ty TNHH MTV Nhùa ThiÕu niªn TiÒn phong miÒn trung 

1. Môc tiªu cña dù ¸n 

Më réng t¨ng tr−ëng quy m« c«ng ty, t¨ng c−êng thÞ phÇn cña c«ng ty t¹i khu 

vùc miÒn Trung, c¹nh tranh lµnh m¹nh ®Ó tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña c«ng ty trªn 

thÞ tr−êng ®Ó duy trÞ vÞ thÕ lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu ngµnh Nhùa ViÖt Nam. 

T¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty th«ng qua viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn s¶n 

phÈm tõ H¶i phßng vµo miÒn Trung vµ tËn dông chÝnh s¸ch −u ®·i thuÕ cña Nhµ 

n−íc ®èi víi c¸c khu Kinh tÕ. 

Gi¶m thêi gian giao hµng cho kh¸ch. 

Hç trî C«ng ty CP Nhùa ThiÕu niªn TiÒn Phong trong nh÷ng thêi ®iÓm thiÕu 

hµng do thiÕu ®iÖn hoÆc t¨ng tr−ëng ®ét biÕn nhu cÇu cña thÞ tr−êng. 

2.  Lùa chän h×nh thøc ®Çu t− 

 H×nh thøc ®Çu t− ®−îc lùa chän lµ thµnh lËp c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét 

thµnh viªn mang tªn C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Nhùa ThiÕu niªn TiÒn phong 

MiÒn Trung do C«ng ty CP Nhùa TNTP gãp vèn 100%. 

 H×nh thøc ®Çu t− nµy cã −u ®iÓm: 

+ B¶o toµn lîi Ých cña c«ng ty CP Nhùa ThiÕu niªn TiÒn phong do miÒn Trung 

®· lµ thÞ tr−êng hiÖn t¹i cña c«ng ty. 

+ Ph¸t huy ®−îc lîi thÕ cña C«ng ty Cæ phÇn Nhùa ThiÕu niªn TiÒn phong: Lµ 

doanh nghiÖp Nhùa hµng ®Çu ViÖt Nam, cã n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh, kü thuËt, 

c«ng nghÖ trong viÖc s¶n xuÊt èng nhùa, cã th−¬ng hiÖu rÊt tèt trong thÞ tr−êng 

èng nhùa. 

3.  Lùa chän ®Þa ®iÓm x©y dùng 

- Víi môc tiªu cung cÊp s¶n phÈm cho c¸c tØnh miÒn Trung ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ 

vËn chuyÓn vµ tËn dïng c¸c chÝnh s¸ch −u ®·i thuÕ cña ChÝnh Phñ, C«ng ty sÏ ®Æt 

t¹i Khu C«ng nghiÖp Nam CÊm thuéc Khu Kinh tÕ §«ng Nam tØnh NghÖ An. §©y lµ 

trung t©m cña khu vùc miÒn Trung tÝnh tõ Thanh Hãa ®Õn §· N½ng.  

- Khu kinh tÕ §«ng Nam (KKT §«ng Nam) cã ®iÖn tÝch 18.826,47ha trªn ®Þa 

bµn 18 xÏ, ph−êng thuéc 2 huyÖn Nghi Léc, DiÔn Ch©u vµ thÞ x· Cöa Lß tØnh NghÖ 

An. KKT nµy c¸ch Thñ ®« Hµ Néi 290km, c¸ch ®−êng Hå ChÝ Minh 45km theo quèc 

lé 7, c¸ch cöa khÈu Thanh Thñy 80km, sang Viªng Ch¨n Lµo kho¶ng 250km. 

- §Æc biÖt KKT §«ng Nam n»m tiÕp gi¸p víi ThÞ x· Cöa Lß vµ vïng më réng 

thµnh phè Vinh lµ trung t©m kinh tÕ, v¨n hãa cña vïng B¾c Trung Bé, c¸ch s©n bay 

Vinh 7km, cã quèc lé 1A ®i qua suèt chiÒu dµi KKT, cã C¶ng biÓn Cöa Lß víi c«ng 
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suÊt 3,5 triÖu tÊn/n¨m. Víi vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, trong t−¬ng lai KKT §«ng Nam NghÖ 

An sÏ trë thµnh ®Çu mèi kinh tÕ quan träng cña tØnh NghÖ An, cöa ngâ giao l−u quan 

träng, cã nh÷ng mèi liªn hÖ nhiÒu mÆt cña vïng B¾c Trung Bé, Trung Lµo vµ vïng 

§«ng B¾c Th¸i lan; gÇn ®¶o H¶i Nam, cöa ngâ x©m nhËp vµo c¸c tØnh ven biÓn §«ng 

Nam Trung Quèc. 

- TØnh NghÖ An cã d©n sè trªn 3,1 triÖu ng−êi, trong ®ã cã 1,5 triÖu ng−êi trong 

®é tuæi lao ®éng. NghÖ An còng lµ tØnh cã nhiÒu tµi nguyªn kho¸ng s¶n quý hiÕm nh− 

®¸ v«i tr¾ng lµ nguyªn liÖu ®Çu vµo cña ngµnh s¶n xuÊt èng nhùa. 

- C¸c dù ¸n ®Çu t− vµo Khu kinh tÕ §«ng Nam NghÖ An ®−îc h−ëng c¸c −u 

®·i ¸p dông ®èi víi ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n vµ c¸c Khu 

kinh tÕ theo quy ®Þnh cña luËt ®Çu t−, luËt thuÕ thu nhËp vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c của 

ph¸p luËt hiÖn hµnh. 

- VÒ chÝnh s¸ch thuÕ: C¸c dù ¸n ®Çu t− vµo Khu kinh tÕ ®−îc h−ëng møc thuÕ 

suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 10% ¸p dông trong 15 n¨m kÓ tõ khi dù ¸n b¾t ®Çu 

ho¹t ®éng kinh doanh; miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong 4 n¨m kÓ tõ khi c¸c 

thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% cho 9 n¨m tiÕp theo; h−ëng c¸c −u ®·i vÒ c¸c lo¹i 

thuÕ kh¸c ¸p dông ®èi víi ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. C¸c 

dù ¸n trong Khu kinh tÕ §ång Nam ®−îc miÔn thuÕ nhËp khÈu trong 5 n¨m, kÓ tõ khi 

b¾t ®Çu s¶n xuÊt ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t−, linh kiÖn vµ b¸n thµnh phÈm 

ph¶i nhËp khÈu mµ trong n−íc ch−a s¶n xuÊt ®−îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®¹t tiªu 

chuÈn chÊt l−îng. Gi¶m 50% thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi ng−êi cã thu nhËp cao 

lµm viÖc t¹i khu kinh tÕ. 

- ChÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai: Gi¸ thuª ®Êt b»ng gi¸ thuª ®Êt s¶n xuÊt kinh doanh 

phi n«ng nghiÖp do UBND tØnh NghÖ An quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm thuª ®Êt c«ng chi phÝ 

®Çu t−  x©y dùng h¹ tÇng trong khu kinh tÕ do ng©n s¸ch nhµ n−íc ®Çu t− ®−îc ph©n 

bæ theo h×nh thøc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong thêi h¹n 25 n¨m. C¸c dù ¸n ®Çu t− 

trong Khu kinh tÕ ®−îc miÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt ¸p dông ®èi víi ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn 

kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n quy ®Þnh t¹i ®iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 142/2005/N§-CP 

ngµy 14/11/2005 cña ChÝnh Phñ: miÔn gi¶m 11 n¨m ®èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t− 

vµo Khu kinh tÕ. 

4.  Néi dung kinh doanh 

4.1. S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm 

 C«ng ty míi sÏ ®¸p øng toµn bé dßng s¶n phÈm èng nhùa u.PVC, PE, PPR 

mµ hiÖn nay C«ng ty CP Nhùa TN TiÒn Phong ®ang cung cÊp cho thÞ tr−êng. Cô thÓ 

nh− sau: 

- èng nhùa u.PVC tõ ∅21-∅315 mm 

- èng nhùa PE tõ ∅20-∅160 mm 

- èng nhùa PPR tõ ∅20-∅160 mm 
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Qu¸ tr×nh ®Çu t− s¶n xuÊt sÏ ®−îc chia thµnh 2 giai ®o¹n: giai ®o¹n 1 ®Çu t− nhµ 

x−ëng vµ thiÕt bÞ ®¸p øng c«ng suÊt 13.000 tÊn/n¨m; giai ®o¹n 2 thªm 7.000 

tÊn/n¨m. Tæng c«ng suÊt nhµ m¸y 20.000 tÊn/n¨m. 

4.2. Kinh doanh 

 - C«ng ty CP Nhùa TNTP (c«ng ty mÑ) uû quyÒn cho C«ng ty TNHH MTV 

Nhùa TNTP miÒn Trung (c«ng ty con) b¸n s¶n phÈm cña m×nh t¹i thÞ tr−êng MiÒn 

Trung nh− phô tïng c¸c lo¹i, c¸c cì èng lín mµ c«ng ty MiÒn Trung kh«ng s¶n xuÊt 

vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c. 

 - Kinh doanh nguyªn liÖu Nhùa vµ Hãa chÊt . 

Môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty 

Sản phẩm 2014 2015 2016 2017 2018 ≥≥≥≥ 2019 

ống u.PVC (tấn) 6250 8300 10400 10400 10400 15.700 

Doanh thu ống u.PVC (tỷ đ) 218 291 363 363 363 363 

ống PE 1400 1850 2300 2300 2300 3450 

Doanh thu ống PE (tỷ đ) 71 95 119 119 119 119 

ống PP-R 350 460 576 576 576 850 

Doanh thu ống PPR (tỷ đ) 22 30 37 37 37 37 

Tổng cộng sản lượng (tấn) 8000 10.610 13.276 13.276 13.276 20.000 

Tổng cộng doanh thu (tỷ đ) 311 416 519 519 519 519 

5. Vèn ®iÒu lÖ:120 tû VN§ 

6.  Lùa chän th−¬ng hiÖu s¶n phÈm 

 L« g« vµ th−¬ng hiÖu “Nhùa TiÒn Phong” hiÖn nay lµ mét th−¬ng hiÖu cã uy tÝn 

cao trªn c¶ n−íc. V× vËy l« g« vµ th−¬ng hiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ lÊy th−¬ng 

hiÖu cña “Nhùa TiÒn Phong”. C«ng ty mÑ sÏ lµm v¨n b¶n ph¸p lý cho phÐp c«ng ty 

con sö dông l« g« vµ th−¬ng hiÖu cña m×nh. 

7. Lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ 

ThiÕt bÞ s¶n xuÊt ®−îc ®Çu t− thµnh 2 giai ®o¹n: giai ®o¹n 1 c«ng suÊt 13.000 

tÊn/n¨m sÏ ®−îc sö dông chñ yÕu c¸c thiÕt bÞ cßn d− c«ng suÊt cña Nhµ m¸y t¹i H¶i 

Phßng; giai ®o¹n 2: 7.000 tÊn/n¨m sÏ ®−îc ®Çu t− thiÕt bÞ míi.  

 



 
4 

C¸c thiÕt bÞ chÝnh sÏ chuyÓn vµo MiÒn Trung (giai ®o¹n 1) 

TT Tªn thiÕt bÞ 

Sè l−îng (c¸i) N¨ng suÊt 

(kg/h) 

N¨ng suÊt 

n¨m (kg/n¨m) 

 Giai ®o¹n 1      

I ThiÕt bÞ SX èng u.PVC      

1 M¸y Ðp ®ïn Agros 93 1 600 3,456,000 

2 M¸y Ðp ®ïn 60KR 2 300 3,456,000 

3 M¸y Ðp ®ïn 50KK 3 200 3,456,000 

II ThiÕt bÞ SX èng PE vµ PPR    10,368,000 

1 D©y chuyÒn Monos45 2 250 2,880,000 

III C¸c thiÕt bÞ phô trî     

1 

HÖ thèng m¸y trén 750 lÝt (gåm 

m¸y hót bét lªn phÔu, m¸y trén 

nãng, trén nguéi, xyclon chøa 

bét, m¸y hót bét lªn m¸y ®ïn) 

3 864 13,063,680 

8. Tæ chøc qu¶n lý vµ bè trÝ lao ®éng 

8.1. S¬ ®å qu¶n lý 
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8.2. Nh©n lùc 

§Ó ®¶m b¶o c«ng ty nhanh chãng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ dù kiÕn c«ng ty CP 

Nhùa TN TiÒn phong sÏ cö ng−êi vµo n¾m gi÷ c¸c vÞ trÝ chñ chèt nh−: gi¸m ®èc, phã 

gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr−ëng, tr−ëng c¸c phßng ban, qu¶n ®èc ph©n x−ëng vµ kho¶ng 30 

thî lµnh nghÒ bao gåm c¶ thî c¬ khÝ vµ thî c«ng nghÖ. C¸c vÞ trÝ lao ®éng phæ th«ng 

sÏ tuyÓn lao ®éng t¹i ®Þa ph−¬ng. C«ng nh©n ë vÞ trÝ gi¶n ®¬n cã thÓ sö dông lao 

®éng thêi vô. 

Dự kiến nhu cầu lao động phục vụ cho dự án 

§VT: ng−êi 

Lao ®éng 2014 2015 Từ năm 2016 

Tæng sè 118 188 192 

9. C¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ gi¶i ph¸p ®¶m b¶o 

§Ó s¶n xuÊt èng nhùa u.PVC, PE, PPR cÇn c¸c lo¹i nguyªn sau: 

- Nguyªn liÖu nhùa PE, PPR ®−îc lùa chän cña c¸c nhµ cung cÊp Hµn Quèc vµ 

Arap Xeut. 

- Nhùa PVC ®−îc mua cña 2 doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n−íc lµ TPC VINA vµ 

Nhùa Phó Mü. Ngoµi ra cã thÓ nhËp khÈu tõ Th¸i Lan, NhËt B¶n, §µi Loan,… 

- C¸c chÊt æn ®Þnh cho nhùa PVC ®−îc nhËp khÈu tõ Malaysia vµ Singapore. 

- Cacbonat Canxi dïng nguån tõ nhµ m¸y Hãa chÊt Trµng Kªnh t¹i H¶i Phßng 

vµ cã thÓ t×m kiÕm c¸c nguån kh¸c trong tØnh NghÖ An v× t¹i ®©y ®· cã mét sè 

c«ng ty s¶n xuÊt mÆt hµng nµy. 

Nh− vËy phÇn lín nguyªn liÖu ®−îc nhËp khÈu tõ c¸c n−íc trong khèi ASEAN 

nªn chi phÝ vËn chuyÓn t−¬ng ®èi thÊp, thêi gian giao hµng ®¶m b¶o vµ cã ®−îc −u 

®·i vÒ thuÕ nhËp khÈu. C¸c ®èi t¸c nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Òu lµ c¸c ®èi t¸c ®· cã 

quan hÖ l©u dµi víi c«ng ty CP Nhùa TN TiÒn Phong. 

C«ng ty sÏ ¸p dông h×nh thøc dù tr÷ hÖ thèng ®iÓm ®Æt hµng cho tÊt c¶ c¸c 

lo¹i nguyªn liÖu cña c«ng ty. C«ng ty sÏ tiÕn hµnh ®Æt hµng khi l−îng hµng trong kho 

gi¶m xuèng mét møc nhÊt ®Þnh nµo ®ã (®iÓm dù tr÷ b¸o ®éng). §iÓm dù tr÷ b¸o ®éng 

®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn thêi gian tõ khi ®Æt hµng ®Õn khi nhËn hµng. §èi víi c¸c lo¹i 

nguyªn liÖu cña c«ng ty thêi gian tõ khi ®Æt hµng ®Õn khi nhËn hµng th−êng lµ 30 

ngµy. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt æn ®Þnh c«ng ty dù tr÷ thªm mét l−îng dù tr÷ 

b¶o hiÓm b»ng nhu cÇu nguyªn liÖu trong 15 ngµy. Nh− vËy ®iÓm dù tr÷ b¸o ®éng sÏ 

b»ng nhu cÇu nguyªn liÖu cña 45 ngµy. 

10. C¬ së h¹ tÇng 

10.1. HÖ thèng giao th«ng 
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 Nhµ m¸y n»m trong khu c«ng nghiÖp cã ®−êng giao th«ng thuËn lîi. 

10.2. Nguån ®iÖn 

 C«ng ty chØ dïng lo¹i n¨ng l−îng duy nhÊt lµ n¨ng l−îng ®iÖn. §iÖn do khu 

c«ng nghiÖp cÊp t−¬ng ®èi æn ®Þnh. HiÖn nay ®· cã ®iÖn tíi ch©n c«ng tr×nh. 

10.3. Nguån n−íc 

 N−íc dïng cho s¶n xuÊt èng nhùa chñ yÕu lµ n−íc lµm l¹nh tuÇn hoµn. N−íc 

cÊp bæ xung chñ yÕu lµ do tæn thÊt trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. Ngoµi ra còng cÇn mét 

l−îng n−íc cho sinh ho¹t cña CBCNV. 

 N−íc sö dông lµ n−íc do khu c«ng nghiÖp cÊp. Nguån n−íc cña khu c«ng 

nghiÖp hiÖn nay cßn c¸ch t−êng nhµ m¸y 500m. V× vËy cÇn l¾p ®Æt ngay hÖ thèng 

®−êng n−íc nµy ®Ó cã n−íc phôc vô cho x©y dùng vµ sinh ho¹t. 

§Ó ®¸p øng ®−îc môc tiªu ®Çu t− giai ®o¹n 1 lµ 13.000 tÊn/n¨m, giai ®o¹n 2 thªm 

7.000 tÊn/n¨m lµ 20.000 tÊn/n¨m cÇn diÖn tÝch ®Êt kho¶ng 43.000m2 ®Ó x©y dùng 

nhµ x−ëng vµ kho b·i. 

11. PhÇn x©y dùng vµ thi c«ng x©y l¾p 

T−¬ng øng víi 2 giai ®o¹n ®Çu t− thiÕt bÞ, nhµ x−ëng ®−îc ®Çu t− thµnh 2 giai ®o¹n: 

giai ®o¹n 1 (Nhµ v¨n phßng, nhµ kho, nhµ ph©n x−ëng 1 vµ c¸c nhµ phô trî) ®¸p øng 

c«ng suÊt 13.000 tÊn/n¨m; giai ®o¹n 2 (nhµ ph©n x−ëng 2) ®¸p øng c«ng suÊt 7.000 

tÊn/n¨m. ThiÕt kÕ cña c¸c nhµ x−ëng ®−îc tr×nh bµy chi tiÕt trong thuyÕt minh thiÕt kÕ 

c¬ së.  Dù ¸n n»m trong ®Êt cña Khu c«ng nghiÖp Nam CÊm nªn viÖc ®Òn bï gi¶i 

phãng mÆt b»ng ®· ®−îc Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp thùc hiÖn. 

Dù kiÕn nhµ x−ëng vµ c«ng tr×nh x©y dùng 

TT C«ng tr×nh x©y dùng 
DiÖn tÝch 

(m2) 

§¬n gi¸   

(VN§/m2) 

Tæng gi¸         

(VN§) 

 Giai ®o¹n 1Giai ®o¹n 1Giai ®o¹n 1Giai ®o¹n 1      69,824,250,00069,824,250,00069,824,250,00069,824,250,000 

1 Nhµ v¨n phßng 900 5,000,000 4,500,000,000 

2 Nhµ s¶n xuÊt PX1 8,568 4,000,000 34,272,000,000 

3 BÓ nưíc vµ hÖ thèng hµo r·nh     1,500,000,000 

4 Nhµ m¸y l¹nh, nhµ m¸y nÐn khÝ, trạm điÖn 150 3,000,000 450,000,000 

5 Nhµ nghiÒn phÕ liÖu 300 3,000,000 900,000,000 

6 Gi¸ chøa èng: Lo¹i kÕt cÊu t¹m cã m¸i che 2,160 1,000,000 2,160,000,000 

7 §−êng giao th«ng néi bé (®−êng lo¹i 1),  4,500 1,000,000 4,500,000,000 

8 T−êng rµo, nhµ b¶o vÖ, cæng 900   3,500,000,000 

9 
HÖ thèng cÊp n−íc, tho ţ n−íc, th«ng tin viÔn th«ng 

(tạm tÝnh theo m2 hạ tầng); Ống do A cấp 
23,207 75,000 1,740,525,000 
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10 
HÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y: tạm tÝnh 

theo m2 mặt bằng hạ tầng; Ống do A cấp 
23,207 20,000 464,140,000 

11 Nhµ ¨n, nhµ t¾m, nhµ vÖ sinh 250 5,000,000 1,500,000,000 

12 
Trang bÞ néi thÊt v¨n phßng: T¹m tÝnh theo m2 

x©y dùng 
900 500,000 450,000,000 

13 Nhµ thay ca c«ng nh©n 468 5,000,000 2,340,000,000 

14 B·i ®ç xe « t« con 510 500,000 255,000,000 

15 Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y 200 1,000,000 200,000,000 

 Tæng gi¸ trÞ x©y dùng giai ®o¹n 1     58,731,665,000 

 Chi phÝ san lÊp mÆt b»ng 43,812 115,000 5,038,380,000 

 Chi phÝ thuª ®Êt 43,812 139,534 6,113,250,000 

12. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng vµ hiÖu qu¶ xY héi cña dù ¸n 

Trên cơ sở phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng chất 

lượng môi trường tại khu vực dự án và đánh giá tác động môi trường của Dự án tới môi 

trường cho thấy:  

  - Dự án được thực hiện ở địa điểm thuận lợi về giao thông, phù hợp với quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của khu công nghiệp Nam Cấm nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung..  

- Dự án đáp ứng được các nhu cầu về kinh tế kỹ thuật, về xã hội theo hướng phát 

triển chung của đất nước. Đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp của huyện Nghi Lộc  

cũng như của tỉnh Nghệ An. Dự án thực hiện sẽ mang lại hiệu quả xã hội và hiệu quả 

kinh tế cao, góp phần tăng sản lượng sản phẩm công nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách 

và phù hợp với chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Dự án tạo công việc ổn định cho khoảng 192 lao động, góp phần vào chương trình 

giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo của địa phương. Các sản phẩm mới có chất 

lượng cao sẽ đóng góp vào ngân sách tỉnh nhà hàng trăm triệu đồng. 

- Dự án không ảnh hướng tới an ninh quốc phòng của địa phương. 

Tác động của việc thực hiện dự án đến các yếu tố Tài nguyên và Môi trường khu 

vực, cụ thể là đối với các dạng tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái là nhỏ. Tác động đối 

tới tài nguyên và môi trường đã được con người sử dụng như cấp điện, cấp nước, giao 

thông vận tải, nông nghiệp, thủy lợi, năng lượng, công nghiệp là không đáng kể. Hoạt 

động của dự án xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo có thể sẽ gây ra 

một số tác động xấu đến môi trường nếu không có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. Các tác động đó là: 

- Gây ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn, nước thải trong quá trình thi công xây 

dựng kết cấu hạ tầng. 

- Gây ô nhiễm môi trường không khí  và tiếng ồn từ quá trình sản xuất. 

- Gây ô nhiễm môi trường nước, đất do nước thải sinh hoạt 
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 - Gây ô nhiễm môi trường đất do chất thải rắn sinh hoạt.  

Tuy nhiên các tác động xấu tới môi trường khu vực của dự án là không lớn. Chủ 

dự án cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường trong các giai đoạn dự án. 

13. Dù kiÕn tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n 

TT Thêi gian Néi dung triÓn khai 

1 5/2011 - 11/2011 
T×m hiÓu c¸c khu c«ng nghiÖp t¹i miÒn Trung vµ lùa 

chän ®Þa ®iÓm x©y dùng 

2 11/2011 -  05/2012 LËp dù ̧ n kh¶ thi vµ lµm thñ tôc xin cÊp ®Êt víi khu c«ng nghiÖp 

3 05/2012 -  08/2012 San lÊp mÆt b»ng, x©y t−êng bao 

4 08/2012 - 08/2013 X©y dùng nhµ m¸y 

5 08/2013 - 12/2013 Lắp đặt thiết bị 

6 01/2014 Kh¸nh thµnh nhµ m¸y ®−a vµo s¶n xuÊt 

                                                                                    

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 Dßng tiÒn cña dù ¸n 
         §VT: triÖu ®ång 

Thµnh phÇn N¨m 2013 N¨m 2014 N¨m 2015 N¨m 2016 N¨m 2017 N¨m 2018 N¨m 2019 N¨m 2020 N¨m 2021 N¨m 2022 N¨m 2023 

1. Gi¸ thiÕt bÞ míi vµ nhµ x−ëng -119,859                      

2.Gia t¨ng vèn l−u ®éng   -103,909  -34,636  -34,636  0  0  0  0  0  0  0  

3. Doanh thu   311,726  415,634  519,543  519,543  519,543  519,543  519,543  519,543  519,543  519,543  

4. Chi phÝ vËn hµnh   240,453  327,349  410,348  405,345  410,348  405,345  410,348  405,345  410,348  405,345  

5. Dßng tiÒn tr−íc thuÕ    71,272  88,285  109,194  114,198  109,194  114,198  109,194  114,198  109,194  114,198  

6. KhÊu hao   7,796  7,796  7,796  7,796  7,796  7,796  7,796  7,796  7,796  7,796  

7. L·i vay   18,704  24,938  31,173  31,173  31,173  31,173  31,173  31,173  31,173  31,173  

8. Lîi nhuËn tr−íc thuÕ (5-6-7)   44,772  55,551  70,225  75,229  70,225  75,229  70,225  75,229  70,225  75,229  

9. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp    0  0  0  0  3,511  3,761  3,511  3,761  3,511  3,761  

10. Lîi nhuËn sau thuÕ (8-9)   44,772  55,551  70,225  75,229  66,714  71,467  66,714  71,467  66,714  71,467  

11. Dßng tiÒn t¸c nghiÖp (10+6+7)   71,272  88,285  109,194  114,198  105,683  110,436  105,683  110,436  105,683  110,436  

12. Vèn l−u ®éng thu håi                     173,181  

13. Gi¸ trÞ thanh lý thuÇn cña tbÞ, nhµ x−ëng                     58,034  

14. Dßng tiÒn cña dù ¸n (1+2+10) -119,859  -32,636  53,649  74,558  114,198  105,683  110,436  105,683  110,436  105,683  341,652  

15. HÖ sè chiÕt khÊu 1  0.8475  0.7182  0.6086  0.5158  0.4371  0.3704  0.3139  0.2660  0.2255  0.1911  

16. Dßng tiÒn chiÕt khÊu -119,859  -27,658  38,530  45,378  58,902  46,195  40,909  33,177  29,380  23,827  65,278  

17. Dßng tiÒn chiÕt khÊu luü kÕ -119,859  -147,517  -108,987  -63,609  -4,707  41,488  82,398  115,574  144,954  168,781  234,059  

            

MARR  18%       TM/ héI ®åNG qU¶N tRÞ  

NPV 234,059       Chñ tÞch  

IRR 42.04%        (®� ký)   

Thêi gian hoµn vèn 4 n¨m 2 th¸ng      TrÇn b¸ phóc  

 


