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CHƯƠNG I 

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 

1. Cơ sở pháp lý: 

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

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

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

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

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

đầu tư; 

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

đầu tư xây dựng; 

- Nghị định 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 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về việc hướng 

dẫn thi hành luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về việc quy định 

giá đất; 

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về việc quy định 

thu tiền sử dụng đất; 

-Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về việc quy định 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP.. 

- 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 đầu tư và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; 

- Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc công 

bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu 

công trình năm 2016; 
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- Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn; 

- Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên 

địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 5/09/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc sửa đổi bổ sung một số Điều tại quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kềm theo quyết định 

43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 

15/01/2016 của UBND tỉnh; 

- Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam, về 

Quy trình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Quyết định 389/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam, về 

việc Phê duyệt quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn; 

- Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết 

sử dụng đất (1/2000) giai đoạn III – Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc;  

- Căn cứ Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 22/06/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc Phê duyệt  quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị 

COCO RIVERSIDE tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; 

- Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 14/04/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị COCO RIVERSIDE 

tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; 

2. Sự cần thiết đầu tư: 

Việc đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị COCO RIVERSIDE, thị xã Điện 

Bàn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể: 

- Tạo ra sự đồng bộ hạ tầng giao thông, bảo đảm và phù hợp với quy hoạch 

chung đô thị Điện Bàn đã được phê duyệt. 

- Bố trí, sắp xếp lại dân cư, chỉnh trang đô thị, phát huy hiệu quả trong khai 

thác sử dụng đất và góp phần tạo nên cảnh quan cho khu dân cư. 
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- Đô thị hóa khu vực nông thôn, chuyển đổi ngành nghề theo xu hướng công 

nghiệp, dịch vụ và du lịch. 

- Dự án được đầu tư xây dựng do Doanh nghiệp làm Chủ đầu tư sẽ huy động 

được nguồn lực và khả năng tài chính để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ. 

- Khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng từ nguồn quỹ đất để đầu tư các 

công trình hạ tầng kỹ thuật, giảm căng thẳng nguồn vốn đầu tư từ nguồn Ngân 

sách Nhà nước nhưng vẫn đạt được mục tiêu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo 

định hướng quy hoạch. 
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CHƯƠNG II 

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị COCO RIVERSIDE, thị xã Điện 

Bàn. 

2. Địa điểm xây dựng: Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. 

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất để các cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt. 

4. Đơn vị đăng ký làm Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và 

Dịch vụ An Dương. 

Trụ sở chính tại: số 75 đường Nguyễn Duy Hiệu, Phường Cẩm Châu, Tp. 

Hội An, Quảng Nam. 

Điện thoại, fax:   0905654549 

Email:    anduonghoian@gmail.com 

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

6. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu, vốn vay Ngân hàng thương mại và vốn huy động 

hợp pháp khác. 
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CHƯƠNG III 

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - XÃ HỘI KHU VỰC 

 

1. Đặc điểm địa hình: 

1.1 Vị trí địa lý:  

-  Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch nằm trên địa bàn phường Điện Dương 

thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Giai đoạn III), tỉnh Quảng Nam. Tổng 

diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch là 115.884m2.  

Vị trí khu đất có tứ cận như sau: 

+ Đông giáp : Sông Cổ Cò; 

+ Tây giáp : Khu đô thị Phúc Viên; 

+ Nam giáp : Khu đô thị ven sông Dương Hội; 

+ Bắc giáp : Khu đô thị Đại Dương Xanh & Khu đô thị Ngọc Dương 

CoCo. 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU ĐẤT 

 

Hình1: Vị trí dự án 

1.2 Địa hình khu vực: 

- Khu đô thị COCO RIVERSIDE có địa hình tương đối bằng phẳng và thấp 

dần về phía Đông. Độ cao trung bình so với mặt nước biển khoảng +0,5m. Cao 

độ cao nhất là +2,50m, thấp nhất là -0,13m.  

- Hướng dốc chính theo hướng Tây – Đông. Độ dốc trung bình 0,1-0,2%. 
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- Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Tuy nhiên 

trong khu vực hình thành một số tuyến mương thoát nước tự nhiên, các tuyến 

mương này đều được đào trên mặt đất tự nhiên. Nước mưa chủ yếu chảy tràn trên 

bề mặt, thấm vào đất hoặc theo các ranh tự nhiên chảy tập trung vào các ao hồ do 

dân đào để phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

1.3 Điều kiện địa chất: 

- Khu đất quy hoạch nằm trên nền đất đất ruộng nên sình lầy. Trong quá 

trình xây dựng cụ thể sẽ khảo sát địa chất cục bộ từng công trình để có giải pháp 

xử lý nền móng một cách phù hợp. Trong khu vực qua khảo sát thăm dò các hiện 

tượng địa chấn, sạt trượt không xẩy ra trong vùng. 

1.4 Khí hậu, thủy văn: 

1.4.1 Khí hậu: 

     -  Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm trong vùng khí hậu Trung bộ, nóng 

ẩm và mưa nhiều. Với 2 mùa tương đối rõ rệt; mùa khô và mùa mưa. 

A/. Nhiệt độ : 

- Nhiệt độ trung bình năm: 25,60c 

- Nhiệt độ cao nhất trung bình năm: 29,80c 

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm: 22,70c 

- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 40,90c 

- Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 10,20c 

B/. Lượng mưa : 

- Lượng mưa trung bình năm: 2066mm 

- Những tháng có lượng mưa lớn: tháng 9-11 hàng năm 

- Lượng mưa năm lớn nhất: 3307mm 

- Lượng mưa năm thấp nhất: 1400mm 

- Lượng mưa ngày lớn nhất: 332mm  

- Số ngày mưa trung bình năm: 147 ngày 

- Tháng có ngày mưa trung bình nhiều nhất: 22 ngày (tháng 10 hàng năm). 

C/.  Nắng  

- Số giờ nắng trung bình: 2158 giờ/ năm 

- Số giờ nắng trung bình tháng nhiều nhất: 248 giờ/tháng 

          - Số giờ nắng trung bình tháng thấp nhất: 120 giờ/tháng  
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D/. Gió : 

 - Khu vực có hướng gió thịnh hành là gió Đông và gió mùa Đông Bắc. 

- Hướng gió chủ đạo vào mùa hè là hướng Đông tháng 4 - 9 

- Hướng gió chủ đạo vào mùa đông là hướng Bắc và Tây Nam tháng 10- 3 

- Hướng gió chính trong năm: Đông Nam 

- Tốc độ gió trung bình: 3,3m/s 

- Tốc độ gió mạnh nhất: 40m/s 

 Ngoài ra còn có gió Tây khô nóng xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 8. Mỗi 

tháng có từ 10 đến 15 ngày.     

E/. Độ ẩm không khí : 

- Độ ẩm không khí trung bình năm: 82% 

- Độ ẩm không khí cao nhất trung bình: 90% 

- Độ ẩm không khí thấp nhất trung bình: 75% 

          - Độ ẩm không khí thấp nhất tuyệt đối: 10% 

G/. Lượng nước bốc hơi 

- Lượng bốc hơi trung bình: 1049 mm/năm 

- Lượng bốc hơi trung bình tháng lớn nhất: 226 mm/tháng 

- Lượng bốc hơi trung bình tháng thấp nhất: 62mm/tháng 

H/. Bão : 

- Thường xuyên xuất hiện vào tháng 9, 10 ,11 với cơn bảo cấp 6 đến cấp 

13. Các trận bão thường kèm theo mưa lớn kéo dài. Theo thống kê cho thấy số 

cơn bão đổ bộ vào khu vực chiếm 24,4% toàn bộ số cơn bão đổ bộ vào đất liền từ 

vĩ tuyến 17 trở vào. 

1.4.2 Thủy văn: 

- Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch không có sông, suối. Tuy nhiên cách 

khu vực khoảng 1km đến 3km có 2 dòng sông chảy dọc theo hướng Bắc - Nam là 

sông Vĩnh Điện và sông Cổ Cò - Đế Võng. 

- Sông Vĩnh Điện được nối với sông Hàn ở phía Bắc và sông Thu Bồn ở 

phía Nam, đây là nguồn nước sinh hoạt của Hội An và Vĩnh Điện, đồng thời là 

nguồn nước tưới cho các vùng nông nghiệp. Tuy nhiên, sông Vĩnh Điện về mùa 

khô bị nhiễm mặn và cạn kiệt không bảo đảm cho yêu cầu cấp nước phục vụ dân sinh. 

- Sông Cổ Cò - Đế Võng vốn là một dòng sông cổ nối Đà Nẵng với Hội An 

do ảnh hưởng bởi thuỷ triều dòng sông này đã bị bồi đắp nhiều đoạn và từ năm 
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1943 đã bị tắc, trở thành dòng sông chết. Đoạn phía Bắc hiện là nguồn nước tưới 

cho khu vực lúa xung quanh khu vực Non Nước - Đà Nẵng. Đoạn phía Nam chảy 

ra Cửa Đại - Hội An. Hiện nay con sông này chảy qua khu vực chỉ tồn tại dưới các 

dạng ao hồ, đầm phá. Ngoài ra trong khu vực còn một số nhánh mương nhỏ. 

2. Hiện trạng và các vấn đề xã hội: 

2.1 Hiện trạng của khu vực: 

- Đặc điểm cơ bản của khu vực nghiên cứu đầu tư dự án là cơ sở hạ tầng đơn 

sơ, chưa có hệ thống giao thông, thoát nước, cấp điện tạm bợ, cấp nước, thoát 

nước thải và vệ sinh môi trường. 

- Khu vực có dân cư ít. Điều kiện vệ sinh môi trường chưa tốt, chất thải, rác 

thải không được tập trung xử lý (chỉ được thu gom trên phạm vi dãy nhà dân dọc 

theo tuyến đường ĐT607B). 

2.2 Hiện trạng xây dựng và sử dụng đất đai: 

2.2.1 Hiện trạng xây dựng : 

* Kiến trúc hiện có:  

- Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch không có công trình công cộng, có 01 

Miếu xóm (Tường xây gạch, mái lợp ngói). Hiện trạng công trình nhà ở như sau: 

Nhà xây dựng kiên cố (13 nhà cao 01 tầng, tường xây gạch, mái lợp ngói hoặc 

tôn) và 01 Móng nhà xây bằng gạch ống. 

* Giao thông: 

- Đường giao thông trong khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc loại giao thông 

đường bộ, không có giao thông đường thủy và đường sắt. 

- Giao thông đối ngoại: Tuyến đường bêtông rộng 3,0m ở phía Bắc khu quy 

hoạch. 

- Giao thông đối nội: Có 02 tuyến đường đất rộng 3,0m là đường nội bộ đi vào 

các nhà dân trong khu vực hoặc để phục vụ người dân đi lại canh tác hoa màu. 

* Thoát nước: 

- Trong và ngoài khu vực nghiên cứu quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước 

mưa, nước mưa chảy tự do về chỗ trũng thấp ở phía Đông khu đất lập quy hoạch, 

tự thấm vào lòng đất và thoát ra sông Cổ Cò. 

* Thoát nước thải: 

- Hệ thống thoát nước bẩn trong khu vực chưa có, nước thải sinh hoạt là tự thấm 

trong các hộ dân hoặc chảy tràn ra các chỗ thấp trũng. 

* Cấp nước: 

- Nguồn nước chính hiện nay phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất chủ 

yếu là nguồn nước ngầm (giếng khoan, giếng đào) có độ sâu 5-10m so với mặt đất 
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tự nhiên. Chất lượng nước và trữ lượng nước hiện chưa đánh giá cụ thể, tuy nhiên 

qua khảo sát của các năm trước và thực tế người dân đang sử dụng cho thấy: 

Nguồn nước tương đối tốt, nhưng xét về lâu dài thì chất lượng nước và trữ lượng 

nước không đảm bảo cung cấp, do quá trình phát triển của dân cư, công trình công 

cộng xây dựng ... Nên việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước để phục vụ cho 

nhân dân là rất cần thiết. 

* Cấp điện: 

- Trong phạm vi dự án chỉ có đường dây do người dân ở đây tự kéo để phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt là chủ yếu. 

- Trong và quanh khu vực quy hoạch có các loại đường dây và trạm sau: Đường 

dây 0,4KV nằm trên tuyến đường bê tông 3,0m phía Đông khu quy hoạch. 

2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất: 

- Chức năng sử dụng đất chính trong khu vực là đất ở, đất hoa màu, đất trồng 

lúa ... Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực như sau:         

            BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

Stt Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Đất ở 8.200 7,08 

2 Đất trồng hoa màu 37.945 32,74 

3 Đất thủy lợi 1.894 1,63 

4 Đất trồng lúa 35.590 30,71 

5 Đất trồng bèo, cỏ 30.521 26,34 

6 Đất giao thông 1.734 1,50 

Tổng cộng 115.884 100,00 

3. Đánh giá và kết luận: 

3.1 Thuận lợi: 

- Khu vực lập quy hoạch có tiềm năng về quỹ đất khai thác cho xây dựng và 

phát triển khu dân cư. 

- Khu vực có tiềm năng phát triển vì gần đô thị Hội An và thành phố Đà Nẵng.  

- Hệ thống giao thông đường bộ khá thuận lợi có tuyến ĐT607B, đường du 

lịch ven biển tạo điều kiện tốt cho việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa – xã 

hội của khu vực với bên ngoài. 

- Việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật khá thuận tiện do lân cận có các dự án đã và 

đang triển khai xây dựng. 

3.2 Khó khăn: 
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- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đầy đủ: 

  + Hệ thống giao thông xây dựng chưa đồng bộ, chất lượng kém gây nhiều 

khó khăn trong sinh hoạt của người dân, giao lưu hàng hóa. 

+ Chưa có hệ thống điện chiếu sáng trong khu vực, mạng lưới cấp nước. 

3.3 Kết luận: 

Với tất cả các đặc điểm hiện trạng như đã nêu trên thì việc đầu tư xây dựng 

khu đô thị Coco Riverside tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc là rất thuận lợi 

và phù hợp với định hướng phát triển của đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc nói 

riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung . 
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CHƯƠNG IV 

TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 

1. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về 

việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng” và QCVN 

01:2016/BXD về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật 

đô thị” 

BẢNG CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 

TT Các tiêu chí Tỷ lệ (%) ĐVT Chỉ tiêu 

1 Quy mô dân số  Người 1.000 

2 Đất thương mại dịch vụ 0,93% m2/ng 0,55 

3 Đất ở phân lô 46,91%   

3.1  Đất nhà liên kế (70 - 100) m2/lô  m2/ng 26,67 

3.2 Đất ở biệt thự (150) m2/lô  m2/ng 40,76 

4 
Đất đường hạ tầng giao thông, công 

trình 
41,65% m2/ng 24,79 

5 Đất cây xanh, công viên 2,04% m2/ng 1,22 

6 Tiêu chuẩn đất nhà trẻ, mẫu giáo 3,39% m2/hs 15,0 

7 Tiêu chuẩn cấp nước  l/ng/ngày 120,00 

8 Tiêu chuẩn rác thải  Kg/ng. ngày 0,9 

9 Tiêu chuẩn cấp điện đất ở  KW/hộ 2,00 

10 Tiêu chuẩn cấp điện đất công cộng  W/m2 sàn 30,00 

11 Chiếu sáng đường phố  Cd/m2 0,4-1,2 

2. Yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan và nhu cầu sử dụng đất: 

- Kiến trúc cảnh quan trong khu vực phải hài hòa, đồng thời phải đảm bảo tiêu 

chí chung của Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc là “xanh - sạch - đẹp - sáng”; 

- Kiến trúc các khối công trình hiện đại, hài hòa và thông thoáng; 

- Dọc theo các tuyến đường trồng cây xanh bóng mát trên vỉa hè; 

- Trong các khu công viên bố trí đường đi bộ, sân chơi, trồng cây có bóng mát, 

cây hoa cảnh và cỏ; 

- Trong các khối công trình bố trí thêm cây xanh để điều tiết khí hậu và tạo 

cảnh quan cho khu vực.     

- Ngoài ra, khi xây dựng công trình phải tuân thủ theo các chỉ tiêu chính sau:  

* Đối với công trình công cộng:  

-  Mật độ xây dựng tối đa 50%;  

- Tầng cao xây dựng tối đa 03 tầng;  

- Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10,0m đối với mặt 

chính công trình, lùi so với các ranh giới còn lại tối thiểu 3,0m;  

* Đối với công trình thương mại dịch vụ:  
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- Mật độ xây dựng tối đa 50% ;  

- Tầng cao xây dựng tối đa 07 tầng;  

- Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10,0m đối với mặt 

chính công trình, lùi so với các ranh giới còn lại tối thiểu 3,0m; 

* Đối với công trình nhà ở (liên kế, tái định cư):  

- Mật độ xây dựng tối đa 80% đối với lô đất có diện tích ≥ 100m2/lô, tối đa 

90% đối với lô đất có diện tích <100m2/lô;  

- Tầng cao xây dựng tối đa 04 tầng đối với các lô đất nằm trên trục đường 

20,5m, tối đa 03 tầng đối với các lô đất nằm trên các trục đường còn lại;  

- Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 1,5m (kể cả các lô 

đất có hai mặt tiền);  

- Cốt cao tầng 1 (tầng trệt) là 3,9m tính từ cốt nền xây dựng đến mặt sàn, cốt 

cao từ tầng 2 trở lên là 3,6m; Cốt nền công trình cao không quá cốt vỉa hè tại chỉ 

giới đường đỏ +0,2m; 

* Đối với công trình nhà ở biệt thự:  

- Mật độ xây dựng tối đa 60%; 

- Tầng cao xây dựng tối đa 03 tầng;  

- Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 3,0m (kể cả các lô 

đất có hai mặt tiền);  

- Cốt cao tầng 1 (tầng trệt) là 3,9m tính từ cốt nền xây dựng đến mặt sàn, cốt 

cao từ tầng 2 trở lên là 3,6m; Cốt nền công trình cao không quá cốt vỉa hè tại chỉ 

giới đường đỏ +0,2m; 

*  Đối với khu nhà ở chỉnh trang: 

- Khi xây dựng mới phải tuân thủ theo các chỉ tiêu chính sau:  

+ Mật độ xây dựng tối đa 90%;  

+ Tầng cao xây dựng tối đa 04 tầng đối với các thửa đất tiếp giáp với trục 

đường 20,5m, tối đa 03 tầng đối với các thửa đất tiếp giáp với các trục đường còn 

lại;  

+ Chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 1,5m (kể cả các lô 

đất có hai mặt tiền);  

+ Cốt cao tầng 1 (tầng trệt) là 3,9m tính từ cốt nền xây dựng đến mặt sàn, cốt 

cao từ tầng 2 trở lên là 3,6m; Cốt nền công trình cao không quá cốt vỉa hè tại chỉ 

giới đường đỏ +0,2m;  

- Trường hợp cải tạo, sửa chửa thì quản lý theo hiện trạng. 

* Đối với khu công viên cây xanh:  

- Mật độ xây dựng tối đa 5%;  
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- Tầng cao xây dựng tối đa 01 tầng chủ yếu là các công trình kiến trúc nhỏ 

phục vụ cho hoạt động trong công viên. 
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BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Th

ứ 

tự  

Ký 

hiệu 
Loại đất 

Diện tích 

(m2) 
Số lô 

Mậ

t độ 

XD 

tối 

đa 

(%) 

Tỉ lệ 

(%) 

1 CC ĐẤT CÔNG CỘNG  2.639 1 
 

2,28 

 
CC1 Đất công trình công cộng 2.639 1 50 

 

2 TM ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 1.819 1 
 

1,57 

 
TM Đất thương mại dịch vụ 1.819 1 50 

 

3 LK ĐẤT Ở LIÊN KẾ 32.762 304 
 

28,27 

 
LK1 Đất ở phân lô liên kế lô 24,3mx5m 723 6 80 

 

  LK2 Đất ở phân lô liên kế lô 20,5mx5m 3.196 30 80 
 

 
LK3 Đất ở phân lô liên kế lô 20,0mx5m 866 7 80 

 

 
LK4 Đất ở phân lô liên kế lô 21,0mx5m 5.366 50 80 

 

 
LK5 Đất ở phân lô liên kế lô 21,5mx5m 2.743 26 80 

 

 
LK6 Đất ở phân lô liên kế lô 20,0mx5m 973 8 80 

 

 
LK7 Đất ở phân lô liên kế lô 20,0mx5m 1.192 9 80 

 

 
LK8 Đất ở phân lô liên kế lô 20,0mx5m 3.948 38 80 

 

 
LK9 Đất ở phân lô liên kế lô 20,0mx5m 1.974 19 80 

 

 
LK10 Đất ở phân lô liên kế lô 20,0mx5m 1.287 12 80 

 

 
LK11 Đất ở phân lô liên kế lô 20,0mx5m 2.377 21 80 

 

 
LK12 Đất ở phân lô liên kế lô 19,0mx5m 3.570 36 90 

 

 
LK13 Đất ở phân lô liên kế lô 20,0mx5m 3.113 29 80 

 

 
LK14 Đất ở phân lô liên kế lô 20,0mx5m 1.434 13 80 

 

4 BT ĐẤT Ở BIỆT THỰ 17.902 71 
 

15,45 

 
BT1 Đất ở phân lô biệt thự lô 20,5mx10m 2.663 12 60 

 

  BT2 Đất ở phân lô biệt thự lô 20,0mx10m 2.516 11 60 
 

 
BT3 Đất ở phân lô biệt thự lô 21,1mx10m 816 3 60 

 

 
BT4 

Đất ở phân lô biệt thự lô 20,0m -> 25,0m 

x10m 
809 3 60 

 

 
BT5 

Đất ở phân lô biệt thự lô 25,0mx10m/ 27,0m 

x10m 
2.343 7 60 
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BT6 Đất ở phân lô biệt thự lô 18,0mx10m 2.389 11 60 

 

 
BT7 

Đất ở phân lô biệt thự lô 25,0mx10m/ 20,0m 

x12m/ 

16,8m x 12m 

4.910 19 60 
 

 
BT8 

Đất ở phân lô biệt thự lô 15,0mx10m/ 

20,0mx12m/ 

22,0m x 13m 

1.456 5 60 
 

5 CT ĐẤT Ở CHỈNH TRANG 6.433 3 
 

5,55 

 
CT1 Đất ở chỉnh trang 4.915 1 90 

 

 
CT2 Đất ở chỉnh trang 1.006 1 90 

 

 
CT3 Đất ở chỉnh trang 512 1 90 

 

6 TDC ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ 1.257 10 
 

1,08 

 
TDC Đất ở tái định cư lô 20,0mx6m 1.257 10 80 

 

7 CX ĐẤT CÂY XANH  6.440 6 
 

5,56 

 
CX1 Đất công viên cây xanh  1.488 1 5 

 

 
CX2 Đất khuôn hoa viên  325 1 5 

 

 
CX3 Đất khuôn hoa viên  341 1 5 

 

 
CX4 Đất khuôn hoa viên  341 1 5 

 

 
CX5 Đất khuôn hoa viên  3.270 1 5 

 

 
QT Quảng trường 675 1 5 

 

8 
 

ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 46.632 
  

40,24 

TỔNG CỘNG 115.884   100,00 
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BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI 

 

Thứ tự Ký hiệu Loại đất Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

1 CC Đất công cộng 2.639 2,28 

2 TM Đất thương mại dịch vụ 1.819 1,57 

3 LK Đất ở liên kế 32.762 28,27 

4 BT Đất ở biệt thự 17.902 15,45 

5 CT Đất ở chỉnh trang 6.433 5,55 

6 TDC Đất ở tái định cư 1.257 1,08 

7 CX Đất cây xanh 6.440 5,56 

8 
 

Đất hạ tầng kỹ thuật 46.632 40,24 

Tổng cộng 115.884 100,00 
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CHƯƠNG V 

KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP  

1. Quy mô công trình: 

Tổng diện tích đất dự kiến quy hoạch : 115.884m2. 

Quy mô dân số     : 1.500 người. 

2. Giải pháp thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: 

2.1 San nền: 

- Khu vực thiết kế có cao độ tự nhiên thấp nhất -0,13m, cao nhất +2,50m. 

- Cao trình thiết kế tim đường đảm bảo khớp nối theo quy hoạch 1/2000 của 

Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Giai đoạn III), vừa đảm bảo khối lượng san 

lấp kinh tế nhất. 

- Cao độ thiết kế tim đường cao nhất là +3,10m và thấp nhất là +2,80m. 

- Độ dốc dọc theo từng tuyến đường cụ thể phụ thuôc vào diện tích thu gom 

nước mặt của từng tuyến mương dọc trên đường. 

- Giải pháp san nền: Khu vực được san lấp theo hướng thấp dần từ Tây sang 

Đông. 

- Vật liệu dùng để san nền là đất san gạt tại chỗ và vận chuyển đất còn thiếu về 

đắp. Tiến hành đắp theo từng lớp với độ dày trung bình 20-30cm, độ chặt san nền 

K=0,85. 

- Khối lượng san nền: 

+ Đất đào: 00,00m3 

+ Đất đắp: 277.606,15m3 

2.2 Cấp nước: 

2.2.1 Các tiêu chuẩn áp dụng: 

QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt nam Quy hoạch Xây 

dựng; 

QCXDVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ 

tầng kỹ thuật đô thị;  

TCXDVN 33: 2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

TCVN 2622: 1995 Tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy. 

2.2.2 Tính toán nhu cầu dùng nước: 
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          - Nước cấp cho khu chủ yếu phục vụ cho các nhu cầu cấp nước sinh hoạt, 

công trình công cộng, nhu cầu chữa cháy, nhu cầu tưới đường, nhu cầu tưới cây 

(theo TCVN 33:2006). Cụ thể như sau: 

 - Nước cấp sinh hoạt trong khu được chọn theo quy chuẩn của khu có mức 

độ tiện nghi ở mức khá (q = 150l/ng/ngđ).  

 - Nước tưới cây rửa đường lấy 10% nước cấp cho sinh hoạt. 

 - Lượng nước chữa cháy được căn cứ vào số đám cháy và lưu lượng cần 

thiết để dập tắt các đám cháy trong thời gian tối đa là 3h (với khu vực này có diện 

tích < 300ha, ta chọn 01 đám cháy đồng thời với lưu lượng yêu cầu mỗi đám cháy 

là 15l/s). 

- Lượng nước rò rỉ và dự phòng lấy bằng 10% nước cấp cho toàn khu vực. 

          * Tiêu chuẩn cấp nước lấy theo TCXDVN 33:2006 

         Khu vực quy hoạch thiết kế thuộc đô thị lọai 3 với 

          + Tiêu chuẩn cấp nước sinh họat Qsh = 150 l-người/ng đ 

          + Nước phục vụ công trình công cộng (tưới cây, rửa đường,..) 

          + Nước dự phòng, rò rỉ = 10%∑Q 

          * Tính toán nước cấp cho sinh hoạt: 

    1000

t. cQN
Qsh 

 (m3/ng.đ) 

          Trong đó: 

   - Qtc Tiêu chuẩn cấp nước sinh họat Qtc = 150 l-người/ng đ 

   - N: Dân số dự kiến, N = 1500 người. 

         Vậy 

  Qsh = 1500 x150/1000 = 225 (m3/ng.đ) 

        * Tính toán nước dùng cho công cộng 

           Qcc = 10%Qsh = 22,5 (m3/ng.đ)      

        * Tính toán nước dùng cho tưới cây rửa đường: 

           Qtcrd = 10%Qsh = 22,5 (m3/ng.đ) 

        * Tính toán nước dùng cho dự phòng rò rỉ: 

Qrr= 10% (Qsh + Qtcrd) = 10% (225 + 22,5) = 24,75 (m3/ng.đ) 

        * Tính toán nước dùng cho chữa cháy 

Qcch = N x qcc x 3h = 1x15 x 3 x 3600/1000 = 162m3. 

  N: Số đám cháy xảy ra đồng thời 

  Qcc: Lưu lượng nước chữa cháy tính theo cấp bậc chịu lửa = 15l/s 
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  3h: Lượng nước dự trữ cháy trong 3 giờ 

* Tổng nhu cầu dùng nước: 

 ∑Q=Qsh+Qcc+Qtcrd + Qrr+ Qcch=225+22,5+24,75+162= 434,25 (m3/ng.đ) 

Lấy tròn: 435,0 m3/ng.đ 

2.2.3 Hệ thống cấp nước: 

- Nguồn cấp: Sẽ có 07 điểm đấu nối chính và khớp nối với mạng lưới cấp 

nước của Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc thông qua tuyến ống truyền tải 

D160mm theo quy hoạch chung nằm trên tuyến đường quy hoạch nối với các dự 

án lân cận. 

- Quy mô mạng lưới: Các tuyến ống cấp nước cho nội khu chọn các chỉ tiêu kỹ 

thuật tính toán phù hợp với mạng cấp nước cấp IV. 

- Đường ống cấp nước trong khu vực, toàn bộ sử dụng ống HDPE nối ống 

theo phương pháp hàn và phụ kiện Hdpe. Đối với ống cấp nước qua đường để 

đảm bảo được ống cấp nước không bị hư hỏng dưới tải trọng xe bố trí các ống 

lồng bằng thép đen có sơn chống gỉ tại các vị trí qua đường. Đường kính ống thoả 

mãn các yêu cầu về kinh tế và kỹ thuật theo tiêu chuẩn ngành TCXD 33-2006 

được xác định căn cứ vào việc tính toán thuỷ lực mạng lưới cấp nước. 

- Trên các trục đường tại các ngã ba, ngã tư và phía trước các công trình công 

cộng bố trí các trụ nước chữa cháy khoảng cách 2 trụ 150m và tối đa là 200m, bố 

trí những vị trí thuận lợi cho xe chuyên dùng lấy nước khi có sự cố. Các họng cứu 

hoả lấy trên các tuyến  ống có đường kính D=> 100. 

- Số lượng họng cứu hoả: 08 họng. 

- Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên vỉa hè, gần phía chỉ giới xây dựng 

và nằm cách chỉ giới xây dựng khoảng cách từ 0,5m đến 1.0m tuỳ theo mặt cắt 

vỉa hè và đường kính ống thiết kế. 

- Giải pháp tổ chức mạng lưới: Dùng mạng lưới hỗn hợp, kết hợp giữa mạng 

lưới vòng và mạng lưới cụt tuỳ thuộc theo việc tổ chức mạng lưới và số các điểm 

đấu nối cấp nước. 

- Trên các trục đường ống cấp nước có đường kính D  100mm bố trí các trụ 

chữa cháy, khoảng cách 2 trụ 150-200m, bố trí tại những vị trí thuận lợi cho xe 

chuyên dùng ra vào lấy nước khi có sự cố. 

- Tại các vị trí đấu nối với tuyến ống nhánh có bố trí các khoá để điều tiết lưu 

lượng và quản lý mạng khi có sự cố xảy ra. 

- Tại các vị trí thấp trên mạng lưới cấp nước có bố trí van xã cặn để thuận lợi 

khi xúc rửa đường ống cấp nước, trên các vị trí cao có bố trí van xã khí để thoát 

khí trong mạng lưới thoát nước. 
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          - Đoạn ống cấp nước khi qua đường giao thông được đặt trong ống lồng 

bằng thép đen có sơn chống gỉ, đường kính ống lồng thoả mãn Dlồng = Dcấp 

nước + 100mm.                                  

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CẤP NƯỚC 

Stt Loại vật tư Khối lượng Đơn vị 

1 D160 HDPE 265,0 m 

2 D110 HDPE 1.433,0 m 

3 D63 HDPE 3.130,0 m 

4 Họng cứu hoả 08 cái 

  

2.3 Giao thông: 

2.3.1 Nguyên tắc thiết kế: 

- Bảo đảm sự lưu thông thuận lợi trong nội bộ khu vực, giữa các khu chức 

năng với khu chức năng, đối nội và đối ngoại. 

- Tuân thủ các quy định tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông đô thị. 

- Quy trình thiết kế: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054 - 2005.  

- Quy phạm thiết kế: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104 : 2007. 

- Quy phạm thiết kế: Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22 TCN 

211-06. 

2.3.2Thiết kế mạng lưới giao thông: 

- Mạng lưới giao thông trong khu quy hoạch theo kiểu bàn cờ, rất thuận tiện 

cho việc lưu thông giao thông cũng như tạo được sự thông thoáng cho khu vực. 

- Giao thông chính trong khu vực là Tuyến đường quy hoạch 20,5m và 13,5m 

(ven sông) xuất phát từ hướng Bắc – Nam rất thuận tiện cho việc lưu thông. 

- Giao thông đối nội trong khu vực là các tuyến đường ngang và dọc vuông 

góc với tuyến đường chính. 

- Mặt cắt đường trong khu gồm các tuyến đường như sau: 

  . Đường 20,5m = 5,0m + 10,5m + 5,0m; 

  . Đường 17,5m = 5,0m + 7,5m + 5,0m; 

  . Đường 15,5m = 4,0m + 7,5m + 4,0m; 

  . Đường 13,5m = 3,0m + 7,5m + 3,0m; 

  . Đường 13,5m = 6,0m + 7,5m + 0,0; 

  . Đường 32,0m = 6,0m + 7,5m + 5,0 + 7,5m + 6,0m. 

* Giao thông đối ngoại: 
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- Tuyến đường đối ngoại dự án khu đô COCO RIVERSIDE là tuyến được đấu 

nối với tuyến đường đối ngoại của khu đô thị Đại Dương Xanh nối với đường 

tỉnh ĐT607B có bề rộng là: Bnền = 20,5m (5.0m + 10.5m + 5m). 

* Giao thông nội bộ: 

- Gồm các trục đường có mặt cắt: 

 + Đường 17,5m = 5,0m + 7,5m + 5,0m; 

 + Đường 15,5m = 4,0m + 7,5m + 4,0m; 

 + Đường 13,5m = 3,0m + 7,5m + 3,0m; 

 + Đường 13,5m = 6,0m + 7,5m + 0,0; 

 + Đường 32,0m = 6,0m + 7,5m + 5,0 + 7,5m + 6,0m. 

- Các thông số kỹ thuật: 

+ Độ dốc dọc tối đa: imax = 4%. 

 + Độ dốc dọc tối thiểu: imin = 0.3%. 

 + Độ dốc ngang mặt đường: i = 2%. 

 + Độ dốc ngang vỉa hè: i = 2%. 

 + Cao độ vỉa hè +0.15m so với mặt đường. 

 + Tầm nhìn góc đường trục chính: L = 30m - 40m. 

 + Tầm nhìn góc đường khu vực, nội bộ: L = 20m. 

 + Bán kính bó vỉa: R = 7.5m - 15m  

+ Bán kính đường cong tổi thiểu: R = 15m 

3. Giải pháp kết cấu:   

 * Đường phố gom:  Bao gồm các mặt cắt sau: 

TT Loại đường 
Mặt 

cắt 

Chiều 

dài (m) 

Rộng 

mặt (m) 

Rộng lề 

(m) 

Phân cách 

(m) 

1 20,5m 1 -1  511,34 10,5 5,0 + 5,0 0,0 

2 17,5m 2 -2  307,48 7,5 5,0 + 5,0 0,0 

+ Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 120 Mpa. 

+ Tải trọng trục tiêu chuẩn: P = 10T 

+ Đường kính vệt bánh xe tiêu chuẩn D = 36 cm 

+ Áp lực bánh xe: p = 6 daN/cm2 

 Trên cơ sở các thông số kỹ thuật, tính toán lựa chọn kết cấu mặt đường bê 

tông nhựa như sau: 

+ Bê tông nhựa C12.5 dày 5cm 

+ Tưới nhựa dính bám 0.5kg/m2 
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+ Bê tông nhựa C19 dày 7cm 

+ Tưới nhựa thấm dính bám 1kg/m2 

+ Cấp phối đá dăm loại I dày 25cm 

+ Đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm 

+ Đất nền tự nhiên đầm chặt K95. 

* Đường phố nội bộ:  Bao gồm mặt cắt sau: 

TT Loại đường 
Mặt 

cắt 

Chiều 

dài (m) 

Rộng 

mặt (m) 

Rộng lề 

(m) 

Phân cách 

(m) 

1 15,5m 3 - 3 999,87 7,5 4,0 + 4,0 0,0 

2 13,5m 4 - 4 533,39 7,5 3,0 + 3,0 0,0 

3 13,5m 5 - 5 294,10 7,5 6,0 + 0,0 0,0 

4 32,0m 6 - 6 111,46 15,0 6,0 + 6,0 5,0 

+ Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 100 Mpa. 

+ Tải trọng trục tiêu chuẩn: P = 10T 

+ Đường kính vệt bánh xe tiêu chuẩn D = 33 cm 

+ Áp lực bánh xe: p = 6 daN/cm2 

 Trên cơ sở các thông số kỹ thuật, tính toán lựa chọn kết cấu mặt đường bê 

tông nhựa như sau: 

+ Bê tông nhựa hạt C12.5 dày 7cm 

+ Tưới nhựa thấm dính bám 1kg/m2 

+ Cấp phối đá dăm loại I dày 25cm 

+ Đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm 

+ Đất nền tự nhiên đầm chặt K95. 

- Bó vỉa bê tông M200 đổ tại chổ. 

- Vỉa hè lát gạch block. 

 - Hố trồng cây 1,0m x1,0m, khoảng cách 10,0m hoặc 12,0m một hố tùy 

theo lô đất (không nên xây hố trồng cây ở mặt trước giữa lô đất mà xây tại vị trí 

ranh giới giữa hai lô đất), không bố trí hố trồng cây tại vị trí ngã ba, ngã tư. 

2.4 Hệ thống thoát nước: 

2.4.1 Tiêu chuẩn áp dụng: 

QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây 

dựng; 

QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị; 
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TCVN 7957-2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài. 

Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 về thoát nước thải và xử lý nước 

thải; 

Các tài liệu khác có liên quan. 

2.4.2 Nguyên tắc thiết kế: 

Đảm bảo thoát nước mưa tốt, giao thông thuận lợi, an toàn.  

Khớp nối các quy hoạch, dự án đã phê duyệt có liên quan. 

Phù hợp với tổ chức hệ thống thuỷ lợi và tiêu ngập úng của khu vực. 

Không làm xấu hơn các điều kiện địa chất công trình, điều kiện địa chất thủy 

văn. 

* Hướng thoát nước: 

         + Thoát nước mưa: Dựa theo hiện trạng các tuyến đường đã xây dựng và 

quy hoạch, định hướng thoát nước của lưu vực cũng như định hướng chung của 

Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, hướng thoát tập trung về hướng Đông sau đó 

xả ra sông Cổ Cò.  

      + Thoát nước bẩn: Nước thải sinh hoạt từ nhà dân sau khi được xử lý bằng 

bể tự hoại sau đó đổ ra hệ thống thoát nước mưa chạy dọc theo các trục đường. 

Tổng lưu lượng nước thải thoát ra lấy bằng tổng lưu lượng nước cấp cho sinh 

hoạt. 

 Chiều dài hướng chảy, độ dốc và khẩu độ các đoạn mương xem bản vẽ mặt 

bằng bố trí thoát nước. 

Kết cấu: Móng M100 đá 4x6, thân M150 đá 2x4, đan M200 đá 1x2. 

* Mương dọc: 

Tần suất thiết kế P=2% 

- Khẩu độ mương từ 0,6m - 1,5m. 

- Kết cấu: Kiểu cống tròn, thi công lắp ghép. Với những đoạn đường cong 

sử dụng mương hộp thi công đổ tại chổ. Móng M100 đá 4x6, thân M150 đá 2x4, 

đan M200 đá 1x2. 

- Hố ga bố trí cách khoảng 20m/hố. Kết cấu thân hố ga bằng bêtông M150, 

móng hố ga bằng bêtông M150, đan bêtông cốt thép M200. 

* Cống: 

- Khẩu độ cống ngang đường theo lưu lượng các nhánh mương đổ vào. 

- Số lượng cống: Tổng cộng có 20 cái, khẩu độ 0,6m - 1,5m. 

- Kết cấu: Kiểu cống hộp, hộp cống bêtông cốt thép M200 thi công đổ tại 

chỗ. 

* Công thức tính toán thuỷ lực như sau: 



Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị COCO RIVERSIDE 

 

 
  Trang 24/40

  

   Q = q.  . F 

Trong đó:  + Q: Lưu lượng tính toán cống (l/s). 

  + q: Cường độ mưa tính toán (l/s/ha) 

  + : Hệ số dòng chảy, lấy  = 0,7 

  + F: Diện tích lưu vực (ha). 

Thời gian cho phép tràn cống là p = 2 năm. 

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC 

STT 
Kích thước cống 

(mm) 

Tổng chiều 

dài (m)  
Hố ga  

1 B350 1.891,0 94 

2 D600 2.606,0 130 

3 D800 921,0 46 

4 D1000 225,0 11 

5 D1200 88,0 4 

6 D1500 419,0 20 

 Cống thoát nước qua đường 

7 BxH=600xH 52,5 10 

8 BxH=800xH 66,0 10 

9 BxH=1000xH 24,0 04 

10 BxH=1200xH 36,5 04 

11 BxH=1500xH 80,0 12 

 

2.5 Thu gom chất thải rắn 

- Rác thải và chất thải rắn của các nhà dân sẽ được thu gom và vận chuyển đến 

bãi rác bằng xe chuyên dụng do công ty vệ sinh môi trường thực hiện. 

2.6 Hệ thống điện: 

2. 6.1 Phạm vi của dự án: 

- Bản đồ Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500) Khu đô thị COCO RIVERSIDE. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam  (QCXDVN 01:2008/BXD). 

- Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án. 

- Bản đồ quy hoạch các các dự án lân cận. 

2.6.2 Nguồn điện và lưới điện: 
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Sử dụng nguồn từ lưới trung áp thuộc đường dây 480-E153 thuộc trạm biến áp 

110kV Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. Đường dây 22kV xây dựng mới 

được đấu nối vào đường dây 480-E153 nhánh đi cấp điện khu vực Hội An. 

2.6.3 Quy mô và giải pháp kỹ thuật lưới điện: 

* Dự báo nhu cầu phụ tải:  

TT Hạng mục 
Khối 

lượng 
Chỉ tiêu 

Công suất 

(kW) 

1 Đất ở phân lô 304 lô 2kW/hộ 608 

2 Đất ở tái định cư 10 lô 2kW/hộ 20 

3 Đất ở biệt thự 71 lô 5kW/hộ 355 

4 Công trình công cộng  35%Psh 344.05 

5 Tổng cộng   1327.05 

6 Hệ số đồng thời   0.7 

7 Hệ số công suất   0.8 

8 Công suất yêu cầu   1092.8647 

* Kết luận: Theo kết quả tính toán trên, chọn 02 trạm biến áp có tổng công 

suất 1120kVA để cấp điện cho dự án. 

* Giải pháp kỹ thuật: 

a)  Phần ĐZ trung áp: 

- Dây dẫn: Do công trình nằm trong khu dân cư nên để an toàn cho người và 

các phương tiện giao thông, dây dẫn chọn loại dây nhôm bọc tiêu chuẩn 

12,7/22(24)kV, cách điện XLPE. Phụ kiện dây dẫn phù hợp với điện áp vận  

hành. 

- Cột điện : Dùng cột BTLT 14 mét, tim tuyến cách bó vỉa 1,0 mét. Cột néo 

cuối dùng cột sắt 12,1 mét kết hợp đặt trạm biến áp. 

- Móng cột: Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ chôn ngầm dưới đất. 

- Tiếp địa : Dùng tiếp địa cọc tia hỗn hợp hoặc tiếp địa khoan giếng, các chi 

tiết tiếp địa phải được mạ kẽm để chống rỉ, tiếp địa có trị số theo quy phạm.   

b)  Phần trạm biến áp : 

- Cấp điện áp : 22/0,4kV 

- Tổng công suất trạm : 1280 kVA (4 máy 320kVA). 

- Trạm biến áp được xây dựng theo kiểu treo trên một cột sắt 12,1 mét của 

đường dây trung áp, trạm đặt ngoài trời, không có tường rào bảo vệ. 

c) Phần đường dây hạ áp : 
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- Đi nổi: 

+ Dây dẫn: Dùng cáp nhôm vặn xoắn ABC, cách điện XLPE-0,6/1kV. 

+ Cột điện : Dùng cột có sẵn của đường dây trung áp và cột BTLT 8,4 mét, 

tim tuyến cách bó vỉa 1,0 mét. Cột néo góc, néo cuối dùng 2BTLT 8,4 mét.  

+ Móng cột: Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ chôn ngầm dưới đất. 

+ Tiếp địa : Dùng tiếp địa khoan giếng, các chi tiết tiếp địa phải được mạ 

kẽm để chống rỉ, tiếp địa có trị số theo quy phạm.    

+ Bán kính cấp điện không quá 400m. 

- Đi ngầm: 

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp ngầm hạ thế loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC -

0,6/1kV. Cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE và được chôn trực tiếp 

trong đất, phía trên có lớp cảnh báo cáp ngầm theo quy phạm. 

d)  Phần ĐZ chiếu sáng: 

- Đi nổi: 

+  Dây dẫn: Dùng cáp nhôm vặn xoắn ABC, cách điện XLPE-0,6/1kV. 

+ Cột đèn: Dùng cột có sẵn của đường dây trung, hạ áp và cột BTLT 8,4 

mét, tim tuyến cách bó vỉa 1,0 mét.  

+ Đèn: Dùng đèn SODIUM hai cấp công suất 150W/100W-220V ánh sáng 

vàng. 

+ Cần đèn: Bằng chụp cần đèn và cần đèn gắn lên cột bằng xà kẹp cần đèn 

được mạ kẽm nhúng nóng. 

+ Móng cột: Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ chôn ngầm dưới đất. 

+ Tiếp địa: Dùng tiếp địa khoan giếng, các chi tiết tiếp địa phải được mạ 

kẽm để chống rỉ, tiếp địa có trị số theo quy phạm.   

- Đi ngầm : 

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp ngầm hạ thế loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC -

0,6/1kV. Cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE và được chôn trực tiếp 

trong đất, phía trên có lớp cảnh báo cáp ngầm theo quy phạm. 

+ Cột: Chiếu sáng đường giao thông sử dụng cột thép mạ kẽm nhúng nóng 

cao 8 mét cần kép, cần ba tùy theo từng vị trí. 

+ Móng cột: Bằng bêtông cốt thép đúc tại chỗ. 

+ Tiếp địa: loại cọc tia hỗn hợp bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, trị số 

theo quy phạm. 
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2.6.4 Quy mô hệ thống cấp điện: 

Thứ tự Hạng mục Khối lượng 

1 ĐZ trung áp đi nổi 850 m 

2 ĐZ hạ áp đi nổi 3300 m 

3 ĐZ chiếu sáng đi nổi 2100 m 

4 ĐZ hạ áp đi ngầm 200 m 

5 ĐZ chiếu sáng đi ngầm 300 m 

6 Trạm biến áp 22/0,4kV-560kVA 02 Trạm 

2.6 Cây xanh và vệ sinh môi trường: 

2.6.1 Cây xanh, công viên 

Trồng cây xanh dọc hai bên vỉa hè của các trục đường. Cây xanh được trồng là 

loại cây tạo bóng mát, chịu gió bão tốt và có tán lá rộng như: Lim xẹt, Xà cừ, 

Bằng lăng … 

Khoảng cách giữa các cây là từ (6-10)m và được bố trí tại vị trí giữa hai lô đất 

trên vỉa hè. 
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BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ 

TT Hạng mục công việc Đơn vị Khối lượng 

1 Giao thông     

 - Đường có mặt cắt 32,0m md 111,46 

  - Đường có mặt cắt 20,5m md 511,34 

  - Đường có mặt cắt 17,5m md 307,48 

  - Đường có mặt cắt 15,5m md 999,87 

  - Đường có mặt cắt 13,5m md 533,39 

 - Đường có mặt cắt 13,5m md 294,10 

2 San nền    

  - Khối lượng đào (vét hữu cơ) m3   0,000  

  - Khối lượng đắp K85 m3 277.606,15 

3 Thoát nước mưa     

 - Cống B350 m 1.891,0 

  - Cống BTLT D600 m 2.606,0 

  - Cống BTLT D800 m 921,0 

  - Cống BTLT D1000 m 225,0 

 - Cống BTLT D1200 m 88,0 

 - Cống BTLT D1500 m 419,0 

4 Thoát nước qua đường     

  -Mương BxH=600xH  52,5 

  -Mương BxH=800xH  66,0 

  -Mương BxH=1000xH  24,0 

 -Mương BxH=1200xH  36,5 

 -Mương BxH=1500xH  80,0 

5 Hố ga thoát nước   
 

  - Hố ga Hố 345 

6 Cấp nước   
 

  - Đường ống D160 HDPE m 265,0 

  - Đường ống D110 HDPE m 1.433,0 

  - Đường ống D63 HDPE m 3.130,0 

  - Họng cứu hoả cái 08 

7 Cấp điện     

  ĐZ trung áp đi nổi m 850 

  ĐZ hạ áp đi nổi m 3300 
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  ĐZ chiếu sáng đi nổi m 2100 

  ĐZ hạ áp đi ngầm m 200 

  ĐZ chiếu sáng đi ngầm m 300 

  Trạm biến áp 22/0,4kV-560kVA Trạm 02 
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Tổng hợp kinh phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

TT Nội dung   
Đơn 

vị 

Giá trị trước 

thuế 
Thuế VAT Giá trị sau thuế 

I XÂY LẮP (G) đồng 92.688.875.000 9.268.887.455 101.957.762.000 

1 
Chi phí xây lắp + thiết 

bị (trước thuế) 
đồng 79.225.582.727 7.922.558.273 87.148.141.000 

2 Chi phí quản lý dự án đồng 1.264.960.000 126.496.000 1.391.456.000 

3 
Chi phí tư vấn xây 

dựng 
đồng 4.047.201.818 404.720.182 4.451.922.000 

4 Chi phí khác đồng 3.737.373.636 373.737.364 4.111.111.000 

5 Dự phòng  đồng 4.413.756.364 441.375.636 4.855.132.000 

 

Trong đó khu vực đầu tư: 101.957.762.000 đồng. 

Suất đầu tư trung bình hạ tầng kỹ thuật: 880.000 (đồng/m2) 
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CHƯƠNG VI 

PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG - TÁI ĐỊNH CƯ 

 

1. Các căn cứ thực hiện công tác đền bù giải tỏa: 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việcban hành Quy định về đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công 

trình tài sản trên đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên 

địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/09/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

2. Phương án giải phóng mặt bằng - TĐC: 

Khu vực thực hiện dự án hiện trạng gồm có: 

+ Số hộ bị ảnh hưởng: 163 hộ. 

+ Số hộ có nhà, công trình xây dựng bị ảnh hưởng: 14 hộ. 

- Các hạng mục giải tỏa đền bù gồm: Vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, các công 

trình liên quan và đất đai. 

- Vị trí, quy mô nhà, vật kiến trúc… của chủ hộ, được thống kê chi tiết trong 

hồ sơ đền bù giải tỏa. 

- Tiến hành giải tỏa trắng toàn bộ đất nông nghiệp trong dự án. 

- Có chế độ chính sách riêng và ưu tiên bố trí đất các hộ dân bị ảnh hưởng , 

các hộ đó được tái định cư tại chổ tại vị trí đất ở chỉnh trang.  Khối lượng đền bù 

giải tỏa, hỗ trợ và tái định cư được tính toán cho toàn bộ khu vực của dự án và 

tuân thủ theo các quy định hiện hành.. 

Theo số liệu khái toán của Trung tâm GPMB và Môi trường Đô thị Điện Bàn thì 

tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án là: 15.540.000.000đ 

(Bằng chữ: mười lăm tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng y./.) 
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CHƯƠNG VII 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

1. Môi trường sinh thái: 

Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, 

môi trường của khu vực và vấn đề thoát nước, nước thải, chất thải từ khu dân cư ra môi 

trường, cụ thể: 

- Xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện sẽ gây ô nhiễm 

không khí, tiếng ồn. Bụi, khí thải, chất thải sinh ra trong quá trình thi công: san lấp mặt 

bằng, vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị cơ giới hoạt động. 

- Gia tăng chất thải rắn trong khu dân cư. 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ làm phá vỡ cảnh quan khu vực, thay đổi cơ 

cấu ngành nghề, công việc làm. 

- Nước mưa, nước thải do lực lượng công nhân thi công dự án. 

- Chất thải rắn như xà bần, cát sỏi, gạch đá... phát sinh trong quá trình xây dựng. 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, các tác động chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, 

mức độ không đáng kể nên cần có các biện pháp về kỹ thuật, quản lý để hạn chế khắc 

phục. 

2. Giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường: 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển, xe cơ giới phải đảm bảo điều kiện kiểm định 

do cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho lưu hành. 

- Tổ chức thi công, kế hoạch vật tư, vật liệu phải bố trí khoa học, tuân thủ quy định. 

- Lập hệ thống hàng rào che chắn, tưới nước đường vận chuyển thường xuyên nhằm 

giảm thiểu sự lan truyền bụi trong không khí. 

- Bố trí khu vực lán trại, khu vệ sinh cho công nhân hợp lý, cách xa khu dân cư và 

tránh nơi thấp trũng tập trung nước mặt, kênh mương. 

- Thu gom vật liệu rơi vãi mỗi ngày trong suốt quá trình thi công. 

- Thoát nước thải trong khu dân cư, các vị trí thu gom và công nghệ xử lý có dự án 

riêng của chuyên ngành vệ sinh môi trường và tuân thủ theo quy hoạch tổng thể vùng. 

- Tạo dựng các dải cây xanh trên vỉa hè để tăng mỹ quan và tăng tính đa dạng về 

môi trường sinh thái. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở, vận động các hộ dân về ý thức bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG VIII 

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ- DOANH THU DỰ ÁN 

1. Tổng mức đầu tư: 

1.1 Cơ sở tính toán: 

1.1.1 Khối lượng lập dự toán: 

Việc tính dự toán công trình dựa theo các căn cứ sau: 

- Hồ sơ thiết kế cơ sở; 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; 

1.1.2 Định mức áp dụng: 

- Công văn 1776/BXD-VP công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - 

phần xây lắp ngày 16/08/2007; 

- Công văn 1777/BXD-VP ngày16/08/2007 của Bộ xây dựng công bố Định 

mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; 

- 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 đầu tư và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; 

- Quyết định 1773/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ xây dựng về việc sửa 

đổi, bổ sung Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt hệ thống điện 

trong công trình; 

- Quyết định 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ xây dựng về việc thay thế 

sửa đổi, bổ sung Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt các loại 

ống và phụ tùng; 

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn 

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Quyết định 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ xây dựng về việc công bố 

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu 

công trình năm 2016; 

- Các văn bản hướng dẫn, quy định hiện hành của pháp luật. 

1.1.3 Đơn giá áp dụng: 

- Thông báo giá của Liên sở tài chính vật giá Xây dựng tỉnh Quảng Nam và 

Thông báo giá của Liên sở tài chính vật giá Xây dựng thành phố Đà Nẵng. 
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- Bảng tính cước vận chuyển đến chân công trình theo Quyết định số 

4185/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 19/12/2011; Quyết 

định số 1252/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 17/4/2012. 

- Bảng giá ca máy xây dựng theo Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 

của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị 

thi công xây dựng công trình. 

- Một số văn bản pháp qui, Thông tư hướng dẫn của Nhà nước về Quản lý đầu 

tư xây dựng cơ bản các công trình xây dựng. 

1.2 Tổng mức đầu tư dự án sau thuế dự kiến (làm tròn): 117.497.762.000 

 đồng 

(Một trăm mười bảy tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi hai  nghìn 

đồng y,/,) 

Trong đó: 

TT Nội dung   
Đơn 

vị 

Giá trị trước 

thuế 
Thuế VAT Giá trị sau thuế 

I XÂY LẮP (G) đồng 92.688.875.000 9.268.887.455 101.957.762.000 

1 
Chi phí xây lắp + thiết 

bị (trước thuế) 
đồng 79.225.582.727 7.922.558.273 87.148.141.000 

2 Chi phí quản lý dự án đồng 1.264.960.000 126.496.000 1.391.456.000 

3 Chi phí tư vấn xây dựng đồng 4.047.201.818 404.720.182 4.451.922.000 

4 Chi phí khác đồng 3.737.373.636 373.737.364 4.111.111.000 

5 Dự phòng  đồng 4.413.756.364 441.375.636 4.855.132.000 

II CHI PHÍ BTGPMB đồng 15.540.000.000   15.540.000.000 

  TỔNG MỨC ĐẦU TƯ đồng     117.497.762.000 

  LÀM TRÒN       117.497.762.000 

 

2. Doanh thu dự án: 

2.1 Giá đất khai thác : 

Căn cứ Quyết định số: 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015 - 

2019 trên địa bàn tỉnh; 

Tham khảo giá đất khai thác hiện tại của một số dự án lân cận như Khu dân 

cư Thống Nhất. 

Trên là giá đất tạm tính, giá đất chính xác sẽ được Hội đồng thẩm định giá 

đất của UBND tỉnh Quảng Nam xác định vào thời gian sau này để nhà đầu tư 

có cơ sở nộp tiền nghĩa vụ sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước.
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2.2 Doanh thu khai thác đất dự án sau thuế :

Stt Loại đất 
Ký 

 hiệu 
Số lô 

Diện 

tích  

(m2) 

Đơn giá  

đường MC 

 13.5m 

Đơn giá  

đường MC 

 15.5m 

Đơn giá 

đường MC 

17.5m 

Đơn giá  

đường  

MC 20.5m 

Đơn giá  

đường  

MC 32m 

Thành tiền 

I Đất ở                    

A Đất ở chia lô  CL 387 32765,8           83.847.325.000 

  Đường 13.5m   87 9261,7 2.400.000                22.228.080.000,00  

  Đường 15.5m   110 11956,0   2.500.000              29.890.000.000,00  

  Đường 17.5m   2 280,3     2.650.000                 742.795.000,00  

  Đường 20.5m   105 11267,8       2.750.000 

 

       30.986.450.000,00  

B Đất Tái định cư TĐC 10 1256,5 2.000.000         2.513.000.000 

C Đất biệt thự  BT 73 18106,6           48.601.690.000 

  Đường 13.5m   15 3696,1 2.500.000                  9.240.250.000,00  

  Đường 15.5m   16 3602,0   2.650.000                9.545.300.000,00  

  Đường 17.5m   31 7351,9     2.700.000            19.850.130.000,00  

  Đường 20.5m   2 581,3       2.800.000 

 

         1.627.640.000,00  

 

Đường 32m   9 2875,3         2.900.000 8.338.370.000 

II Thương mại Dv TM 1 1819         1.750.000 3.183.250.000 

Tổng doanh thu 135.632.265.000 

Dự kiến doanh thu : 

- Doanh thu năm đầu là 50% : 67,8 tỷ. 

- Doanh thu năm thứ hai là 50% : 67,8 tỷ. 
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2.3 Phương án huy động vố 

 Bảng phân tích phương án vốn vay  

1 Tổng vốn  đầu tư      117.497.762.000  

2 Vốn chủ sở hữu được đầu tư vào dự án        35.497.762.000  

3 Vốn vay        82.000.000.000  

4 Chu kỳ tính lãi (tháng/năm)                           12  

5 Thời hạn thanh toán(năm)                             2  

6 Số tháng phải thanh toán khoản vay 24 

7 Lãi suất vay  10% 

8 Lãi phải trả TB/tháng            386.972.760  

9 Gốc phải trả/tháng         3.396.911.200  

10 Số tiền thanh toán (gốc+lãi TB)/tháng         3.783.883.960  

11 Tổng số tiền phải trả     90.813.215.032  

 

Vốn thực hiện dự án cơ cấu như sau: 

- Vốn chủ sở hữu đầu tư vào dự án:  35.497.762.000 đồng 

- Vốn vay huy động và ngân hàng thương mại:  82.000.000.000 đồng 

          * Tổng cộng vốn đầu tư: 117.497.762.000 đồng 

Ghi chú: 

- Vốn tự có tối thiểu theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ: Lấy >20% tổng mức đầu tư dự án.  

- Vốn vay Ngân hàng thương mại lãi suất 10%/năm (Lãi vay trung hạn từ thời 

điểm tính toán). 

3. Hiệu quả dự án: 

3.1 Nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước: 

Căn cứ theo cách xác định mới: Tại  văn bản số 358/TB-UBND ngày 

12/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam  về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo và Thống nhất việc xác 

định mức thu tiền sử dụng đất các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng để khai thác quỹ đất 

trên địa bàn tỉnh; 
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STT NỘI DUNG GIÁ TRỊ   

A GIÁ TRỊ KHU ĐẤT     

1 Tổng Doanh thu trước thuế  0,09090 V  + 125.815.059.091 đ 

  Doanh thu khai thác trước thuế 0,09090 V  + 123.302.059.091   

a Đất ở tái định cư 
  

2.513.000.000 đ 

a Đất ở khai thác sau thuế 
  

135.632.265.000 đ 

2 Ước tính chi phí phát triển 
   

  

a Chi phí xây dựng (trước thuế) 
  

92.688.875.000 đ 

b Chi phí quảng cáo, bán hàng, quản lý 

(1%/doanh thu) 
0,0009090 V  + 1.233.020.591 

đ 

c Lợi nhuận của nhà đầu tư có tính đến yếu 

tố rủi ro kinh doanh, chi phí vốn:  

[10%x(giá trị khu đất + chi phí xây dựng 

quy đổi về hiện tại)] 

0,10000 V  + 9.268.888.000 đ 

  Tổng chi phí phát triển = CP xây dựng (a) 

+ CP quảng cáo, báng hàng (b) + lợi 

nhuận của nhà đầu tư có tính đến yếu tố 

tủi ro kinh doanh, chi phí vốn (c) . 

0,100909 V  + 103.190.783.591 đ 

3 Giá trị khu đất (V) = Doanh thu phát 

triển quy đổi - Tổng chi phí phát triển 
(0,010009) V  + 22.624.275.500 đ 

  Giá trị khu đất V = 22.400.073.168   

B CHI PHÍ BT, GPMB 
  

15.540.000.000 đ 

C 

SỐ TIỀN NỘP NGÂN SÁCH  ( V-

GPMB)   
6.860.073.168 đ 

Số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước là: 6.860.073.168đ 

3.2 Đánh giá hiệu quả kinh tế dự án: 

Lãi suất  

vay (2 

năm) 

Vốn 

 đầu tư 

Doanh thu 

 năm 

2018(tỷ) 

Doanh thu  

năm 2019 

(tỷ) 

 

NPV IRR(%) 

10% 117,5 67,82 67,82 0,20 10,13% 

NPV = 200.000.000  đ 

IRR = 10,13%> r=10%  

Như vậy dự án là khả thi. 

3.2 Đánh giá hiệu quả kinh tế dự án: 

- Kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư, đô thị; 

- Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Điện Bàn 

nói riêng và của tỉnh Quảng Nam nói chung; 

- Đóng góp vào nguồn ngân sách của nhà nước thông qua các nguồn thuế, tạo 

tiềm lực cho việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội khác. 
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- Phục vụ nhu cầu chỗ ở cho người dân tại địa phương và những nơi khác đến 

làm việc và sinh sống tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc ngày càng tăng cao 

là hết sức cần thiết và đúng với định hướng phát triển chung. 
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CHƯƠNG IX 

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

 

1. Công tác giải phóng mặt bằng: 

Tiến hành giải tỏa trên diện rộng toàn dự án kết hợp với đầu tư xây dựng các 

hạng mục công trình. 

2. Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng: 

2.1 San nền - đường giao thông: 

Thi công cơ giới phần đất đắp nền đường bằng đất được vận chuyển đến. Nền 

đắp trong phạm vi đường giao thông phải đạt độ chặt K95, phần đắp móng đường 

dày 50cm bằng đất đồi sỏi sạn K98. 

2.2 Mặt đường: 

Thi công cơ giới kết hợp thủ công.Đường vận chuyển vật liệu được tận dụng 

từ các đường đất hiện có và tạo các tuyến đường tạm để phục vụ thi công. 

2.3 Thoát nước: 

Thi công cơ giới kết hợp thủ công.Tuân thủ quy trình, quy phạm và các tiêu 

chuẩn hiện hành. 

2.4. Các công trình khác: 

Cấp điện, cấp nước, … được thực hiện đúng theo quy trình thi công và nghiệm 

thu hiện hành của Nhà nước. Vị trí lắp đặt các thiết bị, đường ống, được xác định 

chi tiết ở bước thiết kế kỹ thuật thi công. Tổ chức thi công sau khi đã hình thành 

các tuyến đường. 

3. Tiến độ thực hiện: 

- Sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến tiến độ là 18 

tháng để hoàn thành. Trong đó: 

+ 6 tháng đầu: hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư. 

+ 12 tháng còn lại: hoàn thành thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
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CHƯƠNG X 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị COCO RIVERSIDE là rất cần 

thiết và phù hợp với định hướng phát triển của thị xã Điện Bàn, tạo tiền đề tốt để 

phát triển kinh tế xã hội. Đây là dự án có tiềm năng nên cần phải được đầu tư, 

nghiên cứu và tính toán kỹ hơn trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

Với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho người dân mà Đảng 

và Nhà nước ta luôn quan tâm và quyết tâm thực hiện. Do vậy, dự án này sẽ đóng 

góp một phần nhỏ vào chủ trương to lớn đó. 

Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương kính trình 

UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, UBND thị xã Điện Bàn 

xem xét, thống nhất để Công ty làm Chủ đầu tư dự án này để chúng tôi có cơ sở 

triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

Trân trọng kính trình! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


