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CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 

1.1. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRONG NỀN KINH TẾ 
QUỐC DÂN 

1. Ngành xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn nhất của nền kinh tế quốc dân, 
nó chiếm vị trí chủ chốt ở khâu cuối cùng trong quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ 
thuật và tài sản cố định.  

Để sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định cho đất nước sẽ có rất nhiều 
ngành tham gia (từ khâu chế tạo nguyên vật liệu, chế tạo chi tiết kết cấu đến thành phẩm 
cuối cùng là các công trình hoàn chỉnh). Ngành xây dựng chiếm ở khâu cuối cùng.  

2. Ngành xây dựng chiếm một nguồn kinh phí khá lớn của ngân sách quốc gia và xã hội. 
Thông thường chiếm khoảng (10 - 12)% GDP.  

3. Ngành xây dựng đóng góp cho nền kinh tế quốc dân một khối lượng sản phẩm rất lớn. 
Thông thường đối với các nước phát triển chiếm từ (6 - 12) %, các nước đang phát triển 
chiếm từ (6 - 10)%. Trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 2000 vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản ở nước ta chiếm khoảng 25% đến 26% GDP. Trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 
2005 chiếm trên 50% vốn đầu tư của Nhà nước cho các ngành. 

4. Ngành Xây dựng giữ một vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triẻn kinh tế xã hội 
của đất nước. 

Ngành Xây dựng là ngành phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế quốc dân khác vì bất cứ 
ngành nào cũng cần phải xây dựng mới , sửa chữa, hoặc cải tạo, đổi mới công nghệ để phát 
tiển.  

Ngành Xây dựng phục vụ đắc lực cho đường lối phát triển kinh tế , ổn định chính trị quốc 
gia của Đảng Nhà nước, tạo nên sự cân đối , hợp lý về sản xuất giữa các vùng miền của đất 
nước. Đóng góp một phần đáng kể trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trong cộng đồng, 
xóa bỏ dần sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa miền ngược và miền xuôi. 

Ngành Xây dựng đóng góp to lớn cho chương trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất 
nước; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Đã xây dựng các công trình phục vụ dân sinh kinh tế 
ngày càng hiện đại hơn với trình độ cao hơn. 

Ngành Xây dựng đóng góp cho đất nước nguồn lợi nhuận rất lớn. Đã tạo công ăn việc làm 
cho hàng triệu con người  

Tóm lại ngành Xây dựng đóng một vai trò rất lớn trong nền kinh tế quốc dân, cho sự phát 
triển toàn diện của đất nước. Trong hơn 10 năm qua ngành Xây dựng đã làm thay đổi bộ 
mặt của đất nước, đặc biệt ở các thành phố, thực sự là công cụ đắc lực thực hiện  đường lối 
phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước.  
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1.2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 
QUA 

1.2.1. Tình hình đầu tư vào nền kinh tế quốc dân theo ngành theo ngành là vùng 
lãnh thổ trong giai đoạn (2001 ÷ 2005) 

Vốn đầu tư trong toàn xã hội ngày càng tăng cao. Trong những năm (2001 ÷ 2005) tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội đạt 118,2% dự kiến kế hoạch, tăng gấp 1,76 lần so với 5 năm (1996 
÷ 2000). 

Trong 5 năm (2001 ÷ 2005) vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 14,7%/năm. Tổng vốn 
đầu tư được huy động và đưa vào nền kinh tế trong 5 năm qua đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, 
trong đó vốn Ngân sách Nhà nước (NSNN): 294.000 tỷ đồng, chiếm 24,5%, vốn tín dụng 
đầu tư: 150.000 tỷ đồng, chiếm 12,5% (trong đó tín dụng đầu tư nhà nước: 131.000 tỷ 
đồng). Vốn đầu tư của DN Nhà nước: 190.000 tỷ đồng, chiếm 15,8%; còn lại là vốn đầu tư 
của dân cư và tư nhân, vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và vốn huy động khác. 

Nguồn vốn NSNN đã tập trung đầu tư nhiều hơn cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã 
hội; trong đó đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn chiếm khoảng 25%; công 
nghiệp 8%; giao thông vận tải và bưu chính viễn thông 28,7%; khoa học công nghệ, giáo 
dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao 21,1%; các ngành khác 17,2%. 

Việc đầu tư vào các ngành có mức độ khác nhau,  trong đó có 2 ngành được đầu tư với số 
lượng lớn là ngành giao thông vận tải  bưu chính viễn thông và Nông nghiệp & PTNT. 

1.2.2. Đầu tư nhà nước cho lĩnh vực giao thông giai đoạn 1996 ÷ 2005 

1. Trong 10 năm (từ 1996 ÷ 2005) tổng vốn đầu tư khoảng 86.085 tỷ, trong đó: 

 - Nguồn NSNN và có tính chất NSNNL 80.442 tỷ (vốn NSNN: 49.388 tỷ; có tính chất 
NSNN: 31.054 tỷ). 

 - Nguồn vốn ngoài Ngân sách: 5.643 tỷ (trong đó ứng vốn đầu tư bán quyền thu phí 
khoảng 2.000 tỷ; huy động từ các nhà đầu tư: 3.643 tỷ). 

2. Khối lượng chủ yếu hoàn thành: 

Trong 10 năm vừa qua, đã tiến hành cải tạo nang cấp và làm mới hơn 16.000km đường bộ; 
1.400 km đường sắt; hơn 130.000m cầu đường bộ; 11.000m cầu đường sắt. Nâng cấp và 
xây dựng mới 5.400m bến cảng; nạo vét 13 triệu m3 luồng lạch. 

Nhờ có nguồn vốn đầu tư trên, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải nước ta được 
cải thiện đáng kể. Năng lực vận tải được tăng lên năm sau cao hơn năm trước, đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu đi lại trong nước và giao lưu quốc tế. Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải được 
cải thiện đã góp phần làm tăng lượng hàng hoá vận chuyển qua các bến cảng biển, cảng 
sông ... Giao thông đô thị được mở mang một bước, giảm thiểu ùn tắc giao thông đô thị ở 
các thành phố. Giao thông địa phương phát triển đã góp phần quan trọng trong quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xoá đói giảm nghèo ở các vùng nông thôn. 
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Trong những năm qua chúng ta đã thực hiện được các dự án lớn như: 

 - Đối với hệ thống quốc lộ: Đã hoàn thành cơ bản việc nâng cấp toàn tuyến quốc lộ 1 từ 
Lạng Sơn đến Cần Thơ. Đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành giai đoạn 1. Ngoài hai trục 
dọc trên, đã hoàn thành các tuyến quốc lộ chính yếu nối đến các cảng biển và cửa khẩu 
quốc tế như QL5, QL10, QL18 ... nâng cấp các tuyến quốc lộ hướng tâm và vành đai phía 
Bắc, phía Nam ... 

 - Đối với các hệ thống khác: 

Ngành GTVT đã từng bước nâng cấp hoàn thiện hệ thống đường sắt hiện có để rút ngắn 
thời gian chạy tàu. Đã hoàn thành 2 tuyến đường thuỷ phía Nam và nâng cấp các tuyến 
sông chính yếu khác. Chúng ta đã nâng cấp đáng kể các cảng hàng không trên toàn quốc 
như nhà ga Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh ... 

1.2.3. Đầu tư nhà nước cho lĩnh vực xây dựng công trình thuỷ lợi 

Tính đến nay cả nước đã có 75 hệ thống thuỷ lợi lớn, 1.967 hồ chứa có dung tích 0,2 triệu 
m3 trở lên, hơn 5.000 cống tưới tiêu lớn, trên 10.000 trạm bơm lớn và vừa có tổng công 
suất bơm 24,8.106 m3/h, hàng vạn công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ. 

Chúng ta đã đắp được 5.700 km đê sông, 3.000 km đê biển, 23.000 km bờ bao và hàng 
ngàn cống dưới đê, hàng trăm km kè bảo vệ bờ. 

Riêng trong 5 năm (2001 ÷ 2005) Nhà nước đã đầu tư 25.511 tỷ đồng (chưa kể đến vốn 
đầu tư cho công trình đê điều), trong đó vốn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
quản lý là 9.874 tỷ đồng, vốn địa phương quản lý: 11.637 tỷ đồng. 

Nhờ có đầu tư lớn như vậy đến nay đã có 8 triệu ha đất gieo trồng được tưới, 1,7 triệu ha 
được tiêu. 

Trong những năm qua ngành thuỷ lợi đã tập trung thực hiện các chương trình chủ yếu sau: 

 - Chương trình an toàn hồ chứa nước, đặc biệt là các hồ chứa lớn như hồ Dầu Tiếng (Tây 
Ninh), Phú Ninh (Quảng Nam), Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), Núi Cốc (Thái Nguyên) ... 

 - Chương trình kiên cố hoá kênh mương. Đến nay cả nước đã có trên 15.000 km kênh 
mương được kiên cố hoá đã làm tăng năng lực tưới 350.000 ha, tiêu 400.000 ha. 

 - Chương trình xây dựng mới các hồ chứa nước ở các sông miền Trung và Tây Nguyên 
phục vụ cấp nước, chống lũ, phát điện ... Trong những năm qua chúng ta đã triển khai xây 
dựng hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế), Sông Đào (Nghệ An), Cửa Đạt (Thanh Hoá), Nước 
Trong (Quảng Ngãi), Krông Pách Thượng (Đắk Lắk) ... 

Với lượng vốn đầu tư lớn như vậy, ngành Thuỷ lợi đã thực sự làm thay đổi bộ mặt nông 
thôn Việt Nam nói riêng và đóng góp vào nền kinh tế quốc dân nói chung. Nhờ có hệ 
thống thuỷ lợi đã làm ổn định và tăng nhanh diện tích cũng như năng suất, sản lượng lúa, 
tạo điều kiện phát triển đa dạng hoá cây trồng nông nghiệp, góp phần cung cấp nước sạch 
cho dân nông thôn. 
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Hệ thống đê điều và các công trình phòng lũ góp phần phòng chống lũ bão và giảm nhẹ 
thiên tai. Đầu tư vào thuỷ lợi đã góp phần phát triển mạnh nguồn điện, đã cung cấp hàng 
triệu KWh điện mỗi năm. Đồng thời phát triển thuỷ lợi đã góp phần xây dựng nông thôn 
mới, ổn định xã hội, xoá đói giảm nghèo, góp phần cải tạo môi trường, làm thay đổi bộ 
mặt nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn. 

1.3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NGÀNH XÂY DỰNG THUỶ 
LỢI 

1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của sản phẩm xây dựng thuỷ lợi 

1. Khái niệm về sản phẩm xây dựng 

Sản phẩm xây dựng là các công trình xây dựng đã hoàn thành (bao gồm cả phần lắp ráp 
thiết bị bên trong công trình). Sản phẩm xây dựng là kết tinh thành quả khoa học-công 
nghệ và tổ chức của toàn xã hội ở thời kỳ nhất định. Đó là sản phẩm có tính chất liên 
ngành trong đó ngành xây dựng đứng ở khâu cuối cùng để tạo ra các công trình đó. 

Vì các công trình có khối lượng rất lớn phải xây dựng trong nhiều năm nên người ta đưa 
thêm khái niệm sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng để thuận lợi trong việc bàn 
giao thanh toán.  

 - Sản phẩm trung gian: có thể là công việc xây dựng, các giai đoạn và đợt xây dựng đã 
hoàn thành bàn giao thanh toán. 

 - Sản phẩm cuối cùng: là các công trình hay hạng mục công trình xây dựng hoàn chỉnh và 
đưa vào bàn giao sử dụng.  

2. Các đặc điểm của sản phẩm xây dựng thủy lợi:  

a. Sản phẩm xây dựng thuỷ lợi được xây dựng tại chỗ, đứng cố định tại địa điểm xây dựng 
và phân bố nhiều nơi trên lãnh thổ.  

b. Sản phẩm xây dựng thuỷ lợi thường có kích thước lớn, chi phí lớn, thời gian xây dựng 
và sử dụng lâu dài. Sản phẩm thuỷ lợi mang tính chất tài sản cố định nên thường có thể 
tích lớn và và giá trị cao. Tuổi thọ của công trình thuỷ lợi có thể kéo dài đến 100 năm tuỳ 
loại công trình khác nhau. 

Ví dụ: 

 -  Các công trình đường ống, trạm bơm có tuổi thọ từ 25 năm đến 50 năm. 

 -  Công trình đập đá đổ có tuổi thọ 100 năm. 

 -  Các công trình bê tông như đập tràn, đập ngăn sông có tuổi thọ là 100 năm. 

c. Sản phẩm xây dựng thuỷ lợi có tính đơn chiếc, phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện địa 
phương, có tính đa dạng và cá biệt cao về công dụng, về cách cấu tạo và phương pháp XD. 

d. Sản phẩm xây dựng thuỷ lợi có kết cấu phức tạp, nhiều chi tiết.  
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e. Sản phẩm xây dựng thuỷ lợi thường được xây dựng trên các sông, suối, những nơi có 
điều kiện địa hình, địa chất rất phức tạp. 

f. Sản phẩm xây dựng thuỷ lợi đòi hỏi chất lượng cao. Các kết cấu nằm dưới nước đòi hỏi 
phải chống thấm cao, chống được sự xâm thực  của nước mặn. 

g. Sản phẩm xây dựng có liên quan đến nhiều ngành (kể từ khi khởi công và đến khi kết 
thúc công trình). 

h. Sản phẩm xây dựng mang tính chất tổng hợp về kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội, nghệ 
thuật và quốc phòng. 

1.3.2. Những đặc điểm của việc thi công các công trình xây dựng 

Việc thi công các công trình xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào tính chất của sản phẩm xây 
dựng. Sản phẩm xây dựng sẽ khác nhiều so víi sản phẩm của các ngành khác như công 
nghiệp hay thương mại. Ngay trong ngành xây dựng các loại hình khác nhau cũng đưa đến 
việc thi công khác nhau. Ví dụ: Sản phẩm xây dựng là công trình dân dụng hoặc công trình 
công nghiệp sẽ khác nhiều so với sản phẩm xây dựng là  CT thuỷ lợi hay CT giao thông. 

Mặt khác, việc thi công các công trình xây dựng còn phụ thuộc vào tình hình phát triển 
kinh tế của mỗi một quốc gia. Rõ ràng công nghệ thi công và quản lý xây dựng của các 
nước phát triển sẽ khác xa trình độ thi công và quản lý của các nước đang phát triển như 
Việt Nam. Vì vậy, đặc điểm của việc thi công các công trình xây dựng, như sau: 

1. Căn cứ từ tính chất của sản phẩm xây dựng 

a. Việc sản xuất xây dựng luôn luôn biến động, thiếu ổn định theo thời gian địa điểm xây 
dựng. Đặc  điểm này xuất phát từ tính chất của sản phẩm xây dựng là cố định. Đặc điểm 
này dẫn đến khó khăn cho việc tổ chức thi công của các doanh nghiệp xây lắp, công trình 
thường hay bị gián đoạn. 

b. Chu kỳ sản xuất (thời gian xây dựng) thường dài. Công trình thuỷ lợi có khối lượng lớn, 
thi công trong điều kiện rất khó khăn nên thời gian thi công phải kéo dài. Điều đó kéo theo 
vốn bị ứ đọng, và hay gặp rủi ro trong thời gian thi công. 

c. Sản xuất xây dựng phải tiến hành theo đơn đặt hàng cụ thể, thông qua giao thầu hay đấu 
thầu, do đặc điểm công trình xây dựng có tính chất đơn chiếc. 

d. Quá trình sản xuất xây dựng rất phức tạp. Vì công trình có nhiều chi tiết phức tạp nên 
việc thiết kế phải có nhiều bộ phận tham gia. Nhiều đơn vị thi công cùng tham gia xây 
dựng một công trình trong điều kiện thời gian và không gian cố định. Vì vậy, nó gây khó 
khăn trong việc tổ chức thi công và ảnh hưởng đến tiến độ thi công. 

e. Sản xuất xây dựng phải thực hiện ngoài trời, bị ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện thời tiết, 
điều kiện làm việc nặng nhọc, năng suất lao động giảm. 

f. Sản xuất xây dựng thường được xây dựng trên các sông, suối, trong điều kiện điạ hình, 
địa chất phức tạp. 
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Công trình thuỷ lợi đòi hỏi chất lượng cao, thi công trong điều kiện khô ráo do đó phải xây 
dựng các công trình dẫn dòng trong thời gian thi công, làm tăng kinh phí xây dựng công 
trình. 

Những công trình được xây dựng trên nền có điều kiện địa chất phức tạp phải được xử lý 
nền cẩn thận đã làm tăng thêm khó khăn cho thi công đồng thời kéo theo kinh phí xây 
dựng tăng thêm. 

g. Lợi nhuận của sản phẩm XD phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa điểm xây dựng. 

h. Tốc độ phát triển của ngành xây dựng chậm hơn nhiều so với các ngành khác. 

2. Căn cứ vào điều kiện của mỗi nước 

a. Điều kiện tự nhiên: 

Việt Nam là một nước nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, dài và hẹp, điều kiện địa hình 
địa chất phức tạp nên ảnh hưởng nhiều đến sản xuất xây dựng.  

Công trình thuỷ lợi thường được xây dựng trên các sông, suối, những nơi rừng sâu, núi cao 
nên càng tăng thêm tính chất phức tạp của việc thi công.  

b. Trình độ kỹ thuật, tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế  còn thấp kém rất nhiều so với các 
nước. Vì vậy, chúng ta cần phải chọn phương thức sản xuất phù hợp và phải có sự chuẩn 
bị cho tương lai khi Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).  

c. Nền kinh tế có nhiều thành phần và đang chuyển dần sang cơ chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước. Đặc điểm này dẫn đến việc quản lý xây dựng phải có những thay đổi cho 
phù hợp với tình hình thực tế. 

1.4. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
MÔN HỌC   

1.4.1. Khái niệm về Kinh tế xây dựng 

Xây dựng là một ngành sản xuất vật chất, là một thể thống nhất của lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất trong lĩnh vực xây dựng. Vì vậy, sản xuất vật chất của xây dựng bao gồm 
hai mặt, mặt kỹ thuật và mặt xã hội. 

Các môn khoa học tự nhiên và kỹ thuật nghiên cứu về mặt kỹ thuật của sản xuất, các môn 
học kinh tế nghiên cứu mặt xã hội của sản xuất.  

Khoa học kinh tế là một hệ thống bao gồm nhiều môn học. Môn Kinh tế chính trị học là 
môn khoa học kinh tế cơ bản. Môn Kinh tế chính trị nghiên cứu cái chung nhất mặt xã hội 
của toàn bộ sản xuất vật chất, tức là nghiên cứu sự hoạt động và hình thức biểu hiện những 
qui luật kinh tế chung của phương thức sản xuất tiêu biểu cho mỗi chế độ kinh tế - xã hội 
khác nhau, ở mỗi ngành phải có môn kinh tế riêng cho mình.  

Kinh tế xây dựng là một môn khoa học kinh tế ngành nghiên cứu mặt kinh tế - xã hội của 
sản xuất trong lĩnh vực xây dựng.  
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1.4.2. Đối tượng 

Đối tượng của môn học Kinh tế xây dựng là các quá trình kinh tế - xã hội trong sản xuất 
xây dựng có gắn liền đến một mức độ nhất định với mặt vật chất - kỹ thuật của quá trình 
xây dựng. Mục đích là để lựa chọn những phương án, những giải pháp tối ưu nhằm xác 
định những hình thức biểu hiện những phương hướng và biện pháp vận dụng những qui 
luật kinh tế vào xây dựng. 

1.4.3. Nội dung nghiên cứu của môn học kinh tế xây dựng 

Nội dung chủ yếu của môn học Kinh tế xây dựng gồm các vấn đề chủ yếu sau:  

 - Các phương pháp đánh giá kinh tế - xã hội các dự án đầu tư.  

 - Vốn đầu tư trong doanh nghiệp xây dựng thuỷ lợi 

 -  Giá thành trong công tác xây dựng thuỷ lợi.  

 -  Một số vấn đề về kinh tế máy xây dựng.  

 -  Quản lý Nhà nước đối với ngành xây dựng và xí nghiệp xây dựng.  

Phương pháp nghiên cứu môn học Kinh tề xây dựng: 

Khi nghiên cứu môn học Kinh tế xây dựng thương kết hợp các phương pháp sau:  

 - Phương pháp duy vật biện chứng là phương pháp chủ yếu để giải quyết các vấn đề liên 
quan đến kinh tế xây dựng. 

 - Phương pháp kết hợp chặt chẽ các kiến thức khoa học kinh tế với đường lối phát triển 
của đất nước trong điều kiện Việt Nam. 

 - Kết hợp thực nghiệm và lý luận khoa học kinh tế. 

 - Nghiên cứu định tính và định lượng. 

 - Liên quan đến hệ thống các môn học kỹ thuật thuỷ lợi và các môn học kinh tế.   

CÂU HỎI CHƯƠNG 1 

Câu 1. Tại sao nói sản xuất xây dựng luôn biến động? 

Câu 2. Lợi nhuận của sản xuất xây dựng phụ thuộc vào địa điểm xây dựng vì sao? 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH, KINH TẾ - 
XÃ HỘI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG THUỶ LỢI 

2.1 CÁC LOẠI CHI PHÍ 
2.1.1 Chi phí đầu tư xây dựng  

 - Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng, trang 
bị mới  hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình. Do đặc điểm 
của quá trình sản xuất và đặc điểm của sản phẩm xây dựng nên mỗi dự án đầu tư xây dựng 
công trình có chi phí riêng được xác định theo đặc điểm, tính chất kỹ thuật và yêu cầu 
công nghệ của quá trình xây dựng. 

Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình được biểu thị qua chỉ tiêu tổng mức đầu tư, tổng 
dự toán, dự toán công trình, giá thanh toán và quyết toán vốn đầu tư khi kết thúc xây dựng 
đưa công trình vào khai thác sử dụng. 

 - Việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo mục tiêu và 
hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng, đồng thời phải đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện. Khi 
lập chi phí đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo tính đúng, đủ, hợp lý, phù hợp với 
yêu cầu thực tế của thị trường. Đối với dự án có sử dụng ngoại tệ thì phần ngoại tệ được 
ghi theo đúng nguyên tệ trong tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, quyết toán công 
trình làm cơ sở cho việc quy đổi vốn đầu tư và là cơ sở để tính tổng mức đầu tư, tổng dự 
toán, dự toán xây dựng công trình theo nội tệ. 

 - Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình được xác định trên cơ sở khối lượng công việc, 
hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và các chế độ chính sách của Nhà nước, 
đồng thời phải phù hợp những yếu tố khách quan của thị trường trong từng thời kỳ và hiện 
nay được quản lý theo Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

2.1.2 Chi phí quản lý vận hành 

Chi phí quản lý vận hành của một dự án phụ thuộc vào từng loại hình của các dự án (ví dụ 
dự án tưới tiêu, dự án phát điện, dự án phòng chống lũ…), chi phí vận hành của các dự án 
thường bao gồm các thành phần chủ yếu sau đây: 

1. Chi phí khấu hao cơ bản 

2. Chi phí khấu hao sửa chữa lớn 

3. Chi phí sửa chữa thường xuyên 

4. Chi phí tiền lương  

5. Chi phí nhiên liệu, năng lượng, vật liệu dùng cho vận hành khai thác 

6. Chi phí thiết bị thay thế nhỏ 
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7. Chi phí khác 

Chi tiết của chi phí vận hành khai thác của từng loại dự án phải căn cứ vào các qui định cụ 
thể của ngành đó. Ví dụ chi phí vận hành khai thác phục vụ tưói tiêu hiện nay đang được 
áp dụng theo thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & PTNT số 
90/199/TTLB-NN-TC ngày 19 tháng 12 năm 1997 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối 
với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ các 
công trình thuỷ lợi bao gồm 15 thành phần sau: 

1. Lương và phụ cấp lương. 

2. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. 

3. Khấu hao TSCĐ. 

4. Nguyên vật liệu để vận hành bảo dững công trình, máy móc thiết bị dùng cho dịch vụ 
tưới tiêu.  

5. Sửa chữa lớn TSCĐ. 

6. Sửa chữa thường xuyên. 

7. Chi phí điện năng. 

8. Chi trả tạo nguồn nư¬ớc nếu có. 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

10. Chi phí chống lụt, bão, úng, hạn. 

11. Chi phí đào tạo ứng dụng KHCN, xây dựng định mức. 

12. Chi phí bảo hộ, an toàn lao động, và bảo vệ công trình thuỷ lợi. 

13. Chi phí đóng góp cho quỹ phòng chống bão lụt.  

14. Chi phí cho công tác thu thuỷ lợi phí 

15. Chi phí khác. 

2.1.3 Một số khái niệm khác về chi phí 

1. Chi phí bất biến 

Chi phí bất biến của doanh nghiệp trong một thời đoạn nào đó (năm, quí, tháng) là loại chi 
phí luôn luôn giữ một mức không đổi trong suốt thời đoạn đó không phụ thuộc vào khối 
lượng sản phẩm làm ra trong thời đoạn đó. 

Chi phí bất biến bao gồm các loại chi phí như khấu hao cơ bản, quản trị hành chính, tiền 
trả lãi vốn vay dài hạn, thuế vốn sản xuất, tiền thuê đất v.v... 
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Tính bất biến của chi phí ở đây cũng chỉ là tương đối, vì trong thực tế, khi khối lượng sản 
phẩm bị tăng lên trong năm quá lớn, thì mức chi phí bất biến cũng phải tăng lên tương 
ứng. 

Như ở các chương sau sẽ rõ, chi phí bất biến có liên quan đến việc xác định điểm hòa vốn 
của dự án. 

2. Chi phí khả biến  

 Chi phí khả biến là loại chi phí thay đổi, tỷ lệ với khối lượng sản phẩm làm ra trong thời 
đoạn đang xét. 

Chi phí khả biến bao gồm các loại chi phí về vật liệu, nhân công hưởng chế độ lương 
khoán, chi phí năng lượng v.v... Lượng tăng lên của tổng chi phí của doanh nghiệp của 
một thời đoạn nào đó bằng chính lượng tăng lên của tổng chi phí khả biến của thời đoạn 
đó. 

Chi phí khả biến có liên quan đến việc xác định điểm hòa vốn của các dự án đầu tư. 

3. Chi phí bất biến và khả biến hỗn hợp 

Chi phí bất biến và khả biến hỗn hợp là loại chi phí có một phần là chi phí bất biến và một 
phần là chi phí khả biến. Ví dụ: Chi phí cho điện bao gồm một phần biến đổi theo số giờ 
điện đã sử dụng thực tế và một phần không đổi phải trả cho cơ quan quản lý điện có liên 
quan đến khấu hao của các thiết bị điện theo qui định. 

4. Chi phí tới hạn 

 Chi phí tới hạn là lượng chi phí gia tăng để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm và được 
biểu diễn theo công thức: 

dS
dCCTH =   (2.1) 

CTH - Chi phí tới hạn 

C - Tổng chi phí 

S - Khối lượng sản phẩm làm ra 

5. Chi phí thời cơ (chi phí cơ hội) 

Chi phí thời cơ hay (chi phí cơ hội) là giá trị của một cái gì đó đã bị từ bỏ khi chúng ta 
quyết định tiến hành một phương án sản xuất kinh doanh nào đó. 

6. Chi phí chìm 

Chi phí chìm là loại chi phí đã xảy ra trong quá khứ của quá trình thay đổi lựa chọn 
phương án và không thể thu hồi lại đựơc trong tương lai. Loại chi phí này thường dùng để 
tham khảo mà không đựơc xem xét trực tiếp khi so sánh phương án. 
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7. Chi phí ngẫu nhiên 

Những khoản chi tiêu ngẫu nhiên, được xác định từ các nghiên cứu tài chính và kỹ thuật, 
cũng có những hàm ý đối với đánh giá kinh tế. Khi đo lường chi phí của một dự án cho các 
dự định qui hoạch tài chính, các yếu tố ngẫu nhiên về hiện vật và về giá cả cần được xét 
đến. Các yếu tố ngẫu nhiên chung về giá cả nên được loại trừ khỏi chi phí kinh tế của dự 
án, bởi vì các chỉ tiêu kinh tế được đo bằng những đơn vị giá cố định. Các đại lượng ngẫu 
nhiên hiện vật đại diện cho giá trị tiền tệ của các nguồn bổ sung thực tế được đòi hỏi bên 
ngoài phạm vi chi phí cơ bản nhằm mục đích hoàn thành dự án, và nên được đối xử như 
một bộ phận của chi phí kinh tế của một dự án. 

8. Giá tài chính và giá kinh tế 

Giá tài chính là giá được hình thành từ thị trường và được dùng để phân tích hiệu quả tài 
chính của dự án thể hiện lợi ích trực tiếp của doanh nghiệp. 

Giá kinh tế (còn gọi là giá tham khảo, giá ẩn) là giá thị trường đã được điều chỉnh để giảm 
bớt các ảnh hưởng của các nhân tố làm cho giá cả không phản ánh đúng giá trị thực của 
hàng hóa. 

2.2 THU NHẬP CỦA DỰ ÁN  
2.2.1 Khái niệm về thu nhập của dự án  

Trong phân tích tài chính - kinh tế, các khoản thu của dự án bao gồm thu do bán sản phẩm 
và dịch vụ mà dự án sản xuất ra kể cả các khoản dịch vụ do dự án mang lại; giá trị của các 
sản phẩm và dịch vụ được tiêu dùng hoặc trả công lao động, các khoản bán ra từ các tài 
sản lưu động; các khoản thu từ lãi gửi ngân hàng... Thu nhập được tính cho một chu kỳ sản 
xuất, thường được tính cho một năm và gọi là thu nhập hàng năm của dự án.  

Thu nhập hàng năm của dự án, còn gọi là doanh thu bao gồm tất cả các khoản thu nhập của 
dự án trong năm chưa kể đến thuế doanh thu. Để đơn giản người ta thường tính với giá 
xuất xưởng.  

Một dự án thủy lợi thường có các loại thu nhập sau: 

 - Thu nhập từ bán sản phẩm nông nghiệp đối với dự án tưới tiêu. Trường hợp này thường 
tính với thu nhập thuần tuý, là thu nhập sau khi đã trừ chi phí sản xuất nông nghiêp 

 - Thu nhập từ bán điện năng: thường tính giá bán điện trên thanh cái của NMTĐ. 

 - Thu nhập từ phòng lũ cho hạ du: được tính bằng chi phí do tác hại của lũ gây ra ở hạ lưu 
khi chưa có công trình phòng lũ  

 - Thu nhập từ cấp nước cho hạ du: được tính thông qua số đo từ đồng hồ đo nước 

 - Thu nhập từ nuôi trồng thuỷ sản trong lòng hồ: được tính bằng tiền bán thuỷ sản. 

 - Các thu nhập khác (nếu có)  

Chi tiết tính các loại thu nhập trên sẽ được trình bày trong các tiết sau. 
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2.3 GIÁ TRỊ CỦA TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN 

Trong nền kinh tế thị trường, đồng vốn phải luôn luôn hoạt động và phải sinh lợi. Một 
đồng vốn bỏ ra ngày hôm nay phải khác hẳn với một đồng vốn bỏ ra trong năm sau. Một 
đồng vốn bỏ ra trong năm nay sẽ được sinh lợi với một lãi suất nào đó trong suốt một năm. 
Vì vậy, một đồng vốn bỏ ra trong năm nay tương đương với hơn một đồng vốn trong năm 
sau. Đó chính là giá trị của đồng tiền theo thời gian. 

Để hiểu rõ vấn đề này hơn, ta cần phải nghiên cứu vấn đề lãi tức và lãi suất. 

2.3.1 Tính toán lãi tức 

1. Khái niệm về lãi tức và lãi suất 

Lãi tức (hay lợi tức) là biểu hiện của giá trị gia tăng theo thời gian của tiền tệ và được xác 
định bằng hiệu số giữa tổng vốn đã tích luỹ được (kể cả vốn gốc và lãi) và số vốn gốc ban 
đầu. 

Lãi suất là tỷ lệ phần trăm của lãi tức thu được trong một đơn vị thời gian so với vốn gốc. 
Lãi suất nói lên một đồng vốn bỏ ra sẽ cho bao nhiêu tiền lãi hàng năm, quí hay tháng. Có 
thể biểu thị điều đó theo biểu thức sau đây: 

          LT = VT - VO                           (2.2) 

                        %100*
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L%100*
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−
=         (2.3) 

LT - Lãi tức thu được trong suốt thời gian hoạt động qui định của số vốn đầu tư bỏ 
ra thường kéo dài nhiều năm. 

VT - Tổng vốn đã tích luỹ được (cả vốn gốc và lãi) sau thời gian hoạt động của vốn. 

Vt - Tổng vốn đã tích luỹ được (kề cả vốn gốc và lãi) sau 1 đơn vị thời gian hoạt 
động của vốn. 

Vo - Vốn gốc bỏ ra ban đầu. 

LS - Là lãi suất. 

Lt - Lãi tức thu được của một đơn vị thời gian (ví dụ quí hay năm) nằm trong thời 
gian hoạt động của vốn. 

2. Lãi tức đơn 

 Là lãi tức chỉ được tính theo số vốn gốc và không tính đến khả năng sinh lãi thêm của các 
khoản lãi ở các thời đoạn trước (tức là không tính đến hiện tượng lãi mẹ đẻ lãi con). Lãi 
tức đơn (ký hiệu là LD) được tính như sau: 

LD = VO*ID*n              (2.4) 

VO - Vốn gốc bỏ ra ban đầu. 
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ID - Lãi suất đơn. 

n - Số thời đoạn tính lãi tức. 

Như vậy, số vốn gốc VO bỏ ra ban đầu sẽ tương đương với VO + VO*ID*n đồng ở n thời 
đoạn (năm, quý, tháng) sau trong tương lai. 

Từ đó cũng suy ra: 

a) Một đồng ở hiện tại tương đương với (1+ ID*n) sau n năm (quý, tháng) trong tương lai. 

b) Một đồng ở n năm (quý, tháng) sau trong tương lai tương đương với 1/(1+ ID*n) đồng ở 
thời điểm hiện tại. 

3. Lãi tức ghép 

    Trong cách tính toán lãi tức ghép, lãi tức thu được ở một thời đoạn nào đó (tháng, quí, 
năm) được xác định căn cứ vào tổng số của vốn gốc cộng với tổng số lãi tức đã thu được ở 
tất cả các thơì đoạn đang xét đó. Như vậy lãi tức ghép là loaị lãi có tính đến hiện tượng lãi 
của lãi. Cách tính này thường được dùng trong thực tế kinh doanh. 

 Nếu gọi tổng số vốn cả gốc và lãi tức ghép nhận được là F sau một thời gian tính toán (ví 
dụ thời gian cho vay) là n thời đoạn ta sẽ có:  

F = VO* (1+ i)n      (2.5) 

VO - Vốn gốc. 

i - Lãi suất được qui định tương ứng với đơn vị đo thời gian của n.  

n - Thời gian tính lãi tức (ví dụ thời gian cho vay vốn) 

Có thể rút ra các kết luận sau đây: 

a) Một đồng vốn bỏ ra ở hiện tại sẽ tương đương với (1 + i)n đồng sau n năm trong tương 
lai. 

b) Một đồng vốn bỏ ra sau n năm trong tương lai sẽ tương đương với 1/ (1+ i)n  đồng bỏ ra 
ở thời điểm hiện tại. 

Trị số 1/ (1+ i)n được dùng để qui tiền tệ bỏ ra ở các thời điểm khác nhau về thời điểm đầu 
hiện tại (còn gọi là hiện tại hóa giá trị tiền tệ). 

 Trị số (1+ i)n được dùng để qui tiền tệ bỏ ra ở các thời điểm khác nhau về thời điểm cuối 
trong tương lai (còn gọi là tương lai hóa giá trị tiền tệ). 

2.3.2 Xác định lãi suất có xét đến yếu tố lạm phát 

Gọi ic là lãi suất chưa xét đến lạm phát (% năm). Gọi f là tỷ lệ lạm phát (% năm). Gọi I là 
lãi suất có xét đến lạm phát. Yêu cầu tính I theo ic và f 
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Giả sử giá trị tiền tệ tại thời điểm 0 ban đầu là p = 1, giá trị tương lai ở cuối năm thứ nhất 
sẽ là: 

F1 = p* (1+ic), khi chưa xét đến lạm phát. 

Nếu xét đến lạm phát thì để giữ nguyên giá trị F1 như khi chưa có lạm phát thì F1 phải tăng 
lên một lượng tiền bằng (1+f), tức là: F1 = 1. (1+ic) (1+f) 

Đồng thời ta lại có: F1 = 1. (1+I) khi xét có lạm phát. 

Từ đây suy ra:   1. (1+I) = 1. (1+ic) (1+f) 

I = (1 + ic) (1 + f) – 1 

        (2.6) 

 

2.3.3 Biểu đồ dòng tiền tệ 

Một dự án đầu tư thường kéo dài nhiều năm (nhiều thời đoạn). Ở mỗi thời đoạn đó đều có 
thể phát sinh các khoản thu và chi (hoặc chỉ có thu, hoặc chỉ có chi, hoặc không có thu 
chi). Để thuận lợi cho tính toán, người ta thường qui ước các thời đoạn là bằng nhau và các 
khoản thu chi đó đều xảy ra ở cuối thời đoạn (trừ vốn đầu tư ban đầu được qui ước bị bỏ ra 
ở thời điểm O). Các khoản thu chi đó xảy ra theo dòng thời gian và được gọi là dòng tiền 
tệ (Cash - Flows hay viết tắt là CF). 

Biểu đồ dòng tiền tệ là một đồ thị biểu diễn các trị số thu và chi theo các thời đoạn, các trị 
số thu được biểu diễn bằng các mũi tên lên phía trên (chiều dương), các trị số chi được 
biểu diễn bằng các mũi tên xuống dưới (chiều âm). Biểu đồ dòng tiền tệ là một công cụ 
quan trọng để phân tích hiệu quả của dự án đầu tư. 

Trong biểu đồ dòng tiền tệ các mũi tên chỉ lên là thu, các mũi tên chỉ xuống là chi. Các số 
0, 1, 2...là các thời đoạn.  

Thu nhập (+) 
 

 

 

 Chi phí ( - ) 

Hình 2.1: Biểu đồ dòng tiền tệ (Cash Flow) 

 

2.4 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA TIỀN TỆ 
TRONG TRƯỜNG HỢP DÒNG TIỀN TỆ ĐƠN VÀ PHÂN BỐ ĐỀU 

2.4.1 Các ký hiệu tính toán 

I = ic+ f + ic*f 

Thời gian 

 0        1               2              3              ...             n-1           n 
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Để tính toán phân tích dự án đầu tư và xác định giá trị tương đương của tiền tệ theo thời 
gian người ta thường dùng các ký hiệu sau: 

P - Giá trị tiền tệ ở thời điểm đầu, thời điểm hiện tại của dự án. Trên thang thời gian của 
dòng tiền tệ trị số P được đặt ở cuối thời đoạn O (tức là đầu thời đoạn 1). 

F - Giá trị tiền tệ ở thời điểm cuối, thời điểm tương lai của dự án. Trên thang thời gian trị 
số F được đặt ở thời điểm kết thúc dự án và thời điểm này có thể là cuối các thời đoạn 1, 2, 
3... 

2.4.2 Phương pháp xác định giá trị tiền tệ ở thời điểm hiện tại (P) khi cho trước giá 
trị của tiền tệ ở thời điểm tương lai (F) 

n)i1(
1*FP
+

=                   (2.7)a 

Ký hiệu: Hệ số 1 / (1+i)n là hệ số hiện tại hóa giá trị tiền tệ. Trong tài liệu quốc tế thường 
được ký hiệu như sau: 

)n%,i,F/P(
)i1(

1
n =

+
            

Hệ số trên còn được ký hiệu là SPPWF (Single Payment Present Worth Factor). 

Nếu biểu diễn theo ký hiệu ta có: 

P = F (P/F, i%, n)                          (2.7)b 

2.4.3 Phương pháp xác định giá trị tương lai (F) của tiền tệ khi cho trước trị số của 
chuỗi dòng tiền tệ đều (A) 








 −+
=

i
1)i1(*AF

n

                                         (2.8) 

Ký hiệu: 

Hệ số: 






 −+
i

1)i1( n

 gọi là hệ số tương lai hóa giá trị của dòng tiền tệ đều. Trong tài liệu 

nước ngoài còn ký hiệu là USCAF (Uniform - Series - Compound - Amount - Factor). Để 
đơn giản trình bày hệ số này được ký hiệu như sau: 








 −+
i

1)i1( n

  = (F/A, i%, n) 

2.4.4  Phương pháp xác định giá trị của thành phần của chuỗi tiền tệ phân bố đều 
(A) khi cho biết giá trị tương đương tương lai (F) của nó 
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−+

=
1)i1(

i*FA n                       (2.9)a 

Ký hiệu: 

Hệ số 







−+ 1)i1(

i
n  gọi là hệ số san đều giá trị tương lai hay hệ số vốn chìm. 

Để đơn giản trình bày hệ số này còn được ký hiệu như sau: 









−+ 1)i1(

i
n  = (A/F, i%, n) tức là cho F tìm A với suất chiết khấu là i% và thời gian tính 

toán là n. Hệ số trên còn gọi là hệ số vốn chìm SFF (Sinking Fund - Factor). Nếu viết theo 
ký hiệu quốc tế ta có:  

                           A = F (A/ F, i%, n)                               (2.9)b 

2.4.5 Phương pháp xác định giá trị tương đương ở thời điểm hiện tại (P) khi cho 
trước giá trị của thành phần của chuỗi giá trị tiền tệ phân bố đều của nó là A 

              







+
−+

= n

n

)i1(*i
1)i1(*AP           (2. 10)a 

Theo ký hiệu quốc tế ta có: 







+
−+

n

n

)i1(*i
1)i1(  = (P/A, i%, n) 

Như vậy công thức (2.10)a có thể víêt như sau: 

P = A (P/A, i%, n)                   (2.10)b 

2.4.6 Phương pháp xác định giá trị của thành phần của chuỗi tiền tệ đều (A) khi cho 
biết trước giá trị tương đương ở thời điểm hiện tại của nó là P 









−+

+
=

1)1(
)1(** n

n

i
iiPA                 (2.11)a 

Ký hiệu: 

Hệ số 







−+

+
1)i1(

)i1(*i
n

n

 là hệ số san đều giá trị hiện tại, hay hệ số trả nợ vốn.  

Để đơn giản hệ số trên còn ký hiệu bằng: 

 

Do đó công thức (2.11)a có thể viết: 

i i
i

A P i n
n

n

( )
( )

( / , %, )
1

1 1
+

+ −
=
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A = P (A/P, i%, n)                  (2.11)b 

2.5 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA TIỀN TỆ 
TRONG TRƯỜNG HỢP DÒNG TIỀN TỆ PHÂN BỐ KHÔNG ĐỀU 

Khi các trị số của dòng tiền tệ biến đổi không đều thì ta không thể áp dụng các công thức 
đã trình bày ở mục 2.2 mà phải áp dụng các công thức tính toán sau đây: 

a) Khi cho trước các trị số A không đều và phải tìm giá trị hiện tại tương đương P. 

Trong trường hợp này ta phải tính cho từng trị số A của từng thời đoạn một cách riêng rẽ, 
rồi sau đó cộng lại. 

∑
= +

=
n

0t
t

t

)i1(
AP                                         (2.12) 

At - Giá trị của dòng tiền tệ ở thời điểm t (năm t) biến đổi theo thời gian. 

i - Suất chiết khấu. 

n - Thời gian tính toán 

t - Thời điểm cuối của các thời đoạn 0, 1, 2 v.v... 

b) Khi cho trước các trị số A không đều và phải tìm giá trị tương đương ở thời điểm cuối 
trong tương lai (tìm F) 

Trong trường hợp này ta phải phải tìm trị số F cho từng trị số A riêng rẽ, rồi sau đó cộng 
lại. 

∑
=

−+=
n

0t

tn
t )i1(*AF           (2.13) 

2.6 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỀ MẶT KINH 
TẾ XÃ HỘI 

2.6.1 Sự cần thiết của việc phân tích kinh tế xã hội 

Phân tích tài chính là xem xét dự án dưới góc độ của các doanh nghiệp hoặc của chủ đầu 
tư. Phân tích kinh tế - xã hội là đánh giá xuất phát từ lợi ích của toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân và toàn xã hôị. 

2.6.2 Sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội 

Phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội khác nhau ở các khía cạnh sau đây: 

 - Về quan điểm và mục đích: 

Phân tích tài chính: đứng trên góc độ của doanh nghiệp, của chủ đầu tư, của dự án để phân 
tích. Phân tích kinh tế - xã hội: đứng trên góc độ lợi ích của toàn xã hội. 

 - Về phương pháp tính toán: 
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Khi phân tích tài chính người ta dùng giá tài chính hay giá thị trường, còn khi phân tích 
kinh tế người ta dùng giá kinh tế (thường dùng giá bóng - Shadow - price; giá tham khảo - 
Reference Price). 

Một số quan niệm tính toán đối với một số chỉ tiêu chi phí và lợi ích khi phân tích tài chính 
khác với khi phân tích kinh tế xã hội. 

Khi phân tích kinh tế xã hội có các chỉ tiêu xã hội, trong khi phân tích tài chính không có: 
chỉ tiêu xã hội bên trong dự án và chỉ tiêu xã hội bên ngoài dự án. 

2.7 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN 
2.7.1 Phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xếp hạng các phương 
án 

1. Trình tự phương pháp 

Trình tự phương pháp được tiến hành như sau: 

- Bước 1: Lựa chọn các chỉ tiêu đưa vào so sánh và xác định hàm mục tiêu 

Việc lựa chọn các chỉ tiêu so sánh có tác dụng rất lớn đến kết quả so sánh. Cần chú ý tránh 
sự trùng lặp giữa các chỉ tiêu.  

Hàm mục tiêu có thể là cực đại (max) hoặc cực tiểu (min) 

Hàm mục tiêu được chọn là cực đại khi số lượng các chỉ tiêu có xu hướng cực đại chiếm 
đa số. Hàm mục tiêu được chọn là cực tiểu khi số lượng các chỉ tiêu có xu hướng cực tiểu 
chiếm đa số 

- Bước 2: Xác định hướng cho các chỉ tiêu và làm cho các chỉ tiêu đồng hướng 

Tuỳ theo tiêu chuẩn lựa chọn ở bước 1 sẽ chọn mục tiêu của phương án là giá trị cực đại 
hay cực tiểu. Dựa vào hàm mục tiêu đó sẽ xem xét các chỉ tiêu đang xét là đồng hướng hay 
nghịch hướng. 

Ví dụ: Mục tiêu để chọn phương án là cực tiểu thì các chỉ tiêu chi phí là đồng hướng, còn 
các chỉ tiêu về năng suất, về mức cơ giới hoá... là nghịch hướng với mục tiêu. 

- Bước 3: Triệt tiêu đơn vị đo của các chỉ tiêu 

Việc triệt tiêu đơn vị đo của các chỉ tiêu hay là việc qui đổi các chỉ tiêu thành chỉ số so 
sánh được thực hiện theo nhiều phương pháp. Với các chỉ tiêu vốn đã không có đơn vị đo 
cũng phải tính lại theo phương pháp này. Một số phương pháp chính thường được sử dụng 
như sau: 

a) Phương pháp Pattern: 

∑
=

= n

1j
ij

ij
ij

C

C
P                           (2.14) 
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Pij: Trị số tính lại cho chỉ tiêu Cij để không còn đơn vị đo hay còn gọi là chỉ số so sánh 
của chỉ tiêu thứ i của phương án thứ j (i = 1 đến m; j = 1 đến n) 

Cij: Trị số của chỉ tiêu thứ i của phương án j (ví dụ như vốn đầu tư, giá thành sản 
phẩm...). Phương pháp này hay được dùng nhất. 

b) Phương pháp giá trị nhỏ nhất: 

ij

ij
ij Cmin

C
P =                             (2.15) 

ijCmin : Trị số nhỏ nhất của chỉ tiêu i trong các phương án j 

c)Phương pháp giá trị lớn nhất: 

ij

ij
ij Cmax

C
P =      (2.16) 

ijCmax : Trị số lớn nhất của chỉ tiêu i trong các phương án j 

- Bước 4: Xác định trọng số cho mỗi chỉ tiêu (Wi) 

Trọng số là con số chỉ rõ tầm quan trọng của chỉ tiêu đang xét so với các chỉ tiêu còn lại bị 
đưa vào so sánh trong việc thực hiện mục tiêu so sánh. Trọng số của mỗi chỉ tiêu thì khác 
nhau nhưng trọng số của một chỉ tiêu nào đó một khi đã được xác định thì giống nhau cho 
mọi phương án. Có nhiều phương pháp xác định trọng số nhưng hay dùng nhiều nhất là 
phương pháp cho điểm chuyên gia. Nội dung của phương pháp cho điểm như sau: 

Mỗi chuyên gia sẽ có 100 điểm để phân cho các chỉ tiêu tuỳ theo tầm quan trọng do 
chuyên gia tự cho. Trọng số của chỉ tiêu i (Wi) như sau: 

100.n

B
W

n

1j
ji

i

∑
==                     (2.17) 

Bji: Điểm số của chuyên gia j cho chỉ tiêu i 

n: Số chuyên gia 

Ngoài ra còn dùng phương pháp ma trận vuông của Warkentin để xác định trọng số của 
các chỉ tiêu trên. 

- Bước 5: Xác định chỉ số tổng hợp không đơn vị đo của các phương án và lựa chọn 
phương án tốt nhất 

+ Trường hợp không so sánh cặp đôi: 

Trong trường hợp này cho mỗi phương án thứ j ta tính một chỉ số tổng hợp xếp hạng 
phương án (Vj) 
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∑
=

=
m

1i
ijij P*WV              (2.18) 

i: Chỉ tiêu thứ i, m là số chỉ tiêu 

j: Phương án thứ j 

Trong trường hợp không cần tính đến trọng số thì trị số Vj được tính theo công thức: 

∑
=

=
m

1i
ijj PV              (2.19) 

Phương án j nào có trị số Vj bé nhất hay lớn nhất là phương án tối ưu tuỳ theo chỉ tiêu tối 
ưu là bé nhất hay lớn nhất 

+ Trường hợp so sánh cặp đôi: 

Theo Schiller phương pháp này khắc phục được các nhược điểm của phương pháp trên là 
kết quả tính toán bị phụ thuộc vào cách chọn trị số cơ sở để làm mất đơn vị đo của các chỉ 
tiêu cũng như phụ thuộc vào việc lựa chọn hướng cho các chỉ tiêu. 

Một trong những biến loại của phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo là 
phương pháp đa giác. Phương pháp này sử dụng một hệ toạ độ nhiều trục. Mỗi một chỉ tiêu 
tương ứng với một trục. Trên các trục sẽ ghi trị số của các chỉ tiêu cho mỗi phương án. Bề 
mặt của mỗi đa giác là giá trị tổng hợp của mỗi phương án. Tuỳ theo hàm mục tiêu là cực 
đại hay cực tiểu ta chọn phương án có diện tích là lớn nhất hay bé nhất là tốt nhất. 

2. Ví dụ áp dụng: 

Hãy so sánh các phương án đầu tư mua máy theo phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp 
không đơn vị đo để xếp hạng các phương án. Cho biết các chỉ tiêu của các phương án như 
sau: 

Bảng 2.1: Chỉ tiêu các phương án 

Tên chỉ tiêu Đơn vị đo PA1 PA2 PA3 Wi 

1. Suất đầu tư mua máy (V) 106 đ 150 200 300 0,25 

2. Chi phí sử dụng máy cho một 
sản phẩm (G) 

106 đ 15 10 5 0,20 

3. Chi phí lao động sống cho một 
sản phẩm (L) 

Giờ - công 30 20 10 0,15 

4. Chi phí xăng dầu cho một sản 
phẩm (S) 

Kg 8 6 4 0,15 
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5. Mức tự động hoá (M)  0,3 0,5 0,7 0,25 

Giải: 

Bước 1: Chọn các chỉ tiêu: 5 chỉ tiêu. Chọn hàm mục tiêu: Min 

Bước 2: Làm đồng hướng các chỉ tiêu: 

Chỉ tiêu 5 nghịch hướng, để làm đúng hướng ta lấy nghịch đảo các giá trị của các phương 
án: 

5.Mức tự động hoá (M)  1/0,3 1/0,5 1/0,7 

Bước 3: Tính lại giá trị không đơn vị đo của các chỉ tiêu (Pij) 

P11= 
300200150

150
++

 = 0,23 P12= 
300200150

200
++

       = 0,3 

P21= 
51015

15
++

 = 0,50 P22= 
51015

10
++

 = 0,33 

P31= 
102030

30
++

 = 0,50 P32= 
102030

20
++

 = 0,33 

P41= 
468

8
++

 = 0,44 P42= 
468

6
++

 = 0,33 

P51= 7,0/15,0/13,0/1
3,0/1
++

 
= 0,49 P52= 7,0/15,0/13,0/1

5,0/1
++

 
= 0,29 

P13= 
300200150

300
++

 =0,46 

P23= 
51015

5
++

 =0,16 

P33= 
102030

10
++

 =0,16 

P43= 
468

4
++

 =0,22 

P53= 7,0/15,0/13,0/1
7,0/1
++

 =0,21 

Bước 4: Xác định trọng số của các chỉ tiêu: Trong ví dụ này Wi như đã cho 
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Bước 5: Xác định chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo của các phương án: 

Vj = ΣPij.Wi 

 (i = 1 đến 5) 

V1 =   

V2 =  

V3 =  

P.án  có giá trị nhỏ nhất (đồng hướng với hàm mục tiêu) là phương án được chọn  

3) Ưu nhược điểm của phương pháp 

Ưu điểm của phương pháp này là dễ xếp hạng các phương án, có thể đưa nhiều chỉ tiêu có 
các thứ nguyên khác nhau vào để so sánh các phương án, có thể đánh giá tầm quan trọng 
của mỗi chỉ tiêu. 

Nhược điểm của phương pháp là dễ bị trùng lặp các chỉ tiêu, không làm nổi bật các chỉ tiêu 
chủ yếu và dễ bị mang tính chất chủ quan khi lấy ý kiến của chuyên gia. 

Phương pháp này thích hợp khi so sánh các phương án thiết kế, nhất là các dự án có các 
hiệu ích kinh tế - xã hội và có tác động của môi trường. 

2.7.2 Phương pháp phân tích giá trị - giá trị sử dụng 

Khi đánh giá sử dụng công thức sau: 

min→=
j

j
dj S

G
G                        (2.20) 

hoặc max→=
j

j
dj G

S
S                   (2.21) 

Trong đó: 

Gdj: Chi phí (giá trị) để đạt được một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp của phương án j. 

Gj: Giá trị hay chi phí của phương án j (ví dụ vốn đầu tư, hoặc liên hiệp giữa vốn đầu 
tư và giá thành sản phẩm hàng năm). 

Sdj: giá trị sử dụng tổng hợp tính cho một đồng chi phí của phương án j. 

Sj: giá trị sử dụng tổng hợp không đơn vị đo của phương án j được xác định bằng 
phương pháp chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo đã trình bày ở mục (2.7.1) trên đây, tức là: 



Bài giảng Kinh tế xây dựng 

  23  
  

∑
=

=
m

i
ijj PS

1

         (2.22) 

Với  
∑
=

= n

j
ij

ij
ij

C

C
P

1

                 (2.23) 

Trong đó Cij là giá trị của các chỉ tiêu giá trị sử dụng. Pij giống như các công thức 
trên đã trình bày. 

Ưu nhược điểm của phương pháp: 

Ưu điểm lớn nhất của phương pháp phân tích giá trị - giá trị sử dụng là thích ứng với 
trường hợp so sánh các phương án có giá trị sử dụng khác nhau. 

Nhược điểm của phương pháp này là không phản ánh được lợi nhuận thu được của các 
phương án. Vì vậy trong kinh doanh ít được dùng. 

Phương pháp này được ứng dụng khi so sánh các phương án kỹ thuật lấy chất lượng sử 
dụng là chính. Phương pháp trên cũng thường dùng khi phân tích phần kinh tế - xã hội của 
các dự án. 

2.7.3 Phương pháp phân tích chi phí - Lợi ích (CBA) 

Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích (CBA) dang được áp dụng rộng rãi trên thế giới 
hiện nay. Có thể phân thành ba nhóm căn cứ vào ba nhóm độ đo hiệu quả sau đây: 

Nhóm 1: Giá trị tương đương (Equivalent Worth). Theo phương pháp này toàn bộ 
chuỗi dòng tiền tệ của dự án (chi phí và lơị ích) trong suốt thời kỳ phân tích được qui đổi 
tương đương thành: 

 - Giá trị hiện tại của hiệu số thu chi (Present Worth - PW), còn gọi là giá trị thu nhập hiện 
tại. 

 - Giá trị tương lai của hiệu số thu chi (Future Worth - FW), còn gọi là giá trị thu nhập 
dòng tương lai 

 - Hệ số thu chi phân phối đều hàng năm (Annual Worth - AW). 

Mỗi giá trị đó là một độ đo hiệu quả kinh tế của dự án và được dùng làm cơ sở để so sánh 
phương án. 

Trong phạm vi tài liệu này chỉ đề cập đến chỉ tiêu giá trị hiện tại của hiệu số thu chi 

Nhóm 2: Suất thu lợi (Rates of Return). Người ta gọi mức lãi suất làm cho giá trị 
tương đương của phương án bằng không là suất thu lợi nội tại (Internal Rate of Return - 
IRR) của phương án. Đó là một độ đo hiệu quả hay được dùng nhất hiện nay. Ngoài ra còn 
có một số chỉ tiêu suất thu lợi khác như: Suất thu lợi ngoại lai, suất thu lợi tái đầu tư tường 
minh. Trong phạm vi tài liệu này chỉ giới thiệu chỉ tiêu suất thu lợi nội tại.  
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Nhóm 3: Tỷ số lợi ích chi phí (Benefit Cost Ratio - B/C). Đó là tỷ số giữa giá trị 
tương đương lợi ích và giá trị tương đương của chi phí.  

1) Các bước so sánh phương án 

Khi so sánh các phương án có thể bao gồm các bước sau: 

 - Nêu ra các phương án 

 - Xác định thời kỳ phân tích 

 - Ước lượng dòng tiền tệ cho từng phương án 

 - Xác định giá trị theo thời gian của dòng tiền tệ 

 - Lựa chọn độ đo hiệu quả 

 - Tính toán so sánh các phương án 

 - Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis) và rủi ro (Risk Analysis) 

 - Lựa chọn phương án. 

2) Phân tích đánh giá dự án theo giá trị tương đương 

Trong phạm vi tài liệu chỉ giới thiệu chỉ tiêu: Giá trị hiện tại của hiệu số thu chi  

Giá trị hiện tại của hiệu số thu chi còn gọi là giá trị thu nhập ròng hiện tại –Net 
Present value (NPV) 

a) Điều kiện đáng giá (chấp nhận được) của phương án: 

0
)r1(

H
)r1(

C
)r1(

B
NPV n

n

0t
t

t
n

0t
t

t ≥
+

+
+

−
+

= ∑ ∑
= =

        (2.24)a 

Trong đó:    

 Bt - Thu nhập tăng thêm nhờ có dự án ở năm thứ t (bao gồm doanh thu, vốn lưu 
động ở cuối dự án). 

Ct - Chi phí ở năm thứ t (bao gồm vốn đầu tư, chi phí vận hành không có khấu hao 
cơ bản). 

H - Giá trị thu hồi khi kết thúc dự án. 

n - Thời kỳ tính toán (tuổi thọ của dự án hay thời kì tồn tại của dự án). 

r - Tỷ lệ chiết khấu (còn gọi là lãi suất chiết khấu) 

1/(1+r)t - Hệ số chiết khấu năm thứ t 
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Chú ý rằng, trong công thức 2.24a chỉ số không (0) là biểu thị đầu tư vốn ở đầu năm thứ 
nhất, chỉ số 1 là đầu năm thứ hai..... 

Trong trường hợp vốn đầu tư chỉ xuất hiện ở năm đầu thì có thể viết như sau: 

0
)1()1()1(1 1

≥
+

+
+

−
+

+−= ∑ ∑
= =

n

n

t
t

t
n

t
t

t

r
H

r
O

r
BVNPV       (2.24)b 

Trong trường hợp Bt và Ot đều đặn hàng năm thì NPV tính theo công thức sau: 

0
)r1(

H
)r1(r

1)r1()OB(VNPV nn

n

tt ≥
+

+
+

−+
−+−=        (2.24)c 

Trong đó:  

V - Vốn đầu tư bỏ ra ban đầu ở thờì điểm t = 0 

Ot - Chi phí vận hành hàng năm không có khấu hao. 

b) So sánh lựa chọn phương án tốt nhất: 

- Điều kiện để lựa chọn phương án: 

Các phương án muốn so sánh phải thoả mãn điều kiện sau: 

+ Chỉ các phương án đáng giá mới được đưa vào so sánh   

+ Để đảm bảo so sánh được, thời gian tính toán của các phương án phải giống 
nhau (thường lấy bằng tuổi thọ của dự án hoặc lấy bằng bội số chung bé nhất của các trị số 
tuổi thọ của các phương án). 

- Điều kiện phương án tốt nhất:  NPV = max             (2.25)  

Chú ý: - Trong phương pháp phân tích chi phí - lợi ích, người ta qui ước rằng vốn xây dựng 
dự án được đầu tư ngay từ đầu năm thứ nhất và được ký hiệu bằng số “0”. 

- Cuối năm thứ nhất ký hiệu bằng chứ số “ 1” v.v… 

c) Ưu nhược điểm của phương pháp NPV 

 - Ưu điểm: Phương pháp dùng chỉ tiêu NPV có ưu điểm như: có tính đến sự biến động của 
chỉ tiêu thời gian, tính toán cho cả vòng đời của dự án, có tính đến giá trị tiền tệ theo thời 
gian, có thể tính đến nhân tố trượt giá và lạm phát thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu 
Bt, Ct và r, là xuất phát điểm để tính nhiều chỉ tiêu khác.  

 - Nhược điểm:     + Chỉ tiêu NPV chỉ chính xác trong thị trường vốn hoàn hảo. 

     + Chỉ tiêu NPV phụ thuộc nhiều vào hệ số chiết khấu 
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-  Hệ quả: Từ chỉ tiêu NPV, có thể xác định thời hạn thu hồi vốn đầu tư theo kiểu động. 

Ví dụ 1: Để xây dựng một trạm bơm tưới, người ta đầu tư vào đầu năm thứ nhất là 7,5 tỷ, 
năm thứ hai là 6,0 tỷ. Chi phí vận hành khai thác tăng thêm nhờ có dự án ở đầu năm thứ ba 
đến năm thứ bảy là 6,0 tỷ. Chi phí vận hành khai thác tăng thêm năm thứ tám là 0,4 tỷ. 
Thu nhập tăng thêm nhờ có dự án đầu năm thứ ba đến năm thứ bảy là 6,0 tỷ. Thu nhập 
tăng thêm nhờ có dự án năm thứ tám 4,0 tỷ. Chi phí sản xuất nông nghiệp tăng thêm nhờ 
có dự án ở đầu năm thứ ba đến năm thứ bảy là 700 triệu. Chi phí sản xuất nông nghiệp 
tăng thêm năm thứ tám là 500 triệu. Cho biết tỷ lệ chiết khấu (lãi suất chiết khấu) là r = 
12%. Yêu cầu tính giá trị thu nhập ròng hiện tại NPV, IRR, B/C, vòng đời dự án là 8 năm 

Giải: Để giải bài toán này ta lập bảng    

NPV =  4833 triệu đồng 

 Ta thấy NPV >0, vậy dự án có hiệu quả kinh tế. 

3) Phân tích đánh giá dự án theo suất thu lợi 

1. Khái niệm: 

Suất thu lợi nội tại là mức lãi suất mà nếu dùng nó làm hệ số chiết tính để qui đổi dòng tiền 
tệ của phương án thì giá trị hiện tại của thu nhập sẽ cân bằng với giá trị hiện tại của chi 
phí. Suất thu lợi nội tại còn được gọi là hệ số hoàn vốn nội tại (hệ số nội hoàn) –Internal 
Rate of Return ( IRR). 

Suất thu lợi nội tại không phải chỉ là suất thu lợi của vốn đầu tư ban đầu mà là suất thu lợi 
tính theo kết số còn lại của vốn đầu tư ở đầu các thời đoạn (trong đó vốn đầu tư ban đầu 
cũng có thể coi là một kết số). 

2. Phương pháp xác định chỉ tiêu IRR và tính đáng giá của phương án 

Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại IRR là một loại suất thu lợi tối thiểu đặc biệt r ở trong các công 
thức tính toán chỉ tiêu NPV sao cho NPV = 0, tức là được tìm ra từ việc giải các phương 
trình:   

Hay: 

 Để đơn giản tính toán có thể giải IRR theo phương trình sau: 

ba

a
aba NPVNPV

NPV
rrrIRR
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Trong đó: 

ra - Là một giá trị lãi suất nào đó để sao cho NPVa > 0  

rb - là một trị số lãi suất nào đó sao cho NPWb < 0  

Ta có thể xác định IRR theo công thức sau: 

ba

a
aba NPVNPV

NPVrrrIRR
−

−+= )(               (2.26)d 

Trong đó:  ra < rb ; NPVa > 0 ; NPVb > 0 và NPVa > NPVb   

- Tính đáng giá của phương án: 

Một phương án đưọc gọi là đáng giá khi IRR thoả mãn điều kiện: 

IRR ≥ Rc                                                                              (2.27) 

Trong đó: Rc - Suất thu lợi (hay lãi suất) tối thiểu chấp nhận được. Đối với các dự án 
vừa và nhỏ của các nước đang phát triển Rc ≥ 15 % thì có hiệu quả. 

3. So sánh lựa chọn các phương án: 

Các phương án so sánh được phải thoả mãn điều kiện: 

- Thời kì tính toán của các phương án phải qui về giống nhau. 

- Khi so sánh các phương án theo chỉ tiêu IRR thì xảy ra các trường hợp sau: 

Trường hợp 1: Khi hai phương án có vốn đầu tư như nhau thì phương án nào có chỉ tiêu 
IRR lớn nhất là tốt nhất. 

Trường hợp 2: Khi hai phương án có vốn đầu tư khác nhau thì phải lựa chọn phương án 
theo hiệu quả gia số đầu tư. 

Ở đây có hai trường hợp xảy ra: 

 + Nếu hiệu quả của gia số đầu tư thông qua chỉ tiêu IRR (∆) ≥ r thì ta chọn 
phương án có vốn đầu tư lớn hơn. 

      + Nếu IRR (∆) < r thì chọn phương án có vốn đầu tư bé. 

Như vậy phương án được chọn chưa chắc đã có chỉ tiêu IRR lớn nhất, nhưng phải có IRR 
≥ r. 

Phương pháp xác định chỉ tiêu IRR (∆) cũng giống như phương pháp xác định IRR, nhưng 
dòng tiền tệ là hiệu số giữa phương án có vốn đầu tư lớn hơn và dòng tiền tệ có vốn đầu tư 
bé hơn. 
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Ví dụ 2: Cho các số liệu giống như trong ví dụ 1. Hãy xác định giá trị IRR. 

Giải: Để giải bài toán này chúng ta giả thiết hai tỷ lệ chiết khấu là ra và rb. Tính các giá trị 
NPVa và NPVb. Tuỳ thuộc vào giá trị của NPVa và NPVb, chúng ta áp dụng công thức 
(2.26c) hoặc công thức (2.26d). 

Để thuận lợi cho việc giải chúng ta lập bảng sau: 

Bảng 2.2: Bảng tính giá trị hệ số hoàn vốn nội tại  (IRR) (Đơn vị: Tỷ đồng) 

Năm 

XD  

và  

KT 

 

Chi phí dự án 
Tổng 

TN 

Chi phí 

SXNN 

Thu 

nhập 

thuần 

tuý 

Bt -Ct 

 

(Bt - Ct) ứng 

với tỷ lệ chiết 

khấu 12% 

(Bt - Ct) ứng với 

tỷ lệ chiết khấu 

20% 

Vốn 

XD 

VHK

T 
Tổng HSCK 

Giá 

trị 
HSCK 

Giá 

trị 

0 7,5 0 7,5 0 0 0 - 7,5 1,00 - 7,5 1,00 - 7,5 

1 6,0 0 6 0 0 0 - 6,0 0,89 - 5,4 0,83 - 5,0 

2  0,6 0,6 6 0,7 5,3 4,7 0,80 3,7 0,69 3,3 

3  0,6 0,6 6 0,7 5,3 4,7 0,71 3,3 0,58 2,7 

4  0,6 0,6 6 0,7 5,3 4,7 0,64 3,0 0,48 2,3 

5  0,6 0,6 6 0,7 5,3 4,7 0,57 2,7 0,40 1,9 

6  0,6 0,6 6 0,7 5,3 4,7 0,51 2,4 0,33 1,6 

7  0,4 0,4 4 0,5 3,5 3,1 0,45 1,4 0,28 0,87 

Tổng 13,50 3,40 16,90 34,00 4,00 30,00 13,10  3,74  0,04 

Nhận xét rằng NPV (12%) = 3,74 tỷ > 0 và NPVb =  0,04 tỷ > 0 nên áp dụng công 
thức 2.26d để xác định IRR. Tức là: 

 

 

Ta thấy IRR = 20.09% >15% nên dự án có hiệu quả 

Chú ý rằng, đối với các dự án lớn có thể dùng phần mềm lập sẵn trong máy tính để 
xác định các giá trị NPV và IRR. 

4) Phân tích dự án theo tỷ số lợi ích - chi phí 
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-   Điều kiện đáng giá của phương án: 

Một phương án được gọi là đáng giá khi: 

                                    1
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                           (2.28) 

So sánh lựa chọn phương án: 

Để lựa chọn phương án theo chỉ tiêu B/C cần có các điều kiện sau: 

- Các phương án so sánh phải có cùng một thời gian tính toán hoặc qui về cùng một 
thời gian tính toán. 

- Khi hai phương án máy có vốn đầu tư bằng nhau thì phương án nào có chỉ tiêu 
B/C lớn nhất là tốt nhất. 

- Khi hai phương án có vốn đầu tư khác nhau thì phải so sánh theo chỉ tiêu hiệu quả 
của gia số đầu tư B/C (∆): Chỉ so sánh phương án có vốn đầu tư lớn hơn so với phương án 
có vốn đầu tư bé hơn khi phương án có vốn đầu tư bé hơn là đáng giá (B/C ≥ 1). 

 Nếu hiệu quả của gia số đầu tư B/C (∆) ≥ 1 thì chọn phương án có vốn đầu tư lớn hơn, 
nếu ngược lại thì chọn phương án có vốn đầu tư bé hơn. 

Phương án được chọn theo chỉ tiêu hiệu quả của gia số đầu tư lợi ích - chi phí chưa chắc đã 
có trị số B/C = max, nhưng chỉ tiêu NPV phải lớn nhất, còn chỉ tiêu B/C phải ≥1. 

- Ưu nhược điểm của phương pháp chỉ tiêu B/C. 

Chỉ tiêu tỷ số B/C có các ưu điểm tương tự như chỉ tiêu NPV, nhưng ít được sử dụng hơn, 
vì đây không phải là chỉ tiêu xuất phát để tính các chỉ tiêu khác, chỉ là chỉ tiêu cho điều 
kiện cần và không phải là chỉ tiêu để chọn phương án. 

CÂU HỎI CHƯƠNG 2 

Câu 1. Khái niệm NPV, IRR, B/C? 

Câu 2. Mối quan hệ giữa NPV, IRR và B/C 

Câu 3. Bạn vay 100 USD của một người bạn và chỉ có thể trả cho người bạn đó 10 USD 
mỗi tháng. Người bạn đó đòi trả một lãi suất là 10% một tháng. Hỏi bao nhiêu tháng thì 
bạn sẽ trả hết nợ? 

Câu 4. Khi phân tích rủi ro của dự án bằng chỉ tiêu giá trị thu nhập ròng hiện tại (NPV), để 
an toàn cho dự án ta nên lấy tỷ lệ chiết khấu như thế nào? 

Câu 5. Bạn phải trả hàng năm với số tiền đều nhau là bao nhiêu USD nếu bạn phải vay ban 
đầu là 230 USD trong thời hạn 20 năm với lãi suất năm là 9.0%?
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CHƯƠNG 3 
VỐN SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 

3.1 KHÁI NIỆM VỀ VỐN SẢN XUẤT 

Mọi quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu con người đều đòi hỏi phải có 
những yếu tố cấu thành cơ bản là Sức lao động - Lao động sống (LĐS) và Tư liệu sản xuất 
(TLSX) - Lao động quá khứ.  

Tư liệu sản xuất là toàn bộ phần cơ sở vật chất cần thiết cho một quá trình sản xuất, là nội 
dung vật chất của vốn sản xuất bao gồm 2 bộ phận:  

1. Tư liệu lao động: Là các công cụ và điều kiện vật chất kỹ thuật khác cần thiết cho quá 
trình sản xuất.  

2. Đối tượng lao động: Là nguyên, nhiên vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất.  

Vốn sản xuất được chia làm hai loại:  

- Vốn cố định tương ứng với phần tư liệu lao động, ít thay đổi trong kỳ sản xuất.  

- Vốn lưu động tương ứng với đối tượng lao động, thay đổi theo từng kỳ sản xuất.  

3.2 VỐN CỐ ĐỊNH 
3.2.1 Các khái niệm về TSCĐ 

Tài sản cố định của một doanh nghiệp có thể có nhiều loại: Tài sản cố định hữu hình, tài 
sản cố định vô hình, tài sản cố định thuê tài chính, tài sản cố định tương tự.  

Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn 
vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với 
nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định) thoả mãn các tiêu chuẩn của tài 
sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình 
thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị. . .  

Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng 
giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào 
nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về 
quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả. . .  

Tài sản cố định thuê tài chính là những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê của công ty 
cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài 
sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. 
Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính, ít nhất phải tương 
đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.  
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Mọi hợp đồng thuê tài sản cố định nếu không thoả mãn các quy định trên được coi là tài 
sản cố định thuê hoạt động. 

Tài sản cố định tương tự là tài sản cố định có công dụng tương tự, trong cùng một lĩnh vực 
kinh doanh và có giá trị tương đương.  

Tài sản cố định là tài sản tồn tại trong thời gian dài, tham gia vào nhiều chu trình sản xuất 
khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng hiện vật ban đầu. Về giá trị thì bị giảm dần, 
tuỳ theo mức độ hao mòn của nó trong quá trình sản xuất. Giá trị đó được chuyển dần vào 
giá thành sản phẩm do chính tài sản cố định đó sản xuất ra dưới hình thức khấu hao TSCĐ.  

Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định. 

Tài sản cố định có thể là tư liệu lao động, súc vật làm việc, vườn cây lâu năm: 

* Tư liệu lao động là từng tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống 
gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số 
chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không 
thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả bốn tiêu chuẩn dưới đây (Theo Thông tư 
203/2009/TT-BTC, ngày 20-10-2009) thì được coi là tài sản cố định:  

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; 

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy; 

- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên; 

- Có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.  

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó 
mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó 
mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu 
quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ 
phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là 
một tài sản cố định hữu hình độc lập.  

* Đối với súc vật làm việc và (hoặc) cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn 
đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định trên được coi là một tài sản cố định hữu hình.  

* Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thời 
bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định trên được coi là một tài sản cố định hữu hình.  

Hiện nay Nhà nước đã trao quyền đầy đủ cho giám đốc và tập thể lao động quản lý TSCĐ 
của doanh nghiệp. Nhà nước quản lý tổng thể TSCĐ mà không quản lý trực tiếp từng đối 
tượng, từng danh mục TSCĐ. Doanh nghiệp có quyền mua sắm, trao đổi, cho thuê, cho 
vay một phần tài sản của mình với mục tiêu là làm cho giá trị chung của năng lực doanh 
nghiệp ngày một tăng lên.  
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Chính sách mới này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy cao hiệu suất TSCĐ, đồng 
thời giảm bớt các thủ tục trong việc thay đổi TSCĐ để nâng cao năng lực sản xuất cho cơ 
sở. 

3.2.2 Phân loại vốn cố định 

a) Phân loại theo mức độ tham gia vào quá trình sản xuất 

Theo hình thức này được phân thành hai loại:  

- Vốn cố định dùng vào sản xuất: là lượng vốn tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào 
quá trình sản xuất của công ty để tạo ra sản phẩm.  

- Vốn cố định phi sản xuất là giá trị tài sản cố định không tham gia vào quá trình sản 
xuất của công ty nhưng lại có ý nghĩa rất lớn tới đời sống của cán bộ, nhân viên, góp phần 
nâng cao năng suất và chất lượng công việc. Vốn cố định loại này có thể là nhà ở, nhà văn 
hoá, câu lạc bộ, nhà trẻ. . .  

b) Phân loại theo quan điểm hạch toán kinh doanh 

Để phục vụ cho công tác hạch toán của công ty như: Tính toán khấu hao, lập kế hoạch sửa 
chữa, thay thế, thanh lý tài sản có thể phân loại vốn cố định theo: Dấu hiệu, chủng loại, 
chức năng, nguồn gốc, mức độ sử dụng, thời gian sử dụng. . .  

Chẳng hạn có thể phân loại theo: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị sản xuất, thiết bị 
thông tin, phương tiện vận chuyển, thiết bị văn phòng, dụng cụ thí nghiệm. . . các tài sản 
này đều ghi rõ mức độ còn lại, nguồn gốc. . .  

3.2.3 Đánh giá vốn cố định  

Để đánh giá vốn cố định sử dụng hai cách sau:  

Cách 1: Đánh giá bằng hiện vật 

Đánh giá vốn cố định bằng hiện vật là việc phân loại, xem xét chất lượng, mức độ 
hao mòn so với lúc ban đầu, khả năng sử dụng tiếp tục của TSCĐ thông qua các bảng kiểm 
kê TSCĐ, bảng lý lịch TSCĐ. Bằng phương pháp này có thể biết được mức độ trang thiết 
bị hiện có của doanh nghiệp để người quản lý lập kế hoạch sử dụng, kế hoạch mua sắm, 
sửa chữa nhằm đáp ứng yêu cầu tận dụng khả năng, năng lực của các TSCĐ sẵn có cũng 
như để đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục, có hiệu quả.  

Cách 2: Đánh giá theo giá trị 

Theo cách đánh giá thứ nhất, thì người quản lý không thể biết được độ lớn của lượng 
vốn mà doanh nghiệp đang sử dụng, do đó không thể xác định được việc sản xuất của đơn 
vị có hiệu quả hay không? Vì vậy, song song với việc đánh giá bằng hiện vật cần phải tiến 
hành đánh giá thông qua giá trị. Mục đích của việc đánh giá theo giá trị còn để giúp cho 
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công tác phân tích, tốc độ hao mòn, đánh giá thời gian có thể phục vụ của TSCĐ, lập kế 
hoạch sử dụng hợp lý tái sản xuất TSCĐ của công ty.  

3.2.4 Các hình thức của vốn cố định 

Tuỳ theo thời điểm đánh giá mà vốn cố định có các tên gọi và độ lớn khác nhau (biểu diễn 
trên hình 3.1) giữa chúng có mối quan hệ rất mật thiết, nhờ đó có thể tính toán thông qua 
các biểu thức.  

 
Hình 3.1: Các hình thức của vốn cố định 

1. Vốn ban đầu - Kb  

Giá trị của TSCĐ tại thời điểm bắt đầu đem vào khai thác, sử dụng được gọi là vốn ban 
đầu hay giá trị nguyên thuỷ. Đối với một công trình thuỷ lợi đó chính là toàn bộ chi phí để 
có thể xây dựng và đưa công trình vào sử dụng theo biên bản bàn giao, nghiệm thu. Hoặc 
là giá trị của TSCĐ hay công trình khi công ty tiếp nhận để quản lý khai thác, sử dụng.  

2. Vốn hiện tại - Kht  

Là giá trị của TSCĐ tại thời điểm được tiến hành đánh giá, nó chính là giá trị còn lại của 
TSCĐ tại thời điểm đó.  

Kht = Kb - t. Acb     (3. 1) 
Trong đó:  

- t là thời gian đã sử dụng của TSCĐ (kể từ lúc bắt đầu sử dụng cho đến thời điểm 
đánh giá), đơn vị tính: năm.  

- Acb là khấu hao cơ bản hàng năm của TSCĐ, đơn vị tính: đ/năm.  
t. Acb chính là lượng vốn cố định đã bị hao mòn trong thời gian sử dụng t.  

3. Giá giải thể - Kgt 

Là giá trị của TSCĐ (Kht) tại thời điểm TSCĐ hết thời gian phục vụ (hết tuổi thọ), hay nói 
cách khác đó cũng chính là giá trị còn lại của công trình.  

Kgt = Kb - T. Acb                                   (3. 2) 
- Kgt chỉ có đối với các loại TSCĐ được chế tạo từ sắt thép, gỗ như máy móc thiết bị, 

nhà cửa, đồ gỗ.  
4. Vốn phục hồi (giá trị khôi phục) - Kph 

Ba hình thức đánh giá đã nêu ở trên chỉ đúng khi giá cả thị trường hầu như không thay đổi 
(điều này rất ít xảy ra trong thực tế), trong trường hợp giá cả có sự biến động thì đánh giá 
như trên sẽ không còn chính xác cho công việc hạch toán cũng như trong tính toán các chỉ 

t

T

kb htk gtk
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số kinh tế khác. Vì thế, giá trị của TSCĐ đã có cần phải được đánh giá lại theo mặt bằng 
giá cả tại thời điểm tính toán, giá trị đánh giá lại đó được gọi là vốn phục hồi (Kph). Vốn 
phục hồi có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn Kb tuỳ theo sự biến động của giá trị tiền tệ và sự 
biến động giá cả nói chung. Về nguyên tắc Kph phải nhỏ hơn Kb do có sự hao mòn, mặt 
khác là do giảm giá nhờ tiến bộ khoa học làm cho năng suất lao động tăng lên, giá nguyên 
vật liệu hạ xuống, hoặc nhờ áp dụng công nghệ mới cũng như sử dụng vật liệu rẻ tiền. . .  

Xác định Kph là rất cần thiết để đưa về cùng một mặt bằng giá, tạo điều kiện cho việc tính 
toán, đánh giá đầy đủ và chính xác hơn.  

3.2.5 Hao mòn và những biện pháp giảm hao mòn vốn cố định 

Trong quá trình sử dụng, mọi loại tài sản cố định đều bị hao mòn theo thời gian làm ảnh 
hưởng đến chất lượng cũng như tính năng kỹ thuật của chúng. Vì vậy, giá trị của TSCĐ bị 
giảm dần, và gọi là hao mòn vốn cố định.  
a) Hao mòn  

Hao mòn là sự giảm dần giá trị của TSCĐ, có 2 hình thức hao mòn là:  

- Hao mòn hữu hình.  

- Hao mòn vô hình.  

1. Hao mòn hữu hình:  

Là sự hao mòn vật chất dẫn đến sự giảm sút dần về chất lượng và tính năng kỹ thuật ban 
đầu của TSCĐ. Do bị hao mòn hữu hình mà cuối cùng TSCĐ không sử dụng được nữa.  

Xét về mặt kinh tế thì hao mòn hữu hình là sự giảm giá trị của TSCĐ, giá trị đó được 
chuyển dần vào sản phẩm do TSCĐ đó sản xuất ra một cách có kế hoạch.  

Tốc độ của hao mòn hữu hình phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân và được chia thành 2 loại:  

Loại 1. Những yếu tố thuộc về chế tạo xây lắp (chất lượng nguyên vật liệu và công tác xây 
lắp v.v...).  

Loại 2. Những yếu tố thuộc quá trình sử dụng 

- Mức độ sử dụng.  

- Điều kiện hoạt động của TSCĐ (cố định hay di động, trong nhà hay ngoài trời).  

- Chất lượng nhiên liệu sử dụng cho máy hoạt động.  

- Trình độ tay nghề của công nhân lái, điều khiển.  

- Chế độ bảo quản, giữ gìn.  

2. Hao mòn vô hình 
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Là hình thức giảm giá của TSCĐ do hai nguyên nhân:  

- TSCĐ bị giảm giá do NSLĐ xã hội ngày càng tăng, do đó vẫn TSCĐ có tính năng 
kỹ thuật như cũ ngày càng rẻ hơn.  

- TSCĐ bị giảm giá do tiến bộ kỹ thuật phát triển ngày càng có công cụ, máy móc 
hiện đại hơn, nên các TSCĐ cũ bị lạc hậu do đó bị giảm giá.  

Trong nền kinh tế XHCN tổn thất do hao mòn vô hình thể hiện dưới 2 hình thức:  

+ Tổn thất do tư liệu lao động lạc hậu, bị đào thải trước kỳ dự định, trích khấu hao 
chưa đủ thu hồi vốn bỏ ra.  

+ Tổn thất do tiếp tục sử dụng tư liệu lao động đã bị lạc hậu về mặt kỹ thuật, hiệu quả 
kém do đó gây hao phí nhiều nguyên nhiên liệu và lao động sống cho 1 đơn vị sản phẩm. 
Muốn giảm bớt những tổn thất này phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, hiện đại hoá máy 
móc thiết bị đã lạc hậu.  

b) Những biện pháp chủ yếu làm giảm tổn thất hao mòn TSCĐ 

- Nâng cao tình độ sử dụng TSCĐ về thời gian và cường độ trong giới hạn kỹ thuật 
cho phép. Bởi vì hiệu quả kinh tế do sản phẩm sản xuất ra rất lớn so với hao mòn.  

- Nâng cao chất lượng và hạ giá thành chế tạo, xây lắp TSCĐ.  

- Hiện đại hoá và hợp lý hoá TSCĐ đã bị lạc hậu về mặt kỹ thuật, nhưng cần chú ý 
tổng chi phí cho việc cải tiến phải nhỏ hơn chi phí mua sắm TSCĐ mới.  

- Tổ chức tốt công tác bảo quản giữ gìn và sửa chữa TSCĐ. Đây là biện pháp tốt nhất, 
chủ động và quan trọng để giảm tổn thất hao mòn TSCĐ.  

Có 3 hình thức sửa chữa sau:  

+ Sửa chữa nhỏ (sửa chữa thường xuyên - tiểu tu) hình thức này chỉ thay thế các chi 
tiết mau hỏng mà không phải ngừng sản xuất.  

+ Sửa chữa vừa (trung tu) là sửa chữa với khối lượng công tác lớn hơn; là sửa chữa, 
thay thế những bộ phận và chi tiết (mà kỳ hạn sử dụng của nó lớn hơn sửa chữa nhỏ), điều 
chỉnh lại độ chính xác, khôi phục lại tính năng kỹ thuật ban đầu của TSCĐ.  

+ Sửa chữa lớn (đại tu) là tu sửa, khôi phục lại tính năng kỹ thuật ban đầu của TSCĐ. 
Thời gian này TSCĐ phải ngừng sản xuất.  

- Nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, công nhân sử dụng TSCĐ.  

3.2.6 Khấu hao và các phương pháp xác định khấu hao vốn cố định 

a) Một số khái niệm  
1. Khấu hao 
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Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn, bị giảm dần giá trị. Phần giá trị này được 
chuyển dần vào giá thành sản phẩm mới sản xuất ra. Tính toán phần vốn cố định bị hao 
mòn trong quá trình sản xuất đã được chuyển vào giá trị các sản phẩm do TSCĐ đó SX ra 
được gọi là tính khấu hao và chi phí để bù đắp hao mòn TSCĐ gọi là chi phí khấu hao.  

Mục đích của khấu hao: Sau thời gian sử dụng, khi công trình hết khả năng phục vụ sản 
xuất thì vốn đã bỏ ra phải được bù đắp lại thông qua việc thu khấu hao hàng năm để có thể 
mua sắm hoặc xây dựng TSCĐ mới.  

Trên thực, tế tốc độ hao mòn của TSCĐ không xảy ra theo quan hệ tuyến tính với thời 
gian, mà xảy ra phức tạp theo các quan hệ như trong hình 3 - 2. Và chính tốc độ hao mòn 
quyết định đến thời gian sử dụng TSCĐ.   

 

Hình 3.2: Quan hệ giữa giá trị TSCĐ với thời gian sử dụng 

Hao mòn và thời gian sử dụng T có liên quan chặt chẽ với nhau. Vì vậy, chúng ta có thể 
tính được khấu hao (giá trị của hao mòn) thông qua thời gian sử dụng công trình T, hoặc 
ngược lại tính thời gian sử dụng T qua mức độ hao mòn. Nhưng việc xác định ngay từ đầu 
T, hoặc A là rất khó chính xác, bởi cả hai chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Cho nên 
thông thường người ta tính khấu hao theo tuổi thọ giả định của công trình (lấy theo thống 
kê kinh nghiệm cho từng loại hình, trong từng điều kiện khai thác, sử dụng khác nhau) và 
tính bình quân cho các năm trong thời gian sử dụng đó.  

2. Tiền nộp khấu hao - A 

Tiền nộp khấu hao (A) là khoản tiền trích nộp hàng năm nhằm bù đắp phần giá trị (gồm 
vốn ban đầu và vốn sửa chữa lớn) đã bị hao mòn của TSCĐ trong năm đó.  

3. Quỹ khấu hao - là quỹ được lập từ tiền nộp khấu hao A, được dùng cho đầu tư xây dựng 
tái sản xuất (tái tạo TSCĐ).  

4. Mức khấu hao - a: là tỷ lệ phần trăm giữa tiền nộp khấu hao hàng năm (A) so với tổng 
vốn đầu tư ban đầu Kb.  

5. Vốn đầu tư sửa chữa lớn:  

D¹ng 1

D¹ng 3

D¹ng 2

§êng trung b×nh

Gi¸ trÞ TSC§

Thêi gian sö dông
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Trong quá trình sử dụng TSCĐ, sau một thời gian nào đó, một số bộ phận chủ yếu bị hao 
mòn không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kỹ thuật nên phải tiến hành thay thế hoặc 
sửa chữa với lượng vốn khá lớn. Công việc này không chỉ xảy ra một lần mà có thể nhiều 
lần trong suốt thời gian sử dụng của công trình (T), lượng vốn đầu tư cho sửa chữa lớn 
trong thời gian T được gọi là vốn đầu tư sửa chữa lớn của công trình (KSCL).  

b) Cách xác định khấu hao theo phương pháp tuyến tính 

 Cách1: Theo thời gian sử dụng công trình 
Theo cách này tiền nộp khấu hao (A) được xác định theo công thức:  

T
KKK

A SCLgtb +−
=  (đồng/năm)            (3-3) 

Trong đó:  

+ A - Tiền nộp khấu hao tính theo năm  (đồng/năm).  

+ Kb - Giá trị ban đầu của TSCĐ (đồng).  

+ Kgt - Giá trị tại thời điểm giải thể của TSCĐ (đồng).  

+ KSCL - Vốn sửa chữa lớn TSCĐ trong suốt thời gian T (đồng).  

+ T - Thời gian sử dụng TSCĐ (kể từ khi tiếp nhận) theo dự kiến (năm).  

Công thức (3-3) còn có thể được tách riêng theo các thành phần vốn:  

T
K

T
KK

A SCLgtb +
−

=     (đồng/năm)                 (3-4) 

Nếu gọi: 
T

KK
A gtb

CB

−
=  là tiền khấu hao cơ bản để khôi phục lại phần vốn đầu tư đã 

bị hao mòn trong quá trình phục vụ sản xuất T của TSCĐ và 
T

KA SCL
SCL =  là tiền khấu hao 

sửa chữa lớn để khôi phục lại phần vốn sửa chữa lớn đã bỏ ra trong quá trình sử dụng T 
của TSCĐ.  

Thì ta có: A = Acb + ASCL                                                               (3-5) 
 Khi TSCĐ có Kgt = 0, công thức (3-4) sẽ là:  

T
K

T
K

A SCLb +=                                              (3-6) 

Cách 2:  Theo mức khấu hao 

Trong thực tế tuổi thọ công trình hoặc thời gian sử dụng của TSCĐ phụ thuộc rất nhiều 
vào điều kiện tự nhiên, khí hậu khu vực, môi trường và mức độ khai thác, sử dụng. . . cụ 
thể. Vì thế, nếu tính theo tuổi thọ thực tế sẽ gây ra những bất bình đẳng giữa các vùng gần 



Bài giảng Kinh tế xây dựng 

  38  
  

nhau, nhiều khi cho ngay cả trong cùng một hệ thống. Do đó, để khắc phục điều bất cập kể 
trên người ta thường dùng mức khấu hao (a) quy định chung cho các vùng có điều kiện 
tương tự. Thực chất, (a) được tính ra từ thời gian sử dụng bình quân cho từng loại TSCĐ 
trong từng điều kiện khác nhau. Mức khấu hao (a) do Nhà nước quy định, tính theo % của 
Kb và cũng được chia thành:  

a- mức khấu hao chung.  

acb - mức khấu hao cơ bản.  

aSCL- mức khấu hao sửa chữa lớn.  

dĩ nhiên:  a = acb + aSCL                    (3-7) 

Theo đó ta có:  

                 Acb = acb. Kb                                                             (3-8) 
                 ASCL  = aSCL. Kb                                                       (3-9) 
        và     A = acb. Kb + aSCL. Kb = (acb + aSCL). Kb = a. Kb     (3-10)     

Khi Kgt = 0 thì   

   acb = 1/T             (3-11) 

Trong thực tế hiện nay việc tính khấu hao thường được sử dụng theo cách tính thứ hai - 
tính theo mức khấu hao.  

c) Cách xác định khấu hao theo phương pháp phi tuyến 

Trong nền kinh tế thị trường người ta sử dụng nhiều cách tính khấu hao khác nhau. Xu 
hướng chung của các cách đó là tính khấu hao sao cho thời kỳ đầu sử dụng tài sản cố định 
lớn hơn và giảm dần vào những năm sau. Theo các cách này việc khấu hao máy sẽ hợp lý 
hơn. Dưới đây sẽ giới thiệu một số mô hình khấu hao theo loại hình này.  

1. Mô hình khấu hao giảm nhanh (Declining Balance, viết tắt là mô hình DB) 

Công thức xác định:  

Kt = Cl (t-1). e                         (3. 12) 

Theo mô hình khấu hao giảm nhanh thì khấu hao tài sản cố định được trích nhiều ở năm 
đầu và giảm dần ở những năm sau:  

Xác định giá trị e:  

Ta có giá trị còn lại của tài sản cố định ở cuối các năm:  

CL1 = P - P. e = P. (1-e) 
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CL2 = CL1 - CL1. e = P. (1-e)2 

do đó:  Clt = Cl (t-1) - Cl (t ă1). e = P. (1-e)t 

Từ đó suy ra:  

Kt = P. (1-e) t -1. e                (3. 13) 

và     Cln = P (1 -e)n = T 

Trong đó:  T- Giá trị còn kại của TSCĐ ở thời điểm kết thúc dự án 

P- Gía trị ban đầu của TSCĐ 

Trị số e phụ thuộc sự quy định của thuế và thay đổi.  

Khi e = 2/n thì ta có mô hình giảm nhanh kép (Double Declining Balance, ký hiệu là 
DDB).  

2. Mô hình khấu hao theo tổng các số thứ tự năm (Sum - of year - Digits Depreciation, 
viết tắt SYD) 

Ta tính: 
2

)1n(nSYD +
=                           (3. 14) 

 Chi phí khấu hao ở một năm t sẽ được xác định:  

)TP(
SYD

)1tn(K1 −
+−

=                   (3. 15) 

Từ (3. 15) ta thấy khấu hao thay đổi theo hàng năm ở những năm đầu, khấu hao nhiều và 
giảm dần ở những năm về sau.  

T
n

tn
n

tnTPClt +





+
+−





 −

−=
1

1)(    (3. 16) 

 

3. Mô hình khấu hao hệ số vốn chìm (Sinking Fund Depreciation, viết tắt SF) 

Khi xác định theo mô hình khấu hao hệ số vốn chìm, người ta giả thiết rằng khoản trích 
vốn chìm hàng năm sẽ xác định theo công thức:  

k = (P- T) (A/F, i%, n)                       (3. 17) 

Trong đó:  

A- Chuỗi các giá trị tiền tệ có trị số bằng nhau (A1=A2 =A3. . . = An).  

 (A/ F, i%, n) - Hệ số vốn chìm.  
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F- Giá trị hoặc tổng số tiền ở một mốc thời gian quy ước nào đó (giá trị tương lai).  

Tổng trích khấu hao ở một năm bất kỳ bằng tổng giá trị khấu hao và tiến lãi do luỹ tích các 
khoản trích khấu hao trước đây sinh ra trong năm.  

Tức là:  

K1 = k 

K2 = k + K1. i = k. (1+ i) 

K3 = k. (1+ i)2 

Kt = k. (1+ i)t-1                                (3. 18) 

Tính giá trị còn lại ở năm thứ t:  

Ta có:   Kt = CL (t-1) - CLt 

Giá trị còn lại ở cuối một năm t bất kỳ:  

[ ] 






 −+
−=+++++++−=−= −∑ i

ikPiiikPKPC
t

t
t

tlt
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hoặc  Clt = P - k. (F/A, i%, t)                       

Trong đó:  (F/A, i%, t) - Hệ số giá trị tích luỹ chuỗi phân bố đều.  

4. Khấu hao theo đơn vị sản lượng:  

Công thức xác định:  

𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑘ℎấ𝑢 ℎ𝑎𝑜 𝑡í𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 1 đ𝑣ị 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 = (𝑃−𝑇)
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑐ó 𝑡ℎể 𝑐ó 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎờ𝑖 

𝑘ì 𝑡í𝑛ℎ 𝑘ℎấ𝑢 ℎ𝑎𝑜

    (3.19) 

Theo (3. 19) khấu hao sẽ bằng nhau cho một đơn vị sản lượng tức là: mức độ giảm giá trị 
tài sản bằng nhau cho một đơn vị sản lượng.  

5. Khấu hao theo mức độ cạn kiệt tài nguyên:  

Mô hình này áp dụng cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản, rừng, nước 
ngầm. . . tức là những tài sản khi đã sử dụng không mua lại được hoặc thay cái mới được.  

Có hai phương pháp tính mức độ cạn kiệt theo hệ số cạn kiệt và theo tỷ lệ phần trăm.  

- Phương pháp hệ số cạn kiệt tài nguyên:  

Hệ số cạn kiệt tài nguyên xác định theo biểu thức:  

 

𝑒 =
𝑉ố𝑛 đầ𝑢 𝑡ư

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 ướ𝑐 𝑡í𝑛ℎ
                              (3.20) 

Chi phí khấu hao hàng năm sẽ bằng tích số giữa hệ số cạn kiệt và số lượng tài nguyên 
dùng cho năm đó.  
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- Phương pháp theo tỷ lệ phần trăm. Theo phương pháp này, chi phí  khấu từ được 
tính bằng tích số của một hệ số phần trăm, là một hằng số được xác định theo luật định và 
tổng thu nhập từ nguồn tài nguyên cho mỗi năm công tác. Bảng dưới đây cho một vài phần 
trăm có tính chất ví dụ tham khảo.  

Bảng 3.1: Tổng thu nhập dựa trên phần trăm công việc 

Loại công việc Phần trăm của tổng thu nhập 

Các giếng dầu khí 15% 

Than, muối mỏ 10% 

Đá, sỏi, cát, than bùn 5% 

Lưu huỳnh, cô ban, chì, thiếc, kẽm 22% 

Quặng vàng, bạc, đồng, sắt 15% 

d) Quy định hiện hành về tính khấu hao 

Để xác định khấu hao TSCĐ cụ thể căn cứ vào hai văn bản sau: 

- Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 về Chế độ quản lý, sử 
dụng và trích khấu hao TSCĐ của Bộ trưởng Bộ Tài chính  

- Thông tư liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & PTNT số 90/1997/TTLT-
TC_NN ngày 19 tháng 12 năm 1997 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ các CT thuỷ 
lợi. 

3.2.7 Phương pháp xác định thời hạn sử dụng hợp lý của tài sản cố định  

1. Khái niệm 

Khi xem xét thời hạn sử dụng hợp lý của TSCĐ chúng ta cần chú ý hai mặt kỹ thuật và 
kinh tế. Về mặt kỹ thuật phải bảo đảm cho thiết bị hoạt động bình thường. Muốn đạt được 
điều đó người sử dụng có thể thay dần các bộ phận hỏng hóc của máy. Như vậy thời hạn 
sử dụng của thiết bị sẽ rất lớn nếu chúng ta chỉ đơn thuần xét trên góc độ kỹ thuật. Tuy 
nhiên nếu xét thêm về mặt kinh tế thì sẽ không có hiệu quả nếu tuổi thọ của tài sản cố định 
đã quá lớn. TSCĐ sẽ không được sử dụng khi các bộ phận của chúng đã đến kỳ đại tu.  

Như vậy thời hạn sử dụng hợp lý của TSCĐ phải căn cứ vào hai yếu tố: bảo đảm về kỹ 
thuật và tối ưu về kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường đôi khi xét thêm cả tiêu chuẩn thị 
hiếu của khách hàng. Có nhiều tiêu chuẩn khác nhau để đạt được điều đó. Nói chung 
thường áp dụng hai xu hướng chính, một là dùng cực tiểu chi phí, hai là cực đại lợi nhuận.  
Theo xu hướng chi phí có thể xét tiêu chuẩn chi phí sử dụng tài sản cố định trung bình cho 
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một đơn vị thời gian hoặc một đơn vị sản phẩm đạt cực tiểu. Theo xu hướng lợi nhuận có 
thể sử dụng chỉ tiêu hiệu số thu chi san đều hàng năm.  

Dưới đây sẽ xem xét một số phương pháp xác định thời hạn sử dụng hợp lý của TSCĐ 
theo hai hướng trên.  

2. Phương pháp xác định thời hạn sử dụng tài sản cố định tối ưu về mặt kinh tế 

a. Phương pháp dựa trên tiêu chuẩn chi phí sử dụng tài sản cố định trung bình nhỏ nhất 

* Nguyên tắc chung:  

Thông qua khảo sát sự hoạt động của TSCĐ, chúng ta có nhận xét như sau: khi tài sản cố 
định đã được khai thác lâu năm thì chi phí sử dụng máy trung bình sẽ có loại sẽ tăng như 
chi phí tiêu hao năng lượng, chi phí sửa chữa, trong khi đó có loại chi phí giảm đi như chi 
phí khấu hao, hoặc có loại chi phí không đổi. Tổng hợp các loại chi phí đó sẽ cho một cực 
tiểu chi phí. Do đó sẽ xác định được thời hạn sử dụng tài sản cố định tối ưu. Có thể biểu thị 
nhận xét trên trong biểu đồ dưới đây (biểu diễn trên hình 3. 3) 

 

Hình 3.3: Sơ đồ xác định thời hạn sử dụng tối ưu của TSCĐ 

Ghi chú:  
Đường 1: Chi phí khấu hao trung bình.  

Đường 2: Chi phí trung bình không đổi theo tuổi TSCĐ.  

Đương 3: Chi phí trung bình tăng lên theo tuổi TSCĐ.  

Đường 4: Chi phí trung bình tổng cộng.  

T - Tuổi TSCĐ.  

T0: Thời hạn sử dụng TSCĐ tối ưu.  

*Phương pháp thống kê  

Phương pháp này được thực hiện như sau: thống kê số liệu về chi phí sử dụng TSCĐ trung 
bình thực tế của cỏc doanh nghiệp hàng năm, hàng quí, hàng tháng và hàng ngày, hoặc 
theo số lượng sản phẩm thực tế đạt được tương ứng với các đơn vị đo thời gian kể trên tính 
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từ khi bắt đầu đưa TSCĐ vào sử dụng. Công việc thống kê phải được thực hiện một cách 
liên tục, thường xuyên để bảo đảm độ chính xác cao. Công việc thống kê sẽ kết thúc khi 
nhận thấy chi phí sử dụng TSCĐ bắt đầu tăng lên một cách ổn định, và ở thời điểm chi phí 
bắt đầu tăng lên đó ta có thể xác định được thời hạn sử dụng hợp lý của TSCĐ.  

Phương pháp này có nhược điểm là phải chi phí tốn kém cho việc thống kê số liệu thực tế, 
tính toán kiểm tra và không tính toán trước được thời hạn sử dụng TSCĐ tối ưu.  
u điểm của phương pháp này là phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với trường hợp khi 
chi phí sử dụng TSCĐ thay đổi không theo một quy luật hàm số chặt chẽ.  

*Phương pháp toán học 

Theo phương pháp này phải lập được hàm số chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và năng lượng 
phụ thuộc vào số lượng sản phẩm đã làm được của TSCĐ kể từ khi bắt đầu đưa nó vào sử 
dụng.  

Chỉ tiêu chi phí tài sản cố định trung bình tính cho sản phẩm có thể xác định được bằng 
cách đem chia tổng chi phí sử dụng tài sản cố định cộng dồn tích luỹ qua các năm cho tổng 
số sản phẩm của TSCĐ đã làm được cũng cộng dồn tích luỹ qua các năm. Hàm số chi phí 
ở đây được tính theo đơn vị đo là năm. Hàm số năng suất của TSCĐ cũng được tính theo 
đơn vị là năm có tính đến sự giảm năng suất theo tuổi của TSCĐ. Việc cộng dồn tích luỹ 
số sản phẩm đã làm được thực hiện thông qua hàm số năng suất năm.  

b. Phương pháp dựa trên tiêu chuẩn lợi nhuận tối đa  

Theo phương pháp này ta phải coi việc mua sắm và sử dụng TSCĐ như một dự án đầu tư, 
ứng với mỗi phương án tuổi thọ ta tính một trị số của chỉ tiêu giá trị hiện tại của hiệu số 
thu chi (NPVn) và của chỉ tiêu hiệu số thu chi san đều hàng năm (NAVn). Phương án nào 
có chỉ tiêu NAVn lớn nhất là phương án tối ưu.  

Chỉ tiêu giá trị hiện tại của hiệu số thu chi (NPVn) được xác định theo công thức:  
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Trong đó n = 1, 2, 3. . .  

Ý nghĩa của các trị số khác đã trình bày trong chương II. Dĩ nhiên giá trị còn lại (H) của 
máy trong mỗi phương án tuổi thọ cũng phải thay đổi.  

3.2.8 Lập kế hoạch về tài sản cố định 

Nội dung của kế hoạch tài sản cố định bao gồm:  

- Kế hoạch sử dụng TSCĐ 
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- Kế hoạch khấu hao tài sản cố định 

- Kế hoạch dự trữ tài sản cố định 

- Kế hoạch trang bị tài sản cố định 

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định 

1.  Kế hoạch sử dụng TSCĐ:  

Kế hoạch sử dụng TSCĐ (chủ yếu là máy xây dựng) bao gồm các vấn đề chủ yếu sau:  

a. Kế hoạch sử dụng TSCĐ cho quá trình thi công xây lắp. Trong kế hoạch này phải 
giải quyết các vấn đề: lựa chọn phương án cơ giới hoá xây dựng tối ưu, phân phối máy hợp 
lý theo tiến độ thi công, phân bố máy theo các địa điểm xây dựng và mặt bằng thi công 
hợp lý, điều phối máy xây dựng giữa các công trình v.v...  

b. Kế hoạch về cải tiến sử dụng TSCĐ nhằm nâng cao hệ số sử dụng máy theo công 
suất, theo thời gian và theo đầu máy đưa vào hoạt động.  

c. Xác định các hình thức tổ chức sử dụng TSCĐ hợp lý.  

Tổ chức sử dụng TSCĐ hợp lý của doanh nghiệp có thể là so sánh phương án máy đi thuê 
hay máy tự có, các phương án điều phối máy giữa các công trường, các địa điểm xây dựng, 
phương án sử dụng công nhân lái máy. . . .  

d. Kế hoạch liên kết với các doanh nghiệp bạn nhằm sử dụng năng lực sản suất thừa 
của nhau thuộc lĩnh vực TSCĐ, trong thời gian chưa kiếm được hợp đồng.  

2. Kế hoạch khấu hao tài sản cố định 

Kế hoạch khấu hao gồm các nội dung sau:  

a. Lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp với kỳ kế hoạch.  

Việc áp dụng kiểu khấu hao tuyến tính, phi tuyến hay kết hợp là tuỳ thuộc vào ý định bảo 
toàn vốn, tình hình tiêu thụ sản phẩm của thị trường, tình hình trượt giá và tình hình của 
hao mòn vô hình do tiến bộ kỹ thuật đem lại.  

b. Xác định số tiền phải khấu hao ở thời kỳ kế hoạch.  

Căn cứ để xác định số tiền khấu hao ở thời kỳ kế hoạch là các chủng loại và số lượng tài 
sản cố định được dùng cho năm kế hoạch, số ca sử dụng từng loại tài sản cố định trong kỳ 
đang xét, phương pháp khấu hao được áp dụng, định mức khấu hao cho từng loại tài sản cố 
định.  

Tổng số tiền khấu hao ở kỳ kế hoạch (A) sẽ được xác định như sau:  

A = ∑
=

m

1i
iiaV        (3. 23) 
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Vi = Vci 12
ciT                  (3. 24) 

Trong đó:  

Vi: - Giá trị tài sản cố định thứ i tương ứng với số tháng làm việc trong năm.  

Vci- Giá trị của tài sản cố định thứ i.  

Tci- Số tháng làm việc trong năm kế hoạch của tài sản cố định thứ i 

m - số tài sản cố định của doanh nghiệp.  

ai - Tiêu chuẩn khấu hao năm.  

Trong trường hợp tài sản cố định có làm việc hay không làm việc tròn năm đều phải khấu 
hao thì trị số A được xác định:  

A = ∑
=

m

1i
iciaV       (3. 24) 

Đối với các tài sản cố định của các doanh nghiệp nhà nước và do nhà nước cấp ban đầu 
cho doanh nghiệp còn có các quy định riêng cho việc khấu hao của chúng.  

3. Kế hoạch dự trữ tài sản cố định  

Nhiệm vụ của kế hoạch dự trữ tài sản cố định:  

Nhiệm vụ của kế hoạch dự trữ tài sản cố định là xác định số lượng tài sản cố định 
dự trữ sao cho vừa bảo đảm cho quá trình sản xuất được liên tục lại vừa hợp lý về mặt kinh 
tế.  

Các căn cứ để lập kế hoạch dự trữ tài sản cố định: 

Các căn cứ để lập kế hoạch dự trữ tài sản cố định là: tình trạng kỹ thuật của tài sản cố 
định, yêu cầu về tính liên tục của quá trình xây dựng, phương pháp tổ chức sửa chữa 
TSCĐ định áp dụng, điều kiện di chuyển máy móc giữa các công trường, các kết quả tính 
toán hiệu quả kinh tế của phương án dự trữ.  

Phương pháp xác định số lượng tài sản cố định dự trữ:  

Trước hết nhận xét rằng, khi số lượng tài sản cố định dự trữ tăng lên thì độ an toàn 
của sản xuất cũng tăng lên, do đó thiệt hại do ngừng sản xuất sẽ giảm đi, mặt khác chi phí 
bảo quản tài sản dự trữ lại tăng lên và thiệt hại do ứ đọng vốn cũng tăng lên. Từ đó, có thể 
xác định số lượng tài sản cố định dự trữ bằng cách biểu diễn hai khuynh hướng đó lên 
cùng một đồ thị và dùng phương pháp cộng đồ thị chúng ta sẽ tìm được điểm cực tiểu của 
tổng các chi phí đó (biểu diễn trên hình 3.4) 
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Hình 3.4: Sơ đồ xác định số lượng dự trữ tối ưu 

Ghi chú:  

 Đường 1: Thiệt hại do ngừng sản xuất phụ thuộc vào số lượng TSCĐ dự trữ.  

 Đường 2: Chi phí bảo quản dự trữ và thiệt hại do ứ đọng vốn vào dự trữ.  

 Đường 3: Đường chi phí và thiệt hại tổng cộng.  

Số máy làm việc tương ứng với một máy dự trữ có thể xác định theo cách sau (Z)            

Z = 
c1

c
−

         (3. 25) 

Với  c = 
stt

t
+1

1      (3. 26) 

Trong đó:  

tl- Số ngày máy làm việc thực tế trong năm.  

t5- Số ngày máy phải nằm trong bảo dưỡng và sửa chữa trong năm theo kinh nghiệm 
thực tế.  

4. Kế hoạch trang bị tài sản cố định 

Khi lập kế hoạch trang bị tài sản cố định các doanh nghiệp cần phải dựa vào: nhu cầu về 
thị trường xây dựng, số hợp đồng xây dựng đã có trong kỳ kế hoạh, dự báo dài hạn về các 
dự án đầu tư của đất nước trong thời gian tới, yêu cầu nâng cao uy tín để tranh thầu, tình 
trạng của các tài sản số định của doanh nghiệp, các kết quả tính toán hiệu quả kinh tế của 
việc sử dụng máy.  

Việc lập kế hoạch trang bị TSCĐ cho doanh nghiệp là hết sức cần thiết và rất quan trọng. 
Nếu khả năng thắng thầu của các doanh nghiệp ít nhưng lại mua sắm quá nhiều tài sản cố 
định thì sẽ bị ứ đọng vốn dẫn đến bị thua lỗ trong kinh doanh. Nếu không mua sắm tài sản 
đầy đủ, khi có hợp đồng thì doanh nghiệp sẽ bị động trong việc thực hiện tiến độ xây 
dựng, ảnh hưởng đến việc hoàn thành hợp đồng. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải tính toán 
một cách khoa học trong việc lập kế hoạch trang bị TSCĐ.  

5. Kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa tài sản cố định 
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Việc lập kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa tài sản cố định cần phải căn cứ vào các điều kiện 
sau:  

- Cơ cấu tổ chức chu kỳ bảo dưỡng và sửa chữa dự phòng của tài sản cố định.  

- Thời gian làm việc thực tế của các tài sản của doanh ngiệp.  

- Kế hoạch sử dụng tài sản cố định để thi công các công trình trong năm kế hoạch.  

- Khả năng thu nhận sửa chữa tài sản cố định  của cơ sở sửa chữa.  

6. Xác định sản lượng hoà vốn của tài sản cố định 

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp muốn có việc làm phải tham gia đấu thầu. 
Điều đó gây nên tình hình biến động về khối lượng sản phẩm của doanh nghiêp. Nếu 
doanh nghiệp có ít việc làm máy móc nằm chờ việc gây lãng phí, tiền vốn bị ứ đọng vào 
tài sản cố định lớn. Nếu tình trạng đó kéo dài có thể làm cho doanh nghiệp bị phá sản. Vì 
vậy để đảm bảo an toàn về tài chính, doanh nghiệp phải dựa vào chỉ tiêu sản lượng hoà 
vốn  để xác định khối lượng sản phẩm tối thiểu hàng năm phải đạt được cho mỗi tài sản cố 
định.  Sản lượng hoà vốn là sản lượng bảo đảm cho doanh thu vừa bằng đúng chi phí bỏ ra 
và chưa có lãi (biểu diễn trên hình 3.5) 

 

Hình 3.5: Xác định sản lượng hoà vốn của TSCĐ 

Ghi chú:  

1: Đường doanh thu hàng năm của tài sản cố định đang xét.  

2: Đường chi phí sản xuất, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.  

  Qh: Sản lượng hoà vốn.  

      Qmax: Sản lượng cực đại.  

3.3 KHÁI NIỆM, THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU VỐN LƯU ĐỘNG (VLĐ) 
3.3.1 Khái niệm 

Qh Qmax

Chi phí
& Doanh thu

1

2
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VLĐ là một bộ phận của vốn sản xuất của xí nghiệp, là biểu hiện bằng tiền của TSLĐ và 
tài sản lưu thông (TSLT) trong quá trình sản xuất. Trong quá trình sản xuất các tài sản này 
thường xuyên luân chuyển toàn bộ từ hình thái vốn này sang hình thái vốn khác.  

Thời gian của vốn lưu động nằm trong giai đoạn sản xuất và lưu thông là chủ yếu trong 
một chu chuyển của vốn lưu động. Có thể chia vòng chu chuyển của vốn lưu động thành 3 
giai đoạn lớn: 

- Giai đoạn 1: Giai đoạn vốn lưu động chuyển từ hình thức tiền tệ sang hình thái vật 
tư dự trữ (T-DT). 

- Giai đoạn 2:  Giai đoạn từ dự trữ sản xuất đi vào sản xuất và làm ra thành phẩm 
(DT-SX-TP) 

- Giai đoạn 3: Giai đoạn vốn lưu động đi từ sản xuất sang lưu thông (bàn giao, thanh 
quyết toán) (TP-T’) 

Vì vậy khác với vốn cố định, VLĐ sau mỗi chu kỳ sản xuất sẽ được thu hồi toàn bộ dưới 
hình thức tiền tệ.  

3.3.2 Thành phần vốn lưu động:  

1. Vốn lưu động nằm trong quá trình dự trữ sản xuất bao gồm:  

- Nguyên vật liệu chính: sắt, thép, xi măng.  

- Bán thành phẩm: các cấu kiện bêtông đúc sẵn, kết cấu gỗ. . .  

- Vật liệu phụ: dầu mỡ chạy máy, vật liệu dùng sơn, mạ, xà phòng.  

- Nhiên liệu: xăng, dầu, mỡ có khối lượng lớn.  

- Vật rẻ tiền mau hỏng: VRT MH.  

2. VLĐ nằm trong quá trình sản xuất:  

- Chi phí cho xây dựng dở dang.  

- Chi phí cho lắp đặt dở dang.  

- Chi phí cho sản xuất phụ dở dang.  

- Giá trị các công trình hoàn thành, bàn giao thanh toán.  

- Hàng hoá mua ngoài.  

- Vốn tiền tệ: tiền mặt tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng.  

- Vốn thanh toán: là những khoản phải thu, phải trả, tạm ứng.  

3.3.3 Các nguồn vốn lưu động:  

Có 3 nguồn VLĐ:  

- Nguồn vốn lưu động tự có.  

- Nguồn vốn lưu động đi vay.  
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- Nguồn vốn lưu động coi như tự có.  

1. Nguồn vốn lưu động tự có:  

Là số vốn do ngân sách Nhà nước cấp để tạo điều kiện vốn ban đầu cho xí nghiệp hoạt 
động. Hiện nay về nguyên tắc Nhà nước chi cấp VLĐ một lần ban đầu khi xí nghiệp mới 
bước vào hoạt động và sẽ điều chỉnh mức vốn đó khi có sự điều chỉnh mặt bằng giá.  

Số vốn này để mua sắm ĐTLĐ (nguyên vật liệu, bán thành phẩm dự trữ sản xuất).  

2. Nguồn vốn lưu động đi vay 

Là số vốn mà Nhà nước cho xí nghiệp vay để thoả mãn nhu cầu thời vụ và tạm thời thiếu 
vốn của xí nghiệp. Ngoài ra xí nghiệp có thể vay của các đơn vị khác, của nhân dân và vay 
vốn nước ngoài.  

Trên nguyên tắc tự trang trải và lãi cho các khoản vay trên, Nhà nước không trợ cấp. Như 
vậy việc quản lý phải được tổ chức khoa học, sát sao. Muốn vậy phải phân loại VLĐ dựa 
vào vai trò của nó trong qúa trình sản xuất. Có như vậy mới giám sát và điều tiết hợp lý 
vốn cho sản xuất kinh doanh.  

3. Nguồn vốn lưu động coi như tự có:  

Là nguồn VLĐ nội bộ của Xí nghiệp mà đơn vị xây lắp có thể lợi dụng được để phục vụ 
cho quá trình sản xuất. Gồm 2 loại.  

a. Nợ định mức: là những khoản xí nghiệp nợ của người khác nhưng do chế độ thanh toán 
được Nhà nước quy định, xí nghiệp có thể chi dùng thường xuyên một bộ phận tham gia 
luân chuyển vốn của xí nghiệp. Xét về tính chất, nợ định mức thuộc loại VLĐ đi vay 
nhưng vì số nợ này thường xuyên tương đối ổn định nên coi như tự có.  

Nợ định mức gồm:  

- Tiền lương phải trả nhưng chưa tới ngày phải trả.  

- Tiền thuế phải nộp nhưng chưa đến ngày phải nộp.  

- Phí tổn phải trả nhưng chưa tới ngày trả.  

- Phí tổn trích trước.  

b. Vốn lưu động thừa của năm trước.  

- Thừa do VLĐ thực có của năm cũ lớn hơn VLĐ kế hoạch của năm đó.  

- Thừa do VLĐ định mức của năm kế hoạch nhỏ hơn VLĐ định mức của năm trước.  

Chỉ có trường hợp 1 mới sử dụng được.  

Để sử dụng tiết kiệm hợp lý VLĐ, phải quy định đúng đắn định mức VLĐ. Định mức 
VLĐ là mức VLĐ quy định trong kế hoạch nhằm làm cho công tác của xí nghiệp không bị 
gián đoạn, đảm bảo cho xí nghiệp được mức dự trữ cần thiết ít nhất về nguyên vật liệu, bán 
thành phẩm và các chi tiết vật liệu khác.  

3.3.4 Cơ cấu cấu VLĐ 
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Là tỷ trọng của từng khoản VLĐ trong tổng số VLĐ. Nghiên cứu kết cấu VLĐ giúp ta 
thấy được tình hình phân bổ VLĐ và sử dụng mỗi khoản trong mỗi giai đoạn luân chuyển. 
Từ đó xác định trọng điểm quản lý VLĐ trong từng xí nghiệp.  

Kết cấu của VLĐ phụ thuộc vào các yếu tố sau:  

1. Những nhân tố về mặt sản xuất  

- Là những nhân tố thuộc tính chất sản xuất. Các xí nghiệp xây dựng có vốn nguyên 
vật liệu, kết cấu, bán thành phẩm chủ  yếu, lớn hơn so với những ngành khác.  

- Do chu kỳ sản xuất: xí nghiệp nào có chu kỳ sản xuất lớn sẽ có số vốn sản xuất dở 
dang lớn.  

- Do điều kiện của sản xuất: sản xuất ngoài trời, lưu động làm tăng nhiều chi phí phụ.  

2. Những nhân tố thuộc mặt cung cấp:  

- Phụ thuộc vào kế hoạch cung cấp vật tư kỹ thuật kịp thời với tiến độ và đồng bộ, vấn 
đề này có ảnh hưởng lớn tới việc sử dụng hợp lý các nguyên vật liệu, bán thành phẩm.  

3. Những nhân tố thuộc lưu thông 

- Là những nhân tố thuộc tính chất, hình thức nghiệm thu, chế độ thanh quyết toán. 
Khối lượng công tác hoàn thành.  

Ví dụ:  Kết cấu VLĐ của một xí nghiệp xây lắp như sau:  

Bảng 3.2: Kết cấu VLĐ của xí nghiệp xây lắp 

Thành phần VLĐ Tỷ lệ % 

A. TS lưu động 

1. Vốn dự trữ SX 

- Vật liệu chính 

- Kết cáu chi tiết 

- VRTMH 

- Vật liệu khác 

72, 5 

65, 1 

30, 1 

19, 0 

7, 0 

9, 0 

2. Vốn sản xuất  

- SX dở dang 

- Chi phí cho kỳ sau 

8, 4 

6, 2 

2, 2 
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B. VLT (vốn lưu thông) 

- Khoản thanh toán với người mua 

- Vốn bằng tiền 

27, 5 

18, 9 

8, 6 

Tổng VLĐ 100% 

3.4 CHU CHUYỂN VLĐ VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG NHANH TỐC ĐỘ CHU 
CHUYỂN 

3.4.1 Chu chuyển VLĐ 

Chu kỳ chu chuyển VLĐ là thời gian cần thiết để VLĐ chuyển từ hình thái tiền tệ sang 
hiện vật rồi lại trở về trạng thái tiền tệ theo 3 giai đoạn.  

Tốc độ chu chuyển của VLĐ là chỉ tiêu tổng hợp và quan trọng nhất biểu thị hoạt động 
kinh tế của xí nghiệp. Tốc độ nhanh phản ánh tính chính xác, hợp lý việc xác định định 
mức VLĐ và trình độ quản lý tổ chức sản xuất tốt.  

Tốc độ chu chuyển của vốn lưu động tăng lên sẽ làm cho các chỉ tiêu về khối lượng công 
tác hoàn thành, năng suất lao động, lợi nhuận và mức doanh lợi của doanh nghiệp tăng lên.  

Đánh giá tốc độ chu chuyển VLĐ có thể dùng các chỉ tiêu sau:  

- Số vòng quay của vốn lưu động (n) 

- Thời gian của một vòng quay VLĐ (t) 

- Số lượng vốn lưu động tiết kiệm được khi tăng vòng quay của VLĐ (∆V) 

- Giá trị sản lượng công tác tăng thêm ở năm kế hoạch do việc rút ngắn thời gian một 
vòng chu chuyển VLĐ (∆G) 

1. Số vòng quay của vốn lưu động 

1V
Gn =      (3. 27) 

Trong đó:  

n - Số vòng quay của vốn lưu động 

G - Giá trị sản lượng xây lắp bàn giao thanh toán.  

Vl -VLĐ trung bình trong kỳ tính toán (thường là năm).  

Trị số Vl có thể xác định như sau:  

12
1

22
Vl 




 ++= c
t

d V
V

V      (3. 28) 

Trong đó: Vd - Số dư vốn lưu động ở đầu năm.  

   Vc - Số dư vốn lưu động ở cuối năm.  
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       Vt -Tổng cộng các số dư của vốn lưu động từ đầu tháng hai đến đầu tháng 12 cuối 
năm.   

2. Thời gian của một vòng quay VLĐ (t) 

Tt = 
n

        (3. 29) 

Trong đó: T - là số ngày của kỳ xem xét.  

3. Số lượng vốn lưu động tiết kiệm được khi tăng vòng quay của VLĐ (∆V) 

)tt(
T
GV 21

n

−=∆        (3. 30) 

Trong đó:  

 G - giá trị sản lượng xây lắp bàn giao thanh toán của năm cũ.  

Tn- Số ngày trong năm, thường lấy bằng 360 ngày.  

t1, t2 -Thời gian của một vòng quay VLĐ ở năm cũ và năm kế hoạch.  

Ví dụ 1:  

Trong năm cũ, doanh nghiệp đã hoàn thành và thanh toán một khối lượng công tác là 150 
tỷ, vốn lưu động bình quân là 30 tỷ.  

Trong năm kế hoạch, doanh nghiệp đã hoàn thành và thanh toán một khối lượng công tác 
là 150 tỷ nhưng thời gian của một vòng quay vốn lưu động dự kiến giảm đi 28 ngày.  

Yêu cầu tính toán thời gian của một vũng quay trong năm kế hoạch và VLĐ tiết kiệm được 
khi tăng vòng quay vốn như trên.  

Giải:  

- Xác định số vòng quay VLĐ trong năm cũ:  150:30 = 5 vòng 

- Xác định thời gian của một vòng quay VLĐ trong năm cũ: 360: 5 =72 ngày 

Như vậy thời gian của một vòng quay VLĐ trong năm kế hoạch sẽ là: 72-28=44 ngày.  

Áp dụng công thức tính mức tiết kiệm VLĐ trong năm kế hoạch sẽ là:  

  =−=−=∆ )4472(
360

000.150)( 21 tt
T
GV

n

11. 667 triệu đồng 

4. Giá trị sản lượng công tác tăng thêm ở năm kế hoạch do việc rút ngắn thời gian một 
vòng chu chuyển VLĐ  

Khối lượng công tác tăng thêm ở năm kế hoạch do việc rút ngắn thời gian một vòng chu 
chuyển VLĐ được xác định theo công thức:  

∆G=Vc. (n2-n1)    (3. 31) 
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Trong đó:  

Vc- Vốn lưu động bình quân sử dụng trong năm cũ.  

n1, n2- Số vòng quay của VLĐ của năm cũ và năm kế hoạch.  

Ví dụ 2: Cũng với các số liệu như ví dụ 1, năm kế hoạch vẫn dùng mức VLĐ như năm cũ 
là 30 tỷ, số vòng quay VLĐ năm cũ là 72 ngày, số vòng quay VLĐ năm kế hoạch là 45 
ngày. Xác định giá trị SL công tác tăng thêm trong năm kế hoạch so với năm cũ.  

Giải: 

-Xác định số vòng quay của VLĐ năm cũ và năm kế hoạch:  

+Năm cũ: n1= 360: 72 = 5,0 vòng 

+Năm kế hoạch:  n2= 360: 45=8,0 vòng 

Áp dụng công thức (3-32) ta có:  

∆G =Vc. (n2-n1) = 30 (8-5) = 90 tỷ đồng 

Như vậy nhờ rút ngắn thời gian một vòng quay VLĐ 27 ngày giá trị sản lượng công tác sẽ 
tăng lên 90 tỷ trong năm kế hoạch.  

3.4.2 Biện pháp tăng nhanh tốc độ chu chuyển 

1. Tăng nhanh tốc độ trong giai đoạn dự trữ sản xuất. Giai đoạn này là quan trọng vì chi 
phí dự trữ sản xuất lớn, chiếm 60 - 75% tổng VLĐ. Do vậy cần xác định chính xác lượng 
dự trữ cần thiết ít nhất để đảm bảo sản xuất thuận lợi và tiết kiệm vốn.  

Tốc độ chu chuyển này phụ thuộc vào các yếu tố sau:  

- Trình độ tổ chức quản lý cảu CBNV trong cơ quan cung ứng vật tư kỹ thuật.  

- Số lần cung ứng trong kỳ, cung cấp càng nhiều lần thì lượng dự trữ càng cần ít.  

- Khoảng cách vận chuyển, phương tiện vận chuyển bốc dỡ.  

Định mức số ngày dự trữ  bằng tổng của các thành phần sau:  

- Số ngày vận chuyển, bảo quản.  

- Số ngày chỉnh lý, kiểm tra.  

- Số ngày kiểm nghiệm.  

2. Tăng nhanh chu kỳ sản xuất và giảm sản xuất dở dang 

- Đẩy mạnh tốc độ thi công, giảm thời gian xây dựng, nhanh bàn giao đưa công trình 
vào sử dụng.  

- Tập trung thi công dứt điểm các công trình và hạng mục để giảm giá trị xây lắp dở 
dang gây thiệt hại ứ đọng vốn.  

3. Cải tiến công tác thanh quyết toán khối lượng công tác hoàn thành.  

- Chọn phương thức thanh toán hợp lý ngay khi ký hợp đồng giao nhận thầu thi công.  
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- Các đơn vị xây dựng và các cơ quan hữu quan phải tuân theo kỷ luật tài chính, các 
quy định của ngành và Nhà nước. 

CÂU HỎI CHƯƠNG 3 

Câu 1. Hãy kể các thành phần của chi phí khả biến? 

Câu 2. Những thành phần của chi phí bất biến? 

Câu 3. Tư liệu lao động được coi là tài sản cố định nếu như đạt tiêu chuẩn (theo quy định 
hiện hành) như thế nào? 

Câu 4. Các đặc trưng của vốn lưu động?
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CHƯƠNG 4: CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

4.1  NGUYÊN TẮC LẬP PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

1. Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới 
hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình. Do đặc điểm của quá 
trình sản xuất và đặc điểm của sản phẩm xây dựng nên mỗi dự án đầu tư xây dựng công 
trình có chi phí riêng được xác định theo đặc điểm, tính chất kỹ thuật và yêu cầu công 
nghệ của quá trình xây dựng. 

Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình được biểu thị qua chỉ tiêu tổng mức đầu tư, tổng 
dự toán, dự toán công trình, giá thanh toán và quyết toán vốn đầu tư khi kết thúc xây dựng 
đưa công trình vào khai thác sử dụng. 

2. Việc lập chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo mục tiêu và hiệu quả 
của dự án đầu tư xây dựng, đồng thời phải đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện. Khi lập chi 
phí đầu tư  xây dựng công trình phải đảm bảo tính đúng, đủ, hợp lý, phù hợp với yêu cầu 
thực tế của thị trường. 

3. Đối với dự án có sử dụng ngoại tệ thì phần ngoại tệ được ghi theo đúng nguyên tệ trong 
tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, quyết toán công trình làm cơ sở cho việc quy đổi 
vốn đầu tư và là cơ sở để tính tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình 
theo nội tệ. 

4. Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình được xác định trên cơ sở khối lượng công 
việc, hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và các chế độ chính sách của Nhà nước, 
đồng thời phải phù hợp những yếu tố khách quan của thị trường trong từng thời kỳ phát 
triển kinh tế. 

4.2 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
4.2.1 Khái niệm về tổng mức đầu tư, dự toán đầu tư xây dựng công trình 

1. Khái niệm về Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình  

Tổng mức đầu tư là chi phí dự tính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, được 
tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nội 
dung dự án và thiết kế cơ sở; đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổng 
mức đầu tư đồng thời là dự toán xây dựng công trình được xác định phù hợp với nội dung 
báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. 

Tổng mức đầu tư là một trong những cơ sở để đánh giá hiệu quả kinh tế và lựa chọn 
phương án đầu tư; là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư 
xây dựng công trình 

2. Khái niệm về dự toán xây dựng công trình 

Dự toán công trình được tính toán và xác định theo công trình xây dựng cụ thể, trên cơ sở 
khối lượng các công việc, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ công 
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việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình và hệ thống định mức xây dựng, 
giá xây dựng công trình. 

Dự toán công trình là cơ sở để xác định giá gói thầu, giá xây dựng công trình, là căn 
cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu. 

4.2.2 Nội dung tổng mức đầu tư, dự toán đầu tư xây dựng công trình  

1. Nội dung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình  

a. Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí phá và tháo dỡ các công trình xây dựng; chi phí 
san lấp mặt bằng xây dựng; chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình chính, 
công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở 
và điều hành thi công. 

b. Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công 
nghệ cần sản xuất, gia công); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt và 
thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế, phí và các chi 
phí có liên quan khác. 

c. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm: chi phí bồi thường nhà cửa, vật 
kiến trúc, cây trồng trên đất và các chi phí bồi thường khác; các khoản hỗ trợ khi nhà nước 
thu hồi đất; chi phí thực hiện tái định cư có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng 
của dự án; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời 
gian xây dựng; chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư. 

d. Chi phí quản lý dự án: là các chi phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức quản lý 
việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án 
đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: 

- Chi phí tổ chức lập báo cáo đầu tư, chi phí tổ chức lập dự án đầu tư hoặc báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật; 

- Chi phí tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc hoặc lựa chọn phương án 
thiết kế kiến trúc; 

- Chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách 
nhiệm của chủ đầu tư; 

- Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

- Chi phí tổ chức lập, thẩm định hoặc thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế 
bản vẽ thi công, dự toán công trình; 

- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; 

- Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng; 

- Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường của công trình; 

- Chi phí tổ chức lập định mức, đơn giá xây dựng công trình; 
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- Chi phí tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo 
yêu cầu của chủ đầu tư; 

- Chi phí tổ chức kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực và 
chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; 

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán 
vốn đầu tư xây dựng công trình; 

- Chi phí tổ chức giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; 

- Chi phí khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo; 

- Chi phí tổ chức thực hiện các công việc quản lý khác. 

e. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:  

- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng;  

- Chi phí khảo sát xây dựng; 

- Chi phí lập báo cáo đầu tư, lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

- Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án; 

- Chi phí thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc; 

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình; 

- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, chi phí thẩm tra tổng mức 
đầu tư, dự toán công trình; 

- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích 
đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu trong hoạt 
động xây dựng; 

- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt 
thiết bị;  

- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Chi phí lập định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình; 

- Chi phí kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

- Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán công trình, định 
mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng,... 

- Chi phí tư vấn quản lý dự án (trường hợp thuê tư vấn); 

- Chi phí thí nghiệm chuyên ngành; 

- Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu 
của chủ đầu tư; 
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- Chi phí kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực và chứng nhận 
sự phù hợp về chất lượng công trình; 

- Chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp thuê tư 
vấn); 

- Chi phí quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về thời điểm bàn giao, đưa vào 
khai thác sử dụng; 

- Chi phí thực hiện các công việc tư vấn khác. 

f. Chi phí khác: là những chi phí không thuộc các nội dung quy định tại điểm a, b, c, 
d, e nêu trên nhưng cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: 

- Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ; 

- Chi phí bảo hiểm công trình; 

- Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; 

- Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; 

- Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình; 

- Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khi thi công công trình; 

- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; 

- Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu 
đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây 
dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình công nghệ trước khi 
bàn giao trừ giá trị sản phẩm thu hồi được;  

- Các khoản phí và lệ phí theo quy định; 

- Một số khoản mục chi phí khác. 

g. Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát 
sinh chưa lường trước được khi lập dự án và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong 
thời gian thực hiện dự án.  

- Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ 
phần trăm (%) trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.  

- Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính theo thời gian thực hiện dự án (tính 
bằng năm), tiến độ phân bổ vốn hàng năm của dự án và chỉ số giá xây dựng. 

2. Nội dung dự toán xây dựng công trình 

a. Chi phí xây dựng: được xác định cho công trình, hạng mục công trình, bộ phận, 
phần việc, công tác của công trình, hạng mục công trình đối với công trình chính, công 
trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm để ở và điều hành thi công. 
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Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công là chi phí để xây dựng nhà 
tạm tại hiện trường hoặc thuê nhà hoặc chi phí đi lại phục vụ cho việc ở và điều hành thi 
công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.  

Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính 
trước và thuế giá trị gia tăng.  

a.1. Chi phí trực tiếp bao gồm: chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do chủ đầu tư cấp), chi 
phí nhân công, chi phí máy thi công và chi phí trực tiếp khác. Chi phí trực tiếp khác là chi 
phí cho những công tác cần thiết phục vụ trực tiếp thi công xây dựng công trình như chi 
phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, an toàn lao động, bảo vệ môi 
trường cho người lao động và môi trường xung quanh, thí nghiệm vật liệu của nhà thầu và 
chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên và không xác định được khối lượng từ 
thiết kế.   

a.2. Chi phí chung bao gồm: chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản 
xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường 
và một số chi phí khác. 

a.3. Thu nhập chịu thuế tính trước: là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng 
được dự tính trước trong dự toán xây dựng công trình. 

a.4. Thuế giá trị gia tăng: là khoản thuế phải nộp theo quy định của nhà nước và được 
tính trên tổng giá trị các khoản mục chi phí tại các tiết a.1, a.2 và a.3 nêu trên. 

b. Chi phí thiết bị được tính cho công trình, hạng mục công trình bao gồm: chi phí 
mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ cần sản xuất, gia công); chi phí đào 
tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và các chi 
phí khác có liên quan. Chi phí mua sắm thiết bị bao gồm: giá mua (kể cả chi phí thiết kế và 
giám sát chế tạo), chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu 
kho, lưu bãi, lưu container tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo 
quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường, thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình. 

c. Chi phí quản lý dự án bao gồm: các khoản mục chi phí như quy định tại nội dung 
của tổng mức đầu tư. 

d. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: các khoản mục chi phí như quy định tại 
nội dung của tổng mức đầu tư. 

Đối với các dự án có nhiều công trình thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của dự toán 
công trình không bao gồm: chi phí lập báo cáo đầu tư, chi phí lập dự án hoặc lập báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật; chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án; chi phí tư vấn 
quản lý dự án.  

e. Chi phí khác: các khoản mục chi phí như quy định tại nội dung của tổng mức đầu 
tư. 

 Đối với các dự án có nhiều công trình thì chi phí khác của dự toán công trình 
không bao gồm: chi phí rà phá bom mìn, vật nổ, chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt 
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quyết toán vốn đầu tư, chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn 
lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay 
trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình 
công nghệ trước khi bàn giao (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được), các khoản phí và lệ phí. 

f. Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát 
sinh chưa lường trước được và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây 
dựng công trình.  

g. Đối với dự án có nhiều công trình xây dựng, chủ đầu tư có thể xác định tổng dự 
toán của dự án để phục vụ cho việc quản lý chi phí. Tổng dự toán của dự án được xác định 
bằng cách cộng các dự toán chi phí của các công trình và các chi phí có liên quan thuộc dự 
án. 

4.3 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH 

Tổng mức đầu tư được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng 
công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật theo một trong 
các phương pháp sau đây: 

1. Phương pháp xác định theo thiết kế cơ sở của dự án 

Tổng mức đầu tư  dự án đầu tư xây dựng công trình được tính theo công thức sau: 

V = GXD + GTB + GBT, TĐC + GQLDA + GTV + GK + GDP           (4.1) 

Trong đó: 

- V : tổng mức đầu tư của  dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- GXD : chi phí xây dựng; 

- GTB : chi phí thiết bị; 

- GBT, TĐC: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- GQLDA: chi phí quản lýý dự án; 

- GTV : chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; 

- GK : chi phí khác; 

- GDP : chi phí dự phòng. 

a.  Xác định chi phí xây dựng 

Chi phí xây dựng của dự án (GXD) bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình, hạng mục 
công trình thuộc dự án được xác định theo công thức sau:  

GXD = GXDCT1 + GXDCT2 + … + GXDCTn                     (4.2) 

Trong đó:  
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- n: số công trình, hạng mục công trình thuộc dự án. 

Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình được xác định theo công thức sau:                              

GXDCT = (∑ 𝑄𝑋𝐷𝑗𝑚
𝑗=1  x Zj + GQXDK) x (1 + TGTGT-XD)    (4.3)  

Trong đó:  

- QXDj: khối lượng công tác xây dựng chủ yếu hoặc bộ phận kết cấu chính thứ j của 
công trình, hạng mục công trình thuộc dự án (j=1÷m); 

- Zj: đơn giá công tác xây dựng chủ yếu hoặc đơn giá theo bộ phận kết cấu chính 
thứ j của công trình. Đơn giá có thể là đơn giá xây dựng công trình đầy đủ hoặc giá xây 
dựng tổng hợp đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp và cả chi phí chung, thu nhập chịu thuế 
tính trước). 

- GQXDK: chi phí xây dựng các công tác khác hoặc bộ phận kết cấu khác còn lại của 
công trình, hạng mục công trình được ước tính theo tỷ lệ (%) trên tổng chi phí xây dựng 
các công tác xây dựng chủ yếu hoặc tổng chi phí xây dựng các bộ phận kết cấu chính của 
công trình, hạng mục công trình.  

Tuỳ theo từng loại công trình xây dựng mà ước tính tỷ lệ (%) của chi phí xây dựng các 
công tác khác hoặc bộ phận kết cấu khác còn lại của công trình, hạng mục công trình. 

- TGTGT_XD: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng. 

b.  Xác định chi phí thiết bị 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án và nguồn thông tin, số liệu có được có thể sử dụng 
một trong các phương pháp sau đây để xác định chi phí thiết bị của dự án: 

b.1. Trường hợp dự án có các nguồn thông tin, số liệu chi tiết về dây chuyền công 
nghệ, số lượng, chủng loại, giá trị từng thiết bị hoặc giá trị toàn bộ dây chuyền công nghệ 
và giá một tấn, một cái hoặc toàn bộ dây chuyền thiết bị tương ứng thì chi phí thiết bị của 
dự án (GTB) bằng tổng chi phí thiết bị của các công trình thuộc dự án.  

b.2. Trường hợp dự án có thông tin về giá chào hàng đồng bộ về thiết bị, dây 
chuyền công nghệ của  nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng thiết bị thì chi phí thiết bị (GTB) 
của dự án có thể được lấy trực tiếp từ các báo giá hoặc giá chào hàng thiết bị đồng bộ này.  

b.3. Trường hợp dự án chỉ có thông tin, dữ liệu chung về công suất, đặc tính kỹ 
thuật của dây chuyền công nghệ, thiết bị thì chi phí thiết bị có thể được xác định theo chỉ 
tiêu suất chi phí thiết bị tính cho một đơn vị công suất hoặc năng lực phục vụ của công 
trình, nhà sản xuất hoặc giá những thiết bị tương tự trên thị trường tại thời điểm tính toán 
hoặc của công trình có thiết bị tương tự đã và đang thực hiện.   

c. Xác định chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (GBT, TĐC) được xác định theo khối lượng phải bồi 
thường, tái định cư của dự án và các qui định hiện hành của nhà nước về giá bồi thường, 
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tái định cư tại địa phương nơi xây dựng công trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
hoặc ban hành.  

d. Xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác 

Chi phí quản lý dự án (GQLDA), chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV) và chi phí khác (GK) 
được xác định bằng cách lập dự toán hoặc tính theo định mức chi phí tỷ lệ. Tổng các chi 
phí này (không bao gồm lãi vay trong thời gian thực hiện dự án và vốn lưu động ban đầu) 
cũng có thể được ước tính từ 10÷15% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự 
án. 

Vốn lưu động ban đầu (VLD) (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh) và lãi vay trong thời 
gian thực hiện dự án (LVay) (đối với dự án có sử dụng vốn vay) thì tùy theo điều kiện cụ 
thể, tiến độ thực hiện và kế hoạch phân bổ vốn của từng dự án để xác định. 

e. Xác định chi phí dự phòng 

Chi phí dự phòng (GDP) được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng cho yếu tố khối 
lượng công việc phát sinh (GDP1) và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) theo công 
thức: 

GDP= GDP1 + GDP2             (4.4) 

Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh GDP1 xác định theo công thức 
sau: 

GDP1= (GXD + GTB + GBT, TĐC + GQLDA + GTV + GK) x Kps    (4.5) 

Trong đó:  

- Kps: hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh là 10%.  

Riêng đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì hệ số dự phòng cho khối 
lượng công việc phát sinh Kps = 5%. 

Khi tính chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) cần căn cứ vào độ dài thời gian thực 
hiện dự án, tiến độ phân bổ vốn, tình hình biến động giá trên thị trường trong thời gian 
thực hiện dự án và chỉ số giá xây dựng đối với từng loại công trình và khu vực xây dựng. 
Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) được xác định theo công thức sau: 

GDP2  = ∑ (𝑉𝑡𝑇
𝑡=1  - LVayt){[1 + (IXDCTbq XDCTI∆± )]t - 1} (4.6) 

Trong đó: 

- T: độ dài thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (năm); 

- t: số thứ tự năm phân bổ vốn thực hiện dự án (t = 1÷T) ; 

  - Vt: vốn đầu tư dự kiến thực hiện trong năm thứ t; 

- LVayt: chi phí lãi vay của vốn đầu tư dự kiến thực hiện trong năm thứ t.  
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- IXDCTbq: mức độ trượt giá bình quân tính trên cơ sở bình quân các chỉ số giá xây 
dựng công trình theo loại công trình của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm tính 
toán (không tính đến những thời điểm có biến động bất thường về giá nguyên liệu, 
nhiên liệu và vật liệu xây dựng); 

XDCTI∆± : mức dự báo biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong khu vực và 
quốc tế so với mức độ trượt giá bình quân năm đã tính. 

2. Phương pháp tính theo diện tích hoặc công suất sản xuất, năng lực phục vụ của công 
trình và giá xây dựng tổng hợp, suất vốn đầu tư xây dựng công trình 

Trường hợp xác định tổng mức đầu tư theo diện tích hoặc công suất sản xuất, năng lực 
phục vụ của công trình thì có thể sử dụng chỉ tiêu suất chi phí xây dựng (SXD) và suất chi 
phí thiết bị (STB) hoặc giá xây dựng tổng hợp để tính chi phí đầu tư xây dựng cho từng 
công trình thuộc dự án và tổng mức đầu. 

a. Xác định chi phí xây dựng 

Chi phí xây dựng của dự án (GXD) bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình, hạng 
mục công trình thuộc dự án được xác định theo công thức (1.2) tại mục 1 của Phụ lục này. 
Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình (GXDCT) được xác định theo công 
thức sau:  

GXDCT = SXD  x N + CCT-SXD  (4.7) 
Trong đó: 

- SXD: suất chi phí xây dựng tính cho một đơn vị công suất sản xuất, năng lực phục 
vụ hoặc đơn giá xây dựng tổng hợp tính cho một đơn vị diện tích của công trình, hạng mục 
công trình  thuộc dự án; 

- CCT-SXD: các khoản mục chi phí chưa được tính trong suất chi phí xây dựng hoặc 
chưa tính trong đơn giá xây dựng tổng hợp tính cho một đơn vị diện tích hoặc một đơn vị 
công suất, năng lực phục vụ của công trình, hạng mục công trình thuộc dự án; 

- N: diện tích hoặc công suất sản xuất, năng lực phục vụ của công trình, hạng mục 
công trình thuộc dự án. 

b. Xác định chi phí thiết bị 

Chi phí thiết bị của dự án (GTB) bằng tổng chi phí thiết bị của các công trình thuộc dự án. 
Chi phí thiết bị của công trình (GTBCT) được xác định theo công thức sau:  

GTB =  STB  x N + CCT-STB  (4.8) 

Trong đó: 

- STB: suất chi phí thiết bị tính cho một đơn vị diện tích hoặc một đơn vị công suất, 
năng lực phục vụ của công trình thuộc dự án; 

- CPCT-STB: các khoản mục chi phí chưa được tính trong suất chi phí thiết bị của 
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công trình  thuộc dự án. 

c. Xác định các chi phí khác 

Các chi phí khác gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư 
vấn đầu tư xây dựng, các chi phí khác và chi phí dự phòng được xác định như hướng dẫn ở 
phương pháp trên. 

3. Phương pháp xác định theo số liệu của dự án có các công trình xây dựng có chỉ tiêu 
kinh tế - kỹ thuật tương tự đã thực hiện 

Các công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự là những công trình xây 
dựng có cùng loại, cấp công trình, qui mô, công suất của dây chuyền công nghệ (đối với 
công trình sản xuất) tương tự nhau.   

Tùy theo tính chất, đặc thù của các công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương 
tự đã thực hiện và mức độ nguồn thông tin, số liệu của công trình có thể sử dụng một trong 
các cách sau đây để xác định tổng mức đầu tư: 

a. Trường hợp có đầy đủ thông tin, số liệu về chi phí đầu tư xây dựng của công 
trình, hạng mục công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự đã thực hiện thì 
tổng mức đầu tư được xác định theo công thức sau: 

V =  ∑ 𝐺𝐶𝑇𝑇𝑇𝑖𝑛
𝑖=1  x Ht x Hkv ± ∑ 𝐺𝐶𝑇−𝐶𝑇𝑇𝑇𝑖𝑛

𝑖=1          (4.9) 

Trong đó:  

- n: số lượng công trình tương tự đã thực hiện; 

- i: số thứ tự của công trình tương tự đã thực hiện;  

- GCTTTi: chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình tương tự đã thực 
hiện thứ i của dự án đầu tư  (i = 1÷n); 

- Ht: hệ số qui đổi về thời điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Hkv: hệ số qui đổi về địa điểm xây dựng dự án; 

- CCT-CTTTi: những chi phí chưa tính hoặc đã tính trong chi phí đầu tư xây dựng 
công trình, hạng mục công trình tương tự đã thực hiện thứ i. 

Trường hợp tính bổ sung thêm (+GCT-CTTTi) những chi phí cần thiết của dự án đang tính toán 
nhưng chưa tính đến trong chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình của dự 
án tương tự. Trường hợp giảm trừ (-GCT-CTTTi) những chi phí đã tính trong chi phí đầu tư xây 
dựng công trình, hạng mục công trình của dự án tương tự nhưng không phù hợp hoặc không 
cần thiết cho dự án đang tính toán.  
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b. Trường hợp với nguồn số liệu về chi phí đầu tư xây dựng của các công trình, hạng mục 
công trình có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự đã thực hiện chỉ có thể xác định được chi 
phí xây dựng và chi phí thiết bị của các công trình thì cần qui đổi các chi phí này về thời 
điểm lập dự án. Trên cơ sở chi phí xây dựng và chi phí thiết bị đã quy đổi này, các chi phí 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi 
phí khác và chi phí dự phòng được xác định tương tự như hướng dẫn ở phương pháp trên.   

4. Phương pháp kết hợp để xác định tổng mức đầu tư 

Đối với các dự án có nhiều công trình, tuỳ theo điều kiện, yêu cầu cụ thể của dự án và 
nguồn số liệu có được có thể vận dụng kết hợp các phương pháp nêu trên để xác định tổng 
mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình. 

4.4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

Dự toán công trình được xác định trên cơ sở thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. 
Dự toán công trình bao gồm: chi phí xây dựng (GXD); chi phí thiết bị (GTB); chi phí quản lý 
dự án (GQLDA); chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV); chi phí khác (GK) và chi phí dự 
phòng (GDP). 

Dự toán công trình được xác định theo công thức sau: 

GXDCT = GXD + GTB  + GQLDA + GTV + GK + GDP (4.11) 

1. Xác định chi phí xây dựng (GXD) 

Chi phí xây dựng: được xác định cho công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, 
công tác của công trình, hạng mục công trình đối với công trình chính, công trình phụ trợ, 
công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm để ở và điều hành thi công theo một trong các 
phương pháp sau: 

a.1. Phương pháp tính theo khối lượng và giá xây dựng công trình 

-  Xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng công trình 

Khối lượng các công tác xây dựng được xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế 
bản vẽ thi công, từ yêu cầu, nhiệm vụ cần thực hiện của công trình, hạng mục công trình 
phù hợp với danh mục và nội dung công tác xây dựng trong đơn giá xây dựng công trình. 

Đơn giá xây dựng công trình có thể là đơn giá không đầy đủ (bao gồm chi phí vật liệu, chi 
phí nhân công, chi phí máy thi công) hoặc đơn giá đầy đủ (bao gồm chi phí vật liệu, chi 
phí nhân công, chi phí máy thi công chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu 
thuế tính trước). 

-  Xác định theo khối lượng và giá xây dựng tổng hợp 

Khối lượng công tác xây dựng dùng để xác định chi phí xây dựng theo giá xây dựng công 
trình được xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ 
công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình và được tổng hợp từ một 
nhóm các công tác xây dựng để tạo thành một đơn vị kết cấu hoặc bộ phận của công trình. 



Bài giảng Kinh tế xây dựng 

  66  
  

Giá xây dựng tổng hợp được lập tương ứng với danh mục và nội dung của khối lượng 
nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình. 

Giá xây dựng tổng hợp có thể là giá không đầy đủ (bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân 
công, chi phí máy thi công) hoặc giá đầy đủ (bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, 
chi phí máy thi công, chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính 
trước). 

* Chi phí xây dựng tính theo khối lượng và đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ và giá 
xây dựng tổng hợp không đầy đủ được xác định và tổng hợp theo Bảng 4.1 dưới đây.  
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Bảng 4.1:  Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng tính theo đơn giá xây dựng công trình 
không đầy đủ và giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ 

Ngày ......... tháng........... năm ..........  

Công trình: 

Đơn vị tính: đồng 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ HIỆU 

I  CHI PHÍ TRỰC TIẾP    

1  Chi phí vật liệu 
       N 

Σ Qj x Dj
vl + CLVL 

      j=1 

 
VL 

2  Chi phí nhân công 

    m   

Σ Qj
  x Dj

nc x (1 + Knc) 
   j=1 

 

NC 

3  Chi phí máy thi công 

    H 

Σ Qj
  x Dj

m x (1 + Kmtc) 
   j=1 

 

M 

4  Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x tỷ lệ  TT 

  Chi phí trực tiếp VL+NC+M+TT  T 

II  CHI PHÍ CHUNG T x tỷ lệ  C 

III  THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x tỷ lệ  TL 

  Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL)  G 

IV  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  G  x TGTGT-XD  GTGT 

  Chi phí xây dựng sau thuế G + GTGT  GXD 

V 
 Chi phí nhà tạm tại hiện trường để   

 ở và điều hành thi công 
G x tỷ lệ x (1+GTGT) 

 
GXDNT 

 Tổng cộng GXD + GXDNT   

             NGƯỜI LẬP                                                NGƯỜI CHỦ TRÌ 

                  (ký, họ tên)                                           (ký, họ tên)      
                                          Chứng chỉ KS định giá XD hạng ....., số .....                                 
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Trong đó: 

+ Trường hợp chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định theo khối lượng và 
giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ:  

- Qj là khối lượng một nhóm danh mục công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận 
thứ j của công trình; 

- Dj
vl, Dj

nc, Dj
m là chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong giá xây dựng tổng 

hợp một nhóm danh mục công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình; 

+ Trường hợp chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định theo cơ sở khối 
lượng và đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ:  

- Qj là khối lượng công tác xây dựng thứ j; 

- Dj
vl, Dj

nc, Dj
m là chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng 

công trình của công tác xây dựng thứ j; 

Chi phí vật liệu (Dj
vl), chi phí nhân công (Dj

nc), chi phí máy thi công (Dj
m) trong 

đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ và giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ . 

- CLVL: chênh lệch vật liệu được tính bằng phương pháp bù trừ vật liệu trực tiếp 
hoặc bằng hệ số điều chỉnh; 

- Knc, Kmtc : hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công (nếu có); 

- G: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công 
tác trước thuế; 

- TGTGT-XD: mức thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác xây dựng; 

- GXDNT : chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.  

Trường hợp nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được lập dự toán chi phí 
riêng theo thiết kế thì dự toán chi phí xây dựng trong Bảng 4.1 trên đây không bao gồm chi 
phí nói trên (GXDNT = 0) và định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước được 
tính theo công trình dân dụng. 

* Chi phí xây dựng tính theo khối lượng và đơn giá xây dựng công trình đầy đủ và giá 
xây dựng tổng hợp đầy đủ được xác định và tổng hợp theo Bảng 4.2 dưới đây.  
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Bảng 4.2:Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng tính theo đơn giá xây dựng công trình đầy đủ 
và giá xây dựng tổng hợp đầy đủ 

Đơn vị tính: ….. 

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ 
HIỆU 

1 Chi phí xây dựng trước thuế 

               n 

Σ Qi x Di 

              i=1 

 

G 

2 Thuế giá trị gia tăng  G  x TGTGT-XD  GTGT 

3 Chi phí xây dựng sau thuế G + GTGT  GXD
 

4 
Chi phí nhà tạm tại hiện 
trường để ở và điều hành thi 
công 

G x tỷ lệ x (1+ TGTGT-

XD) 

 
GXDNT 

5 Tổng cộng GXD  + GXDNT   

            NGƯỜI LẬP                                                NGƯỜI CHỦ TRÌ 

 

              (ký, họ tên)                                          (ký, họ tên) 

Chứng chỉ KS định giá XD hạng ....., số .....               

Trong đó: 

+ Trường hợp chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và giá xây dựng tổng 
hợp đầy đủ:  

- Qi là khối lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ i của 
công trình (i=1÷n); 

- Di là giá xây dựng tổng hợp đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung và 
thu nhập chịu thuế tính trước) để thực hiện một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ 
phận thứ i của công trình. 

+ Trường hợp chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá xây dựng 
công trình đầy đủ:  

- Qi là khối lượng công tác xây dựng thứ i của công trình (i=1÷n); 
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- Di là đơn giá xây dựng công trình đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí 
chung và thu nhập chịu thuế tính trước) để thực hiện công tác xây dựng thứ i của công 
trình. 

- G: chi phí xây dựng công trình trước thuế; 

- TGTGT-XD: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng; 

- GXD: chi phí xây dựng công trình sau thuế; 

- GXDNT : chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công;  

* Trường hợp chi phí xây dựng lập cho bộ phận, phần việc, công tác thì chi phí xây dựng sau 
thuế trong dự toán công trình, hạng mục công trình được xác định theo công thức sau: 

GXD = Σ  gi
           (4.12) 

Trong đó:  

 - gi: chi phí xây dựng sau thuế của bộ phận, phần việc, công tác thứ i của công 
trình, hạng mục công trình (i=1÷n). 

b. Phương pháp tính theo khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và bảng giá 
tương ứng 

Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây dựng có thể được xác định trên 
cơ sở tổng khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và bảng giá vật liệu, giá 
nhân công, giá máy thi công tương ứng. 

Tham khảo thêm tại thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 về việc 
hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

c. Phương pháp xác định chi phí xây dựng theo suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư  

Đối với các công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công hoặc các công trình thông 
dụng, đơn giản, chi phí xây dựng có thể xác định theo diện tích hoặc công suất sản xuất, 
năng lực phục vụ và suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình. 

Tham khảo thêm tại thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 về việc 
hướng dẫn lập và quản l ý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

d. Phương pháp xác định chi phí xây dựng trên cơ sở công trình có các chỉ tiêu kinh tế - kỹ 
thuật tương tự đã và đang thực hiện 

Chi phí xây dựng của các công trình nêu trên có thể xác định dựa trên cơ sở dự toán chi 
phí xây dựng của các công trình có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự đã và đang thực 
hiện và quy đổi các chi phí về địa điểm xây dựng công trình, thời điểm lập dự toán. 

Tham khảo thêm tại thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 về 
việc hướng dẫn lập và quản l ý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 
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2. Xác định chi phí thiết bị (GTB) 

Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ cần 
sản xuất, gia công); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí 
nghiệm, hiệu chỉnh được xác định theo công thức sau: 

GTB = GMS + GĐT  + GLĐ     (4.13) 

Trong đó: 

- GMS: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; 

- GĐT: chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; 

- GLĐ: chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh. 

a. Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ được xác định theo công thức sau: 

GMS  = Σ [QiMi x (1 + Ti
GTGT-TB)]   (4.14) 

Trong đó: 

- Qi: khối lượng hoặc số lượng thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i (i = 1÷n); 

- Mi: giá tính cho một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số lượng thiết bị (nhóm 
thiết bị) thứ i (i = 1÷n), được xác định theo công thức: 

Mi = Gg + Cvc + Clk + Cbq + T         (4.15) 

Trong đó: 

- Gg: giá thiết bị ở nơi mua (nơi sản xuất, chế tạo hoặc nơi  cung ứng thiết bị tại 
Việt Nam) hay giá tính đến cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu) đã gồm cả chi phí 
thiết kế và giám sát chế tạo; 

- Cvc: chi phí vận chuyển một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị  số lượng thiết bị 
(nhóm thiết bị) từ nơi mua hay từ cảng Việt Nam đến công trình; 

- Clk: chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị 
số lượng thiết bị (nhóm thiết bị) tại cảng Việt Nam đối với thiết bị nhập khẩu; 

- Cbq: chi phí bảo quản, bảo dưỡng một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số 
lượng thiết bị (nhóm thiết bị) tại hiện trường; 

- T: thuế và phí bảo hiểm, kiểm định thiết bị (nhóm thiết bị); 

- Ti
GTGT-TB : mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định đối với loại thiết bị (nhóm 

thiết bị) thứ i (i = 1÷n). 

Đối với những thiết bị chưa xác định được giá có thể dự tính theo báo giá của nhà cung 
cấp, nhà sản xuất hoặc giá những thiết bị tương tự trên thị trường tại thời điểm tính toán 
hoặc của công trình có thiết bị tương tự đã và đang thực hiện.  

Đối với các loại thiết bị công nghệ cần sản xuất, gia công thì chi phí này được xác định 
trên cơ sở khối lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và giá sản xuất, gia công một tấn 
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(hoặc một đơn vị tính) phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản xuất, 
gia công đã được ký kết hoặc căn cứ vào báo giá gia công sản phẩm của nhà sản xuất được 
chủ đầu tư lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tương tự của công trình đã và đang 
thực hiện. 

b. Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ được tính bằng cách lập dự toán hoặc dự tính 
tuỳ theo đặc điểm cụ thể của từng dự án. 

c. Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh được lập dự toán như đối với chi phí xây 
dựng. 

3. Xác định chi phí quản lý dự án (GQLDA) 

Chi phí quản lý dự án được xác định theo công thức sau: 

GQLDA  =  T x (GXDtt + GTBtt)  (4.16) 

Trong đó : 

- T: định mức tỷ lệ (%) đối với chi phí quản lý dự án; 

- GXDtt : chi phí xây dựng trước thuế; 

- GTBtt : chi phí thiết bị trước thuế. 

4. Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV) 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo công thức sau: 

GTV  =  ∑ 𝐶𝑖𝑛
𝑖=1  x (1 + Ti

GTGT-TV) +∑ 𝐷𝑗𝑚
𝑗=1  x (1 + Tj

GTGT-TV)         (4.17) 

Trong đó: 

- Ci: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ; 

 - Dj: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính bằng lập dự toán; 

- Ti
GTGT-TV: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản 

mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ; 

- Tj
GTGT-TV: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với 

khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính bằng lập dự toán. 

5. Xác định chi phí khác (GK) 

Chi phí khác được xác định theo công thức sau: 

GK  =  ∑ 𝐶𝑖𝑛
𝑖=1  x (1 + Ti

GTGT-K) + ∑ 𝐷𝑗𝑚
𝑗=1 x (1 + Tj

GTGT-K) + ∑ 𝐸𝑘𝑙
𝑘=1       (4.18) 

Trong đó : 

- Ci: chi phí khác thứ i tính theo định mức tỷ lệ (i=1÷n); 

 - Dj: chi phí khác thứ j tính bằng lập dự toán (j=1÷m); 
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- Ek: chi phí khác thứ k có liên quan khác (k=1÷l); 

- Ti
GTGT-K: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với 

khoản mục chi phí khác thứ i tính theo định mức tỷ lệ; 

- Tj
GTGT-K: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với 

khoản mục chi phí khác thứ j tính bằng lập dự toán. 

6. Xác định chi phí dự phòng (GDP) 

Chi phí dự phòng được xác định bằng 2 yếu tố: dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng 
công việc phát sinh và dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá. 

Chi phí dự phòng được xác định theo công thức sau: 

GDP = GDP1 + GDP2        (4.19) 

Trong đó: 

- GDP1: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được xác định 
theo công thức: 

GDP1  = (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) x Kps (4.20) 

- Kps là hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh là 5%.  

- GDP2 : chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định như đối với chi phí dự 
phòng cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư, trong đó Vt là mức dự toán công trình 
trước chi phí dự phòng.  

Thời gian để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán công trình là thời 
gian xây dựng công trình được tính bằng tháng, quý, năm.  
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Bảng 4.3: Tổng hợp dự toán công trình 

Ngày ......... tháng........... năm ..........  

Công trình: 

Đơn vị tính: đồng 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ 

GIÁ TRỊ 

TRƯỚC 
THUẾ 

THUẾ 
GTGT 

GIÁ TRỊ 

SAU 
THUẾ 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 Chi phí xây dựng   GXD 

2 Chi phí thiết bị    GTB 

3 Chi phí quản lý dự án   GQLDA 

4 Chi tư vấn đầu tư xây dựng   GTV 

4.1 Chi phí thi tuyển, tuyển chọn thiết kế 
kiến trúc  

   

4.2 Chi phí thiết kế xây dựng công trình    

….. …………………………………….    

5 Chi phí khác   GK 

5.1 Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ    

5.2 Chi phí bảo hiểm công trình    

….. ……………………………………    

6 Chi phí dự phòng (GDP1  + GDP2)   GDP 

6.1 Chi phí dự phòng cho yếu tố khối 
lượng phát sinh  

  
GDP1 

6.2 Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá   GDP2 

 TỔNG CỘNG ( 1+ 2 + 3 + 4 + 5+ 6)   GXDCT 

                         NGƯỜI LẬP                                                NGƯỜI CHỦ TRÌ  
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Bảng 4.4: Tổng hợp chi phí thiết bị  

      Ngày ........ tháng ......... năm ............ 

Công trình: 

Đơn vị tính: đồng 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ 
GIÁ TRỊ                
TRƯỚC 
THUẾ 

THUẾ GIÁ 
TRỊ GIA 

TĂNG 

GIÁ TRỊ                  
SAU THUẾ 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 Chi phí mua sắm thiết bị     

1.1 …..    

1.2 …..    

2 
Chi phí đào tạo và chuyển giao 
công nghệ 

   

3 
Chi phí lắp đặt thiết bị và thí 
nghiệm, hiệu chỉnh 

   

 TỔNG CỘNG   GTB 

                         NGƯỜI LẬP                                                NGƯỜI CHỦ TRÌ 

 

 

                          (ký, họ tên)                                          (ký, họ tên) 

                Chứng chỉ KS định giá XD hạng ....., số .....      
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Bảng 4.5: Định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước  
(Theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010) 

Đơn vị tính: % 

STT LOẠI CÔNG TRÌNH 

CHI PHÍ CHUNG  THU NHẬP                         
CHỊU THUẾ      

TÍNH 
TRƯỚC 

TRÊN  CHI 
PHÍ TRỰC 

TIẾP 

TRÊN CHI 
PHÍ NHÂN 

CÔNG 

1 

Công trình dân dụng 6,5  

5,5 Riêng công trình tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử, văn hoá 10,0  

2 

Công trình công nghiệp 5,5  

6,0 Riêng công trình xây dựng đường 
hầm, hầm lò 7,0  

3 

Công trình giao thông 5,5  

6,0 

Riêng công tác duy tu sửa chữa 
thường xuyên đường bộ, đường sắt, 
đường thuỷ nội địa, hệ thống báo 
hiệu hàng hải và đường thuỷ nội 
địa 

 66,0 

Riêng công trình hầm giao thông 7,0  

4 

Công trình thuỷ lợi 5,5  

5,5 Riêng đào, đắp đất công trình thuỷ 
lợi bằng thủ công  51,0 

5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 5,0  5,5 

6 

Công tắc lắp đặt thiết bị công nghệ 
trong các công trình xây dựng, 
công tác xây lắp đường dây, công 
tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện 
đường dây và trạm biến áp, công 
tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và 
kết cấu xây dựng 

 65,0 6,0 

- Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và 
chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng.  

- Đối với công trình xây dựng có nhiều hạng mục công trình thì các hạng mục công trình 
có công năng riêng biệt được áp dụng định mức tỷ lệ chi phí chung và thu nhập chịu thuế 
tính trước theo loại công trình phù hợp. 
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- Đối với các công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, hải đảo thì định mức tỷ lệ chi phí 
chung sẽ được điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 do chủ đầu tư quyết định tuỳ điều kiện 
cụ thể của công trình. 

Bảng 4.6: Định mức chi phí trực tiếp khác 
(theo thông tư số 04/2010/tt-bxd ngày 26 tháng 5 năm 2010) 

Đơn vị tính: % 

STT LOẠI CÔNG TRÌNH 
TRỰC TIẾP            
PHÍ KHÁC 

1  Công trình dân dụng  

  Trong đô thị 2,5 

  Ngoài đô thị 2 

2 
 Công trình công nghiệp 2 

 Riêng công tác xây dựng trong hầm lò, hầm thuỷ điện  6,5 

3 
 Công trình giao thông 2 

 Riêng công tác xây dựng trong đường hầm giao thông 6,5 

4  Công trình thuỷ lợi  2 

5  Công trình hạ tầng kỹ thuật  

  Trong đô thị 2 

  Ngoài đô thị 1,5 

+ Chi phí trực tiếp khác được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí vật liệu, chi 
phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công.Đối với công trình xây dựng có nhiều hạng 
mục công trình thì các hạng mục công trình có công năng riêng biệt được áp dụng định 
mức tỷ lệ chi phí trực tiếp khác theo loại công trình phù hợp. 

+ Đối với những công trình có yêu cầu riêng biệt về an toàn lao động như nhà cao từ 6 
tầng trở lên, xi lô, ống khói của công trình công nghiệp hoặc tương tự thì phải lập thiết kế 
biện pháp an toàn lao động, dự toán và chủ đầu tư phê duyệt để bổ sung vào dự toán xây 
dựng công trình. 

+ Chi phí trực tiếp khác của các công tác xây dựng trong hầm giao thông, hầm thủy điện, 
hầm lò đã bao gồm chi phí vận hành, chi phí sữa chữa thường xuyên hệ thống cấp nước, 
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thoát nước, cấp gió, cấp điện phục vụ thi công trong hầm và không bao gồm chi phí đầu tư 
ban đầu cho hệ thống thông gió, chiếu sáng, hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông 
phục vụ thi công trong hầm. 

+ Đối với công trình xây dựng thuỷ điện, thuỷ lợi thì chi phí trực tiếp khác còn không bao 
gồm các chi phí: 

- Chi phí đầu tư ban đầu hệ thống nước kỹ thuật để thi công công trình;  

- Chi phí đầu tư ban đầu cho công tác bơm nước, vét bùn, bơm thoát nước hố móng ngay 
sau khi ngăn sông, chống lũ, hệ thống điện 0,4kv phục vụ thi công;  

- Chi phí bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ; 

- Chi phí di chuyển lực lượng thi công đến công trình; chi phí tháo dỡ, vận chuyển và lắp 
đặt cần trục tháp trong nội bộ công trường; duy tu bảo dưỡng hệ thống giao thông phục vụ 
thi công trong công trường; chi phí vận hành hệ thống điện tính từ điểm đấu nối hệ thống 
điện công trình đến trạm hạ thế cuối cùng của công trình (điểm đặt công tơ đo đếm để mua 
điện);  

- Chi phí xử lý rác thải, nước thải, cho khu nhà ở tạm tại công trường; 

- Chi phí thí nghiệm tăng thêm của thí nghiệm thi công bê tông đầm lăn (RCC). 

CÂU HỎI CHƯƠNG 4 

Câu 1. Khi dự án đầu tư xây dựng kết thúc bàn giao đưa vào quản lý khai thác, công trình 
xây dựng là tài sản cố định, khi đó giá trị tài sản cố định được tính bằng giá trị quyết toán 
công trình, giá trị trúng thầu, giá trị quy đổi chi phí đầu tư về thời điểm bàn giao, hay tổng 
dự toán được phê duyệt? 

Câu 2. Đơn vị nào là đơn vị lập báo cáo kinh tế kỹ thuật? 

Câu 3. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình  được xác định trong giai đoạn nào? 

Câu 4. Hãy tính chi phí xây dựng (GXD) của một Kênh chính với khối lượng và đơn giá 
như sau: 

MHĐG Hạng mục công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

VL NC M 

AF.12513A  Bê tông M200# (Tấm đan; sỏi dmax=20mm)  m3 100 364.729 208.312 35.972 

AF.12163A  Bê tông M200# (Tường; d<=45cm; h<=4m; sỏi dmax=40mm)  m3 208,80 429.729 231.336 42.365 

AF.11233A  Bê tông M.200# ( móng, B<=250cm, sỏi max=40mm)  m3 124,70 350.672 82.928 16.955 

AF.13312A  Bê tông M.200# ( ống buy d<=100cm; sỏi max=20mm))  m3 50 523.310 232.981 23.438 

AF.11132A  Bê tông M.100# ( lót móng, B<=250cm,sỏi max=40mm)  m3 44,20 263.840 71.804 16.955 

AE.22214  Gạch xây V.75# (tường d<=33cm; h<=4m)  m3 60 301.482 105.252 2.824 

AK.21124A  Vữa trát M.100# (t=1,5cm)  m2 2051,30 6.855 15.358 2.471 
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AK.94231  Giấy dầu NĐ (2 lớp giấy, 3 lớp nhựa)  m2 22,90 44.747 25.765  

AF.8111  Ván khuôn (móng dài)  m2 286,80 20.529 7.461  

AF.81311  Ván khuôn (tường d<=45cm)  m2 2753,70 20.933 16.410  

AF.81152  Ván khuôn (dầm, giằng, tấm đan)  m2 86,40 23.554 16.818  

AF.61311  Thép     kg  12693,00 9.850 747 30 

AB.11313  Đào móng băng C3 (B<=3m; h<=1m)   m3  732,40  62.702  

AB.13213  Đắp đất C3 bờ kênh G=1,55T/m3   m3  334,20  37.419  

Tổng cộng 

Cho biết: Đơn giá đã cho là đơn giá công trình (đơn giá xây dựng cho công trình cụ thể) 
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CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KINH TẾ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG 

5.1 CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÁNH GIÁ KINH TẾ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI 

Mục đích của việc đánh giá kinh tế là để đảm bảo vốn đầu tư của nhà nước vào dự án phải 
có hiệu qủa cao. Phân tích kinh tế dự án là một công cụ để so sánh chi phí và lợi ích của dự 
án được lựa chọn với các phương án khác. Điều đó rất quan trọng trong việc khẳng định 
những chi phí và lợi ích của dự án mang lại. 

Sự tồn tại kinh tế của các dự án có thể được thiết lập thông qua tính toán hệ số nội hoàn 
EIRR. Theo ADB, thì giá trị của hệ số EIRR khoảng 15% cho các tiểu dự án. 

Khi đánh giá kinh tế các dự án thủy lợi thường gặp các trường trường hợp sau: 

 - Đánh giá kinh tế các dự án tưới tiêu; 

 - Đánh giá kinh tế các dự  án thủy điện; 

 - Đánh giá kinh tế các dự  án phòng lũ; 

 - Đánh giá kinh tế các dự  án cấp nước công cộng. 

Phân tích kinh tế các dự án tưới tiêu có thể áp dụng theo phương pháp của Ngân hàng phát 
triển Châu Á hướng dẫn (Guidelines for preparation of appraisal Reports March 1997). 
Trình tự tính toán theo các bước sau: 

+ Xác định sản phẩm nông nghiệp tăng thêm; 

+ Xác định vốn đầu tư xây dựng; 

+ Xác định chi phí khai thác và sữa chữa thường xuyên; 

+ Phân tích tài chính và phân tích kinh tế ; 

+ Phân tích ngân sách của nông dân. 

Một báo cáo hoàn chỉnh phải bao gồm các mục trên. Tuy nhiên do điều kiện của mỗi 
dự án có sự khác nhau nên việc tính toán các nội dung trên cũng có khác nhau. 

5.2 XÁC ĐỊNH CÁC LOẠI CHI PHÍ DỰ ÁN THỦY LỢI 

Chi phí trong các dự án thuỷ lợi gồm có hai loại là chi phí xây dựng dự án và chi phí vận 
hành khai thác và sửa chữa hàng năm.   

5.2.1 Các loại chi phí trong dự án tưới tiêu: 

 - Chi phí xây dựng: Bao gồm chi phí  cho lập dự án đầu tư, thiết kế, chi phí xây dựng, 
chi phí thiết bị, bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có), giảm nhẹ môi trường và chi phí 
quản lý trong xây dựng. 

 - Chi phí vận hành khai thác và sửa chữa: Chi phí vận hành và sửa chữa của hệ thống 
tưới tiêu thường bao gồm các thành phần chủ yếu sau: 



Bài giảng Kinh tế xây dựng 

  81  
  

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định; 

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp; 

+ Chi phí lương và các phụ cấp theo lương; 

+ Chi phí vận hành bao gồm giá trị về vật liệu cần thiết cho khâu vận hành, chi phí 
nhân công quản lý, giá thiết bị phụ tùng sửa chữa, bảo hiểm và chi phí  quản lý khác; 

+ Chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; 

+ Trong những hệ thống tười bằng động lực phải xét tới chi phí điện để chạy máy 
bơm, và được tính theo giá trợ cấp hiện nay; 

+ Chi phí thay thế thiết bị và giá trị còn lại (salvage value). Những chi phí này được 
dựa trên tuổi thọ của máy móc thiết bị. Có thể lấy khoảng > 25 năm phụ thuộc vào tuổi thọ 
có ích của thiết bị.  

1. Chi phí khấu hao tài sản cố định 

2. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nội dung của chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các thành phần sau: 

 - Chi phí vật liệu quản lý: Giá trị vật liệu dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp  

 - Chi phí đồ dùng văn phòng  

 - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí về dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài 
như: tiền điện, nước, điện thoại, điện báo, thuê nhà, thuê ngoài sửa chữa TSCĐ thuộc văn 
phòng doanh nghiệp ... 

 - Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh các khoản chi phí về thuế, phí và lệ phí như thuế môn 
bài, thuế nhà đất, ... và các khoản phí, lệ phí khác. 

 - Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của doanh 
nghiệp ngoài các chi phí kể trên, như chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tầu xe, dân 
quân, tự vệ, đào tạo cán bộ, lãi vay vốn dùng cho sản xuất kinh doanh phải trả ... 

1. Chi phí khấu hao tài sản cố định 

2. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nội dung của chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các thành phần sau: 

- Chi phí vật liệu quản lý: Giỏ trị vật liệu dựng cho công tác quản lý doanh nghiệp. 

- Chi phí đồ dùng văn phòng  

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí về dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài 
như: tiền điện, nước, điện thoại, điện báo, thuê nhà, thuê ngoài sửa chữa TSCĐ thuộc 
văn phòng doanh nghiệp ...  

 - Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh các khoản chi phí về thuế, phí và lệ phí như thuế môn 
bài, thuế nhà đất, ... và các khoản phí, lệ phí khác.  
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- Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của doanh 
nghiệp ngoài các chi phí kể trên, như chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tầu xe, 
dân quân, tự vệ, đào tạo cán bộ, lãi vay vốn dựng cho sản xuất kinh doanh phải trả ... 

Để tính chi phí quản lý doanh nghiệp cần phải xác định định mức chi phí quản lý cho mỗi 
thành viên trong doanh nghiệp cho từng thành phần chi phí trên đây. Sau đó nhân với số 
người trong doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp được xác định theo công thức 
sau: 

                                     i
j

i

m

j
i LDqlxCCFQLDN ∑

=

=Σ
1

   (5 - 1) 

Trong đó: 

ΣCFQLDNi – Tổng mức chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty khai thác công 
trình thuỷ lợi. 

Cj
i – Định mức chi phí khoản mục j cho mỗi cán bộ làm công tác quản lý doanh 

nghiệp. 

LDqli - Số lao động làm công tác quản lý của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi 
được tính toán trong định mức lao động 

3. Chi phí lương và phụ cấp theo lương 

Chi phí tiền lương là quỹ tiền lương kế hoạch của một công ty được tính trong một năm. 
Tổng quỹ tiền lương năm kế hoạch để lập kế hoạch tổng chi về tiền lương của công ty, 
được tính theo công thức sau: 

ΣVkh = Vkhdg + Vkhcd    (5 - 2) 

Trong đó: 

 - Vkh : Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm của công ty; 

 - Vkhdg : Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá tiền lương; 

 - Vkhcd : Quỹ tiền lương kế hoạch theo chế độ (không tính trong đơn giá tiền 
lương). 

Vkhdg và Vkhcd được xác định như sau: 

a) Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá tiền lương: 

Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá tiền lương của công ty tính theo công thức sau: 

 Vkhdg = Vdg x Csxkh     (5 - 3)  

Trong đó: 

 - Vkhdg : Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá tiền lương; 

 - Vdg : Đơn giá¸ tiền lương   
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 - Csxkh : Tổng doanh thu hoặc tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) 
hoặc lợi nhuận hoặc tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ kế hoạch, 
được xác định theo quy định tại các thông tư của Bộ Lao Động và TBXH hàng 
năm 

b) Quỹ tiền lương kế hoạch theo chế độ (không tính trong đơn giá tiền lương): 

Quỹ tiền lương kế hoạch theo chế độ (không tính trong đơn giá tiền lương) của công ty 
được tính theo công thức sau: 

Vkhcd = Vpc + Vbs     (5 - 4) 

Trong đó: 

 - Vkhcd : Quỹ tiền lương kế hoạch theo chế độ (không tính trong đơn giá tiền 
lương); 

 - Vpc: Các khoản phụ cấp lương và các chế độ khác (nếu có) không được tính trong 
đơn giá tiền lương, bao gồm: phụ cấp thợ lặn; phụ cấp đi biển; chế độ thưởng vận hành an 
toàn điện, tính theo đối tượng và mức được hưởng theo qui định của Nhà nước; 

- Vbs: Tiền lương của những ngày nghỉ được hưởng theo quy định của Bộ luật Lao 
động (gồm: nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ lễ, tết, nghỉ theo chế độ lao động nữ), áp 
dụng đối với công ty xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm mà khi xây dựng 
định mức lao động chưa tính đến. 

4. Chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định.  

Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của Doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi 
(viết tắt là Doanh nghiệp KTCTTL) là tu sửa, nạo vét, bồi trúc, thay thế đối với các bộ 
phận công trình, kênh mương, nhà xưởng, máy móc thiết bị của doanh nghiệp bị hư hỏng 
nhỏ, bồi lấp hàng năm, chưa ảnh hưởng lớn đến năng lực hoạt động nhưng phải tu sửa, nạo 
vét ngay để chống xuống cấp và đảm bảo công trình làm việc bình thường, không ảnh 
hưởng đến sản xuất và không dẫn đến những hư hỏng lớn. 

a) Nội dung sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, bao gồm: 

 - Sửa chữa thường xuyên công trình, kênh mương bao gồm: bồi trúc mái đập, bờ 
kênh, nạo vét cửa khẩu công trình, kênh mương tưới tiêu, gia cố các đoạn kênh xung yếu 
theo các thông số kỹ thuật đã được duyệt; xử lý mạch đùn, thẩm lậu, hang động vật, tổ 
mối; lắp ráp, tháo dỡ, trạm bơm tạm; đắp, phá bờ ngăn để chống úng, chống hạn; lát mái 
đá, mái bê tông, mang cống, hố tiêu năng; trát chít, ốp vá khe nứt, sứt mẻ của các cấu kiện 
xây đúc; thay thế phai bộ máy đóng mở cống; sơn chống gỉ (từ 5m2 trở lên) dàn khung, 
cánh cống; vớt rong rác cản trở (từ 10m2 trở lên). 

 - Sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị bao gồm: Sửa chữa hoặc thay thế các phụ 
tùng, thiết bị như bi, bạc, đai ốc ống hút, ống đẩy, nắp lapê, clêpin máy bơm...vv; quấn sấy 
động cơ; sửa chữa, thay thế thiết bị điện như aptômat, cầu chì, cầu dao, dây dẫn, gia cố đầu 
bọt, hệ thống thanh cái, cáp ngầm, chống sét, ánh sáng, thông tin và các thiết bị khác. 
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 - Sửa chữa thường xuyên nhà, xưởng bao gồm: Đảo, thay ngói, tấm lợp, trần nhà sửa 
chữa phần gỗ (thay thế vì kèo, xà gồ, đòn tay, rui mè... ), trần bê tông (xử lý khe nứt chống 
dột), trát tường, lát nền, quét vôi ve, sơn thay khung cánh cửa, sửa chữa thay thế điện nước 
sinh hoạt. 

 - Sửa chữa các công trình thuỷ công: Gia cố đoạn kênh xung yếu, sửa chữa các bộ 
phận hư hỏng của công trình cầu, cống, đập...v.v. đo đạc, kiểm tra định kỳ tính ổn định của 
công trình theo thiết kế (cao trình trạm bơm, đập, chất lượng làm việc của các thiết bị cơ 
khí, điện); sửa chữa, làm mốc kiểm tra theo dõi, bảo vệ công trình. 

b) Phương pháp xác định chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định: có thể áp dụng 
theo hai phương pháp sau:  

 - Chi phí sửa chữa thường xuyên được tính theo tỷ lệ % so với tổng chi phí tưới tiêu, 
cụ thể như sau: 

Bảng 5.1: Chi phí sửa chữa thường xuyên 

Loại hệ thống công trình Tỷ lệ % so với tổng chi phí tưới tiêu 

Tưới tiêu tự chảy (hồ, cống, đập, kênh, rạch) 25 – 30 

Tưới tiêu bằng bơm điện 20 – 25 

Tưới tiêu tự chảy kết hợp bơm điện 23 – 28 

- Chi phí sửa chữa thường xuyên được tính trên giá trị TSCĐ. 

Mức khung tỷ lệ % trên giá trị TSCĐ (nguyên giá) áp dụng đối với các Doanh nghiệp 
KTCTTL có giá trị TSCĐ đã được đánh giá lại phù hợp với thực tế hoặc các hệ thống 
công trình xây dựng cơ bản mới đưa vào sử dụng có giá trị sát với giá trị thực tế hiện nay: 

Bảng 5.2: Mức khung tỷ lệ % trên giá trị TSCĐ (nguyên giá) áp dụng đối với các Doanh 
nghiệp KTCTTL có giá trị TSCĐ  

Loại hệ thống công trình 
Vùng đồng 

bằng 
Vùng 

trung du 
Miền núi 

Vùng   
ven biển 

HT tự chảy (hồ, đập, cống, kênh, 
rạch) 

0,4 - 1,0 0,45 - 1,1 0,55 - 1,2 0,5 - 1,2 

Tưới tiêu bằng bơm điện 0,5 - 1,1 0,5 - 1,2 0,7 - 1,3 0,5 - 1,3 

Tưới tiêu tự chảy kết hợp bơm điện 0,45 - 1,05 0,55 - 1,15 0,65 - 1,25 0,55 - 1,25 

5.Chi phí điện để chạy máy bơm. 

Để tính chi phí điện để chạy máy bơm cần phải tính mức tiêu hao điện năng tiêu thụ, sau 
đó nhân với giá điện hiện hành.  
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Mức tiêu hao điện năng trong vụ (Eđnv) xác định theo công thức: 

hdnsdnsxdnv EEE +=     (5 - 5) 

- Điện năng bơm nước cho sản xuất: 

∑
=

=
n

i
idnsx eE

1

      (5 - 6)   

 Trong đó: 

ei: Điện năng tiêu hao cho tưới ở thời đoạn thứ i (Kw-h): 

TtHQe
tb

bibi
i η

..81,9
=

   (5 - 7)   

Qbi: Lưu lượng bơm ở thời đoạn i (m3/s); 

Hbi: Cột nước bơm ở thời đoạn i (m); 

tbη : Hiệu suất của trạm bơm 

Tt- Thời gian làm việc thực tế của máy bơm 

Điện năng sử dụng cho thắp sáng và sinh hoạt trong quản lý vận hành trạm bơm: 

dnsxdnsh E)%.42(E ÷=      (5 - 8) 

Trên đây là nội dung chính để xác định một số loại chi phí vận hành khai thác chủ yếu của 
hệ thống tưới tiêu. Cần chú ý rằng thành phần của loại chi phí này thưòng thay đổi phụ 
thuộc vào từng thời ký phát triển kinh tế của đất nước.Vì vậy khi tính toán cho các dự án 
cụ thể cần phải áp dụng các qui định của Nhà nước cho phù hợp. Hiện nay việc tính toán 
chi phí vận hành khai thác của các doanh nghiệp Thuỷ nông có thể áp dụng theo các văn 
bản sau: Thông tư số 90/1997/TTLT - TC - NN ngày 19 - 12 - 1997 của Liên Bộ Tài chính 
và Bộ NN&PTNT “ về việc Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà 
nước hoạt động công ích trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi ”;  Qui 
định số 211/1998/QĐ - BNN - QLN  ngày 19 tháng 12 năm 1998 “ về việc Ban hành chế 
độ sử dụng chi phí thường xuyên TSCĐ của Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình 
thuỷ lợi ” ; Quyết định số 206/2003/QĐ - BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Trưởng 
Bộ Tài chính về trích khấu hao tài sản cố định 

5.2.2 Chi phí của dự án thuỷ điện   

Chi phí của các dự án thuỷ điện bao gồm:  

 - Chi phí xây dựng dự án: Bao gồm chi phí cho lập dự án đầu tư, thiết kế, chi phí xây 
dựng, chi phí thiết bị, đền bù di dân (nếu có), giảm nhẹ môi trường và chi phí quản lý 
trong xây dựng. 

 - Chi phí vận hành khai thác và sửa chữa hàng năm của nhiệm vụ phát điện (CTD) bao 
gồm các loại chi phí như: 
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 +  Chi phí quản lý CQLTD. 

 +  Chi phí điện tự dùng CĐTTD. 

 + Chi phí duy tu sửa chữa công trình CCTTD. 

 +  Chi phí duy tu sửa chữa thiết bị CTBTD. 

 + Chi phí duy tu bảo dưỡng đường dây và trạm CTRTD. 

 +  Chi phí khấu hao CKHTD. 

 +  Chi phí bảo hiểm CBHTD. 

 +  Chi phí thuế CTHTD. 

1. Chi phí quản lý (CQLTD) bao gồm các khoản chi lương, bảo hiểm sức khoẻ, bảo 
hiểm y tế và xã hội... của đội ngũ cán bộ công nhân phục vụ nhiệm vụ phát điện, chi phí 
liên quan đến văn phòng, giao dịch để vận hành. Chi phí này được tính theo số lượng cán 
bộ công nhân thông qua quỹ lương và lấy theo các định mức, đơn giá liên quan đến các 
khoản chi phí chung về vận hành nhiệm vụ phát điện. 

2. Chi phí điện tự dùng (CĐTTD) là chi phí cho lượng điện mà các thiết bị và các 
hoạt động của bộ máy liên quan đến nhiệm vụ phát điện. Điện tự dùng cho NMTĐ trong 
năm có thể ước tính bằng 0,5% đến 1,0% sản lượng điện của NMTĐ trong năm, sau đó 
nhân với đơn giá điện. 

3. Chi phí duy tu sửa chữa phần công trình (CCTTD), trong quá trình lập dự án, có 
thể sơ bộ ước tính chi phí này theo mức đầu tư cho công trình của nhiệm vụ phát điện 
(KCTTD): 

   TDTD )%5,10,1( CTCT KC ÷=    (5 - 9) 

4. Chi phí duy tu sửa chữa phần thiết bị (CTBTD), trong quá trình lập dự án, có thể sơ 
bộ ước tính chi phí này theo mức đầu tư cho thiết bị của nhiệm vụ phát điện (KTBTD): 

   TDTD )%75,15,1( TBTB KC ÷=    (5 - 10) 

5. Chi phí duy tu sửa chữa phần đường dây và trạm (CTRTD), trong quá trình lập dự 
án, có thể sơ bộ ước tính chi phí này theo mức đầu tư cho hệ thống đường dây, cột điện và 
các trạm điện (KTRTD): 

   TDTD )%25,20,2( TRTR KC ÷=   (5 - 11) 

6. Chi phí khấu hao hàng năm của phần công trình, phần thiết bị và phần đường dây 
và trạm được tính riêng sau đó cộng lại (CKHTD) cho nhiệm vụ phát điện. Thời gian tính 
khấu hao cho phần công trình có thể lấy từ 25 đến 30 năm, đối với thiết bị cơ điện và 
đường dây có thể lấy 15 đến 20 năm. Quy luật chiết tính khấu hao có thể sử dụng quy luật 
tuyến tính giảm dần. 
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7. Chi phí bảo hiểm hàng năm (CBHTD), cho phần công trình và thiết bị của nhiệm 
vụ phát điện phụ thuộc vào hợp đồng mua bảo hiểm với các công ty bảo hiểm. Tuy nhiên 
có thể ước tính theo giá trị xây lắp (GCTTD) và thiết bị (GTBTD) như sau: 

  ][%0,1 TDTDTD TBCTBH GGC +=      (5 - 12)  

8. Thuế được tính theo sản lượng điện kinh doanh mà NMTĐ cung cấp cho hệ thống 
điện trong năm. Loại thuế và thuế suất mỗi loại được Nhà nước quy định cụ thể trong từng 
thời kỳ, bao gồm hai loại: 

-Thuế tài nguyên: theo qui định được lấy bằng 2% doanh thu. Ví dụ tại công trình 
thủy điện Ayun Thượng 1A lấy  bằng 2% giá bán điện ứng với 700đ/kw-h 

-Thuế thu nhập doanh nghiệp: Được xác định theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 
số 09/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003. Mức thuế này phụ thuộc vào từng vùng của 
đất nước, phụ thuộc loại công trình. Ví dụ tại công trình thủy điện Ayun Thượng 1A nằm ở 
huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai thuộc nhóm công trình danh mục A và nằm trên địa bàn 
thuộc danh mục C, được hưởng chế độ ưu tiên về sử dụng lao động. Thuế doanh nghiệp áp 
dụng cho thủy điện Ayun Thượng 1A là 10% trong 15 năm đầu kể từ khi nhà máy bắt đầu 
hoạt động, sau đó suất thuế là 28%. 

Trên đây là một số gợi ý khi tính toán chi phí năm của nhiệm vụ phát điện trong một dự án 
thủy lợi đa chức năng. Những gợi ý này mang tính phương hướng và tham khảo, còn khi 
lập một dự án cụ thể phải tuỳ thuộc vào điều kiện từng dự án, vào các quy định hiện hành 
của Nhà nước và có thể còn có những chi phí khác, chẳng hạn chi phí trả lãi vay (nếu dự 
án phải vay vốn từ ngân hàng). 

5.2.3 Các loại chi phí trong dự án phòng lũ 

Chi phí trong các dự án phong lũ bao gồm:  

 - Chi phí xây dựng dự án: Bao gồm chi phí  cho lập dự án đầu tư, thiết kế, chi phí xây 
dựng, chi phí thiết bị, đền bù di dân ( nếu có ), giảm nhẹ môi trường và chi phí quản lý 
trong xây dựng. 

 - Chi phí vận hành khai thác hàng năm và sửa chữa (CPL) bao gồm một số loại như: 

+ Chi phí quản lý và điều hành bộ máy. 

+ Chi phí hoạt động cho hệ thống đo đạc cảnh báo lũ . 

+ Chi phí duy tu sửa chữa công trình và thiết bị đo đạc, cảnh báo CCTPL. 

+ Chi phí khấu hao các công trình và thiết bị đo đạc và cảnh báo CKHPL. 

+ Chi phí bảo hiểm các công trình và thiết bị đo đạc và cảnh báo CBHPL. 

+ Chi phí bù phần điện năng tổn thất do bố trí dung tích phòng lũ CETPL.  
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1. Chi phí quản lý và điều hành bộ máy xử lý và phòng chống lũ của dự án thủy lợi 
(CQLPL) bao gồm các khoản chi lương, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm y tế và xã hội... của 
đội ngũ cán bộ công nhân phục vụ nhiệm vụ đo đạc, truyền thông tin và cảnh báo lũ, chi 
phí liên quan đến trung tâm xử lý thông tin. Chi phí này được tính theo số lượng cán bộ 
công nhân thông qua quỹ lương và lấy theo các định mức, đơn giá liên quan. 

2. Chi phí hoạt động cho hệ thống đo đạc, cảnh báo lũ (CCBPL) là chi phí cho lượng 
điện một chiều (ác quy hoặc pin) các thiết bị đo đạc tự động từ xa cần. Trong trường hợp 
sử dụng pin mặt trời thì chi phí này sẽ giảm đi. 

3. Chi phí duy tu sửa chữa phần công trình và thiết bị đo đạc và cảnh báo lũ từ xa 
(CCTPL), có thể sơ bộ ước tính chi phí này theo mức đầu tư cho công trình và thiết bị đo 
đạc, cảnh báo (KCBPL), vì đây là các trạm và các thiết bị tự động, đặt ở các điểm đo mưa, 
đo mực nước trên lưu vực, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi điều kiện thiên nhiên nên rất dễ hư 
hỏng, và cần được thường xuyên kiểm tra, duy tu, sửa chữa, thay thế: 

   PLPL )%1510( CBCT KC ÷=    (5 - 13) 

4. Chi phí khấu hao hàng năm của các trạm và thiết bị đo đạc và cảnh báo được tính 
theo quy luật tuyến tính giảm dần (CKHPL), trong thời gian khoảng 10 năm cho phần xây 
lắp và từ 5 đến 10 năm cho phần thiết bị. 

5. Chi phí bảo hiểm hàng năm (CBHPL), cho phần công trình và thiết bị làm nhiệm vụ 
đo đạc và cảnh báo phụ thuộc vào hợp đồng mua bảo hiểm với các công ty bảo hiểm. Tuy 
nhiên có thể ước tính theo giá trị xây lắp (GCTPL) và thiết bị (GTBPL) như sau: 

][)%5,10,1( PLPLPL TBCTBH GGC +÷=             (5 - 14) 

6. Chi phí bù điện năng tổn thất (CETPL) cần được tính toán và phân bổ cho nhiệm vụ 
phòng lũ hạ du. Muốn tính toán chi phí bù điện năng tổn thất, trước hết cần ước tính được 
lượng điện năng tổn thất trong năm do nhiệm vụ phòng lũ, sau đó nhân với đơn giá điện. 

Để ước tính được lượng điện năng tổn thất và quy thành tiền. Hiện nay đa số các cách đều 
dựa vào bài toán tính toán thủy năng cho hai trường hợp: trường hợp hồ chứa không và có 
đảm nhận nhiệm vụ phòng lũ. Chênh lệch điện năng của hai trường hợp chính là phần điện 
năng tổn thất do phòng lũ. Quá trình tính toán trên khá phức tạp và cần nhiều thời gian, 
nhưng sẽ cho kết quả chính xác. 

Trong trường hợp đơn giản hóa, chấp nhận sai số cho phép khoảng ±5%, có thể sử dụng 
công thức kinh nghiệm sau: 
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Trong đó: 

 ∆E (KWh):  điện năng tổn thất trong năm do nhiệm vụ phòng lũ 
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 η = 0,75÷0,86:  hiệu suất bình quân của NMTĐ  

 β = Vhi/W0:  hệ số điều tiết hồ 

 Vhi (m3) là dung tích hữu ích của hồ chứa  

 W0 = 8760 x 3600 x Q0 (m3) là lượng nước đến trong năm 

 Q0 (m3/s) là lưu lượng trung bình của dòng chảy đến hồ 

 3. 10 - 4:  hệ số tính đến thời gian phòng lũ là 3 tháng trong năm 

 kH = Hpl/Hlv:  hệ số kể đến mực nước trước lũ trong phát điện 

 Hpl = MNDBT - MNTL 

 Hlv = MNDBT - MNC 

 MNDBT là mực nước dâng bình thường của hồ 

 MNTL là mực nước trước lũ của hồ 

 MNC là mực nước chết của hồ 

 kV = VPL/Vhi VPL là dung tích phòng lũ (m3) 

 Nlm (KW) công suất lắp máy của NMTĐ 

 Ntb (KW) công suất trung bình của dòng chảy 

   Ntb = 9,81Q0 x (Ztl TB - Zhl Q0) 

 ZtlTB mực nước thượng lưu trung bình giữa MNDBT và MNC 

 Zhl Q0 mực nước hạ lưu ứng với lưu lượng trung bình. 

Sau khi tính được lượng điện năng tổn thất, sẽ tính được chi phí bù điện năng tổn thất 
CETPL như sau: 

    ExSC EET ∆=PL     (5 - 16) 

Trong đó: SE là giá tiền 1 KWh điện năng thay thế (đồng/KWh) 

Trên đây là một số hướng dẫn khi tính toán chi phí năm của nhiệm vụ phòng lũ trong một 
dự án thủy lợi đa chức năng khi có lắp đặt hệ thống đo đạc, thông tin và cảnh báo lũ tự 
động, nếu trong dự án không bố trí hệ thống này thì chi phí hàng năm của nhiệm vụ phòng 
lũ hạ du chỉ còn lại chi phí bù điện năng tổn thất. 

5.2.4 Các loại chi phí trong các dự  án cấp nước công cộng 

Nhiệm vụ cấp nước công cộng bao gồm hoặc cấp nước sinh hoạt, cấp nước công nghiệp, 
bổ sung nước mùa kiệt phục vụ giao thông thủy, hoặc tăng lưu lượng hạ lưu phục vụ đẩy 
mặn. Chi phí hàng năm CCN bao gồm những khoản sau: 

  -  Chi phí quản lý CQLCN. 

  -  Chi phí sử dụng điện CĐNCN. 
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  -  Chi phí sản xuất CSXCN 

  -  Chi phí duy tu sửa chữa công trình CCTCN. 

  -  Chi phí duy tu sửa chữa thiết bị CTBCN. 

  -  Chi phí khấu hao CKHCN. 

  -  Chi phí bảo hiểm CBHCN. 

  -  Chi phí thuế CTHCN. 

1. Chi phí quản lý (CQLCN) gồm chi phí lương, bảo hiểm trong năm cho đội ngũ cán 
bộ công nhân viên tham gia vào nhiệm vụ cấp nước, họ làm việc tại các trạm bơm lấy 
nước, làm công tác quản lý hệ thống thủy nông, hệ thống đường ống và các công trình xử 
lý trên mạng lưới cấp nước,... và chi phí quản lý chung để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. 
Riêng đối với nhiệm vụ bổ sung nước phục vụ giao thông thủy và đẩy mặn, có thể bỏ qua 
loại chi phí này. Tính toán chi phí CQLCN cũng tương tự như đối với các nhiệm vụ phát 
điện và phòng lũ hạ du, tức là từ các quy định về lương, bảo hiểm và số người làm việc, 
quy mô ban quản lý và khai thác. 

2. Chi phí sử dụng điện (CĐNCN) chính là tiền điện phải trả trong năm để hoạt động 
các trạm bơm lấy nước từ sông, hoạt động các trạm xử lý nước, ... Trong trường hợp tưới 
tự chảy thì phần chi phí sử dụng điện này sẽ không có. Lượng điện tiêu hao trong năm 
được tính toán trên cơ sở công suất và biểu đồ vận hành trong năm của các trạm bơm, các 
cụm xử lý nước và đơn giá của một đơn vị điện năng đối với mỗi ngành theo quy định của 
công ty khai thác điện lực tại khu vực có dự án. 

3. Chi phí sản xuất của nhiệm vụ cấp nước (CSXCN) là chi phí trực tiếp sản xuất không 
kể đến chi phí sử dụng điện (mặc dù cũng có thể kể chi phí sủ dụng điện vào chi phí sản 
xuất). Đối với nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt, chi phí sản xuất trực tiếp được tính từ công 
suất cụm xử lý nước và định mức tiêu thụ hóa chất (vôi, Clo...) sau đó nhân với đơn giá 
của các hóa chất sử dụng trong một năm. 

4. Chi phí duy tu sửa chữa công trình (CCTCN), là chi phí hàng năm để duy tu và sửa 
chữa phần công trình tham gia vào nhiệm vụ cấp nước, kể cả công trình lấy nước (nếu có) 
phục vụ nhiệm vụ này tại đầu mối thủy lợi. Đối với nhiệm vụ cấp nước, nói chung, có thể 
ước tính chi phí này theo phần trăm vốn đầu tư (KCTCN): 

  CNCN )%0,25,1( CTCT KC ÷=            (5 - 17) 

5. Chi phí duy tu sửa chữa thiết bị hàng năm (CTBCN), có thể ước tính theo phần trăm 
vốn đầu tư thiết bị (KTBCN) của nhiệm vụ cấp nước (máy bơm, động cơ, đường ống, tủ 
bảng điện...) như sau: 

  CNCN )%5,20,2( TBTB KC ÷=     (5 - 18) 

6. Chi phí khấu hao (CKHCN) hàng năm theo quy luật tuyến tính giảm dần với thời 
gian tính khấu hao đối với phần công trình khoảng 20 năm, còn đối với phần thiết bị có thể 
lấy từ 10 đến 15 năm. 
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7. Chi phí bảo hiểm (CBHCN) cho công trình và thiết bị tùy theo hợp đồng bảo hiểm, 
thông thường đối với các nhiệm vụ cấp nước, tỷ lệ bảo hiểm thấp hơn, tức là khoảng 0,5% 
đến 1% của giá trị xây lắp và thiết bị. 

 ][)%0,16,0( CNCNCN TBCTBH GGC +÷=   (5 - 19) 

8. Chi phí thuế (CTHCN). Nói chung đối với nhiệm vụ cấp nước tưới, cấp nước sinh 
hoạt và công nghiệp, ngày càng có xu thế là kinh doanh hóa để gắn trách nhiệm và quyền 
lợi, cũng như khuyến khích đầu tư từ các doạnh nghiệp. Do đó thuế suất đánh trên sản 
lượng hoặc doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh nước được nhà nước quy định cụ thể 
trong các biểu định mức thuế. 

5.3 XÁC ĐỊNH LỢI ÍCH (BENEFIT) CỦA DỰ ÁN THỦY LỢI 
5.3.1 Lợi ích của dự án tưới tiêu: 

Lợi ích (còn gọi là thu nhập) của việc đầu tư cho công trình tưới tiêu liên quan chủ yếu 
đến giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp do kết quả của việc cải thiện việc tưới nước 
và giảm nhẹ lũ lụt, ngập úng. Việc xác định giá trị trên xuất phát từ việc phân tích sản xuất 
cây trồng hiện tại và tương lại trong hai trường hợp có và không có dự án. 

 - Xác định sản phẩm nông nghiệp: 

Trong thuyết minh phải giải thích rõ diện tích trồng trọt tăng thêm và sản lượng tăng thêm 
nhờ dự án. 

Khối lượng lương thực và hoa màu được tính trong hai trường  hợp có và không có dự án, 
thường tính cho 5 năm sau khi dự án hoàn thành 

Trong trường hợp không có dự án phải dựa trên cơ sở dánh giá xu hướng 5 năm đã qua và 
hiện tại. Những thông tin cần phải thu thập là: 

*  Tổng diện tích được tưới. 

*  Tổng diện tích gieo trồng 

*  Thâm canh cây trồng (bằng tổng diện tích gieo trồng chia cho diện tích được tưới) 

*  Số lượng nông dân. 

Trường hợp khi có dự án phải dựa vào khả năng hiện thực về nâng cao sản lượng và diện 
tích trồng trọt. Sản lượng và diện tích tăng lên nhờ dự án phải được xem xét như kết quả 
của việc nâng cao hiệu quả tưới và giảm lũ lụt, ngập úng với sự tham khảo của các dự án 
khác hoặc do kết quả nghiên cứu. 

Kết quả tăng thêm của diện tích và sản lượng nhờ dự án phải theo trình tự tăng dần dần và 
hoàn chỉnh sau 5 năm. 

 - Ngân sách từ trồng trọt (Crop Budget) 

Lợi ích do trồng trọt được xác định bằng giá trị thực của sản xuất nông nghiệp trừ đi chi 
phí sản xuất. Lợi ích đó có thể luận chứng, hoặc dựa trên kết quả các dự án khác hoặc theo 
ý kiến chuyên gia. 
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Có hai bước tính toán lợi ích của sản xuất nông nghiệp trong phân tích kinh tế: 

Bước 1. Tính toán lợi ích về tài chính của thị trường hiện taị hoặc giá tài chính ở vùng 
dự án. Lợi ích tài chính là cơ sở tính toán kinh tế và tính toán thu nhập của người nông 
dân. 

Bước 2. Xác định sự cần thiết trong điều kiện ngân sách kinh tế có thề dựa trên giá tài 
chính. Chú ý rằng trong thành phần lợi ích kinh tế không có tiền thuế bởi vì nó là giá trị 
chuyển khoản trong nền kinh tế quốc dân. 

Tương tự như vậy, thuỷ lợi phí cũng không được đưa vào giá kinh tế bởi vì nó đã được xác 
định trong chi phí vận hành, sửa chữa. 

Thông thường, toàn bộ lợi ích của dự án không đạt được trong thời gian 5 năm. Tính toán 
kinh tế cần phải tính trường hợp có dự án và không có dự án trong thời gian 5 năm. 

Tính toán lợi ích kinh tế: 

Tổng thu nhập thực tế cho một lọai cây trồng có thể tính cho từng thời kỳ 5 năm bằng cách 
nhân thu nhập với diện tích gieo trồng cho từng loại cây trồng trong cả hai trường hợp có 
và không có dự án. Hiệu ích tăng thêm cho mỗi loại cây trồng bằng hiệu số giữa thu nhập 
trong trường hợp có và không có dự án. Bằng cách đó sẽ tính được tổng lợi ích hàng năm. 
Tổng lợi ích kinh tế thường được giữ nguyên sau 5 năm. 

5.3.2 Lợi ích hàng năm của nhiệm vụ phát điện   

Lợi ích hàng năm của nhiệm vụ phát điện chính là doanh thu bán điện mỗi năm. trong quá 
trình lập dự án thủy lợi đa chức năng có làm nhiệm vụ phát điện. Hiện nay trong quá trình 
lập dự án thủy lợi đa chức năng có làm nhiệm vụ phát điện đang tồn tại hai vấn đề cần 
quan tâm khi ước tính lợi ích từ điện. 

Vấn đề thứ nhất là sản lượng điện được tính tại đầu thanh cái của NMTĐ hay được tính tại 
cuối đường dây truyền tải điện trước khi phân phối cho các hộ tiêu thụ. Nếu tính từ đầu 
thanh cái của NMTĐ sẽ đơn giản hơn và coi NMTĐ như một doanh nghiệp. Còn nếu coi 
công ty điện lực là doanh nghiệp thì cần phải tính tại cuối đường dây truyền tải, lúc này 
phải kể đến các khoản liên quan đến đường dây truyền tải và tổn thất điện năng trên đường 
dây. 

Vấn đề thứ hai là chất lượng và giá trị của điện năng. Trong lĩnh vực thủy điện và hệ thống 
điện, điện năng có giá trị cao là điện năng có mức độ đảm bảo chắc chắn, cho phép tiết 
kiệm được cả chi phí xây dựng và vận hành trong HTĐ (gọi là điện năng sơ cấp hay điện 
năng cơ bản hay điện năng đảm bảo). Phần điện năng có mức độ đảm bảo thấp, khi có khi 
không, điện năng tận dụng phần công suất lắp thêm trong mùa lũ chỉ cho phép tiết kiệm 
nhiên liệu và chi phí vận hành biến đổi trong HTĐ nên có giá trị kinh tế thấp hơn, được gọi 
là điện năng thứ cấp. Giá điện năng thứ cấp thấp hơn giá điện năng sơ cấp (chỉ bằng 
khoảng 30% giá điện năng sơ cấp). Như vậy điện năng bán (E) bao gồm điện năng sơ cấp 
(ESC) và điện năng thứ cấp (ETC): 
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TCSC EEE +=     (5 - 20) 

Ở bước lập dự án, điện năng bán (E) có thể được tính từ điện năng trung bình nhiều năm 
của trạm thủy điện (E0) trừ đi phần điện năng tổn thất trên đường dây và điện tự dùng của 
NMTĐ (∆E): 

EEE ∆−= 0     (5 - 21) 

Lợi ích hàng năm của nhiệm vụ phát điện (N1) được tính như sau: 

)()(1 TCTCSCSC ExSExSN +=    (5 - 22) 

Trong đó SSC và STC là giá điện (đồng/Kwh) cho một đơn vị điện năng sơ cấp và điện năng 
thứ cấp. Giá này thay đổi theo thời gian, nhưng nếu tính theo ngoại tệ thời điểm năm 2002 
thì: (Vân, et. al., 2006). 

    8255,5 ≈= CentUSSSC  đồng    

    3000,2 ≈= CentUSSTC  đồng    

Tuy nhiên mức giá trên đây là tài liệu tham khảo, tùy trường hợp cụ thể mà áp dụng cho 
phù hợp. Chẳng hạn lấy ví dụ tại công trình thủy điện Ayun Thượng 1A, giá bán điện được 
xác định như sau: 

Điện năng được bán tại trạm đầu nối 110KV, cách nhà máy 10km. Chủ đầu tư phải đầu tư 
xây dựng 7 km đường dây 110KV tới trạm này và chịu tổn thất điện nằm trên đường dây. 
Chi phí đầu tư vận hành và tổn thất trên đường dây này cũng tính vào giá điện. Giá bán 
điện lấy bằng 4,2 cent/KWh chưa kể thuế VAT 

5.3.3 Lợi ích hàng năm của nhiệm vụ phòng lũ   

Lợi ích trung bình năm từ nhiệm vụ phòng lũ hạ du (N2) được ước tính trên cơ sở cho rằng 
phần thu nhập này chính là phần chi phí do tác hại của lũ gây ra ở hạ lưu khi chưa có công 
trình phòng lũ hạ du tại hồ chứa phía thượng lưu. Như vậy, muốn tính phần thu nhập này, 
trước hết cần tính chi phí thiệt hại do lũ gây nên. 

Chi phí thiệt hại do lũ gây nên bao gồm: 

 -  Thiệt hại về tài sản do lũ gây nên. Thiệt hại này được đánh giá bằng giá trị bỏ ra để 
thay thế, sửa chữa tài sản bị mất mát, hư hỏng sau lũ. 

 -  Thiệt hại về mùa màng được đánh giá bằng giá trị trên thị trường lương thực, hoa 
màu đáng lẽ được thu hoạch nếu không có lũ tàn phá. 

 -  Thiệt hại do đình trệ quá trình sản xuất, lưu thông của vùng lũ trong thời gian lũ . 

 -  Chi phí trực tiếp bỏ ra để chống lũ, sơ tán, vận chuyển, chữa thương, cứu người... 

Phương pháp đánh giá thiệt hại do lũ gây nên được trình bày dưới đây (Hình 8.1): 
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Bước 1: Xây dựng đường tần suất tính toán của lưu lượng đỉnh lũ QMax = f(P%) như 
trong hình 1A: ứng với tần suất xuất hiện P = 0,01% (chu kỳ lặp là 10.000 năm) thì lưu 
lượng đỉnh lũ là 14.000 m3/s. 

Bước 2: Xây dựng đường quan hệ giữa lưu lượng đỉnh lũ và cao trình mực nước hạ 
lưu QMax = f(Zhl) như trong hình 1B: ứng với lưu lượng lũ 14.000 m3/s có cao trình mực 
nước hạ lưu là 13,5m. 

Bước 3: Xây dựng đường quan hệ giữa cao trình mực nước hạ lưu với mức độ thiệt 
hại do lũ D1 = f(Zhl) khi chưa bố trí dung tích phòng lũ hạ du tại hồ chứa như trong hình 
1C: ứng với cao trình mực nước hạ lưu 13,5m thì mức độ thiệt hại là 85 tỷ đồng. 

Bước 4: Xây dựng đường quan hệ giữa mức độ thiệt hại do lũ khi chưa bố trí dung 
tích phòng lũ tại hồ chứa với tần suất tính toán Dt = f(P%) như trong hình 1D: ứng với tần 
suất 0,01% thì mức độ thiệt hại là 85 tỷ đồng. 

Bước 5: Xây dựng đường quan hệ giữa mức độ thiệt hại do lũ khi đã bố trí dung tích 
phòng lũ tại hồ chứa với tần suất tính toán DS = f(P%) như trong hình 1E: ứng với tần suất 
0,01% thì mức độ thiệt hại là 60 tỷ đồng. 

Bước 6: Tính hiệu số về hoành độ giữa hai đường DS = f(P%) và Dt = f(P%), đó 
chính là thu nhập từ nhiệm vụ phòng lũ của dự án (hình 1E): ứng với tần suất 0,01% thì 
mức giảm thiểu thiệt hại về lũ hay thu nhập từ phòng lũ (N2) là:  

Bước 6: Tính hiệu số về hoành độ giữa hai đường DS = f(P%) và Dt = f(P%), đó 
chính là thu nhập từ nhiệm vụ phòng lũ của dự án (hình 1E): ứng với tần suất 0,01% thì 
mức giảm thiểu thiệt hại về lũ hay thu nhập từ phòng lũ (N2) là: 

   N2 = 85 tỷ đồng - 60 tỷ đồng = 25 tỷ đồng 
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Hình 5.1: Quá trình tính toán thu nhập từ nhiệm vụ phòng lũ hạ du của hồ chứa (Vân,  

2006) 

5.3.4 Lợi ích hàng năm của nhiệm vụ cấp nước   
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Lợi ích hàng năm từ nhiệm vụ cấp nước được tính toán trực tiếp từ nhiệm vụ cấp nước 
(khối lượng nước sinh hoạt hoặc công nghiệp), hoặc tính bằng chi phí tiết kiệm được đối 
với nhiệm vụ giao thông thủy (tiết kiệm nạo vét khơi thông luồng lạch hoặc mức tăng khối 
lượng vận chuyển hàng hóa), hay nhiệm vụ đẩy mặn (sản lượng trên diện tích gieo trồng 
tăng thêm do đẩy mặn). Nhân sản lượng với đơn giá sản phẩm sẽ có được thu nhập của dự 
án trong năm (L3): 

   [ ]∑=
i

ii GxSL 333     (5 - 23) 

Trong đó: S3i là đơn giá của một đơn vị sản phẩm  i 

  G3i là sản lượng của loại sản phẩm i trong một năm. 

5.4 TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ 

Trình tự và phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu 
thực hiện theo các bước và yêu cầu tính toán trong phụ lục 1: 14TCN112 - 2006 
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Chương mở dầu 
 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ XÂY DỰNG 
I. Đối tượng nghiên cứu: 
Sản phẩm của xã hội nói riêng cũng như sản xuất của xã hội nói chung bao 

giờ cũng có hai mặt: kỹ thuật và xã hội.  
- Mặt kỹ thuật của sản xuất do các môn khoa học tự nhiên và khoa học kỹ 

thuật nghiên cứu. 
- Mặt xã hội của sản xuất do các môn kinh tế ngành nghiên cứu. 

Sản xuất ngày càng phát triển, sự phân công lao động xã hội ngày càng chặt 
chẽ, sâu sắc và phức tạp dẫn đến sự phân hoá khoa học kinh tế cũng diễn ra, các 
môn kinh tế ngành xuất hiện để kịp thời nghiên cứu các vấn đề kinh tế của từng 
ngành. 

Công nghiệp xây dựng là một ngành sản xuất của cải vật chất đặc biệt, là 
một bộ phận hợp thành của nền kinh tế quốc dân, vận hành theo cơ chế thị trường. 
Do đó đối tượng nghiên cứu của môn Kinh tế xây dựng bao gồm một số nội dung 
sau: 

1. Nghiên cứu những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành công nghiệp xây 
dựng trong nền kinh tế quốc dân, vận động theo cơ chế thị trường; một số vấn đề 
cơ bản về quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, các hình thức tổ chức sản xuất và 
quản lý kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng hợp lý đạt hiệu quả 
cao;  

2. Nghiên cứu những phương hướng cơ bản của tiến bô khoa học - công nghệ 
xây dựng, đồng thời nghiên cứu cơ sở lý luận về kinh tế đầu tư và thiết kế xây 
dựng nhằm đánh giá, so sánh và lựa chọn phương án kỹ thuật, các dự án đầu tư 
cũng như các giải pháp thiết kế tốt nhất; 

3. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tổ chức lao động và tiền lương cũng 
như các biện pháp quản lý vốn của doanh nghiệp xây lắp; 

4. Nghiên cứu về quản lý chi phí xây dựng và phương pháp xác định chi phí 
xây dựng; 

5. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật hợp lý tiên tiến để chúng 
trở thành công cụ kinh tế kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được hiệu 
quả kinh tế cao nhất với chi phí hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng, rút ngắn thời 
gian thi công và hạ giá thành xây dựng.  

II. Phương pháp nghiên cứu: 
Kinh tế xây dựng dựa vào phương pháp duy vật biện chứng dựa trên các 

nguyên tắc sau: 
- Thế giới là vật chất và tồn tại khách quan; 



http://www.ebook.edu.vn
 

3

- Thế giới vật chất là thể thống nhất và có quan hệ mật thiết lẫn nhau; 
- Vật chất luôn biến đổi không ngừng; 
- Vật chất luôn phát triển và đấu tranh để giải quyết mâu thuẩn. 

Môn Kinh tế xây dựng còn sử dụng phương pháp diễn giải kết hợp với 
phương pháp quy nạp để nghiên cứu, kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn hoạt 
động sản xuất - kinh doanh của ngành.  
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Chương 1 
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM  

XÂY DỰNG 
 

I. Khái niệm về sản phẩm xây dựng 
- Sản phẩm đầu tư xây dựng là các công trình xây dựng đã hoàn thành (bao 

gồm cả việc lắp đặt thiết bị công nghệ ở bên trong).  
- Sản phẩm xây dựng là kết tinh của các thành quả khoa học - công nghệ và tổ 

chức sản xuất của toàn xã hội ở một thời kỳ nhất định. 
- Sản phẩm có tính chất liên ngành, trong đó những lực lượng tham gia chế 

tạo sản phẩm chủ yếu: các chủ đầu tư, các doanh nghiệp nhận thầu xây lắp; các 
doanh nghiệp tư vấn xây dựng; các doanh nghiệp sản xuất thiết bị công nghệ, vật 
tư thiết bị xây dựng; các doanh nghiệp cung ứng: các tổ chức dịch vụ ngân hàng và 
tài chính; các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan. 

Công trình xây dựng là sản phẩm của công nghệ xây lắp được tạo thành 
bằng vật liệu xây dựng, thiết bị công nghệ và lao động, gắn liền với đất.  

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành xây dựng có thể xem xét ở hai hướng: 
- Đặc điểm của sản phẩm xây dựng; 
- Đặc điểm của quá trình sản xuất xây dựng. 

II Những đặc điểm của sản phẩm xây dựng 
Ngành xây dựng có những đặc thù riêng vì thế cần được nghiên cứu riêng. 

Các đặc thù ở đây chia ra làm 4 nhóm:  
1. Bản chất tự nhiên của sản phẩm;  
2. Cơ cấu của ngành cùng với tổ chức quá trình xây dựng;  
3. Những nhân tố quyết định nhu cầu;  
4. Phương thức xác định giá cả.  

Sản phẩm xây dựng với tư cách là các công trình xây dựng hoàn chỉnh 
thường có những đặc điểm sau: 

- Sản phẩm mang nhiều tính cá biệt, đa dạng về công dụng, cơ cấu và cả về 
phương diện chế tạo. Sản phẩm mang tính đơn chiếc vì phụ thuộc vào đơn đặt 
hàng của chủ đầu tư, điều kiện địa lý, địa chất công trình nơi xây dựng. 

- Sản phẩm là những công trình được xây dựng tại chỗ. Vốn đầu tư xây dựng 
lớn, thời gian xây dựng và thời gian sử dụng lâu dài.  

- Sản phẩm thường có kích thước lớn và trọng lượng lớn.  
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- Sản phẩm có liên quan đến nhiều ngành cả về phương diện cung cấp các 
yếu tố đầu vào, thiết kế và chế tạo sản phẩm, cả về phương diện sử dụng công 
trình. 

- Sản phẩm xây dựng liên quan đến cảnh quan môi trường và môi trường tự 
nhiên, do đó liên quan nhiều đến lợi ích của cộng đồng, nhất là đến dân cư của địa 
phương nơi đặt công trình. 

- Sản phẩm mang tính tổng hợp về kỹ thuật, kinh tế, xã hội, văn hóa - nghệ 
thuật và quốc phòng. Sản phẩm chịu nhiều ảnh hưởng của nhân tố thượng tầng 
kiến trúc, mang bản sắc truyền thống dân tộc, thói quen tập quán sinh hoạt… Có 
thể nói sản phẩm xây dựng phản ánh trình độ kinh tế khoa học - kỹ thuật và văn 
hoá trong từng giai đoạn phát triển của một đất nước. 

III. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm xây dựng 
Xuất phát từ tính chất và đặc điểm của sản phẩm xây dựng ta có thể rút ra 

một số đặc điểm kinh tế- kỹ thuật chủ yếu của sản xuất xây dựng như sau: 
1 - Sản xuất thiếu tính ổn định, có tính lưu động cao theo lãnh thổ 

Đặc điểm này kéo theo một loạt các tác động gây bất lợi sau: 
- Thiết kế có thể thay đổi theo yêu cầu của chủ đầu tư về tính công dụng hoặc 

trình độ kỹ thuật, các vật liệu. 
- Các phương án công nghệ và tổ chức xây dựng phải luôn luôn biến đồi phù 

hợp với thời gian và địa điểm xây dựng (phương pháp tổ chức sản xuất và biện 
pháp kỹ thuật cũng luôn thay đổi cho phù hợp với mỗi công trình xây dựng) 

2 - Thời gian xây dựng công trình dài, chi phí sản xuất lớn 
Đặc điểm này gây nên các tác động sau: 

- Làm cho vốn đầu tư xây dựng của chủ đầu tư và vốn sản xuất của tổ chức 
xây dựng thường bị động lâu tại công trình.  

- Các tổ chức xây dựng dễ gặp phải các rủi ro ngẫu nhiên theo thời gian và 
thời tiết, chịu ảnh hưởng của sự biến động giá cả. 

3 - Quá trình sản xuất mang tính tổng hợp, cơ cấu sản xuất phức tạp các công 
việc xen kẽ và ảnh hưởng lẫn nhau 

Quá trình sản xuất xây dựng thường có nhiều đơn vị tham gia xây lắp một 
công trình. Do đó công tác tổ chức quản lý trên công trường rất phức tạp, thiếu ổn 
định nên coi trọng công tác điều độ thi công, có tinh thần và trình độ tổ chức phối 
hợp cao giữa đơn vị tham gia xây dựng công trình. 

4 - Sản xuất xây dựng nói chung thực hiện ở ngoài trời nên chịu ảnh hưởng 
nhiều của điều kiện thiên nhiên tới các hoạt động lao động 

Các biện pháp có thể làm giảm mức độ ảnh hưởng của yếu tố này là: 
- Khi lập kế hoạch xây dựng phải đặc biệt chú ý đến yếu tố thời tiết và mùa 

màng trong năm, có các biện pháp tranh thủ mùa khô và tránh mùa mưa bão, áp 
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dụng các loại kết cấu lắp ghép chế tạo sản một cách hợp lý, nâng cao trình độ cơ 
giới hoá xây dựng độ giảm thời gian thi công ở hiện trường; 

- Phải đảm bảo độ bền chắc và độ tin cậy của các thiết bị, máy móc xây dựng; 
- Phải chú ý cải thiện điều kiện lao động cho người lao động; 
- Phải quan tâm phát triển phương pháp xây dựng trong điều kiện khí hậu 

nhiệt đới tìm ra các biện pháp thi công hợp lý, phối hợp các công việc thi công 
trong nhà và ngoài trời. Kịp thời điều chỉnh tiến độ thi công bằng các phương pháp 
kỹ thuật hiện đại trong quản lý. 

5 - Sản phẩm của ngành Xây dựng thường sản xuất theo phương pháp đơn 
chiếc, thi công công trình thường theo đơn đặt hàng của chủ đầu tư 

Đặc điểm này gây nên một số tác dộng đến quá trình sản xuất xây dựng như: 
- Sản xuất xây dựng của các tổ chức xây dựng có tính bị động và rủi ro cao vì 

nó phụ thuộc vào kết quả đấu thầu; 
- Việc thống nhất hoá, điển hình hoá các mẫu sản phẩm và công nghệ chế tạo 

sản phẩm xây dựng gặp nhiều khó khăn; 
-  Không thể xác định thống nhất giá cả cho một đơn vị sản phẩm cuối cùng. 

Ngoài ra, ở Việt Nam có những đặc điểm xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế xã 
hội, đã tác động không nhỏ tới công tác tổ chức sản xuất trong toàn ngành Xây 
dựng. 

- Lực lượng xây dựng nước ta rất đông đảo, song còn phân tán manh mún, 
thiếu công nhân lành nghề; 

- Trình độ trang bị máy móc thiết bị tiên tiến còn rất hạn chế. 
- Trình độ tổ chức thi công và quản lý xây dựng kém. 
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Chương 2 
TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG 

I - Những vấn đề chung: 
1 - Khái niệm và phân loại tiến bộ khoa học - công nghệ 
a- Khái niệm. 

Khoa học công nghệ là tổng hợp cơ sở vật chất và phương pháp công nghệ 
do con người sáng tạo ra và sử dụng nó trong quá trình lao động để tạo ra của cải 
vật chất cho xã hội. 

b-  Phân loại tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng 
Tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cơ bản biểu hiện tất 

cả các khâu từ tổ chức quá trình sản xuất xây dựng đến tổ chức quản lý ngành Xây 
dựng. Cụ thể 

- Trong lĩnh vực đầu tư: nghiên cứu dự án, khảo sát, thiết kế xây dựng; 
-  Trong lĩnh vực xây lắp: gia cố nền; xử lý nền móng; công nghệ bê tông; 

công nghệ thép; công nghệ cốp pha, dàn giáo; hoàn thiện; xử lý chống thấm; 
- Trong lĩnh vực tổ chức các xí nghiệp sản xuất phụ trợ: sản xuất vật liêu và 

cấu kiện xây dựng; cung ứng vật tư và các dịch vụ xây dựng; chế tạo sửa chữa 
máy móc thiết bị xây dựng; 

- Trong lĩnh vực trang trí hoàn thiện, xử lý chống thấm, vi khí hậu và vật lý 
kiến trúc công trình; 

-  Trong  lĩnh vực đào tao cán bộ công nhân xây dựng và quản lý xây dựng. 
2 - Vai trò của tiến bộ khoa học - công nghệ 
a- Vai trò của tiến bộ khoa học - công nghệ nói chung 

Nghiên cứu vai trò của tiến bộ khoa học - kỹ thuật nói chung người ta thấy 
rõ bản chất hai mặt của nó 

 Vai trò tích cực: tiến bộ khoa học - công nghệ giữ vai trò quan trọng trong 
các vấn đề sau: 

- Thúc đẩy sự phát triển xã hôi loài người do của cải vật chất làm ra ngày 
càng dồi dào, thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, mức sống được nâng 
cao; 

- Tạo điều kiện xuất hiện các ngành nghề mới, các ngành công nghệ cao, mũi 
nhọn đã kích thích các ngành kinh tế khác phát triển; 

- Góp phần chuyển dịch đáng kể cơ cấu kinh tế-xã hội tạo cho nền kinh tế có 
thu nhập cao và xã hội ngày càng phồn vinh;  

- Phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh 
tế quốc dân, 
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 Tác động tiêu cực: Khi áp dụng tiến bộ khoa học-công nghệ nó cũng có thể 
gây tác động xấu trong một số mặt trong đời sống kinh tế-xã hội nếu không có sự 
quản lý và điều tiết hợp lý: 

- Gây tác động xấu đến môi trường; 
- Công bằng xã hội bị ảnh hưởng, phân biệt giàu nghèo do sự phân tầng các 

ngành nghề có thu nhập cao, thấp, vấn đề thất nghiệp v.v. 
- Những khía cạnh về tâm lý, tình cảm, lối sống theo truyền thống, bản sắc 

dân tộc bị ảnh hưởng do xu thế hoà nhập. 
b-  Vai trò của tiến bộ khoa học – công nghệ trong xây dựng 
- Phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển 

công nghiệp hoá xây dựng; 
- Phát triển, hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế 

trong xây dựng; 
- Giảm nhẹ quá trình lao động, dần dần thay thế lao động thủ công bằng máy 

móc, trên cơ sở đó tạo điều kiện hoàn thiện người lao động; 
- Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm hao phí lao động, và nguyên,  nhiên 

vật liệu. 
- Hạ giá thành sản phẩm xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm xây 

dựng. 
c- Phương hướng phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng 

 Những nhân tố ảnh hưởng 
- Phương hướng phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng 

chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau: 
- Các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của sản xuất xây dựng; 
- Các đặc điểm kinh tế và tự nhiên của đất nước, đường lối phát triển khoa 

học công nghệ của Đảng và Nhà nước; 
- Nhu cầu của thị trường xây dựng cũng như các nhiệm vụ xây dựng theo kế 

hoạch của Nhà nước; 
- Các thành quả trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ xây dựng, 

khả năng cung ứng của thị trường xây dựng; 
- Khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp về vốn, về trình độ quản lý và sử 

dụng công nghệ xây dựng; 
II. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG 
XÂY DỰNG 

1 - Cơ giới hoá trong xây dựng 
a- Khái niệm 
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 Cơ giới hoá là sự chuyển quá trình thi công xây dựng từ lao động thủ công 
sang lao động bằng máy.   
 Cơ giới hoá được phát triển qua ba giai đoạn: 

- Giai đoạn cơ giới hoá bộ phận: một số công việc nặng nhọc có khối lượng 
thi công lớn được thi công bằng máy. 

- Giai đoạn cơ giới hoá toàn bộ: tất cả các công việc thi công đều được thực 
hiện bằng máy, con người chỉ điều khiền sự hoạt động của máy móc. 

- Giai đoạn nửa tự động và tự động hoá: áp dụng tự động hoá ở những khâu, 
những bộ phận cho phép.Với tự động hoá con người chỉ kiểm tra sự hoạt đông của 
hệ thống máy móc công nghệ mà sự hoạt động của nó đã được thiết kế theo lập 
trình định sẵn. 

b-  Phương hướng cơ giới hoá xây dựng 
- Cơ giới hoá tối đa các công tác xây dựng có tính chất nặng nhọc và những 

khối lượng xây dựng lớn tập trung. 
- Cơ giới hoá hợp lý từng bước, tiến tới cơ giới hoá toàn bộ quá trình thi công 

xây lắp và công tác vận chuyển, nghiên cứu áp dụng tự động hoá một số khâu. 
- Kết hợp chặt chẽ trang bị những máy có công suất lớn vừa và nhó hợp lý 

phát triển và hoàn thiện các dụng cụ cơ khí nhỏ cầm tay đế phục thi công. 
- Phối hợp tốt giữa máy chuyên dùng và máy đa năng. 
- Phải đảm bảo tính thuần nhất, dễ tổ chức sử dụng và sửa chữa máy móc 

thiết bị. 
- Phải đảm bảo độ bền chắc và độ tin cậy của máy xây dựng. 
- Trang bị máy xây dựng gắn liền với việc phát triển các mẫu nhà, các loại kết 

cấu và vật liệu xây dựng và các công nghệ xây dựng được áp dụng. 
- Phải phân tích, so sánh và lựa chọn phương án tối ưu đảm bảo chỉ tiêu hiệu 

quả kinh tế cao. 
c- Các chỉ tiêu cơ giới hoá 

 Mức độ cơ giới hoá công tác 
- Mức độ cơ giới hoá của một loại công tác xây lắp: 

%100*
Q
QK m

ct =    (2.l) 

- Mức độ cơ giới hoá của công trình: 

 %100*
G

GK m
m =   (2.2) 

Trong đó: 
Qm : khối lượng công tác thi công bằng máy. 
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Q   : tổng khối lượng công tác thi công bằng máy và thủ công (tính bằng hiện 
vật); 
Gm : giá trị công tác xây lắp được thi công bằng máy, (tính bằng tiền); 
G   : giá trị công tác xây lắp được thi công bằng máy và thủ công, (tính bằng 
tiền). 

 Mức độ cơ giới hoá  lao động: 

 
%100*

T
T

K m
ld =

 
và 

 
%100*

S
S

K m
ld =

 
Trong đó: 
Tm :  hao phí lao động thi công bằng máy, (tính bằng thời gian); 
T  :  tổng hao phí lao động thi công bằng máy và thủ công, (tính bằng thời 
gian); 
Sm: số công nhân thi công bằng cơ giới; 
S :  tổng số công nhân thi công bằng cơ giới và thủ công của đơn vị 
Nhận xét: khi mức độ cơ giới hoá cao thì hệ số ldct KK >  

Ta có: 

211
<+=

+
=

m

tc

m

ctm

ct Q
Q

Q
QQ

K  

211
>+=

+
=

m

tc

m

tcm

ld S
S

S
SS

K  
Do đó: ldct KK >  

 Mức trang bị cơ giới hoá: 
- Mức trang bị cơ giới cho lao động (ký hiệu là Ktb) 

 
S
P

K m
tb =   (công suất thiết bị/người) 

- Mức trang bị cơ giới cho một đồng vốn đầu tư (ký hiệu là Ktbv) 

  %100*
V
VK m

tbv =  

Trong đó: 
 Pm : tổng công suất máy móc thiết bị của đơn vị. 
 Vm : tổng giá trị máy móc thiết bị thi công của đơn vị. 
 V : tổng vốn đầu tư của đơn vị, gồm vốn cố định và vốn lưu động, 
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d-  Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của việc cơ giới hoá 
 Tính  lượng lao động tiết kiệm được do nâng cao trình độ cơ giới hoá 

- Tính năng suất lao động bình quân của một công nhân 
Gọi: 

Nbq : năng suất lao động bình quân của một công nhân; 
Ntc : năng suất lao động của một công nhân thủ công; 
Nm : năng suất lao động của một công nhân cơ giới; 
Km : trình độ cơ giới hoá của công trình. 
100% : tổng khối lượng công tác của công trình. 

Suy ra: 
Km : là khối lượng công tác xây lắp thực hiện bằng máy; 
(100 - Km): là khối lượng công tác xây lắp thực hiện bằng thủ công; 
(100 / Nbq): là số công nhân bình quân; 
(Km / Nm)  : là số công nhân cơ giới; 
(100 - Km) : Nm là số công nhân thủ công. 

  tc

m

m

m

bq N
K

N
K

N
−

+=
100100

 

  mmtcm

tcm
bq NKNK

NNN
*)100(*

**100
−+

=
 

- Tính lượng lao động tiết kiệm cho 1 đơn vị công tác xây lắp 
Gọi: 

El -  là lượng lao động tiết kiệm cho l đơn vị công tác; 
21 , bqbq NN  là năng suất lao động bình quân của l công nhân trước và sau khi 

nâng cao trình độ cơ giới hoá; 
Giả thiết 12

bdbq NN > ta có: 

21

12

21 *
11

bqbq

bqbq

bqbq
l NN

NN
NN

E
−

=−=        (người)  

- Tính tổng số lao động tiết kiệm của một loại công tác xây lắp 
Gọi: 

Etg  : tổng số lao động tiết kiệm được; 
Qtg : tổng khối lượng công tác thực hiện sau khi nâng cao trình độ cơ giới 

hoá. 
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tg
bqbq

bqbq
tgltg Q

NN
NN

QEE *
*

* 21

12 −
==   (người) (2.8) 

- Tính tỷ lệ giảm hao phí lao động bình quân cho 1 đơn vị công tác xây 
lắp 

%100*1

12

bq

bqbq
t N

NN
K

−
=                   (2.9) 

- Tính tỷ lệ bình quân giảm lượng lao động công tác xây lắp của hạng 
mục công trình 
Gọi: 

Klj : tỷ lệ giảm hao phí lao động bình quân cho l đơn vị công tác thứ j; 
Ylj : tỷ trọng lao động của loại công tác xây lắp j trong tổng lượng lao động 

của hạng mục công trình. 

∑
=

=
n

j

ljlj
tg

YK
K

1 100
*  

 
 Tính mức hạ giá thành công tác xây lắp do nâng cao trình độ cơ giới hoá 

- Tính giá thành bình quân 1 đơn vị công tác xây lắp 
Gọi: 

Zbq : giá thành bình quân một đơn vị công tác; 
Zm : giá thành một đơn vị công tác phần làm bằng cơ giới. 
Ztc : giá thành một đơn vị công tác phần làm bằng thủ công. 
Km : khối lượng công tác xây lắp thực hiện bằng máy . 
100% : tổng khối lượng công tác của công trình. 

Suy ra: 
(100 - Km) là khối lượng công tác xây lắp thực hiện bằng thủ công. 

)100(* mtcmmbq KZKZZ −+=  

- Tính mức hạ giá thành một đơn vị công tác xây lắp do nâng cao trình 
độ cơ giới hoá 
Gọi: 

1
bqZ , 2

bqZ  - giá thành bình quân một đơn vị công tác xây lắp trước và sau khi 
nâng cao trình độ cơ giới hoá; 

21
bqbqz ZZE −=  

- Tính tổng mức tiết kiệm giá thành một loại công tác xây lắp 
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tgz
z
tg QEE *=  

- Tính tỷ lệ % hạ giá thành bình quân một đơn vị công tác xây lắp 

%100*1

21

bq

bqbq
z Z

ZZ
K

−
=   

- Tính tỷ lệ % hạ gíá thành công tác xây lắp của hạng mục công trình 

∑
=

=
n

j

zjzjz
tg

YK
K

1 100
*

 

Trong đó: 
Yzj : tỷ trọng giá thành loại công tác thứ j trong tổng giá thành công tác xây 

lắp của hạng mục công trình. 
Kzj : tỷ lệ hạ giá thành bình quân một đơn vị công tác loại j 
 
 Tính giảm thời gian xây dựng do nângcao trình độ cơ giới hoá 

- Tính thời gian bình quân để hoàn thành 1 loại công tác của hạng mục 
công trình 
Gọi: 

Q  : khối lượng của một loại công tác xây lắp. 
Nbq:  năng suất lao động bình quân của một công nhân. 
Sbq : số lượng công nhân bình quân trong danh sách; 
Tbq : thời gian bình quân để hoàn thành một loại công tác. 

bqbq
bq SN

QT
*

=  (ngày)  

 
- Tính tỷ lệ % giảm thời gian bình quân hoàn thành một loại công tác 

%100*1

21

bq

bqbq
t T

TT
K

−
=  

21 , bqbq TT : thời gian bình quân để hoàn thành một loại công tác trước và sau khi 
nâng cao trình độ cơ giới hoá 

Nhận xét: do nâng cao trình độ cơ giới hoá dẫn đến năng suất lao động tăng 
KN lần và số công nhân giảm Ks lần thì: 

%100*1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

N

s
t K

K
K  
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- Tính tỷ lệ % giảm thời gian bình quân để hoàn thành hạng mục công 
trình 
Gọi: 

Ytj : tỷ trọng thời gian bình quân để hoàn thành loại công tác xây lắp thức 
thuộc hạng mục công trình 

Ktj : tỷ lệ % giảm thời gian bình quân để hoàn thành một loại công tác. 

∑
=

=
n

j

tjtj
tg

YK
K

1 100
*

 

III.  PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐẦU TƯ KỸ 
THUẬT MỚI 

1 - Phương pháp xác định mức hạ giá thành: 
Chia nội dung chi phí trong giá thành thành hai nhóm là chi phí cố định và 

chi phí biến đổi. 
Gọi: 
  Ztg -   tổng giá thành sản phẩm sản xuất hàng loạt trong năm; 

Z   - giá thành một đơn vị sản phẩm;  
P  -  chi phí biến đổi tính cho một đơn vị sản phẩm; 
F  - chi phí cố định của doanh nghiệp trong năm; 
n  - số lượng sản phẩm sản xuất trong năm. 

Ta có:    FnPZtg += *  và 
n
FPZ +=  

)(limlimlimlim nfP
n
FPZ

nnnn
==+=

∞→∞→∞→∞→
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Trường hợp có nhiều phương án cần so sánh, ta có thể tiến hành như sau: 
Giả thiết có 2 PA với Ztgl ≠ Ztg2 → P1n + F1 ≠ P1n + F2 , ta cần tìm điểm sản 

lượng cân bằng (ký hiệu là nn). 
Do P1 ≠ P2 và F1 ≠ F2 nên 2 đường thẳng Z1(n) và Z2(n) giao nhau taị điểm 

nn, điểm nn tìm ra từ công thức sau: 

21

12
2211 PP

FF
nFnPFnP nnn −

−
=→+=+  

Xác định được giá trị Zl(nn) và Z2(nn), từ đó chọn PA có giá thành nhỏ hơn 
tương ứng với hai quy mô sản xuất với khối lượng sản xuất n từ 0 → nn và từ nn 
→∞. 

Xem hình ta thấy:  

 
 
Với quy mô sản xuất từ 0 → nn thì PAI có giá thành nhỏ hơn. (tốt hơn);  

Với quy mô sản xuất từ nn →∞ thì PA2 có giá thành nhỏ hơn, (tốt hơn). 
- Chi phí bất biến (chi phí cố định hay định phí) của doanh nghiệp trong một 

thời đoạn (thường là một năm) là loại chi phí không thay đổi, không phụ thuộc vào 

Z

N

Z

O

A

NA

F2

F1

Z1
Z2

Tổng giá thành của PA1 v à PA2 

Đồ thị hàm số f(n) 
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khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong năm. Ví dụ chi phát cho bộ máy quản lý, lãi 
trả nợ dài hạn, chi phí khấu hao tài sản cố định v.v..,  

- Chi phí khả biến (biến phí) tính cho một thời đoạn là loại chi phí thay đổi, 
phụ thuộc vào khối lượng công tác xây lắp làm ra trong thời đoạn đó. Ví dụ: chi 
phí vật liệu, nhân công theo lương sản phẩm, năng lượng. sử dụng máy thi công 
v.v.  

Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất bê tông đúc sẵn với khôi lượng sản xuất từ 
1300–1700 m3 
bê tông với các PA sản xuất cho bảng  như sau:  

PA Chi phí biến đổi (P) 
(ngàn đ/m3) 

Chi phí cố định (F) 
(ngàn đ) 

I 500 200000 
II 450 250000 
III 425 300000 

 
Các bước tính toán: 
So sánh PA1 và PA2: tìm quy mô sản xuất mà tại đó giá thành của hai 

phương án bằng nhau, Z1= Z2 

3
2/1 1000

45,05,0
200250 mn =

−
−

=
 

Z1=Z2=450*1000+250=700 tr. đ 
So sánh PA2 và PA3: 

3
3/2 2000

425,045,0
250300 mn =

+
−

=
 

Z2 = Z3 =O,425*2000+300=1150 tr.đ 
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Ta thấy với quy mô sản xuất từ 1300-1700m3 thì PA2 có giá thành nhỏ nhất 

 
 

 
2 - Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế cho ứng dụng công cụ lao động mới 

Trong trường hợp tổng quát: hiệu quả kình tế cho ứng dụng công cụ lao 
động mới được đo bằng mức tiết kiệm tổng chi phí quy đổi của phương án và hiệu 
quả kinh tế năm do áp dụng phương án kỹ thuật mới, xác định theo công thức sau: 

dxdd VEZF *+=  

n
SFFH ddn *)( 21 −=   

Trong đó: 
Fd - tổng chi phí quy đổi tính cho l đơn vị sản phẩm của phương án; 
Zd - giá thành l đơn vị sản phẩm làm ra của máy; 
Ex - hệ số hiệu quả so sánh của ngành Xây dựng; 
Vd - suất vốn đầu tư để mua sắm máy móc thiết bị hoặc giá máy tính trên l 

đơn vị sản phẩm; 
Hn -  hiệu quả kinh tế năm do áp dụng phương án mới; 
Sn - số lượng sản phẩm thu được do áp dụng công cụ lao động mới; 
Fd1, Fd2 - tổng chi phí quy đổi của các phương án trước và sau khi ứng 

dụng công cụ lao động mới. 
3 - Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế do áp dụng kết cấu và vật liệu mới 
a-  Tính tổng chi phí tính toán của công tác xây lắp 

z

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

200

400

600

800

1200

1000

z

Q

Z1

Z3

Z2

Tổng giá thành của PA1, PA2 và PA3 
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hvvhxxr TcVETVEHZF ****)( +++±=  

Trong đó: 
 F - tổng chi phí tính toán của công tác xây lắp sử dụng vật liệu, kết cấu mới 
đang xét; 
 Z - giá thành công tác xây lắp; : 
 Hr - hiệu quả (hay thiệt hại) do rút ngắn (hay kéo dài) thời gian xây dựng 
của phương án 
đang xét với phương án cơ sở; 
 Ex - hệ số hiệu quả tiêu chuẩn của ngành Xây dựng; 
 Ev - hê số hiệu quả tiêu chuẩn của ngành Vật liệu xây dựng; 
 Vv - vốn đầu tư (kèm theo vốn lưu động cần thiết) của tổ chức xây dựng; 
 Vv - vốn đầu tư cho việc xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện và vật liệu 
đang xét; 
 C - chi phí sử dụng sản phẩm xây dựng; 

Th - thời kỳ tính toán chi phí sử dụng. (thường lấy bằng thời hạn thu hồi vốn 
đầu tư); 

)1(*
d

n
dr T

TBH −=  

Trong đó: 
Bd - Chi phí bất biến của phương án có thời gian xây dựng dài hơn, xác định 

trong dư 
toán công tác xây lắp; 

Td - thời gian thi công của phương án có thời gian xây dựng dài hơn; 
Tn - thời gian xây dựng của phương án có thời gian xây dựng ngắn hơn. 
Nếu phương án đang xét có thời gian xây dựng ngắn hơn so với phương án 

cơ sở thì trị 
số Hr phải lấy (-) và ngược lại 

Vv tính theo công thức:  

N
AVV o

v
*

=  

Trong đó: 
Vo -  vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu, cấu kiện mới; 
A - khối lượng cấu kiện. vật liệu cung cấp cho phương án xây dựng đang 

xét; 
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N - công suất sản xuất năm của nhà máy. 
b-  Hiệu quả kinh  tế năm do áp dụng phương án vật liệu, kết cấu mới 

 

221 *)( nn SFFH −=  

 Trong đó: 
F1.2 -  tổng chi phí tính toán một đơn vị công tác xây lắp của phương án l; 
Sn2 - khối lượng công tác xây lắp thực hiện trong năm của phươngán 2. 

IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUNG ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH CÁC PHƯƠNG 
ÁN ỨNG DỤNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG 

Hiện nay để so sánh đánh giá các phương án kỹ thuật mới nói chung trong 
đó có ngành Xây dựng, người thường dùng  bốn phương pháp chính sau: 
- Phương pháp dùng trị số tổng hợp không đơn vị đo để xếp hạng phương án. 
- Phương pháp giá trị - giá trị sử dụng 
- Phương pháp dùng một chỉ tiêu kinh tổng hợp, kết hợp với một vài chỉ tiêu 

kinh tế bổ sung.  
- Phương pháp toán học. 
1 - Phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xếp hạng phương 

án 
 Ưu điểm: 

- Tính gộp tất cả các chỉ tiêu với các đơn vị đo khác nhau vào một chỉ tiêu 
tổng hợp duy nhất để xếp hạng phương án;  

- có thể đưa nhiều chỉ tiêu vào so sánh;  
- có tính đến tầm quan trọng của từng chỉ tiêu;  
- với một số chỉ tiêu được tính bằng bình điểm theo đánh giá của chuyên gia 

trong ngành. 
 Nhược điểm:  

- Nếu việc lựa chọn các chỉ tiêu để đưa vào so sánh không đúng sẽ gây nên 
các trùng lắp; 

- dễ che lấp mất chỉ tiêu chủ yếu. 
 Lĩnh vực áp dụng:  

- Phương pháp này dùng nhiều cho khâu phân tích hiệu quả kinh tế-xã hội của 
dự án đầu tư; 

- cho việc đánh giá các công trình không mang tính chất kinh doanh mà mang 
tính chất phục vụ công cộng đòi hỏi chất lượng phục vụ là chủ yếu: 

- cho việc thi chọn các PA thiết kế, cho điểm chọn các nhà thầu.  
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Phương pháp này ít dùng cho khâu lựa chọn PA theo góc độ hiệu quả tài 
chính của doanh nghiệp. 

a- Phương pháp tính điểm đơn giản 
Trình tự tính toán: 

- Lựa chọn các chỉ tiêu để đưa vào so sánh. 
- Xác định thang điểm và điểm cho mỗi chỉ tiêu (theo phương pháp đánh giá 

của chuyên gia) 
- Xác định trọng số (quyền số) của mỗi chỉ tiêu. 
- Tính điểm của môi chỉ tiêu có xét đến trọng số cho từng phương án và tính 

tổng số điểm của mỗi phương án. 
- Chọn phương án tốt nhất theo tiêu chuẩn cực đại tổng số điểm. 
b-  Phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo 

Các bước tính toán: 
- Lựa chọn chỉ tiêu để đưa vào so sánh 

Cần chú ý không đưa vào so sánh các chỉ tiêu trùng lặp, nhưng vớí một vài 
chỉ tiêu quan trọng nhất (ví dụ vật liệu quý hiếm) vẫn có thể đưa vào ờ dạng giá trị 
(chi phí) nằm trong vốn đầu tư hay giá thành sản phẩm, lại vừa đưa vào dạng hiện 
vật theo mục riêng. 

- Xác định hướng và làm các chỉ tiêu đồng hướng 
- Xác định hướng của hàm mục tiêu là cực đai hay cực tiểu.. 

Làm đồng hướng các chỉ tiêu: chỉ tiêu nào nghịch hướng với hàm mục tiêu 
thì phải lấy số nghịch đảo của chúng để đưa vào so sánh.  

- Xác định trọng số của mỗi chỉ tiêu. 
- Triệt tiêu đơn vị đo của các chỉ tiêu. 

Hiện nay có nhiều phương pháp triệt tiêu dợn vị đo của các chỉ tiêu. Phổ 
biến nhất là phương pháp Pattem và phương pháp so sánh từng cặp chỉ tiêu. 

Phương pháp Pattern  tính theo công thức sau: 

   100*

1
∑
=

= n

j
ij

ij
ij

C

C
P  

Trong đó: 
Pij - trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu Cij (i là tên chỉ tiêu với m chỉ tiêu, j 

là tên 
phương án với n phương án); 

Cij - trị số có đơn vị đo của chỉ tiêu i phương án j. 
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∑
=

n

j
ijC

1

 - tổng các trị số có đơn vị đo của chỉ tiêu i của các phương án so sánh 

- Xác định trị sô' tổng hợp không đơn v ị đo củ a mỗi chỉ  tiêu 
Theo phương pháp Pattern: 

  i

m

i
ij

m

i
ijj WPSV ∑∑

==

==
11

 

Trong đó:  
Vij - trị số tổng hợp không đơn vị đo của phương án j; 
Sij - trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu i thuộc phương án j; 
Wi - trọng số của chỉ tiêu i. 
Tuỳ theo hàm mục tiêu là cực đại hay cực tiểu mà ta chọn phương án có trị 

số Vj = max hay VJ = min. 
Ví  dụ : Hãy so sánh hai phương án máy xây dựng sau: (số liệu cho bảng 

2.2). 
Bảng 2.2 

Tên các chỉ tiêu PA1 PA2 Trọng 
số 

1. Suất vốn đầu tư mua máy (V) (nghìn đồng) 200 300 0,28 
2. Chi phí sử dụng máy tính cho 1 sản phẩm (G) (nghìn 
đồng) 

20 15 0,18 

3. Cho phí lao động sống tính cho 1 đơn vị sản phẩm (L) 
(giờ công) 

40 30 0,08 

4. Chi phí xăng dầu tính cho 1 sản phẩm (S) (kg) 10 8 0,28 
5. Mức tự động hoá (M) (hệ số) 0,4 0,8 0,18 

 
Ta có C51 = 1/0,4 = 2,5; C52 = 1/0,8 = l,25. 
Xác định trọng số của mỗi chỉ tiêu. 
Ví dụ  tính Wi theo phương pháp ma trận vuông của Warkentin, kết quả tính 

toán cho sẵn ở bảng 2.2  
Triệt tiêu đơn vị đo của các chỉ tiêu. 

40100*
300200

200
11 =

+
=P   60100*

300200
300

12 =
+

=P  

Tương tự 
P21 = 57,14     P22 = 42,86 
P31 = 57,14     P32 = 42,86 
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P41 = 55,55     P42 = 44,46 
P51 = 66,67     P52 = 33,33  
Tính trị số tổng hợp không đơn vị đo của các phương án. 
V1 =(40 *0,28)+(57,14*0,18)+(57,14*0,08)+(55,55*0,28)+(66,67*0,18) 

=53,61 
V2 

=(60*0,28)+(42,86*0,18)+(42,86*0,08)+(44.46*0,28)+(33,33*0,18)=46.39 
Kết luận: chọn phương án 2 vì V2 = min  

2 - Phương pháp giá trị - giá trị sử dụng 
a- Khái niệm 

Mỗi phương án kỹ thuật đều có hai loại thông số đặc trưng là giá trị (vốn 
đầu tư, giá thành sản phẩm v.v.) và giá trị sử dụng (công suất, trình độ kỹ thuật, 
mức độ tiện nghi, tính thẩm mỹ, bảo vệ môi trường v.v.). 

Khi so sánh về mặt giá trị ta phải bảo đảm sao cho các phương án phải có 
giá trị sử dụng như nhau. Nếu không thì ta phải quy dẫn các phương án để chúng 
có cùng một giá trị sử dụng. Trường hợp đơn giản nhất, khi chỉ cần chú ý đến giá 
trị sử dụng về công suất, thì khi so sánh hai phương án khác nhau về công suất 
theo các chỉ tiêu chi phí. ta chỉ việc quy các chi phí về một đơn vị công suất.  

Ví dụ: các chỉ tiêu suất vốn đầu tư và giá thành sản phẩm của một đơn vị sản 
phẩm chính là các chỉ tiêu đã quy đổi về cùng một giá trị sử dụng. 

Tuy nhiên trong thực tế, giá trị sử dụng được đặc trưng bởi hàng chục chỉ 
tiêu, khi đó phương pháp quy đổi trên không thể áp dụng được. Trong trường hợp 
này ta phải dùng phương pháp giá trị - giá trị sử dụng. 

Theo phương pháp này ta cần tính các chỉ tiêu giá trị (chi phí và chỉ tiêu giá 
trị sử dụng tổng hợp không đơn vị đo. Phương án tốt nhất khi thoả mãn các điều 
kiện sau: 
 Chi phí tính trên một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp nhỏ nhất hay số giá trị 
sử dụng tổng hợp tính trên một đơn vị chi phí lớn nhất. 

b-  Các lĩnh vực áp dụng:  
- Để so sánh các phương án có giá trị sử dụng khác nhau và không lấy chỉ tiêu 

lợi nhuận là chính; 
- để đánh giá các dự án đầu tư phục vụ công cộng. nhất là phần hiệu quả kinh 

tế- xã hội; 
- để xác định mức hiện đại hợp lý của các phương án kỹ thuật về mặt kinh tế, 
- để so sánh các phương án cải tạo và môi trường; 
- để so sánh các phương án thiết kế bộ phận như vật liệu, kết cấu xây dựng 

v.v... . 
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c- Các bước tính toán : 
 Tính giá trị sử dụng tổng hợp của phương án: 
Giá trị sử dụng tổng hợp của phương án đang xét được xác định theo 

phương pháp chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo. Theo công thức (2.34) và (2.35). 
Các chỉ tiêu giá trị sử dụng có thể không cần tính đến trọng số. 

∑
=

=
n

i
ijj PS

1

 

Tính chi phí một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp của phương án: 

min→=
j

j
dsj S

G
G  

Hoặc tính số đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp tính trên một đồng chi phí của 
phương án 

max→=
j

j
dcj G

S
S  

Trong đó: 
Gdsj - chi phí tính cho một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp của phương án ; 
Sdgj - số đơn vị giá trị sử đụng tổng hơp tính trên một đồng chi phí của 

phương án; 
Gj  - giá trị hay chi phí của phương án; (đơn vị tính bằng tiền); 
Sj  - giá trị sử dụng tổng hợp của phương án đang xét 

- Chọn phương án tốt nhất 
Tiêu chuẩn chọn phương án là chi phí tính cho một đơn vị giá trị sử dụng 

tổng hợp của phương án là nhỏ nhất; hoặc số đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp tính 
trên một đồng chi phí của phương án là  lớn nhất. 

Ưu điểm của phương pháp này là có thể so sánh các phương án có giá trị sử 
dụng khác nhau, một trường hợp phổ biến nhất trong thực tế. Cũng có thể dùng để 
định giá cho thuê buồng khách sạn và các công trình phục vụ công cộng khác khi 
chúng có chất lượng phục vụ khác nhau. 

Ví dụ: Hãy so sánh hai phương án đầu tư kỹ thuật theo phương pháp giá trị - 
giá trị sử dụng. Số liệu cho bảng sau:  
Tên các chỉ ti êu PA1 PA2 
A- Các chỉ tiêu giá trị   
- Vốn đầu tư (triệu đồng) 20000 3000 
- Giá thành sản phẩm năm (triệu 
đồng) 

600 500 

B. Các chỉ tiêu giá trị sử dụng   
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- Công suất (tấn) 100 140 
- Tuổi thọ của máy (năm) 20 25 
- Mức độ tự động hóa (hệ số) 0.5 0.8 
- Chất lượng sản phẩm (điểm) 4 6 

Các bước tính toán: 
Làm đồng hướng các chỉ tiêu sử dụng 
Ở đây các chỉ tiêu giá trị sử dụng có cùng một hướng càng lớn càng tốt nên 

không cần điều chỉnh chỉ tiêu nào. 
Làm mất số đo của các chỉ  tiêu giá trị sử dụng: 

`    66,41100*
140100

100
11 =

+
=P  

44,44100*
2520

20
21 =

+
=P  

46,38100*
8,05,0

5,0
31 =

+
=P  

40100*
64

4
41 =

+
=P  

S1=41,66+44,44+38,46+40=164,56 

34,58100*
140100

140
12 =

+
=P  

56,55100*
2520

25
22 =

+
=P  

54,61100*
8,05,0

8,0
32 =

+
=P  

60100*
64

6
42 =

+
=P  

S2=41,66+55,56+61,54+60=235,44 
Tính chi phí cần thiết để đạt được một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp 

8,15
56,164
6002000

1 =
+

=dsG  triệu  đồng 

    86,14
44,235
5003000

2 =
+

=dsG  triệu đồng 

Hoặc 

063,0
2600

56,164
1 ==dcS  / triệu đồng 
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067,0
3500

44,235
2 ==dcS  / triệu đồng 

Chọn phương án 2 
Ví dụ: So sánh hai phương án kết cấu của một công trình theo phương pháp giá trị 
- giá trị sử dụng 
 
 

TÊN CHỈ TIÊU KÝ HIỆU PA1 P A2 
A. Chỉ tiêu giá trị (triệu đồng)    
Tổng giá trị dự toán xây lắp. G 200 3000 
Trong đó: chi phí bất biến là B 100 150 
B. Chỉ tiêu thời gian xây dựng 
(năm) 

T 1.5 1 

C. Các chỉ tiêu giá trị sử dụng    
1. Tuổi thọ (năm) N 40 50 
2. Trọng lượng kết cấu (tấn) Q 400 300 
3. Tính chống ăn mòn (điểm) M 60 40 
4. Tính chống thấm (điểm) C 40 60 
5.Tính chống ồn, cách âm 
(decibel) 

A 80 70 

6. Độ dễ thi công (điểm) D 30 70 
7. Tính thẩm mỹ (điểm) K 40 60 
8. Tính chống động đất (cấp) R 6 7 
 
Các bước tính toán 

- Làm đồng hướng các chỉ tiêu giá trị sử dụng: 

400
1

1 =nQ       
300
1

2 =nQ  

Làm mất đơn vị của các chỉ tiêu giá trị sử dụng: 

44,44100*
5040

40
1 =

+
=N      56,55100*

5040
50

2 =
+

=N  

1,43100*
500/1400/1

400/1
1 =

+
=nQ    56,55100*

300/1400/1
300/1

2 =
+

=nQ  

60100*
4060

60
1 =

+
=M     40100*

6040
40

2 =
+

=M  
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Tương tự 
C1 = 40       C2 = 60 
A1 = 53,33      A2 = 46,67 
D1 = 30      D2 = 70 
K1 = 40       K2 = 60 
R1 = 46,15      R2 = 53,85 

02,3571111111
1

1 =++++++==∑
=

RKACMQNPS n

m

n
i  

98,442222222222 =+++++++= RKDACMQNS n  

Chọn phương án.  
Tính chi phí cho một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp của các phương án:  
Phương án l:  

602,5
02,357

2000
1 ==dsG  

Phương án 2: có thời gian thi công ngắn hơn phương án l, nên chi phí cho 
phương án 2 được trừ đi một khoản hiệu quả do rút ngàn thời gian thi công, tức là 
giảm được chi phí bất biến:  

)1(*
1

2
1 T

TBH r −=  

697,6
98,442

)
5,1

11(*10003000
2 =

−−
=dsG  

Chọn phương án: phương án 1 tốt hơn vì có: Gds1= min  
3 - Phương pháp dùng một chỉ tiêu kinh tổng hợp kết hợp với một hệ chỉ tiêu 

bổ sung 
Ưu điểm của phương pháp này là phản ánh khái quát được mọi mặt của 

phương án vào chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, gắn liền với hoạt động kinh doanh nên 
được áp dụng phổ biến. 

Nhược điểm của nó là chịu ảnh hưởng của các biến động và chính sách của 
giá cả cũng như vào quan hệ cung cầu của thị trường, do đó có khi cùng một giải 
pháp kĩ thuật như nhau nhưng lại có thể có các giá cả và hiệu quả kinh tế khác 
nhau phụ thuộc vào quan hệ cung cầu mức giá cả và tỉ giá hối đoái.  
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Chương 3 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

 
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh phù hợp 
với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng 
thời kỳ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân. 

II - QUI CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
1. Những nguyên tắc cơ bản của quản lý đầu tư xây dựng 

Nguyên tắc quản lý là các quy tắc lãnh đạo, những luận điểm cơ bản, những 
tiêu chuẩn hành động bắt buộc mọi cấp, mọi ngành làm công tác quản lý phải tuân 
theo do điều kiện kinh tế- xã hội đã hình thành trong xã hội. 

Để công tác quản lý đầu tư xây dựng đạt hiệu quả, yêu cầu các cấp lãnh đạo 
cũng như các thành viên tham gia công tác này phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 

- Phân định rõ chức năng quản lý Nhà nước và phân cấp quản lý đầu tư xây 
dựng phù hợp với từng loại nguồn vốn đầu tư và chủ đầu tư.  

- Các dự án đầu tư thuộc vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước 
bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn do doanh nghiệp 
Nhà nước đầu tư phải được quản lý chặt chẽ theo trình tự đầu tư xây dựng quy 
định đối với từng loại vốn. 

- Đối với các hoạt động đầu tư, xây dựng của nhân dân, Nhà nước chỉ quản lý 
về quy hoạch, kiến trúc và môi trường sinh thái. 

- Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước, của 
chủ đầu tư của tổ chức tư vấn và nhà thầu trong quá trình đầu tư xây dựng. 

2. Nội dung quy chế quản lý đầu tư xây dựng (xem nghị định 52/1999/NĐ-CP 
ngày 08/07/1999 của Chính phủ về việc ban hành QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU 
TƯ VÀ XÂY DỰNG) 

Quy chế quản lý đầu tư xây dựng bao gồm các nội dung chính sau: 
a. Những quy định chung 
b. Chuẩn bị đầu tư 
c. Giai đoạn thực hiện đầu tư 

Việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện các nội dung quy định tại phần này 
được thực hiện theo quy định trong Quyết định đầu tư của dự án và Quy chế đấu 
thầu. 

d. Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng 
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e. Hình thức quản lý thực hiện dự án 
Tùy theo quy mô, tính chất của dự án và năng lực của mình, chủ đầu tư lựa 

chọn một trong các hình thức quản lý thực hiện dự án sau:  

- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án; 

- Chủ nhiệm điều hành dự án; 

- Chìa khoá trao tay; 

- Tự thực hiện dự án. 
f. Chi phí xây dựng 
g. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

III - ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
1. Khái niệm về đầu tư và dự án đầu tư 

Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong một tời gian tương 
đối dài nhằm thu về lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội. 

Tài nguyên: lao động, đất đai, nguyên vật liệu, mặt nước… 
Tài nguyên là nguồn vốn gọi chung là nguồn lực. 

Hoạt động đầu tư trong xây dựng thường gồm hai hình thức: 

- Đầu tư cơ bản là hoạt động đầu tư để tạo ra các tài sản cố định đưa vào hoạt 
động trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội nhằm thu được lợi ích dưới các hình thức 
khác nhau. 

- Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động đầu tư thực hiện bằng cách tiến hành 
xây dựng mới tài sản cố định. 

Xây dựng cơ bản là một khâu trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Kết 
quả của hoạt động xây dựng cơ bản (khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đặt...) là tạo 
ra tài sản cố định có một năng lực sản xuất và phục vụ nhất định, bằng các hình 
thức xây dựng mới, xây dựng lại khôi phục và mở rộng các tài sản cố định của nền 
kinh tế quốc dân thuộc các lĩnh vực sản xuất vật chất cũng như phi sản xuất vật 
chất. 

Dự án là tập hợp những đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công 
việc, mục tiêu hoặc yêu cầu nào đó. Dự án bao gồm dự án đầu tư và dự án không 
có tính chất đầu tư. 

Dự án đầu tư là tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng 
hoặc cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, 
cải tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong một 
khoảng thời gian xác định. 

2. Phân loại và trình tự lập dự án đầu tư 
3. Những nội dung chính của dự án đầu tư 
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Tuỳ từng dự án đầu tư chủ đầu tư phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, 
báo cáo nghiên cứu khả thi, hay cả hai loại. Nội dung của các báo cáo đó như sau: 

 Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

- Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn. 

- Dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư. 

- Chọn khu vực địa điểm xây dựng và dự kiến nhu cầu diện tích sử dụng đất 
trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hưởng về môi 
trường, xã hội và tái định cư (có phân tích, đánh giá cụ thể). 

- Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật (bao gồm cả cây trồng, vật 
nuôi nếu có) và các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, 
dịch vụ, hạ tầng; 

- Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng; 

- Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn; khả 
năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi; 

- Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế- xã hội của dự án; 

- Xác định tính độc lập khi vận hành, khai thác của các dự án thành phần hoặc 
tiểu dự án (nếu có) 

 Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi 

- Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư; 

- Lựa chọn hình thức đầu tư: 

- Chương trình sản xuất và các yếu tố phải đáp ứng (đối với các dự án có sản 
xuất); 

- Các phương án địa điểm cụ thể (hoặc vùng địa điểm, tuyến công trình) phù 
hợp với quy hoạch xây dựng (bao gồm cả tài liệu về sự lựa chọn địa điểm, trong 
đó có đề xuất giải pháp hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng đối với môi trường và 
xã hội); 

- Phương án giải phóng mặt bằng, kế hoạch tái định cư (nếu có); 

- Phân tích. lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ (bao gồm cả cây trồng. 
vật nuôi nếu có); 

- Các phương án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế sơ bộ của các phương 
án đề nghị lựa chọn, giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường; 

- Xác định nguồn vốn (hoặc loại nguồn vốn), khả năng tài chính, tổng mức 
đầu tư và nhu cầu vốn theo tiến độ;  

- Phương án quản lý khai thác dự án và sử dụng lao động: 

- Phân tích hiệu quả dự án đầu tư; 
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- Thời gian thực hiện dự án; 

- Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án; 

- Xác định chủ đầu tư; 

- Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án. 
4. Vốn đầu tư của dự án và các nguồn vốn 
a. Khái niệm về vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của dự án là số tiền bỏ ra nhằm tăng cường tài sản 

cố định của tất cả các ngành sản xuất vật chất và không sản xuất vật chất thuộc 
nền kinh tế quốc dân. 

b. Nội dung của vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho một công trình 
Vốn đầu tư thành ba khoản: 

- Vốn (chi phí) xây lắp là số vốn đầu tư cho phần xây dựng vỏ kiến trúc và 
vốn đầu tư cho phần lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Vốn (chi phí) trang thiết bị sắm là số vốn đầu tư cho phần mua sắm máy 
móc, thiết bị, công cụ và dụng cụ sản xuất theo thiết kế lần đầu trang bị cho nhà 
máy. 

- Vốn (chi phí) kiến thiết cơ bản khác 
c. Tổng mức vốn đầu tư của dự án 

- Tổng mức vốn đầu tư của một dự án (gọi tắt là tổng mức đầu tư) là toàn bộ 
chi phí đầu tư và xây dựng và là giới hạn chi phí tối đa của dự án được xác định 
trong quyết định đầu tư. 

- Tổng mức đầu tư được phân tích, tính toán và xác định trong giai đoạn lập 
báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo đầu tư của dự án). Nội dung của tổng 
mức đầu tư gồm: 

c.1. Vốn cho chuẩn bị đầu tư 

- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu phục vụ cho lập báo cáo nghiên cứu tiền khả 
thi, nghiên cứu khả thi; 

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi (kể cả tư 
vấn) hoặc lập Báo cáo đầu tư; 

- Chi phí thẩm định dự án. 
c.2. Vốn chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư gồm các khoản chi phí 

- Đấu thầu thực hiện dự án và xét thầu; 

- Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ quản lý, giám sát, tư vấn xây 
dựng; 

- Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật ban đầu; 
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- Khảo sát thiết kế xây dựng; 

- Thiết kế, thẩm định thiết kế; 

- Lập tổng dự toán, thẩm định tổng dự toán; 

- Đền bù giải phóng mặt bằng; 

- Thực hiện tái định cư có liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng của dự 
án (nếu có); 

- Chuẩn bị mặt bằng. 
c.3. Vốn thực hiện đầu tư 

- Chi phí thiết bị; 

- Chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị; 

- Các chi phí khác: 
+ Sử dụng mặt đất, mặt nước; 
+ Đào tạo; 

c.4. Chi phí chuẩn bị sản xuất gồm: chi phí nguyên, nhiên, vật liệu, nhân công 
để chạy thử không tải và có tải trừ đi giá trị sản phẩm thu hồi được. 
c.5. Nghiệm thu; 
c.6. Lãi vay của Chủ đầu tư trong thời gian thực hiện đầu tư được xác định 
thông qua hợp đồng tín dụng. 
c.7. Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất (đối với dự án sản xuất) do Bộ Tài 
chính quy định; 
c.8. Chi phí bảo hiểm công trình theo quy định của Bộ Tài chính; 
c.9. Dự phòng; 
c.10. Quản lý dự án; 
c.11. Các khoản thuế theo qui định; 
c.12. Thẩm định phê duyệt thiết kế, quyết toán. 
d. Tổng dự toán công trình 
Tổng dự toán công trình là tổng chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng công 
trình. 
Tổng dự toán công trình bao gồm:  

- chi phí xây lắp,  

- chi phí thiết bị (gồm thiết bị công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản 
xuất, gia công (nếu có) và các trang thiết bị khác phục vụ cho sản xuất, làm việc 
sinh hoạt),  

- chi phí khác; 
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- chi phí dự phòng (gồm cả dự phòng do yếu tố trượt giá và dự phòng do khối 
lượng phát sinh). 

Các khoản mục chi phí trong tổng dự toán công trình gồm những nội dungcụ 
thể như sau: 

 Chi phí xây lắp bao gồm 

- Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư, vật 
liệu được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư); 

- Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng; 

- Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công 
(đường thi công, điện nước, nhà xưởng v.v..), nhà tạm tại hiện trường để ở và điều 
hành thi công (nếu có); 

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình; 

- Chi phí lắp đặt thiết bị (đối với thiết bị cần lắp đặt); 

- Chi phí di chuyển lớn thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường 
hợp chỉ định thầu nếu có). 

 Chi phí thiết bị bao gồm: 

- Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản 
xuất, gia công (nếu có), các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh 
hoạt của công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và thiết bị không cần lắp đặt); 

- Chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, 
lưu bãi, lưu Container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), 
chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường; 

- Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình. 
 Chi phí khác: 

Do đặc điểm riêng biệt của khoản chi phí này nội dung của từng loại chi phí 
được phân theo các giai đoạn của quá trình đầu tư và xây dựng. Cụ thể là: 

+ Chi phí khác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 

- Chi phí điều tra khảo sát, thu thập số liệu phục vụ báo cáo nghiên cứu tiền 
khả thi và khả thi;  

- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi;  

- Chi phí và lệ phí thẩm định, xét duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và 
khả thi;  

- Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án (đối với các 
dự án nhóm A và một số dự án có yêu cầu đặt biệt được Thủ tướng Chính phủ cho 
phép);  

- Chi phí tuyên truyền quảng cáo dự án (nếu có)  
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+ Chi phí khác trong giai đoạn thực hiện đầu tư: 

- Chi phí khởi công công trình (nếu có); 

- Lệ phí địa chính và giấy phép xây dựng; 

- Chi phí đền bù thiệt hại đất đai hoa màu, di chuyển mồ mả, dân cư và các 
công trình trên mặt bằng xây dựng;  

- Chi phí phục vụ cho công tác tái định cư và phục hồi (đối với công trình xây 
dựng của dự án đầu tư có yêu cầu tái định cư và phục hồi); 

- Tiền thuê đất hoặc tiền chuyển quyền sử dụng đất; 

- Chi phí phá dỡ vật kiến trúc cũ và thu dọn mặt bằng xây dựng; 

- Chi phí khảo sát xây dựng và thiết kế công trình; 

- Chi phí thẩm định và xét duyệt hồ sơ thiết kế, tổng dự toán công trình; 

- Chi phí quản lý dự án: 

- Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng (nếu 
có); 

- Chi phí kiểm định vật liệu đưa vào công trình (nếu có); 

- Chi phí bảo hiểm công trình. 

+ Chi phí khác trong giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử 
dụng: 

- Chi phí thực hiện việc quy đổi vốn; 

- Chi phí lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình; 

- Chi phí tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm 
(trừ giá trị và chi phí thu hồi). 

- Chi phí thu dọn vệ sinh công trình; tổ chức nghiệm thu, khánh thành và bàn 
giao công trình; 

- Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất (nếu có); 

- Chi phí thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử (nếu 
có); 

- Chi phí nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không 
tải và có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được). 

IV - CÁC HÌNH THÚC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG 

Tuỳ theo điều kiện cụ thể của dự án (công trình), căn cứ vào quy mô, tính chất 
của dự án và năng lực của mình Chủ đầu tư lựa chọn một trong các hình thức quản 
lý thực hiện dự án sau: 
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1. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án; 
2. Chủ nhiệm điều hành dự án; 
3. Chìa khóa trao tay 
4. Tự thực hiện dự án. 
Nội dung của các hình thức này gồm: 
1 . Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án; 

Hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án được áp dụng với các 
dự án mà Chủ đầu tư có năng lực chuyên môn phù hợp và có cán bộ chuyên môn 
để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo các trường hợp sau: 

- Trường hợp chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án 
Chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy hiện có của 

mình kiêm nhiệm và cử người phụ trách (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) để quản 
lý việc thực hiện dự án. 

- Trường hợp chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án 
Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc để quản lý việc thực hiện dự 

án: 
Ban quản lý dự án là đơn vị trực thuộc Chủ đầu tư. Nhiệm vụ và quyền hạn của 

Ban quản lý dự án phải phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn của Chủ đầu tư, phù 
hợp vòi Điều lệ tổ chức hoạt động của Chủ đầu tư và các quy định của pháp luật 
có liên quan; 

2 . Hình thức Chủ nhiệm điều hành dự án 
Chủ nhiệm điều hành dự án là hình thức quản lý thực hiện dự án do một pháp 

nhân độc lập có đủ năng lực quản lý điều hành dự án thực hiện. Chủ nhiệm điều 
hành dự án được thực hiện dưới hai hình thức là: Tư vấn quản lý điều hành dự án 
theo hợp đồng và Ban quản lý dự án chuyên ngành. 

2.1  Tư vấn quản lý điều hành dự án theo hợp đồng 
Chủ đầu tư không có đủ điều kiện trực tiếp quản lý thực hiện dự án thì thuê tổ 

chức tư vấn có đủ năng lực để quản lý thực hiện dự án, tổ chức tư vấn đó được gọi 
là Tư vấn quản lý điều hành dự án. 

Tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án thực hiện các nội dung quản lý dự án 
theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư. 

2.2  Ban quản lý dự án chuyên ngành 
Hình thức này áp dụng đối với các dự án thuộc các chuyên ngành xây dựng 

được Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ có xây dựng chuyên ngành (bao 
gồm Bộ Xây dưng, Bộ Giao thôg vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Bưu điện) và Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh quản lý thực hiện; các dự án do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
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giao các Sở có xây dựng chuyên ngành (tương ứng các Bộ có chuyên ngành nêu 
trên) và Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện. 

Ban quản lý dự án chuyên ngành do các Bộ hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết 
định thành lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về mọi hoạt động của mình; 

3 . Hình thức chìa khoá trao tay 
Hình thức chìa khoá trao tay được áp dụng khi Chủ đầu tư được phép tổ chức 

đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu toàn bộ dự án từ khảo sát, thiết 
kế, mua sắm vật tư thiết bị, xây lắp cho đến khi bàn giao đưa dự án vào khai thác 
sử dụng. 

Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước, vốn tín 
dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thì hình 
thức này chỉ áp dụng đối với dự án nhóm C, các trường hợp khác phải được thủ 
tướng Chính phủ cho phép. 

4 . Hình thức tự thực hiện dự án 
Chủ đầu tư thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng) chủ đầu tư phải tổ chức 

giám sát chặt chẽ việc sản xuất, xây dựng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
chất lượng sản phẩm, chất lượng công trình xây dựng và tiến hành nghiệm thu 
quyết toán khi công trình hoàn thành thông qua các hợp đồng xây dựng cơ bản. 

V - CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG 

1 . Chỉ định thầu  
a. Khái niệm 
Chỉ định thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu 

để thương thảo hợp đồng. 
b. Phạm vi áp dụng  
Chỉ định thầu chỉ được áp dụng trong các trường hợp đặc biệt sau: . 

- Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, địch hoạ, sự cố cần khắc phục ngay 
thì chủ dự án (người được người có thẩm quyền giao trách nhiệm quản lý và thực 
hiện dự án) được phép chỉ định ngay đơn vị có đủ năng lực để thực hiện công việc 
kịp thời.  

- Gói thầu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia, bí mật an 
ninh, bí mật quốc phòng do thủ tướng Chính phủ quyết định. 

- Gói thầu có giá trị dưới l tỷ đồng đối với mua sắm hàng hoá, xây lắp; 500 
triệu đối với tư vấn. 

- Các gói thầu được chỉ định thầu thuộc dự án nhóm A, Thủ tướng Chính phủ 
phân cấp cho Bộ trưởng, thủ trướng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
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Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có dự án quyết định. 

Trong các trường hợp trên phải xác định rõ 3 nội dung sau: 

- Lý do chỉ định thầu; 

- Kinh nghiệm và năng lực về kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được đề nghị 
chỉ định thầu; 

- Giá trị và khối lượng đã được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền 
phê duyệt làm căn cứ cho chỉ định thầu (riêng gói thầu xây lắp phải có thiết kế và 
dự toán được duyệt theo quy định). 

- Gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi của dự án đầu tư 
thì không phải đấu thầu, nhưng Chủ đầu tư phải chọn nhà tư vấn phù hợp với yêu 
cầu của dự án. 

2 . Đấu thầu lựa chọn đối tác để thực hiện dự án 
a. Khái niệm 
Đấu thầu lựa chọn đối tác để thực hiện dự án là hình thức sơ tuyển nhà thầu, 

khi có từ 7 đối tác trở lên quan tâm thực hiện dự án, nó giúp người có thẩm quyền 
có cơ sở xem xét lựa chọn đối tác để thực hiện dự án. 

b. Phạm vi áp dụng 
Hình thức lựa chọn này chỉ áp dụng đối với: 

- Dự án đang là ý tưởng; 

- Dự án đã có Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc khả thi được duyệt; 

- Yêu cầu về một số nội dung công việc; 

- Việc sơ tuyển nhà thầu chỉ được tiến hành đối với gói thầu có giá trị từ 200 
tỷ trở lên nhằm lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện, đáp 
ứng yêu cầu của hồ sơ đấu thầu. 

3 . Đấu thầu trong xây dựng 
Một số khái niệm cơ bản: 
a. Khái niệm: Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu 

Bên mời thầu 
b. Thể thức, trình tự đấu thầu: 

 Thể thức dự sơ tuyển cho người ứng thầu: 

- Mời các nhà thầu dự sơ tuyển; 

- Phát và nộp các hồ sơ dự sơ tuyển; 

- Phân tích các hồ sơ dự sơ tuyển, lựa chọn và thông báo danh sách các ứng 
thầu. 



http://www.ebook.edu.vn
 

37

 Thể thức để nhận đơn thầu: 

- Hồ sơ đấu thầu; 

- Bán hồ sơ dự thầu; 

- Các ứng thầu đi thăm công trường; 

- Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đấu thầu; 

- Thắc mắc của các ứng thầu, cách xử lý; 

- Nộp và nhận hồ sơ dự thầu. 
 Thể thức mở và đánh giá các hồ sơ dự thầu: 

- Mở hồ sơ dự thầu; 

- Đánh giá và xếp loại các hồ sơ dự  thầu; 

- Ký hợp đồng giao thầu. 
4 . Các hình thức lựa chọn nhà thầu 
a . Đấu thầu rộng rãi 
b . Đấu thầu hạn chế 
c . Chỉ định thầu: Chỉ định thầu là hình thức chọn thực tiếp nhà thầu đáp ứng 

yêu cầu của gói thầu để thương thảo hợp đồng. 
d . Chào hàng cạnh tranh 
Hình thức này áp dụng cho những gói thầu mua sắm hàng hoá có giá trị dưới 2 

tỷ đồng.  
e . Mua sắm trực tiếp 
Hình thức mua sắm trực tiếp được áp dụng trong trường hợp bổ sung hợp đồng 

cũ đã thực hiện xong (dưới một năm) hoặc hợp đồng đang thực hiện với điều kiện 
chủ đầu tư có nhu cầu tăng thêm số lượng hàng hoá hoặc khối lượng công việc mà 
trước đó đã tiến hành đấu thầu, nhưng phải đảm bảo không được vượt mức giá 
hoặc đơn giá trong hợp đồng đã ký trước đó. Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu 
phải chứng minh có đủ năng lực về kỹ thuật và tài chính để thực hiện gói thầu. 

f . Tự thực hiện 
Hình thức này chỉ được áp dung đối với các gói thầu mà chủ đầu tư có đủ năng 

lực thực hiện trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu nêu trên (ngoài phạm vi quy định tại 
Điều 63 của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng) 

g . Mua sắm đặc biệt 
Hình thức này được áp dụng đối với các ngành hết sức đặc biệt mà nếu không 

có những quy định riêng thì không thề đấu thầu được.  
5 . Phương thức đấu thầu 
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a. Đấu thầu một túi hồ sơ: là phương thức mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu 
trong một túi hồ sơ. Phương thức này được áp dụng đối với đấu thầu mua sắm 
hàng hoá và xây lắp. 

b. Đấu thầu hai túi hồ sơ: là phương thức mà nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật 
và đề xuất về giá trong từng túi hồ sơ riêng vào cùng một thời điểm. Túi hồ sơ đề 
xuất kỹ thuật sẽ được xem xét trước để đánh giá. Các nhà thầu đạt số điểm kỹ 
thuật từ 70% trở lên sẽ được mở tiếp túi hồ sơ đề xuất về giá để đánh giá. Phương 
thức này chỉ được áp đụng đối với đấu thầu tuyển chọn tư vấn. 

c. Đấu thầu hai giai đoạn: phương thức này áp dụng cho những trường hợp 
sau: 

- Các gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp có giá trị từ 500 tỷ đồng trở lên; 

- Các gói thầu mua sắm hàng hoá có tinh chất lựa chọn công nghệ thiết bị 
toàn bộ, phức tạp về công nghệ và kỹ thuật hoác gói thầu xây lắp đặt biệt phức tạp. 

6 . Dự án thực hiện theo hợp đồng chìa khoá trao tay 
Quá trình thực hiện phương thức này gồm 2 giai đoạn: 
Giai đoạn 1: các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu sơ bộ gồm đề xuất về kỹ thuật và 

phương án tài chính (chưa có giá) để Bên mời thầu xem xét và thảo luận cụ thể 
với từng nhà thầu, nhằm thống nhất về yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật để nhà thầu 
chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu chính thức của mình; 

Giai đoạn 2: Bên mời thầu mời các nhà thầu tham gia trong giai đoạn 1 nộp hồ 
sơ dự thầu chính thức với đề xuất kỹ thuật đã dược bổ sung hoàn chỉnh trên cùng 
một mặt bằng kỹ thuật và đề xuất chi tiết về tài chính với đầy đủ nội dung về tiến 
độ thực hiện, điều kiện hợp đồng, giá dự thầu. 

7 . Đấu thầu tuyển chọn tư vấn 
Tư vấn là hoạt động đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, kinh nghiệm chuyên 

môn cho Bên mời thầu trong việc xem xét, quyết định, kiểm tra quá mình chuẩn 
bị và thực hiện dự án. 

a. Nội dung tư vấn 

- Tư vấn chuẩn bị dự án bao gồm: lập quy hoạch, tổng sơ đổ phát triển; lập 
báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; đánh giá báo cáo 
lập quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. 

- Tư vấn thực hiện dự án gồm: khảo sát: lập thiết kế, tổng dự toán, dự toán; 
đánh giá, thẩm tra thiết kế v à tổng dự toán, dự toán (nếu có); lập hồ sơ mời thầu; 
phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. 

- Các tư vấn khác gồm: quản lý dự án thu xếp tài chính; điều hành thực hiện 
dự án, đào tạo chuyển giao công nghệ và công việc khác. 

b. Loại hình tư vấn: 
Hiện nay công tác tư vấn tồn tại hai loại hình: 
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- Các tổ chức tư vấn của Chính phủ hoặc phi Chính phủ hoạt động theo quy 
định của pháp luật. 

- Các chuyên gia hoạt động độc lập hoặc thuộc một tổ chức hoạt động theo 
quy định của pháp luật. 

c. Trình tự tổ chức đấu thầu tư vấn 
Việc tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn được thực hiện theo trình tự sau: 

- Lập hồ sơ mời thầu bao gồm: thư mời thầu; điều khoản tham chiếu; các 
thông tin cơ bản có liên quan; tiêu chuẩn đánh giá; các điều kiện ưu đãi (nếu có); 
các phụ lục chi tiết kèm theo. 

- Thông báo đăng ký dự thầu;  

- Xác định danh sách ngắn; 

- Mời thầu; 

- Nhận và quản lý hồ sơdự thầu; 

- Mở túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật; 

- Đánh giá đề xuất kỹ thuật; 

- Mở túi hồ sơ đề xuất tài chính;  

- Đánh giá tổng hợp; 

- Trình duyệt danh sách xếp hạng các nhà thầu; 

- Thương thảo hợp đồng; 

- Trình duyệt kết quả đấu thầu; 

- Công bố trúng thầu và thương thảo hoàn thiện hợp đồng; 

- Trình duyệt nội dung hợp đồng. 
8 . Đấu thầu xây lắp 
a. Trình tự tổ chức đấu thầu 

Việc tổ chức đấu thầu xây lắp được thực hiện theo trình tự sau: 

- Sơ tuyển nhà thầu (nếu có); 

- Lập hồ sơ mời thầu; 

- Gửi thư mời thầu hoặc thông báo mời thầu; 

- Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu; 

- Mở thầu; 

- Đánh giá, xếp hạng nhà thầu; 

- Trình duyệt kết quả đấu thầu; 
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- Công bố trúng thầu, thương thảo hoàn thiện hợp đồng; 
b. Sơ tuyển nhà thầu 
Chỉ các gói thầu có giá trị từ 200 tỷ đồng trở lên mới cần sơ tuyển nhằm lựa 

chọn các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện, đáp ứng yêu cầu của hồ 
sư mời thầu. 

Sơ tuyển nhà thẩu được thực hiện theo các bước sau: 
c. Hồ sơ mời thầu 
Hồ sơ mời thầu bao gồm: 

- Thư mời thầu; 

- Mẫu đơn dự thầu; 

- Chỉ dẫn đối với nhà thầu; 

- Các điều kiện ưu đãi (nếu có); 

- Các loại thuế theo quy định của pháp luật; 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo bản tiên lượng và chỉ dẫn kỹ thuật; 

- Tiến độ thi công: 

- Tiêu chuẩn đánh giá (bao gồm cả phương pháp và cách thức quy đổi về 
cùng mặt bằng để xác định giá đánh giá); 

- Điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp dồng; 

- Mẫu bảo hành dự thầu; 

- Mẫu thỏa thuận hợp đồng; 

- Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 
d. Thư hoặc thông báo mời thầu 
e. Chỉ dẫn đối với nhà thầu 
f. Hồ sơ dự thầu  
g. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 
h. Đánh giá hồ sơ dự thầu 
i. Kết quả đấu thầu 
j. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
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Chương 4 
MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KINH TẾ ĐẦU TƯ 

 
A. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ VÀ CÁC QUAN ĐIỂM ĐÁNH 
GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
1. Khái niệm  
Hiệu quả của dự án đầu tư là đánh giá toàn bộ mục tiêu đề ra của dự án. 
Hiệu quả của dự án được đặc trưng bằng 2 nhóm chỉ tiêu: 
- Định tính: thể hiện ở các loại hiệu quả đạt được. 
- Định lượng: thể hiện quan hệ giữa lợi ích và chi phí của dự án. 
2. Phân loại hiệu quả dự án đầu tư về mặt định tính 
- Theo lĩnh vực hoạt động xã hội:  

+ hiệu quả kinh tế (khả năng sinh lời); 

+ hiệu quả kỹ thuật (nâng cao trình độ và đẩy mạnh tốc độ phát triển khoa 
học kỹ thuật);  

+ hiệu quả kinh tế - xã hội (mức tăng thu cho ngân sách của nhà nước do dự 
án đem lại, tăng thu nhập cho người lao động nâng cao phúc lợi công 
cộng, giảm thất nghiệp, bảo vệ môi trường); 

+ hiệu quả quốc phòng. 
- Theo quan điểm lợi ích: hiệu quả có thể là của doanh nghiệp, của nhà nước 

hay là của cộng đồng. 
- Theo phạm vi tác dụng: bao gồm hiệu quả cục bộ và hiệu quả toàn cục; hiệu 

quả trước mắt và hiệu quả lâu dài, hiệu quả trực tiếp nhận được từ dự án và 
hiệu quả gián tiếp kéo theo nhận được từ các lĩnh vực lân cận của dự án vào 
dự án đang xét tạo ra. 

3. Phân loại hiệu quả về mặt định lượng 
- Theo cách tính toán: 

+ Theo số tuyệt đối (ví dụ tổng sổ lợi nhuận thu được, hiệu số thu chi, giá 
trị sản lượng hàng hoá gia tăng, gia tăng thu nhập quốc dân, giảm số 
người thất nghiệp v v.) 

+ Theo số tương đối (ví dụ tỷ suất lợi nhuận tính cho một đồng vốn đầu tư, 
tỷ số thu chi, số giường bệnh tính cho một đơn vị vốn đầu tư.) 

- Theo thời gian tính toán: hiệu quả có thể tính cho một một đơn vị thời gian 
(thường là một năm), hoặc cho cả đời dự án. Theo thời điểm tính toán hiệu 



http://www.ebook.edu.vn
 

43

quả phân thành hiệu quả thời điểm hiện tại, tương lai và hiệu quả thường 
niên. 

- Theo độ lớn của hiệu quả: hiệu quả có thể coi là đạt (hay là đáng giá) và 
hiệu quả không đạt (hay là không đáng giá) khi so sánh với hiệu quả tiêu 
chuẩn. 

Phương án được chọn phải đảm bảo vừa là phương án đáng giá vừa phải bảo 
đảm hiệu quả lớn nhất. Do vậy khi lựa chọn phương án theo thứ tự: 

- hiệu quả tính theo số tuyệt đối - lớn nhất, 
- hiệu quả tính theo số tương đối - phương án đáng giá. 
II. CÁC QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Các dự án đầu tư luôn luôn phải được đánh giá theo các góc độ: 
- lợi ích của chủ đầu tư; 
- lợi ích của quốc gia; 
-  lợi ích của dân cư địa phương nơi đặt dự án đầu tư. 
1. Quan điểm của chủ đầu tư 
Khi đánh giá dự án đầu tư, các chủ đầu tư lẽ dĩ nhiên phải xuất phát trước hết 

từ lợi ích trực tiếp của họ, tuy nhiên các lơi ích này phải nằm trong khuôn khổ lợi 
ích chung của quốc gia. Các tổ chức tài trợ cho các dự án đầu tư cũng xuất phát 
trước hết từ lợi ích của chính họ có tính đến lợi ích chung và các hạn chế của pháp 
luật. 

2. Quan điểm của nhà nước 
Khi đánh giá các dự án đầu tư. Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích tổng thể của 

quốc gia và xã hội, kết hợp hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, xã hội và các doanh 
nghiệp; kết hợp giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn, bảo đảm tăng cường vị trí của đất 
nước và dân tộc trên trường quốc tế Nhà nước phải xem xét các dự án đầu tư trên 
quan điểm vĩ mô toàn diện theo các mặt: kỹ thuật, kinh tế, chính trị, văn hoá xã 
hội, bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng. 

3. Quan điểm của địa phương 
Khi đánh giá các dự án đầu tư, chính quyền địa phương phải xuất phát từ lợi 

ích của chính địa phương nơi đặt dự án. Tuy nhiên lợi ích này phải nằm trong 
khuôn khổ lợi ích chung của quốc gia, kết hợp hài hoà lợi ích Nhà nước, địa 
phương và doanh nghiệp. 

B. GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN  
I. Khái niệm về giá trị của tiền tệ theo thời gian 
Mọi dự án đầu tư đều liên quan đến chi phí và lợi ích. Hơn nữa các chi phí và 

lợi ích đó lại xảy ra những mốc thời gian khác nhau, do đó phải xét đến vấn đề giá 
trị của tiền tệ theo thời gian. 
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Sự thay đổi số lượng tiền sau một thời đoạn nào đấy biểu hiện giá trị theo thời 
gian của đồng tiền và được biểu thị thông qua lãi tức với mức lãi suất nào đó. 

II. Tính toán lãi tức 
Lãi tức là biểu hiện giá trị gia tăng theo thời gian của tiền tệ xác định bằng hiệu 

số tổng vốn tích luỹ được (kể cả vốn gốc và lãi) và số vốn gốc ban đầu, 
(Lãi tức) = (Tổng vốn tích lũy) - (Vốn đầu tư ban đầu) 

Có hai loại lãi tức lãi tức đơn và lãi tức ghép. 
1. Lãi tức đơn 
Lãi tức đơn là lãi tức chỉ tính theo số vốn gốc mà không tính đến lãi tức sinh 

thêm của các khoản lãi các thời đoạn trước. 
niVLd **=  

Trong đó: 
V  - số vốn gốc cho vay (hay đầu tư); 
i - lãi suất đơn; 
n - số thời đoạn tính lãi tức. 
Như vậy số tiền V ở năm hiện tại và số tiền (V + Ld) ở năm thứ n là có giá trị 

tương đương.  Từ đó cũng suy ra 1 đồng ở năm hiện tại sẽ tương đương với (1+ 
i*n) đồng ở năm n trong tương lai. 
Ví dụ 1: Một người vay 100 triệu đồng với lãi suất vay là 10% năm, thời hạn vay 
là 5 năm ( không tính lãi vay). Như vậy cuối năm thứ 5 người vay phải trả gồm 

- Vốn gốc 100 triệu đồng 
- Lãi vay đơn : 100 tr. * 0,1 * 5 = 50 tr. đồng 
- Tổng cộng: 100 tr. đồng + 50 tr. đồng = 150 tr. đồng. 
2. Lãi tức ghép 
Lãi tức ghép là hình thức lãi tức mà sau mỗi  thời đoạn tiền lãi được nhập 

vào vốn gốc để tính lãi cho thời đoạn tiếp theo. 
Cách tính lãi tức này thường được sử dụng trong thực tế. 

nrVF )1( +=  

Tổng cộng lãi tức ghép 
VFLg −=  

Trong đó: 
F - giá trị của vốn đầu tư ở thời điểm thanh toán (giá trị tương lai của vốn đầu 

tư); 
V -  vốn gốc cho vay hay đem đầu tư ; 
r - lãi suất ghép; 
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Lg - lãi tức ghép. 
Như vậy1 đồng vốn bỏ ra ở thời điểm hiện tại sẽ tương đương với (1+ r)n đồng 

ở năm thứ n trong tương lai, và ngược lại 11đồng vốn bỏ ra ở n năm sau trong 
tương lai sẽ tương đương với 1/(1 + r)n đồng bỏ ra ở thời điểm hiện tại. 

- Hệ số (1 + r)n được dùng để quy đổi giá trị tiền tệ về thời điểm cuối trong 
tương lai. 

- Hệ số 1/(1 +r)n  lần được dùng để quy đổi giá trị tiền tệ về thời điểm đầu 
hiện tại. 

Ví dụ2:  Tương tự  ví dụ 1(tính với lãi suất ghép) 
- Vốn gốc 100 triệu đồng 
- Lãi tức ghép: 100*(1+ 0,1)5  = 161,051 tr. đồng 
III. Quan hệ giữa lãi suất  theo các thời đoạn khác nhau về lãi suất có cùng thời 
đoạn: 
Gọi  
r1 - lãi suất có thời đoạn ngắn ( % tháng, % qúy) 
r2 - lãi suất có thời đoạn dài hơn (% năm) 
m - số thời đoạn ngắn  trong thời đoạn dài 
1. Trường hợp  lãi suất đơn: 

21 * rmr =  

Ví dụ 3: lãi suất tháng 1%, vậy lãi suất năm là 0,01*12=12% 
2. Trường hợp lãi suất ghép: 

1)1( 12 −+= mrr  

Ví dụ 4: lãi suất tháng 1%, vậy lãi suất năm  (hàng tháng nhập lãi vào vốn để 
tính lãi tiếp theo) 

%68,121)01,01( 12
2 =−+=r  

 
IV. Biểu đồ dòng tiền tệ: 
Để thuận tiện tính toán, người ta chia khoảng thời gian dài đó thành nhiều thời 

đoạn, được đánh số 0, 1, 2, 3, n và quy ước: tất cả các khoản thu, chi trong từng 
thời đoạn đều xảy ra ở cuối thời đoạn (trừ vốn đầu tư ban đầu bỏ ra ở thời 
điểm 0); 

Trên biểu đồ ghi rõ các đại lượng đã cho và những đại lượng phải tìm, sao cho 
khi nhìn vào biểu đồ ta có thể hiểu được nội dung kinh tế của vấn đề. 

Biểu đồ dòng tiền tệ là một đồ thị biểu diễn các trị số thu, chi theo các thời 
đoạn kèm theo độ lớn của các trị số dòng tiền tệ.  
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- Mũi tên chỉ xuống biểu thị dòng tiền tệ âm (khoản chi).  
- Mũi tên chỉ lên biểu thị dòng tiền tệ dương (khoản thu).  
Ví dụ 5: Một người gửi tiết kiệm mỗi năm một lần, năm đầu gửi 15 triệu đồng. 

Bốn năm sau mỗi năm gửi đều đặn 10 triệu đồng, lãi suất 10%/ năm (ghép lãi hàng 
năm). Hỏi cuối năm thứ 5 anh ta sẽ lĩnh ra được bao nhiêu tiền? Vẽ biểu đồ dòng 
tiền tệ của hoạt động gửi tiền. 

                                      
Các công thức tính giá trị tương đương cho các dòng tiền đơn và đều đặn 

Cho các dòng tiền đơn là P (Present value), F (Furture value) và dòng tiền đều 
đặn là A (Annuity), ta có thể xác lập công thức biểu thị tương đương về giá trị kinh 
tế giữa các đại lượng F, P và A. 

1. Cho P tìm F: 
nrPF )1( +=  hay F = P(F/P, r, n) 

Ý nghĩa: Nếu đầu tư P đồng trong n năm thì đến kỳ hạn sẽ lũy tích được là F 
đồng. 

2. Cho F tìm P: 

nr
FP

)1(
1
+

=  hay P = F(P/F, r, n) 

Ý nghĩa: Muốn có F đồng năm thứ n trong tương lai thì ngay từ năm đầu phải 
bỏ vốn là P đồng. 

3. Cho A tìm P:  

n

n

rr
rAP

)1(
1)1(

+
−+

=  hay P = A(P/A, r, n) 

Ý nghĩa: Nếu hàng năm có khả năng trả nợ đều đặn là A đồng trong n năm thì 
số vốn được vay năm đầu sẽ là P đồng. 

4. Cho P tìm A: 

1)1(
)1(
−+

+
= n

n

r
rrPA  hay A = P(A/P, r, n) 

Ý nghĩa: Nếu năm đầu vay vốn là P đồng trong thời hạn n năm thì hàng năm 
phải trả đều đặn cả lãi lẫn gốc là A đồng (hình thức bán trả góp) 

5. Cho A tìm F 

F? 

                                10%/năm  
0           1            2            3             4             5 

P=15 A=10 
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r
rAF

n 1)1( −+
=  hay F = A(F/A, r, n) 

Ý nghĩa: Nếu hàng năm đầu tư A đồng đều đặn trong năm thì cuối năm thứ n sẽ 
luỹ tích được F đồng. 

6. Cho F tìm A 

1)1( −+
= nr

rFA  hay A = F(A/F, r, n) 

 Ý nghĩa: Muốn có F đồng ở năm thứ n trong tương lai thì hàng năm phải đầu tư 
đều đặn là A đồng. 
Ví dụ 6: Một công ty kinh doanh phát triển nhà bán trả góp căn hộ, mỗi căn hộ trị 
giá 500 triệu đồng, trả dần trong 10 năm, mỗi năm trả khoảng tiền bằng nhau, lãi 
suất r = 15%. Hỏi mỗi năm người mua phải trả một khoản tiền là bao nhiêu? 

626,99
1)15,01(
)15,01(*15,0500 10

10

=
−+

+
=A  triệu đồng 

 
C. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ: 
V. Ý nghĩa và nội dung của việc phân tích tài chính của dự án đầu tư 
1. Ý nghĩa của việc phân tích tài chính 
Phân tích tài chính dư án đứng trên quan điểm lợi ích của chủ đầu lư lấy mục 

tiêu tối đa lợi nhuận kết hợp với an toàn kinh doanh là chính để đánh giá dự án, 
giúp ta làm rõ một số vấn đề như:  

- Dự án đầu tư nào đó có hiệu quả hay không có hiệu quả về kinh tế (có đáng 
giá không?)? 

- Hiệu quả đến mức độ nào?  
- Đầu tư ở qui mô nào là hợp lý nhất?  
- Nên chọn những dự án nào?  
- Mức độ an toàn của hoạt động đầu tư. 
Thông qua kết quả phân tích tài chính, chủ đầu tư có thể lựa chọn để ra quyết 

định đầu tư sao cho có lợi nhất theo một chỉ tiêu hiệu quả nào đó (được thiết lập từ 
mục tiêu đầu tư) trong những điều kiện ràng buộc ''nhất định” 

2. Nội dung của việc phân tích tài chính của dự án 
Phân tích tài chính của dự án đầu tư gồm các phần phân tích sau: 
- Phân tích hiệu quả tài chính của dự án đầu tư theo chỉ tiêu tĩnh và chỉ tiêu 

động;   



http://www.ebook.edu.vn
 

48

- Phân tích độ an toàn về tài chính của dự án đầu tư: xác định độ an toàn về 
nguồn vốn, điểm hoà vốn, khả năng trả nợ và độ nhậy của dự án nhằm xác 
định mức độ an toàn kinh doanh của dự án. 

VI. Phương pháp phân tích hiệu quả tài chính của dự án đầu tư 
1. Phương pháp dùng nhóm chỉ tiêu tĩnh 
Phân tích, so sánh phương án theo chỉ tiêu tĩnh là không tính đến sự biến động 

của chỉ tiêu theo thời gian mà chỉ tính toán cho l năm hoạt động của dự án. Các chỉ 
tiêu này thường được dùng để tính toán so sánh cho giai đoạn nghiên cứu tiền khả 
thi.  

a. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH THEO CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN 
PHẨM: 
Nếu dự án sản xuất một loại sản phẩm thì phương án tốt nhất là phương án có 

chi phí sản xuất cho một đơn vị sản phẩm là nhỏ nhất. 
Các chi phí phát sinh của dự án bao gồm: 

 Chi phí hoạt động (B): 
- Chi phí nhân công; 
- Chi phí vật tư nguyên liệu; 
- Chi phí nhiên liệu, năng lượng; 
- Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa; 
- Chi phí quản lý dự án; 
- Chi phí cho công cụ, dụng cụ vật rẽ tiền mau hỏng… 

 Chi phí sử dụng vốn (S): 
- Chi phí khấu hao (K) 
- Chi phí lãi vay (L) 

 Thuế và bảo hiểm (TB). (chi phí này không đề cập trong chương trình) 
Tổng chi phí của mỗi dự án: 

TBSBC ++=  
LKBC ++=   (không tính TB) 

Trong đó, phần vốn chịu lãi vay ngân hàng có 3 khả năng xảy ra: 
 Khấu hao hoàn vốn liên tục trong suốt thời gian sử dụng: thì mức vốn trung 

bình chịu lãi (Vtb): 
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- Nếu D=0 thì  

2/VVtb =  

- Nếu D>0 thì  

22
DVDDVVtb

+
=+

−
=  

Với:  V - vốn đầu tư 
D - giá trị còn lại sau khi đào thải hay giá trị thu hồi. 

 Khấu hao từng giai đoạn, thời điểm (quý, năm…) thì giá trị trung bình chịu 
lãi  
 

 
- Nếu D=0 thì 

  0   1     2    3                n    Thời gian 

D 

Vtb 

Vốn Vốn Vốn Vốn 

D 

Vốn 

Thời gian 
 

0   1   2   3                   n 

Vtb 
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n
SV tb =  

Trong n năm được tính  

)1()2()1(
n

nVV
n

VV
n

VVVS −
−++−+−+= K  

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

−+= )1(
2 n

nVVVnS  

Từ đó  

n
nxVVtb

1
2

+
=  

- Nếu D>0 thì 

D
n

nxDVVtb +
+−

=
1

2
 

 Chi phí khấu hao 1 lần vào cuối thời gian sử dụng và bồi hoàn vốn lại thì 
mức vốn trung bình chịu lãi suất 

VVtb =  

 

 
Mục đích của phương pháp so sánh nhằm giải quyết bài toán: 

- Đánh giá dự án đầu tư xây dựng mới 
- Đánh giá dự án đầu tư thay thế 
a.1. SO SÁNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI: 
- Tổng chi phí: chọn dự án có tổng chi phí nó nhỏ nhất: 

min→++= LKBC   

Vtb 

Thời gian 

D 

   0                             n 

Vốn 
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Ví dụ 7: 

TT KHOAÛN MUÏC ÑÔN VÒ 
Dư  á n  

I Dự  á n II
1 Tổng vốn đầu tư tr. ñoàng 200 140 
2 Thời gian sử  dụng naêm 4 4 
3 Mức sản xuất năm ñvsp 20.000 20.000 

4 Chi phí khấu hao 
tr. 

ñoàng/naêm 50,00 35,00 

5 Chi phí laõi vay (r=10%) 
tr. 

ñoàng/naêm 10,00 7,00 

6 Chi phí cố định khaùc 
tr. 

ñoàng/naêm 5,00 6,00 

7 
TOÅNG CHI PHÍ COÁ 
ÑÒNH 

tr. 
ñoàng/naêm 65,00 48,00 

8 Chi phí nhaân coâng 
tr. 

ñoàng/naêm 4,00 7,50 

9 Chi phí nguyeân vaät lieäu 
tr. 

ñoàng/naêm 5,00 5,00 

10 
Chi phí nhieân lieäu vaø 
bieán ñoåi khaùc 

tr. 
ñoàng/naêm 1,50 9,00 

11 
TOÅNG CHI PHÍ BIEÁN 
ÑOÅI 

tr. 
ñoàng/naêm 10,50 21,50 

12 TOÅNG CHI PHÍ NAÊM 
tr. 

ñoàng/naêm 75,50 69,50 
- Chi phí đơn vi sản phẩm: chọn dự án có chi phí đơn vị sản phẩm nhỏ nhất: 

min
2

→
+

+
−

+= r
DV

n
DV

bc  

Với :  
b - chí phí hoạt động tính trên 1 đơn vị sản phẩm; 
c - tổng chi phí tính trên 1 đơn vị sản phẩm; 
n- thời gian sử dụng. 
Ví dụ 8: 

TT KHOAÛN MUÏC ÑÔN VÒ Dự  án  
I Dự  án  II

1 Tổng vốn đầu tư tr. ñoàng 200 140 
2 Thời gian sử  dụng naêm 4 4 
3 Mức sản xuất năm ñvsp 30.000 20.000 

4 Chi phí khấu hao 
tr. 

ñoàng/naêm 50,00 35,00 

5 Chi phí laõi vay (r=10%) 
tr. 

ñoàng/naêm 10,00 7,00 
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6 Chi phí cố định khaùc 
tr. 

ñoàng/naêm 5,00 6,00 

7 
TOÅNG CHI PHÍ COÁ 
ÑÒNH 

tr. 
ñoàng/naêm 65,00 48,00 

8 
CHI PHÍ COÁ ÑÒNH CHO 
1 ÑVSP 

nghìn 
ñ/naêm 2,17 2,40 

9 Chi phí nhaân coâng 
tr. 

ñoàng/naêm 4,00 7,50 

10 Chi phí nguyeân vaät lieäu 
tr. 

ñoàng/naêm 5,00 5,00 

11 
Chi phí nhieân lieäu vaø 
bieán ñoåi khaùc 

tr. 
ñoàng/naêm 1,50 9,00 

12 
TOÅNG CHI PHÍ BIEÁN 
ÑOÅI 

tr. 
ñoàng/naêm 10,50 21,50 

13 
CHI PHÍ BIEÁN ÑOÅI CHO 
1 ÑVSP 

nghìn 
ñ/naêm 0,35 1,08 

14 
TOÅNG CHI PHÍ NAÊM 
CHO 1 ÑVSP 

nghìn 
ñ/naêm 2,52 3,48 

 
Với dự án I ta có hàm số    y = 65 + 0,35x 
Với dự án II ta có hàm số   y = 48 + 1,08x 

 

 
Ta có: Nếu sử dụng công suất >23.280 đvsp/ năm thì chọn dự án I, ngược lại  

thì chọn dự án II 
a.2. SO SÁNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THAY THẾ: 

Áp dụng:  khi dự án cũ còn trong thời gian sử dụng và cần phải thay thế một thời 
điểm nào đó trong tương lại hay không? 

48 

65 

Chi phí        
(y) 

Năng lực (x) 23,28 0 
 

y = 65 + 0,35x  

y = 48 + 1,08x 

A
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 Chỉ tiêu xét chọn: 
- Tổng chi phí dự án mới nhỏ hơn dự án cũ: 

     Cmới<Ccũ 

- Tổng chi phí đơn vị sản phẩm của dự án mới nhỏ hơn dự án cũ 
cmới<ccũ 

Theo BLOHM và LUVEDER, dự án cũ còn trong thời gian sử dụng (chưa khấu 
hao hết, chưa trả lãi hết) nên phải chịu thêm chi phí phát sinh khi thay thế: 

 Thiệt hại do đào thải dự án còn trong thời gian sử dụng; 

n
DKDK

L ccdd
n

)()( −−−
=  

Trong đó:  
Kd, Kc – chi phí khấu hao còn lại vào đầu và cuối thời gian so sánh 
Dd, Dc – giá trị thu hồi vào đầu và cuối thời gian so sánh 
n - khoản thời gian so sánh (năm) 

 Thiệt hại do phải trả lãi. 

r
K
D

L
d

d
r )1( −=  

` Trong đó: 
r – chi phí trả lãi suất năm của dự án (năm) 
Từ đó ta có: 

r
DV

n
DV

BLLr
DV

n
DV

B cc

c

cc
crn

mm

m

mm
m 22

+
+

−
+<++

+
+

−
+  

Điều kiện: 
- Kết quả của các dự án đầu tư phải bằng nhau 
- Nếu kết quả sản xuất trong khoản thời gian khác nhau thí lấy chi phí đơn vị 

sản phẩm làm cơ sở so sánh 
Hạn chế: 

- Tiến hành trên cơ sở giá trị trung bình; 
- Chưa phân biệt được sự khác nhau trong cơ cấu chi phí (chi phí cố định, chi 

phí biến đổi); 
- Chưa đánh giá được tính kinh tế của dự án đề ra; 
- Chưa tính đến yếu tố thời gian. 
b. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH LỢI NHUẬN: 



http://www.ebook.edu.vn
 

54

Mục đích: tính toán lợi nhuận dự án, nên phương pháp này nhằm giải quyết 3 
trường hợp: 

- Bài toán đánh giá; 
- Bài toán so sánh loại bỏ nhau; 
- Bài toán đầu tư thay thế. 
Lợi nhuận (L) ở đây được hiểu là hiệu số giữa phần thu do bán sản phẩm (T) 

trong một khoản thời gian trừ đi phần chi phí sản xuất (C) phát sinh trong thời gian 
đó 

CTL −=  
Do vậy khi đánh giá hay so sánh các dự án, dự án được chọn  thoả mãn 

0>L  
max→L  

Ưu điểm: 
-  Phương pháp tính toán đơn giản 
Nhược điểm: 
- Không phản ánh được các chỉ tiêu qua các năm 
- Khó phản ánh được hiện tượng trượt giá 
- Chưa phản ánh được mối liên hệ với vốn đầu tư. 
c. TÍNH TOÁN SUẤT LỢI NHUẬN (RETURN ON INVESTMENT – ROI) 
Tương tư như trên phương pháp tính toán suất lợi nhuận nhằm giải quyết bài 

toán: 
- Đánh giá dự án; 
- So sánh loại bỏ nhau; 
- Đầu tư thay thế. 

 
=ROI

=ROI            
Ưu điểm: 
-  Phương pháp tính toán đơn giản; 
- Mức doanh lợi đựơc thể hiện bằng số tương đối; 
- Có thể so sánh với một giá trị  chọn trước để so sánh. 
Nhược điểm: 
- Không phản ánh được các chỉ tiêu qua các năm 

Lợi nhuận trong khoảng thời gian 
         Vốn trung bình bỏ ra 

ma x ≥ r 

Chi phí tiết kiệm được 
Vốn trung bình bỏ ra 

max ≥  r 
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- Khó phản ánh được hiện tượng trượt giá 
- Chưa phản ánh được mối liên hệ với vốn đầu tư; 
- Không cho kết quả chính xác khi các phương án so sánh có tuổi thọ dự án 

khác nhau. 
Lưu ý: 
- Lợi nhuận được hiểu là lợi nhuận tăng thêm do dự án đầu tư mang lại. Khi 

tiến hành đầu tư hợp lý hoá sản xuất lợi nhuận tăng thêm là việc tiết kiệm chi phí 
do dự án mới đem lại so với dự án cũ; 

- Vốn bình quân bỏ ra được coi là vốn bình quân bỏ ra thêm cần thiết để tiến 
hành một dự án đầu tư. Vốn đầu tư phải trừ đi giá trị thu hồi. Nếu vốn đầu tư cần 
có vốn lưu động bổ sung thì cần phải tính cả vốn lưu động bổ sung vào; 

- Suất lợi nhuận của dự án có thể tính theo 2 trường hợp: trước khi nộp thuế 
thu nhập và sau khi nộp thuế thu nhập (phụ thuộc vào phương pháp hạch toán kế 
toán), nên suất lợi nhuận sẽ khác nhau. Đây cũng là nhược điểm của phương pháp 
này. 

d. TÍNH THỜI GIAN HOÀN VỐN: 
Phương pháp tính thời gian hoàn vốn là xác định khoảng thời gian kế hoạch 

cần thiết để hoàn lại vốn bỏ ra. 
Dự án chọn   

min→
+

=
nn

hv KL
VT  

Trong đó:  
 V - vốn đầu tư của dự án (trừ đi giá trị  thu hồi) 
 Kn  - khấu hao cơ bản hàng năm. 
 Ln - lợi nhuận ròng thu được hàng năm 
Các phương pháp tính thời gian hoàn vốn: 

- Phương pháp trung bình 
- Phương pháp cộng dồn 
- Phương pháp đồ thị 
d.1 - Phương pháp trung bình: dùng khi mức thu hồi vốn hằng năm xem như 
bằng nhau 

 Trong trường hợp có mức thu hồi vốn trung bình năm là hiệu số giữa thu nhập 
(T) và chi phí (C) thì:  

    
CT
DVThv −

−
=  
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  Trong trường hợp đầu tư hợp lý hoá sản xuất thì phải tính bằng tiết kiệm chi 
phí (TKCP) do dự án đó mang  lại 

    
n

hv KTKCP
DVT
+

−
=  

 Trong trường hợp có mức khấu hao năm là lợi nhuận năm và chi phí khấu hao 

    
nn

hv KL
DVT

+
−

=  

 
 
Ví dụ 9:  

DÖÏ AÙN STT KHOẢN MỤC ÑÔN VÒ I II 
1 Voán ñaàu tö tr. ñoàng 100 100 
2 Thôøi gian söû duïng  naêm 4 4 
3 Chi phí khaáu hao tr. ñoàng 25 25 

4 
Lôïi nhuaän trung bình 
naêm tr. ñoàng 9 7 

5 Möùc hoaøn voán naêm tr. 
ñoàng/naêm

34 32 

6 Thôøi gian hoaøn voán naêm 2,94 3,13 
 Chọn dự án 1 có thời gian hoàn vốn nhỏ hơn 

d.2 - Phương pháp cộng dồn: dùng khi mức thu hồi vốn các năm khác nhau. 
Theo phương pháp này ta cộng dần mức hoàn vốn năm cho đến thời điểm k nào 
đó mà: 

     0
1

=−∑
=

VN
k

t
t  

 Khi đó kThv =  

 Còn  0
1

>−∑
=

VN
k

t
t  

  0
1

1
<−∑

+

=

VN
k

t
t  

 Ta nội suy tuyến tính hvT  ở trong giới hạn sau: 

     1+<< kTk hv  

 Trong đó:  
 Nt – mức hoàn vốn tại thời điểm t 
 V- Vốn đầu tư 
Ví dụ10: 
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DỰ AÙN STT KHOẢN MỤC ÑÔN VÒ I II 
1 Voán ñaàu tö  tr. ñoàng 100 100 
2 Thôøi gian söû duïng naêm 4 4 

3 Möùc hoaøn voán: 
tr. 

ñoàng/naêm     
4       Naêm thöù 1   40 20 
5       Naêm thöù 2   40 60 
6       Naêm thöù 3   20=100 90 
7       Naêm thöù 4   40 40=130
8 Thôøi gian hoaøn voán naêm 3 3,25 

 
d.3 - Phương pháp đồ thị: 

 
 

 
 Điều kiện và hạn chế khi áp dụng phương pháp: 

- Phương pháp tính thời gian hoàn vốn chỉ đề cập đến thời gian mà vốn đầu tư 
bỏ ra được hoàn lại; 

- Chưa tính đến yếu tố thời gian của chi phí và lợi nhuận. 
 Do vậy khi ra quyết định đầu tư cần phải kết hợp với các phương pháp khác để 
tránh sai lầm 

2. Phương pháp dùng nhóm chỉ tiêu động: 
 Phân tích hiệu quả tài chính của dự án đầu tư theo chỉ tiêu động là có tính đến 
giá trị theo thời gian của các chỉ tiêu chi phí và lợi ích trong khoản thời gian xem 
xét các dự án. 
 Xác định thời kỳ phân tích, so sánh phương án: các dự án phải được xem xét 
trong cùng một thời kỳ phân tích (cùng thời điểm, cùng thời gian hoạt động…). 

100 

  80 

  60 

  40 

  20 

   0 

 
0        1       2        3        4 Năm 

 

I 
II 

Mức 
hoàn vốn 
(%) 
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Một số khái niệm liên quan: 
Đầu tư bổ sung: Là hình thức đầu tư, nhưng thực chất là bổ sung cho 1 dự án 

nào đó với mục đích để các dự án nghiên cứu được đưa về cùng thời kỳ phân tích. 
Thời gian thu chi thực: là các thời điểm nào đó trong dòng thu chi t=0, 1, 2, …, 

n mà  các giá trị thu chi tiền mặt phát sinh. 
Thời điểm quy đổi: là thời điểm được chọn để các giá trị thu chi thực quy đổi về 

thời điểm chọn. Có 3 trường hợp chọn thời điểm quy đổi: 
- Thời điểm đầu kế hoạch t=0 (gọi là tính chiếc khấu) 
- Thời điểm cuối kỳ kế hoạch t=n (gọi là tính lũy tích) 
- Thời điểm bất kỳ nào đó, khi đó ta phải quy đổi dòng tiền mặt  về thời điểm 

chọn. 

 
a -  PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI: (Net Present Value – NPV) là 
phương pháp quy đổi các giá trị thu chi thực trong quá trình đầu tư về thời 
điểm ban đầu để so sánh đánh giá. 
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Trong đó: 
Nt – các khoản thu ở năm thứ t; 
Vt – các khoản chi ở năm thứ t; 
r -  suất thu lợi hay suất chiết khấu (%); 
D – giá trị thu hồi do thanh lý tài sản khi kết thúc thời gian tính toán của dự án. 
a.1 - Bài toán đánh giá các dự án đầu tư: 
Một dự án đầu tư được xem là đáng giá khi thoả mãn điều kiện sau: 

    0≥NPV  
 Ví dụ11: Một dự án  có số vốn đầu tư ban đầu (t=0) là 100 tr. đồng, giá trị hoàn 
vốn ở các năm được thể hiện trong bảng, giá trị thu hồi là 10 tr. đồng. Thời gian sử 
dụng là 5 năm, mức thu lợi là 8%.  
 

Năm 
thứ i 

Vốn đầu 
tư (tr. 

Hoaøn 
voán (tr. 

Giá trị thu 
hồi (tr. 

 Gía trò quy 
ñoåi  

 -3     -2     -1     0      1       2       3                                n           Thời gian 
Tính tích luỹ     →  0  ← Tính chiếc khấu 
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đồng) Đoàng) đồng) 1/(1+r)t 

 
(tr. ñoàng) 

0 100 0  1,000 -100,000 
1   20  0,926 18,519 
2   25  0,857 21,433 
3   30  0,794 23,815 
4   35  0,735 25,726 
5   35 10 0,681 30,645 

       P 20,135 
 
P=20,135  tr. đồng >0 , dự án đáng giá. 

a.2 - Bài toán lựa chọn dự án đầu tư:  
 Giả thiết là thị trường vốn là thị trường hoàn hảo, có những đặc điểm sau: 

- Nhu cầu về vốn luôn được thoả mãn và không bị ràng buộc hạn chế nào; 
- Lãi suất vay và cho vay là như nhau 

 Để các dự án khi so sánh được hoàn chỉnh, các dự án  phải cùng thời kỳ phân 
tích (cùng thời điểm, cùng thời gian hoạt động), về nguyên tắc cần có đầu tư bổ 
sung. Đầu tư bổ sung có thể là hình thức đầu tư thực sự hay đầu tư tài chính.  
 Dự án đựơc chọn phải thoả mãn 2 điều kiện: 

- Dự án phải đáng giá: 0>NPV  
- Dự án chọn : max→NPV   
Ta xét 2 trường hợp: 

 Trường hợp1: các dự án đầu tư có thời gian sử dụng bằng nhau thì ta xét theo 2 
điều kiện nêu trên. 
 Trường hợp 2: các dự án đầu tư có thời gian sử dụng khác nhau tiến hành: 

- Xác định bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) các khoảng thời gian của các dự 
án tham gia so sánh; 

- Tính NPV của các dự án với thời gian sử dụng của mỗi dự án là BSCNN; 
- Chọn dự án thoả mãn 2 điều kiện  trên 

 Ví dụ 12: 

DÖÏ AÙN CAÙC KHOAÛN CHI 
PHÍ ÑÔN VÒ I II 

Ñaàu tö ban ñaàu Tr. Ñoàng 20 35 
Chi phí haøng naêm Tr. Ñoàng 3 3,8 
Thu nhaäp haøng 
naêm Tr. Ñoàng 11 18 
Giaù trò coøn laïi Tr. Ñoàng 2  0 
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                                                    2 tr. đ                 11 tr. đ           2 tr. đ  
 
 0           1              2              3              4              5                 6 

Thôøi gian söû duïng Naêm 3 6 
Möùc laõi suaát % 10 10 

 BSCNN   về thời gian của 2 döï aùn laø 6 
 Dự án I 

 
 Chí phí đầu tư thêm ở năm thứ 3: 

         524,13
1,1
18

)1,01(
220

)1( 333
3 −=

−
=

+
+−

=
+

=
r

V
Vdtt  tr. đồng 

 Chí phí hàng năm: 
 

066,13355,4*3
1,0*)1,01(

1)1,01(3
)1(*
1)1(

6

6

6

6

−=−=
+

−+
−=

+
−+

=
rr

rAV cphn tr. đồng 

 Thu nhập hàng năm 

       908,47355,4*11
)1(*
1)1(
6

6

==
+
−+

=
rr

rAN tnhn  tr. đồng 

 Gía trị thu hồi 

    129,1
771,1
2

)1,01(
2

)1( 66
6 ==

+
=

+
=

r
D

D  tr. đồng 

    Tương tự với dự án II. ta có: 
    Hay ta có thể tính NPV theo công thức trên 

DÖÏ AÙN CAÙC KHOAÛN CHI PHÍ 
VAØ THU NHAÄP I II 

Chi phí ñaàu tö ban ñaàu -20 -35 
Chi phí ñaàu tö theâm -13,524 -26,296 
Chi phí haøng naêm -13,066 -16,550 
Thu nhaäp haøng naêm 47,908 78,395 
Giaù trò thu hoài 1,129 0 
NPV 2,447 0,549 

     
Chọn dự án I (thoả mãn 2 điều kiện trên) 

b -  PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI F 

                     3 tr. đ 
20 tr. đ                                   20 tr. đ 
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Ta có 
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Suy ra  
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Tương tự như phương pháp NPV, ta giải quyết bài toán: 
- Bài toán đánh giá dự án đầu tư: 

0>F  
- Bài toán lưa chọn dự án đầu tư: 

max
0

→
>

F
F  

Tương tự các bước tính toán cho 2 trường hợp các dự án có thời gian sử dụng 
bằng nhau và khác nhau 

c -  PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ PHÂN BỐ ĐỀU: 
Ta có: 
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Tương tự như phương pháp NPV, ta giải quyết bài toán: 

- Bài toán đánh giá dự án đầu tư: 
0>AW  

- Bài toán lựa chọn dự án đầu tư: 

max
0

→
>

AW
AW  

Tương tư các bước tính toán cho 2 trường hợp: 
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-  Các dự án có thời gian sử dụng bằng nhau 
-  Các dự án có thời gian sử dụng khác nhau 
d -  PHƯƠNG PHÁP THỜI GIAN HOÀN VỐN (Payback Period – PP) 

0
)1()1(

)(
0

=
+

+
+
−

= ∑
=

t
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t
t
tt

r
D

r
VN

P  

Dự án chọn    
    min→T  

 Với T - thời gian hoàn vốn 
Mục đích:  
- Xác định thời gian hoàn vốn 
- Đánh giá mức độ rủi ro của vốn đầu tư. 
Có 2 phương pháp tính T 
- Phương pháp cộng dồn 
- Phương pháp đồ thị 
d.1. Phương pháp cộng dồn: 
- Trường hợp D=0 
 Ta có 

    ∑
= +

−
=

T

t
t
tt

r
VN

P
0 )1(

)(  

Nếu P = 0 thì T - thời gian hoàn vốn 
Nếu 0≠P , lúc đó  ta có P(t) < 0; P(t +1) >0 và )1()( +<< tPPtP  hay 

1+<< tTt  
T được xác định theo công thức sau 

   
)()1(
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)()1(
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tPtP
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−+=  

 
Ví dụ 13: 

 
Naêm 
thöù  )(t  

Voán 
ñaàu tö 

(tr. 
ñoàng) 

Hoaøn 
voán 
(tr. 

đoàng) 

1/ tr)1( +  
vôùi 

r=14% 

Giaù trò 
quy ñoåi 

(tr. đoàng) 

Giaù trò cộng 
doàn P(t) 
(tr. đoàng) 

0 -130   1,000 -130,00 -130,00 
1   30 0,877 26,31 -103,69 
2   40 0,769 30,76 -72,93 
3   50 0,675 33,75 -39,18 
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4   50 0,592 29,60 -9,58 
5   20 0,519 10,38 0,80 

 

80,0)5(
58,9)4(

=
−=

P
P  

92,4
58,980,0

80,05 =
+

−=T  năm  hay 4 năm 11 tháng 12 ngày 

- Trường hợp D>0 
Ta có 

T
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Nếu P = 0 thì T - thời gian hoàn vốn 
Nếu 0≠P , lúc đó  ta có P(t) < 0; P(t +1) >0 và )1()( +<< tPPtP  hay 

1+<< tTt  
Tương tự như trên 
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          Trong đó t
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Ví dụ 14: Với số liệu ở ví dụ trên, thêm giả thiết: 

D1 = 80,5 tr. đồng 
D2 = 60,5 tr. đồng 
D3 = 50,5 tr. đồng 
D4 = 46,5 tr. đồng 
D5 =  30,5 tr. đồng 

Ta tính 
P(0) = -130 
P(1) = -130 + (30-0+80,5-0)/(1+0,14)1                             = -33,07 
P(2) = -33,07 + [40-0+60,5-80,5*(1+0,14)]/(1+0,14)2     = -26,353 
P(3) = -26,353 + [(50-0+50,5-60,5*(1+0,14)]/(1+0,14)3  = -5,071 
P(4) = -5,071 + [20-0+46,5-50,5*(1+0,14)]/(1+0,14)4       = +0,216 
Từ đó 
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96,3
071,5216,0

216,04 =
+

−=T  năm hay 3 năm 11 tháng 16 ngày 

d.2. Phương pháp đồ thị: tương tự đối với phương pháp thời gian hoàn vốn 
dùng chỉ tiêu  tĩnh 

e -  PHƯƠNG PHÁP TÍNH SUẤT THU LỢI NỘI TẠI (Internal Rate of 
Return - IRR) 

Suất thu lợi nội tại là lãi suất quy đổi mà trong đó giá trị hiện tại của thu 
nhập (hoàn vốn + giá trò thu hồi) của dòng tiền tệ bằng giá trị hiện tại của chi phí 

0
)1()1(0
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= ∑
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tt
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P  

Dự án chọn có   max→r  
Tìm IRR  

- Sử dụng Exel 
- Phương pháp nội suy: 
Bước 1: Chọn r1  bất kỳ và tính NPV(r1)  
Bước 2: Chọn r2 và tính NPV(r2) dùng cho r2 
- Nếu NPV(r1) > 0 chọn r2 > r1 
- Nếu NPV (r1)<0 chọn r2 < r1 

Tính NPV(r2) 
Bước 3: Tính r3 

)()(
)()(

12

12
113 rNPVrNPV

rrrNPVrr
−
−

+=  

- Nếu NPV(r3)   0 thì IRR = r3 

- Nếu NPV(r3)  chưa  0 thì tiến hành tương tự như bước 2 

Ví dụ15: Một C.ty có dự án mua một xe bơm BT giá 80.000 USD, và với xe 
này trong 5 năm, mỗi năm công ty  thu được 20.000 USD và giá trị thu hồi sau 
năm thứ 5 là 10.000 USD. C.ty có nên mua hay không nếu suất thu lợi của Cty là 
10%. 

Bước 1: Chọn r1= 9%  
Tính NPV(r1) 
Năm thứ t Dòng tiền tệ 1/ tr )1( 1+  Giá trị quy đổi 

0 -80.000 1 -80.000 
1 20.000 0,917 18.349 
2 20.000 0,842 16.834 
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3 20.000 0,772 15.444 
4 20.000 0,708 14.169 
5 20.000+10.000=30.000 0,650 19.500 

   NPV = 4.292 
  Bước 2: NPV (r1)>0, do vậy  r2 > r1, ta chọn r2 = 12% 

Tính NPV(r2) 
Năm thứ t Dòng tiền tệ 1/ tr )1( 2+  Giá trị quy đổi 

0 -80.000 1 -80.000 
1 20.000 0,893 17.857 
2 20.000 0,797 15.944 
3 20.000 0,712 14.236 
4 20.000 0,636 12.710 
5 20.000+10.000=30.000 0,567 17.023 

   NPV = -2.230 
Bước 3:  

%111098,0
230.2292.4
09,012,0292.409,03 ≈=

−
−

+=r  

NPV(r3)=147,5 (có thể xem tiến gần đến 0) nên IRR = r3 = 11% 
Và IRR = 11% > 10% (lãi suất mong muốn), do vậy nên mua xe bơm BT 

e.1. Bài toán so sánh dự án loại bỏ nhau: 
Các bước tiến hành:  
Bước 1: 
- Xác định thời kỳ phân tích của dự án (quy đổi các dự án về cùng thời điểm 

tính toán và cùng thời gian hoạt động với giả thiết là thị trường vốn hoàn 
hảo) 

- Tính suất thu lợi nội tại của dự án chênh lệch IRRCL  (hay dự án bổ sung); 
Nếu TCCL IRRIRR > , chọn dự án có vốn đầu tư lớn (chi phí lớn) 

Nếu TCCL IRRIRR < , chọn dự án có vốn đầu tư nhỏ (chi phí nhỏ). 

Ví dụ16: So sánh 2 dự án trong bảng sau, có  mức thu lợi mong muốn (IRRTC ) là 
13% 
  Chọn r1 = 10% và r2= 15% 

Giaù trò thu chi (tr. 
ñoàng) 

Năm 
thứ  
t Döï Döï Cheänh 

1/ tr )1( 1+
Giaù trò quy 

ñoåi 
cuûa DA 

1/ tr )1( 2+  
Giaù trò 
quy ñoåi 
cuûa DA 
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  aùn I aùn II leäch cheânh 
leäch (tr. 
ñoàng) 

cheânh 
leäch (tr. 
ñoàng) 

0 -150 -100 -50 1,000 -50,000 1,000 -50,000 
1 40 25 15 0,909 13,636 0,870 13,043 
2 30 25 5 0,826 4,132 0,756 3,781 
3 50 30 20 0,751 15,026 0,658 13,150 
4 40 20 20 0,683 13,660 0,572 11,435 
5 25 15 10 0,621 6,209 0,497 4,972 

NPV cuûa döï aùn cheânh leäch 2,664   -3,619 
 

Bước 3:  

121,0
664,2619,3
1,015,0664,21,03 =

−−
−

−=r  

129,0)(%1,12 33 −=→= rNPVr  

Bước 4: Tính r4 theo r1 và r3 

12,0
664,2129,0
1,0121,0664,21,04 =

−−
−

−=r  

 
001,0)(%12 44 −=→= rNPVr  # 0 

IRRCL = r4 = 12% 
 
So sánh IRRCL <IRRTC, nên chọn dự án II 

Ưu điểm: 
- Có tính đến sự biến động của các chỉ tiêu theo thời gian và tính toán cho cả 

đời dự án. 
- Hiệu quả được biểu diễn dưới dạng số tương đối và có so với một trị số hiệu 

quả tiêu chuẩn. 
- Có thể tính đến nhân tố trượt giá và lạm phát bằng cách thay đổi các chỉ tiêu 

của dòng tiền tệ thu chi qua các năm và suất thu lợi. 
- Thường được dùng phổ biến trong kinh doanh. 

Nhược điểm: 
- Phương pháp này chỉ cho kết quả chính xác với điều kiện thị trường vốn 

hoàn hảo, một điều khó đảm bảo trong thực tế. 
- Khó ước lượng chính xác các chỉ tiêu cho cả đời dự án. 
- Việc tính toán trị số IRR tương đối phức tạp, nhất là với đòng tiền tệ đổi dấu 

nhiều lần. 
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Trong một số trường hợp khi so sánh theo chỉ tiêu IRR nhưng về thực chất 
vẫn phải ưu tiên theo chỉ tiêu NPV.   

 
 
 
 
 

Chương 5 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

 
I . KHÁI NHIÊM VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC THIẾT KẾ  
1.  Khái niệm về thiết kế 
Công tác thiết kế thuộc về giai đoạn thực hiện dự án ban đầu của công trình cần 

xây dựng, bao gồm một số công việc chủ yếu như: 

- Lập và duyệt các phương án thiết kế công trình. 

- Tổ chức quản lý công tác thiết kế.v.v.. 
Quá trình thiết kế bao gồm: 

- Giai đoạn tiền thiết kế (lập dự án đầu tư, thiết kế tiền khả thi và thiết kế khả 
thi); 

- Giai đoạn thiết kế chính thức; 

- Giai đoạn sau thiết kế (giám sát tác giả, theo dõi thực hiện xây dựng trên 
thực địa để điều chỉnh và bổ sung thiết kế)  

2. Ý nghĩa của công tác thiết kế 
Chất lượng công tác thiết kế có vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả của 

vốn đầu tư.  

- Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chất lượng thiết kế quyết định việc sử 
dụng vốn đầu tư tiết kiệm, hợp lý, kinh tế hay chưa.  

- Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, chất lượng công tác thiết kế có ảnh 
hưởng lớn đến chất lượng công trình tốt hay chưa tốt, điều kiện thi công thuận lợi 
hay khó khăn, tốc độ thi công nhanh hay chậm, giá thành công trình hợp lý hay 
không v.v.. 

- Trong giai đoạn kết thúc đầu tư, chất lượng thiết kế có vai trò chủ yếu 
quyết định việc khai thác, sử dụng công trình an toàn, thuận lợi hay nguy hiểm khó 
khăn.  
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Tóm lại, thiết kế xây dựng là khâu quan trọng hàng đầu trong hoạt động đầu 
tư XDCB. Nó có vai trò chủ yếu quyết định hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 
đầu tư 

II . TỔ CHỨC CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG 
1. Những nguyên tắc thiết kế xây dựng 

- Giải pháp thiết kế phải cụ thể hoá tốt nhất chủ trương đầu tư; 

- Khi lập phương án thiết kế phải xem xét toàn diện các mặt kỹ thuật, kinh tế 
- tài chính, thẩm mỹ, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng; 

- Khi lập dự án các phương án thiết kế phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
các mặt: tiện nghi, bền chắc, kinh tế và mỹ quan; 

- Phải tôn trọng trình tự chung của quá trình thiết kế phương án là trước hết 
phải đi từ các vấn đề chung và sau đó mới đi vào giải quyết các vấn đề cụ thể; 

- Phải đảm bảo tính đồng bộ và hoàn chỉnh của giải pháp thiết kế, đảm bảo 
mối quan hệ ăn khớp giữa các bộ phận của thiết kế, giữa thiết kế và thực hiện xây 
dựng trên thực tế; 

- Phải dựa trên các tiêu chuẩn, định mức và thiết kế có cơ sở khoa học và tiến 
bộ, xác định đúng mức độ hiện đại của công trình xây dựng; 

- Phải lập một số phương án để so sánh và lựa chọn phương án tốt nhất.  
2. Các bước thiết kế xây dựng công trình: (điều 54 Luật xây dựng) 

- Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ 
thuật và thiết kế bản vẽ thi công. 

- Tuỳ theo tính chất, quy mô của từng loại công trình, thiết kế xây dựng công 
trình có thể lập một bước, hai bước hoặc ba bước như sau: 

a. Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công 
trình quy định chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

b. Thiết kế hai bước bao gồm thiết kế cơ sở và bước thíêt kế bản vẽ thi công 
được áp dụng đối với công trình qu định phải lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình; 

c. Thiết kế ba bước bao gồm bước tiết kế cơ sở, bước tiết kế kỹ thuật và bước 
thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án 
đầu tư và có quy mô phức tạp. 

- Đối với công trình phải thực hiện thiết kế hai bước trở lên. Các bước thiết 
kế tíêp theo chỉ được triển khai thực hiện trên cơ sở thiết kế trước đã được phê 
duyệt. 

- Việc thiết kế xây dựng phải tuân theo quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ 
thuật xây dựng do Nhà nước ban hành và tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng của nước 
ngoài được quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng. 
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III . NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ THIẾT KẾ 
1 . Nội dung hồ sơ thiết kế sơ bộ 

Thiết kế sơ bộ là các tài liệu thể hiện trên thuyết minh và bản vẽ về quy 
hoạch, kiến trúc, kết cấu, bố trí hệ thống kỹ thuật và công nghệ, cụ thể hoá các yếu 
tố đã nêu trong nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nội dung hồ sơ thiết kế 
sơ bộ gồm: 

a. Phần thuyết minh 

- Căn cứ để lập thiết kế sơ bộ 

- Các nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi; 

- Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công nghệ; 

- Điều kiện tự nhiên và kỹ thuật: địa hình, địa chất công trình, khí tượng, thuỷ 
văn, động đất tại khu vực xây dựng, tác động của môi trường, hiện trạng chất 
lượng công trình, công trình kỹ thuật hạ tầng... 
    a.1  Thuyết minh thiết kế công nghệ 

- Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ, các thông số kỹ thuật và các 
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu; 

- Phương án bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành... 
    a.2 Thuyết minh thiết kế xây dựng 

- Phương án kiến trúc phù hợp quy hoạch, công nghệ, yêu cầu sử dụng và 
cảnh quan môi trường...; 

- Phương án xây dựng: gia cố nền, móng, kết cấu chịu lực chính, cơ điện, 
công trình kỹ thuật hạ tầng...; 

- Khối lượng sơ bộ các công tác xây lắp, vật tư vật liệu, máy móc thiết bị... 
chủ yếu của công trình. 

a.3 Phân tích kinh tế - kỹ thuật 

- Các căn cứ xác định tổng mức đầu tư; 

- So sánh, lựa chọn phương án công nghệ và xây dựng. 
b. Phần bản vẽ 

- Mặt bằng hiện trạng và vị trí công trình trên bản đồ; 

- Bố trí tổng mặt bằng (nêu rõ diện tích chiếm đất, diện tích xây dựng, mật độ 
xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng.. ); 

- Phương án kiến trúc: mặt bằng, các mặt đứng và các mặt cắt chính của công 
trình; phối cảnh công trình; mô hình (nếu cần thiết); 

- Phương án xây dựng: gia cố nền, móng, kết cấu chịu lực chính, cơ điện, 
công trình kỹ thuật hạ tầng...; 
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- Phương án bố trí dây chuyền công nghệ; 

- Phương án bảo vê môi trường, phòng chống cháy, nổ, an toàn vận hành... 
2 . Nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán 

Thiết kế kỹ thuật (thiết kế triển khai) là các tài liệu thể hiện trên thuyết minh 
và bản vẽ được phát triển trên cơ sở thiết kế sơ bộ được duyệt cùng báo cáo nghiên 
cứu khả thi. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo đủ điều kiện lập tổng dự toán, hồ 
sơ mời thầu và triển khai lập bản vẽ thi công. 

2.1  Phần thuyết minh (chi tiết hơn so với thiết kế sơ bộ) 
a. Thuyết minh thiết kế công nghệ 
b. Thuyết minh thiết kế xây dựng 

2.2   Bản vẽ. (chi tiết hơn so với thiết kế sơ bộ) 
2.3   Phần tổng dự toán 
3 . Nội dung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dư toán 

Thiết kế bản vẽ thi công là các tài liệu thể hiện trên bản vẽ được lập trên cơ 
sở thiết kế kỹ thuật được duyệt, công nghệ và biện pháp thi công phù hợp với các 
yêu cầu đặt ra. 

IV . CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ: 
Để đảm bảo tính có thể so sánh được của các phương án cần tuân theo 

những nguyên tắc sau: 

- Các chỉ tiêu đưa ra so sánh cần có đủ cơ sở khoa học và dựa trên một 
phương pháp thống nhất. 

- Khi so sánh phải chú ý nhân tố thời gian, nghĩa là phải quy dẫn các chi phí 
bỏ ra các thời điểm khác nhau về cùng một thời điểm tính toán. 

1. Đối với công trình công nghiệp: 
a . Các chỉ tiêu về vốn đầu tư: 

- Tổng vốn đầu tư 

     KMXL VVVV ++=  

- Suất vốn đầu tư 

     QVv /=  
Trong đó: 

 V - tổng vốn đầu tư; 
 VXL - vốn đầu tư xây lắp; 
 VM - vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị; 
 VK – Chi phí cơ bản khác 
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 v- suất vốn đầu tư; 
 Q- số lượng sản phẩm sản xuất ra. 

- Cơ cấu vốn đầu tư: 

      100*)/( VVK XL=  

 
 

 

100*)/( VVK K=  

- Chi phí quy đổi 

min* →+= ZVECqd  

Trong đó:  
E- hệ số hiệu quả vốn đầu tư; 
Z- giá thành sản phẩm. 

- Các hệ số khác: 

XDXDSDSXXD DFFFGK ;;;/=  

Trong đó:  
GXD – giá trị dự toán của toàn bộ công trình; 
FSX - phần diện tích dành cho sản xuất = DT dành cho máy móc+diện tích 
dành cho công nhân thao tác (kể cả hành lang dành cho giao thông ngang và 
cầu thang dành cho giao thông đứng) 
FSD - diện tích dành cho sử dụng = DT dành cho sản xuất + DT dành cho 
kho + Dt văn phòng; 
FXD - được giới hạn bởi các mặt ngoài của tường bao che ở tầng trệt kể cả 
bậc thềm và lối đi ra vào. 
DXD – khối tích xây dựng - tổng DT xây dựng * chiều cao tương ứng. 

b . Các chỉ tiêu về mặt bằng và về hình khối: 
Các chỉ tiêu này giúp xem xét tính hợp lý của hồ sơ thiết kế về mặt bằng và 

về hình khối. 
 Hệ số xây dựng (mật độ xây dựng): 

Chỉ tiêu này cho ta tỷ trọng của phần diện tích dành cho xây dựng trên tổng 
diện tích dành cho xây dựng 

KXD=FXD/F chiếm đất 

Trong đó:  

100*)/( VVK M=
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FXD - diện tích xây dựng được tính theo mép ngoài của tường ngoài (hay 
mép ngoài của móng tường ngoài nếu ở tầng l) bao gồm diện tích sử dụng (kể cả 
diên tích cầu thang và hành lang chung cho toàn nhà) và diện tích kết cấu.; 

F chiếm đất - diện tích đất được phép xây dựng. 
 Hệ số mặt bằng: 

Chỉ tiêu này cho ta tỷ trọng của phần diện tích dành cho sản xuất trên phần 
diện tích sử dụng hay diện tích xây dựng 

KMB=FSX/FXD 
KMB=FSX/FSD 

Hay 
KMB=Chu vi/FXD 

Trong đó: Chu vi - tổng chu vi theo mặt bằng các hạng mục công trình 
KMB – cho biết sự tối ưu hoá trong việc lựa chọn hình dạng mặt bằng. 

 Hệ số khối tích: 
Chỉ tiêu này cho biết chiều cao thông thoáng trung bình của toàn bộ công 

trình 
KKT=DXD/FSX 

Trong đó: 

     ii
XDXD HFD *=  

Với:  
DXD - khối tích xây dựng; 

−i
XDF diện tích sử dụng của tầng thứ i; 

Hi - chiều cao của tầng thứ i. 
Trong trường hợp trong một tầng lại có nhiều chiều cao khác nhau ứng với 

mỗi phòng ta phải tính khối tích cho từng phòng  rồi cộng chúng lại với nhau. 
 Hệ số kết cấu 

Chỉ tiêu này cho ta biết phần diện tích dành cho tường (tường bao che và 
tường ngăn) và cột trên tổng diện tích xây dựng 

KKC=FKC/FXD 

Trong đó: FKC là tổng diện tích của các kết cấu bị cắt qua tại các mặt bằng kiến 
trúc (diện tích các tường ngăn, tường bao che và cột trên mặt bằng của các tầng). 

KKC là hệ số vật liệu bao che càng nhỏ sẽ càng tốt.  
 Hệ số khác: 
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Chỉ tiêu này cho biết phần diện tích tương ứng để sản xuất ra một sản phẩm 
trong một năm 

K khác=FSX;FSD;FXD/Q 
Trong đó: Q khối lượng sản phẩm do công trình khi đưa vào sản xuất trong một 

năm. 
c . Các chỉ tiêu về hao phí lao động sống và nguyên vật liệu chủ yếu: 

 Lao động sống: 
Lượng hao phí lao động để tạo ra 1m2 (FXD)hay 1m3 (DXD) 

XDXDSXi DFFNK ;;/∑=  

Giá thành một công lao động để xây dựng công trình 

∑= iXD NGK /  

Trong đó: 

∑ iN  - tổng hao phí lao động để xây dựng công trình 

GXD – giá trị dự toán của công trình 
 Đối với nguyên vật liệu: 

Khối lượng bình quân một loại vật liệu i cho 1m2 (FXD) hay 1m3 (DXD) 

XDXDSXVL DFFiQK ;;/=  

Chi phí về vật liệu bình quân cho 1m2 (FXD) hay 1m3 (DXD) 

XDXDSXXL DFFGK ;;/=  

Trong đó: 
QVL

i- khối lượng của vật liệu thứ i 
GVL - tổng giá trị của vật liệu xây dựng cho công trình 

d . Các chỉ tiêu về trình độ lắp ghép 

100*)/( GGK LG=  

Trong đó: GLG là giá trị các cấu kiện lắp ghép 
2. Đối với công trình dân dụng: 
Tương tự như đối với công trình công nghiệp ta có các chỉ tiêu sau: 

- Giá trị dự toán công trình 

- Giá thành 1 căn hộ 

- Giá thành 1m2 FXD 

- Giá thàng 1m2 F ở 
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- Giá thành 1m2 FSD 

- Giá thành 1m3 DXD 
a. Các chỉ tiêu về mặt bằng và hình khối: 

 Hệ số mặt bằng 
K0=Fở/FXD                          (0.5-0.6) 
K1=Fở/FSD                          (0.67-0.75) 

 Hệ số khối tích xây dựng 
K2=DXD/Fở                          (5-7) 

DXD - khối tích xây dựng bằng diện tích xây dựng nhân với chiều cao nhà. 
Chiều cao nhà được tính bằng chiều cao các tầng cộng lại, chiều cao tầng là 
khoảng cách từ mặt sàn lang dưới đèn mặt sàn tầng trên, riêng tầng trên cùng thì 
đó là khoảng cách từ mặt sàn tới đáy trần. 

 Hệ số chu vi 
K3=chu vi/FXD                    (0.1-0.2) 

 Hệ số cầu thang 
K4=TCT/FXD                         (0.057-0.1)  

 Hệ số kết cấu 
K5=FKC/FXD                         (0.15-0.2)  

Trong đó: 
FXD - diện tích mặt cắt ngang sát mặt đất giới hạn bởi mặt ngoài của những 

bức tường, của những dãy cột có mái che và cầu thang ngoài nhà của mặt bằng 
tầng một, kể cả lối đi ra vào. 

Fở - diện tích ở là tổng diện tích của các phòng ở, phòng làm việc, phòng 
sinh hoạt chung, diện tích tủ tường trong phòng ở và l/2 diện tích lô gia hoặc diện 
tích ban công nêu lô gia và ban công đó có cửa thông với phòng ở. Chỉ tính phần 
diện tích lọt lòng của các phòng kể cả tủ tường và dưới cầu thang trong nhà. 

Fphụ - tổng diện tích của bếp, buồng vệ sinh, kho, ban công, l/2 lôgia, l/2 
ban công, sân phơi tiền sảnh, hành lang, (không gồm diên tích cầu thang và hành 
lang chung cho toàn nhà nếu có) 

FCT - diện tích trên mặt bằng của cầu thang trừ đi phần diện tích trên mặt 
bằng tương ứng với khoảng cách từ mặt sàn đến phần dưới cầu thang bằng 1,6m 

FKC - tổng diện tích các tường ngăn và tuờng bao che và cột trên các mặt 
bằng của các tầng. 
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3. Đối với công  trình cầu đường: 
a. Công trình đường  ôtô: 

- Hiệu quả tài chính và hiệu qủa kinh tế xã hội 

- Khả năng thông xe tính cho 1 đơn vị thời gian 

- Chiều dài, chiều rộng tuyến đường với các vùng phục vụ 

- Tốc độ của xe và sức chịu tải của đường 

- Hệ số gãy khúc: L/Lcb 
+ L: tổng chiều dài toàn tuyến đường 
+ Lcb: Khoảng cách theo đường chim bay, từ điểm đầu đến điểm cuối 

đường 

- Số lần ngoặt bình quân cho 1 km đường 

- Bán kính các đường vòng bình quân cho 1 km đường 

- Tổng chiều dài các đoạn đường có độ dốc lớn nhất. 

- Số lượng cầu và tổng số chiều dài cầu qua sống, cầu vượt, đường hầm… 

- Chi phí khai thác và sử dụng đường 
b. Công trình cầu 

Một số chỉ tiêu thường được dùng để đánh gía: 

- Chi phí xây dựng và khai thác cầu 

- Hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội 

- Khả năng lưu thông xe, chiều rộng, chiều dài, sức chịu tải… 

1,
6m

 

FCT Fở 

MẶT CẮT CẦU THANG 

MẶT BẰNG CẦU THANG 
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- Thời gian thi công cầu 

- Độ bền và tuổi thọ của công trình cầu 

- Tính chống xâm thực của mố và trụ cầu.. 
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Chương 6 
VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 

 
I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA 

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 
Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ các loại tài sản cố 

định và tài sản lưu động của doanh nghiệp tồn tại dưới các hình thức khác nhau, 
được sử dụng vào mục đích sản xuất và kinh doanh để sinh lợi cho doanh nghiệp, 
nó gồm: nguồn nguyên vật liệu, tài sản cố định sản xuất, nhân lực, thông tin, uy 
tín.  

 Theo ý nghĩa của vốn, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng 
gồm: 

- Vốn pháp định của doanh nghiệp Nhà nước là vốn tối thiểu phải có dể thành 
lập doanh nghiệp do pháp luật quy định cho từng loại nghề; 

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp Nhà nước là số vốn ghi trong điều lệ của 
doanh nghiệp Nhà nước; 

- Vốn huy động của doanh nghiệp Nhà nước là số vốn do doanh nghiệp Nhà 
nước huy động dưới các hình thức như: phát hành trái phiếu, nhận vốn liên kết, 
vay của các tổ chức và cá nhân để kinh doanh. 

 Theo tính chất hoạt động thì vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây 
dựng gồm: 

- Vốn cố định (tài sản cố dịnh); 

- Vốn lưu động. 
 Theo hình thức tồn tại thì vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây 

dựng gồm: 

- Vốn dưới dạng hiện vật như: tài sản cố định sản xuất và một bộ phận của 
vốn lưu động; 

- Vốn dưới dạng tiền; 

- Vốn dưới dạng khác: ngân phiếu, nhãn hiệu, thông tin. 
II VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 
1. Khái niệm và đặc điểm của vốn cố dịnh 

Vốn của doanh nghiệp bao gồm tất cả các yếu tố phục vu sản xuất - kinh 
doanh của doanh nghiệp như: vốn cố định, vốn lưu động, nhân lực, thông tin, các 
bí quyết công nghệ.  

Vốn trong doanh nghiệp được chia làm hai loại là vốn cố định và vốn lưu 
động. 
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Vốn cố định là một bộ phận của vốn sản xuất, bao gồm toàn bộ tài sản cố 
định hữu hình và tài sản cố định vô hình. 

Vốn cố định là số vốn ứng trước đề mua sắm, xây dựng các tài sản cố 
định… 

Đặc điểm của tài sản cố định: 

- Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất - kinh doanh cho đến khi 
tài sản cố định hết niên hạn sử dụng; 

- Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. giá trị của vốn cố định 
dược chuyển dần vào trong giá thành sản phẩm mà chính vốn cố định đó sản xuất 
ra thông qua hình thức khấu hao mòn tài sản cố định, giá trị chuyển dần đó tương 
ứng với mức độ hao mòn thực tế của tài sản cố định. 

2. Phân loại và cách nhận biết tài sản cố định 
a. Tài sản cố định hữu hình: 

Tài sản cố định hữu hình: là bộ phận tư liệu sản xuất giữ chức năng là tư 
liệu lao động có tính chất vật chất, chúng có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, 
tham gia vào quá trình sản xuất nhiều lần, nhưng vân giữ nguyên hình dáng hiện 
vật ban đầu và giá trị của chúng được chuyển dần vào gía trị của sản phẩm mà 
chính tài sản cố định đó sản xuất ra, do đó giá trị tài sản cố định bị giảm dần tuỳ 
theo mức độ hao mòn của chúng.  

Trong quá trình sản xuất tài sản cố định hữu hình gồm: 

- Đất; 

- Nhà cửa, vật kiến trúc; 

- Máy móc thiết bị; 

- Phương tiện vận tải, truyền dẫn cấp điện, nước, thông tin; 

- Thiết bị, dụng cụ quản lý; 
b. Tài sản cố định vô hình: 

Tài sản cố định vô hình: là tài sản không có hình dáng vật chất, chúng được 
thể hiện bằng một lượng tiền tệ nào đó được đầu tư, hoặc đó là lợi ích, các nguồn 
có tính kinh tế mà giá trị của chúng xuất phát từ các đặc quyền của doanh nghiệp, 
chúng có liên quan đến nhiều chu kỳ sản xuất và giá trị của chúng giảm dần do 
được chuyển vào giá trị của sản phẩm sản xuất ra. 

Trong quá trình sản xuất tài sản cố định vô hình gồm: 

- Chi phí thành lập doanh nghiệp: chi phí điều tra, khảo sát, lập dự án thành 
lập doanh nghiệp, chi phí hội họp, giao dịch; 

- Chuẩn bị sản xuất - kinh doanh; 

- Giá trị bằng phát minh - sáng chế 
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- Chi phí nghiên cứu và phát triển; 

- Chi phí mua bằng phát minh - sáng chế, bản quyền, bí quyết công nghệ, 
chuyển giao công nghệ; 

- Chi phí lợi thế thương mại về vị trí hay uy tín của doanh nghiệp. mà doanh 
nghiệp phải trả khi thành lập hay sát nhập; 

- Các tài sản cố định vô hình khác như quyền đặc nhượng, quyền thuê nhà, 
độc quyền sản xuất kinh doanh. 

c. Các tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định: 
Những tư liệu lao động có tính vật chất và những khoản đầu tư phải thoả 

mãn đồng thời hai tiêu chuẩn:  

- có giá trị đủ lớn từ > 10 triệu đồng Việt Nam,  

- có thời gian sử dụng đủ lớn > 1 năm; 
Những tư liệu lao động không đủ hai điều kiện trên gọi là vật rẻ tiền mau 

hỏng. 
3. Đánh giá tài sản cố định theo chỉ tiêu giá trị 
a. Đánh giá theo nguyên giá của tài sản cố định 

Đánh giá tài sản cố định theo nguyên giá mua sắm ban đầu là toàn bộ chi 
phí thực tế bằng tiền bạc đã chi ra để có được tài sản cố định tại thời điểm đưa tài 
sản cố định vào sử dụng. 

Công thức xác định : 
GB=G0 + CVC + CLĐ + CĐK + CSCHĐH 

Trong đó: 
  G0 - Giá gốc nơi mua. 
Cv - Chi phí vận chuyển. 
CLĐ - Chi phí lắp đặt. 
CĐK - Chi phí đăng ký. 
C SCHĐH - Chi phí sữa chữa, hiện đại 

b. Đánh giá lại tài sản cố định theo nguyên giá đã trừ khấu hao: là giá trị còn 
lại của tài sản cố định trong sổ kế toán doanh nghiệp. 

B
CB

B

N

i
iBCL G

nM
GAGG .

100
.

1
−=−= ∑

=
 

Trong đó: 

∑
=

N

i
iA

1
  tổng số tiền đã khấu hao từ khi sử dụng; 

Ai  số tiền trích khấu hao năm thứ i; 
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MCB mức khấu hao cơ bản hàng năm,(%); 
n - số năm sử dụng tài sản cố định. 

c. Đánh giá tài sản cố định theo gía đánh giá lại 
Giá trị đánh giá lại là nguyên giá tài sản cố định được đem đánh giá lại theo 

mặt bằng giá hiện hành tại thời điểm đánh giá với cùng loại tài sản cố định ấy 
trạng thái mới nguyên. Do tiến bộ khoa học kỹ thuật giá đánh lại tài sản cố định 
thường thấp hơn giá trị ban đầu. Tuy nhiên trong trường hợp có biến động giá cả, 
tỷ giá hối đoái (với tài sản cố định mua bằng ngoại tệ) thì giá đánh lại có thể cao 
hơn giá trị ban đầu của tài sản cố định.  

d. Giá trị đánh giá lại đã khấu hao  
Giá trị đánh giá lại đã khấu hao là giá trị còn lại của tài sản cố định trong sổ 

kế toán doanh nghiệp sau khi đánh giá lại. 
4. Hao mòn tài sản cố định 

Hao mòn là sự giảm dần giá trị của tài sản cố định.  
Có hai hình thức lao mòn là hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. 

a. Hao mòn hữu hình: 
Hao mòn hữu hình là dạng hao mòn bề mặt vật chất dẫn đến sự giảm sút về 

chất lượng và tính năng kỹ thuật ban đầu của tài sản cố định. Tài sản cố định bị 
hao mòn hữu hình dẫn tới cuối cùng tài sản cố định không sử dụng được nữa. 

Nguyên nhân gây hao mòn hữu hình: 

- - Các yếu tố về chế tạo, xây lắp: chất lượng đồ án thiết kế, chất lượng 
nguyên vật liệu dùng để chế tạo, xây lắp; trình độ chế tạo, lắp ráp: 

- Các yếu tố thuộc về quá trình sử dụng: điều kiện làm việc của tài sản cố 
định là cố định hay di động, trong nhà hay ngoài trời; mức độ sử đụng; chế độ làm 
việc; trình độ sử dụng tài sản cố định của người công nhân; chất lượng nguyên, 
nhiên liệu mà tài sản cố định sử dụng; chế độ bảo quản, giữ gìn; 

- Các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên: môi trường sử dụng, nhiệt độ, đô 
ẩm, không khí, tác động của các yếu tố hoá học. 

b. Hao mòn vô hình 
 Hao mòn vô hình là sự giảm giá của tài sản cố định theo thời gian, do hai 

nguyên nhân:  

- Do năng suất lao động xã hội ngày càng tăng nên giá trị tài sản cố định ngày 
càng rẻ đi,  

- Do tiến bộ khoa học - kỹ thuật phát triển, công cụ máy móc, thiết bị ngày 
càng hiện đại hơn  

 Các biện pháp làm giảm tổn thất hao mòn tài sản cố định: 
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- Nâng cao trình độ sử dụng tài sản cố định về thời gian và cường độ trong 
giới hạn kỹ thuật cho phép.  

- Nâng cao chất lượng và hạ giá thành chế tạo, xây lắp tài sản cố định;  

- Tổ chức tốt công tác bảo quản và giữ gìn và sửa chữa tài sản cố định.  
 Có ba hình thức tổ chức bảo quản, sửa chữa tài sản cố định: 

- Sửa chữa nhỏ (sửa chữa thường xuyên - tiểu tu) hình thức này chỉ là thay 
thế các chi tiết mau hỏng mà không phải ngừng sản xuất 

- Sửa chữa vừa (trung tu) là sửa chữa với khối lượng lớn hơn, sửa chữa những 
bộ phận và chi tiết mà kỳ hạn sử dụng của nó lớn hơn sửa chữa nhỏ; điều chỉnh lại 
độ chính xác, khôi phục lại tính năng kỹ thuật ban đầu của tài sản cố định. 

- Sửa chữa lớn tài sản cố định (đại tu là tu sửa, khôi phục lại tính năng kỹ 
thuật ban đầu của tài sản cố định. Thời gian này tài sản cố định phải ngừng sản 
xuất). 

5. Khấu hao tài sản cố định 
a. Khái niệm và ý nghĩa của khấu hao tài sản cố định 

Khấu hao tài sản cố định là sự phân bố một cách có hệ thống từ nguyên giá 
tài sản cố định vào chi phí hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm bù đắp chi phí 
ban đầu để tạo ra tài sản cố định. 
Khấu hao tài sản cố định có hai loại là khấu hao cơ bản và khấu hao sữa chữa lớn. 

- Khấu hao cơ bản: nhằm tái sản xuất giản đơn tài sản cố định. 

- Khấu hao sửa chữa lớn: nhằm tái sản xuất bộ phận tài sản cố định, là quá 
trình tích luỹ tiền bạc nhằm khôi phục lại từng phần giá trị sử đụng của tài sản cố 
định sau môi lần sửa chữa lớn. 

K = GB +S+GT.D –GTL = (GB +GT.D –GTL)+S 
Trong đó: 

K - tổng số tiền cần khấu hao của mỗi tài sản cố định. 
GB - giá trị ban đầu của tài sản cố định (giá gốc dùng để tính toán). 
GT.D- giá trị của các công việc liên quan đến việc tháo dở, vận chuyển tài 

sản cố định. 
GTL - giá trị thanh lý của tài sản cố định (giá trị đào thải) là số tiền thu hồi 

được sau khi thanh lý tài sản cố định. 
S - tổng chi phí sửa chữa lớn trong suốt đời tài sản cố định (khấu hao sửa 

chữa lớn). 
S = (Chi phí sửa chữa một lần) x (số lần sữa chữa lớn). 
(GB + G T.D –GTT) - khấu hao cơ bản. 

6. Tiền trích khấu hao: 
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Tiền trích khấu hao là số tiền được tính toán dựa vào tổng số tiền khấu hao 
và thời gian phục vụ của tài sản cố định. Tiền trích khấu hao được xác định bằng 
công thức: 

SCL
K

CB
K

TLDTB
K TT

N
S

N
GGG

T +=+
−+

= .  

Trong đó: 
CB

KT  là tiền trích khấu hao cơ bản. 
SCL

KT  là tiền trích khấu hao sửa chữa lớn. 

7. Mức khấu hao 
Mức khấu hao là tỷ lệ % giữa tiền trích khấu hao và glá trị ban đầu của tài 

sản cố định. 
Mức khấu hao cũng có hai loại là mức khấu hao cơ bản (MCB) và mức khấu 

hao sửa chữa lớn (M SCL). 
- Mức khấu hao cơ bản:   

BGN
GGG

M TLDTB
CB .

. −+
=  

- Mức khấu hao sửa chữa lớn:  

B
SCL GN

SM
.

=  

 
III VỐN LƯU ĐỘNG (VLĐ) CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 
1. Khái niệm 

VLĐ của doanh nghiệp xây dựng là toàn bộ số vốn mà doanh nghiệp phải 
ứng ra nhằm thoả mãn nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu, thoả mãn nhu cầu giai đoạn 
sản xuất và nhu cầu lưu thông.  

VLĐ = TÀI SẢN LƯU ĐỘNG + VỐN NGẮN HẠN 
Trong quá trình sản xuất - kinh doanh VLĐ luôn biến đổi hình thái tiền tệ sang 
hình thái hiện vật rồi lại trở lại hình thái tiền tệ để thực hiện một chu kỳ. 
 Sự biến đổi của vốn có tính chất tuần hoàn theo chu kỳ gọi là chu chuyển của 
vốn.  
Vòng chu chuyển của VLĐ khớp  với chu kỳ sản xuất của doanh nghiệp  

                                             T-DT…SX… TP-T.  
 VLĐ trong dự trữ sản xuất: 

- Nguyên vật liệu chính dùng  cho thi công công trình: gạch, sắt thép, XM… 
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- Bán thành phẩm: cửa, lam… 

- Vật liệu phụ và  nhiên liệu: xăng dầu, cọ chổi… 

- Vật rẻ tiền mau hỏng 
 VLĐ trong sản xuất: 

- Giá trị các công trình dở dang nhưng chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành 
nhưng chưa bàn giao cho chủ đầu tư 

- Chi phí chờ phân bổ: là những chi phí bỏ ra một lần nhưng phải phân bổ vào 
chi phí sản xuất theo từng phần, vì các chi phí đó không chỉ liên quan đến sản xuất 
hiện tại mà còn liên quan đến sản xuất của các kỳ sau. 

 VLĐ trong lưu thông: 

- Vốn trong thanh toán: giá trị các công trìng đã bàn giao nhưng chưa được 
thanh toán 

- Vốn tiền tệ: tiền mặt trong két, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu, các 
khoản ứng trước của khách hàng 

2. Cơ cấu VLĐ 
Cơ cấu VLĐ là tỷ trọng của từng loại vốn so với tổng số VLĐ.  
Qua cơ cấu VLĐ thấy được tình hình phân bổ VLĐ và sử dụng mỗi khoản 

trong mỗi giai đoạn của chu kỳ quay của vốn, từ đó biết được trọng điểm quản lý 
VLĐ trong từng doanh nghiệp xây dựng 

Xu h ư ớng hiện nay là tăng tỷ trọng VLĐ trong sản xuất và giảm tỷ trọng VLĐ 
dự  trữ và lưu thông . 

Cơ cấu VLĐ phụ thuộc vào các yếu tố sau: 
 Những nhân tố về mặt sản xuất 

- Những nhân tố thuộc về tính chất sản xuất. Các doanh nghiệp xây dựng có 
vốn nguyên vật liệu kết cấu, bán thành phẩm chủ yếu lớn hơn nhiều so với những 
ngành khác; 

- Chu kỳ sản xuất:  

- Do điều kiện của sản xuất:  
 Những nhân tố thuộc về mặt cung cấp 

- Công trình xây dựng đòi hỏi lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm lớn, 
thậm chí rất lớn do vậy kế hoạch cung cấp vật tư kỹ thuật kịp thời và đồng bộ theo 
tiến độ có ảnh hưởng lớn đến thời gian xây dựng do đó ảnh hưởng trực tiếp tới cơ 
cấu VLĐ. 

 Những nhân tố thuộc về quá trình lưu thông 

- Khi công trình xây dựng xong thì tính chất, hình thức nghiệm thu, chế độ 
thanh quyết toán, nghệ thuật thu nợ đều quyết định tới VLĐ. 
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3. Chu chuyển của VLĐ 
Tốc độ chu chuyển của VLĐ là chỉ tiêu tổng hợp, quan trọng biểu thị mức độ 

hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Tốc độ chu chuyển nhanh phản 
ánh tính chính xác, hợp lý việc xác định mức VLĐ và trình độ quản lý tổ chức sản 
xuất tốt. 

4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 
a. Hệ số 1uân chuyển VLĐ (số vòng quay hoặc chu kỳ của  VLĐ): 

BQV
GN =  

Trong đó: 
G - giá trị sản lượng xây lắp hoàn thành, bàn giao và được thanh quyết toán. 
VBQ - số VLĐ sử dụng bình quân trong kỳ. 

Hệ số luân chuyển cho biết VLĐ quay được mấy vòng trong kỳ. Nếu số vòng quay 
tăng nhanh chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn tăng và ngược lại, đẩy nhanh tốc độ chu 
chuyển vốn sẽ góp phần giải quyết nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn. 

b. Thời gian một vòng luân chuyển 

N
Ttv =  

Trong đó: 
Tv thời gian một vòng luân chuyển, (ngày). 
T - thời gian của kỳ phân tích. Để đơn giản tính toán, thời gian tháng là 30 
ngày, quý là 90 ngày. năm là 360 ngày, 

c. Dung lượng của VLĐ 
Dung lượng VLĐ là lượng VLĐ cần thiết để hoàn thành bàn giao thanh toán 

một nghìn đồng giá trị sản lượng. 

G
V

D BQ
L =  

5. Hiệu quả của việc tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn 
Trong điều kiện vốn không đổi, nếu doanh nghiệp tăng dược hệ số luân chuyển 

vốn thì sẽ tăng được giá trị sản lượng xuất phát từ công thức sau. 
∆G = VBQ (N1 –N2) 

Trong đó: 
 ∆G - phần gia tăng giá trị sản lượng. 
N1, N2 - số vòng quay của VLĐ kỳ trước và kỳ sau. 
VBQ số VLĐ sử dụng bình quân trong kỳ. 
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Trong điều kiện giá trị sản lượng không đổi, nếu doanh nghiệp tăng tốc độ 
chu chuyển vốn thì sẽ tiết kiệm được VLĐ (tức giảm nhu cầu VLĐ), tính theo 
công thức sau: 

T
tt vv 21

LV −
=  

Trong đó: 
 ∆VLĐ - lượng VLĐ tiết kiệm được. 
Tv1 ,t v2 - Độ dài một vòng lưu chuyển của kỳ trước và kỳ sau. 
T- thời gian của kỳ đang xét. 
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Chương 7 
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG 

 
I NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG 

Xác định chi phí trong xây dựng có một số đặc điểm sau: 

- Giá cả của sản phẩm xây dựng có tính chất cá biệt cao, phải xác định cho 
từng trường hợp theo đơn đặt hàng cụ thể. 

- Trong xây dựng giá dự toán công tác xây lắp đóng vai trò giá cả của sản 
phẩm của ngành xây dựng. 

- Giá xây dựng một công trình như vậy được hình thành trước khi công trình 
thực tế ra đời. 

Hiện nay sự hình thành giá cả xây dựng chủ yếu được thực hiện thông qua 
hình thức đấu thầu hay đàm phán khi chọn thầu hoặc chỉ định thầu giữa chủ đầu tư 
và chủ thầu xây dựng.  

II CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
a.1. Căn cứ để xác định chi phí xây dựng công trình 

Khi xây dựng chi phí xây dựng công trình phải tuân theo các hướng dẫn 
hiện hành của Nhà nước, phải dựa vào các căn cứ sau: 

a. Khối lượng công tác 
b. Các là đơn giá bao gồm các loại đơn giá chi tiết, đơn giá tổng hợp, đơn giá 

công trình, giá chuẩn tính cho một đơn vị diện tích xây dựng hay một đơn vị công 
suất.  

c. Giá  mua các thiết bị , giá  cước vận tải, xếp dở , bảo quản và  bảo hiểm:: 
các chỉ tiêu này được xác định theo hướng dẫn của Bộ Thương mại, Ban vật giá 
của Chính phủ, Bộ tài chính. 

d. Định mức các loại  chi phí tính theo tỷ lệ hay bảng gía gồm: 

- Định mức chi phí chung dể xác định dự toán xây lắp, định mức khảo sát, giá 
thiết kế và các chi phí tư vấn khác; 

-  Các quy định về đền bù đất đai, hoa màu, di chuyển dân cư, và các công 
trình hiện có nằm trong mặt bằng xây dựng; 

- Các quy định về tiền thuê đất hoặc tiền chuyển quyền sử dụng đất;  

- Các quy định về lệ phí cấp đất xây dựng và giấy phép xây dựng. 

- Các loại thuế, quy định về thu nhập chịu thuế tính trước, bảo hiểm công 
trình... 

III PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG 
a. Định mức dự toán xây dựng cơ bản 
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a. Khái niệm, nội dung của định mức dự toán 
a.1. Khái niệm:  
Định mức dự toán xây dựng cơ bản (gọi tắt là định mức dự toán, viết tắt là 

ĐMDT) là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định hao phí cần thiết về vật liệu, lao 
động, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp tương 
đối hoàn chỉnh như 1m3 tường gạch, l m3 bê tông, l m2 lát nền, l m2 trát tường... từ 
khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây lắp (kể cả những hao phí cần thiết 
do yêu cầu kĩ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây lắp liên tục, 
đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật). 

Định mức dự toán xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng nghiên cứu và ban hành 
áp dụng thống nhất trong cả nước.  

a.2. Nội dung của định mức dự toán 
Định mức dự toán bao gồm: 

- Mức hao phí vật liệu; 

- Mức hao phí lao động; 

- Mức hao phí máy thi công. 
b. Cơ sở và  cách thức lập định mức dự toán. 
b1. Cơ sở lập định mức dự toán 

Để lập định mức dự toán cần phải dựa vào các căn cứ chủ yếu sau đây: 

- Các định mức sản xuất (còn gọi là định mức thi công) về sử dụng vật liệu, 
lao động, máy thi công trong xây dựng cơ bản. 

- Các quy trình, quy phạm kỹ thuật về thiết kế và thi công. 

- Các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hồ sơ thiết kế các công trình xây 
dựng phổ biến. 

- Tình hình tổ chức, lực lượng thi công, trang bị kỹ thuật công nghệ thi công 
của các đơn vị xây lắp. 

- Kết quả áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong Ngành xây dựng. 
c. Các loại định mức trong xây dựng 
c.1. Định mức dự toán chi tiết: 
Định nức dự toán chi tiết là chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật qui định mức hao phí cần 

thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng 
công tác xây lắp tương đối hoàn chỉnh. 

Định mức dự toán chi tiết xây dựng theo từng loại công tác hoặc kết cấu xây 
lắp.  
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Định mức dự toán chi tiết dùng để lập đơn giá xây dựng cơ bản (đơn giá chi 
tiết), làm cơ sở để lập dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc các dự án đầu tư 
xây dựng. 

b. Đơn giá xây dựng cơ bản 
a. Khái niệm, phân loại nội dung đơn giá xây dựng cơ bản 
al. Khái niệm 
Đơn giá xây dựng cơ bản là chỉ tiêu kinh tế quy định những chi phí trực tiếp 

(vật liệu, nhân công, máy thi công) hay toàn bộ chi phí xã hội cần thiết để hoàn 
thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp cấu tạo lên thực thể 
công trình.  

Đơn giá xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc đơn giá 
xây dựng cơ bản công trình (đối với công trình được lập đơn giá riêng) đều phải 
lập trên cơ sở các định mức dự toán nói trên.  

Đối với các công trình quan trọng của Nhà nước, các công trình được phép lập 
đơn giá riêng và các công trình sử dụng kỹ thuận và biện pháp thi công mới, trong 
các công trình này có những loại công tác xây lắp chưa có trong hệ thống định 
mức dự toán hiện hành của Nhà nước, thì Chủ đầu tư cùng tổ chức tư vấn có chức 
năng xây dựng định mức cho những loại công tác xây lắp đó, báo cáo cấp có thẩm 
quyền phê duyệt tổng dự toán thoả thuận với Bộ Xây dựng để áp dụng. 
Ví dụ: Đơn giá lm3 tường 200 là bao gồm toàn bộ chi phí bằng tiền của: 

-  Vật liệu: gạch, vôi, xi măng, cát. 

-  Nhân công: lương và phụ cấp lương của công nhân chính, phụ, trực tiếp 
xây dựng lên lm3 tường 

-  Máy thi công: Chi phí sử dụng máy: máy trộn vữa, máy vận chuyển vật liệu 
(nếu có). 

Đơn giá xây dựng cơ bản được dùng để xác định dự toán công trình xây dựng, 
làm căn cứ để xác lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư xây dựng và được sử đụng 
để đánh giá về mặt kinh tế, tài chính các hồ sơ dự thầu. Đồng thời đơn giá xây 
dựng cơ bản còn là các chỉ tiêu để các tổ chức tư vấn thiết kế, thi công so sánh lựa 
chọn các giải pháp thiết kế, phương pháp thi công và tổ chức thì công hợp lý cho 
quá trình thiết kế, xây dựng công trình. 

a2. Phân loại đơn giá xây dựng cơ bản 
Đơn giá xây dựng cơ bản được phân chia thành:  

- Đơn giá xây dựng cơ bản chi tiết, 

- Đơn giá xây dựng cơ bản tổng hợp. 
 Đơn giá xây dưng cơ bản chi tiết 

Đơn giá chi tiết bao gồm những chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi 
công) để hoàn thành một dợn vị khối lượng công tác xây lắp riêng biệt (lm3 bê 



http://www.ebook.edu.vn
 

89

tông, lm3 tường xây, lm2 cửa. .) hoặc một bộ phận kết cấu xây lắp được xác định 
trên cơ sở định mức dự toán xây dựng cơ bản chi tiết  

Đơn giá chi tiết được dùng để lập dự toán chi tiết các công trình, hạng mục 
công trình ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật thi công (đối 
với công trình thực hiện thiết kế một bước) ở giai đoạn thực hiện đầu tư, làm cơ sở 
để các chủ đầu tư xác định mức giá mời thầu hoặc giá hợp đồng giao nhận thầu. 

 Đơn giá xây dựng cơ bản tổng hợp 
Đơn giá xây dựng tổng hợp là đơn giá trong đó bao gồm những chi phí trực 

tiếp, chi phí chung, lãi và thuế tính trên một đơn vị khối lượng công tác xây lắp 
tổng hợp hoặc một kết cấu xây lắp hoàn chỉnh và được xác định trên cơ sở đơn giá 
xây dựng cơ bản chi tiết hoặc định mức dự toán tổng hợp. 

Đơn giá xây dựng cơ bản tổng hợp được sử dụng để lập tổng dự toán công trình 
xây dựng theo thiết kế kỹ thuật giai đoạn thực hiện đầu tư. 
Ví dụ: 

- Toàn bộ chi phí trực tiếp (vật liêu, nhân công, máy thi công để hoàn thành 
lm2 sàn, lm2 xây dựng...) gọi là đơn giá tổng hợp không đầy đủ. 

- Toàn bộ chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi công và các chi phí 
chung, lãi, thuế để hoàn chỉnh lm2 sàn, 1m2 xây dựng) gọi là đơn giá tổng hợp đầy 
đủ. 

b. Nội dung chi phí trong đơn giá xây dựng cơ bản 
 Đơn giá chi tiết 

Nội dung các chi phí trong đơn giá chi tiết là bao gồm toàn bộ những chi phí trực 
tiếp (những chi phí có liên quan trực tiếp để tạo nên thực thể công trình). 

Những chi phí trực tiếp bao gồm: 

- Chi phí vật liệu: là chi phí các loại vật liệu chính, vật liệu phụ cấu kiện, bán 
thành phẩm, vật liệu luân chuyển, phụ tùng thay thế cần thiết để hoàn thành một 
đơn vị khối lượng công tác xây lắp. 

- Chi phí nhân công: là chi phí về tiền lương chính, lương phụ và các khoản 
phụ cấp có tính chất lương theo chế độ chính sách đã quy định đối với công nhân 
trực tiếp xây lắp (kể cả công nhân làm công tác vận chuyển trong nội bộ công 
trường) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp. 

- Chi phí sử dụng máy thi công: là chi phí sử dụng ca máy hoạt động tại hiện 
trường để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp. 

Trong chi phí ca máy bao gồm các chi phí khấu hao cơ bản, khấu hao sửa chữa 
lớn, chi phí nhiên liệu năng lượng, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, chi phí tiền 
lương chính, lương phụ, phụ cẩp có tính chất lương của công nhân điều khiển, 
phục vụ máy và các chi phí khác của máy như: chi phí vận chuyển máy tới công 
trường, chi phí làm đường tạm, lán tạm cho xe máy. 
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 Đơn giá tổng hợp 

- Trường hợp đơn giá xây dựng cơ bản tổng hợp không đầy đủ thì nội dung 
chi phí tính như trường hợp đơn giá cắt tiết nhưng được tính cho một đơn vị khối 
lượng công tác xây lắp tổng hợp. 

- Đối với đơn giá xây dựng cơ bản tổng hợp đầy đủ thì ngoài nội dung chi phí 
vật liệu, nhân công, sử dụng máy còn phải tính cả chi phí chung và lãi, thuế theo 
quy định. 

Đơn giá chi tiết (hay tổng hợp) phân theo thành phần chi phí: Vật liệu - Nhân 
công - Máy thi công v à  được lập thành bảng với các tiêu chí cụ thể và cấu tạo 
bảng như sau: 

 

Mã hiệu Danh mục 
đơn giá 

Đơn vị 
tính Vật liệu Nhân 

công 
Máy thi 

công Đơn giá 

1 2 3 4 5 6 7 
NA.2120 Sản xuất 

song sắt 
m2 114.242 22.051 11.601 147.894

 
IV PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN 
Dự toán là tài liệu xác định toàn bộ vốn đầu tư cần thiết để xây dựng công 

trình, được lập trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật.  
1. Tác dụng của dự toán xây dựng cơ bản. 
Dự toán xây dựng cơ bản có vai trò rất quan trọng để thực hiện quản lý và đầu 

tư xây dựng cơ bản. bời vì: 

- Cơ sở để thiết lập kế hoạch đầu tư ở các cấp, để lựa chọn tập dự án đầu tư 
(danh mục công trình xây dựng) hợp lý theo khả năng nguồn vốn đưa vào kế 
hoạch xây dựng cơ bản, phân phối vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo từng kỳ kế 
hoạch. 

- Cơ sở để chủ dầu tư và nhà thầu xác định giá trị hợp đồng và ký hợp đồng 
kinh tế, thanh quyết toán khối lượng công tác hoàn thành. 

- Giúp các nhà thầu xác định được các chỉ tiêu kế hoạch như: khối lượng 
công tác, sản phẩm hàng hoá xây dựng, năng xuất lao động, liền lương, các nhu 
cầu vật tư lao dộng thiết bị thi công, giá thành, kế hoạch .. để thực hiện hạch toán 
kinh tế, phân tích đánh giá kết quả lao dộng sản xuất - kinh doanh của đơn vị xây 
lắp. 

- Được sử dụng để so sánh, lựa chọn các giải pháp thiết kế, các phương pháp 
tổ chức thi công, các loại vật liệu, kết cấu hợp lý kinh tế nhất. 

Dự toán công trình bao gồm:  
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- giá trị dự toán xây lắp,  

- giá trị dự toán mua sắm trang thiết bị:  

- chi phí khác 

- chi phí dự phòng. 
 Giá trị dự toán xây lắp: 

 Gồm 3 bộ phận cơ bản là: 

- Giá thành dự toán; 

- Thu nhập chịu thuế tính trước; 

- Thuế giá trị gia tăng đầu ra. 
a Giá thành dự toán trong đó chỉ phí trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn nhất, sau đó 

là khoản mục chi phí chung. 
a.1. Chi phí trực tiếp: 
Chi phí trực tiếp là chi phí có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quá trình 

thi công xây lắp công trình. Chi phí trực tiếp bao gồm: 

- Chi phí về vật liệu: là giá trị các loại vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, 
bán thành phẩm, vật liệu sử dụng luân chuyển, phụ tùng thay thế... được sử dụng 
để tạo ra kết cấu của công trình hoặc trực tiếp phục vụ việc hình thành kết cấu 
công trình.  

- Chi phí nhân công: là các khoản chi phí về tiền lương cấp bậc và các khoản 
chi phụ (nghỉ lễ tết, nghỉ phép), phụ cấp lương (lưu động thu hút. không ổn định 
sản xuất, độc hại, khu vực . ) và một số khoản chi khác có thề khoán cho người lao 
động trực tiếp xây lắp (bảo hộ laođộng, dụng cụ thông thường). 

- Chi phí sử dụng máy thi công: là chi phí tính cho việc sử dụng các loại máy 
móc thiết bị thi công xây lắp chạy bằng động cơ đi ê zen, hơi nước khí nén... trực 
tiếp tham gia vào thi công xây lắp, bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, khấu hao 
sửa chữa lớn, chi phí sửa chữa thường xuyên, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền 
lương công nhân điều khiển, phục vụ sửa chữa máy và chi phí khác của máy. 

a.2. Chi phí chung 
Chi phí chung bao gồm các nhóm chi phí chủ yếu sau: 

- Nhóm chi phí quản lí hành chính: là các khoản chi phí cho việc tổ chức bộ 
máy quản lý và chỉ đạo sản xuất, duy trì hoạt động thường xuyên của bộ máy đó 
như tiền lương. tiền tàu xe, nghỉ phép, công tác phí, điện nước, văn phòng phẩm, 
bưu phí, điện thoại, khấu hao tài sản cố định của bộ máy quản lý... 

- Nhóm chi phục vụ công nhân: là những khoản chi phục vụ cho công nhân 
trực tiếp xây lắp mà không tính vào chi phí nhân công trong đơn giá như: chi phí 
bảo hiểm xã hội, trích nộp kinh phí công đoàn, chi phí y tế phòng dịch phòng 
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bệnh, chi phí về dụng cụ thi công, bảo hộ lao động có giá trị tương đối lớn không 
giao khoán cho người lao động được. 

- Nhóm chi phí phục vụ thi công: là những khoản chi phí cần thiết để phục vụ 
cho quá trình thi công xây lắp, cải tiến kỹ thuật, đẩy nhanh tốc độ thi công. tăng 
cường chất lượng sản phẩm như: chi phí kiểm tra chất lượng, thí nghiệm vật liệu 
đo đạc phục vụ thi công.. ngoài ra còn các khoản chi phí khấu hao và phân bổ 
dụng cụ sản xuất, chi làm các công trình tạm loại nhỏ lều lán che mưa nắng...chi 
phí về di chuyển, điều dộng công nhân, chi phí thu dọn bàn giao công trình. 

- Chi phí chung khác: là những khoản chi phí có tính chất chung cho toàn 
doanh nghiệp như: bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, học tập, hội họp, chi phí bảo vệ 
công trường, phòng chống bão lụt, hoả hoạn, chi phí trạm y tế. chi phí sơ tổng kết, 
thuế vốn sản xuất... 

b Thu nhập chịu thuế tính trước: 

- Mức thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) so với 
chi phí trực tiếp và chi phí chung theo từng loại công trình. 

c Thuế giá trị gia tăng: 

- Thuế suất thuế giá trị gia tăng đầu ra được tính theo quy định chung đối với 
công tác xây dựng và lắp đặt. 

  Chi phí thiết bị 
Bao gồm: 

- Chi phí mua thiết bị công nghệ tính theo giá thanh toán ghi trên hoá đơn 
(đối với thiết bị sản xuất trong nước) hay theo giá ngoại lệ chuyển đổi ra tiền Việt 
Nam (đối với thiết bị nhập theo thiết bị toàn bộ), chi phí sản xuất gia công thiết bị 
phi tiêu chuẩn. 

- Chi phí vận chuyển thiết bị từ nơi mua về đến chân công trình và chi phí 
bảo quản, lưu kho, lưu bãi, lưu container (nếu có), kiểm tra, gia công tu sửa thiết 
bị trước khi lắp đặt. 

- Chi phí bảo hiểm thiết bị công trình. 

- Thuế giá trị gia tăng (theo từng loại nguồn gốc thiết bị). 
 Chi phí khác 

Chi phí khác trong giai đoạn thực hiện đầu tư gồm: 

- Lệ phí cấp đất xây dựng, giấy phép xây dựng. 

- Chi phí đền bù đất đai. hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả… và chi phí 
cho việc di chuyển dân cư, công trình trên mặt bằng xây dựng. 

- Tiền thuê đất hoặc tiền nộp quyền sử dụng đất; 

- Các chi phí khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng; 
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- Chi phí tư vấn về thẩm định thiết kế, dự toán công trình; 

- Chi phí khởi công công trình (nếu có); 

- Chi phí bảo hiểm công trình; 

- Các chi phí cho bộ máy quản lý dự án; 

- Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu; 

- Chi phí giám sát kỹ thuật xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; 

- Một số khoản chi phí khác. 
 Chi phí dự phòng 

Chi phí dự phòng là những chi phí dùng để hoàn thành các khối lượng công tác 
phát sinh trong quá trình thi công mà trong thiết kế chưa lường trước được. 
. Bảng phân tích vật liệu, nhân công, xe máy thi công theo mẫu sau  

S
T
T 

Số hiệu 
định 
mức 

Loại công tác 
xây lắp 

Đơn 
vị 

Khối 
lượng

Vật 
liệu sử 
dụng 

Nhân 
công sử 

dụng 
(công) 

Máy thi 
công sử 

dụng (ca)

  Liệt kê công việc 

... 
     

  Cộng  
 

V PHƯƠNG PHÁP LẬP TỔNG DỰ  TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
Tổng dự toán công trình là tổng chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng công 

trình và được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật (Đối với công trình thiết 
kế 2 bước) hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công (đối với công trình thiết kế l bước). 
Tổng dự toán công trình bao gồm: Chi phí xây lắp (GXL), chi phí thiết bị (GTB), chi 
phí khác (GK) và chi phí dự phòng (G DP). 

Tổng dự toán công trìnhđược tính theo công thức: 
GTDT = GXL + GTB+ GK + GDP     

        
1. Phương pháp tính chi phí xây lắp 
Chi phí xây lắp công trình xây dựng là toàn bộ chi phí để thực hiện công tác 

xây dựng và lắp đặt của từng hạng mục công trình thuộc công trình đó. 
Chi phí xây lắp công trình được tính theo công thức sau: 

)1(
1

:
:∑

=

+=
n

i

XL
GTGT

i
XLXL TgG   

Trong đó: 
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Gi
XL - Giá trị dự toán xây lắp trước thuế của hạng mục công trình thứ i; 

TXL
GTGT - Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng, 

lắp đặt. 
Đối với những hạng mục công trình thông dụng (như nhà ở, nhà làm việc, hội 

trường, kho tàng, đường sá, sân bãi...) thì giá trị dự toán xây lắp trước thuế được 
xác định theo công thức: 

ii
i
XL SPg ×=      

Trong đó: 
Pi - Mức giá tính theo một đơn vị diện tích hay một đơn vị công suất sử dụng 

của hạng mục công trình thứ i. 
Si - Diện tích hay công suất sử dụng của hạng mục công trình thứ i. 
2. Phương pháp tính chi phí thiết bị 
Chi phí thiết bị được tính theo công thức sau: 

∑
=

+=
n

i

TB
GTGTiiTB TMQG

1
)1(  

Trong đó: 
Qi - Trọng lượng (tấn) hoặc số lượng (cái) thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i; 
Mi - Giá tính cho 1 tấn hoặc 1 cái (l nhóm) thiết bị thứ i của công trình; 
Mi = mi + ni + ki + vi + hi (5) 
Mi : Giá của thiết bị thứ i nơi mua (nơi sản xuất, chế tạo hoặc nơi cung ứng 

thiết bị công nghệ tại Việt Nam) hay giá tính đến cảnng Việt Nam (đối với thiết bị 
công nghệ nhập khẩu); 

Ni : Chi phí vận chuyển l tấn hoặc l cái (l nhóm) thiết bị thứ i từ nơi mua hay từ 
cảng Việt Nam đến công trình; 

Ki : Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container l tấn hoặc l cái (l nhóm) thiết bị thứ 
i (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu); 

Vi : Chi phí bảo quản, bảo dưỡng 1 tấn hoặc l cái (l nhóm) thiết bị thứ i tại hiện 
trường; 

Hi - Thuế và phí bảo hiểm thiết bị thứ i; 
TTB

GTGT : Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định đối với từng loại thiết bị. 
3. Phương pháp tính chi phí khác 
Chi phí khác được tính theo công thức sau: 

     K
TGTGT

m

j
j

n

i
iK TCBG +×⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+= ∑∑

==

1(
11

    

Trong đó: 
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Bi : Giá trị của khoản mục chi phí khác thứ i thuộc nhóm chi phí, lệ phí tính 
theo định mức tỉ lệ % (chưa bao gồm Thuế VAT). 

Cj : Giá trị của khoản mục chi phí khác thứ j thuộc nhóm chi phí khác tính bằng 
cách lập dự toán chưa bao gồm thuế VAT); 

K
TGTGTT  : Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định đối với từng loại chi 

phí khác là đối tượng chịu thuế gía trị gia tăng. 
4. Chi phí dự phòng 
Chi phí dự phòng (bao gồm cả dự phòng do khối lượng phát sinh và dự phòng 

do yếu tố trượt giá) được lính bằng 10% trên toàn bộ chì phí xây lắp, chi phí thiết 
bị và chi phí khác của ông trình theo cách tính nói trên và xác định theo công thức: 

GDP = (GXL +GTB + GK) x 10 %   
5. Phương pháp xác định dự toán xây lắp hạng mục công trình 
Giá trị dư toán xây lắp sau thuế của hạng mục công trình bao gồm: 

- giá trị dự toán xây lắp trước thuế ; 

- khoản thuể giá trị gia tăng đầu ra. 
Giá trị dự toán xây lắp trước thuế của hạng mục công trình bao gồm chi phí 

trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. 
a. Chi phí trực tiếp Bao gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử 

dụng máy thi công. Chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng máy thi 
công được xác định dựa trên cơ sở khối lượng công tác xây lắp và đơn giá xây 
dựng của công tác xây lắp tương ứng. 

Bảng tổng hợp dự toán xây lắp hạng mục công trình xây dựng 
TT Khoản mục chi phí Cách tính Kết quả 
1 2 3 4 
I Chi phí trực tiếp   
1 Chi phí vật liệu 

VL
jvl

m

j

j CLDQ +×∑
=1

 VL 

2 Chi phí nhân công 
∑
=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++×

m

j nn

jncj

h
F

h
F

DQ
1 2

2

1

11  
NC 

3 Chi phí máy thi 
công ∑

=

×
m

j

jmj DQ
1

 M 

 Cộng chi phí trực 
tiếp 

VL+NC+M T 

II Chi phí chung P x NC C 
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tính trước 
 Giá trị dự toán xây 

lắp trước thuế 
(T+C+TL) GXL 

IV Thuế giá trị gia 
tăng đầu ra 

GXL x TXL
GTGT VAT 

 Giá trị dự toán sau 
thuế 

(T+C+TL) + VAT GXL 

 
Trong đó: 

Qj : Khối lượng công tác xây lắp thứ j 
D jvt, Djnc, Dm : Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây 

dựng của công tác xây lắp thứ j. 
F1 : Các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo tiền lương tối thiểu mà chưa 

được tính hoặc chưa đủ trong đơn giá xây dựng. 
F2 : Các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo tiền lương cấp bậc mà chưa 

được tính hoặc chưa đủ trong đơn giá xây dựng. 
H1n : Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền 

lương tối thiểu của các nhóm lương thứ n. 
- Nhóm I : h 1.1 = 2,342 
- Nhóm II : h1.2 = 2,493 
- Nhóm III : h1.3 = 2,638 
- Nhóm IV : h14 = 2,796 
h2n : Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền 

lương cấp bậc của các nhóm lương thứ n. 
- Nhóm I: h2.1 - l,378 
- Nhóm II: h2.2 – l,370 
- Nhóm III : h2.3 – 1,363 
Nhóm IV : h2.4 - l,357 
P : Định mức chi phí chung (%). 
TL : Thu nhập chịu thuế tính trước. 
gXL : Giá trị dự toán xây lắp trước thuế 
GXL : Giá trị dự toán xây lắp sau thuế. 
CLvl : Chênh lệch vật liệu (nếu có) 
TXL

GTGT : Mức thuế suất thuế giá tri gia tăng quy định cho công tác xây dựng, 
lắp đặt. 
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VAT: Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu ra (gồm thuế giá trị gia tăng đầu vào để 
trả khi mua các loại vật tư, vật liệu, nhlên liệu, năng lượng .. và phần thuế giá trị 
gia tăng mà doanh nghiệp xây dựng phải nộp). 

Định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước (%) 

STT Loại công trình Chi phí 
chung 

Thu nhập 
chịu thuế 
tính trước 

1 Xây lắp công trình dân dụng 58.0 5.5 
2 Xây lắp công trình công ngiệp, trạm thuỷ 

điện nhỏ 
67.0 5.5 

3 Xây lắp công trình thuỷ điện, đường dâuy 
tải điện, trạm biến thế 

71.0 6.0 

4 Xây dựng đường hầm, hầm lò, lắp đặt 
máy trong đường hầm, hầm lò. 

74.0 6.5 

5 Xây dựng nền đường. mặt đường 66.0 6.0 
6 Xây lắp cầu cống giao thông, bến cảng, 

các công trình biển 
64.0 6.0 

7 
 

Xây lắp công trình thủy lợi 
- Riêng đào, đắp thủ công công trình thủy 
lợi (trừ lực lượng dân công nghĩa vụ) 

64.0 5.5 

8 Xây lắp công trình thông tin bưu điện, 
thông tin tín hiệu đường sắt, phát thanh 
truyền hình 

69.0 5.5 

9 Xây dựng  và lắp đặt bể xăng dầu, đường 
ống dẫn dầu dẫn khí 

66.0 6.0 

10 Xây dựng trạm, trại các loại, trồng rừng, 
trồng cây công nghiệp, khai khoan xây 
dựng đồng ruộng 

55.0 5.5 

 
 
 
 
 
 
 



Gi¸o tr×nh Kinh TÕ X©y Dùng  Bé m«n kinh tÕ kü thuËt 

Ch−¬ng 1  Trang 1 

PhÇn i : nh÷ng vÊn ®Ò më ®Çu 
Ch−¬ng 1 : nh÷ng vÊn ®Ò më ®Çu 

1.1 Ngµnh x©y dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 
 1.1.1. Vai trß cña ngµnh x©y dùng  
 Ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng gi÷ mét vai trß rÊt quan träng trong nÒn kinh 
tÕ quèc d©n bëi v× ba ®Æc thï chÝnh lµ :  

   + Ngµnh x©y dùng cã quy m« lín nhÊt trong n−íc 
   + Ngµnh cung cÊp phÇn lín c¸c hµng ho¸ ®Çu t−  
   + ChÝnh phñ lµ kh¸ch hµng cña phÇn lín c¸c c«ng tr×nh cña ngµnh. 

 X©y dùng c¬ b¶n nh»m ®¶m b¶o vµ kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc s¶n 
xuÊt, n¨ng lùc phôc vô cho c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. TÊt 
c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c chØ cã thÓ ph¸t triÓn ®−îc nhê cã x©y dùng c¬ b¶n, thùc 
hiÖn x©y dùng míi, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh vÒ qui m«, ®æi míi vÒ c«ng nghÖ vµ kü 
thuËt ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. 
 X©y dùng c¬ b¶n nh»m ®¶m b¶o mèi quan hÖ tû lÖ, c©n ®èi, hîp lý søc s¶n 
xuÊt cã sù ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c khu vùc, c¸c ngµnh kinh tÕ trong 
tõng giai ®o¹n x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n−íc. T¹o ®iÒu kiÖn xo¸ bá 
dÇn c¸ch biÖt gi÷a thµnh thÞ, n«ng th«ng, miÒn ng−îc, miÒn xu«i.  
 X©y dùng c¬ b¶n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt l−îng, hiÖu qu¶ cña c¸c 
ho¹t ®éng x· héi, d©n sinh, quèc phßng th«ng qua viÖc ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng 
tr×nh x· héi, dÞch vô c¬ së h¹ tÇng ngµy cµng ®¹t tr×nh ®é cao. Gãp phÇn n©ng cao 
®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho mäi ng−êi d©n trong x· héi 
 X©y dùng c¬ b¶n ®ãng gãp ®¸ng kÓ lîi nhuËn cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. 
H»ng n¨m ngµnh x©y dùng ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n−íc hµng ngh×n tû ®ång. 
Gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho mét lùc l−îng lín lao ®éng.  
 Tãm l¹i, c«ng nghiÖp x©y dùng gi÷ vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ 
quèc d©n. Nã quyÕt ®Þnh qui m« vµ tr×nh ®é kü thuËt cña x· héi cña ®Êt n−íc nãi 
chung vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trong giai ®o¹n hiÖn nay nãi 
riªng.  
    1.1.2. Kh¸i niÖm vÒ ngµnh x©y dùng vµ c¸c ngµnh kh¸c cã liªn quan 

- LÜnh vùc ®Çu t− x©y dùng : lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng liªn ngµnh bao gåm 
tÊt c¶ c¸c bé phËn cã liªn quan ®Õn viÖc lËp vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng 
trong ®ã bao gåm c¸c lùc l−îng tham gia chñ yÕu nh− : chñ ®Çu t− x©y dùng, c¸c 
tæ chøc t− vÊn ®Çu t− x©y dùng , c¸c tæ chøc cung øng vËt t− thiÕt bÞ cho dù ¸n, c¸c 
tæ chøc ng©n hµng vµ tµi trî cho dù ¸n, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Çu t− vµ 
x©y dùng. 
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 - Ho¹t ®éng ®Çu t− c¬ b¶n : lµ ho¹t ®éng bá vèn ®Ó t¹o ra c¸c tµi s¶n cè ®Þnh 
®−a vµo ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi nh»m thu ®−îc c¸c lîi Ých 
kh¸c nhau.  
 - §Çu t−  x©y dùng c¬ b¶n :lµ ho¹t ®éng ®Çu t− thùc hiÖn b»ng c¸ch tiÕn 
hµnh x©y dùng míi tµi s¶n cè ®Þnh, bao gåm c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− vµo lÜnh vùc x©y 
dùng c¬ b¶n (kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, t− vÊn x©y dùng, thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh, s¶n 
xuÊt vµ cung øng thiÕt bÞ vËt t− x©y dùng) nh»m thùc hiÖn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. 
 - X©y dùng c¬ b¶n : lµ c¸c ho¹t ®éng cô thÓ ®Ó t¹o ra s¶n phÈm lµ nh÷ng 
c«ng tr×nh cã quy m«, tr×nh ®é kü thuËt vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc n¨ng lùc phôc 
vô nhÊt ®Þnh. X©y dùng c¬ b¶n lµ qu¸ tr×nh ®æi míi, t¸i s¶n xuÊt ®¬n gi¶n vµ më 
réng c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt còng nh− phi s¶n xuÊt vËt 
chÊt nh»m t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. X©y dùng c¬ 
b¶n ®−îc thùc hiÖn d−íi c¸c ph−¬ng thøc : x©y dùng míi, x©y dùng l¹i, kh«i phôc, 
më réng vµ n©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh. 
  - C«ng tr×nh x©y dùng : lµ s¶n phÈm cña c«ng nghÖ x©y l¾p ®−îc t¹o thµnh 
b»ng vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ lao ®éng, g¾n liÒn víi ®Êt (bao gåm 
c¶ kho¶ng kh«ng, mÆt n−íc, mÆt biÓn vµ thÒm lôc ®Þa) 
 - Ngµnh t− vÊn vµ x©y dùng : lµ ngµnh chuyªn nhËn thÇu thùc hiÖn c¸c c«ng 
viÖc cña chñ ®Çu t− giao nh− : lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, gi¸m 
s¸t c«ng viÖc x©y dùng ...§©y lµ lÜnh vùc ®ßi hái kiÕn thøc liªn ngµnh tæng hîp 
 - C¸c ngµnh s¶n xuÊt cung cÊp ®Çu vµo cho dù ¸n ®Çu t− x©y dùng : bao 
gåm c¸c ngµnh chñ yÕu sau: 
 + Ngµnh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng : cã nhiÖm vô chuyªn s¶n xuÊt c¸c 
lo¹i vËt liÖu x©y dùng, b¸n thµnh phÈm vµ cÊu kiÖn x©y dùng ®Ó b¸n cho ngµnh 
c«ng nghiÖp x©y dùng. 

+ Ngµnh c¬ khÝ x©y dùng : cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ 
x©y dùng (bao gåm c¶ c«ng viÖc söa ch÷a m¸y mãc x©y dùng ) ®Ó cung cÊp cho 
ngµnh x©y dùng  
      + Ngµnh cung cÊp vËt t−, thiÕt bÞ cho dù ¸n ®Çu t− : lµ cÇu nèi gi÷a ®¬n vÞ 
cã vËt t−, thiÕt bÞ víi c¸c chñ ®Çu t−  
 - C¸c ngµnh dÞch vô kh¸c cho dù ¸n ®Çu t− x©y dùng : tµi chÝnh, ng©n hµng, 
th«ng tin, ®µo t¹o...phôc vô x©y dùng  
 - C¸c lùc l−îng chñ yÕu tham gia vµo qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng tr×nh x©y 
dùng: bao gåm 
 + Chñ ®Çu t−  
 + C¸c doanh nghiÖp t− vÊn 
 + C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p 
 + C¸c doanh nghiÖp cung cÊp thiÕt bÞ vµ vËt t− cho dù ¸n 
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 + C¸c tæ chøc ng©n hµng, tµi trî  
 + C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Çu t− vµ x©y dùng  
 + C¸c tæ chøc kh¸c..... 
       1.2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt vµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng  

1.2.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng  
a. Kh¸i niÖm  

 S¶n phÈm ®Çu t− x©y dùng lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoµn thµnh (bao 
gåm c¶ viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghÖ bªn trong). S¶n phÈm x©y dùng lµ kÕt tinh 
cña c¸c thµnh qu¶ khoa häc - c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña toµn x· héi ë mét 
thêi kú nhÊt ®Þnh. Nã lµ mét s¶n phÈm cã tÝnh chÊt liªn ngµnh, trong ®ã nh÷ng lùc 
l−îng tham gia chÕ t¹o s¶n phÈm chñ yÕu : c¸c chñ ®Çu t−, c¸c doanh nghiÖp nhËn 
thÇu x©y l¾p, c¸c doanh nghiÖp t− vÊn x©y dùng, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ 
c«ng nghÖ, vËt t− thiÕt bÞ x©y dùng, c¸c doanh nghiÖp cung øng, c¸c tæ chøc dÞch 
vô ng©n hµng vµ tµi chÝnh, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc cã liªn quan.        
 b. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng  
 S¶n phÈm x©y dùng víi t− c¸ch lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hoµn chØnh 
th−êng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: 
 - S¶n phÈm mang nhiÒu tÝnh c¸ biÖt, ®a d¹ng vÒ c«ng dông, cÊu t¹o vµ c¶ vÒ 
ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o. S¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc v× phô thuéc vµo ®¬n ®Æc 
hµng cña chñ ®Çu t−, ®iÒu kiÖn ®Þa lý, ®Þa chÊt c«ng tr×nh n¬i x©y dùng  
 - S¶n phÈm x©y dùng lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng vµ sö dông t¹i chç. 
Vèn ®Çu t− x©y dùng lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi. Do ®ã, khi tiÕn hµnh x©y 
dùng ph¶i chó ý ngay tõ khi lËp dù ¸n ®Ó chän ®Þa ®iÓm x©y dùng, kh¶o s¸t thiÕt kÕ 
vµ tæ chøc thi c«ng x©p l¾p c«ng tr×nh sao cho hîp lý, tr¸nh ph¸ ®i lµm l¹i, hoÆc 
s÷a ch÷a g©y thiÖt h¹i vèn ®Çu t− vµ gi¶m tuæi thä c«ng tr×nh. 
   - S¶n phÈm x©y dùng th−êng cã kÝch th−íc lín, träng l−îng lín. Sè l−îng, 
chñng lo¹i vËt t−, thiÕt bÞ xe m¸y thi c«ng vµ lao ®éng phôc vô cho mçi c«ng tr×nh 
còng rÊt kh¸c nhau, l¹i lu«n thay ®æi theo tiÕn ®é thi c«ng. Bëi vËy gi¸ thµnh s¶n 
phÈm rÊt phøc t¹p, th−êng xuyªn thay ®æi theo tõng khu vùc, tõng thêi kú. 
 - S¶n phÈm cã liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh c¶ vÒ ph−¬ng diÖn cung cÊp c¸c 
yÕu tè ®Çu vµo, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o s¶n phÈm, c¶ vÒ ph−¬ng diÖn sö dông c«ng tr×nh 
 - S¶n phÈm x©y dùng liªn quan nhiÒu ®Õn c¶nh quan vµ m«i tr−êng tù nhiªn, 
do ®ã liªn quan ®Õn lîi Ých  cña céng ®ång, nhÊt lµ ®Õn d©n c− cña ®Þa ph−¬ng n¬i 
®Æt c«ng tr×nh 
 - S¶n phÈm mang tÝnh tæng hîp vÒ kü thuËt, kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸ - nghÖ 
thuËt vµ quèc phßng. S¶n phÈm chÞu nhiÒu ¶nh h−ëng cña nh©n tè th−îng tÇng kiÕn 
tróc, mang b¶n s¾c truyÒn thèng d©n téc, thãi quen tËp qu¸n sinh ho¹t...Cã thÓ nãi 
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s¶n phÈm x©y dùng ph¶n ¶nh tr×nh ®é kinh tÕ khoa häc - kü thuËt vµ v¨n ho¸ trong 
tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña mét ®Êt n−íc. 
  1.2.2. §Æc ®iÓm xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ cña ViÖt Nam 
 - VÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn: s¶n phÈm x©y dùng ë ViÖt Nam ®−îc tiÕn hµnh 
trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®iÒu kiÖn ®Þa 
chÊt thuû v¨n phøc t¹p, ®Êt n−íc dµi, hÑp vµ cßn nhiÒu n¬i ch−a ®−îc khai ph¸, cã 
mét sè nguån vËt liÖu x©y dùng phong phó. Do ®ã, c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng ë ViÖt 
Nam chÞu ¶nh h−ëng m¹nh cña c¸c nh©n tè nµy 
 - VÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ : s¶n phÈm x©y dùng ë ViÖt Nam ®−îc tiÕn hµnh 
trong ®iÒu kiÖn cña mét nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn vµ cßn nhiÒu mÆt yÕu kÐm so 
víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi. Trong bèi c¶nh hîp t¸c quèc tÕ hiÖn nay ngµnh x©y 
dùng cña ViÖt Nam ®ang ®øng tr−íc nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn, nh−ng còng cã nhiÒu 
nguy c¬ vµ th¸ch thøc. 
 - §−êng lèi chung ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn 
dông c¬ chÕ thÞ tr−êng, cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng x· héi chñ 
nghÜa ®ang quyÕt ®Þnh ph−¬ng h−íng vµ tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng ViÖt 
Nam. 
 1.2.3. Mét sè ®Æc ®iÓm lÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng  
 Ngµnh x©y dùng võa lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, l¹i võa lµ ho¹t ®éng nghÖ thuËt, 
nªn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nã võa chÞu ¶nh h−ëng cña ph−¬ng thøc s¶n xuÊt, l¹i 
võa chÞu ¶nh h−ëng cña nh©n tè thuéc kiÕn tróc th−îng tÇng cña mét h×nh th¸i x· 
héi nhÊt ®Þnh 
 Ngµnh x©y dùng lµ mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt xuÊt hiÖn sím 
nhÊt trong lÞch sö ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i, nh−ng l¹i cã tèc ®é ph¸t triÓn khoa häc 
- c«ng nghÖ chËm so víi nhiÒu ngµnh kh¸c. VÒ nghiªn cøu khoa häc ë ngµnh x©y 
dùng ng−êi ta bá vèn Ýt h¬n so víi c¸c ngµnh kh¸c. Ng−êi ta chØ chó ý nghiªn cøu 
øng dông vµ bá qua nghiªn cøu c¬ b¶n. Mét trong nh÷ng lý do chÝnh cña viÖc Ýt 
chó ý ®Õn nghiªn cøu khoa häc lµ v× c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn c«ng nghÖ x©y dùng 
khã gi÷ ®−îc bÝ mËt. 
 VÒ tæ chøc s¶n xuÊt, ngµnh x©y dùng còng chËm ph¸t triÓn h¬n. ë T©y ¢u 
h×nh thøc c«ng tr−êng thñ c«ng ®· ngù trÞ tõ sau thÕ kû XVI ®Õn m·i gÇn mét phÇn 
ba thÕ kû XVIII. Sau ®ã nÒn ®¹i c¬ khÝ ra ®êi , nh−ng trong x©y dùng th× b−íc 
chuyÓn biÕn nµy x¶y ra chËm ch¹p h¬n vµo ®Çu thÕ kû XX. 
 Nh×n chung cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, ngµnh x©y dùng còng ngµy 
cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ tèc ®é, quy m«, tr×nh ®é kü thuËt trong lÜnh vùc kh¶o 
s¸t, thiÕt kÕ thi c«ng, s¶n xuÊt vËt t− thiÕt bÞ vµ tæ chøc qu¶n lý x©y dùng. 
 * C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc vÜ ®¹i qua c¸c thêi kú cña lÞch sö : 

- Thêi kú cæ ®¹i : quÇn thÓ kim tù th¸p Cairo, qu¶ng tr−êng R«ma.... 
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- Thêi kú cËn ®¹i vµ trung ®¹i : nhµ thêi §øc Bµ Paris, ®Òn ¡ngco Thom-
¡ngco, cè cung B¾c Kinh ... 

- Thêi kú ®−¬ng ®¹i : 10 c«ng tr×nh kiÕn tróc xuÊt s¾c cña thÕ kû 20 : 
  + §−êng hÇm qua eo biÓn Manche 
  + CÇu cæng vµng (Mü) 
  + HÖ thèng ®−êng «t« liªn tØnh ë Mü 
  + Toµ nhµ 102 Empire State Building ë New York  
  + §Ëp n−íc Hoover (Mü) 
  + Kªnh ®µo Panama (Panama) 
  + Nhµ h¸t Sydney Opera House (óc)  
  + §Ëp Aswan th−îng - Aswan High Dam (Ai cËp) 
  + Trung t©m th−¬ng m¹i thÕ giíi - World Trade Center (Mü) 
  + C¶ng hµng kh«ng Chek Lap Kok (Hång K«ng)  
   1.3. §èi t−îng, néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña m«n häc 
 S¶n phÈm cña x· héi nãi riªng còng nh− s¶n xuÊt cña x· héi nãi chung bao 
giê còng cã hai mÆt : mÆt kü thuËt vµ mÆt x· héi cña s¶n xuÊt. MÆt kü thuËt do c¸c 
m«n khoa häc tù nhiªn vµ khoa häc kü thuËt nghiªn cøu, mÆt x· héi do c¸c m«n 
kinh tÕ ngµnh nghiªn cøu. 
 C«ng nghiÖp x©y dùng lµ mét ngµnh s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt ®Æc biÖt, lµ 
mét bé phËn hîp thµnh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ph¸t triÓn theo qui luËt kinh tÕ 
kh¸ch quan cña ph−¬ng thøc s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ 
tr−êng, ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. Do ®ã, ®èi t−îng nghiªn cøu cña m«n Kinh 
tÕ x©y dùng bao gåm mét sè néi dung sau : 
 + Nghiªn cøu nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thô©t cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y 
dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, qua ®ã nghiªn 
cøu mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Çu t− x©y dùng, c¸c h×nh thøc tæ 
chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý kinh tÕ, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng hîp 
lý ®¹t hiÖu qu¶ cao. 
 + Nghiªn cøu nh÷ng ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n cña tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ 
x©y dùng, ®ång thêi nghiªn cøu c¬ së lý luËn vÒ kinh tÕ ®Çu t− vµ thiÕt kÕ x©y dùng 
nh»m ®¸nh gi¸, so s¸nh vµ lùa chän nh÷ng ph−¬ng ¸n kü thuËt, c¸c dù ¸n ®Çu t− 
còng nh− c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ tèt nhÊt. 
 + Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tæ chøc lao ®éng vµ tiÒn l−¬ng còng 
nh− c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vèn cña doanh nghiÖp x©y l¾p. 
 + Nghiªn cøu vÒ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng vµ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ph−¬ng 
ph¸p x©y dùng  
 + X©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt hîp lý, tiªn tiÕn ®Ó 
chóng trë thµnh c«ng cô kinh tÕ kÝch thÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®−îc 
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hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt víi chi phÝ hîp lý nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng, rót ng¾n 
thêi gian thi c«ng vµ h¹ gi¸ thµnh x©y dùng  
 * Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu : 
 Kinh tÕ x©y dùng bao gåm nhiÒu néi dung phong phó vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn 
Do ®ã, còng nh− c¸c m«n khoa häc kh¸c, m«n kinh tÕ x©y dùng dùa vµo ph−¬ng 
ph¸p biÖn chøng ®Ó nghiªn cøu tÝnh qui luËt phæ biÕn vµ quy luËt ®Æc thï trong 
qu¸ tr×nh ph¸t sinhvµ ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng. Khoa häc kinh tÕ 
x©y dùng nghiªn cøu  nh÷ng hiÖn t−îng, nh÷ng mÆt ®èi lÆp còng nh− nh÷ng mÆt 
thèng nhÊt cña chóng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, trong mèi quan hÖ gi÷a chóng víi 
nhau vµ sù liªn quan gi÷a chóng víi m«i tr−êng xung quanh. 
 M«n kinh tÕ x©y dùng cßn sö dông ph−¬ng ph¸p diÔn gi¶i kÕt hîp víi 
ph−¬ng ph¸p qui n¹p ®Ó nghiªn cøu, kÕt hîp gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng 
s¶n xuÊt - kinh doanh cña ngµnh. NghÜa lµ c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu  ph¶i cã c¬ së ®i 
tõ viÖc thu thËp xö lý c¸c sè liÖu, th«ng tin råi ph©n tÝch ®¸nh gi¸, tæng hîp ®Ó ®Ò 
xuÊt c¸c gi¶i ph¸p hîp lý, tèi −u nh»m gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n kinh tÕ - kü thuËt ®¹t 
hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. 
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PhÇn ii : C¬ së lý luËn vÒ kinh tÕ trong ®Çu t− 
vµ thiÕt kÕ x©y dùng  

Ch−¬ng 2 : nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ kinh tÕ ®Çu t− 
 2.1. Nh÷ng kh¸i niÖm më ®Çu 
 2.1.1.§Çu t−  
  - §Çu t− ®ã lµ qu¸ tr×nh bá vèn ®Ó t¹o nªn mét lo¹i tµi s¶n kinh doanh nµo 
®ã mµ cã thÓ sinh lîi, hoÆc tho· m·n mét yªu cÇu nµo ®ã cña ng−êi bá vèn trong 
thêi gian nhÊt ®Þnh ë t−¬ng lai 
  - §Çu t− x©y dùng c¬ b¶n : §Çu t− x©y dùng c¬ b¶n ®−îc hiÓu lµ c¸c dù ¸n 
®Çu t− cho c¸c ®èi t−îng vËt chÊt, mµ ®èi t−îng vËt chÊt nµy lµ c¸c c«ng tr×nh x©y 
dùng. §©y lµ lo¹i ®Çu t− x¶y ra phæ biÕn 
 2.1.2. Kinh tÕ ®Çu t−   
 Kinh tÕ ®Çu t− lµ khoa häc vÒ c¸ch bá vèn ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n nh»m sinh 
lîi, cã néi dung liªn ngµnh rÊt tæng hîp, cã nhiÖm vô cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc 
khoa häc vµ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ ®Çu t− ®Ó gióp cho nhµ ®Çu t− thùc 
hiÖn c«ng viÖc ®Çu t− cña m×nh víi hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi 
tèt nhÊt, còng nh− ®Ó gióp c¸c c¬ quan qu¶n lÝ cña nhµ n−íc thùc hiÖn qu¶n lý ®Çu 
t− ë cÊp vÜ m« víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. 
 * Néi dung cña kinh tÕ ®Çu t− th−êng gåm c¸c vÊn ®Ò chÝnh sau: Víi t− 
c¸ch lµ mét m«n khoa häc , kinh tÕ ®Çu t− th−êng gåm c¸c vÊn ®Ò chÝnh nh− sau : 
 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña kinh tÕ ®Çu t− trong trµo l−u ph¸t triÓn cña c¸c 
häc thuyÕt kinh tÕ. 
 2. VËn dông ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vµo 
lÜnh vùc kinh tÕ ®Çu t−  
 3. Qu¶n lý cña nhµ n−íc ®èi víi lÜnh vùc ®Çu t−, bao gåm c¸c vÊn ®Ò: 
  - Nguyªn t¾c qu¶n lý ®Çu t−  
  - Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®Çu t−  
  - Ph−¬ng ph¸p lËp chiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch ®Çu t−  
  - ChÝnh s¸ch vµ luËt lÖ cã liªn quan ®Õn ®Çu t−  
  - C¸c qui ®Þnh qu¶n lý qu¸ tr×nh lËp vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t−  
  - Qu¶n lý vèn vµ gi¸ trong ®Çu t−  
 4. Qu¶n lý doanh nghiÖp ®èi víi lÜnh vùc ®Çu t−, gåm c¸c vÊn ®Ò chÝnh : 
  - Nguyªn t¾c qu¶n lý ®Çu t− ë doanh nghiÖp 
  - Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®Çu t− ë c¸c doanh nghiÖp 
  - Ph−¬ng ph¸p lËp chiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch ®Çu t− ë c¸c cÊp doanh nghiÖp  
  - Tæ chøc qu¸ tr×nh lËp vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t−  
 5. Ph−¬ng ph¸p lËp vµ ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t−  
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 6. C¸c kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ®Çu t− cña c¸c n−íc 
 7. ChiÕn l−îc ®Çu t− cña Nhµ n−íc vµ doanh nghiÖp trong xu thÕ héi nhËp 
kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. 
 2.1.3. Qu¶n lý ®Çu t−  
 Qu¶n lý ®Çu t− lµ mét tËp hîp c¸c biÖn ph¸p cña chñ ®Çu t− ®Ó qu¶n lý qu¸ 
tr×nh ®Çu t−, kÓ tõ khi x¸c ®Þnh môc tiªu ®Çu t−, thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− vµ khai 
th¸c dù ¸n ®Ó ®¹t môc tiªu ®· ®Þnh. 
 §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− vµo c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó khai th¸c vµ kinh 
doanh th× qu¶n lý ®Çu t− thùc chÊt lµ qu¶n lý ®Çu t− vµ x©y dùng 
 Qu¶n lý ®Çu t− ®−îc xem xÐt ë hai cÊp ®é: 
 1. Qu¶n lý cña nhµ n−íc ®èi víi ®Çu t− : bao gåm ®Çu t− tõ ng©n s¸ch nhµ 
n−íc, ®Çu t− tõ c¸c doanh nghiÖp vµ toµn bé c¸c kho¶n ®Çu t− kh¸c cña mäi thµnh 
phÇn kinh tÕ. 
 2. Qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®èi víi ®Çu t− : bao gåm ®Çu t− tõ nguån vèn 
cña doanh nghiÖp (®i vay hoÆc tù cã) hay ®Çu t− liªn doanh nh»m ®¹t ®−îc hiÖu 
qña tµi chÝnh vµ hiÖu qña kinh tÕ x· héi mét c¸ch tèt nhÊt trong khu«n khæ ph¸p 
luËt cña nhµ n−íc cho phÐp. 
 2.1.4. Ph©n lo¹i ®Çu t−  
 §Ó dÔ qu¶n lý, ®Çu t− ®−îc ph©n lo¹i theo c¸c gi¸c ®é kh¸c nhau  
 C¸ch 1 : Ph©n theo ph−¬ng thøc 
      a. §Çu t− trùc tiÕp : 
  - §Çu t− chuyÓn dÞch : lµ h×nh thøc ®Çu t− mµ trong ®ã ng−êi bá vèn 
mua l¹i sè cæ phÇn ®ñ lín ®Ó n¾m ®−îc quyÒn chi phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 
   - §Çu t− ph¸t triÓn : lµ h×nh thøc ®Çu t− nh»m t¹o dùng nªn nh÷ng 
n¨ng lùc míi cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, dÞch vô. 
       b. §Çu t− gi¸n tiÕp (®Çu t− tµi chÝnh) lµ ®Çu t− b»ng c¸ch mua chøng 
kho¸n cã gi¸ trÞ ®Ó h−ëng lîi tøc. 

C¸ch 2 : Ph©n theo ®èi t−îng cã 3 lo¹i  
  a. §Çu t− ®Ó t¹o nªn tµi s¶n cè ®Þnh cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh 
  b. §Çu t− ®Ó t¹o nªn tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh 
  c. §Çu t− tµi chÝnh sè cæ phiÕu cã gi¸ trÞ ®ñ lín 
 * Ngoµi ra cßn cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i : 
  - Ph©n lo¹i theo chñ ®Çu t−  
  - Ph©n lo¹i theo nguån vèn ®Çu t−  
  - Ph©n lo¹i theo c¬ cÊu ®Çu t−  
  - Ph©n lo¹i theo gãc ®é t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh 
  - Ph©n lo¹i theo gãc ®é tr×nh ®é kü thuËt 
  - Ph©n lo¹i theo thêi ®o¹n kÕ ho¹ch 
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  - Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt vµ qui m« cña dù ¸n 
 2.1.5. Qu¸ tr×nh ®Çu t−  
 2.1.5.1) Qu¸ tr×nh ®Çu t− theo gãc ®é vü m« cña Nhµ N−íc 
 Theo gãc ®é qu¶n lÝ vü m« cña nhµ n−íc, qu¸ tr×nh ®Çu t− ph¶i ®−îc gi¶i 
quyÕt qua c¸c vÊn ®Ò sau :  
 - X¸c ®Þnh h−íng kinh tÕ-chÝnh trÞ cña ®Êt n−íc nãi chung vµ cña tõng thêi 
kú ®ang xÐt nãi riªng cña ®Êt n−íc 
 - X¸c ®Þnh chiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi toµn 
diÖn cña ®Êt n−íc 
 - X¸c ®Þnh chiÕn l−îc vµ quy ho¹ch tæng thÓ ®Þnh h−íng cho ®Çu t− 
 - X©y dùng, hoµn thiÖn vµ bæ xung c¸c luËt ph¸p, chÝnh s¸ch vµ qui ®Þnh cã 
liªn quan ®Õn ®Çu t− 
 - H−íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp lËp vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− 
kÌm theo c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh cÇn thiÕt 
 - Tæ chøc thÈm ®Þnh vµ duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t−  
 - Tæng kÕt, rót kinh nghiÖm 
 2.1.5.2) Qu¸ tr×nh ®Çu t− theo gãc ®é qu¶n lý doanh nghiÖp tæng thÓ  
Mèi quan hÖ gi÷a qu¸ tr×nh ®Çu t− vµ qu¸ tr×nh tµi chÝnh ®−îc diÔn ra nh− sau : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo gãc ®é qu¶n lý tæng thÓ cña doanh nghiÖp th× ho¹t ®éng ®Çu t− cña c¸c 

doanh nghiÖp ph¶i ®−îc quyÕt ®Þnh theo c¸c b−íc sau : 
 - §iÒu tra t×nh h×nh thÞ tr−êng, nhÊt lµ nhu cÇu vÒ  sè l−îng vµ chñng lo¹i 
s¶n phÈm  
 - X©y dùng chiÕn l−îc kinh doanh tæng thÓ cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ 
chiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm hoÆc dÞch vô cã liªn quan ®Õn ®Çu t−  
 - X¸c ®Þnh n¨ng lùc chñ quan cña doanh nghiÖp vÒ mäi mÆt, nhÊt lµ vÒ c«ng 
suÊt s¶n xuÊt vµ n¨ng lùc dÞch vô 
 - X©y dùng chiÕn l−îc ®Çu t− tæng thÓ 
 - LËp dù ¸n ®Çu t− cho c¸c ®èi t−îng s¶n phÈm hay dÞch vô riªng lÏ 

G: TiÒn tÖ, søc mua, hµng 

ho¸ danh nghÜa 

W : Hµng ho¸ 

G’: TiÒn thu håi sau ®Çu t− 

G        W : Qu¸ tr×nh ®Çu t−, 

h×nh thµnh vèn, chuyÓn ®åi 

tõ tiÒn thµnh hµng 

W   G’ : Qu¸ tr×nh gi¶i 

to¶ vµ thu håi vèn, chuyÓn 

 
 
G      W              G’

Theo gãc ®é tµi chÝnh

§−a vèn vµo §−a vèn ra

Theo gãc ®é ®Çu t−

§Çu t− Gi¶i to¶ vµ 
thu håi vèn 
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 - Tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n, kÌm theo c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh 
 - Tæng kÕt, rót kinh nghiÖm ®Ó ¸p dông cho c¸c kú kÕ ho¹ch tiÕp theo 
 Theo gãc ®é ®Çu t− ng−êi ta coi mäi sù kiÖn kinh doanh nh− lµ qu¸ tr×nh 
®Çu t− vµ gi¶i to¶ thu håi vèn ®Çu t−. Theo gãc ®é tµi chÝnh, ng−êi ta coi mäi sù 
kiÖn kinh doanh nh− lµ mét ho¹t ®éng thu chi. Do ®ã gãc ®é ®Çu t− bao hµm bëi 
gãc ®é tµi chÝnh. 
 2.1.6. Dù ¸n ®Çu t− vµ c¸c giai ®o¹n lËp dù ¸n ®Çu t−  
 2.1.6.1. Dù ¸n ®Çu t−   

Dù ¸n ®Çu t− lµ mét tËp hîp c¸c biÖn ph¸p cã c¨n cø khoa häc vµ c¬ së ph¸p 
lý ®−îc ®Ò xuÊt c¸c mÆt kü thuËt, tµi chÝnh, kinh tÕ x· héi lµm c¬ së cho viÖc quyÕt 
®Þnh bá vèn ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng ®èi t−îng ®Çu t− nhÊt ®Þnh, 
nh»m ®¹t ®−îc sù t¨ng tr−ëng vÒ sè l−îng, n©ng cao chÊt cña s¶n phÈm hay dÞch 
vô, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi cña ®Çu t− trong mét 
kho¶n thêi gian nhÊt ®Þnh nµo ®ã. 

2.1.6.2. C¸c giai ®o¹n lËp dù ¸n ®Çu t−  (N§ 16/2005 - CP) 
 LËp dù ¸n ®Çu t− chØ lµ mét phÇn viÖc cña qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®Çu t− vµ qu¸ 
tr×nh nµy bao gåm c¸c b−íc : 
 - LËp b¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 
 - LËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 
 2.1.7. Néi dung cña dù ¸n ®Çu t−  

2.1.7.1. Néi dung chñ yÕu cña b¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (ND 16) 
- Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− x©y dung c«ng tr×nh, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi, khã 

kh¨n, chÕ ®é khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn quèc gia (nÕu cã)  
- Dù kiÕn qui m« ®Çu t− : c«ng suÊt, diÖn tÝch x©y dùng, c¸c h¹ng môc c«ng 

tr×nh bao gåm : c«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c, dù kiÕn vÒ 
®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh, nhu cÇu sö dông ®Êt. 

- Ph©n tÝch, lùa chän s¬ bé vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt, c¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp thiÕt 
bÞ, nguyªn liÖu, n¨ng l−îng, dÞch vô, h¹ tÇng kü thuËt, ph−¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, 
t¸i ®Þnh c− (nÕu cã), ¶nh h−ëng cña dù ¸n ®Õn m«i tr−êng, an ninh quèc phßng... 

- H×nh thøc ®Çu t−, x¸c ®Þnh s¬ bé tæng møc ®Çu t−, thêi h¹n thùc hiÖn dù 
¸n, ph−¬ng ¸n huy ®éng vèn theo tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi cña dù ¸n 
vµ ph©n kú ®Çu t− (nÕu cã) 

2.1.7.2. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 
- Sù cÇn thiÕt vµ c¸c h¹ng môc ®Çu t−, ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr−êng, tiªu thô 

s¶n phÈm ®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, h×nh thøc ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, 
®Þa ®iÓm x©y dùng, nhu cÇu xö dông ®Êt, ®iÒu kiÖn cung cÊp nguyªn liÖu, nhiªn 
liÖu vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c 
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- M« t¶ qui m« vµ diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh 
bao gåm c«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c, ph©n tÝch lùa 
chän ph−¬ng ¸n kü thuËt, c«ng nghÖ vµ c«ng suÊt. 

- C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn bao gåm :  
 + Ph−¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− vµ ph−¬ng ¸n hç trî 

x©y dùng c¬ së h¹ tÇng (nÕu cã) 
 + C¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc ®èi víi c«ng tr×nh trong ®« thÞ vµ 

c«ng tr×nh cã yªu cÇu kiÕn tróc 
 + Ph−¬ng ¸n khai th¸c dù ¸n vµ sö dông lao ®éng 
 + Ph©n ®o¹n thùc hiÖn , tiÕn ®é thùc hiÖn vµ h×nh thøc qu¶n lÝ dù ¸n 
- §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng, c¸c gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y næ vµ c¸c 

yªu cÇu an ninh quèc phßng. 
- Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n, kh¶ n¨ng thu xÕp vèn, nguån vèn vµ kh¶ n¨ng 

cÊp vèn theo ®óng tiÕn ®é, ph−¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn ®èi víi dù ¸n cã yªu cÇu thu 
håi vèn, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ x· 
héi cña dù ¸n. 

2.1.8. Nguån vèn ®Çu t− vµ néi dung cña vèn ®Çu t−  
  2.1.8.1) Nguån vèn ®Çu t− :bao gåm : 
 - Vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc (gåm c¶ vèn thuéc c¸c kho¶n vay n−íc ngoµi 
cña chÝnh phñ vµ c¸c nguån viÖn trî quèc tÕ dµnh cho ®Çu t− ph¸t triÓn) 
 - Vèn tÝn dông do nhµ n−íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña nhµ n−íc 
 - Vèn ®Çu t− ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ n−íc 
 - C¸c nguån vèn kh¸c : t− nh©n, tæ chøc kinh tÕ kh«ng thuéc doanh nghiÖp 
nhµ n−íc, vèn cña c¬ quan ngo¹i giao, tæ chøc quèc tÕ vµ c¸c c¬ quan n−íc ngoµi 
kh¸c ®Çu t− trªn ®Êt ViÖt Nam 
 2.1.8.2) Thµnh phÇn cña vèn ®Çu t−  

a. Tæng møc ®Çu t− : lµ kh¸i to¸n chi phÝ cña toµn bé dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh 
trong giai ®o¹n lËp dù ¸n, gåm chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ ®Òn bï 
gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c−... 
 b. Tæng dù to¸n c«ng tr×nh : lµ toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t− x©y dùng 
c«ng tr×nh. Tæng dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc tÝnh to¸n cô thÓ ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kü 
thuËt. §©y lµ c¨n cø ®Ó qu¶n lÝ chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. 

2.1.9. Nh÷ng ®èi t−îng tham gia thùc hiÖn ®Çu t−  
 - Chñ ®Çu t− : lµ chñ thÓ quan träng nhÊt ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò 
cña ®Çu t−. Chñ ®Çu t− lµ ng−êi së h÷u vèn, cã thÓ lµ mét tæ chøc hay c¸ nh©n , cã 
thÓ bá mét phÇn hay toµn bé vèn, vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®Çu t− 
theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 
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 NÕu vèn ®Çu t− cña dù ¸n chñ yÕu thuéc së h÷u nhµ n−íc th× chñ ®Çu t− lµ 
ng−êi ®−îc cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t− chØ ®Þnh ngay khi lËp dù ¸n ®Çu t− vµ giao tr¸ch 
nhiÖm trùc tiÕp qu¶n lý sö dông vèn. Chñ ®Çu t− cã thÓ uû nhiÖm cho mét chñ 
nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n thay m×nh ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. 
 - C¸c tæ chøc t− vÊn vµ x©y dùng  
 - C¸c doanh nghiÖp x©y dùng  
 - C¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc cung cÊp yÕu tè ®Çu vµo 
 - C¸c tæ chøc cung cÊp vèn cho dù ¸n 
 - C¸c kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm lµm ra cña dù ¸n ®Çu t−  
 - Nhµ n−íc vµ c¸c c¬ quan nhµ n−íc cã liªn quan ®Õn qu¶n lý ®Çu t−  
 - C¸c tæ chøc x· héi, c¸c hiÖp héi cã liªn quan ®Õn ®Çu t−  
 2.2.Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t−  
 2.2.1. Kh¸i niÖm vµ tiªu chuÈn cña hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Çu t−  
 2.2.1.1. Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t−  
 HiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t− lµ toµn bé môc tiªu ®Ò ra cña dù ¸n, ®−îc ®Æc 
tr−ng b»ng c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh (thÓ hiÖn ë c¸c lo¹i hiÖu qu¶ ®¹t ®−îc) vµ c¸c chØ 
tiªu ®Þnh l−îng (thÓ hiÖn quan hÖ gi÷a chi phÝ ®· bá ra cña dù ¸n vµ c¸c kÕt qu¶ ®¹t 
®−îc theo môc tiªu cña dù ¸n) 
 2.2.1.2. Tiªu chuÈn cña hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Çu t−  

HiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t− lµ môc tiªu ®¹t ®−îc cña dù ¸n xÐt trªn c¶ hai mÆt 
 a. MÆt ®Þnh tÝnh: hiÖu qu¶ cña dù ¸n bao gåm  
 - HiÖu qu¶ kinh tÕ  
 - HiÖu qu¶ kü thuËt 
 - HiÖu qu¶ x· héi 
 - HiÖu qu¶ theo quan ®iÓm lîi Ých doanh nghiÖp vµ quan ®iÓm quèc gia 
 - HiÖu qu¶ thu ®−îc tõ dù ¸n vµ ë lÜnh vùc cã liªn quan ngoµi dù ¸n 
 - HiÖu qu¶ tr−íc m¾t vµ l©u dµi 
 b. MÆt ®Þnh l−îng : HiÖu qu¶ ®−îc biÓu hiÖn th«ng qua mét hÖ chØ tiªu vÒ 
kinh tÕ, kü thuËt vµ x· héi, trong ®ã cã mét vµi chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ ®−îc coi lµ 
chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n nh− møc chi phÝ s¶n xuÊt, lîi 
nhuËn, doanh lîi mét ®ång vèn, thêi h¹n thu håi vèn, hiÖu sè thu chi, suÊt thu lîi 
néi t¹i, tû sè thu chi. 

2.2.2. C¸c quan ®iÓm ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t−  
 C¸c dù ¸n ®Çu t− lu«n ®−îc ®¸nh gi¸ theo hai gãc ®é : lîi Ých doanh nghiÖp 
vµ lîi Ých quèc gia.  

2.2.2.1. Quan ®iÓm cña doanh nghiÖp :Khi ®¸nh gi¸ dù ¸n, c¸c chñ doanh 
nghiÖp xuÊt ph¸t tr−íc hÕt tõ lîi Ých trùc tiÕp cña hä nh−ng ph¶i n»m trong khu«n 
khæ lîi Ých quèc gia vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhµ n−íc. 
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2.2.2.2. Quan ®iÓm cña nhµ n−íc  
 Khi ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n, nhµ n−íc ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi Ých tæng thÓ cña quèc 
gia vµ x· héi, tõ ®−êng lèi chung ph¸t triÓn ®Êt n−íc vµ ph¶i xem xÐt toµn diÖn vÒ 
mÆt kü thuËt, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, v¨n ho¸.... 

Bªn c¹nh c¸c quan ®iÓm phóc lîi c«ng céng tæng hîp ®ång thêi cÇn chó ý 
thÝch ®¸ng ®Õn lîi Ých doanh nghiÖp, kÕt hîp lîi Ých tr−íc m¾t víi lîi Ých l©u dµi 
cña ®Êt n−íc. 

2.2.3. Gi¸ trÞ tiÒn tÖ theo thêi gian 
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®ång vèn ph¶i lu«n ®−îc sö dông d−íi mäi 

h×nh thøc ®Ó sinh lîi vµ kh«ng ®−îc ®Ó vèn n»m chÕt. NÕu ®ång vèn kh«ng ®−îc 
sö dông sÏ g©y nªn mét kho¶n thiÖt h¹i do ø ®äng vèn.  

Mét ®ång vèn bá ra kinh doanh ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i kh¸c h¼n víi ®ång vèn 
®ã bá ra bá ra ë mét thêi ®iÓm nµo ®ã trong t−êng lai, v× ®ång vèn bÞ bá ra ë thêi 
®iÓm hiÖn t¹i ®ã cã thÓ sinh lîi h»ng n¨m víi mét l·i suÊt nhÊt ®Þnh nµo ®ã trong 
suèt thêi gian kÓ tõ thêi ®iÓm hiÖn t¹i ®Õn thêi ®iÓm t−¬ng lai nµo ®ã. 

 V× vËy, mét ®ång vèn ®−îc bá ra ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i lu«n lu«n t−¬ng øng 
víi mét gi¸ trÞ lín h¬n mét ®ång vèn bá ra ë t−¬ng lai. §ã lµ vÊn ®Ò gi¸ trÞ tiÒn tÖ 
theo thêi gian. 

- Mét ®ång vèn bá ta ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i sÏ t−¬ng ®−¬ng víi (1+r)n ®ång 
sau n n¨m trong t−¬ng lai 

- Mét ®ång vèn sau n n¨m trong t−¬ng lai sÏ t−¬ng ®−¬ng víi nr)1(
1
+

®ång 

bá ra ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i. 
- Tõ ®ã ta cã : 

         + NÕu qui gi¸ trÞ tiÒn tÖ ë t−¬ng lai vÒ hiÖn t¹i th× dïng hÖ sè : nr)1(
1
+

 

         + NÕu qui gi¸ trÞ tiÒn tÖ ë hiÖn t¹i vÒ t−¬ng lai th× dïng hÖ sè : nr)1( +  

Víi  :  r  : l·i suÊt ®−îc qui ®Þnh t−¬ng øng víi ®¬n vÞ ®o thêi gian cña n¨m 
 n : thêi gian tÝnh l·i tøc (thêi gian cho vay vèn) 
NÕu ký hiÖu P lµ gi¸ trÞ tiÒn tÖ ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i, F lµ gi¸ trÞ tiÒn tÖ ë thêi 

®iÓm t−¬ng lai n vµ A gi¸ trÞ san ®Òu h»ng n¨m  cña c¸c gi¸ trÞ hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai, 

ta cã :  Cho P t×m F : F = P(1+r)n      Cho F t×m P : nr
FP

)1(
1.
+

=  

Cho A t×m F : 
r
rAF

n 1)1(. −+
=   Cho F  t×m A : 

1)1(
.

−+
= nr

rFA  

Cho A t×m P : n

n

rr
rAP

)1(
1)1(.

+
−+

=    Cho P t×m A : 
1)1(

)1(.
−+

+
= n

n

r
rrPA  



Gi¸o tr×nh Kinh TÕ X©y Dùng  Bé m«n kinh tÕ kü thuËt 

Ch−¬ng 2  Trang 14 

 2.2.4. Ph©n lo¹i ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ c¸c ph−¬ng ¸n kü thuËt vÒ mÆt kinh tÕ 
C¸c ph−¬ng ¸n ®¸nh gi¸ cã thÓ ph©n thµnh hai nhãm lín : C¸c ph−¬ng ph¸p 

®Þnh tÝnh (chñ yÕu dïng lý luËn ®Ó ph©n tÝch) vµ c¸c ph−¬ng ph¸p ®Þnh l−îng. 
* C¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ph−¬ng ¸n cã thÓ ph©n lo¹i theo s¬ ®å sau : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ph−¬ng ph¸p sö dông mét vµi chØ tiªu tµi chÝnh, kinh tÕ tæng hîp kÕt hîp 
víi chØ tiªu bæ xung : ph−¬ng ph¸p nµy cã −u ®iÓm lµ cã thÓ ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t 
ph−¬ng ¸n, xem xÐt toµn diÖn vÊn ®Ò, phï hîp víi thùc tÕ kinh doanh. Nh−îc ®iÓm 
lµ chÞu sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶, chÝnh s¸ch gi¸ c¶, quan hÖ cung cÇu, tû gi¸ hèi 
®o¸i. Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t− thuéc lo¹i nµy hiÖn nay ®−îc dïng phæ 
biÕn. 

* Ph−¬ng ph¸p dïng chØ tiªu tæng hîp kh«ng ®¬n vÞ ®o ®Ó xÕp h¹ng ph−¬ng ¸n :  
- ¦u ®iÓm : TÝnh gép tÊt c¶ c¸c chØ tiªu víi c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau vµo 

mét chØ tiªu tæng hîp duy nhÊt ®Ó xÕp h¹ng ph−¬ng ¸n, cã thÓ ®−a nhiÒu chØ tiªu 
vµo so s¸nh, cã tÝnh ®Õn tÇm quan träng cña tõng chØ tiªu, víi mét sè chØ tiªu ®−îc 
diÔn t¶ b»ng lêi cã thÓ b×nh ®iÓm theo ý kiÕn cña chuyªn gia. 

- Nh−îc ®iÓm : nÕu viÖc lùa chän c¸c chØ tiªu ®Ó ®−a vµo so s¸nh kh«ng 
®óng sÏ g©y nªn c¸c trïng lËp; dÔ che lÊp mÊt chØ tiªu chñ yÕu; dÔ mang tÝnh chñ 
quan khi hái ý kiÕn chuyªn gia. 

- LÜnh vùc ¸p dông : ph−¬ng nµy ®−îc dïng nhiÒu cho kh©u ph©n tÝch hiÖu 
qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n ®Çu t−, cho viÖc ®¸nh gi¸ c¸c c«ng tr×nh kh«ng mang 
tÝnh kinh doanh mµ mang tÝnh chÊt phôc vô c«ng céng ®ßi hái chÊt l−îng phôc vô 
lµ chñ yÕu, cho viÖc thi chän c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ, cho ®iÓm chän c¸c nhµ thÇu. 

C¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ c¸c ph−¬ng ¸n kü 
thuËt vÒ mÆt kinh tÕ

 

Ph−¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh Ph−¬ng ph¸p ®Þnh 
l−îng

Ph−¬ng ph¸p kÕt hîp ®Þnh 
l−îng vµ ®Þnh l−îng

Ph−¬ng ph¸p 
dïng mét vµi chØ 
tiªu tµi chÝnh, 
kinh tÕ tæng hîp 
kÕt hîp víi chØ 
tiªu bæ xung 

Ph−¬ng ph¸p 
dïng chØ tiªu 
tæng hîp kh«ng 
®¬n vÞ ®o ®Ó 
xÕp h¹ng 
ph−¬ng ¸n 

Ph−¬ng ph¸p 
gi¸ trÞ  - gi¸ 
trÞ sö dông 

Ph−¬ng ph¸p 
to¸n quy 
ho¹ch tèi −u 
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Ph−¬ng nµy Ýt dïng cho kh©u lùc chän ph−¬ng ¸n theo gãc ®é hiÖu qu¶ tµi ch×nh 
cña doanh nghiÖp. 

- C¸c bø¬c tÝnh to¸n : 
    B−íc 1 : Lùa chän c¸c chØ tiªu ®Ó ®−a vµo so s¸nh 
             CÇn chó ý kh«ng ®−a vµo so s¸nh c¸c chØ tiªu trïng lËp, nh−ng víi 
mét vµi chØ tiªu quan träng nhÊt (vÝ dô chØ tiªu vËt liÖu hiÕm) vÉn cã thÓ ®−a vµo ë 
d¹ng gi¸ trÞ (chi phÝ) n»m trong vèn ®Çu t− hay gi¸ thµnh s¶n phÈm, l¹i ®−a vµo ë 
d¹ng hiÖn vËt theo môc riªng 

   B−íc 2 : X¸c ®Þnh h−íng vµ c¸c chØ tiªu ®ång h−íng 
X¸c ®Þnh h−íng cña hµm môc tiªu lµ cùc ®¹i hay cùc tiÓu 

           Lµm ®ång h−íng c¸c chØ tiªu : chØ tiªu nµo nghÞch h−íng víi hµm 
môc tiªu th× ph¶i lÊy sè nghÞch ®¶o cña chóng ®Ó ®−a vµo so s¸nh 

  B−íc 3 : X¸c ®Þnh träng sè cña mçi chØ tiªu 
          HiÖn nay cã nhiÒu c¸ch x¸c ®Þnh tÇm quan träng cña c¸c chØ tiªu 

b»ng c¸ch cho ®iÓm cña chuyªn gia nh− ph−¬ng ph¸p ma trËn vu«ng cña 
Warkentin, ph−¬ng ph¸p tÝnh ®iÓm theo thang ®iÓm cho tr−íc... trong ®ã ma trËn 
vu«ng cña Warkentin th−êng ®−îc dïng h¬n c¶ 

  B−íc 4 : TriÖt tiªu ®¬n vÞ ®o cña c¸c chØ tiªu 
          HiÖn nay cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p triÖt tiªu ®¬n vÞ ®o cña c¸c chØ tiªu. 

Phæ biÕn nhÊt lµ ph−¬ng ph¸p Pattern vµ ph−¬ng ph¸p so s¸nh tõng cÆp chØ tiªu 
  Ph−¬ng ph¸p Pattern tÝnh theo c«ng thøc sau : 
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 Trong ®ã : 
 Pij : trÞ sè kh«ng ®¬n vÞ ®o cña chØ tiªu Cij (i lµ tªn chØ tiªu víi m chØ tiªu, j 

lµ tªn ph−¬ng ¸n víi n ph−¬ng ¸n) 
 Cij : trÞ sè cã ®¬n vÞ ®o cña chØ tiªu i cña ph−¬ng ¸n j 

 ∑
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j
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1
: Tæng c¸c trÞ sè cã ®¬n vÞ ®o cña chØ tiªu i cña c¸c ph−¬ng ¸n so s¸nh 

 B−íc 5 : x¸c ®Þnh trÞ sè tæng hîp kh«ng ®¬n vÞ ®o cña mçi chØ tiªu 
 - Theo ph−¬ng ph¸p Pettern : 
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 Trong ®ã :  Vj : trÞ sè tæng hîp kh«ng ®¬n vÞ ®o cña ph−¬ng ¸n j 
   Sij : TrÞ sè kh«ng ®¬n vÞ ®o cña chØ tiªu i thuéc ph−¬ng an j 
   Wi : Träng sè cña chØ tiªu i 
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 Tuú theo hµm môc tiªu lµ cùc ®¹i hay cùc tiÓu mµ ta chän ph−¬ng ¸n cã 
trÞ sè Vi max hay min 
* Ph−¬ng ph¸p gi¸ trÞ - gi¸ trÞ sö dông :  
 - ¦u ®iÓm :  
  + RÊt phï hîp khi so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n cã gi¸ trÞ sö dông kh¸c 
nhau, mét tr−êng hîp x¶y ra phæ biÕn nhÊt trong thùc tÕ ®Ó so s¸nh 
  + Cã thÓ l«i cuèn nhiÒu chØ tiªu gi¸ trÞ sö dông vµo so s¸nh 
  + Cã nh÷ng −u ®iÓm cña chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp (khi tÝnh chØ tiªu 
gi¸ trÞ) vµ c¸c −u ®iÓm cña chØ tiªu tæng hîp kh«ng ®¬n vÞ ®o (khi tÝnh chØ tiªu gi¸ 
trÞ sö dông tæng hîp) 
 - Nh−îc ®iÓm :  
  + Nh÷ng nh−îc ®iÓm cña chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp (khi tÝnh chØ tiªu gi¸ 
trÞ) vµ cña chØ tiªu tæng hîp kh«ng ®¬n vÞ ®o (khi tÝnh chØ tiªu gi¸ trÞ sö dông tæng hîp) 
  + Ýt phï hîp cho c¸c dù ¸n ®Çu t− cña doanh nghiÖp lÊy lîi nhuËn lµ 
môc tiªu chÝnh. 

 - LÜnh vùc ¸p dông : 
  + §Ó so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n cã gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau vµ kh«ng 

lÊy chØ tiªu lîi nhuËn lµ chÝnh 
  + §Ó ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t− phôc vô c«ng céng, nhÊt lµ thµnh 

phÇn hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi 
  + §Ó so s¸nh møc hiÖn ®¹i hîp lý cña c¸c ph−¬ng ¸n kü thuËt vÒ mÆt 

kinh tÕ 
  + §Ó so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n c¶i t¹o m«i tr−êng 
  + §Ó so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ bé phËn nh− vËt liÖu, kÕt cÊu 

x©y dùng . 
- C¸c b−íc tÝnh to¸n : 

      - B−íc 1 : TÝnh gi¸ trÞ sö dông cña ph−¬ng ¸n  
 Gi¸ trÞ sö dông cña ph−¬ng ¸n j ®ang xÐt ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p 

chØ tiªu tæng hîp kh«ng ®¬n vÞ ®o, theo c«ng thøc  
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c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ sö dông cã thÓ kh«ng cÇn tÝnh ®¬n vÞ ®o. 

  ∑
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     - B−íc 2 : TÝnh chi phÝ mét ®¬n vÞ gi¸ trÞ sö dông tæng hîp cña ph−¬ng ¸n  



Gi¸o tr×nh Kinh TÕ X©y Dùng  Bé m«n kinh tÕ kü thuËt 

Ch−¬ng 2  Trang 17 

 min→=
j

j
dsj S

G
G  

HoÆc tÝnh sè ®¬n vÞ gi¸ trÞ sö dông tæng hîp tÝnh trªn mét ®ång chi phÝ cña 
ph−¬ng ¸n  

  max→=
j

j
dsj G

S
G   

Gdsj : chi phÝ tÝnh cho mét ®¬n vÞ gi¸ trÞ sö dông tæng hîp cña ph−¬ng ¸n j 
Sdgj : sè ®¬n vÞ gi¸ trÞ sö dông tæng hîp tÝnh trªn mét ®ång chi phi cña ph−¬ng ¸n j 
Gj : gi¸ trÞ hay chi phÝ cña ph−¬ng ¸n j (®¬n vÞ tÝnh b»ng tiÒn) 
Sj : gi¸ trÞ sö dông tæng hîp cña ph−¬ng ¸n j ®anh xÐt 
         - B−íc 3 : chän ph−¬ng ¸n tèt nhÊt  

 Tiªu chuÈn chän ph−¬ng ¸n lµ chi phÝ tÝnh cho mét ®¬n vÞ gi¸ trÞ sö dông 
tæng hîp cña ph−¬ng ¸n lµ nhá nhÊt hoÆc sè ®¬n gi¸ trÞ sö dông tæng hîp tÝnh trªn 
mét ®ång chi phÝ cña ph−¬ng ¸n lµ lín nhÊt 

* Ph−¬ng ph¸p to¸n quy ho¹ch tèi −u 
- Lý thuyÕt qui ho¹ch tuyÕn tÝnh : ®−îc sö dông réng r·i ®Ó t×m ph−¬ng ¸n 

tèi −u, vÝ dô nh− : 
 + §Ó lùa chän lËp dù ¸n ®Çu t− tèi −u. 
 + §Ó x¸c ®Þnh ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm tèi −u cho dù ¸n ®Çu t− 
 + §Ó x¸c ®Þnh s¬ ®å vËn chuyÓn tèi −u cho néi bé nhµ m¸y vµ gi÷a 

c¸c nhµ m¸y cña cïng mét doanh nghiÖp 
 + §Ó x¸c ®Þnh m¹ng l−íi c¸c nhµ m¸y hîp lÝ cïng mét doanh nghiÖp 

theo ®Þa ®iÓm, theo qui m« c«ng suÊt vµ theo s¬ ®å vËn chuyÓn tèi −u ®ång thêi 
mét lóc khi lËp mét dù ¸n ®Çu t− lín cã nhiÒu nhµ m¸y liªn hoµn bæ trî cho nhau. 

- Lý thuyÕt qui ho¹ch ®éng : ®−îc dïng ®Ó lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n tèi −u 
theo c¸c h−íng sau : 

 + T×m ®−êng ®i ng¾n nhÊt trong mét m¹ng ®−êng phøc t¹p khi thiÕt 
kÕ c¸c dù ¸n ®−êng giao th«ng 

 + T×m mÆt c¾t tr¾c ®¹t tèi −u ®Ó thiÕt kÕ cho c¸c tuyÕn ®−êng 
 + X¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n dù tr÷ hîp lý 
 + Ph©n phèi vèn ®Çu t− hîp lý cho c¸c ®èi t−îng s¶n xuÊt vµ theo 

tõng giai ®o¹n 
 + LËp kÕ ho¹ch ®Çu t− hîp lÝ cho viÖc t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh 
- Lý thuyÕt phôc vô ®¸m ®«ng: ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¬ cÊu tæ m¸y hîp lÝ 

ë c¸c nhµ m¸y, kho b·i, bÕn c¶ng, khi tæ m¸y nµy gåm cã c¸c m¸y chñ ®¹o lµm 
viÖc víi c¸c m¸y phô thuéc. LÝ thuyÕt nµy cßn ®−îc dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c d©y 
chuyÒn c«ng nghÖ trong nhµ m¸y söa ch÷a  
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- Lý thuyÕt trß ch¬i : ®−îc sö dông ®Ó t×m gi¶i ph¸p tèi −u vÒ s¶n xuÊt – 
kinh doanh cho c¸c ®èi t−îng cïng tham gia qu¸ tr×nh kinh doanh, mµ trong ®ã lîi 
Ých cña c¸c ®èi t−îng nµy hoÆc lµ m©u thuÉn hoµn toµn hay m©u thuÉn mét phÇn 
khi lùa chän gi¶i ph¸p s¶n xuÊt cña m×nh 

Lý thuyÕt trß ch¬i cã thÓ ®−îc ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt s¶n 
phÈm theo chñng lo¹i vµ sè l−îng mét c¸ch tèi −u cña nhµ m¸y trong tr−êng hîp 
khi c¸c yªu cÇu vÒ tiªu thô ch−a vÒ tr−íc vµ cã tÝnh ®Õn tÝnh chÊt c¹nh tranh cña 
c¸c nhµ m¸y kh¸c. 

- C¸c lý thuyÕt to¸n kh¸c :  
Ngoµi c¸c lÝ thuyÕt to¸n kÓ trªn, ng−êi ta cßn ¸p dông lÝ thuyÕt to¸n t−¬ng 

quan vµ dù b¸o ®Ó dù b¸o nhu cÇu vÒ s¶n phÈm khi lËp c¸c dù ¸n ®Çu t−, lÝ thuyÕt 
x¸c suÊt vµ m« pháng ®Ó nghiªn cøu c¸c kÕt qu¶ ®−îc tÝnh ra cña dù ¸n ®Çu t−, c¸c 
lý thuyÕt to¸n cao cÊp kh¸c vÒ cùc trÞ, hµm sè... ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn 
quan. 

2.2.5. Ph©n lo¹i c¸c ph−¬ng ¸n ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t− 
2.2.5.1. Ph−¬ng ¸n ®¸nh  gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t− riªng lÏ 
* C¸c ph−¬ng ph¸p tÜnh: ph−¬ng ph¸p tÜnh kh«ng chó ý ®Õn sù biÕn ®æi cña 

c¸c chØ tiªu tÝnh to¸n theo thêi gian trong ®êi dù ¸n, bao gåm c¸c ph−¬ng ph¸p : 
  - Ph−¬ng ph¸p so s¸nh theo chØ tiªu chi phÝ 
  - Ph−¬ng ph¸p so s¸nh theo chØ tiªu lîi nhuËn 
  - Ph−¬ng ph¸p so s¸nh theo chØ tiªu møc doanh lîi cña ®ång vèn ®Çu t− (ROI) 
  - Ph−¬ng ph¸p so s¸nh theo chØ tiªu thêi h¹n thu håi vèn (PBP) 

* C¸c ph−¬ng ph¸p ®éng: ph−¬ng ph¸p ®éng cã chó ý ®Õn sù biÕn ®éng cña 
c¸c chØ tiªu theo thêi gian cña c¶ ®êi dù ¸n, cßn gäi lµ ph−¬ng ph¸p tµi chÝnh to¸n 
häc, vµ bao gåm c¸c chØ tiªu sau ®Ó so s¸nh  

- Tr−êng hîp thÞ tr−êng vèn hoµn h¶o: ®øng trªn gãc ®é thÞ tr−êng vèn th× 
mét thÞ tr−êng vèn hoµn h¶o ®−îc ®Æc tr−ng b»ng c¸c ®iÓm sau : 
     + Nhu cÇu vÒ vèn lu«n ®−îc tháa m·n vµ kh«ng bÞ rµng buéc h¹n chÕ nµo 
     + L·i suÊt ph¶i tr¶ khi ®i vay vèn vµ l·i suÊt nhËn ®−îc khi cho vay vèn lµ b»ng nhau 
     + Th«ng tin vÒ thÞ tr−êng vèn ®−îc b¶o ®¶m th«ng suèt cho mäi ng−êi tham gia 
kinh doanh 
 C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n ®Çu t− trong ®iÒu 
kiÖn thÞ tr−êng vèn hoµn h¶o bao gåm c¸c ph−¬ng ph¸p sau : 
     + Ph−¬ng ph¸p chØ tiªu hiÖu sè thu chi (hiÖn gi¸ hÖ sè thu chi, gi¸ trÞ t−¬ng lai 
cña hiÖu sè thu chi, gi¸ trÞ san ®Òu cña hiÖu sè thu chi) 
     + Ph−¬ng ph¸p dïng chØ tiªu suÊt thu lîi néi t¹i (IRR) 
     + Ph−¬ng ph¸p dïng chØ tiªu chØ sè thu chi B/C 
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- Tr−êng hîp thÞ tr−êng vèn kh«ng hoµn h¶o: l·i suÊt ®i vay kh¸c l·i suÊt 
cho vay 
     + ChØ tiªu gi¸ trÞ t−¬ng lai ( ®iÒu hoµ bï trõ c¸c hÖ sè thu chi ë c¸c kÕt sè 
thu chi h»ng n¨m liÒn nhau cña dßng tiÒn tÖ hoÆc kh«ng ®−îc phÐp ®iÒu hoµ bï trõ 
c¸c kÕt sè thu chi ë c¸c kÕt sè thu chi h»ng n¨m liÒn nhau cña dßng tiÒn tÖ) 
     + ChØ tiªu suÊt thu lîi hçn hîp   
 2.2.5.2. Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t− vµ ch−¬ng tr×nh ®Çu t− trong 
®iÒu kiÖn rñi ro vµ bÊt ®Þnh 
 - Trong ®iÒu kiÖn rñi ro do thiÕu th«ng tin : nªn c¸c kÕt qu¶ cña dù ¸n chØ 
®−îc x¸c ®Þnh víi mét x¸c suÊt nhÊt ®Þnh 
 - ë ®©y th−êng dïng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch lîi Ých vµ ph−¬ng ph¸p dïng chØ 
tiªu x¸c suÊt cïng kú väng to¸n häc kÕt hîp víi ph−¬ng ph¸p tr−íc m« pháng ®Ó 
t×m ra c¸c trÞ sè hiÖu qu¶ víi mét ph©n bè x¸c suÊt nhÊt ®Þnh 

- Trong ®iÒu kiÖn bÊt ®Þnh, ng−êi ta kh«ng thÓ biÕt ®−îc hoµn to¸n c¸c 
ph−¬ng ¸n ®Ó so s¸nh vµ kÕt luËn vÒ c¸c ph−¬ng ¸n nµy, ng−êi ta kh«ng cã sè liÖu 
vÒ x¸c suÊt xuÊt hiÖn cña chóng. Do ®ã ph¶i coi c¸c x¸c suÊt xuÊt hiÖn c¸c kÕt qu¶ 
lµ nh− nhau vµ ph¶i dïng ph−¬ng ph¸p riªng ®Ó x¸c ®Þnh. 

2.2.6. Mét sè qui ®Þnh chung khi ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t−  
 2.2.6.1. C¸c b−íc tÝnh to¸n-so s¸nh ph−¬ng ¸n 
 - X¸c ®Þnh sè l−îng c¸c ph−¬ng ¸n cã thÓ ®−a vµo so s¸nh 
 - X¸c ®Þnh thêi kú tÝnh to¸n cña ph−¬ng ¸n ®Çu t−  
 - TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu thu chi vµ hÖ sè thu chi cña dßng tiÒn tÖ cña c¸c 
ph−¬ng ¸n qua c¸c n¨m. 
 - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tiÒn tÖ theo thêi gian, ë ®©y cÇn x¸c ®Þnh hÖ sè chiÕt khÊu 
®Ó tÝnh to¸n (suÊt thu lîi tÝnh to¸n tèi thiÓu cã thÓ chÊp nhËn ®−îc ®Ó qui c¸c chi 
phÝ vÒ hiÖn t¹i, t−¬ng lai hay vÒ thêi ®iÓm gi÷a tuú theo chØ tiªu ®−îc chän lµm chØ 
tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh lµ chØ tiªu g×) 
 - Lùa chän lo¹i chØ tiªu ®−îc dïng lµm chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp 
 - X¸c ®Þnh sù ®¸ng gi¸ cña mçi ph−¬ng ¸n ®−îc ®−a vµo so s¸nh. NÕu 
ph−¬ng ¸n nµo kh«ng hiÖu qu¶ th× lo¹i bá khái tÝnh to¸n. 
 - So s¸nh ph−¬ng ¸n theo tiªu chuÈn ®· lùa chon.  
 - Ph©n tÝch ®é nh¹y, ®é an toµn vµ møc tin cËy cña ph−¬ng ¸n. 
 - Lùa chän ph−¬ng ¸n tèt nhÊt cã tÝnh ®Õn ®é an toµn vµ tin cËy cña kÕt qu¶ 
tÝnh to¸n. 
 2.2.6.2. Ph−¬ng ¸n lo¹i trõ nhau vµ ph−¬ng ¸n ®éc lËp 
 - Ph−¬ng ¸n lo¹i trõ nhau lµ ph−¬ng ¸n mµ mét khi trong ®ã ta ®· chän 1 
ph−¬ng ¸n nµo th× c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c ph¶i bá ®i 
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 - Ph−¬ng ¸n ®éc lËp lµ ph−¬ng ¸n mµ viÖc lùa chän nã kh«ng dÉn ®Õn lo¹i 
trõ c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c 
 2.2.6.3. X¸c ®Þnh thêi kú tÝnh to¸n, so s¸nh ph−¬ng ¸n 
 - Khi thêi gian tån t¹i cña dù ¸n ®· ®−îc x¸c ®Þnh râ do tr÷ l−îng cña tµi 
nguyªn ®Þnh khai th¸c cña dù ¸n, do luËt ®Çu t− vµ chÕ ®é khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 
quy ®Þnh hay do nhiÖm vô kÕ ho¹ch cña nhµ n−íc yªu cÇu th× thêi kú tÝnh to¸n 
®−îc lÊy b»ng thêi kú tån t¹i cña dù ¸n.  
    + NÕu thêi kú tån t¹i cña dù ¸n < tuæi thä cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh : ph¶i 
x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ thu håi cña nã khi chÊm døt thêi kú tån t¹i cña dù ¸n 
    + NÕu thêi kú tån t¹i cña dù ¸n > tuæi thä cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh  : ph¶i 
mua s¾m thªm tµi s¶n cè ®Þnh 

 Khi thêi kú tån taÞ cña dù ¸n ch−a x¸c ®Þnh râ th× thêi kú tÝnh to¸n ®−îc 
lÊy b»ng béi sè chung nhá nhÊt cña c¸c tuæi thä cña c¸c ph−¬ng ¸n ®−îc ®−a 
vµo so s¸nh. Tr−êng hîp béi sè chung nhá nhÊt qu¸ xa th× lÊy b»ng tuæi thä 
m¸y mãc thiÕt bÞ cña dù ¸n. 

2.2.7. Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t− vÒ mÆt tµi chÝnh 
2.2.7.1. §¸nh gi¸ dù ¸n theo nhãm chØ tiªu tÜnh 
a. ChØ tiªu chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm 

   min)
2
.(1

→+= nd CrV
N

C  

  N : n¨ng lùc s¶n xuÊt n¨m cña dù ¸n 
  V : Vèn ®Çu t− c¬ b¶n cña dù ¸n 
  r : l·i suÊt khi vay vèn ®Ó ®Çu t− cho ph−¬ng ¸n 
  Cn : Chi phÝ n¨m cña dù ¸n ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. 
 b. ChØ tiªu lîi nhuËn tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm 
   max→−= ddd CGL  

  Gd : Gi¸ b¸n mét ®¬n vÞ s¶n phÈm 
 c. Møc doanh lîi cña mét ®ång vèn ®Çu t−  

   max

20

→≥
+

= rVV

LD
m

 

 L :  Lîi nhuËn h»ng n¨m 
V0 : vèn ®Çu t− c¬ b¶n cña tµi s¶n cè ®Þnh lo¹i Ýt hao mßn (nhµ x−ëng) 
Vm : vèn ®Çu t− c¬ b¶n cho lo¹i hao mßn nhanh (m¸y mãc) 
r   : møc doanh lîi tèi thiÓu chÊp nhËn ®−îc. 

 d. Thêi h¹n thu håi vèn  

- Do lîi nhuËn mang l¹i : 
L
VTl =         min  
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 - Do lîi nhuËn vµ khÊu hao c¬ b¶n h»ng n¨m : 
n

kl KL
VT
+

=+        min  

  Kn : khÊu hao c¬ b¶n h»ng n¨m 
 2.2.7.2. §¸nh gi¸ dù ¸n theo chØ tiªu ®éng 
 a. ChØ tiªu hiÖu sè thu chi qui vÒ thêi ®iÓm hiÖn t¹i :  
 - HiÖn gi¸ cña hÖ sè thu chi: 
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: ph−¬ng ¸n ®¸ng gi¸ 

Bt : doanh thu ë  n¨m thø t  
Ct : c¸c chi phÝ ë n¨m thø t bao gåm  
n : tuæi thä qui ®Þnh cña dù ¸n 
r : suÊt lîi nhô©n tèi thiÓu 
Vt : Vèn ®Çu t− bá ra ë n¨m thø t 
H  : gi¸ trÞ thu håi khi thanh lý tµi s¶n ®· hÕt tuæi thä hay hÕt thêi kú tån t¹i 

cña dù ¸n 
- NÕu trÞ sè Bt vµ Ct ®Òu ®Æn h»ng n¨m, ta cã : 

0
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- Lùa chän ph−¬ng ¸n tèt nhÊt : ph−¬ng ¸n ®−îc chän tháa m·n 2 ®iÒu kiÖn: 
 + Ph−¬ng ¸n ®ã ph¶i ®¸ng gi¸ 
 + Ph−¬ng ¸n nµo cã trÞ sè NPV lín nhÊt lµ tèt nhÊt 

 b. SuÊt thu lîi néi t¹i : 
 * SuÊt thu lîi néi t¹i (IRR) lµ møc l·i suÊt ®Æc biÖt mµ khi ta dïng nã lµm 
hÖ sè chiÕt tÝnh ®Ó qui ®æi dßng tiÒn tÖ cña ph−¬ng ¸n th× gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña thu 
nhËp sÏ c¨n b»ng víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña chi phÝ, nghÜa lµ trÞ sè NPV =0 
 *  T×m IRR : b»ng c¸ch thay IRR vµo r ë ph−¬ng tr×nh cña NPV vµ cho 
NPV =0 
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 Tõ ph−¬ng tr×nh NPV = 0 t×m ra ®−îc IRR ph¶i lín h¬n r (møc chiÕt khÊu 
tèi thiÓu chÊp nhËn ®−îc). Víi c¸ch tÝnh nµy, ta ®· gi¶ thiÕt lµ c¸c kÕt sè ®Çu t− thu 
®−îc ë dßng tiÒn tÖ sÏ ®−îc ®Çu t− l¹i ngay lËp tøc vµo dù ¸n ®ang xÐt víi suÊt thu 
lîi b»ng chÝnh trÞ sè cña IRR ®ang cÇn t×m. ChÝnh ®iÒu nµy ®· g©y nªn nh−îc ®iÓm 
cña ph−¬ng ph¸p dïng chØ sè suÊt thu lîi néi t¹i. 
 Cã thÓ t×m IRR theo ph−¬ng ph¸p néi suy gÇn ®óng nh− sau : 
  + Tr−íc hÕt ta cho trÞ sè IRR ë ph−¬ng tr×nh trªn mét sè bÊt kú nµo 
®ã (ký hiÖu lµ IRRa) ®Ó sao cho trÞ sè NPVa>0 
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  + Sau ®ã ta l¹i cho trÞ sè IRR mét gi¸ trÞ nµo ®ã (ký hiÖu lµ IRRb) ®Ó 
sao cho trÞ sè NPVb<0 vµ dß dÇn trÞ sè IRR trong kho¶ng IRRa vµ IRRb 
  + Tr−êng hîp ph−¬ng ¸n cã chØ tiªu (Bt - Ct) lµ dßng tiÒn tÖ ®Òu ®Æn, 
th× IRR ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau : 

ba

a
aba NPVNPV

NPV
IRRIRRIRRIRR

+
−+= )(  

 - Ph−¬ng ¸n ®¸ng gi¸ khi :   IRR > r  
   r : møc chiÕt khÊu tèi thiÓu cã thÓ chÊp nhËn ®−îc 
 IRR kh¸c víi trÞ sè r ë chç, trÞ sè IRR ®−îc t×m ra tõ bé phËn cña ph−¬ng ¸n 
®ang xÐt mµ kh«ng ph¶i tõ bªn ngoµi nh− trÞ sè r. Ngoµi ra, trÞ sè IRR cßn ®−îc 
hiÓu lµ suÊt thu lîi trung b×nh cña ph−¬ng ¸n theo thêi gian vµ còng lµ l·i suÊt lín 
nhÊt mµ ph−¬ng ¸n cã thÓ chÞu ®−îc nÕu ®i vay vèn ®Çu t−. 
 c. Tû sè lîi Ých vµ chi phÝ : mét ph−¬ng ¸n ®¸ng gi¸ khi 
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 d. Møc doanh lîi cña dù ¸n ®Çu t− tÝnh theo quan ®iÓm ®éng ®−îc x¸c ®Þnh 
b»ng tû sè :  

  
)(

)(1

VPW

LPW
nD =  

 Víi Bt : doanh thu ë n¨m thø t 
        Ct : Chi phÝ (kh«ng cã phÇn khÊu hao c¬ b¶n) ë n¨m thø t 
        PW (B) : HiÖn gi¸ doanh thu cña c¸c n¨m 
              PW (CR+O+M) : HiÖn gi¸ cña (CR+O+M) 
        CR : Chi phÝ ®Òu h»ng n¨m t−¬ng ®−¬ng ®Ó hoµn vèn ®Çu t− ban ®Çu vµ 
l·i ph¶i tr¶ cho c¸c kho¶n gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh khÊu hao ch−a hÕt ë c¸c n¨m. 
       O : chi phÝ vËn hµnh ®Òu 
             M : Chi phÝ b¶o d−ìng ®Òu c¸c n¨m 
              O+M = C 
      PW(L) : lîi nhuËn h»ng n¨m ®· qui vÒ thêi ®iÓm ®Çu 
 e. §Æc ®iÓm cña viÖc ph©n tÝch dù ¸n sau thuÕ  
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 * Ph©n tÝch dù ¸n sau thuÕ theo quan ®iÓm ®éng th× sè thu chi sau thuÕ (ký 
hiÖu lµ Hts)  

 Hts = Ht -∑ −− tatt VLT  

 Ht = Bt - Ct ë c¸c n¨m 

 ∑ tT : C¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép ë n¨m t 

 Lat : TiÒn tr¶ l·i vèn vay ë n¨m t (nÕu cã) 
 Vt : Vèn gãc ph¶i tr¶ nî ë n¨m t (nÕu cã) 
 * Cã nhiÒu lo¹i thóª ph¶i tÝnh : Tdthu , Tlîi tøc , T®Æc biÖt ...Trong ®ã thuÕ lîi tøc 
n¨m t (ký hiÖu Tt) ®−îc tÝnh : 

  Tt = Lt . Tx 
 Lt : sè lîi tøc ph¶i chÞu thuÕ ë n¨m t 
  Lt = Hts - Kt - Tkt + Lkt  

 Tx : thuÕ suÊt lîi tøc 
 Kt : khÊu hao c¬ b¶n ë n¨m t 
 Tkt : C¸c thø thuÕ kh«ng kÓ thuÕ lîi tøc ®ang cÇn tÝnh ë n¨m t 
 Lkt : C¸c lîi tøc kh¸c ë n¨m t nÕu cã 
 2.2.7.3. So s¸nh hai ph−¬ng ¸n ®Çu t− 
 a. Tr−êng hîp so s¸nh 2 ph−¬ng ¸n víi nhau : ta dïng c¸c chØ tiªu ®· biÕt ®Ó 
x¸c ®Þnh sù ®¸ng gi¸ cña ph−¬ng ¸n, vµ chän ph−¬ng ¸n cã hiÖu qu¶ theo sè tuyÖt 
®èi lµ lín nhÊt trong tr−êng hîp vèn ®Çu t− cña ph−¬ng ¸n lµ nh− nhau.  
 Khi vèn ®Çu t− cña c¸c ph−¬ng ¸n lµ kh¸c nhau ta dïng tØ sè cña gia sè lîi 
Ých vµ gia sè chi phÝ ®Ó ®¸nh gi¸ : 

Gia sè lîi Ých 
(tö sè) 

Gia sè chi phÝ 
(mÉu sè) 

Tû sè C
B
∆

∆  Chän ph−¬ng ¸n 
cí V§T 

+ B∆  (thu ®−îc) 
+ B∆  (thu ®−îc) 
- B∆   (tæn thÊt) 

+ C∆  (chi phÝ) 
+ C∆  (chi phÝ) 
+ C∆  (chi phÝ) 

<1  vµ + 

>1  vµ + 

<1  vµ - 

BÐ 
Lín 
bÐ 

+ B∆  (thu ®−îc) 
0 (kh«ng ®æi) 

- B∆   (tæn thÊt) 
- B∆   (tæn thÊt) 

- C∆  (tiÕt kiÖm) 
- C∆  (tiÕt kiÖm) 
- C∆  (tiÕt kiÖm) 
- C∆  (tiÕt kiÖm)

<1  vµ - 
         <1  vµ = 0 

<1  vµ + 

>1  vµ + 

Lín  
Lín 
Lín 
bÐ 

 b. Tr−êng hîp so s¸nh nhiÒu ph−¬ng ¸n víi nhau : 
Ta thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau : 

 - S¾p xÕp c¸c ph−¬ng ¸n ®Çu t− theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín 
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- Thùc hiÖn so s¸nh tõng ®«i mét ®Ó chän ra ph−¬ng ¸n hiÖu qu¶ theo 
nguyªn t¾c so s¸nh ë trªn, sau ®ã thùc hiÖn t−¬ng tù cho c¸c ph−¬ng ¸n cßn l¹i. 
 2.2.8. §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t− vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi  
 Kh«ng ph¶i bÊt kú dù ¸n nµo cã kh¶ n¨ng sinh lîi cao ®Òu t¹o ra ¶nh h−ëng 
tèt ®èi víi nÒn kinh tÕ. Do ®ã trªn gãc ®é qu¶n lý vÜ m« ph¶i xem xÐt ®¸nh gi¸ viÖc 
thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− cã t¸c ®éng g× ®èi víi viÖc thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn 
kinh tÕ. NghÜa lµ ph¶i xem xÐt mÆt kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n, møc ®é ®ãng gãp cô 
thÓ cña dù ¸n vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi th«ng qua 
mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®Þnh l−îng, nh− :  
  + Møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch : thÓ hiÖn c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép vµo 
ng©n s¸ch 
  + Sè ngo¹i tÖ thùc thu cña dù ¸n trong tõng n¨m vµ trong c¶ ®êi dù ¸n 
  + Sè lao ®éng cã viÖc lµm nhê thùc hiÖn dù ¸n 
  + ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng sinh th¸i 
  + ¶nh h−ëng ®Õn ®êi sèng c«ng ®ång, gi¸o dôc, v¨n hãa .... 
 Khi ph©n tÝch kinh tÕ - x· héi ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ vµ lîi Ých ®Çy ®ñ cña dù 
¸n ph¶i sö dông c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, tÝnh l¹i gi¸ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra 
theo gi¸ x· héi (gi¸ kinh tÕ, gi¸ tham kh¶o, gi¸ Èn, gi¸ mê ) 
 Kh«ng thÓ sö dông gi¸ thÞ tr−êng ®Ó tÝnh thu chi vµ lîi Ých kinh tÕ - x· héi 
v× gi¸ thÞ tr−êng chØ sù chi phÝ cña c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh - kinh tÕ hµnh chÝnh 
cña Nhµ n−íc, do ®ã gi¸ thÞ tr−êng kh«ng ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ x· héi thùc tÕ. 
 Gi¸ tham kh¶o lµ gi¸ tµi chÝnh ®· ®−îc ®iÒu chØnh ®Ó dïng trong ph©n tÝch 
kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n nh»m tÝnh to¸n toµn bé chi phÝ vµ lîi Ých mµ nÒn kinh tÕ 
quèc d©n ®· bá ra vµ thu ®−îc khi thùc hiÖn dù ¸n. 
 Gi¸ tham kh¶o lµ sù ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ quy cho mét hµng hãa hay mét dÞch vô 
kh«ng cã gi¸ tham kh¶o 
 Khi tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n cã tÇm cì lín hay cã ý nghÜa 
quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n th× ph¶i ®iÒu chØnh gi¸ thÞ tr−êng thµnh gi¸ 
tham kh¶o, ph¶i l−u ý c¸c yÕu tè bªn trong cã ¶nh h−ëng ®Õn dù ¸n vµ ng−îc l¹i. 
 2.3. §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t− cho mét sè tr−êng hîp cô thÓ : 
 2.3.1. X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ khi tÝnh ®Õn thêi gian x©y dùng c«ng 
tr×nh cã c¸c hiÖu qu¶ sau : 

 a. HiÖu qu¶ x· héi 
 Khi rót ng¾n thêi gian x©y dùng sÏ sím thâa m·n mét sè yªu cÇu cho x· héi 
vÒ mäi mÆt, hiÖu qu¶ nµy cã thÓ ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ kinh tÕ kÐo theo. 
 b. HiÖu qu¶ kinh tÕ cho chñ ®Çu t− 
   Gi¶m thiÖt h¹i do ø ®éng vèn ®Çu t− vµ do ph¶i tr¶ l·i vèn vay ®Ó x©y dùng 
c«ng tr×nh 
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  )()( 022011 VVVVH u −−−=  

 Víi  V1, V2 : tæng møc ®Çu t− (kÓ c¶ vay vµ tù cã) céng víi sù thiªt h¹i do 
ø ®éng vèn tù cã céng víi l·i ph¶i tr¶ cña vèn ®i vay cña ph−¬ng ¸n 1 vµ 2 
  V01, V02 : vèn tù cã céng víi vèn gèc ®i vay cña ph−¬ng ¸n 1 vµ 2 
 * Khi rót ng¾n thêi gian thi c«ng vµ sím ®−a c«ng tr×nh vµo sö dông, chñ ®Çu t− 
cµng sím thu ®−îc mét kho¶n lîi nhuËn vµ do ®ã thêi gian thu håi vèn sÏ sím h¬n. 
 c. HiÖu qu¶ cña chñ thÇu x©y dùng : 
 - Rót ng¾n thêi gian x©y dùng sÏ gi¶m thiÖt h¹i do ø ®äng vèn s¶n xuÊt tù 
cã vµ vèn vay ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh 
 - Khi rót ng¾n thêi gian thi c«ng sÏ gi¶m chi phÝ bÊt biÕn phô thuéc thêi 
gian x©y dùng, vµ hiÖu qu¶ mang l¹i lµ : 

  C
T
T

BH
d

n
b ∆−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 1  

 Víi : B : chÝ phÝ bÊt biÕn cña ph−¬ng ¸n cã thêi gian x©y dùng dµi 
  Tn, Td : thêi gian x©y dùng cña hai ph−¬ng ¸n, trong ®ã : Tn < Td 

  ∆C : chi phÝ t¨ng thªm do c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m thêi gian x©y dùng 
g©y nªn ë ph−¬ng ¸n cã thêi gian x©y dùng ng¾n. 
 - N¨m tèi −u ®−a dù ¸n vµo sö dông vµ do ®ã n¨m kÕt thóc x©y dùng tèi −u 

sÏ ®¹t ®−îc ë n¨m cã suÊt sinh lîi tøc thêi
o

k
t V

A
a =  b»ng ®óng suÊt thu lîi r ®Ó tÝnh 

dßng tiÒn tÖ thu chi 
 Víi  Ak : hiÖu sè thu chi ë n¨m thø k 
  Vo : vèn ®Çu t− ë thêi ®iÓm 0 
 2.3.2. §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t− trong tr−êng hîp c¶i t¹o c«ng tr×nh s¶n xuÊt 
 a. C¶i t¹o ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt 
 Gäi ph−¬ng ¸n hiÖn cã lµ PA0 víi n¨ng suÊt lµ N0, ph−¬ng ¸n sau khi c¶i t¹o 
lµ PA1 víi n¨ng lùc s¶n xuÊt lµ N1 
 Ngoµi ra nÕu gi÷ nguyªn ph−¬ng ¸n hiÖn cã, vµ x©y thªm c«ng tr×nh míi víi 
c«ng xuÊt (N1-N2). C¸c b−íc tÝnh to¸n nh− sau : 

- Gi÷a c¸c ph−¬ng ¸n c¶i t¹o (sè 1) cã thÓ cã, ph¶i xÐt sù ®¸ng gi¸ cña 
chóng ®Ó chän ph−¬ng ¸n tèt nhÊt. Víi ph−¬ng ¸n x©y dùng míi còng tiÕn hµnh 
t−¬ng tù 

- Sau ®ã so s¸nh ph−¬ng ¸n c¶i t¹o (sè 1) víi ph−¬ng ¸n kh«ng c¶i t¹o (sè 
0) céng thªm mét c«ng tr×nh míi víi c«ng suÊt (N1 - N2), ký hiÖu lµ PA 2   

NÕu sö dông chØ tiªu tÜnh cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph−¬ng ¸n c¶i t¹o tèt h¬n : 
  201 CCC +<  

Hay   201 LLL +<  
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C0, C1, C2 : chi phÝ s¶n xu©t h»ng n¨m cña PA 0; 1; 2 
L0, L1, L2 : Lîi nhuËn h»ng n¨m cña PA 0; 1; 2 ®· trõ thuÕ 
V0, V1, V2 : vèn ®Çu t− cho c¸c ph−¬ng ¸n 0; 1; 2, chØ tiªu V1 ph¶i tÝnh ®Õn 

gi¸ trÞ cßn l¹i sö dông vµ mÊt ®i cña c«ng tr×nh hiÖn cã. 
V0c, V1c, V3c

 : Vèn ®Çu t− cña PA 0; 1; 2 trong ®ã vèn ®Çu t− thiÕt bÞ, m¸y 
mãc ph¶i chia ®«i 

K0, K1, K3 : khÊu hao c¬ b¶n cña ph−¬ng ¸n 0; 1; 2 
NÕu sö dông chØ tiªu ®éng, cÇn dïng chØ tiªu hiÖn gi¸ cña hiÖu sè thu chi ®· 

san sÏ ®Òu h»ng n¨m, ph−¬ng ¸n c¶i tèt nhÊt khi  
 NAW1 > NAW0 + NAW2 

Víi  NAW = 
1)1(

)1(
−+

+
r

rrNPW  

 Tuy nhiªn ph¶i gi¶ ®Þnh thêi gian tån t¹i cña ph−¬ng ¸n hiÖn cã (PA0) ph¶i 
dµi b»ng thêi kú tån t¹i cña dù ¸n: b»ng c¸ch ph¶i thay thÕ c¸c tµi s¶n cña nã khi 
c¸c tµi s¶n cña nã hÕt tuæi thä. NÕu tµi s¶n thay thÕ l¹i tiªn tiÕn h¬n th× ®Ó so s¸nh 
ph¶i thay chØ tiªu NAW b»ng chi tiªu hiÖn gi¸ cña hÖ sè thu chi NPW vµ khi so 
s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n  ph¶i quy vÒ cïng mét thêi gian ®Ó tÝnh to¸n. 
 b. Tr−êng hîp c¶i t¹o ®Ó h¹ gi¸ thµnh, t¨ng chÊt l−îng s¶n phÈm vµ c¶i t¹o 
®iÒu kiÖn lao ®éng : th× ta còng ph¶i lËp nhiÒu ph−¬ng ¸n, xÐt sù ®¸ng gi¸ cña 
ph−¬ng ¸n vµ chän ph−¬ng ¸n tèt nhÊt dùa trªn c¬ së ph©n tÝch tµi chÝnh. 
 2.3.3. §Æc ®iÓm cña viÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm tèi −u thay thÕ tµi s¶n cè ®Þnh 
 a. Tr−êng hîp dïng chØ tiªu chi phÝ tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm 
 Tr−íc hÕt cÇn x¸c ®Þnh xem tµi s¶n hiÖn cã cßn cã thÓ dïng ®−îc bao nhiªu 
thêi gian, vÝ dô T0 n¨m. Sau ®ã tÝnh chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cña ph−¬ng 
¸n míi (ký hiÖu lµ Fm) vµ cña ph−¬ng ¸n dù ®Þnh thay thÕ (F0) 

 dmdm
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m vcr
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F ++=
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Vdm : suÊt ®Çu t− tµi s¶n míi 
 Vd0 : Gi¸ b¸n TS hiÖn cã ë thêi ®iÓm bÞ thay thÕ tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt 
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 r : l·i ph¶i tr¶ cho vèn ®i vay ®Ó ®Çu t− 
 cdm, cdo: chi phÝ lo¹i cè ®Þnh tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cña ph−¬ng ¸n 
míi vµ ph−¬ng ¸n hiÖn cã, chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n n»m trong chØ tiªu cd0 ®−îc x¸c 

®Þnh b»ng 
0

0

T
Vd  

 vdm, vd0 : chi phÝ lo¹i biÕn ®æi tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cña ph−¬ng ¸n 
míi vµ ph−¬ng ¸n hiÖn cã. 
 NÕu Fm < F0 : th× ph−¬ng ¸n thay thÕ  tµi s¶n hiÖn cã b»ng tµi s¶n míi víi 
thêi gian tÝnh to¸n T0 lµ hîp lý. NÕu lÊy thêi gian tÝnh to¸n lµ (T0 - 1), (T0 - 2)...vµ 
còng tÝnh nh− trªn th× thêi ®iÓm nµo cho trÞ sè (F0 - Fm) lín nhÊt sÏ lµ thêi ®iÓm 
thay thÕ tèi −u. 
 b. Tr−êng hîp dïng chØ tiªu hiÖu sè thu chi san ®Òu h»ng n¨m 
  Còng t−¬ng tù nh− trªn, ta tÝnh hiÖn gi¸ cña hiÖu sè thu chi NPV cña 
ph−¬ng ¸n hiÖn cã t−¬ng øng víi c¸c thêi gian T0, T0-1, T0-2 ...vµ sau ®ã san ®Òu 
h»ng n¨m. MÆt kh¸c ph¶i x¸c ®Þnh tuæi thä tèi −u vÒ kinh tÕ cho ph−¬ng ¸n míi, 
khi ®ã c¸c gi¸ trÞ san ®Òu h»ng n¨m cña nã ë c¸c n¨m trong thêi gian T0 lµ tèi −u 
vµ kh«ng ®æi. HiÖu sè gi÷a hai gi¸ trÞ san ®Òu h»ng n¨m cña hai ph−¬ng ¸n tÝnh víi 
c¸c thêi ®iÓm T0, T0-1, T0-2 ...sÏ cho phÐp ta x¸c ®Þnh thêi ®iÓm thay thÕ tèi −u. 
 2.3.4. Mét sè ®Æc ®iÓm cña viÖc ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t− cho c¸c c«ng tr×nh 
phi s¶n xuÊt vµ phôc vô c«ng céng 
 a. Ph©n lo¹i c«ng tr×nh phi s¶n xuÊt vµ biÓu hiÖn hiÖu qu¶ cña chóng 
 * Ph©n lo¹i : 
 - C¸c c«ng tr×nh phôc vô vÒ mÆt vËt chÊt, trùc tiÕp n©ng cao ®êi sèng vËt 
chÊt vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cho con ng−êi nh− nhµ ë, phôc vô sinh häat 
c«ng céng, dÞch vô th−¬ng m¹i, ¨n uèng, vËn t¶i  hµnh kh¸ch, th«ng tin, liªn l¹c 
phôc vô d©n chóng ... 
 - C¸c c«ng tr×nh nh»m ph¸t triÓn con ng−êi vÒ mÆt thÓ lùc, tinh thÇn nh− c¸c 
c«ng tr×nh gi¸o dôc, y tÕ, v¨n hãa ... 
 - C¸c c«ng tr×nh phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý 
 * C¸c h×nh thøc biÓu hiÖn hiÖu qu¶ x· héi cña c¸c c«ng tr×nh phi s¶n xuÊt vµ 
phôc vô c«ng céng 
 - B»ng c¸c ®¬n vÞ ®o hiÖn vËt cña c«ng suÊt phôc vô cña c¸c c«ng tr×nh nh− sè m2 
diÖn tÝch ë, sè gi−êng bÖnh, sè häc sinh, sè ng−êi lµm viÖc hµnh chÝnh ... cña c«ng tr×nh 
 - B»ng thang ®iÓm ®¸nh gi¸ theo ý kiÕn cña chuyªn gia 
 - B»ng tiÒn tÖ nh− khèi l−îng c«ng t¸c dÞch vô tÝnh theo tiÒn 
   HiÖu qu¶ x· héi th−êng sinh ra hiÖu qu¶ kinh tÕ trùc tiÕp (nh− lîi nhuËn 
thu ®−îc tõ c¸c doanh nghiÖp phôc vô lîi Ých c«ng céng) hoÆc gi¸n tiÕp (y tÕ) 
 b- Ph©n tÝch kinh tÕ c¸c c«ng tr×nh kh«ng kinh doanh thu lîi nhuËn 
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 * §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ x· héi vÒ mÆt so s¸nh chi phÝ trong ph¹m vi c«ng tr×nh 
 NÕu hai ph−¬ng ¸n cã cïng mét hiÖu qu¶ x· héi (sè häc sinh, sè gi−êng bÖnh...) 
nh− nhau th× ph−¬ng ¸n nµo cã tæng chi phÝ F nhá nhÊt lµ tèt nhÊt vÒ mÆt kinh tÕ 
  F =V.r + C   min 
 Víi  V : vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 
   r :  l·i suÊt thu ®−îc h»ng n¨m nÕu ®em vèn nµy ®Çu t− vµo mét lÜnh 
vùc kh¸c cã sinh lîi 
  C : chi phÝ sö dông c«ng tr×nh trong n¨m 
 NÕu hai ph−¬ng ¸n cã hiÖu qu¶ x· héi kh¸c nhau th× ph¶i tÝnh chi phÝ ®Ó 
®¹t ®−îc mét ®¬n vÞ hiÖu qu¶  x· héi, th−êng biÓu hiÖn ë gi¸ trÞ sö dông c«ng tr×nh, 
ký hiÖu Fd, hoÆc ph¶i tÝnh sè ®¬n vÞ hiÖu qu¶ x· héi ®¹t ®−îc tÝnh cho mét ®ång chi 
phÝ, ký hiÖu Sd 

  min)(.
→

−+
=

S
HCrVFd  

  min
)(.
→

−+
=

HCrV
SSd  

 S : gi¸ trÞ sö dông tæng hîp (®Æc tr−ng cho hiÖu qu¶ x· héi) cña c«ng tr×nh ®−îc 
x¸c ®Þnh ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p dïng chØ tiªu tæng hîp kh«ng ®¬n vÞ ®o 
 H : hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm chi phÝ do c¸c hiÖu qu¶ x· héi g©y nªn trong c«ng 
tr×nh (nÕu x¸c ®Þnh ®−îc) 
 * §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ ph¸t sinh ngoµi ph¹m vi c«ng tr×nh do c¸c hiÖu 
qu¶ x· héi mang l¹i 
 Mét c«ng tr×nh x· héi cã thÓ t¹o nªn c¸c hiÖu qu¶ kinh tÕ ë c¸c lÜnh vùc s¶n 
xuÊt hay dÞch vô kh¸c. VÝ dô mét c«ng tr×nh y tÕ cã thÓ lµm gi¶m tû lÖ èm ®au cho 
c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c nhµ m¸y cã liªn quan. ë ®©y ta ph¶i so s¸nh gi÷a c¸c 
ph−¬ng ¸n cã thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− víi ph−¬ng ¸n gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng 
 C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ nµy cã thÓ tÝnh cho mét ®ång chi phÝ ®· bá ra x©y 
dùng vµ vËn hµnh c«ng tr×nh ®ang xÐt ®Ó ph©n tÝch so s¸nh 
 c- Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ kinh tÕ c¸c c«ng tr×nh cã kinh doanh thu lîi nhuËn 
 C¸c c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng cã thÓ dïng ®Ó kinh doanh hay cho thuª. 
Trong tr−êng hîp nµy c¸c doanh nghiÖp sau khi trang tr¶i vµ nép thuÕ sÏ thu ®−îc 
lîi nhuËn. ViÖc ph©n tÝch tµi chÝnh vµ kinh tÕ - x· héi còng ®−îc tiÕn hµnh nh− ®èi 
víi c«ng tr×nh s¶n xuÊt 
 2.3.5. §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t− cho ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng 
 Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t− cho ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng còng 
ph¶i tu©n theo c¸c ph−¬ng ph¸p chung ®· ®−îc tr×nh bµy ë c¸c môc trªn 
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 Tuy nhiªn v× ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng cã mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ-kü 
thuËt kh¸c víi phÇn lín c¸c ngµnh kh¸c nªn khi ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t− cÇn ph¶i 
quan t©m ®Õn c¸c ®Æc ®iÓm nµy 
 a- Tr−êng hîp ®Çu t− ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp x©y dùng ®Ó thùc hiÖn x©y 
dùng mét c«ng tr×nh kÐo dµi h»ng n¨m 
 Trong tr−êng hîp nµy khi dßng tiÒn tÖ ®Ó tÝnh to¸n dù ¸n ®Çu t− cÇn chó ý 
c¸c ®iÓm sau 
 * Vèn ®Çu t− ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó thùc hiÖn x©y dùng bao gåm vèn 
®Çu t− ®Ó mua s¾m m¸y mãc x©y dùng, c¸c nhµ x−ëng(nÕu cã), c¸c c«ng tr×nh t¹m... 
 C¸c m¸y mãc x©y dùng ®−îc ®iÒu ®Õn c«ng tr−êng cã thÓ x¶y ra rÊt phøc 
t¹p theo yªu cÇu cña tiÕn ®é thi c«ng. Cã nh÷ng m¸y mãc ®−îc sö dông cho dù ¸n 
tõ ®Çu ®Õn lóc kÕt thóc, nh−ng còng cã m¸y mãc chØ ®−îc sö dông cho dù ¸n trong 
mét thêi gian nµo ®ã.  

Do ®ã, vèn ®Çu t− ®Ó mua s¾m m¸y x©y dùng chØ ®−îc dïng mét thêi gian 
cho dù ¸n nµy cã thÓ x¸c ®Þnh nh− sau : 

 
m

m
xda T

HV
TV

−
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hay  Vda = Vd 
Trong ®ã : 

Vda : Vèn ®Çu t− cho mét m¸y nµo ®ã ®−îc dïng cho DA thi c«ng x©y l¾p 
 Vm : gi¸ trÞ m¸y ban ®Çu 

H :  gi¸ trÞ thu håi khi ®µo th¶i m¸y ë cuèi ®êi m¸y theo dù kiÕn 
Tm : tuæi thä cña m¸y 

 Tx : thêi gian m¸y tham gia vµo qu¸ tr×nh thi c«ng(cã thÓ bao gåm nhiÒu 
thêi ®o¹n sö dông m¸y. §−îc tÝnh b»ng c¸ch céng l¹i khi chóng ®−îc ®iÒu ®Õn vµ 
®i nhiÒu lÇn c¸ch nhau kh«ng ®¸ng kÓ vµ n»m trong cïng mét thêi ®o¹n) 

Vd : gi¸ mua m¸y ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i theo gi¸ thÞ tr−êng ë lóc ®−a m¸y vµo 
qu¸ tr×nh thi c«ng ®ang xÐt 
 Vc : Gi¸ m¸y b¸n theo ®¸nh gi¸ cña thÞ tr−êng ë lóc kÕt thóc dïng m¸y ë 
qu¸ tr×nh thi c«ng ®ang xÐt 
 Víi c¸c m¸y ®i thuª th× kh«ng cÇn vèn ®Çu t− mua m¸y, mµ thay vµo ®ã lµ 
chi phÝ ®i thuª m¸y 

* Khèi l−îng c«ng viÖc vµ doanh thu h»ng n¨m cña dßng tiÒn tÖ rÊt phô 
thuéc vµo tiÕn ®é thi c«ng x©y l¾p theo thêi gian vµ sù ph©n phèi khèi l−îng x©y 
l¾p kÌm theo 
 * Trong khi chi phÝ ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ vËn chuyÓn xe m¸y vµ lùc lao 
®éng ®Õn c«ng tr−êng lóc ban ®Çu nÕu cã 
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 * Do vèn ®Çu t− ph¸t sinh nhiÒu lÇn trong qu¸ tr×nh thi c«ng nªn dßng tiÒn tÖ cã thÓ 
®æi dÊu nhiÒu lÇn, do ®ã viÖc x¸c ®Þnh cña suÊt thu lîi néi t¹i IRR sÏ rÊt khã kh¨n.  
 * Thêi gian tÝnh to¸n dù to¸n ë ®©y lµ thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh vµ 
kh«ng ph¶i lµ tuæi thä cña m¸y  
 * Mét xÝ nghiÖp x©y l¾p kh«ng cã ®Þa ®iÓm cè ®Þnh, nhµ m¸y cè ®Þnh vµ d©y 
chuyÒn s¶n xuÊt t−¬ng ®èi æn ®Þnh nh− c¸c ngµnh kh¸c, nªn viÖc lËp dù ¸n ®Çu t− 
rÊt khã kh¨n, nhÊt lµ khi c«ng viÖc h»ng n¨m phôc thuéc vµo kh¶ n¨ng th¾ng thÇu 
x©y dùng 
 b- Tr−êng hîp ®Çu t− ®Ó thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh thi c«ng c¬ giíi kÐo dµi 
nhiÒu n¨m 
 Tr−êng hîp nµy c¸c tÝnh to¸n còng ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®Æc ®iÓm ph©n tÝch, 
®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t− vÒ mÆt tµi chÝnh, nh−ng ®¬n gi¶n h¬n v× ë ®©y chØ xem xÐt 
cho mét qu¸ tr×nh thi c«ng riªng lÏ 
 c- Tr−êng hîp ®Çu t− ®Ó thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh thi c«ng nhá vµ ng¾n 
 Tr−êng hîp nµy x¶y ra phæ biÕn cho c¸c tr−êng hîp thi c«ng chØ kÐo dµi vµi 
tuÇn hay vµi th¸ng. ë ®©y chØ nªn sö dông nhãm chØ tiªu tÜnh nh− : chi phÝ nhá 
nhÊt, lîi nhuËn lín nhÊt, møc doanh lîi mét ®ång vèn ®Çu t− lín nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ 
ph−¬ng ¸n 
 d- Tr−êng hîp ®Çu t− ®Ó x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu hay söa 
ch÷a m¸y x©y dùng 
 NhiÒu tr−êng hîp c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cã thÓ tù x©y dùng c¸c xÝ 
nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu hay söa ch÷a m¸y mãc. Tr−êng hîp nµy viÖc lËp dù ¸n ®Çu 
t− ®−îc tÝnh to¸n b×nh th−êng nh− c¸c ph−¬ng ¸n ®· tr×nh bµy 
 e- Tr−êng hîp lËp dù ¸n ®Çu t− ®Ó mua s¾m m¸y x©y dùng 
 Tr−êng hîp nµy ®−îc ¸p dông ®Ó ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu 
t− vÒ mÆt tµi chÝnh (®· tr×nh bµy) nh−ng ph¶i tÝnh ®Õn ®Æc ®iÓm cña viÖc lËp dù ¸n 
®Çu t− mua m¸y x©y dùng lµ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn sö dông m¸y cô thÓ sau khi ch−a 
®−îc tÝnh ®Õn ë thêi ®iÓm lËp dù ¸n ®Çu t− mua m¸y nh− ®é xa chuyªn chë m¸y 
®Õn c«ng tr−êng ban ®Çu, chi phÝ cho c«ng tr×nh t¹m phôc vô m¸y... cho nªn mçi 
khi sö dông m¸y ë giai ®o¹n sau nµy ph¶i cã ph−¬ng ph¸p phï hîp ®Ó kiÓm tra l¹i 
tÝnh hiÖu qu¶ ®· x¸c ®Þnh lóc ban ®Çu khi lËp dù ¸n. 
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Ch−¬ng 3: cÊu t¹o bé m¸y doanh nghiÖp thiÕt kÕ vµ tæ 
chøc thiÕt kÕ c«ng tr×nh 

 3.1.Kh¸i niÖm vÒ thiÕt kÕ x©y dùng  
C«ng t¸c thiÕt kÕ x©y dùng n»m trong giai ®o¹n thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− 

cã c«ng tr×nh cÇn x©y dùng vµ bao gåm c¸c c«ng viÖc chñ yÕu nh− : lËp vµ duyÖt 
c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh, tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c thiÕt kÕ.... 

§Ò ¸n thiÕt kÕ theo nghÜa hÑp lµ mét hÖ thèng c¸c b¶n vÏ ®−îc lËp trªn c¬ së 
c¸c tÝnh to¸n cã c¾n cø khoa häc cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh. 

Theo nghÜa réng, ®ã lµ hÖ thèng c¸c b¶n vÏ vµ c¸c chØ tiªu tÝnh to¸n ®Ó 
thuyÕt minh cho sù hîp lý vÒ mÆt kü thuËt, còng nh− vÒ mÆt kinh tÕ cña c«ng tr×nh 
®−îc x©y dùng nh»m thùc hiÖn chñ tr−¬ng ®Çu t− ®· ®Ò ra víi hiÖu qu¶ vµ chÊt 
l−îng tèt nhÊt. 

3.2. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ 
- Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ph¶i cô thÓ ho¸ tèt nhÊt chñ tr−¬ng ®Çu t− thùc hiÖn ë 

b¶n dù ¸n kh¶ thi cña chñ ®Çu t−. 
- Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi vµ 

®−êng lèi ph¸t triÓn chung cña ®Êt n−íc, cã vËn dông tèt kinh nghiÖm cña n−íc 
ngoµi. 

- Khi lËp ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ ph¶i xem xÐt toµn diÖn c¸c mÆt kü thuËt, kinh 
tÕ-tµi chÝnh, thÈm mü, b¶o vÖ m«i tr−êng, an toµn s¶n xuÊt vµ quèc phßng, ph¶i 
chó ý ®Õn kh¶ n¨ng t¶i t¹o vµ më réng sau nµy. 

- Khi lËp c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ ph¶i gi¶i quyÕt tèt c¸c m©u thuÉn gi÷a c¸c 
mÆt : tiÖn nghi, bÒn ch¾c, kinh tÕ vµ mü quan. 

- Ph¶i t«n träng tr×nh tù chung cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ph−¬ng ¸n lµ trø¬c hÕt 
ph¶i ®i tõ c¸c vÊn ®Ò chung vµ sau ®ã míi ®i vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cô thÓ. 

- Ph¶i lËp mét sè ph−¬ng ¸n ®Ó so s¸nh vµ lùa chän ph−¬ng ¸n tèt nhÊt 
- Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé vµ hoµn chØnh cña gi¶i ph¸p thiÕt kÕ, b¶o ®¶m mèi 

liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn cña thiÕt kÕ, gi÷a thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn x©y dùng trªn thùc tÕ. 
- Ph¶i tËn dông thiÕt kÕ mÉu ®Ó gi¶m chi phÝ thiÕt kÕ thùc tÕ 
- Ph¶i dùa trªn c¸c tiªu chuÈn, ®inh møc thiÕt kÕ, x¸c ®Þnh ®óng møc ®é 

hiÖn ®¹i cña c«ng tr×nh x©y dùng 
- Ph¶i cè g¾ng rót ng¾n thêi gian thiÕt kÕ ®Ó c«ng tr×nh thiÕt kÕ xong kh«ng 

bÞ l¹c hËu. 
3.3. C¸c b−íc thiÕt kÕ 
Giai ®o¹n thiÕt kÕ chÝnh thøc lµ b−íc tiÕp theo cña giai ®o¹n lËp dù ¸n®Çu t− 

x©y dùng c«ng tr×nh. Tuú theo møc ®é phøc t¹p cña c«ng tr×nh mµ qu¸ tr×nh thiÕt 
kÕ cã thÓ tiÕn hµnh theo mét b−íc, hai b−íc hoÆc ba b−íc (theo N§16/07/02/2005) 
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ThiÕt kÕ ba b−íc : bao gåm b−íc thiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ 
b¶n vÏ thi c«ng. ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh qui ®Þnh ph¶i lËp dù ¸n vµ cã qui 
m« lµ cÊp ®Æc biÖt, cÊp I vµ c«ng tr×nh cÊo II cã kü thuËt phøc t¹p do cÊp cã thÈm 
quyÒn ra quyÕt ®Þnh ®Çu t− quyÕt ®Þnh. 

ThiÕt kÕ hai b−íc : bao gåm b−íc thiÕt kÕ c¬ së vµ b−íc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi 
c«ng. ThiÕt kÕ b¶n vÏ kü thuËt cßn gäi lµ thiÕt kÕ triÓn khai, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi 
c«ng cßn gäi lµ thiÕt kÕ chi tiÕt. 

ThiÕt kÕ mét b−íc : Th−êng ®−îc ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh nhá vµ ®¬n gi¶n 
hoÆc cho c¸c c«ng tr×nh cã thiÕt kÕ mÉu vµ ®−îc qui ®Þnh chØ ph¶i lËp b¸o c¸o kinh tÕ 
– kü thuËt ®−îc gäi lµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, kÌm theo tæng dù to¸n cña nã. Tæng 
dù to¸n lËp ra ph¶i bÐ h¬n tæng møc ®Çu t− ®−îc duyÖt, nÕu kh«ng ph¶i thiÕt kÕ l¹i. 

3.4.Néi dung cña c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ cña b¶n dù ¸n thiÕt kÕ 
C«ng t¸c thiÕt kÕ nãi chung cã hai bé phËn chÝnh: tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c 

thiÕt kÕ vµ lËp c¸c ph−¬ng ¸n kü thuËt - kinh tÕ cña thiÕt kÕ. 
3.4.1. Néi dung tæ chøc qu¶n lý thiÕt kÕ 
Néi dung nµy bao gåm c¸c c«ng viÖc sau : 
- Tæ chøc qu¸ tr×nh thiÕt kÕ bao gåm tõ kh©u ®Êu thÇu t− vÊn thiÕt kÕ, ký 

hîp ®ång, lËp thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh thiÕt kÕ trong suèt qu¸ 
tr×nh thùc hiÖn. 

- Tæ chøc c¬ cÊu m¹ng l−íi thiÕt kÕ, c¸c h×nh thøc tæ chøc kinh doanh cña 
c¬ quan thiÕt kÕ vµ c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô kÌm theo. 

- X©y dùng c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc thiÕt kÕ. 
- X©y dùng c¸c quy tr×nh c«ng tr×nh c«ng nghÖ lËp c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ. 
3.4.2. Néi dung cña b¶n thiÕt kÕ 
a) Néi dung cña b¶n thiÕt kÕ kü thuËt: bao gåm  
- ThuyÕt minh tæng qu¸t : c¨n cø vµo c¬ s¬ lËp thiÕt kÕ kü thuËt, néi dung c¬ 

b¶n cña dù ¸n ®Çu t− ®−îc duyÖt, danh môc quy chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn kü 
thuËt x©y dùng vµ thiÕt kÕ mÉu ®−îc sö dông, tãm t¾t néi dung ®å ¸n thiÕt kÕ vµ 
c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ ®· ®−îc so s¸nh, c¸c th«ng sè vµ chØ tiªu cÇn ®¹t ®−îc cña 
c¸c c«ng tr×nh. 

- C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, t¸c ®éng cña m«i tr−êng vµ ®iÒu kiÖn kü thuËt chi 
phèi thiÕt kÕ : t×nh h×nh ®Þa h×nh, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n, thuû v¨n, 
khÝ t−îng, ®éng ®Êt, t×nh h×nh t¸c ®éng cña m«i tr−êng vµ c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt 
chi phèi kh¸c  

- PhÇn kinh tÕ - kü thuËt: C¸c th«ng sè chñ yÕu cña c«ng tr×nh nh− n¨ng lùc 
s¶n xuÊt, c«ng suÊt thiÕt kÕ, tuæi thä, cÊp c«ng tr×nh...c¸c ph−¬ng ¸n vÒ chñng lo¹i 
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vµ chÊt l−îng s¶n phÈm, ph−¬ng ¸n tiªu thô, nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt cña 
ph−¬ng ¸n ®−îc so s¸nh vµ lùa chän. 

- PhÇn c«ng nghÖ bao gåm c¸c vÊn ®Ò : tæ chøc s¶n xuÊt vµ d©y chuyÒn 
c«ng nghÖ ®Þnh sö dông, lùa chän thiÕt bÞ m¸y mãc, c¸c biÖn ph¸p an toµn lao 
®éng, an toµn s¶n xuÊt, vÖ sinh c«ng nghiÖp, b¶o vÖ m«i tr−êng.... 

- PhÇn x©y dùng gåm : 
    + Bè trÝ tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh, diÖn tÝch chiÕm ®Êt, diÖn tÝch x©y dùng 
    + C¸c gi¶i ph¸p vÒ kü thuËt x©y dùng : gi¶i ph¸p kiÕn tróc, thiÕt kÕ trang 

thiÕt bÞ néi, ngo¹i thÊt... 
    + C¸c b¶n vÏ vµ tÝnh to¸n hÖ thèng c«ng tr×nh c¬ së kü thuËt h¹ tÇng 
    + Tæ chøc giao th«ng vµ thiÕt bÞ vËn t¶i 
    + Tæ chøc trang trÝ bªn ngoµi, c©y xanh, s©n v−ên... 
    + Tæng hîp khèi l−îng x©y l¾p, vËt t− chÝnh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña tõng 

h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh 
    + ThiÕt kÕ c«ng nghÖ vµ tæ chøc x©y dùng 
- PhÇn b¶n vÏ : 
    + C¸c b¶n vÏ vÒ hiÖn tr¹ng mÆt b»ng hoÆc tuyÕn c«ng tr×nh ®Þnh x©y dùng 
    + C¸c b¶n vÏ tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh, bao gåm bè trÝ chi tiÕt c¸c h¹ng 

môc c«ng tr×nh 
    + C¸c b¶n vÏ vÒ chuÈn bÞ kü thuËt cho x©y dùng (san nÒn, tho¸t n−íc) vµ 

c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ngoµi nhµ (®−êng giao th«ng, ®iÖn n−íc...) 
    + B¶n vÏ d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ vÞ trÝ c¸c thiÕt bÞ chÝnh 
    + C¸c b¶n vÏ kiÕn tróc (mÆt b»ng, mÆt c¾t, mÆt ngoµi chung quanh c«ng 

tr×nh) cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh 
    + B¶n vÏ bè trÝ c¸c thiÕt bÞ vµ bé phËn c«ng tr×nh phô 
    + B¶n vÏ c¸c chi tiÕt cÊu t¹o kiÕn tróc vµ kÕt cÊu x©y dùng phøc t¹p 
    + B¶n vÏ c¸c hÖ thèng kÕt cÊu x©y dùng chÝnh 
    + C¸c b¶n vÏ vÒ trang trÝ néi thÊt 
    + B¶n vÏ phèi c¶nh toµn bé c«ng tr×nh vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh 
    + C¸c b¶n vÏ cña hÖ thèng kü thuËt bªn trong c«ng tr×nh: ®iÖn n−íc, 

th«ng giã, ®iÒu hoµ, th«ng tin....... 
    + B¶n vÏ lèi tho¸t ng−êi khi x¶y ra tai n¹n, vÒ biÖn ph¸p chèng ch¸y næ 
    + C¸c b¶n vÏ vÒ hoµn thiÖn, trang trÝ ngoµi nhµ, c©y xanh s©n v−ên... 
    + B¶n vÏ vÒ tæng mÆt b»ng tæ chøc x©y dùng vµ mÆt b»ng thi c«ng cho 

c¸c c«ng tr×nh quan träng 
- Tæng dù to¸n c«ng tr×nh: ®−îc lËp theo qui ®Þnh chung cña nhµ n−íc 
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b) Néi dung cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng : ph¶i cô thÓ vµ chi tiÕt ®ñ ®Ó ng−êi 
c¸n bé kü thuËt ë c«ng tr−êng cã thÓ sö dông ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn 

Néi dung cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng gåm : 
* C¸c b¶n vÏ thi c«ng 
- ThÓ hiÖn chi tiÕt vÒ mÆt b»ng, mÆt c¾t cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kÌm 

theo c¸c sè liÖu nh− : vÞ trÝ vµ kÝch thø¬c cña c¸c kÕt cÊu x©y dùng, khèi l−îng 
c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn, vÞ trÝ vµ kÝch th−íc c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®−îc ®Æt vµo 
c«ng tr×nh, danh môc c¸c thiÕt bÞ cÇn l¾p ®Æt, nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu chÝnh 
kÌm theo chÊt l−îng vµ quy c¸ch yªu cÇu, nhu cÇu vÒ cÊu kiÖn ®óc s½n, thuyÕt 
minh vÒ c«ng nghÖ x©y l¾p chñ yÕu, c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt an toµn. 

- B¶n vÏ chi tiÕt cho tõng bé phËn cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh :  cã kÌm 
theo c¸c sè liÖu vÒ vÞ trÝ, kÝch th−íc, quy c¸ch vµ sè l−îng vËt liÖu, yªu cÇu ®èi víi 
ng−êi thi c«ng 

- B¶n vÏ chi tiÕt l¾p ®Æt thiÕt bÞ m¸y mãc do nhµ m¸y chÕ t¹o cung cÊp, 
trong ®ã ghi râ chñng lo¹i, sè l−îng thiÕt bÞ, c¸c kÝch th−íc, c¸c nhu cÇu vÒ vËt 
liÖu l¾p ®Æt vµ yªu cÇu ®èi víi ng−êi thi c«ng. 

- B¶n vÏ vÞ trÝ l¾p ®Æt vµ chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng kü thuËt vµ c«ng nghÖ 
- B¶n vÏ trang trÝ néi thÊt 
- B¶n tæng hîp khèi l−îng c«ng t¸c x©y l¾p, thiÕt bÞ vËt liÖu cho tõng h¹ng 

môc vµ toµn bé c«ng tr×nh 
* Dù to¸n thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng 
c) Néi dung cña thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng theo mét giai ®o¹n: bao gåm  
- C¸c b¶n vÏ cña thiÕt kÕ, b¶n vÏ thi c«ng 
- PhÇn thuyÕt minh nh− tr−êng hîp thiÕt kÕ kü thuËt 
- Tæng dù to¸n cña c«ng tr×nh 
3.5.§Þnh møc vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ 
HÖ thèng tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc thiÕt kÕ th−êng bao gåm  

      3.5.1. C¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn ®Ó thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt 
C¸c tiªu chuÈn ®Ó lùa chän thiÕt bÞ, m¸y mãc, c«ng suÊt, chÕ ®é vËn hµnh 

m¸y theo t¶i träng, chÕ ®é vËn hµnh theo thêi gian, tuæi thä, ®é bÒn, ®é tin cËy, 
chÊt l−îng s¶n phÈm, b¶o vÖ m«i tr−êng, an toµn lao ®éng vµ s¶n xuÊt, phÕ phÈm, 
diÖn tÝch chiÕm chç, c¸c chØ tiªu cho mua s¾m vµ vËn hµnh d©y chuyÒn c«ng nghÖ. 

3.5.2. C¸c ®Þnh møc vµ tiªu chuÈn cho phÇn thiÕt kÕ x©y dùng  
- C¸c tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc cho thiÕt kÕ quy ho¹ch, kiÕn tróc vµ thiÕt kÕ 

gi¶i ph¸p c«ng nghÖ 
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- C¸c tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc ®Ó thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng h¹ tÇng kÜ thuËt nh− : 
®iÖn, n−íc, giao th«ng, vÖ sinh, cÊp nhiÖt, th«ng tin, chèng ch¸y, ®iÒu hoµ vi khÝ 
hËu, m«i tr−êng .... 

- C¸c tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc ®Ó thiÕt kÕ c«ng nghÖ vµ tæ chøc x©y dùng  
- C¸c ®Þnh møc vµ quy t¾c lËp dù to¸n 
- C¸c quy ®Þnh vÒ chÊt l−îng vËt liÖu, kÕt cÊu vµ c«ng nghÖ x©y dùng ... 
3.5.3. C¸c ®Þnh møc vÒ kinh tÕ - kÜ thuËt ®Ó tÝnh to¸n hiÖu qu¶ ®Çu t− 

th«ng qua gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ë nhiÒu n−íc ng−êi ta chØ qui ®Þnh nh÷ng tiªu 

chuÈn cã liªn quan ®Õn lîi Ých cña mäi ng−êi, nhÊt lµ c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn vµ 
b¶o vÖ m«i tr−êng... c¸c tiªu chuÈn kh¸c th−êng do c¸c hiÖp héi nghÒ nghiÖp ®øng 
ra tæ chøc biªn so¹n d−íi sù b¶o trî cña nhµ n−íc. 

3.6. C¸c lo¹i h×nh tæ chøc dÞch vô - kinh doanh thiÕt kÕ 
3.6.1. Ph©n lo¹i 
a. VÒ mÆt ph¸p lý : c¸c doanh nghiÖp dÞch vô thiÕt kÕ cña nhµ n−íc, cña tËp 

thÓ, cña t− nh©n d−íi c¸c h×nh thøc c«ng ty TNHH hay c«ng ty cæ phÇn... 
b. VÒ mÆt chuyªn m«n : c¸c doanh nghiÖp thiÕt kÕ chuyªn m«n ho¸ theo 

ngµnh s¶n xuÊt vµ chñng lo¹i c«ng tr×nh (nh− c«ng tr×nh giao th«ng, c«ng tr×nh dÇu 
khÝ...) hay chuyªn m«n ho¸ theo giai ®o¹n thiÕt kÕ (nh− thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng 
nghÖ s¶n xuÊt, thiÕt kÕ kiÕn tróc, thiÕt kÕ kÕt cÊu..) 

Th«ng th−êng hai lo¹i h×nh chuyªn m«n trªn ®−îc kÕt hîp víi nhau. Trong 
tr−êng hîp c¸c tæ chøc thiÕt kÕ ph¶i ®a n¨ng ho¸ ®Õn møc ®é nhÊt ®Þnh cho phï 
hîp víi ®ßi hái thÞ tr−êng. C«ng ty t− vÊn ®Çu t− vµ x©y dùng lµ mét lo¹i h×nh 
doanh nghiÖp cã nhiÒu chøc n¨ng, trong ®ã cã viÖc chuyªn lËp dù ¸n ®Çu t−, thiÕt 
kÕ hay thay mÆt chñ ®Çu t− gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh 

3.6.2. Tæ chøc qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp thiÕt kÕ 
a. C¬ cÊu tæ chøc c¸c doanh nghiÖp thiÕt kÕ :  
C¸c doanh nghiÖp thiÕt kÕ th−êng ®−îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn kÕt hîp 

víi chøc n¨ng. Tuú theo møc ®é phøc t¹p vµ tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh, qu¸ tr×nh 
thiÕt kÕ ®−îc chuyªn m«n ho¸ theo tõng giai ®o¹n c«ng viÖc thiÕt kÕ, hay theo kiÓu 
thiÕt kÕ toµn vÑn cho c¶ c«ng tr×nh do mét nhãm hay mét c¸ nh©n thùc hiÖn 

b. C¬ chÕ ho¹t ®éng kinh doanh 
C¸c doanh nghiÖp thiÕt kÕ ho¹t ®éng dùa trªn luËt c«ng ty hoÆc luËt doanh 

nghiÖp Nhµ n−íc dùa trªn c¬ së ký kÕt hîp ®ång víi chñ ®Çu t− vµ c¸c tæ chøc dÞch 
vô kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ. Trong nhiÒu tr−êng hîp c¸c doanh nghiÖp thiÕt kÕ 
ph¶i tham gia ®Êu thÇu ®Ó t×m hîp ®ång thiÕt kÕ. 

c. KÕ ho¹ch c«ng t¸c thiÕt kÕ 
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C¸c doanh nghiÖp thiÕt kÕ ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr−êng ®Ó lËp kÕ 
ho¹ch. Néi dung kÕ ho¹ch thiÕt kÕ bao gåm c¸c bé phËn: kÕ ho¹ch tham gia ®Êu 
thÇu vµ t×m hîp ®ång thiÕt kÕ, kÕ ho¹ch marketing, kÕ ho¹ch lËp ®å ¸n thiÕt kÕ cho 
c«ng tr×nh ®· nhËn thÇu, kÕ ho¹ch nh©n lùc, kÕ ho¹ch vËt t−, kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kÕ 
ho¹ch c¶i tiÕn c«ng nghÖ thiÕt kÕ... 

KÕ ho¹ch thiÕt kÕ ph¶i ®i ®«i víi kÕ ho¹ch kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ. C¸c tæ 
chøc thiÕt kÕ cã tr¸ch nhiÖm ®Ò ra yªu cÇu vÒ kh¶o s¸t ®Ó c¸c tæ chøc kh¶o s¸t thùc 
hiÖn theo hîp ®ång. 

3.7.Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn giao nhËn thÇu thiÕt kÕ 
3.7.1. Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t−  
- Chñ ®Çu t− cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm sau : 
+ Ký kÕt hîp ®ång giao nhËn thÇu thiÕt kÕ víi c¸c tæ chøc x©y dùng (thiÕt 

kÕ) trªn c¬ së kÕt qu¶ ®Êu thÇu, chän thÇu hay chØ ®Þnh thÇu theo ®óng qui ®Þnh, 
theo dâi thùc hiÖn hîp ®ång vµ cÊp kinh phÝ thiÕt kÕ kÞp thêi 

+ Cung cÊp tµi liÖu, sè liÖu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cÇn thiÕt cho tæ chøc 
thiÕt kÕ ®Ó lµm c¬ së cho viÖc thiÕt kÕ c«ng tr×nh. 

- LËp hå s¬ yªu cÇu thÈm ®Þnh vµ tr×nh duyÖt thiÕt kÕ 
- Yªu cÇu c¸c c¬ quan thiÕt kÕ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh vµ thay ®æi 

thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh x©y dùng. 
3.7.2.Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc thiÕt kÕ 
- Ký hîp ®ång nhËn thÇu víi c¸c chñ ®Çu t− trªn c¬ së kÕt qu¶ cña ®Êu thÇu, 

chän thÇu hay chØ ®Þnh thÇu thiÕt kÕ, cö chñ nhiÖm ®å ¸n thiÕt kÕ chÞu tr¸ch nhiÖm 
toµn bé vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. Cã thÓ giao thÇu l¹i cho c¸c tæ chøc thiÕt kÕ chuyªn  
ngµnh cã t− c¸ch ph¸p nh©n. 

- §Ò ra c¸c yªu cÇu cho c¸c tæ chøc kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ, kiÓm tra kÕt 
qu¶ kh¶o s¸t vµ nghiÖm thu c¸c tµi liÖu nµy. 

- ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng, néi dung vµ khèi l−îng thiÕt kÕ (kÓ c¶ 
viÖc sö dông c¸c tµi liÖu vµ thiÕt kÕ mÉu) 

- Thùc hiÖn tiÕn ®é thiÕt kÕ theo ®óng hîp ®ång, chÞu tr¸ch nhiÖm bæ sung, 
söa ch÷a hoÆc lËp l¹i thiÕt kÕ ch−a ®−îc duyÖt. 

- ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ nghiÖm thu néi bé c¸c kÕt qu¶ thiÕt kÕ. 
- Tr×nh bµy vµ b¶o vÖ thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt thiÕt kÕ 
- Gi÷ b¶n quyÒn t¸c gi¶ cña ®å ¸n thiÕt kÕ, l−u tr÷ vµ qu¶n lý tµi liÖu gèc 
3.8.ThÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt thiÕt kÕ 
3.8.1. ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ 
a. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt (ND 16/2005) 



Gi¸o tr×nh Kinh TÕ X©y Dùng  Bé m«n kinh tÕ kü thuËt 

Ch−¬ng 3  Trang 37 
 

- Chñ ®Çu t− thùc hiÖn tæ chøc viÖc thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, 
thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n, tæng dù to¸n ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng 
ph¶i lËp dù ¸n. 

- ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n cña c¸c h¹ng môc, c«ng tr×nh tr−íc khi 
®−a vµo x©y dùng ph¶i ®−îc thÈm ®Þnh, phª duyÖt. 

- Tr−êng hîp chñ ®Çu t− kh«ng ®ñ n¨ng lùc thÈm ®Þnh th× ®−îc phÐp thuª 
c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t− vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®Ó thÈm tra thiÕt kÕ, dù to¸n 
c«ng tr×nh lµm c¬ së cho viÖc phª duyÖt. Tïy theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t−, viÖc 
thÈm tra thiÕt kÕ, dù to¸n, tæng dù to¸n, cã thÓ thùc hiÖn ®èi víi toµn bé hoÆc mét 
phÇn c¸c néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kª.   

b. Néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ(ND 16/2005) 
- Sù phï hîp víi c¸c b−íc thiÕt kÕ tr−íc ®· ®−îc phª duyÖt 
- Sù tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng ®· ®−îc ¸p dông 
- §¸nh gi¸ møc ®é an toµn cña c«ng tr×nh 
- Sù hîp lÝ cña viÖc lùa chän d©y chuyÒn vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ ( NÕu cã) 
- B¶o vÖ m«i tr−êng, phßng chèng ch¸y næ 
c. Néi dung thÈm ®Þnh dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh(ND 

16/2005) 
- Sù phï hîp gi÷a khèi l−îng thiÕt kÕ vµ khèi l−îng tÝnh to¸n 
- TÝnh ®óng ®¾n cña viÖc ¸p dông c¸c ®Þnh møc kinh tÕ-kü thuËt, ®Þnh møc 

chi phÝ, ®¬n gi¸, viÖc vËn dông ®Þnh møc chi phÝ, ®¬n gi¸, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cã 
liªn quan vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ trong dù to¸n theo qui ®Þnh. 

- X¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.  
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Ch−¬ng 4: ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ c«ng 
tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp vÒ mÆt kinh tÕ 

 4.1.Kh¸i niÖm vÒ chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña gi¶i ph¸p thiÕt kÕ  
ChÊt l−îng cña gi¶i ph¸p thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng lµ tËp hîp nh÷ng tÝnh 

chÊt cña c«ng tr×nh ®−îc thiÕt kÕ thÓ hiÖn møc ®é tho· m·n nh÷ng nhu cÇu ®−îc ®Ò 
ra tr−íc cho nã trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vÒ kinh tÕ, kü thuËt vµ x· héi. 
 HiÖu qu¶ kinh tÕ cña gi¶i ph¸p thiÕt kÕ thÓ hiÖn ë mét lo¹t c¸c chØ tiªu ®· 
qui ®Þnh khi lËp dù ¸n kh¶ thi nh−ng ®−îc tÝnh to¸n l¹i chinh x¸c h¬n, trªn c¬ së 
nh÷ng gi¶i ph¸p ®· ®−îc thiÕt kÕ cô thÓ . 
 Tuy nhiªn, trong kh©u thiÕt kÕ khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ nªn chó ý lo¹i 
bá c¸c ¶nh h−ëng cña quan hÖ cung cÇu cña thÞ tr−êng khi tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu so 
s¸nh , v× nã kh«ng ph¶n ¸nh b¶n chÊt −u viÖt cña ph−¬ng ¸n kü thuËt vÒ mÆt kinh 
tÕ do chÝnh ph−¬ng ¸n ®−a ra 
 Do ®ã c¸c chØ tiªu vÒ chi phÝ khi ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ cÇn ®−îc 
coi träng h¬n bªn c¹nh chØ tiªu lîi nhuËn. MÆc kh¸c cÇn chó ý ®Õn chØ tiªu chi phÝ 
cho b¶n th©n viÖc lËp ®å ¸n thiÕt kÕ khi ®¸nh gi¸ chung 
 4.2. C¸c ph−¬ng ph¸p so s¸nh vµ ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vÒ mÆt 
kinh tÕ 

Cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kinh tÕ cña mét gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 
nh− : ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kinh tÕ c¸c ph−¬ng ¸n míi vµ ph−¬ng ¸n hiÖn cã, gi÷a c¸c 
ph−¬ng ¸n tù lµm vµ nhê n−íc ngoµi, gi÷a c¸c ph−¬ng ¸n cã cïng chÊt l−îng sö 
dông vµ kh¸c chÊt l−îng sö dông, gi÷a x©y míi vµ c¶i t¹o, theo tiªu chuÈn th«ng 
th−êng vµ tiªu chuÈn ®Æc biÖt.Tïy theo tong yªu cÇu cña dù ¸n mµ sö dông c¸c 
ph−¬ng ph¸p cho phï hîp. 

4.2.1.Ph−¬ng ph¸p dïng mét vµi chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp kÕt hîp víi  
mét hÖ chØ tiªu bæ sung  

Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc dïng phæ biÕn. C¸c chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp  ë ®©y 
bao gåm: 

- Nhãm chØ tiªu tÜnh : chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, lîi nhuËn cho mét 
®¬n vÞ s¶n phÈm.. 

- Nhãm chØ tiªu ®éng: (hiÖu sè thu chi, møc thu lîi néi t¹i, tØ sè thu chi  
     4.2.2. Ph−¬ng ph¸p dïng chØ tiªu tæng hîp kh«ng dïng ®¬n vÞ ®o ®Ó 
xÕp h¹ng c¸c ph−¬ng ¸n 
 Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc dïng phï hîp nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c c«ng tr×nh d©n 
dông cã chÊt l−îng kh¸c nhau, c¸c c«ng tr×nh kh«ng thu lîi nhuËn vµ chØ lÊy tiªu 
chuÈn chÊt l−îng sö dông lµ chÝnh, c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ m«i tr−êng, cho viÖc 
®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu riªng rÏ vµ cho viÖc chÊm gi¶i thi ®å ¸n thiÕt kÕ. 
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 4.3.3. Ph−¬ng ph¸p gi¸ trÞ - gi¸ trÞ sö dông 
 Ph−¬ng ph¸p nµy thÝch hîp nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c c«ng tr×nh vÒ mÆt kinh tÕ 
nh−ng cã chÊt l−îng sö dông kh¸c nhau, c¸c c«ng tr×nh lÊy chÊt l−îng sö dông lµ 
chÝnh(kh«ng thu lîi nhuËn), cho c«ng tr×nh b¶o vÖ m«i tr−êng, cho viÖc ®¸nh gi¸ 
c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu  riªng rÏ. 
 4.2.4. Ph−¬ng ph¸p to¸n häc  

Th−êng sö dông ph−¬ng ph¸p quy ho¹ch tèi −u,  lý thuyÕt trß ch¬i, lý thuyÕt 
m« pháng.. Hµm môc tiªu ë ®©y th−êng lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp nµo ®ã. 
mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp nµo ®ã. 
 4.3.§iÒu kiÖn b¶o ®¶m tÝnh cã thÓ so s¸nh ®−îc gi÷a c¸c ph−¬ng ¸n  
 §Ó ®¶m b¶o tÝnh cã thÓ so s¸nh ®−îc cÇn tu©n theo mét sè nguyªn t¾c nhÊt 
®Þnh sau :  

- Khi cÇn so s¸nh mét nh©n tè nµo ®ã th× chØ nh©n tè ®ã thay ®æi ®Ó xem xÐt 
cßn c¸c nh©n tè kh¸c ph¶i gi÷ nguyªn 
 - C¸c chØ tiªu ®−a ra so s¸nh ph¶i cã ®ñ c¨n cø khoa häc vµ dùa trªn mét 
ph−¬ng ph¸p thèng nhÊt. 
 - Ph¶i chó ý ®Õn nh©n tè thêi gian khi so s¸nh ph−¬ng ¸n 

4.4.§¬n vÞ ®o cña chØ tiªu so s¸nh :  
 * Trong giai ®o¹n tÝnh to¸n, thiÕt kÕ  
 - §èi víi nhµ ë : m2 diÖn tÝch hay diÖn tÝch x©y dùng  
 - §èi víi c«ng tr×nh c«ng nghiÖp : ®¬n vÞ ®o lµ c«ng suÊt cô thÓ cña nhµ 
m¸y ®ã, vÝ dô : tÊn/n¨m; c¸i/n¨m; m/n¨m; m2/n¨m; m3/n¨m... 
 * Trong giai ®o¹n sö dông 
 - §èi víi nhµ ë : c¨n hé gia ®×nh 
 - §èi víi c«ng tr×nh c«ng nghiÖp : lµ nhµ m¸y, lµ ph©n x−ëng víi c¸c c«ng 
suÊt nhÊt ®Þnh. 

CÇn sö dông ®¬n vÞ ®o thÝch hîp khi lùa chän ph−¬ng ¸n. 
4.5. HÖ chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp 
Nhãm chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt cña gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ph¶n ¸nh tÝnh hîp lý, 

kinh tÕ cña ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ. Do ®ã ng−êi ta dïng hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ-
kü thuËt ®Ó ®¸nh gi¸, so s¸nh vµ lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ. Th«ng qua c¸c 
chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt nµy ®Ó kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chñ tr−¬ng ph©n phèi vèn 
®Çu t−, chÝnh s¸ch kü thuËt, qui m« c«ng tr×nh. 

4.5.1. Nhãm chØ tiªu kinh tÕ 
4.5.1.a- C¸c chØ tiªu kinh tÕ ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ chung: 

 * C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ  
- C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ chñ yÕu : 

  + Nhãm chØ tiªu tÜnh ( môc 2.2.7.1 Ch−¬ng 2) 
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  + Nhãm chØ tiªu kinh tÕ ®éng ( môc 2.2.7.2 Ch−¬ng 2) 
 - C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ bæ sung : n¨ng suÊt 1 ®ång vèn tÝnh theo gi¸ trÞ 
s¶n l−îng, n¨ng suÊt lao ®éng, hÖ sè thu hót lao ®éng d− thõa, l«i cuèn tµi nguyªn tù 
nhiªn vµ c«ng suÊt d− thõa vµo ho¹t ®éng, hiÖu qu¶ vÒ mÆt xuÊt nhËp khÈu.... 
       * ChØ tiªu gi¸ trÞ sö dông cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tÝnh kinh tÕ cña ph−¬ng ¸n 
         - C«ng suÊt cña ph−¬ng ¸n tÝnh chung vµ tÝnh riªng cho 1 ®¬n vÞ m2 x©y dùng  
 - CÊp c«ng tr×nh 
         - Tuæi thä cña ph−¬ng ¸n 
         - ChÊt l−îng s¶n phÈm 
 * C¸c chØ tiªu chi phÝ chñ yÕu 
 - Cho kh©u x©y dùng c«ng tr×nh : tæng vèn ®Çu t−, suÊt vèn ®Çu t−, nhu cÇu 
ngo¹i tÖ, c¸c chi phÝ hiÖn vËt quan träng cho mét sè thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt t− quÝ 
hiÕm, n¨ng l−îng, nh©n lùc, thêi gian thiÕt kÕ vµ thêi gian x©y dùng ...chi phÝ x©y 
l¾p tÝnh cho c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau. 
 - Cho kh©u vËn hµnh 
 - Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm, gi¸ c¶ s¶n phÈm 
 - Chi phÝ tÝnh theo hiÖn vËt cho mét sè vËt t− quÝ hiÕm, nhu cÇu ngo¹i tÖ cho 
kh©u vËn hµnh 
 * C¸c chØ tiªu vÒ tæ chøc s¶n xuÊt trong nhµ m¸y ®−îc x©y dùng  
 H×nh thøc chuyªn m«n ho¸, tËp trung ho¸, hîp t¸c ho¸ cña nhµ m¸y víi c¸c 
xÝ nghiÖp kh¸c vµ trong néi bé xÝ nghiÖp 
 b-  C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ bé phËn 
 * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p h×nh khèi mÆt b»ng 
 - C¸c chØ tiªu vÒ kÝch th−íc, diÖn tÝch vµ khèi tÝch x©y dùng  
 - C¸c chØ tiªu vÒ kÝch th−íc nhµ, sè nhÞp, sè khung 
 - Tû lÖ c¸c diÖn tÝch lµm viÖc, diÖn tÝch phô, diÖn tÝch mÆt c¾t ngang, kÕt 
cÊu cña t−êng cét so víi tæng diÖn tÝch x©y dùng tÝnh cho mäi tÇng 
 * C¸c chØ tiªu ®Æc tr−ng cho hiÖu qu¶ cña gi¶i ph¸p h×nh khèi mÆt b»ng ®èi 
víi s¶n xuÊt : 
 - Sè m2 diÖn tÝch lµm viÖc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt h»ng n¨m, cho mét 
m¸y chÝnh, cho mét c«ng nh©n 
 - Sè m3 khèi tÝch x©y dùng (vµ khèi tÝch x©y dùng cã Ých) tÝnh cho mét ®¬n 
vÞ c«ng suÊt, cho mét m¸y chÝnh, cho mét c«ng nh©n 
          * C¸c chØ tiªu chi phÝ ph¶n ¶nh sù hîp lý cña gi¶i ph¸p h×nh khèi-mÆt  b»ng  
 - Gi¸ trÞ dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p tÝnh cho 1 m2 dtxd, 1 m2 dtlv, 1 m3 ktxd vµ 
cho 1 ®¬n vÞ c«ng suÊt chÝnh cña c«ng tr×nh 
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 - Chi phÝ vËn hµnh c«ng tr×nh nh− chi phÝ n¨ng l−îng, söa ch÷a ,b¶o qu¶n, 
diÖn n−íc...tÝnh cho 1 m2 dtxd, 1 m2 dtxl, 1 m3 ktxd vµ cho 1 ®¬n vÞ c«ng suÊt 
chÝnh cña c«ng tr×nh 
 * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p kÕt cÊu : 
 - ChØ tiªu chi phÝ x©y dùng kÕt cÊu  
 - ChØ tiªu chi phÝ sö dông kÕt cÊu 
 - Tæng chi phÝ x©y dùng kÕt cÊu vµ chi phÝ sö dông kÕt cÊu tÝnh cho tÊt c¶ 
tuæi thä cña kÕt cÊu 
 - ChØ tiªu gi¸ trÞ sö dông cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tÝnh kinh tÕ cña kÕt cÊu 
 * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ tæng mÆt b»ng xÝ nghiÖp ®−îc x©y dùng  
 - Nhãm chØ tiªu thuéc giai ®o¹n x©y dùng  

+ c¸c chØ tiªu vÒ sö dông ®Êt ®ai 

  . hÖ sè mËt ®é x©y dùng : 
dtxd

cm
ct

md Tdt
dt

K =  

  . hÖ sè sö dông ®Êt ®ai : 
dtxd

kcmcm
ct

md Tdt
dt

K
+

=  

  . Sè ha ®Êt x©y dùng tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt cña nhµ m¸y 

 Víi  cm
ctdt : diÖn tÝch c¸c c«ng tr×nh cã m¸i 

  dtxdTdt : tæng diÖn tÝch mÆt b»ng khu ®Êt x©y dùng  

  kcmcm
ctdt + : diÖn tÝch c¸c c«ng tr×nh cã m¸i vµ kh«ng cã m¸i (®−êng x¸) 

 +  C¸c chØ tiªu chi phÝ trong giai ®o¹n x©y dùng  : khèi l−îng vµ chi phÝ cho 
c«ng t¸c san l¾p mÆt b»ng nãi chung vµ tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt, tû lÖ cña chi 
phÝ nµy so víi tæng chi phÝ x©y l¾p, thêi gian san lÊp, ®é dµi c¸c ®o¹n ®−êng x¸, 
®−êng èng, ®−êng d©y tÝnh cho 1 ha ®Êt x©y dùng vµ cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt, tû 
träng chi phÝ cña c¸c lo¹i ®−êng nµy trong tæng chi phÝ 
 - C¸c chØ tiªu chi phÝ trong giai ®o¹n vËn hµnh c«ng tr×nh : 
 + Chi phÝ vËn chuyÓn néi bé nhµ m¸y trong giai ®o¹n s¶n xuÊt 
 + Chi phÝ s÷a ch÷a, b¶o qu¶n c¸c lo¹i ®−êng ®i, ®−êng èng, ®−¬ng d©y... 
 C¸c chi phÝ nµy tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt vµ tÝnh theo tû lÖ so víi chi 
phÝ vËn hµnh chung h»ng n¨m. 
 *C¸c chØ  tiªu ®¸nh gi¸ ®Þa ®iÓm x©y dùng : 
 - ChØ tiªu thuéc vÒ giai ®o¹n x©y dùng : 
 C¸c chØ tiªu nµy còng gièng nh− tr−êng hîp ®¸nh gi¸ tæng mÆt b»ng c«ng 
tr×nh (trõ phÇn chØ tiªu sö dông ®Êt ®ai). Ngoµi ra cßn thªm c¸c chØ tiªu nh− : chi 
phÝ cho m¹ng ®−êng ®i, ®−êng èng, ®−êng d©y ®Ó nèi m¹ng quèc gia, chi phÝ cho 
nhµ ë vµ c¬ së phôc vô c«ng nh©n kh¸c cña nhµ m¸y (nÕu cã), tiÕt kiÖm do tËn 
dông mäi nguån lùc cña ®Þa ph−¬ng cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh, chi phÝ vËn 
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chuyÓn vËt t−, xe m¸y vµ di chuyÓn lao ®éng ®Õn c«ng tr−êng, chi phÝ x©y dùng 
c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ m«i tr−êng, chi phÝ san lÊp vµ xö lý nÒn mãng. 
 - Chi phÝ cã liªn quan ®Õn kh©u vËn hµnh c«ng tr×nh : 
 + Chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu ®Õn nhµ m¸y, chi phÝ vËn chuyÓn 
thµnh phÈm ®Õn n¬i tiªu thô. 
 + Chi phÝ b¶o qu¶n vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cã liªn quan ®Õn viÖc lùa chän 
®Þa ®iÓm 
 + Chi phÝ vËn chuyÓn c«ng nh©n ®Õn n¬i lµm viÖc nÕu cã 
 + Møc b¶o ®¶m cña c¸c nguån nguyªn vËt liÖu, ®iÖn, n−íc cho s¶n xuÊt 
 + Kh¶ n¨ng dÔ dµng tiªu thô s¶n phÈm 
 * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc sö 
dông c«ng tr×nh : bao gåm c¸c chØ tiªu cã liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m vµ l¾p ®Æt 
ban ®Çu, C¸c chØ tiªu thuéc kh©u vËn hµnh sö dông, c¸c chØ tiªu vÒ gi¸ trÞ sö dông. 
 * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ : 
 - C¸c chØ tiªu cã liªn quan ®Õn kh©u mua s¾m, l¾p ®Æt thiÕt bÞ : vèn ®Çu t− 
mua s¾m thiÕt bÞ, chi phÝ l¾p ®Æt, nhu cÇu ngo¹i tÖ, c¸c chØ tiªu chi phÝ tÝnh theo 
hiÖn vËt cho mét sè vËt t− quÝ hiÕm,tû lÖ so víi tæng vèn ®Çu t− .... 
 - C¸c chØ tiªu cã liªn quan ®Õn kh©u vËn hµnh : gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ 
mét sè vËt t− quÝ hiÕm cho vËn hµnh, nhu cÇu ngo¹i tÖ... 
 - C¸c chØ tiªu vÒ gi¸ trÞ sö dông cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tÝnh kinh tÕ cña 
ph−¬ng ¸n nh− : c«ng suÊt, tuæi thä, ®é tin cËy, ®é cång kÒnh chiÕm chç, møc 
nhiÖt ®íi ho¸, c¸c chØ tiªu vÒ tÝnh c«ng nghÖ (møc tù ®éng ho¸ vµ c¬ giíi ho¸, ®é 
linh ho¹t...) 
 * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng  
 - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ chung : 
  + C¸c chØ tiªu chi phÝ : vèn ®Çu t− ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó thi 
c«ng, chi phÝ cho c«ng t¸c x©y l¾p, tæng chi phÝ cho qu¸ tr×nh thi c«ng, chi phÝ tÝnh 
theo hiÖn vËt cho mét sè yÕu tè s¶n xuÊt quan träng, thêi gian thi c«ng. 
  + C¸c chØ tiªu vÒ gi¸ trÞ sö dông cña ph−¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng : 
n¨ng lùc cña tæ chøc x©y dùng, chÊt l−îng c«ng tr×nh, ®é tin cËy cña ph−¬ng ¸n tæ 
chøc thi c«ng, c¸c chØ tiªu vÒ tÝnh c«ng nghÖ cña c¸c nhµ m¸y x©y dùng, c¸c chØ 
tiªu vÒ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n. 
  + C¸c chØ tiªu lîi Ých cña tæ chøc nhËn thÇu thi c«ng : Tæng lîi nhuËn 
thu ®ù¬c, møc doanh lîi cña ®ång vèn s¶n xuÊt cña tæ chøc x©y dùng  
 - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p tæ chøc thi c«ng bé phËn :  

 + C¸c chØ tiªu vÒ sö dông vËt liÖu 
  + C¸c chØ tiªu vÒ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ 

 + C¸c chØ tiªu vÒ sö dông lao ®éng 
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  + C¸c chØ tiªu vÒ cung cÊp ®iÖn n−íc cho thi c«ng 
 + C¸c chØ tiªu vÒ cung øng vËt t− 

  + C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ph−¬ng ¸n c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng 
 + C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ph−¬ng ¸n tæng tiÕn ®é thi c«ng 

  + C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ph−¬ng ¸n tæng mÆt b»ng thi c«ng 
 4.5.2. Nhãm chØ tiªu vÒ kü thuËt vµ c«ng n¨ng cña c«ng tr×nh x©y dùng : 

 a- C¸c chØ tiªu vÒ tr×nh ®é kü thuËt 
 * Tr×nh ®é kü thuËt cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt : møc tù ®éng ho¸, c¬ giíi ho¸, 
®iÖn khÝ ho¸, møc trang bÞ kü thuËt cho lao ®éng, hÖ sè sö dông nguyªn liÖu suÊt 
ph¸t, ®é l©u mét chu kú c«ng nghÖ, møc nhiÖt ®íi ho¸, tû lÖ gi÷a trang bÞ thiÕt bÞ 
m¸y mãc vµ tæng gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh 
 * Tr×nh ®é kü thuËt cña phÇn kiÕn tróc, kÕt cÊu x©y dùng : møc ¸p dông c¸c 
lo¹i vËt liÖu vµ kÕt cÊu hiÖn ®¹i, c¸c gi¶i ph¸p qui ho¹ch vµ kiÕn tróc hiÖn ®aÞ vµ 
viÖc t¹o ra tiÒn ®Ò cho viÖc ¸p dông c¸c kü thuËt thi c«ng hiÖn ®¹i. 
 b- c¸c chØ tiªu vÒ c«ng n¨ng vµ gi¸ trÞ sö dông : 
 * PhÇn thiÕt bÞ m¸y mãc : C«ng suÊt, tuæi thä, ®é tin cËy, tÝnh chèng x©m 
thùc cña m«i tr−êng, møc nhiÖt ®íi ho¸, chÊt l−îng s¶n phÈm, tÝnh ®a n¨ng hay 
chuyªn dông, chÕ ®é vËn hµnh theo thêi gian c¶ theo t¶i träng, tÝnh c«ng nghÖ cña 
thiÕt bÞ m¸y mãc... 
 * PhÇn x©y dùng : c¸c hÖ sè ®¸nh gi¸ gi¶i ph¶p mÆt b»ng-h×nh khèi vµ tæng 
mÆt b»ng xÝ nghiÖp, c¸c chØ tiªu vÒ vËt lý kiÕn tróc, cÊp c«ng tr×nh, tÝnh chÞu löa ®é 
bÒn, ®é æn ®Þnh, sù phï hîp víi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, tæ chøc giao th«ng trong nhµ 
hîp lý, tÝnh c«ng nghÖ cña gi¶i ph¸p x©y dùng . 
 4.5.3.Nhãm chØ tiªu x· héi 
 * C¸c chØ tiªu vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng:  
 - C¸c chØ tiªu vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh trong lao ®éng : nh− ¸nh s¸ng, th«ng giã.. 
 - C¸c chØ tiªu vÒ nh©n tr¾c: sù phï hîp cña m¸y mãc, thiÕt bÞ.... 
 - C¸c chØ tiªu vÒ t©m sinh lý  
 - Chi phÝ cho c¸c biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng 
 * C¸c chØ tiªu vÒ an toµn lao ®éng 
 - Tr×nh ®é ¸p dông thiÕt bÞ b¸o ®éng vÒ an toµn lao ®éng, trang bÞ b¶o hé 
lao ®éng 
 - TÝnh æn ®Þnh, v÷ng ch¾c cña m¸y mãc, kÕt cÊu 
 - Møc b¶o ®¶m qui ®Þnh vÒ phßng ch¸y, chèng næ, lèi tho¸t ng−êi, chèng 
thiªn tai. 
 - Chi phÝ cho c¸c biÖn ph¸p an toµn 
 * ChØ tiªu vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i 
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 - §èi víi kh©u x©y dùng : c¸c chØ tiªu vÒ b¶o vÖ ®Êt ®ai, rõng c©y, c«ng 
tr×nh hiÖn cã..... 
 - §èi víi kh©u vËn hµnh c«ng tr×nh : c¸c chØ tiªu vÒ c¸c chÊt ®éc h¹i, t¸c h¹i 
®Õn mïa mµng..... 
 * ChØ tiªu vÒ thÈm mü c«ng nghiÖp 
 - Bªn ngoµi c«ng tr×nh 

- Bªn trong c«ng tr×nh 
4.6. hÖ chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ c«ng tr×nh nhµ ë vµ phôc vô 

c«ng céng 
4.6.1. Nhãm chØ tiªu kinh tÕ 
a- c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ chung 

 * C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ : 
 - Víi c¸c c«ng tr×nh kh«ng kinh doanh lîi nhuËn : dïng chØ tiªu chi phÝ tÝnh 
cho mét ®¬n vÞ gi¸ trÞ sö dông (1 m2 nhµ ë, 1 bÖnh nh©n) 
 - Víi c¸c c«ng tr×nh kinh doanh lîi nhuËn : chØ tiªu hiÖu qu¶ ë ®©y gåm 
nhãm chØ tiªu tÜnh vµ nhãm chØ tiªu ®éng. 
 * C¸c chØ tiªu chi phÝ : bao gåm chi phÝ cho kh©u x©y dùng vµ cho kh©u sö 
dông c«ng tr×nh. 
 * C¸c chØ tiªu gi¸ trÞ sö dông cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tÝnh kinh tÕ : ®ã lµ 
n¨ng lùc phôc vô, tuæi thä c«ng tr×nh, cÊp c«ng tr×nh. 
 b- C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ bé phËn :  
 * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p mÆt b»ng - h×nh khèi c«ng tr×nh 
 - Tr−êng hîp ®èi víi nhµ ë : Gåm c¸c chØ tiªu sau 
  + DiÖn tÝch sö dông, diÖn tÝch ë, diÖn tÝch phô vµ diÖn tÝch x©y dùng 
tÊt c¶ tÝnh cho mét ®Çu ng−êi vµ tÝnh trung b×nh cho mét c¨n hé. 
  + C¸c lo¹i tû lÖ : 
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  K4= Tdxd
langhanhthangcauDt ... +

 

  
- Tr−êng hîp ®èi víi c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng : 

  + DiÖn tÝch lµm viÖc tÝnh chung vµ tÝnh riªng cho mét ®¬n vÞ  n¨ng 
lùc phôc vô (mét häc sinh, mét gi−êng bÖnh...) 
  +  DiÖn tÝch x©y dùng tÝnh chung vµ tÝnh riªng cho mét ®¬n vÞ  n¨ng 
lùc phôc vô 
  + DiÖn tÝch cã Ých tÝnh chung vµ tÝnh riªng cho mét ®¬n vÞ  n¨ng lùc 
phôc vô 
  + Tû sè gi÷a diÖn tÝch lµm viÖc vµ diÖn tÝch cã Ých(hÖ sè K1) 
  + Tû sè gi÷a khèi tÝch x©y dùng vµ diÖn tÝch lµm viÖc (hÖ sè K2) 
  + Tû sè gi÷a khèi tÝch x©y dùng vµ diÖn tÝch x©y dùng  
  + Tû sè gi÷a khèi tÝch x©y dùng vµ n¨ng lùc phôc vô 
  + Tû sè gi÷a chu vi vµ diÖn tÝch x©y dùng (t−¬ng ®−¬ng hÖ sè K3) 
hay tû lÖ diÖn tÝch kÕt cÊu bao che vµ diÖn tÝch cã Ých 
  + Tû lÖ gi÷a mÆt c¾t ngang kÕt cÊu vµ diÖn tÝch x©y dùng (hÖ sè K4) 
 * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i ph¸p thÝªt kÕ : 
 Gi¶i ph¸p trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng tr×nh vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gi¶i 
ph¸p qui ho¹ch mÆt b»ng c«ng tr×nh x©y dùng t−¬ng tù nh− cho nhµ s¶n xuÊt 
 4.6.2. C¸c chØ tiªu vÒ kü thuËt vµ c«ng n¨ng 
 a- C¸c chØ tiªu vÒ tr×nh ®é kü thuËt 
 Tr×nh ®é kü thuËt cña c¸c c«ng tr×nh nhµ ë vµ phôc vô c«ng céng thÓ hiÖn ë 
tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng tr×nh vµ ë tr×nh ®é hiÖn ®¹i 
cña c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc, kÕt cÊu nh− ®èi víi c«ng tr×nh s¶n xuÊt. Víi c¸c lo¹i 
kh¸ch s¹n hoÆc nhµ nghØ ®−îc ph©n cÊp theo møc ®é tiÖn nghi vµ hiÖn ®¹i. Víi 
kh¸ch s¹n ®−îc ph©n theo sè sao. 
 b- C¸c chØ tiªu vÒ gi¸ trÞ sö dông vµ c«ng n¨ng 
 - N¨ng lùc phôc vô cña c«ng tr×nh vµ chÊt l−îng phôc vô 
 - C¸c gi¶i ph¸p ®¸nh gi¸ c¸c hÖ sè mÆt b»ng - h×nh khèi vµ kÕt cÊu 
 - CÊp c«ng tr×nh, ®é bÒn ch¾c, tuæi thä c«ng tr×nh 
 - c¸c chØ tiªu cã liªn quan ®Õn vËt lý kiÕn tróc 
 - Møc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ tiÖn nghi c«ng tr×nh 
 - TÝnh dÔ c¶i t¹o vµ s¾p xÕp l¹i theo yªu cÇu míi 
 4.6.3. C¸c chØ tiªu x· héi 
 a- C¸c chØ tiªu vÒ ®iÒu kiÖn sèng vµ lµm viÖc ng−êi cña ng−êi sö dông c«ng 
tr×nh  
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 - C¸c chØ tiªu vÒ vi khÝ hËu trong nhµ cã liªn quan ®Õn vËt lý kiÕn tróc vµ 
søc kháe con ng−êi 
 - C¸c chØ tiªu vÒ nh©n tr¾c 
 - C¸c chØ tiªu vÒ t©m sinh lý 
 b- C¸c chØ tiªu vÒ an toµn  
 - §é an toµn, bÒn ch¾c cña c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu vµ kiÕn tróc x©y dùng, 
chèng ®éng ®Êt, thiªn tai 
 - C¸c biÖn ph¸p chèng ch¸y, chèng næ... 
 c- C¸c chØ tiªu vÒ thÉm mü kiÕn tróc  
 §èi víi c«ng tr×nh d©n dông c¸c chØ tiªu thÈm mü rÊt ®−îc c«i träng vµ cã 
nhiÒu tr−êng ph¸i kh¸c nhau. 
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PhÇn Iii : qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh 
trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng  

Ch−¬ng 5 : tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng  
            5.1.Nh÷ng kh¸i niÖm chung  

5.1.1.Qu¶n lý kinh tÕ trong x©y dùng  
Qu¶n lý kinh tÕ trong x©y dùng lµ sù t¸c ®éng liªn tôc, cã h−íng ®Ých tíi 

nÒn kinh tÕ trong x©y dùng b»ng mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p : kinh tÕ x· héi, tæ 
chøc kü thuËt vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c... 

5.1.2. S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n, s¶n phÈm c«ng nghiÖp x©y dùng  
5.1.2.1. S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n : lµ c¸c c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt 

hay kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt, ®· hoµn thµnh vµ s½n sµng ®−a vµo sö dông. 
Nh÷ng c«ng tr×nh nµy lµ kÕt qu¶ cña thµnh tùu khoa häc - kü thuËt vÒ qu¶n lý vµ tæ 
chøc cña nhiÒu ngµnh cã liªn quan. 

5.1.2.2.S¶n phÈm c«ng nghiÖp x©y dùng : néi dung hÑp h¬n, nã chØ bao gåm 
phÇn x©y dùng, kÕt cÊu x©y dùng, vµ phÇn l¾p ®Æt thiÕt bÞ m¸y mãc vµo c«ng tr×nh  

5.1.3. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ trong x©y dùng  
C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ trong x©y dùng lµ s¶n phÈm chñ quan cña chñ thÓ 

qu¶n lý, ®−îc thÓ hiÖn ë hÖ thèng c¸c h×nh thøc qu¶n lý, c¸c ph−¬ng ph¸p qu¶n lý 
®Ó t¸c ®éng lªn ®èi t−îng bÞ qu¶n lý trong x©y dùng nh»m ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ mong 
muèn. 
 Néi dung c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ trong x©y dùng: 
 1- HÖ thèng tæ chøc néi bé qu¶n lý kinh tÕ trong x©y dùng  
 2- Quy chÕ ®iÒu hµnh qu¶n lý hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh trong x©y dùng  
 3- HÖ thèng chÝnh s¸ch vµ ®ßn bÈy kinh tÕ 
 4- HÖ thèng ph¸p luËt, qui chÕ qu¶n lý kinh tÕ 
 5- C¬ cÊu kinh tÕ trong c«ng nghiÖp x©y dùng : lµ tæng thÓ c¸c bé phËn hîp 
thµnh cïng víi vÞ trÝ tû träng vµ quan hÖ t−¬ng t¸c gi÷a c¸c bé phËn trong kinh tÕ 
x©y dùng gåm : 
 - C¬ cÊu gi÷a khu vùc s¶n xuÊt vËt chÊt vµ phi s¶n xuÊt vËt chÊt 
 - C¬ cÊu kinh tÕ x©y dùng theo ngµnh s¶n xuÊt x©y dùng : x©y dùng lÜnh vùc  
nµo (dÇu khÝ, n¨ng l−îng, c«ng nghÖ cao) 
 - C¬ cÊu kinh tÕ x©y dùng theo ®Þa ph−¬ng vµ vïng l·nh thæ 
 - C¬ cÊu kinh tÕ x©y dùng theo thµnh phÇn kinh tÕ 
 - C¬ cÊu kinh tÕ x©y dùng theo tr×nh ®é kü thuËt vµ møc ®é c«ng nghiÖp hãa 
 - C¬ cÊu kinh tÕ x©y dùng theo tr×nh ®é 4 hãa : tù ®éng hãa, c«ng nghiÖp 
hãa, hîp t¸c ho¸, liªn hîp ho¸. 
 - C¬ cÊu kinh tÕ x©y dùng theo gi¸c ®é hîp t¸c quèc tÕ 
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 - C¬ cÊu kinh tÕ x©y dùng theo dù ¸n vµ ch−¬ng tr×nh môc tiªu 
5.2. Tæ chøc c¬ cÊu cña hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh trong x©y dùng  
5.2.1. Tæ chøc c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh trong x©y dùng  
5.2.1.1. Néi dung cña c¬ cÊu s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng  

  Tr−íc hÕt cÇn nhËn râ néi dung cña c¬ cÊu s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng 
lµ xuÊt ph¸t ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh bé m¸y qu¶n lý cña nã. C¬ cÊu s¶n xuÊt - kinh 
doanh x©y dùng cã thÓ ®−îc xem xÐt theo c¸c gèc ®é sau : 
 - C¬ cÊu theo néi dung cña qu¸ tr×nh c«ng viÖc s¶n xuÊt - kinh doanh, gåm 
c¸c ho¹t ®éng cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh, c¸c ho¹t ®éng cña giai 
®o¹n s¶n xuÊt 
 - C¬ cÊu theo s¶n phÈm vµ dÞch vô x©y dùng  
 - C¬ cÊu s¶n xuÊt theo thµnh phÇn kinh tÕ 
 - C¬ cÊu s¶n xuÊt theo l·nh thæ 
 - C¬ cÊu s¶n xuÊt theo c¸c h×nh thøc liªn kÕt vµ hîp t¸c 
 - C¬ cÊu s¶n xuÊt theo gãc ®é hîp t¸c quèc tÕ 
 - C¬ cÊu s¶n xuÊt theo tr×nh ®é kü thuËt 
 - C¬ cÊu theo hîp ®ång kinh tÕ 
 - C¬ cÊu s¶n xuÊt gi÷a khèi l−îng c«ng t¸c cña c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn 
thµnh, bµn giao trong  n¨m, víi tæng sè c¸c c«ng tr×nh kÓ c¶ bµn giao vµ ch−a bµn 
giao trong n¨m 
 5.2.1.2- VËn dông c¸c h×nh thøc x· héi ho¸ s¶n xuÊt vµo viÖc x¸c ®Þnh c¬ 
cÊu s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng  
 a- TËp trung ho¸ :  
 Khi ¸p dông h×nh thøc nµy, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i x¸c ®Þnh qui 
m« hîp lý cña doanh nghiÖp theo n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ theo b¸n kÝnh ho¹t ®éng 
theo l·nh thæ cña doanh nghiÖp nãi chung 
  ViÖc nhËn thÇu thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh víi quy m« nhá trªn c¸c vïng 
l·nh thæ, cã b¸n kÝnh ho¹t ®éng lín cã thÓ dÉn ®Õn t¨ng chi phÝ qu¶n lý vµ di 
chuyÓn lùc l−îng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, Víi qui m« qu¸ lín c¸c doanh 
nghiÖp x©y dùng ph¶i tù mua s¾m nhiÒu thiÕt bÞ, m¸y x©y dùng, ph¶i thµnh lËp bé 
m¸y qu¶n lÝ qui m« lín. Do ®ã khi khèi l−äng x©y dùng gi¶m sÏ lµm cho doanh 
nghiÖp lóng tóng trong viÖc chuyÓn h−íng kinh doanh, kh«ng ®ñ kinh phÝ ®Î duy 
tr× bé m¸y qu¶n lý vµ thiÖt h¹i do ø ®éng vèn s¶n xuÊt 
 Ngay trong néi bé doanh nghiÖp x©y dùng còng ph¶i x¸c ®Þnh nªn lùa chän  
ph−¬ng ¸n tËp trung hay ph©n t¸n . 
 H×nh thøc tËp trung bao gåm : 
  + Theo ph−¬ng däc 
  + Theo ph−¬ng ngang 
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 Khi ¸p dông h×nh thøc tËp trung theo ph−¬ng ngang doanh nghiÖp x©y dùng 
cã thÓ tËp trung c¸c bé phËn cïng thùc hiÖn mét lo¹i s¶n phÈm x©y dùng hiÖn ®ang 
ph©n t¸n trong doanh nghiÖp vµo mét hay vµi ®Çu mèi qu¶n lý 
 Khi ¸p dông h×nh thøc tËp trung theo ph−¬ng däc doanh nghiÖp x©y dùng cã 
thÓ lËp thªm cho m×nh bé phËn khai th¸c vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, bé phËn 
gia c«ng c¸c lo¹i cÊu kiÖn vµ b¸n s¶n phÈm x©y dùng, bé phËn vËn t¶i c¸c ®iÒu 
kiÖn nµy ®Õn níi x©y l¾p 
 b- Chuyªn m«n ho¸   
 Khi khèi l−îng cña mét lo¹i c«ng viÖc x©y dùng nµo ®ã ®ñ lín th× viÖc ¸p 
dông chuyªn m«n ho¸ cã c«ng viÖc sÏ cã lîi. Ng−îc l¹i, nÕu danh môc c«ng viÖc 
x©y l¾p nhiÒu, nh−ng khèi l−îng cña mçi lo¹i c«ng viÖc l¹i Ýt th× trong tr−êng hîp 
bµy nªn dïng h×nh thøc tæ chøc x©y dùng ®a n¨ng ho¸ vµ c¸c ®éi s¶n xuÊt x©y 
dùng hçn hîp 
 * H×nh thøc  
 Chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt theo lo¹i h×nh s¶n phÈm (c«ng tr×nh x©y dùng) 
 Chuyªn m«n ho¸ theo c¸c giai ®o¹n c«ng nghÖ 
 Chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt cÊu t¹o nªn c«ng tr×nh 
 * §Æc ®iÓm  
 Qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸ rÊt phøc t¹p 
 C¸c bé phËn chuyªn m«n ho¸ kh«ng thÓ lµm s½n ®Ó b¸n mµ ph¶i dùa vµo 
thiÕt kÕ kü thuËt cña tõng hîp ®ång cô thÓ 
 KÕt hîp chuyªn m«n ho¸ theo ngµnh víi chuyªn m«n ho¸ theo ®Þa ph−¬ng 
vµ vïng l·nh thæ, theo c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó thuËn lîi cho viÖc nhËn thÇu x©y 
dùng  
 KÕt hîp chuyªn m«n ho¸ víi ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm  

c- Hîp t¸c ho¸ 
 - Kh¸i niÖm : hîp t¸c ho¸ lµ sù tæ chøc c¸c mèi liªn hÖ s¶n xuÊt th−êng 

xuyªn vµ æn ®Þnh c¸c doanh nghiÖp chuyªn m«n ho¸ ®Ó cïng nhau chÕ t¹o mét lo¹i 
s¶n phÈm nhÊt ®Þnh víi ®iÒu kiÖn c¸c tæ chøc nµy vÉn gi÷ nguyªn tÝnh ®éc lËp s¶n 
xuÊt - kinh doanh cña m×nh. 

- Tr−êng hîp hîp t¸c ho¸ ®èi ngo¹i : c¸c h×nh thøc ¸p dông ë ®©y chñ yÕu lµ 
mèi quan hÖ gi÷a tæ chøc thÇu chÝnh vµ tæng thÇu víi c¸c ®¬n vÞ thÇu phô. Doanh 
nghiÖp x©y dùng cã thÓ ®ãng vai trß thÇu chÝnh, tæng thÇu hay thÇu phô 

- Ngoµi ra cßn cã h×nh thøc liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ®Ó 
tranh thÇu, cïng nhau gãp vèn ®Ó thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, tËn dông lùc l−îng 
t¹m thêi nhµn rçi cña nhau 

d- Liªn hîp ho¸ 
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* Kh¸i niÖm : liªn hiÖp ho¸ lµ sù tËp hîp vµo mét xÝ nghiÖp c¸c ngµnh x¶n 
xuÊt kh¸c nhau ®Ó thùc hiÖn lÇn l−îc c¸c giai ®o¹n chÕ biÕn, gia c«ng nguyªn vËt 
liÖu xuÊt ph¸t hay tæng hîp nguyªn vËt liÖu, hoÆc hç trî cho nhau gi÷a c¸c bé phËn 
s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau Êy 

- Trong néi bé doanh nghiÖp x©y dùng cã bao nhiªu h×nh thøc chuyªn m«n 
ho¸ ®−îc ¸p dông th× cã bÊy nhiªu h×nh thøc hîp t¸c ho¸. Mèi liªn hÖ hîp t¸c ho¸ 
trong doanh nghiÖp x©y dùng rÊt chÆc chÏ, c¸c ®¬n vÞ hîp t¸c ho¸ ë ®©y kh«ng 
ph¶i lµ c¸c ®¬n vÞ ®éc lËp mµ lµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña doanh nghiÖp  

* H×nh thøc  
- Liªn hîp ho¸ c¸c giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau ®Ó chÕ biÕn nguyªn vËt liÖu xuÊt 

ph¸t 
- Liªn hîp ho¸ ®Ó sö dông phÕ liÖu 
- Liªn hîp ho¸ trªn c¬ së sö dông tæng hîp nguyªn vËt liÖu, tæng hîp c¸c 

kh©u cña qu¸ tr×nh 
* §iÒu kiÖn 
- Trong h×nh thøc liªn hîp ho¸ c¸c xÝ nghiÖp bé phËn kh«ng cã tÝnh ®éc lËp 

tù chñ, mµ lµ mét ®¬n vÞ cña xÝ nghiÖp liªn hiÖp 
- C¸c ®¬n vÞ ®−îc liªn hîp ho¸ ph¶i cã mèi liªn hÖ kinh tÕ - kü thuËt mét 

c¸ch chÆc chÏ víi nhau 
- C¸c lo¹i s¶n xuÊt ®−îc liªn hiÖp ph¶i ®ñ lín vµ ph¶i n»m trong b¸n kÝnh 

l·nh thæ cho phÐp 
5.2.2. Tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng  
5.2.2.1. c¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 
a- C¸c m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý chñ yÕu 
* C¬ cÊu tæ chøc theo kiÓu trùc tiÕp 
 
 
 
 
 
 
 
A, B, C : nh÷ng ng−êi thùc hiÖn 
¦u ®iÓm : tËp trung, thèng nhÊt cao, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nhanh, tæ chøc 

gän nhÑ 
Nh−îc ®iÓm : ®ßi hái ng−êi l·nh ®¹o cã n¨ng lùc toµn diÖn, dÔ ®éc ®o¸n, 

kh«ng tranh thñ ®−îc ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia tr−íc khi ra quyÕt ®Þnh, nªn chØ ¸p 
dông cho c¸c doanh nghiÖp nhá hoÆc ¸p dông cho bé m¸y qu¶n lý ë c«ng tr−êng. 

Ng−êi l·nh ®¹o cña tæ chøc

L·nh ®¹o tuyÕn 1 L·nh ®¹o tuyÕn 2 

A B C A B C
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* C¬ cÊu qu¶n lý theo kiÓu chøc n¨ng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4 : nh÷ng ®¬n vÞ hay c¸ nh©n thùc hiÖn 
¦u ®iÓm : thu hót ®−îc nhiÒu ý kiÕn cña chuyªn gia, gi¶m g¸nh nÆng cho 

thñ tr−ëng ®¬n vÞ ®Ó tËp trung vµo nhiÖm vô chÝnh 
Nh−îc ®iÓm : xö lý th«ng tin néi bé chËm, phøc t¹p ®«i khi kh«ng thèng 

nhÊt vµ chång chÐo 
C¬ c©ó nµy hÇu nh− kh«ng ®−îc ¸p dông trong thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh  
* C¬ cÊu qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn - chøc n¨ng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2,  ;          ;         : ng−êi l·nh ®¹o c¸c tuyÕn 
 
 : nh÷ng ng−êi thùc hiÖn 
C¬ cÊu nµy ph¸t huy ®−îc nh÷ng −u ®iÓm vµ kh¾c phôc ®−îc nh−îc ®iÓm 

cña hai lo¹i c¬ cÊu trªn. §−îc ¸p dông phæ biÕn trong x©y dùng  
* C¬ cÊu qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn - tham m−u 
 
 
 
 
 
¦u ®iÓm : t−¬ng tù kiÓu trùc tuyÕn 

Ng−êi l·nh ®¹o cña tæ chøc

L·nh ®¹o chøc n¨ng A L·nh ®¹o chøc n¨ng B L·nh ®¹o chøc n¨ng C

1 2 3 4 

Ng−êi l·nh ®¹o cña ®¬n vÞ

Phô tr¸ch chøc n¨ng A vµ bé m¸y t−¬ng ®−¬ng Phô tr¸ch chøc n¨ng B vµ bé m¸y t−¬ng ®−¬ng

1 2 3 

Bé phËn tham m−u L·nh ®¹o ®¬n vÞ 

Phô tr¸ch tuyÕn s¶n xuÊt 2Phô tr¸ch tuyÕn s¶n xuÊt 1Nhãm tham m−u 

1 2 3 
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Lµm c¸i g×? 
Khi nµo?

Lµm c¸i g×? 
Khi nµo?

Lµm c¸i g×? 
Khi nµo?

(Lµm thÕ nµo?)

Nh−îc ®iÓm : Gi¶m bít g¸nh nÆng cho l·nh ®¹o ®¬n vÞ, nh−ng gi÷a gi¸m 
®èc (l·nh ®¹o tuyÕn) vµ tham m−u cã thÓ x¶y ram©u thuÉn 

C¬ cÊu l·nh ®¹o nµy cã thÓ ¸p dông cho c¸c tæ chøc x©y dùng nhá 
* C¬ cÊu kiÓu ma trËn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
−u : TËn dông kiÕn thøc chuyªn m«n s½n cã cña c¸c bé phËn 
KhuyÕt ®iÓm : cã thÓ x¶y ra m©u thuÉn gi÷a ng−êi qu¶n lý dù ¸n víi ng−êi 

l·nh ®¹o c¸c bé phËn chøc n¨ng. Do ®ã cÇn cã tinh thÇn hîp t¸c cao 
Cã thÓ ¸p dông khi thùc hiÖn c¸c dù ¸n lín hoÆc cho viÖc qu¶n lý c¸c doanh 

nghiÖp lín (tæng c«ng ty) 
5.2.2.2. Mét sè m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp x©y dùng cô 

thÓ hiÖn cã  
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng doanh nghiÖp th−êng ®−îc hiÓu lµ mét ®¬n vÞ 

s¶n xuÊt - kinh doanh ®−îc thµnh lËp phï hîp víi luËt ph¸p qui ®Þnh vµ chuyªn s¶n 
xuÊt hµng ho¸ ®Ó b¸n...Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ cã tÝnh chÊt ph¸p lý, 
trong khi ®ã xÝ nghiÖp th−êng ®−îc hiÓu lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ kü thuËt. XÝ nghiÖp 
®−îc ®Æt trong mèi quan hÖ thÞ tr−êng sÏ trë thµnh doanh nghiÖp  

HiÖn nay, ë n−íc ta cã c¸c lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt - kinh 
doanh trong x©y dùng cô thÓ ®−îc ¸p dông nh− sau: 

L·nh ®¹o cña doanh nghiÖp

Chñ nhiÖm 
c«ng tr×nh A 

Chñ nhiÖm 
c«ng tr×nh B 

Chñ nhiÖm 
c«ng tr×nh A 

KÕ 
ho¹ch 

§iÒu hµnh 
s¶n xó©t 

Cung 
øng 

Tµi 
chÝnh 

 
 

ThÞ 
tr−êng 

tiªu 
thô 
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a- C«ng ty x©y dùng  
C«ng ty x©y dùng th−êng lµ cÊp d−íi cña tæng c«ng ty, lµ lo¹i doanh nghiÖp 

®−îc dïng phæ biÕn hiÖn nay, vµ ®−îc coi lµ doanh nghiÖp c¬ së. C«ng ty x©y dùng 
th−êng ®−îc chuyªn m«n ho¸ theo lo¹i h×nh x©y dùng (x©y dùng nhµ ë; x©y dùng 
thuû lîi...). Bªn d−íi lµ c¸c ®éi x©y dùng (nÕu c«ng ty cã hai cÊp) hoÆc lµ c¸c xÝ 
nghiÖp vµ d−íi n÷a lµ c¸c ®éi (nÕu c«ng ty cã 3 cÊp) 

§Ó gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã c¸c phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c phßng liªn 
quan nh− phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt vµ s¶n xuÊt; phã gi¸m ®èc phô tr¸ch 
kinh doanh, phã gi¸m ®èc phô tr¸ch hµnh chÝnh, qu¶n trÞ vµ ®êi sèng 

C¸c phßng ban chøc n¨ng chØ cã  nhiÖm vô tham m−u cho thñ tr−ëng vÒ kÕ 
ho¹ch vµ quyÕt ®Þnh. Mäi mÖnh lÖnh ®Òu do gi¸m ®èc ®−a ra. C¸c phßng ban chøc 
n¨ng chØ h−íng dÉn c¸c ®éi s¶n xuÊt vÒ mÆt nghiÖp vô nh−ng kh«ng ®−îc ra lÖnh 
cho c¸c ®éi 

Gi¸m ®èc cã thÓ trùc tiÕp phô tr¸ch mét sè phßng quan träng nh− phßng kÕ 
ho¹ch, phßng tµi vô, phßng tæ chøc c¸n bé 

Mét sè chøc n¨ng quan träng cña c«ng ty : 
- Chøc n¨ng kÕ ho¹ch 
- Chøc n¨ng qu¶n lý kü thuËt vµ s¶n xuÊt 
- Chøc n¨ng tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n sù 
- Chøc n¨ng cung øng vËt t− 
- Chøc n¨ng tµi chÝnh - kÕ to¸n 
- Chøc n¨ng qu¶n lý thiÕt bÞ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ 
- Chøc n¨ng marketing 
b- Tæng c«ng ty x©y dùng  
Tæng c«ng ty x©y dùng lµ mét doanh nghiÖp x©y dùng thùc hiÖn nhiÒu lo¹i 

c«ng tr×nh x©y dùng. Tæng c«ng ty th−êng cã thÓ cã mét sè cÊp d−íi nh− : c«ng ty, 
xÝ nghiÖp, c¸c ®éi x©y dùng. ViÖc ph©n bao nhiªu cÊp lµ do tuú theo n¨ng lùc gi¶i 
quyÕt th«ng tin vµ c«ng viÖc, còng nh− do ý muèn gi¶m cÊp trung gian ®Ó cÊp qu¶n 
lý cã hiÖu qu¶. CÊp trªn cña c«ng ty lµ cÊp bé (t−¬ng lai cÊp bé sÏ kh«ng cã c¸c 
®¬n vÞ trùc thuéc n÷a) 

Trong mét tæng c«ng ty x©y dùng th−êng cã c¸c phßng : kÕ ho¹ch, tæ chøc 
c¸n bé, kü thuËt, phô tr¸ch s¶n xuÊt vµ thi c«ng x©y dùng, c¬ l¹nh, kÕ to¸n - ta× vô, 
vËt t−, lao ®éng - tiÒn l−¬ng, gi¸ vµ dù to¸n, ®Çu t− x©y dùng, v¨n phßng 

CÊp d−íi trùc tiÕp bao gåm c¸c c«ng ty x©y l¾p, c¸c xÝ nghiÖp liªn hiÖp x©y 
dùng, c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y dùng, c¸c xÝ nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, c¸c xÝ 
nghiÖp cung øng vËt t− x©y dùng, xÝ nghiÖp thiÕt kÕ, c¸c tr−êng d¹y häc 

Víi c¸c c«ng tr×nh lín nh− c«ng tr×nh thuû ®iÖn Hoµ B×nh, h×nh thøc tæng 
c«ng ty còng ®−îc ¸p dông víi c¸c c¬ cÊu phøc t¹p 
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c- Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp 
Lo¹i doanh nghiÖp nµy th−êng gåm mét sè xÝ nghiÖp cïng thùc hiÖn mét 

lo¹i c«ng viÖc hay cïng thùc hiÖn mét lo¹i c«ng tr×nh. C¸c xÝ nghiÖp ®−îc liªn hiÖp 
ë ®©y vÉn gi÷ mét vai trß t−êng ®èi ®éc lËp, cã t− c¸ch ph¸p nh©n vµ tµi kho¶n 
riªng. c¸c liªn hiÖp xÝ nghiÖp nµy cã thÓ thµnh lËp cho toµn quèc hay cho mét khu 
vùc. D−íi cÊp liªn hiÖp lµ c¸c xÝ nghiÖp vµ sau ®ã lµ c¸c ®éi x©y dùng  

d- XÝ nghiÖp liªn hiÖp 
§ã lµ mét lo¹i doanh nghiÖp x©y dùng bao gåm mét sè xÝ nghiÖp bé phËn 

cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt kh¸c nhau nh»m lÇn l−ît gia c«ng vµ chÕ biÕn nguyªn liÖu 
xuÊt ph¸t ®Ó cïng nhau chÕ t¹o nªn mét s¶n phÈm cuèi cïng nµo ®ã.  

VÝ dô nh− xÝ nghiÖp liªn hiÖp x©y dùng nhµ ë l¾p ghÐp tÊm lín bª t«ng cèt 
thÐp, trong ®ã gåm cã xÝ nghiÖp ®óc s½n tÊm bª t«ng, xÝ nghiÖp vËn chuyÓn c¸c 
tÊm nµy ®Õn ch©n c«ng tr×nh, vµ xÝ nghiÖp l¾p ®Æt c¸c tÊm bª t«ng vµo c«ng tr×nh 

e- TËp ®oµn x©y dùng       
§ã lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc x©y dùng gåm nhiÒu c«ng ty nh»m t¹o søc c¹nh 

tranh, nhÊt lµ ®èi víi c¸c tËp ®oµn x©y dùng n−íc ngoµi, còng nh− ®Ó thùc hiÖn c¸c 
dù ¸n x©y dùng lín vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn b¶n th©n c¸c tæ chøc x©y dùng.  

Víi c¸c lo¹i khu vùc kinh tÕ kh¸c nhau, hiÖn nay cßn cã lo¹i h×nh c«ng ty 
tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, hîp t¸c x· x©y dùng vµ ®ang thÝ nghiÖm lo¹i h×nh cong ty cæ phÇn 
    5.2.2.3. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt-kinh doanh x©y 
dùng    

- C¬ cÊu qu¶n lý ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô s¶n xuÊt-kinh doanh, phï hîp 
víi kh¶ n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp, tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lý vµ ph−¬ng tiÖn 
kü thuËt qu¶n lý  

- Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt tËp trung cña qu¶n lý, ®ång thêi ph¸t huy 
tinh thÇn chñ ®éng s¸ng t¹o cña cÊp d−íi 

- Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi vµ ®ång bé cña hÖ thèng qu¶n lý 
- X¸c ®Þnh ®óng tû lÖ cña viÖc sö dông ch−¬ng tr×nh ®Þnh s½n vµ kh«ng ®Þnh 

s½n vµo c«ng t¸c qu¶n lý 
- C¸c bé phËn hµnh ®éng trong hÖ thèng ph¶i g¾n bã h÷u c¬ víi nhau, 

kh«ng m©u thuÉn, chång chÐo hay bá sãt chøc n¨ng. Ph¶i phï hîp víi môc ®Ých 
qu¶n lý, víi kh¶ n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý 

- Sè cÊp vµ sè kh©u ph¶i hîp lý 
- Ph¶i ®¶m b¶o th«ng tin nhanh chãng vµ th«ng suèt qua c¸c kh©u vµ c¸c 

cÊp qu¶n lý 
- C¬ cÊu tæ chøc ph¶i linh ho¹t vµ cã kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh vµ thÝch nghi cao 
- C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i b¶o ®¶m sao cho kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh 

nghiÖp lµ lín nhÊt 



Gi¸o tr×nh Kinh TÕ X©y Dùng  bé m«n kinh tÕ kü thuËt 

Ch−¬ng 5     Trang 55                               

Hîp ®ång t− vµ vµ thiÕt kÕ Hîp ®ång x©y dùng 

Gi¸m s¸t thùc hiÖn hîp ®ång XD

5.2.3.4. C¸c ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý 
a- Ph−¬ng ph¸p t−¬ng tù : so víi c¬ cÊu tæ chøc cã s½n ®Ó thµnh lËp c¬ cÊu 

tæ chøc míi 
b- Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp : gåm c¸c b−íc sau 
- Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng, nªu râ sù cÇn thiÕt vµ sè l−îng chøc n¨ng 
- Ph©n tÝch khèi l−îng c¸c chøc n¨ng 
- Ph©n tÝch, ph©n chia chøc n¨ng, ph©n tÝch tr¸ch nhiÖm 
- Ph©n tÝch sù phï hîp gi÷a tr×nh ®é c¸n bé víi chøc n¨ng ph¶i lµm 
- Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ph¶i lµm 
- §Ò nghÞ c¸c kiÓu c¬ cÊu ®−îc ¸p dông 
* C¸c yªu cÇu ®èi víi mét c¬ cÊu tæ chøc 
- B¶o ®¶m chÕ ®é thñ tr−ëng 
- B¶o ®¶m c©n xøng gi÷a chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n 
- Tr¸nh bá xãt chøc n¨ng, nh−ng kh«ng ®−îc chång chÐo chøc n¨ng 
- X¸c ®Þnh râ mèi quan hÖ ra quyÕt ®Þnh vµ thõa hµnh 
- Quy ®Þnh râ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn, kÕt hîp mèi quan hÖ theo 

chiÒu däc vµ chiÒu ngang 
- Ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch nghi cao 
5.2.2.5. C¸c chøc n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt-kinh doanh x©y dùng  
a- Chøc n¨ng trung t©m : thu thËp, xö lý th«ng tin vµ ra quyÕt ®Þnh. Chøc 

n¨ng nµy xuÊt hiÖn hÇu hÕt ë c¸c kh©u. Trong x©y dùng, chøc n¨ng ra quyÕt ®Þnh 
t−¬ng ®èi phøc t¹p vµ chÞu ¶nh h−ëng bëi nhiÒu nh©n tè ngÉu nhiªn 

b- Chøc n¨ng qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng viÖc s¶n xuÊt-kinh doanh x©y dùng : 
X¸c ®Þnh môc tiªu, lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra, tæng kÕt 

c- Chøc n¨ng qu¶n lý con ng−êi : tuyÓn chän, giao nhiÖm vô, ®éng viªn, 
kÝch thÝch sö dông, ®¸nh gi¸, båi d−ìng ph¸t triÓn n¨ng lùc, tr¶ c«ng vµ ch¨m lo 
®êi sèng cho ng−êi lao ®éng. 
     5.3. C¸c h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn x©y dùng  

5.3.1. C¸c h×nh thøc tæ chøc hîp t¸c thùc hiÖn x©y dùng  
5.3.1.1. C¸c tæ chøc hîp t¸c x©y dùng   

  Theo ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t− vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 
177/CP cã mÊy h×nh thøc hîp t¸c thùc hiÖn ®Çu t− vµ x©y dùng nh− sau : 
     a- H×nh thøc chñ ®Çu t− trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− x©y dùng  
  

 
 
 
 

Chñ ®Çu t−

Tæ chøc thiÕt kÕ vµ t− vÊn Doanh nghiÖp x©y dùng 
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Theo h×nh thøc nµy, sau khi lµm xong giai ®o¹n 1 (giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu 
t−) chñ ®Çu t− tù tæ chøc chän thÇu vµ ký hîp ®ång trùc tiÕp víi mét hay mét sè tæ 
chøc t− vÊn ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ c«ng tr×nh, lËp hå s¬ mêi 
thÇu vµ tæ chøc ®Êu thÇu hay chän thÇu. Ký hîp ®ång víi tæ chøc tróng thÇu ®Ó tiÕn 
hµnh x©y dùng c«ng tr×nh. Cßn nhiÖm vô gi¸m s¸t, qu¶n lý qu¸ tr×nh thi c«ng do tæ 
chøc t− vÊn ®−îc ®¶m nhËn 

Tæ chøc x©y dùng ®· th¾ng thÇu cã thÓ ký hîp ®ång víi tæ chøc thÇu phô ®Ó 
tiÕn hµnh x©y dùng c«ng tr×nh (nÕu cÇn) 

b- H×nh thøc chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n 
Theo h×nh thøc nµy, sau khi lµm xong giai ®o¹n 1 (giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu 

t−) chñ ®Çu t− tæ chøc chän thÇu vµ ký hîp ®ång víi tæ chøc t− vÊn thay m×nh lµm 
chñ nhiÖm dù ¸n ®Çu t− ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn dù ¸n cho ®Õn khi x©y dùng c«ng 
tr×nh xong vµ ®−a vµo sö dông 

Chñ nhiÖm dù ¸n ®øng ra giao dÞch , ký hîp ®ång víi c¸c tæ chøc kh¶o s¸t, 
thiÕt kÕ, cung øng vËt t− vµ thiÕt bÞ, vµ víi c¸c tæ chøc x©y dùng ®Ó thùc hiÖn dù ¸n 

Chñ nhiÖm dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, gi¸m s¸t toµn bé qu¸ tr×nh thùc 
hiÖn dù ¸n. H×nh thøc nµy ®−îc ¸p dông cho c¸c dù ¸n lín vµ phøc t¹p 

Tæ chøc x©y l¾p ®−îc chän cã thÓ ký hîp ®ång víi c¸c tæ chøc thÇu phô ®Ó 
thùc hiÖn c¸c phÇn viÖc cña c«ng tr×nh 

c- H×nh thøc ch×a kho¸ trao tay 
Chñ ®Çu t− tæ chøc ®Êu thÇu dù ¸n ®Ó chän mét tæng thÇu thùc hiÖn toµn bé 

giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n (thiÕt kÕ, kh¶o s¸t, mua s¾m thiÕt bÞ vËt t−, x©y l¾p c«ng 
tr×nh) 

Chñ ®Çu t− ph¶i tr×nh duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, tæng dù to¸n, nghiÖm thu vµ 
bµn giao khi dù ¸n hoµn thµnh vµ ®−a vµo sö dông 

Tæng thÇu x©y dùng cã thÓ giao thÇu l¹i cho mét sè thÇu phô 
H×nh thøc nµy th−êng dïng cho viÖc x©y dùng nhµ ë, c«ng tr×nh d©n dông 

vµ c«ng nghiÖp cã quy m« nhá, kü thuËt ®¬n gi¶n 
d- H×nh thøc tù lµm 
Chñ ®Çu t− sö dông lùc l−îng ®−îc phÐp hµnh nghÒ x©y dùng cña m×nh ®Ó 

thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh. H×nh thøc nµy chØ ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh s÷a 
ch÷a. c¶i t¹o cã quy m« nhá, c«ng tr×nh chuyªn ngµnh ®Æc biÖt 

5.3.2. C¸c h×nh thøc tæ chøc tuyÓn chän nhµ thÇu  x©y dùng 
Theo tÝnh chÊt c«ng viÖc, ®Êu thÇu cã thÓ ¸p dông cho 3 lo¹i c«ng viÖc 

chÝnh sau : ®Êu thÇu c«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ t− vÊn (kh¶o s¸t, lËp dù ¸n ®Çu t− x©y 
dùng, thiÕt kÕ, so¹n th¶o hå s¬ ®Êu thÇu, gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh x©y 
dùng) §Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ vµ vËt t− x©y dùng c«ng tr×nh, vµ ®Êu thÇu thùc 
hiÖn thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh 
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5.3.2.1. C¸c h×nh thøc tuyÓn chän thÇu 
a- §Êu thÇu réng r·i 
Theo h×nh thøc nµy viÖc mêi thÇu ®−îc phæ biÕn réng r·i trªn c¸c ph−¬ng 

tiÖn th«ng tin ®¹i chóng tèi thiÓu 10 ngµy tr−íc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. ViÖc 
xÐt thÇu ®−îc tiÕn hµnh c«ng khai, cã mÆt c¸c thµnh phÇn liªn quan vµ c¸c nhµ 
thÇu. Th«ng th−êng nhµ thÇu cã gi¸ dù thÇu thÊp nhÊt sÏ tróng thÇu. Th−êng ®−îc 
¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh th«ng dông, kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ kü thuËt,  mü 
thuËt còng nh− kh«ng cÇn gi÷ bÝ mËt 

Ph¹m vi ¸p dông : phæ biÕn trong x©y dùng  
b- §Êu thÇu h¹n chÕ :  
§Êu thÇu h¹n chÕ lµ h×nh thøc mµ bªn mêi thÇu sÏ mêi mét sè nhµ thÇu (tèi 

thiÓu lµ 5) cã ®ñ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc 5 tham dù.  
Trong tr−êng hîp nÕu sè nhµ thÇu < 5 th× bªn mêi thÇu ph¶i b¸o c¸o chñ dù 

¸n tr×nh ng−êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Chñ dù ¸n quyÕt ®Þnh danh 
s¸ch nhµ thÇu tham dù trªn c¬ së ®¸nh gi¸ cña bªn mêi thÇu vÒ kinh nghiÖm vµ 
n¨ng lùc c¸c nhµ thÇu, song ph¶i ®¶m b¶o kh¸ch quan, c«ng b»ng vµ ®óng ®èi 
t−îng. 

Ph¹m vi ¸p dông :   
   + Do nguån vèn sö dông qui ®Þnh 
   + Do ®iÒu kiÖn x©y dùng chØ cã mét sè nhµ thÇu cã ®iÒu kiÖn tham gia 
   + Do t×nh h×nh cô thÓ cña gãi thÇu mµ viÖc ®Êu thÇu h¹n chÕ cã hiÖu qu¶ h¬n.  
c- ChØ ®Þnh thÇu  
ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña gãi 

thÇu ®Ó th−¬ng th¶o hîp ®ång 
Theo h×nh thøc nµy, chñ ®Çu t− tù do lùa chän mét nhµ thÇu nµo ®ã ®Ó ®¶m 

nhËn c«ng viÖc cña m×nh. Chñ ®Çu t− cã thÓ tiÕn hµnh ®µm ph¸n trùc tiÕp víi c¸c 
®èi t−îng mµ m×nh quan t©m. H×nh thøc nµy ¸p dông cho mét sè tr−êng hîp ®Æc 
biÖt : 

+ CÇn kh¾c phôc ngay hËu qu¶ do thiªn tai, ®Þch ho¹ g©y ra   
           + Gãi thÇu cã tÝnh chÊt thÝ nghiÖm, bÝ mËt quèc gia 

+ Gi¸ thÇu cã gi¸ trÞ < 1 tû ®èi víi  gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸, x©y l¾p  
+ Gi¸ thÇu cã gi¸ trÞ < 500 triÖu ®èi víi gãi thÇu t− vÊn 
+ Gãi thÇu cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt kh¸c do yªu cÇu cña c¬ quan tµi trî vèn, do 

tÝnh phøc t¹p vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ hoÆc do yªu cÇu ®ét xuÊt cña dù ¸n. 
+ PhÇn vèn ng©n s¸ch dµnh cho dù ¸n cña c¸c c¬ quan sù nghiÖp ®Ó thùc 

hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu vÒ qui ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, quy ho¹ch ph¸t triÓn 
ngµnh, quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ vµ n«ng th«n, ®· ®−îc c¸c c¬ quan nhµ 
n−íc cã thÈm quyÒn giao nhiÖm vô thùc hiÖn. 
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+ Gãi thÇu t− vÊn lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, kh¶ thi cña dù ¸n. 
Trong tr−êng hîp chØ ®Þnh thÇu ph¶i x¸c ®Þnh râ 3 néi dung sau : 
 + lý do chØ ®Þnh thÇu 
 + kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc vÒ mÆt kü thuËt, tµi chÝnh cña nhµ thÇu 

®−îc ®Ò nghÞ chØ ®Þnh thÇu. 
 + Gi¸ trÞ vµ khèi l−îng ®· ®−îc ng−êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã 

thÈm quyÒn phª duyÖt lµm c¨n cø cho chØ ®Þnh thÇu. 
5.3.2.2. C¸c tiªu chuÈn xÐt thÇu 
Tïy theo tÝnh chÊt gãi thÇu, tiªu chuÈn xÐt thÇu lµ gi¸ dù thÇu, kh¶ n¨ng b¶o 

®¶m thêi gian x©y dùng, bµo ®¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, uy tÝn 
l©u n¨m cña nhµ thÇu ... 

5.3.2.3. Tæ chøc qu¸ tr×nh ®Êu thÇu  
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, chñ ®Çu t− lµ ng−êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng ai lµ 

ng−êi nhËn thÇu. Tuy nhiªn ®Ó tæ chøc qu¸ tr×nh ®Êu thÇu chñ ®Çu t− th−êng thuª 
mét tæ chøc chuyªn nghiÖp ®øng ra lµm thay. D−íi quyÒn chuyªn gia chuyªn 
nghiÖp cßn cã c¸c nh©n viªn thõa hµnh thuéc l·nh vùc thiÕt kÕ vµ t− vÊn. Qu¸ tr×nh 
®Êu thÇu th−êng gåm c¸c giai ®o¹n : th«ng b¸o mêi thÇu cña chñ ®Çu t−, nép ®¬n 
dù thÇu cña c¸c nhµ  thÇu x©y dùng, lËp hå s¬ dù thÇu, tiÕn hµnh xÐt thÇu ®Ó lùa 
chän ng−êi tróng thÇu, ký kÕt hîp ®ång chÝnh thøc gi÷a bªn giao thÇu víi bªn nhËn 
thÇu 

a-Tr¸ch nhiÖm cña bªn mêi thÇu  
- Chñ ®Çu t− cö ®¹i diÖn ®øng ra tæ chøc ®Êu thÇu : ng−êi ®øng ra tæ chøc 

®Êu th©ï th−êng do gi¸m ®èc doanh nghiÖp chØ ®Þnh kÕt hîp víi c¸c phßng ban 
chøc n¨ng liªn quan 

- ChuÈn bÞ hå s¬ ®Êu thÇu : 
+ Th«ng b¸o hå s¬ mêi thÇu  : trong ®ã nªu râ ®¬n vÞ thêi gian, h×nh 

thøc ®Êu thÇu, tiªu chuÈn cña c¸c nhµ thÇu ®−îc mêi thÇu, giíi thiÖu s¬ bé c«ng 
tr×nh ®−îc mêi thÇu, ®Þa ®iÓm x©y dùng, n¬i tham kh¶o hå s¬ mêi thÇu, thêi h¹n 
nép ®¬n vµ mêi thÇu 

+ §¬n dù thÇu : nªu râ nguyÖn väng tham gia ®Êu thÇu, cho biÕt ®· 
nghiªn cøu kü hå s¬ cña bªn mêi thÇu, ®ång ý nép ng©n phiÕu b¶o ®¶m (nÕu cã), 
c¸c ph−¬ng ¸n kü thuËt dù thÇu nÕu cã, thêi h¹n hoµn thµnh c«ng viÖc, c¸c yªu cÇu 
kh¸c ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc 

+ Dù ¸n x©y dùng : dù ¸n nµy do nhµ thÇu tù lËp, nªu râ c¸c gi¶i ph¸p kü 
thuËt, tæ chøc, tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång nÕu nhËn ®−îc thÇu, gi¸ trÞ hîp ®ång .... 

+ B¶n ®iÒu kiÖn hîp ®ång : nªu râ c¸c ®iÓm chung do ph¸p luËt qui ®Þnh 
+ B¶n ®iÒu kiÖn riªng : do bªn mêi thÇu so¹n th¶o, nªu râ tÝnh chÊt c«ng 

tr×nh, c¸c yªu cÇu vÒ kü, mü thuËt c¸c ®iÒu kiÖn riªng ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh, thêi 
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gian x©y dùng, yªu cÇu vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n ®èi víi nhµ thÇu, ®iÒu kiÖn tµi 
chÝnh, t¹m øng vèn, thanh to¸n, th−ëng ph¹t, xö lý tranh chÊp... 

+ B¶n hîp ®ång x©y dùng : bªn mêi thÇu cã thÓ göi lu«n mÉu hîp ®ång 
x©y dùng ®Ó dù thÇu tham kh¶o, chuÈn bÞ ký kÕt nhanh chãng khi th¾ng thÇu 

+ Ngoµi ra cßn cã c¸c quy tr×nh, quy ph¹m, tiªu chuÈn vµ b¶n vÏ ®Ó lµm 
râ thªm nhiÖm vô, c¸c yªu cÇu, c¸c quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn 

- TiÕn hµnh mêi thÇu 
- TiÕn hµnh t×m hiÓu, ®¸nh gi¸ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc nhµ thÇu 
- XÐt chän c¸c ®¬n vÞ dù thÇu : 

+ Tuú theo h×nh thøc ®Êu thÇu hay mêi thÇu ®−îc ¸p dông viÖc xÐt thÇu 
cã thÓ tiÕn hµnh c«ng khai hay kh«ng c«ng khai. Tr−êng hîp ®Êu thÇu h¹n chÕ vµ 
kh«ng h¹n chÕ viÖc xÐt thÇu ®−îc tiÕn hµnh c«ng khai. 

+ Thµnh phÇn héi ®ång xÐt thÇu th−êng bao gåm ®¹i diÖn chñ ®Çu t− 
®øng ra tæ chøc ®Êu thÇu, c¸c nhµ thiÕt kÕ, c¸c chuyªn gia t− vÊn cã liªn quan am 
hiÓu vÊn ®Ò.  

ë n−íc ta thµnh phÇn héi ®ång ®−îc lËp theo qui ®Þnh chung trong quy 
chÕ ®Çu thÇu do Nhµ N−íc ban hµnh tuú theo møc ®é quan träng cña c«ng tr×nh 

+ C¸c ®¬n dù thÇu ®−îc niªm phong kÝn vµ chØ ®−îc më c«ng khai ë 
b−íc xÐt thÇu 

+ Ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh tæ chøc ®Êu thÇu ph¶i dùa trªn c¸c hå s¬ 
dù thÇu ®Ó lËp mét b¶n s¾p xÕp c¸c chØ tiªu vµ c¸c vÊn ®Ò chÝnh cho mçi ®¬n dù 
thÇu ®Ó tr×nh héi ®ång xÐt. ViÖc quyÕt ®Þnh ai lµ ng−êi tróng thÇu cã thÓ dùa trªn 
c¸c chØ tiªu ®· c«ng bè s½n khi mêi thÇu.  

§èi víi c«ng tr×nh thuéc nguån vèn ®Çu t− ngoµi ng©n s¸ch nhµ n−íc th×  
kÕt qu¶ bá phiÕu chØ ®Ó chñ ®Çu t− tham kh¶o, quyÒn quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÉn do 
chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh 

+ ViÖc xÐt chän nhµ thÇu cã thÓ kÐo dµi nhiÒu ngµy sau khi më thÇu 
+ Sau khi ®· chän ®−îc nhµ thÇu, ng−êi qu¶n lý c«ng viÖc ®Êu thÇu phaØ 

lËp b¶n t−êng tr×nh chi tiÕt vµ ®Çy ®ñ tíi chñ ®Çu t− vµ c¸c c¬ quan nhµ n−íc cã 
liªn quan ®Ó xÐt duyÖt lÇn cuèi cïng 
 - Thêi h¹n ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vµ thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu : 
       + Thêi h¹n ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu tÝnh tõ thêi ®iÓm më thÇu : 

  . [ 60 ngµy - ®Êu thÇu trong n−íc 

  . [ 90ngµy - ®Êu thÇu quèc tÕ 
        Thêi h¹n ®Êu thÇu 2 giai ®o¹n : thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu tÝnh tõ 
thêi ®iÓm më thÇu giai ®o¹n 2 
       + Thêi h¹n thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu : kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp 
lÖ 
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  . §èi víi gãi thÇu thuéc quyÒn thÈm ®Þnh thñ t−íng chÝnh phñ [ 30 ngµy 

  . §èi víi gãi thÇu kh¸c [ 20 ngµy 
b- Tr¸ch nhiÖm cña bªn dù thÇu 
- Nghiªn c−ó hå s¬ mêi thÇu 
- LËp ®¬n dù thÇu vµ dù ¸n xin thÇu 
-  Göi ®¬n dù thÇu ®óng kú h¹n quy ®Þnh 
- mét sè yªu cÇu ®èi víi ®¬n vÞ dù thÇu 
- Nhµ thÇu ph¶i ®−îc mét c¬ quan ng©n hµng, b¶o ®¶m hay tµi chÝnh b¶o 

l·nh vµ c¬ quan nµy ®−îc chñ ®Çu t− thõa nhËn. Møc b¶o l·nh cã thÓ lªn ®Õn 80% 
gi¸ trÞ c«ng tr×nh 

- Nhµ thÇu ph¶i cã mét sè vèn s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Tuú theo sè vèn nµy mµ 
nhµ thÇu ®−îc phÐp nhËn thÇu c«ng tr×nh víi gi¸ dù to¸n t−¬ng øng theo luËt ®Þnh 

- Nhµ thÇu ph¶i nép ng©n phiÕu b¶o ®¶m cho cuéc ®Êu thÇu (cã thÓ lªn ®Õn 
20% chi phÝ ®Êu thÇu). NÕu nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu th× kho¶n tiÒn nµy ®−îc chñ 
®Çu t− tr¶ l¹i 

- Nhµ thÇu ph¸i nép b¶n hå s¬ lý lÞch cña doanh nghiÖp m×nh 
- Nhµ thÇu muèn liªn doanh trong ®Êu thÇu hoÆc giao thÇu l¹i còng ph¶i 

®−îc chñ ®Çu t− ®ång ý 
- Nhµ thÇu ph¶i b¸o c¸o vÒ t×nh tr¹ng lµnh m¹nh vÒ tµi chÝnh 
- Trong luËt c¹nh tranh mét sè n−íc cßn qui ®Þnh cÊm nhµ thÇu liªn kÕt víi 

nhau ®Ó n©ng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 
c- Ph−¬ng thøc ®Êu thÇu 
- §Êu thÇu mét tói hå s¬ : ¸p dông chän nhµ thÇu mua s¾m hµnh ho¸ vµ x©y 

l¾p 
- §Êu thÇu 2 tói hå s¬ : 
 + ph−¬ng thøc ph−¬ng ¸n kü thuËt  70% th× më tiÕp tói hå s¬ thø 2 
 + ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n gi¸ 
  ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t− vÊn 
- §Êu thÇu 2 giai ®o¹n : 
 + ¸p dông : gi¸ trÞ mua s¾m hµng ho¸ vµ vËt liÖu cã gi¸ trÞ ≥500 tû 
   gi¸ trÞ mua s¾m hµng ho¸ cã tÝnh chÊt lùa chän thiÕt bÞ 

c«ng nghÖ toµn bé phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ cã kü thuËt hoÆc gãi thÇu x©y l¾p phøc t¹p 
   Dù ¸n thùc hiÖn theo h×nh thøc ch×a kho¸ trao tay 
 + Gåm 2 giai ®o¹n : 
  Giai ®o¹n 1 : nhµ thÇu ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n kü thuËt vµ ph−¬ng 

¸n tµi chÝnh (ch−a cã gi¸) 
  Giai ®o¹n 2 : nhµ thÇu ®· tham gia giai ®o¹n 1 nép hå s¬ dù 

thÇu chÝnh thøc gåm cã ph−¬ng ¸n kü thuËt vµ gi¸    
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5.3.2.4. Hîp ®ång gi¸ nhËn thÇu trong x©y dùng   
a. Kh¸i niÖm vÒ h¬ s¬ hîp ®ång  
 §ã lµ mét tËp hîp c¸c v¨n b¶n vµ tµi liÖu cã gi¸ trÞ ph¸p lý ®Ó rµng buéc 

tr¸ch nhiÖm cô thÓ ®èi víi mçi bªn tham gia 
b. C¸c lo¹i hîp ®ång  
Cã thÓ cho c«ng t¸c x©y l¾p, c«ng t¸c thiÕt kÕ t− vÊn, th¨m dß kh¶o s¸t x©y 

dùng hay mua s¾m vËt t−, m¸t mãc x©y dùng  
Hîp ®ång cã thÓ tiÕn hµnh cho toµn bé c«ng tr×nh, cho tõng h¹ng môc c«ng 

tr×nh hay tõng lo¹i c«ng viÖc x©y dùng   
Hîp ®ång x©y dùng cã thÓ ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t− víi chñ dù ¸n, víi tæng 

thÇu, thÇu chÝnh, hay ký kÕt gi÷a tæng thÇu (hay thÇu chÝnh)víi c¸c thÇu phô 
 c. Néi dung hîp ®ång  
Tïy theo tõng tr−êng hîp cô thÓ néi dung hîp ®ång cã thÓ kh¸c nhau, 

nh−ng nã th−êng bao gåm c¸c bé phËn chÝnh: 
- Tªn vµ ®Þa chØ c¬ quan ký hîp ®ång, sè tµi kho¶n, ng©n hµng giao dÞch 
- Tªn vµ chøc vô nh÷ng ng−êi ký hîp ®ång 
- C¸c ®iÒu kho¶n hai bªn cam kÕt thùc hiÖn 
Víi hîp ®ång x©y dùng cÇn nªu râ c¸c danh môc c«ng tr×nh cÇn thùc hiÖn, 

khèi l−îng, quy c¸ch, thêi gian x©y dùng, lÞch cung cÊp tµi liÖu vµ vèn x©y dùng cã 
liªn quan, lÞch bµn giao, gi¸ c¶, ph−¬ng thøc t¹m øng, bµn giao, thanh quyÕt to¸n 
vµ th−ëng ph¹t 

ë c¸c n−íc t− b¶n, néi dung hîp ®ång x©y dùng th−êng gåm : b¶n hîp ®ång 
th«ng b¸o tróng thÇu, ®¬n vÞ dù thÇu vµ c¸c phô lôc, thuyÕt minh kü thuËt, b¶n tiªn 
l−îng vµ dù to¸n, c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, c¸c biÔu mÉu th«ng tin bæ sung, c¸c ®iÒu 
kiÖn chung cña hîp ®ång, c¸c ®iÒu kiÖn riªng cña hîp ®ång. NÕu c«ng tr×nh ®Êu 
thÇu th× ngoµi hå s¬ ®Êu thÇu kÌm theo (th«ng b¸o mêi thÇu, h−íng dÉn ®Êu thÇu, 
giÊy b·o l·nh dù thÇu, giÊy chøng nhËn n¨ng lùc vµ t− c¸ch hµnh nghÒ cña nhµ 
thÇu..) 

d. VÊn ®Ò gi¸ trong hîp ®ång  
- Gi¸ kho¸n gän kh«ng thay ®æi : theo c¸ch nµy sau khi th¾ng thÇu gi÷a bªn 

giao vµ bªn nhËn sÏ tiÕn hµnh ký hîp ®ång víi tæng gi¸ trÞ hîp ®ång kh«ng thay 
®æi, mÆc dï trong thùc tÕ thùc hiÖn hîp ®ång cã sù thay ®æi gi¸ c¶ theo thÞ tr−êng. 
Tr−êng hîp nµy, cã thÕ gi¸ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm quy ®Þnh kh«ng ®æi, nh−ng khèi 
l−îng c«ng viÖc tÝnh theo thùc tÕ do hai bªn thèng nhÊt 

- Gi¸ thanh to¸n : lµ gi¸ theo chi phÝ  thùc tÕ céng víi mét kho¶n l·i tÝnh 
theo % so víi chi phÝ thùc tÕ hay so víi chi phÝ dù  to¸n ban ®Çu     

e. VÊn ®Ò t¹m øng, thanh quyÕt to¸n vµ tranh chÊp 
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* T¹m øng : ë c¸c n−íc t− b¶n, khi b¾t ®Çu x©y dùng c«ng tr×nh chñ ®Çu t− 
th−êng t¹m øng tr−íc cho nhµ thÇu mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh. Theo qui ®Þnh hiÖn 
nay viÖc t¹m øng ®−îc qui ®Þnh nh− sau : 

- §èi víi gãi thÇu thi c«ng x©y dùng : 

 + Gãi thÇu / 50 tû     T¹m øng 10% gi¸ trÞ hîp ®ång 
 + Gãi thÇu tõ 10 tû ®Õn 50 tû         T¹m øng 10% gi¸ trÞ hîp ®ång 

 + Gãi thÇu ∗ 10 tû   t¹m øng 20 % gi¸ trÞ hîp ®ång 
- §èi víi gãi thÇu mua s¾m thiÕt bÞ : 
 + Do 2 bªn thâa thuËn nh−ng kh«ng nhá h¬n 10% gi¸ trÞ gãi thÇu 
- §èi víi hîp ®ång t− vÊn : tèi thiÓu lµ 25% gi¸ trÞ cña hîp ®ång 

 ViÖc thu håi vèn t¹m øng ®−îc thùc hiÖn khi gãi thÇu ®−îc thanh to¸n khèi 
l−îng hoµn thµnh ®¹t 20% ®Õn 30% gi¸ trÞ hîp ®ång vµ thu håi hÕt khi gãi thÇu 
®−îc thanh to¸n khèi l−îng hoµn thµnh ®¹t 80% gi¸ trÞ hîp ®ång. 

 * §¬n gi¸ thanh to¸n lµ ®¬n gi¸ ®©y ®ñ bao gåm chi phÝ trùc tiÕp, phô phÝ, 
thuÕ vµ l·i. Mçi lÇn thanh to¸n, chñ ®Çu t− sÏ gi÷ l¹i mét sè % nhÊt ®Þnh so víi gi¸ 
trÞ thanh to¸n mçi lÇn ®Ó thóc ®Èy nhµ thÇu hoµn thµnh khèi l−îng. Khi bµn giao 
c«ng tr×nh, chñ ®Çu t− cã thÓ gi÷ l¹i mét sè % gi¸ trÞ c«ng tr×nh vµ sÏ thanh to¸n 
vµo cuèi thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh. 

Chñ ®Çu t− cã thÓ ®Ò ra quy ®Þnh th−ëng cho nhµ thÇu, rót ng¾n thêi gian 
x©y dùng, h¹ gi¸ thµnh. Trong hîp ®ång lu«n lu«n cã quy ®Þnh vÒ ph¹t do kh«ng 
®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng. NÕu tæng møc ph¹t lªn ®Õn mét sè % ®¸ng kÓ (5-19% 
gi¸ trÞ c«ng tr×nh) th× chñ ®Çu t− cã thÓ chÊm døt hîp ®ång vµ giao cho nhµ thÇu 
kh¸c thùc hiÖn tiÕp 

Khi cã vÊn ®Ò tranh chÊp th× hai bªn tiÕn hµnh ®µm ph¸n tho¶ thuËn. NÕu 
kh«ng ph¶i ®−a ra héi ®ång träng tµi hoÆc toµ ¸n gi¶i quyÕt. C¸c vÊn ®Ò tranh chÊp 
quèc tÕ sÏ ®−îc xö theo "luËt hoµ gi¶i vµ träng tµi" cña phßng th−¬ng m¹i quèc tÕ 
t¹i Thuþ SÜ. 
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Ch−¬ng 6 : tæ chøc cung øng vËt t− x©y dùng  
            6.1.Nh÷ng kh¸i niÖm vµ vÊn ®Ò chung  

6.1.1.NhiÖm vô cña c«ng t¸c cung øng vËt t− 
C«ng t¸c cung øng vËt t− trong s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng cã vai 

trß quan träng. Bëi v× : 
+ Chi phÝ vËt t− chiÕm (60-70)% gi¸ thµnh x©y l¾p. 
+ Khèi l−îng vËt t− trong x©y dùng còng lín h¬n nhiÒu so víi c¸c ngµnh 

kh¸c 
 + ViÖc kÐo dµi thêi gian x©y dùng chñ yÕu do cung øng vËt t− kh«ng 
kÞp thêi, kh«ng ®ång bé vµ kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng 
 VËy nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng t¸c cung øng vËt t− x©y dùng lµ ®¶m b¶o 
cung cÊp vËt t− ®Çy ®ñ vÒ sè l−îng, ®ång bé vÒ chñng lo¹i, kÞp vÒ thêi gian, ®¶m 
b¶o chi phÝ hîp lý nhÊt. 
 6.1.2. Néi dung cña c«ng t¸c cung øng vËt t−  
 Néi dung cô thÓ cña c«ng t¸c cung øng vËt t− lµ :  
 - X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t− 
 - Tæ chøc mua s¾m vËt t− 
 - KiÓm tra sè l−îng vµ chÊt l−îng vËt t− 
 - Tæ chøc b¶o qu¶n vËt t− 
 - Tæ chøc vËn chuyÓn vËt t− ®Õn ch©n c«ng tr×nh 
 - LËp kÕ ho¹ch chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh vËn chuyÓn 
 - Gãp phÇn c¸c tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc sö dông vËt t− 
 Trong nh÷ng tr−êng hîp nhÊt ®Þnh tæ chøc x©y dùng cã thÓ tù khai 
th¸c vµ s¶n xuÊt vËt liÖu 
 * Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn l−u ý gi¶i quyÕt tèt trong c«ng t¸c cung cÊp vËt t− 
x©y dùng : 
 - §¶m b¶o ®ñ sè l−îng, chÊt l−îng vµ tÝnh ®ång bé cña vËt t− cÇn cung 
cÊp 
 - Tæ chøc vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n vËt t− hîp lý 
 - Cã biÖn ph¸p h¹ chi phÝ cung øng 

C¸c tæ chøc x©y dùng ph¶i th−êng xuyªn n¾m v÷ng nguån cung cÊp, 
chi phÝ vËn chuyÓn vµ tÝnh gi¸ c¶ vËt t− x©y dùng trªn thÞ tr−êng ®Ó cã thÓ 
nhanh chãng lËp kÕ ho¹ch tranh thÇu víi møc ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt. 

6.2. C¸c h×nh thøc tæ chøc cung øng vËt t− x©y dùng  
6.2.1. Tæ chøc cung øng cã kho trung gian 
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 Kho trung gian cã lo¹i phôc vô chung cho toµn doanh nghiÖp, cã lo¹i 
phôc vô chung cho toµn c«ng tr×nh x©y dùng. H×nh thøc tæ chøc lo¹i kho nµy 
th−êng dung cho c¸c lo¹i vËt t− dïng chung cho toµn doanh nghiÖp, khi ®Þa 
chØ vµ tiÕn ®é sö dông vËt t− khã x¸c ®Þnh tr−íc, gi¸ trÞ vËt t− bÐ, c«ng t¸c x©y 
dùng xa c¸c ®iÓm cung øng vËt t− cña thÞ tr−êng tù do 
 6.2.2. Tæ chøc vËt t− ®Õn th¾ng ch©n c«ng tr×nh 
 H×nh thøc nµy th−êng ¸p dông cho c¸c lo¹i vËt t− cã ®Þa chØ vµ tiÕn ®é 
sö dông x¸c ®Þnh, c¸c lo¹i kÕt cÊu cã kÝch th−íc lín, c¸c lo¹i vËt liÖu cã nhu 
cÇu lín cã thÓ ®Ó ngoµi trêi 
 NhiÒu tr−êng hîp viÖc cung øng vËt t− ®Õn ch©n c«ng tr×nh cã thÓ thùc 
hiÖn theo tiÕn ®é giê dùa trªn tiÕn ®é thi c«ng vµ c¸c hîp ®ång cung cÊp vËt t− 
®· ký kÕt víi c¸c tæ cung cÊp vËt t− ngoµi thÞ tr−êng. H×nh thøc nµy ¸p dông 
phæ biÕn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, mµ ë ®ã c¸c nhµ thÇu x©y dùng cÇn 
gi¶m m¹nh ®Õn møc tèi ®a chi phÝ b¶o qu¶n, dù tr÷ vËt t− vµ khi c¸c tæ chøc 
b¸n VLXD ph¸t triÓn m¹nh trªn thÞ tr−êng. 
 6.2.3. Tæ chøc cung øng vËt t− theo hîp ®ång x©y dùng: 
 H×nh thøc nµy ®−îc sö dông phæ biÕn trong x©y dùng v× phÇn lín c¸c 
c«ng tr×nh x©y dùng ®Òu ®−îc thùc hiÖn theo h×nh thøc hîp ®ång ®¬n chiÕc vµ 
kh«ng ph¶i s¶n xuÊt hµng lo¹t nh− ë c¸c ngµnh kh¸c. Khi tæ chøc x©y dùng 
kh«ng ký ®−îc hîp ®ång x©y dùng th× sÏ kh«ng cã kÕ ho¹ch cung øng vËt t− 
x©y dùng. Trong tõng hîp ®ång viÖc cung øng vËt t− cã thÓ ®Õn th¼ng c«ng 
tr×nh hoÆc qua kho trung gian chung cho toµn c«ng tr×nh 
 6.2.4. Tæ chøc cung øng vËt t− ®ång bé 
 Theo h×nh thøc nµy doanh nghiÖp ph¶i cã mét kh©u tæ chøc chuyªn s¾p 
xÕp c¸c lo¹i vËt t− mét c¸ch ®ång bé theo chñng lo¹i ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp 
hiÖu qu¶ cho thi c«ng. NÕu vËt t− ®−îc cung cÊp víi sè l−îng lín nh−ng kh«ng 
®ång bé th× sÏ kh«ng ®em l¹i lîi Ých cho thi c«ng. 

6.3. X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t− x©y dùng  
6.3.1. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t− 

 a- C¸c b¶n hîp ®ång x©y dùng, kÌm theo hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh vµ 
b¶n dù trï vËt t− (nÕu cã) 
 b- Ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng theo ®¬n vÞ thêi gian (n¨m) 
 c- C¸c ®Þnh møc ®Ó tÝnh dù to¸n, ®Þnh møc thi c«ng vÒ sö dông vËt t−, 
®Þnh møc hao hôt vËt t− 
 d- Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c ®Ó tÝnh to¸n  
 e- C¸c sè liÖu thèng kª kinh nghiÖm 
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 6.3.2. X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t− vÒ sè l−îng 
 a- Ph−¬ng ph¸p dùa vµo tµi liÖu thiÕt kÕ vµ ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt x©y 
dùng: 
 Theo ph−¬ng ph¸p nµy nhu cÇu vÒ sè l−îng vËt t− ®−îc x¸c ®Þnh xuÊt 
ph¸t tõ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh. Sau ®ã dùa vµo ch−¬ng tr×nh s¶n 
xuÊt h»ng n¨m bao gåm nh÷ng c«ng tr×nh nµo ®Ó tiÕn hµnh lËp nhu cÇu vÒ 
vËt t− cho n¨m. Nhu cÇu vËt liÖu x©y dùng bao gåm vËt liÖu n»m vµo thùc tÕ 
c«ng tr×nh, vËt liÖu hao hôt cho c¸c kh©u. 
  b- Ph−¬ng ph¸p dùa vµo thèng kª kinh nghiÖm 
 Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng vËt t− phô, vËt rÎ tiÒn, 
mau háng v× lo¹i vËt t− nµy khã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ ®Þnh møc. 
 6.3.3.X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t− vÒ chñng lo¹i 
 Th−êng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch c¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt cña 
c«ng tr×nh x©y dùng theo hîp ®ång, theo ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt h»ng n¨m vµ 
theo sè liÖu thèng kª kinh nghiÖm. 
 Trong vÊn ®Ò x¸c ®Þnh chñng lo¹i vËt t− cÇn ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé theo 
gèc ®é toµn c«ng tr×nh vµ sau ®ã lµ theo gèc ®é ®ång bé cho tõng giai ®o¹n 
thêi gian. NÕu yªu cÇu cuèi cïng nµy kh«ng ®−îc b¶o ®¶m th× tÝnh ®ång bé 
vÉn ch−a ®−îc ®¶m b¶o tèt. 

6.4. X¸c ®Þnh vËt t− dù tr÷ 
6.4.1. NhiÖm vô cña c«ng t¸c b¶o ®¶m dù tr÷ vËt t−  
C«ng t¸c ®¶m b¶o dù tr÷ vËt t− x©y dùng, gåm: 
- LËp hå s¬ cËp nhËt cho c¸c bé phËn vËt t− dù tr÷ theo sè l−îng vµ gi¸ 

trÞ 
- Theo dâi sù biÕn ®æi cña c¸c bé phËn dù tr÷ 
- TiÕn hµnh kiÓm kª tµi s¶n ®Ó thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý còng 

nh− vÒ th−¬ng m¹i vµ thuÕ 
- Tham gia lËp vµ thùc hiÖn c¸c ®¬n ®Æt hµng vµ cung øng vËt t−  
- Theo dâi ph©n phèi vËt t− cho s¶n xuÊt 
- KiÓm tra sù thõa thiÕu cña dù tr÷ 
- §¶m b¶o an toµn cho s¶n xuÊt liªn tôc, nh−ng kh«ng ®Ó chi phÝ qu¸ 

lín do dù tr÷ g©y ra 
6.4.2. C¸c lo¹i dù tr÷ cho s¶n xuÊt 
a- Dù tr÷ th−êng xuyªn 
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a b
c

§Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt ®−îc liªn tôc g÷a hai lÇn cÊp ph¸t, l−îng dù tr÷ 
nµy b»ng tÝch sè gi÷a l−îng tiªu dïng vËt t− b×nh qu©n cho mét ngµy kho¶ng 
c¸ch gi÷a hai lÇn cung cÊp tÝnh theo ngµy. 

DTtx = Cng
bq x N  

Víi  Cng
bq : l−îng tiªu dïng vËt t− b×nh qu©n cho mét ngµy  

 N : sè ngµy gi÷a hai lÇn cung øng liªn tôc 
b- Dù tr÷ cho thêi gian chuÈn bÞ cÊp ph¸t : l−îng dù tr÷ nµy b»ng tÝch 

sè gi÷a l−îng tiªu dïng vËt t− b×nh qu©n cho mét ngµy vµ sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó 
s¾p xÕp vËt t− ®ång bé, kiÓm tra chÊt l−îng, nhËp kho, cÊp ph¸t, vËn chuyÓn 
vËt t− ®Õn ch©n c«ng tr×nh theo kinh nghiÖm 

  DTcp = Cng
bq x Ncp 

Víi Ncp lÊy theo kinh nghiÖm hoÆc theo ®Þnh møc 
c- Dù tr÷ thêi vô : ®èi víi c¸c lo¹i vËt t− chØ ®−îc s¶n xuÊt theo thêi vô 

nhÊt ®Þnh trong n¨m hoÆc phô thuéc vµo thêi tiÕt. 
  DTcp = Ctv

bq x Ntv 
Víi   Ntv : sè ngµy gi¸n ®o¹n kh«ng khai th¸c vËt t− ®ù¬c, lÊy theo kinh 

nghiÖm 
d- Dù tr÷ b¶o hiÓm :  ®Ò phßng cung cÊp vËt t− bÞ gi¸n ®o¹n, hay tÝnh 

®iÒu hoµ cña cung cÊp bÞ ph¸ hñy 
L−îng dù tr÷ b»ng tÝch sè gi÷a l−îng vËt t− tiªu dïng b×nh qu©n tÝnh 

cho mét ngµy vµ sè ngµy cung cÊp bÞ chËm trÔ theo kinh nghiÖm 
e- Dù tr÷ do hå s¬ thanh to¸n mua vËt t− ®Õn sím h¬n vËt t− (nÕu cã) 
Dù tr÷ nµy ®−îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng lo¹i vËt t− rÎ tiÒn, mau háng vµ 

®−îc x¸c ®Þnh theo kinh nghiÖm hay ®Þnh møc. 
* Sè l−îng vËt liÖu dù tr÷ ®−îc quyÒn sö dông : 
  Ds = Dk + Dm + Db 
Víi  Ds  : Dù tr÷ hiÖn cã trong kho 
 Dm : Sè vËt t− cßn ph¶i mua 
 Db  : Dù tr÷ b¶o hiÓm 
* S¬ ®å biÓu diÔn t×nh tr¹ng c¸c bé phËn dù tr÷ 
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 B0 : Møc dù tr÷ b¶o hiÓm 
 a : Tr−êng hîp sö dông qu¸ ®Þnh møc dù tr÷ 
 b : tr−êng hîp cung cÊp bÞ chËm 
 c = a + b 

6.4.3- C¸c chiÕn l−îc dù tr÷ 
a- ChiÕn l−îc (S,T) 

  
 
 
 
 
 
  

T : Chu kú cung øng vËt t−  
 S : sè l−îng vËt t− lín nhÊt cã thÓ chøa ë kho 

b- ChiÕn lù¬c (B,S) 
 
 
 
 
 
 

B : Sè l−îng vËt t− ph¶i ®Æt mua sao cho trong thêi gian gi÷a hai 
lÇn cung cÊp møc dù tr÷ b¶o hiÓm kh«ng bÞ vi ph¹m 

* Th−êng sö dông c¸c vËt t− ®¾t tiÒn nh−ng sè l−îng dïng Ýt 
c- ChiÕn lù¬c (B,q0) 

 
  
 
 
 
 

 
Víi q0 : l−îng vËt t− cÇn bæ sung 
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    -  Dïng cho lo¹i vËt t− cã gi¸ thµnh trung b×nh vµ ®−îc cung øng 
theo l«. 

d- ChiÕn l−îc (B,S,T)  
 
 
 
 
 
 

 
  Th−êng dïng c¸c lo¹i vËt t− sö dông nhiÒu nh−ng rÎ tiÒn 

e- ChiÕn l−îc ( B, q0, T ) : 
 

 
 
 
 
 

6.4.4. Møc s½n sµng cung cÊp tèi −u 
              Møc s½n sµng cung cÊp tèi −u ®−îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a sè lÇn 

cung cÊp ®−îc tho· m·n hoµn toµn nhu cÇu víi tæng sè lÇn cung cÊp (kÓ c¶ 
tho· m·n hoµn toµn hay kh«ng tho· m·n hoµn toµn) 

             Trong x©y dùng, viÖc cung cÊp tèi −u th−êng ®−îc tÝnh to¸n 
dùa vµo tiÕn ®é thi c«ng ®· ®−îc lËp s½n. 

6.5. Mua s¾m vËt t− 
6.5.1. X¸c ®Þnh sè l−îng vËt t− mua s¾m mçi lÇn tèi −u 

 q0 : sè l−îng vËt t− mua s¾m cho mét lÇn tèi −u 
TrÞ sè q0 ®−îc dïng ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh qui m« kho chøa vËt 

t−  

  
ZP

kQ
q b

.
200..

0 =  Víi Q : nhu cÇu sö dông vËt t−  

 kb : chi phÝ cho mçi lÇn mua (kh«ng kÓ gi¸ vËt t− ) 
 P : gi¸ mua ban ®Çu cña 1 ®¬n vÞ bËt liÖu 
 Z : Tû lÖ chi phÝ cho kh©u l−u kho so víi tæng chi phÝ mçi 

lÇn mua (kÓ gi¸ vËt liÖu) 
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 Sè lÇn mua tèi −u : 
bk

ZPQn
.200
..

0 =   

ViÖc sö dông c«ng thøc trªn ®ßi hái ph¶i b¶o ®¶m 1 sè ®iÒu kÞªn 
: 

 - ViÖc xuÊt kho ph¶i liªn tôc vµ ®Òu ®Æn 
 - XÝ nghiÖp cã thÓ tuú ý lùa chän thêi ®iÓm cung cÊp hµng 

®Õn 
 - Sè l−îng mua vËt t− kh«ng bÞ h¹n chÕ 
 - Sè l−îng vËt t− ®Æt mua b»ng sè l−îng cung cÊp 
 - Gi¸ mua vËt t− ban ®Çu lµ cè ®Þnh 
6.5.2. c¸c h×nh thøc mua s¾m vËt t−  
a- Mua vËt t− trùc tiÕp tõ n¬i s¶n xuÊt : lµm gi¶m chi phÝ cung 

øng cho kh©u trung gian. ViÖc mua s¾m cã thÓ theo h×nh thøc ®−a vËt 
t− vÒ kho trung gian hay ®−a vËt t− vÒ th¼ng ch©n c«ng tr×nh qua kh©u 
s¾p xÕp ®ång bé vÒ mÆt chñng lo¹i 

b- Mua s¾m vËt t− ®−îc thùc hiÖn theo h×nh thøc hîp ®ång mua 
s¾m, trong ®ã nãi râ yªu cÇu vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, vËt t−, thêi gian 
cung cÊp, gi¸ c¶ ®iÒu kiÖn thanh to¸n, qui m« th−ëng ph¹t 

c- Trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æt biÖt cã thÓ mua s¾m theo h×nh thøc ®Êu 
thÇu. 
 6.6. Tæ chøc kho b·i b¶o qu¶n vËt t− 

6.6.1. NhiÖm vô cña c«ng t¸c b¶o qu¶n vËt t−  
a- Tæ chøc thu nhËn vËt t− theo ®óng sè l−îng, ch©t l−îng mét 

c¸ch chÝnh x¸c nhê c¸c ph−¬ng tiÖn c©n ®o thÝ nghiÖm phï hîp 
b- tæ chøc l−u kho hîp lý ®Ó b¶o qu¶n chÊt l−îng vËt t−,  ®¶m 

b¶o dÔ dµng cÊp ph¸t, an toµn 
c- Tæ chøc cÊp ph¸t vËt t− theo ®óng tiÕn ®é, sè l−îng, chÊt l−îng yªu 

cÇu  
d- Th−êng xuyªn kiÓm tra t×nh h×nh kho b·i ®Ó kÞp thêi ph¸t 

hiÖn nh÷ng sai sãt ®Ó kh¾c phôc vµ ®Ó s½n sµn cung cÊp kh«ng gian vÒ 
t×nh h×nh vËt t− trong kho cho c¸c cã c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt 

e- Cïng bé phËn cung øng tiÕn hµnh lËp vµ thùc hiÖn c¸c hîp 
®ång mua s¾m vËt t−. 

6.6.2. C¸c lo¹i kho b¶o qu¶n 
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Trong x©y dùng kho b¶o qu¶n cã thÓ ®Æt ë kh©u trung gian hay 
t¹i ch©n c«ng tr×nh, kho cã thÓ ®Æt tËp trung hay ph©n t¸n, cã thÓ lµ 
c«ng tr×nh l¾p ghÐp sö dông lu©n l−u hay x©y dùng dïng cho mét lÇn. 

Kho b¶o qu¶n cã thÓ cã m¸i che hoÆc b·i trèng ngoµi trêi 
Trang bÞ cho kho b¶o qu¶n ph¶i b¶o ®¶m cho c«ng viÖc thu 

nhËn vµ cÊp ph¸t nhanh chãng víi møc c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ phï 
hîp 

Ph¶i cã qui chÕ lao ®éng vµ an toµn kho mét c¸ch chÆt chÏ 
 6.6.3. Ph©n tÝch vËt t− A, B, C 

  §Ó tæ chøc l−u kho hîp lý, ng−êi ta th−êng ph©n vËt t− ë kho ra lµm 3 
lo¹i : 
 A : Lo¹i vËt t− cã gi¸ trÞ lín nh−ng sè l−îng dïng Ýt 

B :  Lo¹i vËt t− cã gi¸ trÞ bÐ vµ sè l−îng dïng kh«ng lín 
C : Lo¹i vËt t− rÎ tiÒn vµ sè l−îng dïng lín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víi lo¹i vËt t− A ph¶i chän h×nh thøc tæ chøc cung øng vµ dù tr÷ 

tû mû ®Ó b¶o ®¶m dù tr÷ Ýt nhÊt nh−ng vÇn an toµn s¶n xuÊt, mÆc dï 
®ßi hái chi phÝ nhiÒu h¬n cho kh©u cung 

Víi lo¹i vËt t− C cã thÓ dïng h×nh thøc tæ chøc cung øng th«ng th−êng 
Víi vËt t− lo¹i B cã thÓ lùa chän h×nh thøc tæ chøc cung øng vµ 

dù tr÷ tû mü h¬n lo¹i C víi mét møc ®é an toµn nµo ®ã. 

C=77%

TÝnh theo gi¸ 
t Þ

TÝnh theo sè 
l

Lo¹i vËt t− 
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Ch−¬ng 7 : qu¶n lý lao ®éng, n¨ng suÊt lao ®éng vµ tiÒn 
l−¬ng trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng  

            7.1.Kh¸i niÖm vµ vÊn ®Ò chung  
7.1.1.ý nghÜa cña vÊn ®Ò qu¶n lý lao ®éng trong x©y dùng  
VÊn ®Ò qu¶n lý lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh ®ãng mét vai trß cùc kú 

quan träng. Con ng−êi lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh, mäi qu¸ 
tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®Òu ®−îc diÔn ra th«ng qua con ng−êi lao ®éng víi 
nh÷ng tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vÒ nghÒ nghiÖp, nh÷ng quan ®iÓm vµ th¸i ®é nhÊt ®Þnh vÒ 
kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi 

Trong s¶n xuÊt x©y dùng v× ®iÒu kiÖn lao ®éng rÊt nÆng nhäc vµ qu¸ tr×nh 
lao ®éng rÊt phï hîp vµ linh ho¹t nªn vÊn ®Ò qu¶n lý lao ®éng cµng ph¶i ®−îc ®Æt 
lªn hµng ®Çu 

7.1.2. Môc ®Ých cña qu¶n lý lao ®éng 
Qu¶n lý lao ®éng cã hai nhãm môc ®Ých lín : 
a- C¸c môc ®Ých vÒ kinh tÕ nh»m s½n sµn cung cÊp cho s¶n xuÊt kinh doanh 

nh÷ng lùc l−îng lao ®éng phï hîp vÒ mÆt sè l−îng vµ chÊt l−îng còng nh− viÖc 
n©ng cao n¨ng suÊt xuÊt lao ®éng vµ chÊt l−îng c«ng viÖc 

b- C¸c môc ®Ých vÒ x· héi nh»m x©y dùng mét bÇu kh«ng khÝ tèt ®Ñp cña 
tËp thÓ ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, nh»m ch¨m lo cho ng−êi lao ®éng vÒ 
vËt chÊt vµ tinh thÇn, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp vµ v¨n ho¸ cña ng−êi 
lao ®éng, gãp phÇn x©y dùng con ng−êi lao ®éng míi. 

7.1.3. NhiÖm vô cña qu¶n lý lao ®éng 
 NhiÖm vô cña qu¶n lý lao ®éng gåm hai nhãm lín : 
Nhãm nhiÖm vô qu¶n lý lao ®éng cã tÝnh chÊt nghiÖp vô qui ®Þnh mang tÝnh 

chÊt t−¬ng ®èi tÜnh vµ nhãm nhiÖm vô vÒ c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng mang 
tÝnh ®éng h¬n. 

a- Nhãm nhiÖm vô qu¶n lý lao ®éng cã tÝnh chÊt nghiÖp vô bao gåm : 
- NhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch lao ®éng (bao gåm kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu lao ®éng, 

tuyÓn dông lao ®éng, sö dông lao ®éng vµ ®µo t¹o ph¸t triÓn lùc l−îng lao ®éng) 
- NhiÖm vô vÒ tuyÓn mé lao ®éng vµ lËp hîp ®ång lao ®éng 
- NhiÖm vô vÒ sö dông lao ®éng bao gåm : viÖc ph©n c«ng lao ®éng, chØ dÉn 

lao ®éng, qu¶n lý qu¸ tr×nh lao ®éng, thay thÕ lao ®éng 
b- Nhãm nhiÖm vô qu¶n lý lao ®éng cã chÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng : 
- C¸c nhiÖm vô vÒ tæ chøc lao ®éng vµ tiÒn l−¬ng bao gåm c¸c vÊn ®Ò nh− 

x¸c ®Þnh tiªu chuÈn, cÊp bËc nghÒ nghiÖp cho c«ng nh©n vµ c¸n bé qu¶n lý, hÖ 
thèng thang l−¬ng.. 
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- C¸c nhiÖm vô vÒ l·nh ®¹o lao ®éng bao gåm c¸c vÊn ®Ò nh− ph©n c«ng vµ 
®Ò b¹t, ®¸ng gi¸ lao ®éng, phong c¸ch lao ®éng, båi d−ìng nghÒ nghiÖp 

- C¸c nhiÖm vô vÒ ch¨m sãc ng−êi lao ®éng vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn 
7.2. Tæ chøc lao ®éng trong x©y dùng  
7.2.1. Tæ chøc ph©n c«ng nhiÖm vô 
ViÖc ph©n c«ng lao ®éng ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c : 
- Ph¶i c¨n cø vµo chuyªn m«n ®−îc ®µo t¹o cña ng−êi lao ®éng ph¶i ®¶m 

b¶o tÝnh cã thÓ qu¶n lý bao qu¸t ®−îc vÒ mÆt qu¶n c¸ch kh«ng gian vµ vÒ sè l−îng 
ng−êi bÞ qu¶n lý. 

- Ph¶i b¶o ®¶m sù phï hîp gi÷a kh¶ n¨ng, nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm khi 
ph©n c«ng lao ®éng 

- Ph¶i b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt hµnh ®éng trong c«ng viÖc ph©n c«ng lao 
®éng ®Ó thùc hiÖn mçi hîp ®ång s¶n xuÊt 

7.2.2. Tæ chøc qu¸ tr×nh lao ®éng vµ n¬i s¶n xuÊt 
Qu¸ tr×nh lao ®éng trong x©y dùng ®−îc ph©n thµnh c¸c phÇn viÖc, c¸c qu¸ 

tr×nh ®¬n gi¶n vµ qu¸ tr×nh phøc t¹p. Tæ chøc qu¸ tr×nh lao ®éng ®−îc thÓ hiÖn qua 
c¸c ph−¬ng ph¸p cña ng−êi lao ®éng sö dông c¸c c«ng cô lao ®éng ®Ó t¸c ®éng lªn 
®èi t−îng lao ®éng theo nh÷ng tr×nh tù thêi gian vµ kh«ng gian nhÊt ®Þnh ®Ó  t¹o 
nªn s¶n phÈm cuèi cïng. 

Do ®ã, tæ chøc lao ®éng ph¶i bao gåm cÊc vÊn ®Ò : x¸c ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc 
cña nh÷ng ng−êi lao ®éng cïng tham gia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¸c c«ng cô lao ®éng 
®−îc sö dông, c¸c ®èi t−îng lao ®éng ph¶i chÕ biÕn, tiÕn ®é thi c«ng theo thêi 
gian, bè trÝ mÆt b»ng thi c«ng vµ n¬i lµm viÖc còng nh− sù bè trÝ vµ di chuyÓn cña 
c¸c yÕu tè s¶n xuÊt theo mÆt b»ng vµ kh«ng gian thi c«ng x©y dùng  

Tæ chøc n¬i lµm viÖc cña c«ng nh©n vµ c¸n bé qu¶n lý ph¶i tu©n theo c¸c 
nguyªn t¾c cña khoa häc tæ chøc lao ®éng vµ an toµn lao ®éng 

Tæ chøc c¬ cÊu ®éi ngò lao ®éng ph¶i dùa trªn c¸c nguyªn t¾c chuyªn m«n 
ho¸, hiÖp t¸c ho¸ 

Nãi riªng ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt ph¶i ¸p dông ®óng c¸c tæ ®éi chuyªn  
m«n ho¸ hay ®a n¨ng ho¸. Víi khèi l−îng cña mét lo¹i c«ng viÖc nµo ®ã ®ñ lín vµ 
kÐo dµi ng−êi ta th−êng dïng c¸c ®éi chuyªn m«n ho¸. Khi danh môc c¸c chñng 
lo¹i c«ng viÖc nhiÒu, nh−ng khèi l−îng c«ng viÖc th× Ýt ng−êi ta th−êng dïng ®éi 
®a n¨ng ho¸ ®Õn møc ®é nhÊt ®Þnh 

Nãi chung viÖc tæ chøc lao ®éng ph¶i tu©n theo c¸c lý thuyÕt cña tæ chøc 
lao ®éng khoa häc 

7.2.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lao ®éng 
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ë mçi c«ng ty x©y dùng th−êng th−êng tæ chøc ra phßng tæ chøc c¸n bé, lao 
®éng, tiÒn l−¬ng ®Ó qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò vÒ nh©n sù. ë cÊp thÊp h¬n cã thÓ tæ chøc ra 
mét ban hay mét ng−êi ®Æc tr¸ch vÊn ®Ò nµy 

Bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm tham m−u cho thñ tr−ëng vÒ mäi vÊn ®Ò cã liªn 
quan ®Õn nh©n sù trong doanh nghiÖp nh− ®· tr×nh bµy ë môc nhiÖm vô cña qu¶n 
lý nh©n sù 

7.2.4. §¹i héi c«ng nh©n nh©n viªn chøc, héi ®ång lao ®éng 
§Ó gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt vµ kinh doanh nãi chung vµ 

vÒ con ng−êi lao ®éng nãi riªng, ë c¸c doanh nghiÖp cßn ¸p dông c¸c h×nh thøc ®¹i 
héi c«ng nh©n viªn chøc h»ng n¨m, héi ®ång qu¶n trÞ doanh nghiÖp ... T¹i ®¹i héi 
c«ng nh©n viªn chøc hµng n¨m sÏ bÇu ra ban th−êng trùc c«ng nh©n viªn chøc, ban 
thanh tra nh©n d©n. c¸c tæ chøc nµy cã nhiÖm vô bµn c¸ch ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh 
doanh, b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng−êi lao ®éng, kiÓm tra c¸c kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh 
doanh...Víi c¸c doanh nghiÖp t− nh©n, nhµ n−íc ban hµnh luËt riªng ®Ó b¶o vÖ 
quyÒn lîi cho ng−êi lao ®éng 

7.3. N¨ng suÊt lao ®éng trong x©y dùng  
Cã mÊy ph−¬ng ph¸p tÝnh n¨ng suÊt lao ®éngcña doanh nghiÖp x©y dùng 

nh− sau : 
7.3.1. ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ trÞ dù to¸n c«ng t¸c x©y 

l¾p ®· thùc hiÖn 
NÕu ë ®©y ký hiÖu n¨ng suÊt lµ N ta sÏ cã : 

  
C
DN =  

Trong ®ã : D gi¸ trÞ dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p ®· thùc hiÖn ë kú ®ang xÐt 
        C sè l−îng c«ng nh©n viªn chøc (hay c«ng nh©n) trung b×nh 

danh s¸ch cña kú ®ang xÐt. ViÖc tÝnh n¨ng suÊt cho ®Çu ng−êi c«ng nh©n viªn chøc 
(kÓ c¶ c¸n bé qu¶n lý gi¸n tiÕp) sÏ ¶nh h−ëng ®−îc ®é gän nhÑ cña bé m¸y qu¶n lý 

¦u ®iÓm : tÝnh kh¸i qu¸t cao, cã thÓ dïng tÝnh n¨ng suÊt cho doanh nghiÖp 
x©y dùng thùc hiÖn nhiÒu lo¹i c«ng viÖc x©y dùng kh¸c nhau 

Nh−îc ®iÓm : chÞu ¶nh h−ëng cña biÕn ®éng gi¸ c¶, chØ cã thÓ dïng ®Ó so 
s¸nh gi÷a hai ®¬n vÞ hay hai thêi kú khi chóng cã cïng mét cÊu c«ng t¸c x©y l¾p, 
chÞu ¶nh h−ëng m¹nh cña c¬ cÊu c«ng t¸c, kh«ng ph¶n ¶nh sù nç lùc thùc chÊt cña 
doanh nghiÖp v× nã chÞu ¶nh h−ëng cña chi phÝ vËt liÖu x©y dùng  

§Ó kh¾c phôc nh−îc ®iÓm cuèi cïng nµy, ng−êi ta th−êng dïng mÊy 
ph−¬ng ph¸p sau :  

 + trong chØ tiªu D kh«ng cã gi¸ trÞ vËt liÖu 
 + ChØ tiªu D chØ gåm cã tiÒn l−¬ng c¸c lo¹i vµ lîi nhuËn 
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 + ChØ tiªu D chØ gåm l−¬ng c¬ b¶n, chi phÝ sö dông m¸y, lîi nhuËn 
®Þnh møc vµ mét bé phËn tiÒn l−¬ng trong chi phÝ tØ lÖ chung 

7.3.2. ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo hiÖn vËt 
Theo ph−¬ng ph¸p nµy, ng−êi ta ph¶i tÝnh chi phÝ giê c«ng lao ®éng cho 

mét s¶n phÈm hay s« s¶n phÈm lµm ®−îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ thêi gian 
¦u ®iÓm : ph¶n ¸nh s¸t thùc tÕ 
Nh−îc ®iÓm : chØ dïng ®Ó tÝnh to¸n cho tõng c«ng viÖc x©y dùng riªng rÏ vµ 

kh«ng dïng ®Ó tÝnh n¨ng suÊt lao ®éng cho toµn doanh nghiÖp nãi chung (trõ 
tr−êng hîp mét doanh nghiÖp chuyªn thùc hiÖn mét lo¹i s¶n phÈm) 

7.4. TiÒn l−¬ng trong x©y dùng  
7.4.1. Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l−¬ng 
TiÒn l−¬ng lµ mét bé phËn cña gi¸ trÞ lao ®éng võa míi s¶n t¹o ®−îc dïng 

®Ó bï ®¾p l¹i hao phÝ lao ®éng cÇn thiÕt vµ mét sè nhu cÇu kh¸c cña ng−êi lao ®éng 
vµ ®−îc ph©n phèi cho c«ng nh©n vµ viªn chøc d−íi h×nh thøc tiÒn tÖ theo mét qui 
®Þnh ph©n phèi nhÊt ®Þnh phô thuéc vµo chÕ ®é kinh tÕ - x· héi. Theo t− t−ëng cña 
chñ nghÜa x· héi, tiÒn l−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh chñ yÕu dùa vµo nguyªn t¾c ph©n phèi 
theo lao ®éng, kÕt hîp víi c¸c kho¶n phóc lo¹i kh¸c. 

Møc l−¬ng phô thuéc chÆc chÏ vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét ®Êt 
n−íc, vµo nhu cÇu vµ møc sèng cña ng−êi lao ®éng, vµo kh¶ n¨ng tÝch luü cña nhµ 
n−íc, vµo c¸c nhiÖm vô kinh tÕ chÝnh trÞ kh¸c vµ vµo chÕ ®é kinh tÕ x· héi 

7.4.2. ý nghÜa cña tiÒn l−¬ng 
TiÒn l−¬ng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng nhÊt ®Ó qu¶n lý kinh tÕ, 

b¶o ®¶m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña ng−êi lao ®éng, kÝch thÝch t¾ng 
n¨ng suÊt lao ®éng. 

TiÒn l−¬ng lµ c«ng cô ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vµ sè l−îng lao ®éng, lµ mét 
c«ng cô ®Ó ph©n phèi lîi Ých mét c¸ch hîp lý 

ChÕ ®é tiÒn l−¬ng cã t¸c dông to lín trong toµn x· héi trong viÖc thóc ®Èy 
ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi. TiÒn l−¬ng ph¶i cã hai môc ®Þch : môc ®Ých kinh tÕ vµ 
môc ®Ých x· héi 

7.4.3. C¸c nguyªn t¾c x¸c ®Þnh tiÒn l−¬ng 
Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh tiÒn l−¬ng phô thuéc vµo chÕ ®é kinh tÕ - x· héi. ë c¸c 

n−íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, nhµ n−íc chØ quyÕt ®Þnh chÕ ®é tiÒn l−¬ng cho c¸c 
c«ng nh©n vµ viªn chøc nhµ n−íc còng nh− c¸c doanh nghiÖp thuéc nhµ n−íc. Víi 
khu vùc kinh tÕ t− nh©n, viÖc x¸c ®Þnh møc l−¬ng lµ do hîp ®ång tho· thuËn gi÷a 
giíi chñ vµ giíi thî trªn c¬ së luËt lao ®éng cña nhµ n−íc. 

 ë n−íc ta hiÖn nay, nhµ n−íc còng qui ®Þnh chÕ ®é l−¬ng cho c¸c c«ng 
nh©n vµ viªn chøc nhµ n−íc còng nh− cho khu vùc kinh tÕ kinh doanh. ë ®©y cã 
c¸c nguyªn t¾c cÇn chó ý lµ : 
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+ Møc l−¬ng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng 
kÕt hîp víi c¸c kho¶n phóc lîi x· héi 

+ Møc l−¬ng ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ ®Êt n−íc, b¶o ®¶m sù chªnh 
lÖch gi÷a c¸c khu vùc vµ c¸c ngµnh nghÒ mét c¸ch hîp lý 

+ Ph¶i b¶o ®¶m kÕt hîp gi÷a tiÒn l−¬ng danh nghÜa vµ tiÒn l−¬ng thùc tÕ, cã 
g¾ng b¶o ®¶m c¶ hai lo¹i tiÒn l−¬ng ph¶i ®Òu t¨ng. ë ®©y ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn 
¶nh h−ëng cña vÊn ®Ò tr−ît gi¸ vµ l¹m ph¸t. 

ChÕ ®é tiÒn l−¬ng ph¶i b¶o ®¶m ®¹t ®−îc hiÖu qña kinh tÕ vµ x· héi lín nhÊt 
7.4.4. Néi dung cña chÕ ®é tiÒn l−¬ng 
Néi dung cña chÕ ®é tiÒn l−¬ng bao gåm c¸c vÊn ®Ò chÝnh sau : 
a- Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt cña c«ng nh©n  
Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh bËc l−¬ng cña ng−êi c«ng 

nh©n. Tiªu chuÈn nµy ph¶n ¶nh ®Æc ®iÓm kü thuËt cña nghÒ, ph¶i xÐt ®Õn tr×nh ®é 
kü thuËt vµ møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc, tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é 
v¨n ho¸, hiÓu biÕt vÒ khoa häc vµ kü thuËt cña c«ng nh©n. Tiªu chuÈn cÊp bËc kü 
thuËt ph¶i qui ®Þnh râ nh÷ng kiÕn thøc ph¶i cã, c¸c phÇn viÖc ph¶i lµm ®−îc, 
nh÷ng ®ßi hái vÒ sù khÐo tay cña ng−êi c«ng nh©n 

Nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nh− møc ®é nÆng nhäc cña c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn cña 
m«i tr−êng lao ®éng sÏ ®−îc tÝnh ®Õn khi ®Þnh møc quan hÖ møc l−¬ng gi÷a c¸c 
ngµnh nghÒ kh¸c nhau còng nh− khi x¸c ®Þnh c¸c kho¶n trî cÊp ®éc h¹i.... 

b- Tiªu chuÈn xÕp ng¹ch bËc c«ng chøc, viªn chøc 
Tiªu chuÈn xÕp ng¹ch bËc c«ng chøc, viªn chøc lµ c¬ së ®Ó xÕp ng¹ch bËc 

cho c«ng chøc, viªn chøc. Trong ®ã, nªu râ c¸c tiªu chuÈn vÒ häc vÞ, c¸c kiÕn thøc 
ph¶i biÕt, c¸c c«ng viÖc ph¶i lµm ®−îc...HiÖn nay nhµ n−íc ta ban hµnh c¸c tiªu 
chuÈn nµy 

C¸c tiªu chuÈn nµy ®−îc dïng ®Ó xÕp ng¹ch bËc ë mét ngµnh nµo ®ã, vÝ dô 
ë khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp nã ®−îc dïng ®Ó xÕp bËc: c¸n sù, chuyªn viªn, 
chuyªn viªn chÝnh, chuyªn viªn cao cÊp. Víi lo¹i danh hiÖu kü s− tiªu chuÈn trªn 
®−îc dïng ®Ó xÕp c¸c ng¹ch kü s−, kü s− chÝnh, kü s− cao cÊp. 

c- HÖ thèng c¸c b¶ng l−¬ng 
HiÖn nay nhµ n−íc ta ®· ban hµnh mét hÖ thèng b¶n l−¬ng cho khèi c¸n bé 

do d©n cö, c«ng chøc vµ viªn chøc, cho sÜ quan vµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, cho 
chuyªn gia cao cÊp vµ cho hÖ thèng l−¬ng ë c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc 

Gi÷a c¸c b¶ng l−¬ng thuéc c¸c kh¬i ngµnh kh¸c nhau nµy cã sù s¾p xÕp 
theo thø tù −u tiªn nhÊt ®Þnh. VÝ dô víi khèi sÜ quan vµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp 
®−îc xÕp l−¬ng cao h¬n so víi c¸c ngµnh kh¸c 

d- Ng¹ch l−¬ng, thang l−¬ng, møc l−¬ng vµ hÖ sè bËc l−¬ng 
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ë mçi b¶ng l−¬ng cho khèi c«ng chøc vµ viªn chøc l¹i chia ra c¸c ng¹ch 
l−¬ng. VÝ dô víi khèi hµnh chÝnh ®ã lµ ng¹ch c¸n bé, chuyªn viªn, chuyªn viªn 
chÝnh vµ chuyªn viªn cao cÊp 

Víi mçi ng¹ch l¹i cã mét thang l−¬ng. §ã lµ b¶ng diÔn t¶ c¸c bËc l−¬ng 
kh¸c nhau cña cïng mét ng¹ch 

T−¬ng øng víi mçi bËc l−¬ng cña mçi ng¹ch lµ mét møc l−¬ng, ®ã lµ sè 
tuyÖt ®èi vÒ møc l−¬ng cho mét ®¬n vÞ thêi gian 

HÖ sè bËc l−¬ng ®ã lµ tû sè gi÷a l−¬ng ®ang xÐt so víi møc l−¬ng tèi thiÓu ë 
mçi thang l−¬ng cña mçi ng¹ch l−¬ng hoÆc so víi møc l−¬ng tèi thiÓu qui ®Þnh 
chung cña ngµnh 

e- Mét sè qui ®Þnh cña ngµnh x©y dùng  
* Cho khèi c«ng chøc, viªn chøc 
Trong khèi nµy l¹i chia ra c¸c b¶ng l−¬ng sau : 
- Cho khèi hµnh chÝnh, trong b¶ng l−¬ng nµy l¹i bao gåm c¸c ng¹ch l−¬ng 

t−¬ng øng víi c¸c thang l−¬ng cho mçi ng¹ch. C¸c ng¹ch l−ëng ®©y lµ : nh©n viªn, 
kü thuËt viªn, c¸n sù, chuyªn viªn (gåm chuyªn viªn, chuyªn viªn chÝnh vµ chuyªn 
viªn cao cÊp) 

- Cho khèi thÈm kÕ viªn (bao gåm ba ng¹ch lµ thÈm kÕ viªn, thÈm kÕ viªn 
chÝnh vµ thÈm kÕ viªn cao cÊp) vµ khèi kiÕn tróc s− bao gåm c¸c kiÕn tróc s−, kiÕn 
tróc s− chÝnh vµ kiÕn tróc s− cao cÊp 

- Cho khèi khoa häc - kü thuËt bao gåm c¸c nhãm : nghiªn cøu viªn, kü s−, 
®Þnh chuÈn viªn, gi¸m ®Þnh viªn. C¸c nhãm nµy ®Òu gåm c¸c ng¹ch nh− trªn. 
Riªng khèi kü s− l¹i gåm bèn ng¹ch : kü thuËt viªn, kü s−, kü s− chÝnh vµ kü s− 
cao cÊp 

* Cho khèi doanh nghiÖp (b¶ng A6) 
Víi khèi c«ng nh©n x©y dùng ®−îc chia lµm 4 nhãm nghÒ vµ mçi nhãm 

nghÒ cã mét thang l−¬ng b¶y bËc, cô thÓ lµ : 
Nhãm I cã hÖ sè bËc 1 lµ 1,35 vµ bËc b¶y lµ 3,28 
Nhãm II cã hÖ sè bËc 1 lµ 1,40 vµ bËc b¶y lµ 3,45 
Nhãm III cã hÖ sè bËc 1 lµ 1,47 vµ bËc b¶y lµ 3,73 
Nhãm IV cã hÖ sè bËc 1 lµ 1,57 vµ bËc b¶y lµ 3,94 
ë ®©y hÖ sè cña mét bËc l−¬ng nµo ®o sÏ ®−îc t¨ng luü tiÕn (t¨ng nhanh 

dÇn) theo bèn nhãm (vÝ dô nh− ë trªn t¨ng theo tr×nh tù 1,35 ; 1,40 ; 1,47 vµ 1,57) 
Trong néi bé mét thang l−¬ng tõ bËc 1 ®Õn bËc 7 c¸c hÖ sè bËc l−¬ng còng 

nh− t¨ng luü tiÕn (t¨ng nhanh dÇn) 
Ngoµi ra ë khèi doanh nghiÖp cßn ban hµnh b¶ng l−¬ng cã chøc vô qu¶n lý 

(gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr−ëng) 
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Gi¸m ®èc cã thang l−¬ng 4 bËc víi hÖ sè tõ 5,72 hay 6,03 (bËc 1) gi¶m ®Õn 
3,66 hay 3,94 (bËc 4) vµ mét bËc ®Æc biÖt cã hÖ sè tõ 6,72 ®Õn 7,06 

7.4.5. C¸c h×nh thøc tiÒn l−¬ng 
a- H×nh thøc tiÒn l−¬ng tÝnh theo thêi gian 
Víi h×nh thøc tiÒn l−¬ng nµy th× sè l−îng cña ng−êi lµm viÖc nhËn ®−îc phô 

thuéc vµo thêi gian lao ®éng vµ møc l−¬ng qui ®Þnh cho mét ®¬n vÞ thêi gian phï 
hîp víi ng¹ch l−¬ng cña ng−êi lao ®éng ®ang xÐt 

H×nh thøc tiÒn l−¬ng nµy còng ph¶n ¶nh ®Õn møc ®é nhÊt ®Þnh ch©t l−îng 
lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng vµ tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña ng−êi lao ®éng 

Nh−îc ®iÓm cña h×nh thøc tiÒn l−¬ng nµy lµ kh«ng ph¶n ¶nh chÝnh x¸c mèi 
quan hÖ trùc tiÕp gi÷a tiÒn l−¬ng nhËn ®−îc vµ sè lao ®éng ®· tiªu phÝ, kh«ng 
khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng 

Tuy nhiªn h×nh thøc tiÒn l−¬ng nµy vÉn ®−îc dïng cho c¸c tr−êng hîp khi 
khèi l−îng c«ng viÖc kh«ng ®o thÓ tÝnh râ rµng (nhÊt lµ cho c¸c bé qu¶n lý trùc 
tiÕp), khi ®ßi hái vÒ b¶o ®¶m chÊt l−îng cña s¶n phÈm lµm ra ®−îc ®Ò cao 

H×nh thøc tiÒn l−¬ng nµy bao gåm cã h×nh thøc tr¶ l−¬ng theo thêi gian gi¶n 
®¬n vµ h×nh thøc tr¶ l−¬ng theo thêi gian cã th−ëng. 

b- H×nh thøc tiÒn l−¬ng tÝnh theo s¶n phÈm 
Víi h×nh thøc tiÒn l−¬ng nµy l−¬ng cña ng−êi c«ng nh©n phôc thuéc vµo sè 

l−îng s¶n phÈm lµm ®−îc vµ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tÝnh cho mét s¶n phÈm. §¬n gi¸ 
nµy ®−îc c¨n cø vµo møc l−¬ng tÝnh cho mét ®¬n vÞ thêi gian vµ ®Þnh møc n¨ng 
suÊt tÝnh theo s¶n phÈm cho mét ®¬n vÞ thêi gian Êy cña cïng mét lo¹i c«ng viÖc. 

¦u ®iÓm : thùc hiÖn tèt h¬n nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, khuyÕn 
khÝch ng−êi c«ng nh©n t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tËn dông thêi gian lµm viÖc, c¶i 
tiÕn kü thuËt s¶n phÈm... 

Nh−îc ®iÓm : ng−êi c«ng nh©n dÔ ch¹y theo sè l−îng mµ ph¹m lçi vÒ chÊt 
l−îng nÕu kh«ng cã kiÓm tra chÆt chÏ 

§Ó ¸p dông tèt h×nh thøc tiÒn l−¬ng nµy ®ßi hái ph¶i x©y dùng ®Þnh møc lao 
®éng cã c¬ së khoa häc, kiÖn toµn c«ng t¸c thèng kª vµ kiÓm tra chÊt l−îng 

H×nh thøc tiÒn l−¬ng tÝnh theo s¶n phÈm cã thÓ ph©n thµnh mÊy lo¹i sau : 
- TiÒn l−¬ng tÝnh cho mét s¶n phÈm trùc tiÕp kh«ng h¹n chÕ: ë ®©y tiÒn 

l−¬ng cña ng−êi c«ng nh©n b»ng tÝch sè gi÷a sè l−îng s¶n phÈm lµm ®−îc vµ ®¬n 
gi¸ tiÒn l−¬ng tÝnh cho mét s¶n phÈm. 

- TiÒn l−¬ng tÝnh theo s¶n phÈm luü tiÕn: ë ®©y sè s¶n phÈm lµm ra trong ph¹m 
vi ®Þnh møc th× ®−îc tr¶ theo mét ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cè ®Þnh, cßn bé phËn s¶n phÈm 
lµm v−ît ®Þnh møc sÏ ®−îc tr¶ theo mét ®¬n gi¸ lòy tiÕn (t¨ng nhanh dÇn) 
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- TiÒn l−¬ng tÝnh theo s¶n phÈm cã th−ëng : ë ®©y víi sè s¶n phÈm lµm v−ît 
®Þnh møc sÏ ®−îc tr¶ thªm mét kho¶n tiÒn th−ëng ngoµi sè l−îng ®· nhËn theo ®¬n 
gi¸ l−¬ng b×nh th−êng 

- TiÒn l−¬ng tÝnh theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp : h×nh thøc tiÒn l−¬ng nµy ®−îc 
dïng ®Ó tr¶ l−¬ng cho nh÷ng c«ng nh©n phô mµ n¨ng suÊt cña hä cã ¶nh h−ëng lín 
®Õn kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n chÝnh 

- TiÒn l−¬ng kho¸n s¶n 
TiÒn l−¬ng kho¸n gän lµ mét h×nh thøc ph¸t triÓn cao h¬n cña h×nh thøc tr¶ 

l−¬ng s¶n phÈm 
TiÒn l−¬ng kho¸n gän cã mÊy ®Æc ®iÓm kh¸c víi tiÒn l−¬ng tr¶ theo s¶n 

phÈm lµ : 
+ S¶n phÈm cña kho¸n gän cã thÓ cã møc hoµn thiÖn cao h¬n (vÝ dô kho¸n 

theo mét h¹ng môc c«ng tr×nh hay mét c«ng tr×nh) 
+ B¶o ®¶m cho ng−êi lao ®éng liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau h¬n, quan t©m ®Õn 

kÕt qu¶ cuèi cïng h¬n. ë h×nh thøc tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm cã thÓ cßn cã hiÖn 
t−îng bá sãt c«ng viÖc gi¸p ranh do hai ®¬n vÞ lµm, khèi l−îng c«ng viÖc cã thÓ  bÞ 
tÝnh trïng lÆp, ng−êi lµm viÖc tr−íc Ýt quan t©m ®èi ng−êi lµm viÖc tiÕp theo. Víi 
h×nh thøc kho¸n gän nh−îc ®iÓm nµy ®−îc kh¾c phôc vÒ c¬ b¶n 

+ ë h×nh thøc kho¸n gän ph¶i ký hîp ®ång gi÷a c«ng nh©n vµ ng−êi chØ huy 
x©y dùng, trong ®ã chØ râ tr¸ch nhiÖm vµ cã c¸c tÝnh to¸n cô thÓ cho ng−êi lao 
®éng  biÕt tr−íc ®−îc nhiÖm vô ph¶i lµm vµ kho¶n tiÒn ®−îc h−ëng nªn hä ®−îc 
kÝch thÝch vÒ kinh tÕ m¹nh h¬n 

- H×nh thøc kho¸n gän cã thÓ kh¾c phôc ®−îc mét sè nh−îc ®iÓm cña h×nh 
thøc tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm trong viÖc b¶o ®¶m chÊt l−îng vµ tÝnh to¸n khèi 
l−îng vµ tÝnh to¸n khèi l−îng c«ng viÖc ®Ó thanh to¸n 

- H×nh thøc kho¸n gän cã thÓ ¸p dông cho mét c«ng tr×nh mét h¹ng môc 
c«ng tr×nh, mét phÇn viÖc hay mét lo¹i c«ng viÖc riªng lÏ mµ khèi l−îng cña nã 
khã x¸c ®Þnh t¸ch b¹ch 

- §¬n vÞ nhËn kho¸n cã thÓ lµ mét ®¬n vÞ x©y dùng mét tæ ®éi hay mét c¸ nh©n 
c- TiÒn th−ëng 
TiÒn th−ëng cã t¸c dông to lín trong viÖc kÝch thÝch s¶n phÈm 
- NÕu theo thêi gian vµ ®èi t−îng c«ng viÖc ®Ó tÝnh th−ëng, ta cã c¸c lo¹i 

th−ëng h»ng n¨m, th−ëng theo c«ng tr×nh x©y dùng vµ th−ëng theo c«ng viÖc t¸c 
nghiÖp 

Th−ëng h»ng n¨m cã t¸c dông l«i cuèn mäi ng−êi hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m 
vµ hoµn thµnh v−ît møc kÕ ho¹ch. Trong tr−êng hîp nµy doanh nghiÖp ®−îc lîi vÒ 
kho¶n chi phÝ bÊt biÕn tÝnh cho mét s¶n phÈm 
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Th−ëng theo c«ng tr×nh cã t¸c dông ®−a nhanh c«ng tr×nhvµo ho¹t ®éng ®Ó b¶o 
®¶m hîp ®ång víi chñ ®Çu t− vÒ tiÕn ®é thi c«ng vµ gi¶m thiÖt h¹i do ø ®äng vèn s¶n 
xuÊt cña doanh nghiÖp x©y dùng, gi¶m chi phó phô thuéc thêi gian x©y dùng  

Th−ëng theo c«ng viÖc t¸c nghiÖp cã t¸c dông lµm cho ng−êi c«ng nh©n 
th−êng xuyªn c¶i tiÕn kü thuËt vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng 

- NÕu theo c¸c chØ tiªu xÐt th−ëng ta cã c¸c lo¹i th−ëng do rót ng¾n thêi 
gian x©y dùng, do tiÕt kiÖm, do b¶o ®¶m chÊt l−îng, do v−ît møc c¸c chØ tiªu kÕ 
ho¹ch, do ph¸t minh vµ s¸ng chÕ  

d- C¸c kho¶n phô cÊp 
Ngoµi tiÒn th−ëng theo hÖ thèng quy ®Þnh cßn cã c¸c kho¶n phô cÊp sau : 
- Phô cÊp khu vùc cho c¸c n¬i xa x«i, hÎo l¸nh, cã nhiÒu khã kh¨n vµ khÝ hËu xÊu 
- Phô cÊp ®éc h¹i vµ nguy hiÓm cho c¸c nghÒ cã ®iÒu kiÖn lao ®éng cã tiÕp 

xóc víi chÊt ®éc h¹i vµ nguy hiÓm ch−a ®−îc tÝnh vµo thang l−¬ng 
- Phô cÊp tr¸ch nhiÖm ¸p dông ®èi víi nghÒ hay c«ng viÖc ®ßi hái tr¸ch nhiÖm 

cao, hoÆc ph¶i kiÓm nhiÖm c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng phô thuéc chøc n¨ng tån t¹i 
- Phô cÊp lµm thªm cho c¸c ca lµm viÖc ban ®ªm 
- Phô cÊp thu hót ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng chøc, viªn chøc ®Õn lµm ë c¸c 

vïng míi khai ph¸, xa ®Êt liÒn, cã ®iÒu kiÖn sèng vµ lµm viÖc khã kh¨n 
- Phô cÊp ®¾t ®á ¸p dông cho c¸c n¬i cã chØ sè gi¸ sinh ho¹t cao h¬n so víi 

gi¸ b×nh qu©n c¶ n−íc 
- Phô cÊp l−u ®éng ¸p dông cho nh÷ng ng−êi th−êng xuyªn thay ®æi n¬i lµm viÖc 
- Ngoµi ra cßn cã phô cÊp lµm ngoµi giê so víi tiªu chuÈn qui ®Þnh 
7.5. LËp kÕ ho¹ch lao ®éng vµ tuyÓn mé l−u ®éng 
7.5.1. LËp kÕ ho¹ch lao ®éng 
a- Néi dung cña kÕ ho¹ch lao ®éng  
KÕ ho¹ch lao ®éng th−êng bao gåm c¸c bé phËn chÝnh nh− : kÕ ho¹ch vÒ 

nhu cÇu lao ®éng, kÕ ho¹ch n¨ng suÊt lao ®éng, kÕ ho¹ch quÜ tiÒn l−¬ng, kÕ ho¹ch 
®µo t¹o vµ båi d−ìng nghÒ nghiÖp, kÕ ho¹ch c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ sinh 
ho¹t cho c¸n bé, c«ng nh©n lao ®éng 

b- KÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu lao ®éng 
 KÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu lao ®éng ph¶i xuÊt ph¸t tõ khèi l−îng vµ chñng lo¹i 

c«ng viÖc x©y dùng cña kú kÕ ho¹ch, t×nh h×nh lùc l−îng lao ®éng hiÖn cã ë kú kÕ 
ho¹ch, t×nh h×nh vÒ h−u vµ xin th«i viÖc, ®Þnh møc n¨ng suÊt lao ®éng, c¸c nguån 
cung cÊp l©u dµi vµ t¹m thêi vÒ lùc l−îng lao ®éng 

Nhu cÇu lao ®éng cÇn cã ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt cña kú kÕ ho¹ch 
ph¶i lËp cho tõng hîp ®ång x©y dùng, vµ sau ®ã tæng hîp l¹i cho tõng th¸ng, quÝ, 
n¨m. trong kÕ hoach nµy ph¶i chØ râ sè l−îng lao ®éng, c¸c chñng lo¹i lao ®éng, 
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bËc nghÒ yªu cÇu, nguån cung cÊp, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm sö dông, h×nh thøc sö 
dông (l©u dµi hay t¹m thêi theo thêi vô, c¸c h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng ¸p dông) 

Nhu cÇu lao ®éng cÇn bæ sung thªm th× b»ng sè l−îng lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó 
hoµn thµnh nhiÖm vô cña kú kÕ ho¹ch trõ ®i sè l−îng lao ®éng hiÖn cã ë ®Çu kú kÕ 
ho¹ch, céng thªm sè lao ®éng dù kiÕn vÒ h−u hay xin th«i viÖc vµ chuyÓn chç lao 
®éng trong kú kÕ ho¹ch 

§Þnh møc hao phÝ lao ®éng ®Ó tÝnh nhu cÇu vÒ lao ®éng ë ®©y cã thÓ lµ cho mét 
®¬n vÞ c«ng viÖc x©y dùng cô thÓ khi thi c«ng, cã thÓ lµ 1 m2 diÖn tÝch x©y dùng cho 
tõng lo¹i nhµ, cã thÓ lµ cho mét triÖu ®ång gi¸ trÞ dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p cña mét lo¹i 
h×nh x©y dùng nµo ®ã, theo møc ®é chÝnh x¸c yªu cÇu cña viÖc lËp kÕ ho¹ch 

KÕ ho¹ch lao ®éng ph¶i ®−îc lËp cho bé phËn qu¶n lý, cho bé phËn c«ng 
nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ cho c¸c dÞch vô kh¸c 

c- KÕ ho¹ch n¨ng suÊt lao ®éng 
Sau khi th¾ng thÇu hay ®−îc giao thÇu tæ chøc x©y dùng ph¶i lËp biÖn ph¸p 

t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng th× míi cã l·i. KÕ ho¹ch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ph¶i lËp 
cho tõng c«ng tr×nh vµ sau ®ã tæng hîp l¹i cho tõng ®¬n vÞ thêi gian 

C¸c biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cã thÓ lµ do c¶i tiÕn c«ng nghÖ x©y 
dùng, c¶i tiÕn s¶n xuÊt, sö dông c¸c ®ßn bÈy kÝch thÝch vÒ kinh tÕ, c¶i thiÖn ®iÒu 
kiÖn lµm viÖc sinh ho¹t cho ng−êi c«ng nh©n. 

C¸c biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cã thÓ lµ do c¸c bé phËn cã chøc 
n¨ng nghiªn cøu cña doanh nghiÖp ®Ò xuÊt hay do tù ng−êi c«ng nh©n x©y dùng 
nghÜ ra (nhÊt lµ trong tr−êng hîp ¸p dông kiÓu kho¸n gän) 

KÕ ho¹ch n¨ng suÊt lao ®éng th−êng g¾n liÒn víi kÕ ho¹ch nghiªn cøu c¶i 
tiÕn c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp  

NÕu ký hiÖu n¨ng suÊt lao ®éng ë n¨m thø n lµ Pn vµ møc n¨ng suÊt lao 
®éng ë n¨m ®Çu lµ P0, nhÞp t¨ng n¨ng suÊt trung b×nh lµ Kt (tÝnh theo sè thËp ph©n) 
th× ta cã : 

  n
tn KPP .0=   hay n n

t P
P

K
0

=  

d- KÕ ho¹ch quü tiÒn l−¬ng 
Chi phÝ vÒ tiÒn l−¬ng cho c«ng nh©n vµ bé phËn qu¶n lý ph¶i lËp cho tõng 

c«ng tr×nh theo hîp ®ång vµ sau ®ã tæng hîp l¹i cho c¸c ®¬n vÞ thêi gian 
Ngay ë giai ®o¹n tranh thÇu doanh nghiÖp x©y dùng ®· ph¶i b¾t ®Çu x¸c 

®Þnh nhu cÇu tiÒn l−¬ng cho c¸c bé phËn t−¬ng øng vµ sau ®ã ph¶i l¶m chÝnh x¸c 
h¬n cho c¸c giai ®o¹n tiÕp theo 

Víi c«ng tr×nh x©y dùng do vèn ng©n s¸ch cña nhµ n−íc cung cÊp, c¸c ®Þnh 
møc vÒ hao phÝ lao ®éng, c¸c ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®Òu do nhµ n−íc qui ®Þnh. Tõ c¸c 
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®Þnh møc nµy vµ c¸c khèi l−îng c«ng viÖc x©y dùng ph¶i thùc hiÖn ë kú kÕ ho¹ch 
sÏ x¸c ®Þnh ®−îc quÜ l−¬ng cÇn thiÕt cho kú kÕ ho¹ch 

C¸c bé phËn hîp ngµnh cña quÜ l−¬ng th−ëng bao gåm : l−¬ng cu¶ c«ng nh©n trùc 
tiÕp s¶n xuÊt, l−¬ng cña bé m¸y qu¶n lý, trong ®ã chØ râ l−¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp 

ViÖc x¸c ®Þnh quÜ l−¬ng cho bé phËn qu¶n lý cã liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh 
s¶n l−îng hoµ vèn cña doanh nghiÖp x©y dùng vµ tiÒn l−¬ng cho bé m¸y qu¶n lý lµ 
mét nh©n tè cã thÓ ®iÒu chØnh ®Ó ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp hoµ vèn khi doanh 
nghiÖp gÆp ph¶i khã kh¨n 

e- KÕ ho¹ch båi d−êng vµ ®µo t¹o 
Mét doanh nghiÖp muèn kinh doanh cã l·i ph¶i chó ý thÝch ®¸ng ®Õn kÕ 

ho¹ch båi d−ìng vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n cña doanh nghiÖp m×nh 
C¬ cÊu ®éi ngò lao ®éng cña mét doanh nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m nh÷ng tû lÖ vµ 

chØ tiªu nhÊt ®Þnh. VÝ dô tû lÖ gi÷a c¸n bé cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc, ®¹i häc vµ d−íi 
®¹i häc, tû lÖ gi÷a kü s− vµ c«ng nh©n, chØ tiªu tr×nh ®é vµ cÊp bËc thî b×nh qu©n 

C¸c h×nh thøc ®µo t¹o ë ®©y cã thÓ tiÕn hµnh t¹i xÝ nghiÖp (nhÊt lµ ®èi víi 
c«ng nh©n míi häc viÖc) hoÆc göi ®i häc ë c¸c tr−êng, ®µo t¹o cã thÓ dµi h¹n hay 
båi d−ìng ng¾n h¹n 

KÕ ho¹ch nh©n sù cña doanh nghiÖp ph¶i ®Æc biÖt x©y dùng ®éi ngò c¸n bé 
kÕ cËn, cã chÝnh s¸ch tho· ®¸ng ®Ó tuyÓn mé vµ gi÷ l¹i nh÷ng ng−êi cã tr×nh ®é 
chuyªn m«n giái cho doanh nghiÖp m×nh 

7.5.2. TuyÓn mé lao ®éng 
TuyÓn mé lao ®éng ®ñ sè l−îng vµ ®óng chÊt l−îng lµ mét b¶o ®¶m quan 

träng cho sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp  
C¸c nguån tuyÓn mé cã thÓ ë néi bé doanh nghiÖp hay ë c¸c tr−êng vµ c¸c 

doanh nghiÖp kh¸c 
Nguån tuyÓn mé néi bé doanh nghiÖp ®−îc ¸p dông khi cÇn t×m ng−êi ®¶m 

nhËn c¸c chøc vô quan träng trong doanh nghiÖp hiÖn ®ang thiÕu hoÆc ®Ó ®µo t¹o 
mét líp c¸n bé míi cho doanh nghiÖp. LÏ dÜ nhiªn ®Ó tuyÓn mé nh÷ng lo¹i lao 
®éng nµy còng cã thÓ lÊy tõ ngoµi doanh nghiÖp  

TuyÓn mé lao ®éng cã thÓ ®Ó thu n¹p lùc l−îng lao ®éng míi vµo biªn chÕ 
cña doanh nghiÖp, hoÆc chØ ®Ò lµm viÖc theo hîp ®ång ng¾n h¹n 

C¸c h×nh thøc tuyÓn mé cã thÓ lµ thi tuyÓn hoÆc xÐt thu nhËn th«ng qua hå 
s¬ lý lÞch, kÕt hîp víi cuéc nãi chuyÖn thö nghiÖm hay qua thö th¸ch thùc tÕ 

TÊt c¶ nh÷ng ng−êi lµm viÖc cho doanh nghiÖp ph¶i ký hîp ®ång lao ®éng, 
trong ®ã nªu râ quyÒn lîi, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp ®èi víi ng−êi 
lao ®éng 

C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ký hîp ®ång tr−íc víi nh÷ng sinh viÖn ®ang ®−îc 
®µo t¹o ®Ó tuyÓn mé hä sau nµy cho doanh nghiÖp 
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Ch−¬ng 8 : tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ trong 
x©y dùng  

            8.1.Nh÷ng vÊn ®Ò chung  
8.1.1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ  
8.1.1.1. Kh¸i niÖm : 
Khoa häc c«ng nghÖ lµ tæng hîp c¬ së vËt chÊt vµ ph−¬ng ph¸p c«ng nghÖ 

do con ng−êi s¸ng t¹o ra vµ sö dông nã trong qu¸ tr×nh lao ®éng ®Ó t¹o ra cña c¶i 
vËt chÊt cho x· héi. 

TiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ lµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¸c t− 
liÖu lao ®éng vµ ®èi t−îng lao ®éng, ¸p dông c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn vµ 
h×nh thøc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt vµ tæ chøc lao ®éng ë n−íc ta còng nh− trªn thÕ 
giíi. 

8.1.1.2. Ph©n lo¹i tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ 
TiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n biÓu hiÖn ë 

tÊt c¶ c¸c kh©u tõ tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng ®Õn tæ chøc qu¶n lý ngµnh 
x©y dùng. Cô thÓ : 

- Trong lÜnh vùc ®Çu t− : nghiªn cøu dù ¸n, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ x©y dùng  
- Trong lÜnh vùc x©y l¾p : gia cè nÒn, xö lý nÒn mãng, c«ng nghÖ bª t«ng, 

c«ng nghÖ thÐp, c«ng nghÖ cèt pha, dµn gi¸o, xö lý thÊm ... 
- Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt phô trî : s¶n xuÊt vËt liÖu 

vµ cÊu kiÖn x©y dùng, cung øng vËt t− vµ dÞch vô x©y dùng , chÕ t¹o s÷a ch÷a m¸y 
mãc thiÕt bÞ x©y dùng  

- Trong lÜnh vùc trang trÝ hoµn thiÖn, xö lý chèng thÊm, vi khÝ hËu, vËt lý 
kiÕn tróc c«ng tr×nh 

-  Trong lÜnh vùc ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n x©y dùng vµ qu¶n lý x©y dùng  
8.1.2. Vai trß cña tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ  
Vai trß cña tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ trong x©y dùng : 
- Ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ ph¸t 

triÓn c«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng  
- Ph¸t triÓn, hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý kinh tÕ 

trong x©y dùng  
- Gi¶m nhÑ qu¸ tr×nh lao ®éng, dÇn dÇn thay thÕ lao ®éng thñ c«ng b»ng 

m¸y mãc, trªn cë së ®ã t¹o ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn ng−êi lao ®éng 
- N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm hao phÝ lao ®éng, nguyªn nhiªn vËt 

liÖu 
- H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm x©y 

dùng  
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8.1.3. Ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong 

x©y dùng  
- §èi víi m¸y mãc vµ c«ng cô lao ®éng x©y dùng : ph¶i ®Èy m¹nh ¸p dông 

c¬ giíi ho¸, tõng b−íc ¸p dông tù ®éng ho¸ mét c¸ch hîp lý, n©ng cao tÝnh c¬ 
®éng vµ linh ho¹t cña m¸y mãc, ¸p dông c¶i tiÕn, kÕt hîp gi÷a c¸ch ®i tuÇn tù vµ 
c¸ch ®i t¾t ®ãn ®Çu trong ph¸t triÓn c«ng nghÖ x©y dùng  

- §èi víi ®èi t−îng lao ®éng (vËt liÖu vµ kÕt cÊu x©y dùng ) ph¶i ®Èy m¹nh 
viÖc ¸p dông c¸c lo¹t vËt liÖu cã hiÖu qu¶, c¸c lo¹t kÕt cÊu tiÕn bé, nhÊt lµ c¸c lo¹i 
vËt liÖu, kÕt cÊu nhÑ cho phÐp x©y dùng nhanh vµ c¸c lo¹t vËt liÖu cã ®é bÒn cao 
phï hîp víi ®iÒu kiÖn nhiÖt Èm. KÕt hîp tèt gi÷a sö dông vËt liÖu hiÖn ®¹i víi vËt 
liÖu truyÒn thèng, gi÷a ph−¬ng ph¸p ®óc x©y t¹i chç víi ¸p dông kÕt cÊu l¾p ghÐp 
®óc s½n.... 

- §èi víi c«ng nghÖ x©y dùng : trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng ph¶i ®Æc 
biÖt chó ý c¶i tiÕn phÇn cøng cña c«ng nghÖ. Ph¶i chó ý ph¸t triÓn vµ øng dông c¸c 
qui tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng tiªn tiÕn dùa trªn kh¶ n¨ng m¸y mãc, nh©n lùc vµ vËt 
liÖu x©y dùng hiÖn cã. 

Tr−íc m¾t cÇn hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn c¸c c«ng nghÖ x©y dùng truyÒn thèng, 
ph¸t triÓn ®ãn ®Çu mét sè c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh− c«ng nghÖ x©y dùng nhµ cao 
tÇng b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p v¸n khu©n tr−ît, x©y dùng tÇng hÇm nhµ cao tÇng theo 
ph−¬ng ph¸p Top-Down....Chó ý tæ chøc thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p d©y chuyÒn, 
chØ ®¹o tæ chøc theo s¬ ®å m¹ng trong c«ng nghÖ x©y dùng  

- §èi víi c«ng t¸c thiÕt kÕ : cÇn ®Èy m¹ng c«ng t¸c tù ®éng ho¸ trong thiÕt 
kÕ víi sù hæ trî cña tin häc, ¸p dông c¸c thµnh qu¶ tÝnh to¸n trong lÜnh vùc c¬ häc 
x©y dùng, n©ng cao chÊt l−îng cña c«ng t¸c th¨m dß kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ... 

- §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý : cÇn ®Èy m¹nh viÖc ¸p dông tù ®éng ho¸ trong 
qu¶n lÝ, nhÊt lµ ®èi víi kh©u thu nhËn, b¶o qu¶n vµ xö lÝ th«ng tin, chØ ®¹o ®iÒu 
hµnh t¸c nghiÖp..... 

- §èi víi lÜnh vùc tiªu chuÈn vµ qui ph¹m x©y dùng cÇn ph¶i ®−îc tiÕp tôc 
hoµn thiÖn bæ sung cã th¶m kh¶o c¸c tiªu chuÈn vµ quy ph¹m quèc tÕ. 

8.2. Mét sè ®Æc tr−ng cña tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ trong x©y dùng  
8.2.1. C¬ giíi ho¸ trong x©y dùng  
8.2.1.1. Kh¸i niÖm   
C¬ giíi ho¸ lµ sù chuyÓn qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng tõ thñ c«ng sang lao 

®éng b»ng m¸y.  
C¬ giíi ho¸ ®−îc ph¸t triÓn qua 3 giai ®o¹n : 
+ Giai ®o¹n c¬ giíi ho¸ bé phËn  
+ Giai ®o¹n c¬ giíi ho¸ toµn bé  
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+ Giai ®o¹n n÷a tù ®éng vµ tù ®éng ho¸  
8.2.1.2. Ph−¬ng ph¸p c¬ giíi ho¸  
- C¬ giíi ho¸ tèi ®a c¸c c«ng viÖc nÆng nhäc vµ nh÷ng khèi l−îng x©y dùng 

lín tËp trung 
- C¬ giíi ho¸ hîp lý tõng b−íc, tiÕn tíi c¬ giíi ho¸ toµn bé qu¸ tr×nh thi 

c«ng x©y l¾p vµ c«ng t¸c vËn chuyÓn. 
- Phèi hîp chÆc chÏ gi÷a m¸y chuyªn dïng vµ m¸y ®a n¨ng 
- Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thuÇn nhÊt, dÔ tæ chøc sö dông vµ söa ch÷a m¸y mãc 
- Ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn ch¾c vµ ®é tin cËy cña m¸y x©y dùng  
- Ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lÝ vµ tr×nh ®é sö dông con ng−êi 
- Ph¶i ph©n tÝch, so s¸nh vµ lùa chän ph−¬ng ¸n tèi −u ®¶m b¶o chØ tiªu hiÖu 

qu¶ kinh tÕ cao. 
8.2.1.3. C¸c chØ tiªu c¬ giíi ho¸  
a. Møc ®é c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c : 
- Møc ®é c¬ giíi ho¸ cña mét lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p 

%100x
Q

Q
K m

ct =  

- Møc ®é c¬ giíi ho¸ c«ng tr×nh  

   %100x
G

G
K m

m =  

Víi   Qm :  Khèi l−îng c«ng t¸c thi c«ng b»ng m¸y 
 Q   :  Tæng khèi l−îng c«ng t¸c thi c«ng b»ng m¸y vµ thñ c«ng 
 Gm :  Gi¸ trÞ c«ng t¸c x©y l¾p ®−îc thi c«ng b»ng m¸y (®o b»ng tiÒn) 
 G   :  Tæng gi¸ trÞ c«ng t¸c thi c«ng b»ng m¸y vµ thñ c«ng  
b. Møc c¬ giíi ho¸ lao ®éng: 

 %100x
T
T

K m
ld =       vµ     %100x

S
S

K m
ld =  

Víi  Tm : hao phÝ lao ®éng thi c«ng b»ng m¸y (®o b»ng thêi gian) 
 T   : tæng hao phÝ lao ®éng thi c«ng b»ng m¸y vµ thñ c«ng  
 Sm : sè lao ®éng thi c«ng b»ng c¬ giíi 
 S   : tæng sè lao ®éng thi c«ng b»ng c¬ giíi vµ thñ c«ng 
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 Do ®ã : Kct > Kld 

c. Møc trang bÞ c¬ giíi  
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 - Møc trang bÞ c¬ giíi cho lao ®éng : 

  
S
P

K m
tb = (c«ng suÊt thiÕt bÞ / ng−êi) 

 - Møc trang bÞ c¬ giíi ho¸ cho mét ®ång vèn ®Çu t−  

  
V
V

K m
tbv =  

Trong ®ã :Pm : tæng c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ cña ®¬n vÞ 
      Vm : tæng gi¸ trÞ thiÕt bÞ thi c«ng cña ®¬n vÞ 
       V : tæng bèn ®Çu t− cña ®¬n vÞ, gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn l−u ®éng 
8.2.2. ¸p dông c¸c bé phËn kÕt cÊu l¾p ghÐp, x©y l¾p 
8.2.2.1. Kh¸i niÖm vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn  
C¸c bé phËn, kÕt cÊu l¾p ghÐp lµ nh÷ng bé phËn hoÆc cÊu kiÖn cña c«ng 

tr×nh x©y dùng ®−îc chÕ t¹o s¬ bé hoÆc t−¬ng ®èi hoµn chØnh ë mét n¬i kh¸c ngoµi 
hiÖn tr−êng x©y dùng. T¹i hiÖn tr−êng x©y dùng ng−êi ta chØ tiÕn hµnh c«ng t¸c 
®Êt, c«ng t¸c l¾p ghÐp vµ c«ng t¸c hoµn thiÖn 
 Qu¸ tr×nh ¸p dông cÊu kiÖn l¾p ghÐp tr¶i qua 3 giai ®o¹n : 

 - L¾p ghÐp bé phËn : chØ cã mét sè cÊu kiÖn ®¬n gi¶n ®−îc thi c«ng 
b»ng ph−¬ng ph¸p l¾p ghÐp nh− mãng, cét, dÇm ... 

 - L¾p ghÐp toµn bé  : hÇu hÕt c¸c kÕt cÊu cña c«ng tr×nh ®Òu ®−îc thi 
c«ng b»ng ph−¬ng ph¸p l¾p ghÐp. T¹i c«ng tr−êng chØ thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c xö lÝ 
mèi nèi vµ hoµn thiÖn 

 - L¾p ghÐp ë tr×nh ®é cao : l¾p ghÐp c¶ c¨n hé víi møc ®é hoµn thiÖn 
cao trong nhµ m¸y 

8.2.2.2. C¸c chØ tiªu vµ tr×nh ®é ¸p dông l¾p ghÐp 
a. Møc ®é l¾p ghÐp 

 %100lg
lg x

G
G

K =    %100
'
lg'

lg x
G
G

K
vl

=  

Trong ®ã : 
 Glg : gi¸ trÞ cña c¸c cÊu kiÖn thi c«ng b»ng ph−¬ng ph¸p l¾p ghÐp 

(gåm gi¸ trÞ b¶n th©n cÊu kiÖn vµ gi¸ trÞ cña c«ng t¸c l¾p dùng cÊu kiÖn ngoµi hiÖn 
tr−êng c«ng t¸c) 

 G'lg : gi¸ trÞ cÊu kiÖn l¾p ghÐp, kh«ng bao gåm chi phÝ l¾p ghÐp ngoµi 
hiÖn tr−êng x©y l¨p 

 G : tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh 
 Gvl : gi¸ trÞ vËt liÖu trong gi¸ trÞ c«ng tr×nh 
b. Møc hoµn thiÖn c¸c c«ng t¸c x©y l¾p 



Gi¸o tr×nh Kinh TÕ X©y Dùng  Khoa X©y Dùng Thuû Lîi _ Thuû §iÖn 

Chuyªn ngµnh x©y dùng dD & CN                                                             Trang 87 

∞→n  ∞→n  ∞→n ∞→n
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Trong ®ã : Tm : hao phÝ lao ®éng ®Ó chÕ t¹o cÊu kiÖn ®óc s½n trong nhµ m¸y 
        Tht : hao phÝ lao ®éng ®Ó hoµn thiÖn cÊu kiÖn ®ã t¹i hiÖn tr−êng 
c. C¸c th«ng sè l¾p ghÐp  
  - Sè lo¹i cÊu kiÖn l¾p ghÐp 
 - Träng l−îng c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp : tèi ®a, tèi thiÓu vµ trung b×nh 
 - KÝch th−íc c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp :  tèi ®a, tèi thiÓu vµ trung b×nh 
8.2.2.3. HiÖu qu¶ kinh tÕ do ¸p dông kÕt cÊu l¾p ghÐp ®óc s½n 

- Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ ngµnh x©y dùng  
- h¹n chÕ ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt nªn n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng, rót 

ng¾n thêi gian thi c«ng 
- TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, tiÕt kiÖn v¸n khu©n, dµn gi¸o... 
- N©ng cao chÊt l−îng cÊu kiÖn, h¹ gi¸ thµnh x©y l¾p 

 8.3. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®Çu t− kü thuËt míi 
 8.3.1. Quan niÖm vÒ h¹ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p 
 Néi dung chi phÝ trong gi¸ thµnh gåm hai bé phËn lµ chi phÝ bÊt biÕn vµ chi 
phÝ kh¶ biÕn 
 Chi phÝ bÊt biÕn cña doanh nghiÖp trong mét thêi ®o¹n (th−êng lµ mét n¨m) 
lµ lo¹i chi phÝ kh«ng thay ®æi, kh«ng phô thuéc vµo khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt 
ra trong n¨m. VÝ dô chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lý, l·i nî dµi h¹n... TÝnh bÊt biÕn ë 
®©y chØ lµ t−¬ng ®èi vµ gi÷ nguyªn trong mét kho¶n qui m« khèi l−îng s¶n phÈm 
nhÊt ®Þnh trong n¨m. Trong thùc tÕ khi khèi l−îng s¶n xuÊt trong mét n¨m t¨ng lªn 
th× møc chi phÝ bÊt biÕn còng cã thÓ t¨ng lªn. 
 Chi phÝ kh¶ biÕn (biÕn phÝ) tÝnh cho mét thêi ®o¹n lµ lo¹i chi phÝ thay ®æi, 
phô thuéc vµo khèi l−îng c«ng t¸c x©y l¾p lµm ra trong mét thêi ®o¹n. VÝ dô : chi 
phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng theo l−¬ng s¶n phÈm, chi phÝ nhiªn liÖu.... 
 Nh−ng chi phÝ kh¶ biÕn tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th× nã l¹i lµ chi phÝ 
bÊt biÕn (®ã lµ ®Þnh møc vËt t− hay chi phÝ ®Þnh møc) 
 Gäi :  Ztg : Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt hµng lo¹t trong n¨m 
  Z   : gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm 
  P   : Chi phÝ biÕn ®æi tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm 
  F   : chi phÝ cè ®Þnh cña doanh nghiÖp trong n¨m 
  n   : sè l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n¨m 

  Ta cã : Ztg = P x n + F  vµ Z = P + 
n
F

 

         Zlim   =  Plim     +     lim 
n
F

   =  lim P  = f(n) 



Gi¸o tr×nh Kinh TÕ X©y Dùng  Khoa X©y Dùng Thuû Lîi _ Thuû §iÖn 

Chuyªn ngµnh x©y dùng dD & CN                                                             Trang 88 

1Z∆  

2Z∆  

3Z∆  

N

P

II 

III
Z=f(n)

Z 

ZA 

F1 

F2 

0 N1 N 

Z1 

Z2 

 
NhËn xÐt : khi sè s¶n l−îng s¶n phÈm t¨ng    
rÊt nhiÒu (øng víi thêi kú s¶n xuÊt hµng  
lo¹t) th× gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm  
chñ yÕu phô thuéc vµo chi phÝ biÕn ®æi 
P, v× vËy muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn  
ph¶i h¹ thÊp chi phÝ biÕn ®æi. 
 - Vïng I : giai ®o¹n s¶n xuÊt ®¬n  
chiÕc, khi ®ã ∆n1 nhá dÇn ®Õn ∆Z1 lín,  
s¶n phÈm t¨ng kh«ng nhiÒu nh−ng h¹ gi¸ 
thµnh ®−îc nhiÒu, nªn h¹ gi¸ thµnh b»ng  
c¸ch t¨ng sè l−îng s¶n phÈm 
 - Vïng II : giai ®o¹n chuyÓn tiÕp 
khi ®ã cã ∆n2 vµ ∆Z2 t−¬ng ®−¬ng nhau, 
nghÜa lµ viÖc h¹ gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n  
phÈm Ýt phô thuéc vµo viÖc t¨ng sè l−îng s¶n phÈm    1N∆      2N∆     3N∆  

 - Vïng III : giai ®o¹n s¶n xuÊt hµng lo¹t , khi ®ã ∆n3 lín h¬n ∆Z3 nhá, 
nghÜa lµ sè l−îng s¶n phÈm t¨ng rÊt nhiÒu nh−ng gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm h¹ 
Ýt. Do vËy muèn h¹ gi¸ thµnh, th× ®iÒu chñ yÕu lµ cÇn ph¶i gi¶m chi phÝ biÕn ®æi P, 
cßn viÖc t¨ng sè l−îng s¶n phÈm Ýt cã nghÜa. 
 Tr−êng hîp cã nhiÒu ph−¬ng ¸n cÇn so s¸nh, ta cã thÓ tiÕn hµnh nh− sau : 

- Gi¶ thiÕt cã 2 ph−¬ng ¸n víi Ztg1 ≠  Ztg2  P1n + F1 ≠  P2n + F2, ta cÇn t×m 
®iÓm s¶n l−îng c©n b»ng (ký hiÖu lµ nn) 

Do P1≠ P2 vµ F1≠ F2 nªn 2 ®−êng th¼ng Z1(n) vµ Z2(n) giao nhau t¹i ®iÓm nn, 
®iÓm nn t×m ra tõ c«ng thøc sau : 

 P1nn + F1 = P2n2 + F2 
21

12

PP
FF

nn −
−

=→  

X¸c ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ Z1(nn) vµ Z2(n2), tõ ®ã chän ph−¬ng ¸n cã gi¸ thµnh 
nhá h¬n t−¬ng øng víi hai qui m« s¶n xuÊt víi khèi l−îng s¶n xuÊt n tõ 0 nn→ vµ 

tõ ∞→nn   

 
 
 
 
 
 

 

I
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Víi ®å thÞ trªn : 
- Víi qui m« s¶n xuÊt tõ 0  Nn th× PA1 cã gi¸ thµnh nhá h¬n 
- Víi qui m« s¶n xuÊt tõ ∞→nN th× PA2 cã gi¸ thµnh nhá h¬n 

8.3.2. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ  trong viÖc øng dông 
c«ng cô lao ®éng míi 
 Trong tr−êng hîp tæng qu¸t : hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc øng dông c«ng cô 
lao ®éng míi ®−îc ¸p ®o b»ng møc tiÕt kiÖm tæng chi phÝ qui ®æi cña ph−¬ng ¸n  
vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ n¨m do ¸p dông ph−¬ng ¸n kü thuËt míi, x¸c ®Þnh theo c«ng 
thøc sau : 
  F® = Z® + Ex.V® 
  Hn= (F®1 - F®2) x Sn 
Trong ®ã : F® : tæng chi phÝ qui ®æi tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cña ph−¬ng ¸n 
  Z® : gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm lµm ra cña m¸y 
  Ex : hÖ sè hiÖu qu¶ so s¸nh cña ngµnh x©y dùng  
  V® : suÊt vèn ®Çu t− ®Ó mua s¾m thiÕt bÞ hoÆc gi¸ m¸y tÝnh cho mét 
®¬n vÞ s¶n phÈm 
  Hn : hiÖu qu¶ kinh tÕ n¨m do ¸p dông ph−¬ng ph¸p míi 
  Sn : Sè l−îng s¶n phÈm thu ®−îc ¸p dông do ¸p dông c«ng nghÖ míi 
  F®1, F®2 : tæng chi phÝ qui ®æi cña c¸c ph−¬ng ¸n tr−íc vµ sau khi ¸p 
dông c«ng cô lao ®éng míi 
 8.3.3. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ trong viÖc ¸p dông kÕt 
cÊu vµ c«ng nghÖ míi 
 8.3.3.1. TÝnh tæng chi phÝ tÝnh to¸n cho c«ng t¸c x©y l¾p 
  F = (Z hvvxxr TCVETVEH ....) +++±  

Trong ®ã : F : tæng chi phÝ tÝnh to¸n cho c«ng t¸c x©y l¾p sö dông vËt liÖu, kÕt 
cÊu míi ®ang xÐt 
  Z : gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p 
  Hr : hiÖu qu¶ (hay thiÖt h¹i) do rót ng¾n (hay kÐo dµi) thêi gian x©y 
dùng cña ph−¬ng ¸n ®ang xÐt víi ph−¬ng ¸n c¬ së 
  Ex : hÖ sè hiÖu qu¶ tiªu chuÈn cña ngµnh x©y dùng  
  Ev : hÖ sè hiÖu qu¶ tiªu chuÈn cña ngµnh vËt liÖu x©y dùng 
  Vx : vèn ®Çu t− (kÌm theo vèn l−u ®éng cÇn thiÕt) cña tæ chøc x©y dùng  
  Vv :vèn ®Çu t− cho viÖc x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn vµ vËt 
liÖu ®ang xÐt 
  C : chi phÝ sö dông s¶n phÈm x©y dùng  
  Th : Thêi kú tÝnh to¸n chi phÝ sö dông (th−êng lÊy b»ng thêi h¹n thu 
håi vèn ®Çu t− ) 
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  Bd : chi phÝ bÊt biÕn cña ph−¬ng ¸n cã thêi gian x©y dùng kÐo dµi 
h¬n, x¸c ®Þnh  trong dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p 
  Td : thêi gian thi c«ng cña ph−¬ng ¸n cã thêi gian x©y dùng kÐo dµi  
  Tn : thêi gian thi c«ng cña ph−¬ng ¸n cã thêi gian x©y dùng ng¾n h¬n 
 NÕu ph−¬ng ¸n ®ang xÐt  cã thêi gian x©y dùng ng¾n h¬n  so víi ph−¬ng ¸n 
c¬ së th× trÞ sè Hr ph¶i lÊy (-) vµ ng−îc l¹i. 

 Vv tÝnh theo c«ng thøc : 
N

AV
Vv

.0=  

 
  V0 : vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu , cÊu kiÖn míi 
  A : khèi l−îng cÊu kiÖn, vËt liÖu cung cÊp cho ph−¬ng ¸n x©y dùng 
®ang xÐt 
  N : c«ng suÊt s¶n xuÊt n¨m cña nhµ m¸y 
 8.3.3.2. HiÖu qu¶ kinh tÕ n¨m do ¸p dông ph−¬ng ¸n vËt liÖu, kÕt cÊu míi 
   Hn = (F1-F2)xSn2  
 F1,2 : tæng chi phÝ tÝnh to¸n mét ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y l¾p cña ph−¬ng ¸n 1 
 Sn2 : khèi l−îng c«ng t¸c x©y l¾p thùc hiÖn trong n¨m cña ph−¬ng ¸n 2 
 8.4. Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸, so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n øng dông tiÕn bé 
khoa häc - c«ng nghÖ trong x©y dùng  
 Áp dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®· tr×nh bµy ë ch−ơng 2 ®Ó ®¸nh gi¸: 
     - Ph−¬ng ph¸p dïng chØ tiªu tæng hîp kh«ng ®¬n vÞ ®o ®Ó xÕp h¹ng 
ph−¬ng ¸n 
  - Ph−¬ng ph¸p gi¸ trÞ - gi¸ trÞ sö dông 

8.5. C¸c tr−êng hîp so s¸nh theo chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp 
8.5.1. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n øng dông c«ng nghÖ x©y dùng míi víi nhau 
 8.5.1.1. So s¸nh theo gãc ®é lîi Ých cña chñ thÇu x©y dùng  
 a. Tr−êng hîp c¸c ph−¬ng ¸n cã qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®¬n gi¶n vµ thêi gian 
thùc hiÖn ng¾n, Txd < 1 n¨m 
 Tr−êng hîp nµy nªn sö dông chØ tiªu tÜnh cã xÐt ®Õn sù ¶nh h−ëng cña thêi 
gian x©y dùng. C¸c chØ tiªu so s¸nh chñ yÕu 
 a.1. ChØ tiªu chi phÝ min 

  ( )ir

n

i
iii FFHCrTVF min;..

2
1

1
=±+= ∑
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hF≤  

 Víi  F : tæng chi phÝ thùc hiÖn ph−¬ng ¸n 
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  n : sè tµi s¶n thi c«ng (chñ yÕu lµ m¸y x©y dùng ) tham gia vµo qu¸ 
tr×nh thi c«ng 
  Vi : vèn ®Çu t− mua s¾m m¸y thi c«ng thø i (coi nh− gi¸ trÞ b¶n th©n 
m¸y ®ã) 
  Ti : thêi gian tham gia vµo qu¸ tr×nh thi c«ng cña m¸y thø i (th¸ng) 
  ri : l·i suÊt cña nguån vèn ®Çu t− mua s¾m m¸y thi c«ng thø i. L·i 
suÊt nµy tÝnh theo ®¬n vÞ ®o cña m¸y thi c«ng Ti (th−êng tÝnh l·i theo th¸ng). Cã 3 
tr−êng hîp : 
 + NÕu dïng vèn vay ®Ó mua s¾m m¸y th× ri lÊy theo l·i suÊt vay 
 + NÕu dïng vèn tù cã ®Ó mua s¾m m¸y th× ri lÊy theo l·i suÊt tèi thiÓu do 
chñ ®Çu t− lùa chän 
 + NÕu thuª m¸y ®Ó thùc hiÖn th× ri = 0, chi phÝ thuª m¸y tÝnh vµo C (tæng 
chi phÝ qu¸ tr×nh thi c«ng) 
 C : tæng chi phÝ cho qu¸ tr×nh thi c«ng, kÓ c¶ chi phÝ cho c«ng tr×nh t¹m vµ 
chi phÝ di chuyÓn m¸y ®Õn c«ng tr−êng lóc ban ®Çu. (Gåm chi phÝ vËt liÖu, nh©n 
c«ng, sö dông m¸y vµ chi phÝ chung kh«ng kÓ chi phÝ tiÒn tr¶ l·i vèn vay v× chi phÝ 
nµy ®· tÝnh ë trÞ sè ri.Vi ) 
 Fn : chi phÝ b¶o ®¶m ®−îc møc lîi nhuËn dù kiÕn khi ký hîp ®ång 
 Hr : hiÖu qu¶ (hay thiÖt h¹i) do rót ng¾n hay kÐo dµi thêi gian thi c«ng cña 
ph−¬ng ¸n ®ang xÐt so víi ph−¬ng ¸n c¬ së. NÕu ph−¬ng ¸n ®ang xÐt cã thêi gian 
thi c«ng ng¾n h¬n th× Hr lÊy dÊu (-) vµ ng−îc l¹i. 
 C¸c trÞ sè Vi chia 2 v× ë ®©y ¸p dông khÊu hao tuyÕn tÝnh, khÊu hao ®Õn ®©u 
sÏ ®em tr¶ nî ®Õn ®Êy, v× vËy vèn ®Çu t− trung b×nh ph¶i tÝnh tr¶ nî (hoÆc bÞ thiÖt 

h¹i ø ®äng) b»ng 
2

iV
 

 NÕu vèn l−u ®éng cña c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c nhau ®¸ng kÓ (chñ yÕu lµ dù tr÷ 
vËt t−) th× ph¶i céng thªm vµo vèn ®Çu t− mét l−îng vèn l−u ®éng trung b×nh cÇn 
thiÕt nh−ng kh«ng ph¶i chia ®«i vµ l·i suÊt ri lµ l·i suÊt vay vèn l−u ®éng. 
  a.2. ChØ tiªu tæng lîi nhuËn  
   L = D - C - T  max 
 Trong ®ã : D : doanh thu cña ph−¬ng ¸n, thÓ hiÖn ë gi¸ trÞ khèi l−îng ®−îc 
bªn giao nhËn thÇu thanh to¸n 
         C : Tæng chi phÝ cho qu¸ tr×nh thi c«ng 
         T : c¸c lo¹i thuÕ vµ lÖ phÝ ph¶i nép 
   a.3. ChØ tiªu møc doanh lîi cña ®ång vèn ®Çu t−  

   max→=
V
LM L  
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 Ngoµi ra cßn tÝnh chØ tiªu thiÖt h¹i vÒ m«i tr−êng bÐ nhÊt vµ chØ tiªu nép 
thuÕ cho nhµ nø¬c. 
 b. Tr−êng hîp c¸c ph−¬ng ¸n cã qu¸ tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p vµ thêi gian 
x©y dùng dµi, Txd > 1 n¨m 
   Tr−êng hîp nµy ph¶i tÝnh mét sè chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp cã xÐt ®Õn gi¸ 
trÞ tiÒn tÖ theo thêi gian. Víi mçi ph−¬ng ¸n øng dông c«ng nghÖ míi ta lËp mét 
dù ¸n ®Çu t− råi tiÕn hµnh tÝnh to¸n, ph©n tÝch vµ so s¸nh theo c¸c ph−¬ng ¸n ®¸nh 
gi¸ dù ¸n ®Çu t−  
 TÝnh to¸n mét sè chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp :  

b.1. TÝnh tæng chi phÝ qui vÒ thêi ®iÓm ban ®Çu 
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Trong ®ã :  Txd : thêi gian thi c«ng (n¨m) 
  Vt : Vèn ®Çu t− gåm gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng ë n¨m thø t cña 
qu¸ tr×nh thi c«ng. NÕu vèn l−u ®éng cña c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c nhau th× dùa vµo trÞ 
sè Vt mét trÞ sè vèn l−u ®éng trung b×nh cho c¶ qu¸ tr×nh thi c«ng (kh«ng ph¶i chia 
®«i) vµ víi l·i suÊt r, vay vèn l−u ®éng. 
  Ct : chi phÝ cña qu¸ tr×nh thi c«ng ë n¨m thø t ( kh«ng cã chi phÝ tr¶ 
l·i vèn vay) 
  r : l·i suÊt vay tèi thiÓu tÝnh to¸n do nhµ ®Çu t− tù chän 
  r': suÊt thu lîi cña nguån vèn ®Çu t− mua s¾m m¸y. NÕu dïng vèn tù 
cã ®Ó mua s¾m m¸y thi c«ng th× r=r'. NÕu vay vèn ®Ó mua m¸y thi c«ng th× r' lµ l·i 
suÊt vay 
 b.2. ChØ tiªu hiÖu sè thu chi quy vÒ thêi ®iÓm hiÖn t¹i 
Ph−¬ng ¸n ®¸ng gi¸ khi NPV 0≥ , ph−¬ng ¸n tèt nhÊt lµ ph−¬ng ¸n cã NPV = max 
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Trong ®ã :  
 V0 : vèn ®Çu t− mua s¾m m¸y thi c«ng ë thêi ®iÓm b¾t ®Çu thi c«ng (t=0) 
 Bt : doanh thu ë n¨m thø t theo hîp ®ång giao nhËn thÇu 
 Ct : chi phÝ thi c«ng n¨m thø t (kh«ng cã khÊu hao) 
 Vt : vèn ®Çu t− mua s¾m m¸y thi c«ng ë n¨m thø t (nÕu cã) 
 SV :gi¸ trÞ thu håi khai ®µo th¶i m¸y thi c«ng ë n¨m thø t (nÕu cã) 

b.3. ChØ tiªu tæng lîi nhuËn qui vÒ thêi ®iÓm ban ®Çu 
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b.4. ChØ tiªu møc doanh lîi mét ®ång vèn: 
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TrÞ sè Vt x¸c ®Þnh theo 2 c¸ch : 
C¸ch 1 : tÝnh trÞ sè Vt trong ®ã ®· tÝnh trõ gi¸ trÞ cßn l¹i 
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Trong ®ã :  Vit : gi¸ trÞ mua m¸y thi c«ng thø i cho n¨m thø t 
  SVit : gi¸ trÞ thu håi khi ®µo th¶i tµi s¶n thø i 
  Tit : thêi gian tham gia vµo qu¸ tr×nh thi c«ng cña m¸y thø i ë n¨m t 
  n : sè m¸y thi c«ng ë n¨m thø t 
Theo c¸ch tÝnh nµy th× tÊt c¶ c¸c trÞ sè SVt trong c«ng thøc tÝnh NPV ®Òu v¾ng mÆt 

C¸ch 2 : tÝnh riªng chi phÝ ®Çu t− mua s¾m m¸y vµ gi¸ trÞ cßn l¹i khai ®µo 
th¶i m¸y ra khái qu¸ tr×nh thi c«ng 
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trong ®ã : Vit : gi¸ trÞ mua m¸y thø i ®Ó ®−a vµo qu¸ tr×nh thi c«ng ë n¨m thø t 
 §èi víi m¸y cò : Vit lÊy b»ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña m¸y theo gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i 
víi gi¸ thÞ tr−êng ë n¨m thø t 
 §èi víi m¸y míi : Vit lÊy b»ng gi¸ trÞ ban ®Çu cña m¸y t¹i thêi ®iÓm ®−a 
m¸y vµo thi c«ng 
    Vibt : gi¸ cña m¸y thø i ë n¨m m¸y bÞ ®−a ra khái qu¸ tr×nh thi c«ng ®−îc 
®¸nh gi¸ l¹i ë thêi ®iÓm t theo gi¸ thÞ tr−êng. 
 NÕu cã nhiÒu m¸y cïng tham gia th× ta tÝnh riªng tõng m¸y råi tæng hîp l¹i. 
Khi ®ã gi¸ trÞ ph©n bè cña m¸y ph¶i ®Æt t¹i thêi ®iÓm ®−a m¸y vµo sö dông vµ 
kh«ng cÇn tÝnh ®Õn gi¸ trÞ thu håi cña m¸y khi m¸y ra khái qu¸ tr×nh thi c«ng. 
  8.5.1.2. So s¸nh theo gãc ®é lîi Ých cña chñ ®Çu t−  
 ViÖc thiÕt kÕ c«ng nghÖ vµ tæ chøc x©y dùng chñ yÕu do c¸c nhµ thÇu x©y 
dùng lËp vµ ®−îc tr×nh bµy víi chñ ®Çu t− khi tham gia tranh thÇu. Nh−ng ngay ë 
b−íc thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ kÕt cÊu x©y dùng th× vÊn ®Ò vÒ c«ng nghÖ x©y dùng ®· 
®−îc ®Ò cËp ®Õn chñ ®Çu t− vµ vÊn ®Ò nµy cã liªn quan chÆc chÏ ®Õn chØ tiªu thêi 
gian x©y dùng, chÊt l−îng vµ gi¸ thµnh x©y dùng sau nµy. 
 Khi so s¸nh theo gãc ®é lîi Ých cña m×nh ®Ó chän ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ vµ 
tæ chøc x©y dùng th× chñ ®Çu t− chØ quan t©m ®Õn c¸c chØ tiªu sau : thêi gian thi 
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c«ng, chi phÝ, chÊt l−îng thi c«ng, an toµn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng. ViÖc so s¸nh 
ph−¬ng ¸n chØ s¶y ra khi mét ph−¬ng ¸n cã chi phÝ lín h¬n nh−ng thêi gian thi 
c«ng ng¾n h¬n so víi ph−¬ng ¸n kia. Chñ ®Çu t− sÏ chän ph−¬ng ¸n cã thêi gian 
thi c«ng ng¾n h¬n nh−ng l¹i cã chi phÝ lín h¬n nÕu ®iÒu kiÖn sau tho¶ thuËn : 
  Cn - Hr < Cd víi Tn < Td vµ Cn > Cd 
 Trong ®ã : 
 Tn; Td : thêi gian x©y dùng cö ph−¬ng ¸n cã thêi gian x©y dùng ng¾n vµ dµi 
 Cn; Cd : chi phÝ x©y dùng cña ph−¬ng ¸n cã thêi gian x©y dùng ng¾n vµ dµi 
 Hr : HiÖu qu¶ do rót ng¾n thêi gian x©y dùng cña chñ ®Çu t−, bao gåm : 
      + Sím nhËn ®−îc mét kho¶n lîi nhuËn do sím ®−a c«ng tr×nh vµo 
sö dông (Hl) 
      + Sím tho· m·n mét sè nhu cÇu cña x· héi vµ nÒn kinh tÕ quèc 
d©n (hiÖu qu¶ kinh tÕ -  x· héi)  
      + Gi¶m mét sè chi phÝ bÊt biÕn phô thuéc vµo thêi gian x©y dùng 
cã liªn quan ®Õn chñ ®Çu t− (Hb) 
      + Gi¶m thiÖt h¹i do ø ®äng vèn vµ tiÒn tr¶ l·i vèn vay ®Ó x©y dùng 
c«ng tr×nh (Hv)  
      + b¶o ®¶m ®−îc thêi c¬ kinh doanh 
 Trong c¸c hiÖu qu¶ kÓ trªn cã c¸c hiÖu qu¶ kh«ng thÓ l−îng ho¸ ®−îc, trõ 
hiÖu qu¶ Hl ; Hb ; Hv. Do ®ã : Hr = Hl + Hb + Hv 
 a. TÝnh Hl : Hl = Vs.E0.(Td-Tn) 
 Trong ®ã :  
  Vs : vèn ®Çu t− phÇn sím ®−îc ®−a vµo sö dông, thÓ hiÖn tû lÖ % huy 
®éng c«ng suÊt thiÕt kÕ. 
  E0 : HÖ sè hiÖu qu¶ tiªu chuÈn cña ngµnh ®Çu t− (% n¨m) 

 b. TÝnh Hb :  )1(
d

n
db T

T
BH −=  

 Trong ®ã : Bd : chi phÝ bÊt biÕn phÇn cã phô thuéc vµo thêi gian x©y dùng 
c«ng tr×nh cã liªn quan ®Õn chñ ®Çu t−  
 c. TÝnh Hv :  Hv = (Vd - V0d) - (Vn - V0n) 
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 Trong ®ã :  
Vd : tæng vèn ®Çu t− cña ph−¬ng ¸n cã thêi gian x©y dùng dµi, gåm vèn gèc 

céng vèn thiÖt h¹i ø ®äng vèn vµ tiÒn tr¶ l·i 
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Vn : tæng vèn ®Çu t− cña ph−¬ng ¸n cã thêi gian x©y dùng ng¾n, gåm vèn 
gèc céng vèn thiÖt h¹i ø ®äng vèn vµ tiÒn tr¶ l·i 

V0d : tæng vèn ®Çu t− gèc (gåm vèn tù cã vµ vèn vay) cña ph−¬ng ¸n cã thêi 
gian x©y dùng dµi 

V0n : tæng vèn ®Çu t− gèc (gåm vèn tù cã vµ vèn vay) cña ph−¬ng ¸n cã thêi 
gian x©y dùng ng¾n 
 Vid, Vin : vèn gèc tù cã bá ra ë thêi ®iÓm i hoÆc nî gèc ë thêi ®iÓm ®i vay 
n¨m thø i n¨m thø i cña ph−¬ng ¸n cã thêi gian x©y dùng dµi vµ ph−¬ng ¸n cã thêi 
gian x©y dùng ng¾n 
 t : thêi ®iÓm bá vèn tù cã hay thêi ®iÓm ®i vay víi sè vèn Vi tÝnh tõ lóc b¾t 
®Çu x©y dùng ®Õn thêi ®iÓm i 
 r : møc thiÖt h¹i do ø ®äng vèn hay l·i suÊt vèn vay. 
 8.5.2. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n m¸y x©y dùng  

8.5.2.1.So s¸nh theo gãc ®é lîi Ých cña nhµ thÇu x©y dùng  
a. Tr−êng hîp so s¸nh ph−¬ng ¸n khi so s¸nh m¸y x©y dùng  
§Ó so s¸nh ph−¬ng ¸n m¸y, nhµ thÇu x©y dùng ph¶i lËp dù ¸n mua s¾m m¸y 

cho mét sè ph−¬ng ¸n ®Ó lùa chän. NÕu chØ cã 1 ph−¬ng ¸n th× ph¶i tÝnh to¸n ®Ó 
x¸c ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ cña ph−¬ng ¸n 

Khi ph©n tÝch tµi chÝnh còng sö dông nhãm chØ tiªu tÜnh (nh− chi phÝ cho 
mét s¶n phÈm, lîi nhuËn cho mét s¶n phÈm cña m¸y lín, doanh lîi cho mét ®ång 
vèn ®Çu t−, thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t−) vµ nhãm chØ tiªu ®éng (nh− chØ tiªu hiÖn 
gi¸ cña hiÖu sè thu chi NPV, suÊt thu lîi néi t¹i IRR, tØ sè thu chi B/C) còng nh− 
nhãm chØ tiªu an toµn tµi chÝnh. 

Khi ph©n tÝch kinh tÕ-x· héi còng dïng c¸c chØ tiªu nh− gi¸ trÞ s¶n phÈm gia 
t¨ng, møc ®ãng thuÕ, b¶o vÖ m«i tr−êng... 

Khi so s¸nh gi÷a ph−¬ng ¸n nhËp khÈu vµ mua m¸y néi ®Þa còng ¸p dông 
nhãm chØ tiªu võa kÓ trªn, nh−ng ph¶i tÝnh thªm c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn hîp 
t¸c quèc tÕ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã) cho ph−¬ng ¸n nhËp khÈu, còng nh− 
ph¶i tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ do tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ....cho ph−¬ng ¸n mua m¸y néi ®Þa. 

b. Tr−êng hîp so s¸nh m¸y x©y dùng ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh thi c«ng 
V× yÕu tè m¸y x©y dùng g¾n liÒn víi c«ng nghÖ x©y dùng nªn ph−¬ng ph¸p 

so s¸nh còng t−¬ng tù nh− "So s¸nh theo gãc ®é lîi Ých cña chñ ®Çu t− ", nh−ng ë 
c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n chØ tiªu vèn ®Çu t− cho m¸y thi c«ng chØ kÓ ®Õn vèn ®Çu t− 
mua s¾m m¸y x©y dùng vµ chØ tiªu chi phÝ cho thi c«ng chØ tÝnh ®Õn chi phÝ sö 
dông m¸y x©y dùng  

Tr−êng hîp so s¸nh gi÷a ph−¬ng ¸n tù mua s¾m vµ ®i thuª m¸y ®Ó thùc hiÖn 
qu¸ tr×nh thi c«ng : 



Gi¸o tr×nh Kinh TÕ X©y Dùng  Khoa X©y Dùng Thuû Lîi _ Thuû §iÖn 

Chuyªn ngµnh x©y dùng dD & CN                                                             Trang 96 

+ Tr−êng hîp mua s¾m m¸y ®Ó thi c«ng : cã −u ®iÓm lµ doanh 
nghiÖp chñ ®éng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 
Nh−îc ®iÓm lµ ph¶i bá tiÒn ®Ó mua m¸y, ®Ó b¶o d−ìng, b¶o qu¶n vµ qu¶n lý m¸y, 
g©y thiÖt h¹i ø ®äng vèn trong thêi gian m¸y chê viÖc. 

Khi mua s¾m m¸y thi c«ng, doanh nghiÖp ph¶i lËp nhiÒu dù ¸n ®Çu t− mua 
s¾m m¸y, ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän ph−¬ng ¸n theo néi dung 
vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kinh tÕ ®Çu t−  

+ Tr−êng hîp thuª m¸y ®Ó thi c«ng: cã c¸c −u ®iÓm lµ doanh nghiÖp 
kh«ng ph¶i bá tiÒn ra ®Ó mua m¸y nªn kh«ng ø ®äng vèn trong thêi gian m¸y chê 
viÖc, gi¶m chi phÝ b¶o d−ìng, b¶o qu¶n vµ qu¶n lý m¸y. Nh−îc ®iÓm : doanh 
nghiÖp bÞ h¹n chÕ trong viÖc chñ ®éng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kh«ng t¹o ®−îc søc 
m¹nh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp  

Khi so s¸nh ph−¬ng ¸n øng dông m¸y x©y dùng vµo mét qu¸ tr×nh thi c«ng 
cô thÓ cÇn ph©n biÖt hai tr−êng hîp : qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ng¾n, ®¬n gi¶n vµ qu¸ 
tr×nh c«ng nghÖ dµi, phøc t¹p. 

8.5.2.2. So s¸nh theo gãc ®é cña chñ ®Çu t−  
ViÖc lùa chon ph−¬ng ¸n m¸y x©y dùng chñ yÕu lµ do nhµ thÇu x©y dùng 

tiÕn hµnh ®Ó tham gia tranh thÇu vµ sau ®ã chñ ®Çu t− sÏ quyÕt ®Þnh lùa chän chñ 
thÇu x©y dùng. Tuy nhiªn ngay ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ kÕt cÊu x©y dùng 
vÊn ®Ò lùa chän m¸y x©y dùng còng ®· ®−îc dù kiÕn. ViÖc so s¸nh ph−¬ng ¸n m¸y 
x©y dùng theo gãc ®é lîi Ých cña chñ ®Çu t− còng t−¬ng tù nh− môc 8.5.1.2. 

8.5.3. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n vËt liÖu vµ kÕt cÊu x©y dùng  
8.5.3.1. So s¸nh theo lîi Ých cña nhµ thÇu x©y dùng  
ViÖc lùa chän vËt liÖu hay kÕt cÊu x©y dùng nµo ®ã lµ do chñ ®Çu t− quyÕt 

®Þnh th«ng qua thiÕt kÕ vµ kh«ng phô thuéc vµo nhµ thÇu x©y dùng  
Nhµ thÇu x©y dùng chØ tÝnh ®Õn nh©n tè vËt liÖu vµ kÕt cÊu x©y dùng khi 

quyÕt ®Þnh tham gia ®Êu thÇu. NÕu ph−¬ng ¸n vËt liÖu hay kÕt cÊu x©y dùng gÆp 
khã kh¨n (kh«ng høa hÑn mét lîi Ých tho· ®¸ng, g©y khã kh¨n cho thi c«ng, khã 
b¶o ®¶m thêi gian x©y dùng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t−, khã b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn 
lµm chñ ®Çu t− gi¶m chi phÝ x©y dùng, khã b¶o ®¶m chÊt l−îng x©y dùng hoÆc nhµ 
thÇu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é thi c«ng ) th× nhµ th©ï cã thÓ quyÕt ®Þnh kh«ng 
tham gia tranh thÇu n÷a. 

Riªng trong tr−êng hîp ¸p dông h×nh thøc tæng thÇu (ch×a kho¸ trao tay) mµ 
tæ chøc x©y dùng lµm tæng thÇu ph¶i thùc hiÖn c¶ kh©u thiÕt kÕ c«ng tr×nh, th× viÖc 
so s¸nh cña nhµ thÇu x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh theo hai gãc ®é : lîi Ých cña chñ thÇu 
x©y dùng vµ lîi Ých cña chñ ®Çu t− ®Ó tr×nh chñ ®Çu t− xÐt duyÖt dù ¸n. 

8.5.3.2. So s¸nh theo gãc ®é lîi Ých cña chñ ®Çu t−  
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Chñ ®Çu t− lµ ng−êi sö dông c«ng tr×nh l©u dµi sau nµy nªn viÖc lùa chän 
ph−¬ng ¸n vËt liÖu vµ kÕt cÊu ®èi víi chñ ®Çu t− lµ rÊt quan träng.  

Cã c¸c chØ tiªu so s¸nh : 
- Chi phÝ hîp lÝ  
- B¶o ®¶m thêi gian x©y dùng theo yªu cÇu cña c«ng tr×nh 
- DÔ dµng c¶i t¹o, söa ch÷a trong t−¬ng lai    
- T¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho thi c«ng x©y dùng, b¶o ®¶m an toµn trong x©y 

dùng vµ b¶o vÖ m«i tr−êng. 
C¸c tr−êng hîp so s¸nh : 
- Khi c¸c ph−¬ng ¸n cã chi phÝ kh¸c nhau vµ chÊt l−îng sö dông kh¸c nhau, th× 

viÖc xem xÐt mét c¸ch chÝnh x¸c ph¶i so s¸nh theo ph−¬ng ph¸p gi¸ trÞ - gi¸ trÞ sö dông  
- NÕu mét ph−¬ng ¸n cã mét chi phÝ ®¾t h¬n nh−ng thêi gian thi c«ng ng¾n 

h¬n th× ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n lùa chon ph−¬ng ¸n còng t−¬ng tù nh− mùc 8.5.1.2. 
- NÕu c¸c ph−¬ng ¸n cã c¸c chØ tiªu chi phÝ, chÊt l−îng vµ thêi gian x©y 

dùng kh¸c nhau th× viÖc so s¸nh trë nªn phøc t¹p. 
8.6. C«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng  
8.6.1.Kh¸i niÖm vÒ c«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng  
C«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng lµ qu¸ tr×nh biÕn s¶n xuÊt x©y dùng ®−îc thùc 

hiÖn chñ yÕu b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng lµ chÝnh thµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y 
dùng ®−îc thùc hiÖn b»ng ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp. §Æc tr−ng cña 
cña tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng bao gåm : 

- Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ cña qu¸ tr×nh thi c«ng vµ vËn chuyÓn kÕt hîp víi tù 
®éng ho¸ 

- Ph−¬ng ph¸p thi c«ng tiªn tiÕn 
- C«ng x−ëng ho¸ s¶n xuÊt vËt liÖu 
- Tiªu chuÈn ho¸, thèng nhÊt ho¸ vµ ®Þnh h×nh ho¸ c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng  
- Tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ qu¶n lý kinh tÕ x©y dùng tiªn tiÕn. C¸c h×nh thøc tËp 

trung ho¸, liªn hiÖp ho¸ trong x©y dùng ph¸t triÓn cao h¬n. 
- T¹o thµnh mét hÖ thèng c«ng nghiÖp khÐp kÝn gi¶m bít sù ¶nh h−ëng cña 

thiªn nhiªn. 
C«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi ph¸t triÓn ngµnh 

x©y l¾p mµ cßn ph¶i g¾n liÒn víi viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh kh¸c nh− vËt liÖu, kÕt 
cÊu x©y dùng, m¸y x©y dùng, c¸c tæ chøc t− vÊn x©y dùng , tµi chÝnh, ng©n hµng.... 

8.6.2. C¸c h×nh thøc c«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng   
HiÖn nay cã 3 h×nh thøc c«ng nghiªp ho¸ x©y dùng  
8.6.2.1. H×nh thøc ®óc x©y t¹i chç (c«ng nghiÖp ho¸ hë) 
Theo h×nh thøc nµy mäi c«ng viÖc h×nh thµnh kÕt cÊu x©y dùng ®Òu tiÕn 

hµnh t¹i ch©n c«ng tr×nh (chñ yÕu lµ c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng toµn khèi vµ x©y 
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t−êng t¹i chç). Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ x©y dùng cã thÓ ®¹t cao nhê c¸c m¸y mãc, 
thiÕt bÞ thi c«ng, tr×nh ®é tæ chøc thi c«ng cao. 

¦u ®iÓm : kh«ng ph¶i ®Çu t− chÕ t¹o c¸c nhµ m¸y chÕ t¹o cÊu kiÖn ®óc s½n, 
®¶m b¶o ®é bÒn ch¾c cña kÕt cÊu c«ng tr×nh cao h¬n do kh«ng cã mèi nèi, linh 
ho¹t h¬n trong viÖc t¹o d¸ng, chi phÝ vËn chuyÓn vµ chi phÝ x©y l¾p cã thÓ rÎ h¬n. 

Nh−îc : ¶nh h−ëng nhiÒu bëi thêi tiÕt, thêi gian x©y dùng kÐo dµi, sè l−îng 
c«ng nh©n vµ m¸y mãc thi c«ng trªn c«ng tr−êng lín, ®ßi hái tr×nh ®é tæ chøc s¶n 
xuÊt cao. Hao hôt vËt liÖu lín h¬n so víi ph−¬ng ph¸p thi c«ng c«ng nghiÖp ho¸ 
kÝn, dÔ g©y « nhiÔm m«i tr−êng. 

¸p dông phï hîp cho c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh c«ng céng. 
8.6.2.2. H×nh thøc C«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng kiÓu kÝn: 
Theo h×nh thøc nµy, phÇn lín c¸c c«ng viÖc h×nh thµnh kÕt cÊu x©y dùng 

®Òu ®−îc chÕ t¹o s½n ë nhµ m¸y hoÆc cã thÓ chÕ biÕn s½n ë gÇn c«ng tr×nh nhê c¸c 
thiÕt bÞ l−u ®éng. Do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng t¹i hiÖn tr−êng chØ chuyªn thùc 
hiÖn l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn ®· ®−îc chÕ t¹o s½n trong nhµ m¸y víi tr×nh ®é c¬ giíi 
ho¸ cao. C¸c kÕt cÊu ®−îc chÕ t¹o s½n ë ®©y cã thÓ lµ bª t«ng cèt thÐp, gç, kÕt cÊu 
thÐp. Møc c¬ giíi ho¸ ë h×nh thøc nµy th−êng cao. 

¦u ®iÓm : rót ng¾n thêi gian thi c«ng t¹i hiÖn tr−êng do gi¶m bít thêi gian 
gi¸n ®o¹n kü thuËt vµ gi¶m bít khèi l−îng c«ng viÖc ph¶i lµm t¹i hiÖn tr−êng thi 
c«ng. Kh¾c phôc ®Õn møc cao nhÊt ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt, do ®ã qu¸ tr×nh x©y 
dùng ®−îc tiÕn hµnh chñ ®éng h¬n. C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng x©y dùng. Lµm 
cho s¶n xuÊt x©y dùng ngµy cµng s¸t gÇn víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt æn ®Þnh trong nhµ 
m¸y vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm gi¸ thµnh 

Nh−îc ®iÓm :ph¶i ®Çu t− lín ®Ó x©y dùng c¸c nhµ m¸y chÕ t¹o cÊu kiÖn ®óc 
s½n, ph¶i mua s¾m nh÷ng thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®Ó vËn chuyÓn cÊu kiÖn vµ chi phÝ vËn 
chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh cã thÓ lín h¬n. §é bÒn ch¾c cña c«ng tr×nh cã thÓ kÐm 
h¬n ph−¬ng ph¸p thi c«ng t¹i chç. H¹n chÕ tÝnh linh ho¹t trong viÖc t¹o h×nh c«ng 
tr×nh. 

¸p dông phï hîp cho c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. 
8.6.2.3. H×nh thøc kÕt hîp 
Theo h×nh thøc nµy, ph−¬ng ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh chñ yÕu vÉn tiÕn hµnh 

ngoµi hiÖn tr−êng cã khuynh h−íng c«ng nghiÖp ho¸ hë nh−ng cã kÕt hîp viÖc sö 
dông mét sè cÊu kiÖn l¾p ghÐp mµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng c«ng tr×nh. 
HiÖn nay h×nh thøc nµy ®−îc ¸p dông phæ biÕn. 

¦u, nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ kÕt hîp nh÷ng −u ®iÓm cña hai 
h×nh thøc trªn vµ kh¾c phôc ®−îc nh÷ng nh−îc ®iÓm t−¬ng øng. 
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Ch−¬ng 10 : vèn vµ ®Çu t− cña c¸c doanh 
nghiÖp x©y dùng  

            10.1. Vèn cña doanh nghiÖp x©y dùng   
10.1.1. Kh¸i niÖm vµ néi dung cña vèn s¶n xuÊt - kinh doanh 
Theo nghÜa réng : vèn cña doanh nghiÖp lµ tÊt c¶ c¸c nguån lùc nh− : 

nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ, nhµ x−ëng s¶n xuÊt, nh©n lùc, th«ng tin, uy tÝn cña doanh 
nghiÖp ®−îc sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®Ó sinh lêi. 

Theo tÝnh chÊt ho¹t ®éng vµ nghÜa hÑp : vèn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp bao 
gåm hai bé phËn chÝnh : vèn cè ®Þnh vµ vèn l−u ®éng 

Theo h×nh thøc tån t¹i : vèn cña doanh nghiÖp x©y dùng bao gåm : vèn d−íi 
d¹ng hiÖn vËt (tµi s¶n cè ®Þnh s¶n xuÊt vµ mét bé phËn cña vèn l−u ®éng), vèn ®iÒu 
lÖ vµ vèn d−íi d¹ng kh¸c nh− nh©n phiÕu, nh·n hiÖu, th«ng tin.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1.2. Vèn cè ®Þnh s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng  
10.1.2.1. Kh¸i niÖm  
Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp  
Trong qu¸ tr×nh  s¶n xuÊt - kinh doanh vèn cña doanh nghiÖp ph¶i tr¶i qua 

c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt vµ l−u th«ng. Tuú thuéc vµo tÝnh chÊt tham gia vµo qu¸ tr×nh 
s¶n xuÊt vµ h×nh thøc chuyÓn gi¸ trÞ cña chóng vµo s¶n phÈm mµ ng−êi ta ph©n ra 
thµnh vèn cè ®Þnh hay vèn l−u ®éng 

Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp x©y dùng gi÷ chøc n¨ng cña t− liÖu l−u 
®éng, chóng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhiÒu chu kú, sau mçi chu kú s¶n 
xuÊt mét bé phËn gi¸ trÞ cña nã ®−îc chuyÓn dÇn vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm d−íi h×nh 
thøc khÊu hao, nh−ng h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu t−¬ng ®èi kh«ng thay ®æi  

Vèn l−u ®éng lµ mét bé phËn vèn cña doanh nghiÖp x©y dùng lµm chøc 
n¨ng cña §TL§, sau khi hoµn thµnh mét chu kú s¶n xuÊt th× §TL§ bÞ biÕn ®æi 

Tµi s¶n cña doanh nghiÖp

Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n l−u ®éng 

TSC§ phi s¶n xuÊt TSC§  s¶n xuÊt TS l−u ®éng Vèn l−u ®éng

Tµi s¶n s¶n xuÊt doanh nghiÖp
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hoµn toµn vÒ h×nh th¸i vËt chÊt vµ bÞ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ cña nã vµo s¶n phÈm 
(trõ vèn l−u th«ng) 

Theo qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh  th× ... 
10.1.2.2.Néi dung, thµnh phÇn, ®Æc ®iÓm cña vèn cè ®Þnh s¶n xuÊt - kinh 

doanh x©y dùng  
a. Néi dung, thµnh phÇn 
Vèn cè ®Þnh s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng cã thÓ ®−îc xem xÐt ë c¸c gèc 

®é kh¸c nhau: 
- Theo c¸c giai ®o¹n cña s¶n xuÊt - kinh doanh : vèn cè ®Þnh cã thÓ lµ kh©u 

mua s¾m t− liÖu s¶n xuÊt ban ®Çu, cña kh©u s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ cña kh©u tiªu thô 
s¶n phÈm  

- ë kh©u s¶n xuÊt chÕ biªn : vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp x©y dùng cã thÓ 
lµ cña khu vùc s¶n xuÊt chÝnh (x©y l¾p) hoÆc ë kh©u s¶n xuÊt phô 

- Vèn cè ®Þnh cã thÓ thuéc thµnh phÇn tÝch cùc (m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng) 
cã thÓ thuéc phÇn thô ®éng (®−êng s¸, cÇu cèng, l¸n tr¹i t¹m cho thi c«ng) 

- Theo së h÷u : vèn cè ®Þnh cã thÓ thuéc nhµ n−íc cÊp ban ®Çu (®èi víi 
doanh nghiÖp nhµ n−íc), cã thÓ do quü tÝch luü cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp mµ 
cã, cã thÓ lµ m¸y mãc ®i thuª ®Ó tù sö dông, hoÆc do nguån vèn liªn doanh mµ cã. 

- NÕu kÕt hîp theo c«ng dông vµ tÝnh chÊt cô thÓ : th× thµnh phÇn cña vèn cè 
®Þnh s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp  x©y dùng gåm cã : 

 + Thø nhÊt : phÇn thiÕt bÞ vµ m¸y mãc ®ãng vai trß c«ng cô lao ®éng 
cña khu vùc s¶n xuÊt chÝnh x©y l¾p, cña khu vùc s¶n xuÊt phô, cña khu vùc s¶n 
xuÊt phô trî, cña c«ng viÖc vËn t¶i cung øng, c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, c¸c thiÕt bÞ 
phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý 

 + Thø hai : phÇn nhµ x−ëng (kh«ng kÓ thiÕt bÞ bªn trong) chñ yÕu lµ 
cña kh©u s¶n xuÊt phô vµ phô trî cña c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt - kinh doanh kh¸c vµ 
mét sè c«ng tr×nh t¹m ®Æc biÖt. 

b. §Æc ®iÓm  
- V× tµi s¶n cè ®Þnh trong x©y dùng lµ c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ kh«ng cÇn cã 

nhµ x−ëng kiªn cè bao che, nªn phÇn gi¸ trÞ thiÕt bÞ m¸y mãc lín chiÕm tû lÖ lín 
trong tµi s¶n cña doanh nghiÖp còng nh− lín h¬n nhiÒu so víi c¸c ngµnh kh¸c nhau 

- V× tµi s¶n cè ®Þnh trong x©y dùng phÇn lín lµ m¸y mãc l−u ®éng nªn phÇn 
gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh tù vµ m¸y mãc thiÕt bÞ tù di chuyÓn so víi 

∑ MMTB
TSCDG th−êng lín h¬n c¸c ngµnh kh¸c 

- C¬ cÊu cña tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp x©y dùng phô thuéc vµo 
nhiÒu nh©n tè nh− lo¹i h×nh x©y dùng, tr×nh ®é tËp trung, chuyªn m«n ho¸ x©y 
dùng vµ lu«n biÕn ®éng 
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- Trong ®iÒu kiÖn c¸c tæ chøc chuyªn cho thuª m¸y x©y dùng xuÊt hiÖn phæ 
biÕn th× gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp x©y dùng sÏ gi¶m ®i ®¸ng kÓ. 

10.1.2.3. Hao mßn, khÊu hao, ®¸nh gi¸ vµ c¸c h×nh thøc t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n 
cè ®Þnh 

a. Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 
- Hao mßn h÷u h×nh tµi s¶n cè ®Þnh xÐt theo gãc ®é kü thuËt (gäi t¾t lµ hao 

mßn h÷u h×nh kü thuËt) lµ sù thay ®æi h×nh d¸ng bªn ngoµi vµ cÊu t¹o vËt chÊt bªn 
trong cña tµi s¶n cè ®Þnh do t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh sö dông vµ cña m«i tr−êng tù 
nhiªn. Do ®ã gi¸ trÞ sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh nh− c«ng suÊt, ®é bÒn bÞ gi¶m ®i 

- Hao mßn h÷u h×nh tµi s¶n cè ®Þnh xÐt theo gãc ®é kinh tÕ (gäi t¾t lµ hao 
mßn kinh tÕ) lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÇn gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh vµo s¶n phÈm do nã 
lµm ra tuú theo møc ®é gi¶m gi¸ trÞ sö dông ban ®Çu cña tµi s¶n cè ®Þnh do hao 
mßn kü thuËt g©y nªn 

- Hao mßn v« h×nh tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ (gäi t¾t lµ hao 
mßn v« h×nh kinh tÕ). Hao mßn v« h×nh tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cã liªn quan g× ®Õn 
hao mßn h÷u h×nh tµi s¶n cè ®Þnh mµ chñ yÕu lµ do thiÕt bÞ kü thuËt ®−îc ¸p dông 
trßn kh©u thiÕt kÕ vÒ chÕ t¹o tµi s¶n cè ®Þnh nªn tµi s¶n cè ®Þnh võa míi ®−îc s¶n 
xuÊt th−êng cã n¨ng suÊt cao h¬n víi gi¸ thµnh nhá h¬n, hoÆc do tµi s¶n cè ®Þnh 
kh«ng ®¸p øng ®−îc nhu cÇu s¶n xuÊt. Trong x©y dùng c¸c tµi s¶n cè ®Þnh lµ m¸y 
x©y dùng cã thÓ bÞ hao mßn v« h×nh do mÉu nhµ hay c«ng tr×nh thay ®æi 

b.KhÊu hao  tµi s¶n cè ®Þnh 
- Kh¸i niÖm : 
 + KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh lµ sù chuyÓn dÇn gi¸ trÞ cña nã vµo gi¸ 

thµnh s¶n phÈm do nã lµm ra víi môc ®Ých tÝch luü c¸c ph−¬ng tiÖn vÒ mÆ tiÒn b¹c 
®Ó kh«i phôc hoµn toµn gi¸ trÞ sö dông ban ®Çu cña nã (mua s¾m l¹i) khi thêi gian 
khÊu hao ®· hÕt, bao gåm : khÊu hao c¬ b¶n vµ khÊu hao sña ch÷a lín 

 + Tæng sè tiÒn khÊu hao cña mét tµi s¶n cè ®Þnh nµo ®ã ph¶i tÝch luü 
sau c¶ thêi gian khÊu hao qui ®Þnh: (Nguyªn gi¸) 

  Tk = Gb + Cs + Ch - Gc 
Víi  Tk : tiÒn tÝch khÊu hao 
 Gb : gi¸ mua ban ®Çu cña tµi s¶n cè ®Þnh, nÕu lµ c«ng tr×nh x©y dùng 

th× ®ã lµ gi¸ trÞ ®¨ng ký tµi s¶n cña c«ng tr×nh 
 Cs : chi phÝ cho c¸c lÇn SCL dù kiÕn trong suèt thêi h¹n khÊu hao qui 

®Þnh cña tµi s¶n cè ®Þnh  
 Ch : chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc huû bá tµi s¶n cè ®Þnh khi thêi h¹n 

phôc vô cña nã ®· hÕt theo dù kiÕn 
 Gc : Gi¸ trÞ thu håi sau khi thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh theo dù kiÕn 
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NÕu cã khÊu hao cho hiÖn ®¹i ho¸ th× ph¶i céng thªm vµo trÞ sè Tk mét 
nhãm chi phÝ t−¬ng øng 

Møc khÊu hao tuyÖt ®èi (Kn) h»ng n¨m lµ sè tiÒn khÊu hao ph¶i thùc hiÖn 
trong mét n¨m nµo ®ã 

Møc khÊu hao t−¬ng ®èi (an %) gi÷a møc khÊu hao tuyÖt ®èi h»ng n¨m ph¶i 
thùc hiÖn vµ gi¸ trÞ ban ®Çu cña tµi s¶n cè ®Þnh  

* C¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh møc khÊu hao : 
 - KhÊu hao theo theo thêi gian theo kiÓu tuyÕn tÝnh : 
 + Theo c¸ch tÝnh nµy, møc khÊu hao tuyÖt ®èi h»ng n¨m lµ 

  
N
T

K k
n =  

 N : thêi h¹n khÊu hao theo qui ®Þnh cña tµi s¶n cè ®Þnh  
 + Møc kh©u hao t−¬ng ®èi h»ng n¨m lµ : 

  
b

n
n G

K
a = .100% 

- KhÊu hao TSC§ theo kiÓu phi tuyÕn theo thêi gian víi tû lÖ phÇn tr¨m 
(P%) lµ cè ®Þnh so víi gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh sau mçi n¨m: 

  P%=100(1- n

k

n

T
R

) 

   n : Sè n¨m khÊu hao 
 Rn : gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh ë n¨m thø n 

- KhÊu hao TSC§ theo kiÓu phi tuyÕn theo thêi gian víi sè tiÒn khÊu hao 
h»ng n¨m gi¶m ®i ®Òu ®Æng: 

2
)1( +

=
NN
T

D k  

     MÉu sè chÝnh lµ céng dån tÝch luü c¸c n¨m (sè tù nhiªn) tõ 1 ®Õn N 
 - KhÊu hao theo thêi gian theo kiÓu phi tuyÕn víi møc khÊu hao h»ng n¨m 
t¨ng nhanh dÇn 
 - KhÊu hao theo thêi gian theo kiÓu kÕt hîp gi÷a phi tuyÕn vµ tuyÕn tÝnh 
 - KhÊu hao theo khèi l−îng s¶n phÈm ®¹t ®−îc cña tµi s¶n cè ®Þnh 

   n
t

k S
S
T

K .=  

 St : Tæng sè s¶n phÈm do tµi s¶n cè ®Þnh lµm ra trong suèt thêi gian 
kh©u hao theo qui ®Þnh cña nã. 
  Sn : Sè s¶n phÈm lµm ra trong mét sè n¨m (x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc 
sö dông TSC§) 
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 c. §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh 
 * §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh vÒ mÆt gi¸ trÞ : 
 §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh vÒ mÆt gi¸ trÞ cã ý nghÜa rÊt quan träng v× nã gãp 
phÇn vµo viÖc b¶o tån vèn, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña kü thuËt vµ gióp 
cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hîp lý h¬n, gåm : 
 - §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh theo gi¸ ban ®Çu ë thêi ®iÓm mua s¾m tµi s¶n cè 
®Þnh 
 - §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh theo gi¸ hiÖn t¹i ë thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ 
 - §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh theo gi¸ trÞ ban ®Çu cã trõ khÊu hao ®· tiÕn hµnh 
 - §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh theo gi¸ hÞªn t¹i ë thêi ®iÓm so s¸nh cã trõ ®i 
phÇn khÊu hao ®· tiÕn hµnh 
 * §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng hao mßn vÒ mÆt kü thuËt 
 ViÖc ®¸nh gi¸ nµy cã thÓ tiÕn hµnh b»ng  nhiÒu c¸ch thÝ nghiÖm, quan s¸t 
c¸c hiÖn t−îng bªn ngoµi cña kÕt cÊu tµi s¶n cè ®Þnh, hoÆc qua kinh nghiÖm tÝch 
luü nhiÒu n¨m, cã mÊy tr−êng hîp cÇn xem xÐt : 
 - §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng hao mßn vÒ mÆt kinh tÕ cña tõng chi tiÕt cña tµi s¶n cè ®Þnh 
 - §¸nh gi¸ tæng thÓ t×nh tr¹ng hao mßn vÒ mÆt kinh tÕ cña mét tµi s¶n cè ®Þnh. 
  * §¸nh gi¸ møc hao mßn v« h×nh vÒ mÆt tr×nh ®é kü thuËt vµ møc tiÖn nghi 
sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh 
 - C¸c tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã lu«n bÞ l¹c hËu vÒ mÆt tr×nh ®é kü thuËt vµ møc 
tiÖn nghi sö dông  so víi lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh cïng lo¹i míi xuÊt hiÖn 
 - Møc hao mßn v« h×nh vÒ mÆt kü thuËt cña tµi s¶n cè ®Þnh ®−îc ®¸nh gi¸ 
b»ng c¸ch so s¸nh c¸c chØ tiªu ®Æc tr−ng cho tr×nh ®é kü thuËt cña  tµi s¶n cè ®Þnh 
hiÖn cã víi c¸c chØ tiªu t−¬ng øng cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh míi xuÊt hiÖn cã tr×nh ®é 
kü thuËt  hiÖn ®¹i nhÊt 
 - Møc hao mßn v« h×nh vÒ mÆt tiÖn nghi trong sö dông ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 
c¸ch so s¸nh c¸c chØ tiªu ®Æc tr−ng vÒ tr×nh ®é tiÖn nghi cña tµi s¶n cè ®Þnh ®ang 
xÐt víi c¸c chñ tiªu t−¬ng øng cña c¸c c¸c tµi s¶n cè ®Þnh míi xuÊt hiÖn cã tr×nh 
®é tiÖn nghi cao nhÊt ë thêi ®iÓm ®ang xÐt. 
 d. C¸c h×nh thøc t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh 

* T¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n tµi s¶n cè ®Þnh : lµ sù mua s¾m l¹i tµi s¶n cè ®Þnh 
víi gi¸ trÞ sö dông cña nã nh− cò sau thêi h¹n sö dông qui ®Þnh cña nã ®· hÕt 
  * T¸i s¶n xuÊt më réng tµi s¶n cè ®Þnh : lµ sù mua s¾m l¹i tµi s¶n cè ®Þnh ë 
chu kú sö dông tiÕp theo víi n¨ng lùc s¶n xuÊt lín h¬n ®Ó t¨ng thªm khèi l−îng 
s¶n xuÊt. 
 C¸c h×nh thøc t¸i s¶n xuÊt më réng tµi s¶n cè ®Þnh : 
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  + Trang bÞ l¹i cho doanh nghiÖp c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cã tÝnh chÊt nh− 
cò nh−ng víi sè l−îng nhiÒu h¬n, hoÆc cã tÝnh chÊt míi tiÕn bé h¬n vÒ mÆt kü 
thuËt vµ kinh tÕ 
  + TiÕn hµnh SLC g¾n liÒn víi c¶i t¹o, më réng vµ hiÖn ®¹i ho¸ tµi s¶n 
cè ®Þnh 
 * T¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh vµ vÊn ®Ò b¶o tån vèn: 
 B¶o tån vèn lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp v× nã liªn quan 
chÆt chÏ ®Õn vÊn ®Ò t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh nãi chung, vµ víi vÊn ®Ò x¸c ®Þnh 
thêi h¹n khÊu hao, møc kh©u hao tµi s¶n cè ®Þnh nãi riªng 
 Cã mÊy ph−¬ng ph¸p b¶o toµn vèn cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò t¸i s¶n xuÊt tµi 
s¶n cè ®Þnh nh− : 
 - Gi¸ khÊu hao cña tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i th−êng xuyªn ®−îc tÝnh l¹i theo thêi 
gian vµ ph¶i thay ®æi c¸ch tÝnh khÊu hao kÞp thêi ®Ó sao cho sau khi kÕt thóc thêi 
h¹n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh th× doanh nghiÖp cã ®ñ tiÒn ®Ó mua s¾m l¹i tµi s¶n cè 
®Þnh víi gi¸ trÞ sö dông nh− cò theo thêi gi¸ ë ®iÓm ®ang xÐt 
 - §Þnh thêi h¹n sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ng¾n l¹i vµ do ®ã ph¶i t¨ng møc 
khÊu hao, nhÊt lµ giai ®o¹n sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ban ®Çu 
 - Khi mua s¾m, trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh lËp dù ¸n ®Çu t−, 
trong ®ã cã tÝnh ®Õn nh©n tè tr−ît gi¸. 
 - Ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c an toµn vÒ tµi chÝnh th«ng qua chØ tiªu doanh thu 
hoµ vèn vµ s¶n l−îng hoµ vèn, trong ®ã chØ tiªu chi phÝ cã tÝnh ®Õn nh©n tè tr−ît 
gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh 
 - C¶i tiÕn tæ chøc sö dông tµi s¶n cè ®Þnh., b¶o ®¶m cho phÇn chi phÝ cã liªn 
quan ®Õn viÖc qu¶n lý, sö dông tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt cã thÓ cã 
 10.1.2.4.  LËp kÕ ho¹ch vÒ tµi s¶n cè ®Þnh 
 Néi dung cña kÕ ho¹ch vÒ tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm : 
 - KÕ ho¹ch trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ tr−êng vµ 
kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp  
 - KÕ ho¹ch nµy bao gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh míi, c¶i t¹o 
vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã, ®µo th¶i c¸c tµi s¶n cè ®Þnh hÕt niªn 
h¹n sö dông hay ®· bÞ l¹c hËu vÒ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ, x¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n thuª 
m¸y hay tù mua s¾m 
 - KÕ ho¹ch b¶o d−ìng, s÷a chöa tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã 
 - KÕ ho¹ch sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 
 - KÕ ho¹ch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 
 - KÕ ho¹ch dù tr÷ tµi s¶n cè ®Þnh (nÕu cã) 
 10.1.2.5. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh 
  - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 
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 * Møc doanh lîi cña mét ®ång vèn cè ®Þnh 

   
c

t V
LH =  

 Víi   L : lîi nhuËn thùc thu ®−îc trong n¨m (sau khi nép thuÕ) do tµi s¶n 
cè ®Þnh ®em l¹i (Lîi nhuËn rßng) 
  Vc : Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®· ®−îc sö dông trong n¨m ®ang xÐt 
 * N¨ng xuÊt cña mét ®ång vèn cè ®Þnh ®ang xÐt 

   
c

s V
DH =  

 Víi  D : tæng gi¸ trÞ c«ng t¸c x©y l¾p ®· thùc hiÖn trong n¨m (do sö dông 
tµi s¶n cè ®Þnh mµ cã) 
 NghÞch ®¶o cña Hs lµ møc hao phÝ vèn cè ®Þnh cho mét ®ång gi¸ trÞ c«ng 
t¸c x©y l¾p 
 * Møc hao phÝ lao ®éng sèng trong sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 

   
cV

SH c =  

 Víi  S : sè ngµy c«ng ®· hao phÝ ®Ó sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó lµm nªn 
s¶n phÈm trong n¨m (hay S lµ sè c«ng nh©n b×nh qu©n trong danh s¸ch trong n¨m 
®· sö dông tµi s¶n cè ®Þnh) 
 Nghich ®¶o cña Hc lµ møc trang bÞ vèn cè ®Þnh cho c«ng nh©n 
         * C¸c chØ tiªu sö dông tµi s¶n cè ®Þnh theo sè l−îng, thêi gian vµ n¨ng suÊt 
 - ChØ tiªu sö dông tµi s¶n cè ®Þnh (chñ yÕu lµ m¸y mãc vµ thiÕt bÞ x©y dùng) 
theo sè l−îng tû sè gi÷a sè l−îng tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n trong danh s¸ch thùc tÕ 
lµm viÖc víi sè l−îng tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n trong danh s¸ch hiÖn cã hoÆc theo 
kÕ ho¹ch cña tµi s¶n cè ®Þnh 
 - ChØ tiªu sö dông tµi s¶n cè ®Þnh theo thêi gian : (cã thÓ tÝnh cho mét ca 
hay mét n¨m) ®−îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a sè thêi gian tµi s¶n cè ®Þnh thùc tÕ lµm 
viÖc trong mét ca (hay mét n¨m) víi thêi gian cña mét ca (hay mét n¨m) 
 - ChØ tiªu sö dông m¸y theo n¨ng suÊt ®−îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a n¨ng suÊt 
thùc tÕ trung b×nh ®¹t ®−îc víi n¨ng suÊt theo ®Þnh møc 
 10.1.3. vèn l−u ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng  
 10.1.3.1. Kh¸i niÖm 
 Vèn l−u ®éng cña doanh nghiÖp x©y dùng lµ mét bé phËn s¶n xuÊt cña 
doanh nghiÖp mµ h×nh th¸i vËt chÊt cña nã chñ yÕu phô thuéc vµo ®èi t−îng lao 
®éng. Nh÷ng ®èi t−îng lao ®éng nµy chØ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã mét 
lÇn vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ cña nã vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng  
 Vèn l−u ®éng cña doanh nghiÖp x©y dùng trong thùc tÕ bao gåm toµn bé 
®èi t−îng lao ®éng ®ang trùc tiÕp n»m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ang ®−îc sö dông 
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lµm dù tr÷ cho s¶n xuÊt vµ mét phÇn tiÒn tÖ ®ang n»m trong kh©u l−u th«ng (thanh 
to¸n vµ bµn giao s¶n phÈm) 
 Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng tõ giai ®o¹n s¶n xuÊt nµy sang giai ®o¹n s¶n xuÊt 
kh¸c vèn l−u ®éng thay ®æi h×nh thøc biÓu hiÖn cña nã theo tr×nh tù :  

+ TiÒn - vµng (VËt LiÖu X©y dùng mua s¾m ban ®Çu ®Ó dù trö)  
+ S¶n phÈm x©y dùng  
+ tiÒn (sau khi thanh to¸n, nghiÖm thu) 

 10.1.3.2 Thµnh phÇn vèn l−u ®éng 
 a- Vèn l−u ®éng n»m trong giai ®o¹n s¶n xuÊt chÕ biÕn : gåm  
 - Dù tr÷ cho s¶n xuÊt (vËt liÖu, cÊu kiÖn x©y dùng, nhiªn liÖu, vËt rÎ tiÒn 
mau háng) 
 - C¸c tµi s¶n n»m trong giai ®o¹n s¶n xuÊt chÕ biÕn : 
  + Gi¸ trÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y l¾p dë dang : lµ gi¸ trÞ khèi l−îng 
x©y l¾p ®· thùc hiÖn nh−ng ch−a ®Õn kú thanh to¸n. 
  + C¸c chi phÝ chê ph©n bæ : lµ lo¹i chi phÝ bá ra mét lÇn nh−ng ph¶i 
ph©n bæ vµo gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p theo tõng phÇn. V× c¸c chi phÝ nµy kh«ng 
chØ liªn quan ®Õn hiÖn t¹i, mµ cßn víi c«ng viÖc s¶n xuÊt ë kú sau 
 b- Vèn l−u th«ng (phÇn vèn l−u ®éng n»m trong giai ®o¹n l−u th«ng) 
 - Vèn n»m trong thanh to¸n lµ gi¸ trÞ c«ng t¸c x©y l¾p ®· hoµn thµnh, ®· bµn 
giao vµ ®ang n»m trong giai ®o¹n thanh to¸n víi chñ ®Çu t− nh−ng kú h¹n tr¶ tiÒn 
ch−a ®Õn 
 - Vèn tiÒn tÖ lµ c¸c kho¶n tiÒn n»m trong tay thñ quü, trong c¸c tµi kho¶n 
khi tÝnh nî vµ tÝn dông 
 10.1.3.3.C¬ cÊu cña vèn l−u ®éng : lµ mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a c¸c bé phËn 
cña vèn l−u ®éng víi toµn bé gi¸ trÞ cña vèn l−u ®éng 
 C¬ cÊu nµy chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè sau: 
 - C¸c nh©n tè thuéc giai ®o¹n s¶n xuÊt nh− : ®é dµi cña chu kú s¶n xuÊt, 
tr×nh ®é tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ x©y dùng, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh 
x©y dùng, n¨ng suÊt lao ®éng... 
 - C¸c nh©n tè thuéc vÒ ph−¬ng thøc thanh to¸n nh− kho¶ng c¸ch gi÷a hai 
lÇn thanh to¸n, h×nh thøc chuyÓn kho¶n, thñ tôc thanh to¸n... 
 10.1.3.4. §Þnh møc vèn l−u ®éng 
 a- §Þnh møc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt 
 - §Þnh møc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt : 
 Sè ngµy gi÷a hai lÇn cung cÊp theo ®Þnh møc dù kiÕn : 

   
∑
∑=
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 Víi  Ti : kho¶ng c¸ch gi÷a hai lÇn cung cÊp thø i nµo ®ã cña mét lo¹i vËt 
liÖu nµo ®ã 
  Ai : gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®−îc cung cÊp lÇn thø i 
 - Dù tr÷ vËt t− cho sè ngµy xuÊt, nhËp kho vµ chuÈn bÞ cÊp ph¸t 
 - Dù tr÷ b¶o hiÓm ®Ò phßng khi cung cÊp bÞ gi¸n ®o¹n 
 - Dù tr÷ thêi vô 
 - Dù tr÷ do hå s¬ thanh to¸n mua vËt liÖu sím h¬n mua vËt t− 
 b- §Þnh møc khèi l−îng x©y dùng dì dang 
 §Þnh møc nµy phô thuéc vµo ph−¬ng thøc thanh to¸n ®−îc ¸p dông gi÷a 
chñ ®Çu t− vµ c«ng ty x©y dùng. NÕu c¬ cÊu c«ng t¸c x©y l¾p vµ ph−¬ng thøc thanh 
to¸n cña kú kÕ ho¹ch kh«ng thay ®æi nhiÒu so víi n¨m cò th× ®Þnh møc nµy cã thÓ 
lÊy theo kinh nghiÖm thùc tÕ cña  n¨m cò 
 ViÖc x¸c ®Þnh ®Þnh møc nµy rÊt khã chÝnh x¸c. Ph−¬ng ph¸p cã c¨n cø khoa häc 
h¬n c¶ vÉn lµ ph−¬ng ph¸p dùa trªn biÓu ®å ph¸t triÓn c«ng t¸c x©y l¾p tÝnh theo tiÒn ë 
b¶n thiÕt kÕ tiÕn ®é thi c«ng cña tõng c«ng tr×nh vµ lÞch thanh to¸n qui ®Þnh gi÷a chñ 
®Çu t− vµ doanh nghiÖp x©y dùng ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ c«ng t¸c x©y l¾p dì dang. 
 c- §Þnh møc chi phÝ chê ph©n bæ : 
 Chi phÝ chê ph©n bæ th−êng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®em céng chi phÝ chê 
ph©n bæ hiÖn cã ë ®Çu n¨m kÕ ho¹ch víi c¸c lo¹i chi phÝ nµy dù kiÕn cho c¶ n¨m 
kÕ ho¹ch vµ sau ®ã trõ ®i phÇn ®−îc ph©n bæ vµo gi¸ thµnh x©y l¾p ë n¨m kÕ ho¹ch 
theo dù kiÕn 

  thien
cpk

dk
cpk

dn
cpkh

Dm
cpk CCCC −+=  

 10.1.3.5. C¸c nguån h×nh thµnh vèn l−u ®éng 
 C¸c nguån h×nh thµnh vèn l−u ®éng gåm : 
 - Mét phÇn lîi nhuËn trÝch ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp  
 - Mét phÇn trÝch tõ quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt 
 - C¸c kho¶n nî æn ®inh vµ nguån vèn ®i vay 
 10.1.3.6. Chu chuyÓn vµ hiÖu qu¶ dö dông cña ®ång vèn  
 a- C¸c giai ®o¹n chu chuyÓn cña vèn l−u ®éng 
 C¸c giai ®o¹n cña mét vßng chu chuyÓn cña vèn l−u ®éng ®−îc thÓ hiÖn : 
  T - D - S - P - Tm 

Víi  T : giai ®o¹n bá tiÒn ra ®Ó mua s¾m vËt liÖu ®Ó dù tr÷ 
  D : Giai ®o¹n dù tr÷ 

 S : Giai ®o¹n s¶n xuÊt chÕ biÕn 
 P : giai ®o¹n thµnh phÈm 

  Tm : giai ®o¹n thu tiÒn vÒ sau khi b¸n s¶n phÈm 
 Tæng thêi gian cña vèn l−u ®éng n»m ë lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hîp 
thµnh mét vßng chu chuyÓn cña vèn l−u ®éng 
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 NÕu thêi gian thanh to¸n lµ mét th¸ng th× chu kú T lµ  mét th¸ng 
 b- C¸c chØ tiªu ®Æc tr−ng cho hiÖu qu¶ sö dông vèn l−u ®éng 
 Vèn l−u ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng chiÕm tû träng kh¸ lín, v× 
gi¸ trÞ cña s¶n phÈm x©y dùng lín, chu kú s¶n xuÊt x©y dùng l©u dµi, khèi l−îng 
x©y dùng dë dang lín. Do ®ã, cÇn ®Æc biÖt chó ý sö dông vèn l−u ®éng cã hiÖu qu¶ 
 Cã mÊy chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn l−u ®éng nh− sau : 
 * Møc nhu cÇu vÒ vèn l−u ®éng tÝnh cho mét ®ång gi¸ trÞ c«ng t¸c x©y l¾p: 

   min1
1 →=

G
VM  

 Víi  - V1 : nhu cÇu trung b×nh vÒ vèn l−u ®éng cña thêi kú tÝnh to¸n (n¨m) 
vµ ®−îc tÝnh nh− sau : 

   
12
1

221 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++= c

t
d V

V
V

V  

  víi  Vd : sè d− vèn l−u ®éng ë ®Çu n¨m 
   Vt : tæng sè d− vèn l−u ®éng tõ ®Çu th¸ng 2 ®Õn ®Çu th¸ng 12 

  Vc : sè d− vèn l−u ®éng ë cuèi n¨m 
  - G : Gi¸ trÞ dù to¸n khèi l−îng c«ng t¸c x©y l¾p ®· hoµn thµnh, vµ 
bµn giao cña thêi kú ®ang tÝnh to¸n 
  * Sè vßng quay vèn l−u ®éng ë thêi kú ®ang xÐt 

   max
1

→=
V
Gn  

 * Thêi gian cña mét vßng quay vèn l−u ®éng 

   min365
→=

n
t  

 * HiÖu qu¶ cña viÖc t¨ng nhanh vßng quay cña vèn l−u ®éng 
 Tèc ®é chu chuyÓn cña vèn l−u ®éng t¨ng lªn sÏ lµm cho c¸c chØ tiªu : khèi 
l−îng, c«ng t¸c hoµn thµnh, n¨ng suÊt lao ®éng, lîi nhuËn vµ møc doanh thu cña 
doanh nghiÖp t¨ng lªn 
 Sè vèn l−u ®éng tiÕt kiÖm ®−îc t¨nh nhanhvßng quay vèn l−u ®éng cã thÓ 
tÝnh theo c«ng thøc : 

  )( 21 tt
T
GK

n

−=  

 Víi  Tn : sè ngµy trong n¨m 
  t1, t2 : thêi gian cña mét vßng quay vèn l−u ®éng (tr−íc vµ sau khi ¸p 
dông mäi biÖn ph¸p ®Ó t¨ng vßng quay vèn l−u ®éng) 
  10.1.4.Nguån vèn vµ c¸c ph−¬ng ¸n cÊu t¹o nguån vèn  

 10.1.4.1. C¸c nguån vèn  
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 Vèn cña doanh nghiÖp x©y dùng th−êng ®−îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau : 
vèn do nhµ n−íc cÊp ban ®Çu (víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc), vèn tõ nguån lîi 
nhuËn vµ khÊu hao thuéc quyÒn sö dông cña doanh nghiÖp, vèn vay dµi h¹n vµ 
ng¾n h¹n, vèn ®ãng gãp theo cæ phÇn hay liªn doanh  
 Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, c¸c nguån vèn th−êng ®−îc diÔn t¶ theo s¬ ®å sau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.4.2.C¸c ph−¬ng ¸n cÊu t¹o nguån vèn 
a- Ph−¬ng ¸n cÊu t¹o gi÷a vèn tù cã vµ vèn ®i vay 
Ph−¬ng ¸n cÊu t¹o nµy ®−îc ®Æc tr−ng b»ng ®é vay nî V 

  
t

k

V
V

V =  

 Vk : vèn vay cña ng−êi kh¸c 
 Vt : vèn tù cã cña doanh nghiÖp  
NÕu V=1 th× møc ®é chÞu ®ùng rñi ro cña doanh nghiÖp vµ chñ nî nh− nhau 
NÕu V<1 th× møc ®é rñi ro cña doanh nghiÖp cao h¬n 
NÕu V cµng lín th× møc chÞu rñi ro cña chñ nî t¨ng lªn vµ t×nh tr¹ng thanh 

to¸n cña doanh nghiÖp cµng dÔ bÞ xÊu ®i 
b- Ph−¬ng ¸n cÊu t¹o gi÷a t¹o vèn vµ sö dông vèn 
Quy t¾c : 
- Quy t¾c vÒ sù phï hîp gi÷a lóc vèn ®Õn vµ lóc sö dông vèn 
- Quy t¾c c©n ®èi gi÷a vèn vµ c¸c lo¹i tµi s¶n 

  1
....

.....
≤

DNcuacotuvon
dinhcosantaitriGia

 

Vµ  1
.....

.....
≤

+ handaivayvoncotuvon
dinhcosantaitriGia

  

Nguån vèn

Vèn cña doanh nghiÖp Vèn cña ng−êi kh¸c 

§Çu t− vµ 
®ãng gãp 
cæ phÇn 

TrÝch lîi 
nhuËn 

Quü khÊu 
hao vµ ®Çu 

t− míi 

 
C¸c kho¶n 
nî æn ®Þnh 

Vèn vay 
dµi h¹n vµ 
ng¾n h¹n 

Vèn tõ ngoµi doanh nghiÖp Vèn tõ néi bé doanh nghiÖp
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  1
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10.2 §Çu t− cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng  
10.2.1. Ph©n lo¹i ®Çu t− ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng  
10.2.1.1 Ph©n theo tÝnh chÊt cña c¸c ®èi t−îng ®Çu t−  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.2.1.2 Ph©n theo gãc ®é ®Çu t− thay thÕ hay ®Çu t− míi 
 

 
 
 
 
 
 
 
  10.2.1.3. Ph©n theo nguån vèn ®Çu t− ta cã : ®Çu t− tõ vèn ng©n s¸ch 
nhµ n−íc, tõ vèn tÝch luü cña doanh nghiÖp 
  

§Çu t−

§Çu t− vµo c¸c 
 ®èi t−îng vËt chÊt  

C¸c ®Çu t− kh¸c

Tµi 
s¶n  
cè 

®Þnh 

Mua cæ phiÕu, liªn doanh Cho vay nî

§Çu t− tµi chÝnh 

Dù 
tr÷ 
vËt 
t− 

Mua 
®Êt 
®ai 

S¶n 
phÈm 

lµm cho 
doanh 
nghiÖp  

Cho 
nghiªn 

cøu khoa 
häc vµ 

c«ng nghÖ 

Cho 
qu¶ng 

c¸o 

Cho
®µo 
t¹o 

DÞch 
vô  
x· 
héi 

§Çu t− Brutto

§Çu t− khi lËp doanh nghiÖp, ®Çu t− míi (Netto) ®Çu t− thay thÕ tµi s¶n cñ   

§Çu t− hîp lý ho¸
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Ch−¬ng 9 : marketing trong x©y dùng   
            9.1.Kh¸i niÖm vÒ Marketing  

HiÖn nay cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ marketing, mµ khã kh¨n ë ®©y chñ yÕu lµ 
viÖc ph©n biÖt gi÷a kh¸i niÖm marketing víi kh¸i niÖm tiªu thô, hoÆc víi toµn bé 
c«ng viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp nãi chung 

Kh¸i niÖm 1 : marketing lµ chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp , nã bao trïm 
toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh kÓ tõ khi ph¸t hiÖn ra søc mua, vµ biÕn søc mua cña 
ng−êi tiªu dïng thµnh nhu cÇu thùc sù vÒ mét mÆt hµng cô thÓ nµo ®ã, ®Õn viÖc 
®−a hµng ho¸ ®Õn níi tiªu thô, cuèi cóng nh»m b¶o ®¶m cho doanh nghiÖp thu 
®−îc lîi nhuËn dù kiÕn cao nh¸t 

Kh¸i niÖm 2 : marketing lµ kh¸i niÖm bao qu¸t tæng hîp bao gåm viÖc lËp 

kÕ ho¹ch vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i cña doanh nghiÖp. ë ®©y xuÊt ph¸t tõ c¸c th«ng 
tin thu ®−îc mét c¸ch hÖ thèng mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i h−íng vµo 
viÖc tho· m·n c¸c ®ßi hái cña thÞ tr−êng tr−íc m¾t vµ t−¬ng lai còng nh− ®Ó tháa 
m·n c¸c môc ®Ých riªng cña doanh nghiÖp  

Kh¸i niÖm 3 : marketing lµ mét ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong ®iÒu 
kiÖn cña thÞ tr−êng, mµ trong ®ã ng−êi mua Ýt h¬n ng−êi b¸n. Do ®ã marketing 
kh«ng thÓ thay thÕ kh¸i niÖm tiªu thô mµ nã lµ mét ho¹t ®éng tiªu thô trong t×nh 
thÕ thÞ tr−êng hoµn toµn x¸c ®Þnh 

9.2. Néi dung cña khoa häc marketing 
 1- C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n cña khoa häc marketing 
Kh¸i niÖm vµ quan ®iÓm vÒ marketing, môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña 

marketing,  ph©n lo¹i marketing theo s¶n phÈm, qu¸ tr×nh marketing, thÞ tr−êng, 
c¸c ®¹i l−îng ®¨c tr−ng cho ®é lín cña thÞ tr−êng, nhu cÇu ng−êi mua, c¸c chiÕn 
l−îc, c¸c chÝnh s¸ch, c¬ c©ó, tæ chøc marketing 

2- Thu nhËn th«ng tin, nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr−êng 
3- ChÝnh s¸ch s¶n phÈm 
4 ChÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch th«ng qua ®iÒu kiÖn cung 

cÊp, thanh to¸n vµ tiªu thô s¶n phÈm 
5- ChÝnh s¸ch ph©n phèi tiªu thô 
6- ChÝnh s¸ch th«ng tin giao tiÕp (chiªu thÞ) 
7 - lËp kÕ ho¹ch marketing 

 9.3. Môc ®Ých  cña marketing 
 9.3.1. VÒ mÆt ®Þnh l−îng : marketing nh»m ®¹t c¸c môc ®Ých : lîi nhuËn, 

b¶o vÖ sù tån t¹i cña doanh nghiÖp th«ng qua viÖc ®¹t ®−îc c¸c chØ tiªu kinh tÕ - tµi 
chÝnh cÇn thiÕt, b¶o vÖ tÝnh ®éc lËp cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c chØ tiªu vÒ 
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thµnh tùu kinh doanh, t¨ng tr−ëng doanh nghiÖp, t¨ng møc b¸n hµng ra thÞ tr−êng, 
an toµn vÒ kinh doanh, h¹ chi phÝ .... 
 9.3.2.VÒ mÆt ®Þnh tÝnh : marketing cã thÓ nh»m môc ®Ých t¨ng sù hiÓu biÕt 
cña kh¸ch hµng ®èi víi doanh nghiÖp, n©ng cao uy tÝn doanh nghiÖp .. 
 9.4. C¸c quan ®iÓm vÒ marketing 
 1- Qu¶n ®iÓm h−íng vÒ kh©u s¶n xuÊt lµ chÝnh 
 2- Qu¶n ®iÓm h−íng vÒ kh©u c¶i tiÕn s¶n phÈm 
 3- Qu¶n ®iÓm lÊy s¶n phÈm lµm xuÊt ph¸t ®iÓm tr−íc, sau ®ã dïng c¸c biÖn 
ph¸p vÒ b¸n hµng ®Ó t×m kh¸ch hµng (quan ®iÓm cæ ®iÓn vµ truyÒn thèng) 
 4- Qu¶n ®iÓm lÊy nhu cÇu cña thÞ tr−êng lµm xuÊt ph¸t ®iÓm vµ lÊy viÖc 
tho· m·n ý muèn cña kh¸ch hµng lµ quan träng (quan ®iÓm hiÖn ®¹i) 
 5- Quan ®iÓm h−íng tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn tæ 
chøc cña doanh nghiÖp vµo thÞ tr−êng tiªu thô 
 6- Quan ®iÓm h−íng vÒ lîi Ých x· héi 
  §èi víi ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng, dÜ nhiªn quan ®iÓm marketing lµ lÊy 
nhu cÇu thÞ tr−êng vµ viÖc tho· m·n ý muèn kh¸ch hµng lµm xuÊt ph¸t ®iÓm lµ phï 
hîp nhÊt.  

Tuy nhiªn, s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng lµ c¸c c«ng tr×nh x©y 
dùng vµ chóng cã ®Æc ®iÓm lµ kh«ng do c¸c chñ thÇu x©y dùng (ng−êi b¸n) mµ do 
c¸c chñ ®Çu t− vµ c¸c tæ chøc thiÕt kÕ qui ®Þnh. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng 
ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr−êng vÒ chñng c«ng tr×nh, hay chñng lo¹i c«ng viÖc 
x©y dùng do chñ ®Çu t− yªu cÇu ®Ó x¸c ®Þnh ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña 
m×nh vµ ®Æc biÖt lµ ®Ó chuÈn bÞ c¸c ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ x©y dùng ®Ó ®¸p øng nhu 
cÇu thÞ tr−êng. Trong tinh thÇn nµy c«ng nghÖ ®Ó x©y dùng còng ®−îc xem lµ c¸c 
s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng  
 - Qua c¸c quan ®iÓm tr×nh bµy ë trªn, ta cã thÓ rót ra b¶n chÊt cña ho¹t ®éng 
marketing nh− sau : 
 Thø nhÊt : marketing lµ sù qu¶n lý s¶n xuÊt - kinh doanh theo thÞ tr−êng, 

tøc lµ ph¶i lÊy nhu cÇu cña thÞ tr−êng vµ ý muèn cña kh¸ch hµng lµm xuÊt ph¸t 
®iÓm cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh  cña doanh nghiÖp  
 Thø hai : marketing lµ sù qu¶n lý s¶n xuÊt - kinh doanh kh«ng chØ tù h¹n 
chÕ ë cho viÖc ®i t×m thÞ tr−êng mét c¸ch thô ®éng, mµ cÇn chñ ®éng kh¬i dËy thÞ 
hiÕu cña kh¸ch hµng vµ chñ ®éng t¹o ra thÞ tr−êng. §èi víi ngµnh x©y dùng, ®iÒu 
nµy rÊt quan träng v× thÞ hiÕu ng−êi tiªu dïng rÊt ®a d¹ng nh−ng tù hä nhiÒu khi 
ch−a hiÓu râ mµ ph¶i cã h−ímg dÉn, kÝch thÝch 
 Thø ba : marketing lµ mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh nh»m ®em l¹i 
cho doanh nghiÖp nhiÒu môc tiªu, trong ®ã môc tiªu lîi nhuËn tèi ®a lµ chñ yÕu vµ 
quan träng 
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Thø t− : marketing lµ mét ho¹t ®éng cã tÝnh ®ång bé nh»m t×m ra quyÕt 
®Þnh ®óng ®¾n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh. ë ®©y ng−êi ta ph¶i sö dông 
tæng hîp thµnh tùu cña nhiÒu ngµnh khoa häc kinh tÕ, kü thuËt vµ t©m lý x· héi 

9.5. C¸c lÜnh vùc vÒ marketing 
 Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i c¸c lÜnh vùc marketing 
 C¸ch ph©n biÖt quan träng nhÊt lµ c¸ch ph©n lo¹i theo lo¹i h×nh s¶n 

phÈm vµ dÞch vô nh− : 
 - Marketing cho s¶n phÈm tiªu dïng sinh ho¹t 
 - Marketing cho s¶n phÈm phôc vô cho dù ¸n ®Çu t− nh− m¸y mãc vµ 

c«ng tr×nh x©y dùng. LÜnh vùc nµy lµ lÜnh vùc cã liªn quan nhiÒu nhÊt ®Õn ngµnh 
x©y dùng v× nhiÖm vô cña ngµnh nµy lµ  x©y dùng c¸c c«ng tr×nh vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ 
m¸y mãc cho c«ng tr×nh ®ã. 

 - Marketing cho c¸c ho¹t ®éng dÞch vô 
 - Marketing cho lÜnh vùc th−¬ng m¹i 
 - Marketing cho lÜnh vùc ng©n hµng v.v.... 
 Ngoµi ra cong ph©n ra c¸c lÜnh vùc Marketing theo ®Þa lÝ nh− : 

marketing trong n−íc, marketing khu vùc, marketing quèc tÕ.... 
9.6. Qu¸ tr×nh marketing  
C¸c qu¸ tr×nh marketing, diÔn ra c¸c giai ®o¹n sau  

1- NhËn d¹ng vÊn ®Ò mµ marketing cÇn gi¶i quyÕt 
2- Thu nhËp c¸c th«ng tin tõ thÞ tr−êng vµ c¸c lÜnh vùc cã liªn quan, 

tiÕn hµnh xö lý vµ ph©n tÝch d÷ liÖu 
3- So¹n th¶o vµ ra ph−¬ng ¸n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 
4- XÐt duyÖt, ra ph−¬ng ¸n tèi −u 
5- Thùc hiÖn ph−¬ng ¸n ®· chän 
6-KiÓm tra, ®«n ®èc thùc hiÖn 

9.7. ThÞ tr−êng 
 9.7.1. ThÞ tr−êng vµ m«i tr−êng kinh doanh x©y dùng  
ThÞ tr−êng lµ mét hiÖn t−îng kinh tÕ phøc t¹p, mµ ë ®ã quan hÖ trao ®æi 

gi÷a ng−êi b¸n vµ ng−êi mua thùc hiÖn 
Mèi quan hÖ trao ®æi mua b¸n gi÷a chñ ®Çu t− vµ c«ng tr×nh x©y dùng diÔn 

ra chñ yÕu qua ®Êu thÇu, ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång, thanh to¸n vµ bµn giao c«ng 
tr×nh x©y dùng ®· hoµn thµnh 

Mèi quan hÖ trao ®æi gi÷a chñ ®Çu t− vµ c¸c tæ chøc t− vÊn, thiÕt kÕ vµ dÞch 
vô diÔn ra chñ yÕu th«ng qua hîp ®ång vµ ®Êu thÇu 

Mèi quan hÖ trao ®æi gi÷a c«ng tr×nh x©y dùng víi c¸c tæ chøc cung øng vËt 
t−, thiÕt bÞ m¸y mãc x©y dùng lµ quan hÖ mua b¸n t¹i cöa hµng theo hîp ®ång 
cung cÊp 
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M«i tr−êng kinh doanh cña doanh nghiÖp x©y dùng ®−îc m« t¶ ë s¬ ®å sau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.7.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng x©y dùng  
ThÞ tr−êng x©y dùng cã thÓ ph©n lo¹i nh− sau  
1- Theo mèi quan hÖ t−¬ng quan gi÷a sè l−îng bªn cung vµ sè l−îng bªn 

cÇu cã thÓ ph©n ra thÞ tr−êng ®éc quyÒn song ph−¬ng, thÞ tr−êng ®éc quyÒn hoµn 
h¶o, thÞ tr−êng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o, thÞ tr−êng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o 
cã ®éc quyÒn nghiªn vÒ bªn cung hay bªn cÇu, thÞ tr−êng c¹nh tranh hoµn h¶o 

2- Theo ph¹m vi ®Þa lý cã thÓ ph©n ra thÞ tr−êng x©y dùng ®Þa ph−¬ng, thÞ 
tr−êng x©y dùng quèc gia, thÞ tr−êng x©y dùng quèc tÕ 

3- Theo nhu cÇu sö dông cã thÓ ph©n ra thÞ tr−êng x©y dùng cho khu vùc 
s¶n xuÊt, v¨n ho¸ - x· héi, nhµ ë, c¸c dÞch vô kh¸c 

4- Theo gèc ®é xuÊt nhËp khÈu cã thÕ ph©n ra thÞ tr−êng xuÊt khÈu t¹i chç, 
thÞ tr−êng x©y dùng xuÊt khÈu ë n−íc ngoµi 

9.7.3. C¸c ®¹i l−îng chñ yÕu ®Æc tr−ng cho thÞ tr−êng x©y dùng  
C¸c ®¹i l−îng chñ yÕu ®Æc tr−ng cho thÞ tr−êng x©y dùng ®−îc biÓu thÞ b»ng 

s¬ ®å vµ ®å thÞ 
a- ChØ tiªu tiÒm n¨ng tiªu thô cña thÞ tr−êng x©y dùng  
b- ChØ tiªu tiÒm n¨ng cung cÊp s¶n phÈm cho thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp 

x©y dùng  
c- ChØ tiªu kh¶ n¨ng tiªu thô hiÖn thùc cña thÞ tr−êng x©y dùng  
d- ChØ tiªu khèi l−îng s¶n phÈm cung cÊp hiÖn thùc cña mét doanh nghiÖp 

x©y dùng nµo ®ã 
e- ChØ tiªu tû träng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ang xÐt cung cÊp cho thÞ 

tr−êng x©y dùng 
 
 

d o a n h  n g h i Ö p
   x © y  d ù n g
 

c ¸ c  c h ñ  
 ® Ç u  t u
 

   c ¸ c  t æ  
c h ø c  c u n g  
ø n g  v Ë t  t u
 

     n h ÷ n g
   l a o  ® é n g  
   x © y  d ù n g
 

 C ¸ c  t æ  c h ø c  
   c u n g  ø n g  
  t i Ò n  v µ  v è n
c h o  x © y  d ù n g
 

           C ¸ c  
d o a n h  n g h i Ö p
x © y  d ù n g  k h ¸ c
 

   n h µ  n ø ¬ c
 

   c ¸ c  c ¬  q u a n  
t u  v Ê n  ,  t h i Õ t  k Õ
d Þ c h  v ô  x © y  d ù n g
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T/gian 

Khèi l−îng s¶n phÈm 
x©y dùng tiªu thô 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C¸c ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho thÞ tr−êng x©y dùng 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

              
       §å thÞ cña c¸c ®¹i l−îng thÞ tr−êng x©y dùng    

9.8. ChiÕn l−îc marketing trong x©y dùng  
 ChiÕn l−îc marketing lµ ph−¬ng thøc øng xö cña doanh nghiÖp ®èi víi thÞ 
tr−êng trong mét t×nh thÕ x¸c ®Þnh nµo ®ã nh»m ®¹t ®−îc kÕt qu¶ mong muèn. C¸c 
c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu 
 9.8.1 ChiÕn l−îc ph©n khu, ph©n lo¹i vµ t×m kiÕm thÞ tr−êng 
 Víi chiÕn l−îc nµy nhµ kinh doanh ph©n chia thÞ tr−êng x©y dùng thµnh c¸c 
thÞ tr−êng bé phËn cã tÝnh ®ång nhÊt cao ®Ó dÔ lùa chän vµ ®Ó kinh doanh 

ViÖc ph©n chia thÞ tr−êng cã thÓ dùa vµo c¸c nh©n tè: 
a- Theo chñng lo¹i x©y dùng hay chñng lo¹i c«ng viÖc x©y dùng  
b- Theo nh©n tè ®Þa lý 
c- Theo nguån vèn 
d-Theo thµnh phÇn kinh tÕ 
e- Theo t×nh h×nh c¹nh tranh 

thÞ trõ¬ng x©y dùng

  kh¶ n̈ ng tiªu thô 
      hiÖn thùc cña
thÞ trõ¬ng x©y dùng

         tû träng s¶n phÈm
cña doanh nghiÖp ®ang xÐt
  cung cÊp cho thÞ trõ¬ng 

tiÒm n̈ ng tiªu thô cña
  thÞ trõ¬ng x©y dùng

tiÒm n̈ ng cung cÊp s¶n phÈm 
        cho thÞ trõ¬ng cña 
     doanh nghiÖp ®ang xÐt

       khèi lù¬ng s¶n phÈm 
cña doanh nghiÖp ®ang xÐt 
   cung cÊpcho thÞ trõ¬ng 

TiÒm n¨ng tiªu thô

TiÒm n¨ng cung cÊp

Kh¶ n¨ng tiªu thô

Khèi l−îng s¶n phÈm
cung cÊp 
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g- Theo tiÒm n¨ng cña thÞ tr−êng, kh¶ n¨ng vµ t©m lý cña c¸c tÇng líp chñ 
®Çu t−  

Trªn c¬ së ph©n khu, ph©n lo¹i thÞ tr−êng, c¸c doanh nghiÖp sÏ ®Þnh h−íng 
cho m×nh cÇn ph¶i chuÈn bÞ n¨ng lùc x©y dùng ®Ó th©m nhËp thÞ tr−êng nµy. Muèn 
thÕ c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn l−îc thu thËp th«ng tin ®Çy ®ñ vµ nhanh nhÊt, 
chiÕn l−îc tiÕp cËn víi chñ ®Çu t− ®Ó ®Æt quan hÖ hîp t¸c vµ gi÷ v÷ng thÞ tr−êng mµ 
doanh nghiÖp ®· chiÕm ®−îc 

Trong chiÕn l−îc thÞ tr−êng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ thô ®éng phô 
thuéc vµo nhu cÇu mµ cßn ph¶i chñ ®éng kh¬i dËy thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó më 
réng thÞ tr−êng. 

9.8.2. ChiÕn l−îc c¹nh tranh 
§Ó c¹nh tranh th¾ng lîi, nhÊt lµ trong viÖc tranh thÇu, c¸c doanh nghiÖp x©y 

dùng cã thÓ ¸p dông c¸c chiÕn lù¬c sau: 
a- ChiÕn l−îc ®Æt gi¸ tranh thÇu thÊp nhÊt 
b- ChiÕn l−îc tËp trung vµo träng ®iÓm 
c- ChiÕn l−îc ®a n¨ng ho¸ thÝch hîp 
d- ChiÕn l−îc dùa vµo lîi thÕ t−¬ng ®èi 
e- ChiÕn l−îc −u thÕ duy nhÊt 
g- ChiÕn l−îc c¹nh tranh dùa vµo søc m¹nh thùc sù 
h- ChiÕn l−îc liªn kÕt ®Ó t¨ng søc m¹nh c¹nh tranh 
i- ChiÕn l−îc s¸ng t¹o t¸o b¹o, v−ît lªn ®èi thñ, n¾m v÷ng khuynh h−íng 

then chèt cña sù ph¸t triÓn 
9.8.3. ChiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm 
ChiÕn l−îc s¶n phÈm th−êng bao gåm c¸c vÊn ®Ò 
a- ChiÕn l−îc ®æi míi s¶n phÈm 
C¸c s¶n phÈm x©y dùng (c«ng tr×nh) hoµn chØnh do chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh 

vÒ qui m« vµ h×nh thøc. C¸c c«ng ty x©y dùng chØ cã nhiÖm vô thùc hiÖn x©y dùng 
c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ. ChØ cã c¸c c«ng nghÖ vµ nh÷ng ph−¬ng ¸n tæ chøc x©y 
dùng c«ng tr×nh lµ do c«ng ty x©y dùng lùa chän trªn c¬ së ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ 
thêi gian x©y dùng do chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh. Do ®ã cã thÓ coi c«ng nghÖ vµ 
ph−¬ng ¸n tæ chøc x©y dùng lµ mét lo¹i s¶n phÈm cña tæ chøc x©y dùng, trªn c¬ së 
lùa chän vµ kÕt hîp s¸ng t¹o gi÷a c«ng cô m¸y mãc x©y dùng, §TL§, con ng−êi 
lao ®éng phï hîp tõng tr−êng hîp cô thÓ 

VÊn ®Ò c¶i tiÕn vµ ®æi míi s¶n phÈm th−êng gåm c¸c vÊn ®Ò : s¸ng t¹o ra 
s¶n phÈm míi, c¶i tiÕn s¶n phÈm hiÖn cã, lo¹i bá s¶n phÈm hiÖn cã. Sau ®©y cã thÓ 
xem xÐt mét sè vÊn ®Ò cô thÓ 

* Chu kú sèng cña s¶n phÈm 



Gi¸o tr×nh Kinh TÕ X©y Dùng  bé m«n kinh tÕ kü thuËt 

Ch−¬ng 9  Trang 105 

S 

Sb 

L 

Chu kú sèng cña s¶n phÈm ®−îc ®Æt tr−ng tõ khi s¶n phÈm ®−îc chÕ t¹o 
thµnh c«ng, b¾t ®Çu ®−a vµo sö dông, ®Õn khi nã kh«ng ®−îc sö dông n÷a, thÓ hiÖn 
ë nh÷ng biÓu ®å sau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giai ®o¹n 1 : lµ giai ®o¹n b¾t ®Çu ®−a vµo øng dông s¶n phÈm do ho¹t ®éng 

s¸ng t¹o ®em l¹i  
Giai ®o¹n 2 : lµ giai ®o¹n t¨ng tr−ëng cña s¶n phÈm. ë giai ®o¹n nµy ph¶i 

tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ mèt cña s¶n phÈm 
Giai ®o¹n 3 : lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝn mïi cña s¶n phÈm. ë giai ®o¹n nµy 

ng−êi ta th−êng c¶i tiÕn, ph¸t triÓn nh÷ng s¶n phÈm s½n cã thµnh mét chñng lo¹i 
s¶n phÈm phô thªm vµ ph¸t triÓn thªm thÞ tr−êng 

Giai ®o¹n 4 : lµ giai ®o¹n say tho¸i. ë giai ®o¹n nµy ph¶i h¹n chÕ s¶n xuÊt 
s¶n phÈm ®ang xÐt vµ t×m tßi s¶n phÈm míi thay thÕ 

Cã thÓ ph©n thµnh 4 giai ®o¹n :  - giai ®o¹n xuÊt hiÖn 
     - giai ®o¹n th©m nhËp thÞ tr−êng 
     - giai ®o¹n b·o hoµ 
     - giai ®o¹n suy tho¸i 
Tãm l¹i ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng cã thÓ nghiªn cøu chu kú sèng cña 

s¶n phÈm ®Ó lËp chiÕn l−îc s¶n phÈm cho m×nh theo c¸c h−íng sau : 
Thø nhÊt : nghiªn cøu chu kú sèng cña c¸c c«ng nghÖ x©y dùng vµ ph−¬ng 

ph¸p tæ chøc x©y dùng  
Thø hai : nghiªn cøu chu kú sèng cña c¸c lo¹i vËt t−, kÕt cÊu ...®Ó dù ®o¸n 

c¸c kiÓu c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng, tõ ®ã cã ph−¬ng thøc tranh thÇu tèt nhÊt 
Thø ba : Nghiªn cøu chu kú sèng mét sè kiÓu nhµ vµ c«ng tr×nh ®Ó chuÈn bÞ 

lùc l−îng vµ ph−¬ng ph¸p x©y dùng  

T 

T 

T 
I II III IV V VI

BiÓu ®å chu kú sèng cña s¶n 
phÈm theo sè l−îng tiªu thô 

BiÓu ®å chu kú sèng cña s¶n 
phÈm theo sè l−îng tiªu thô 
gia t¨ng 

BiÓu ®å chu kú sèng cña 
s¶n phÈm theo lîi nhuËn  
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SP cña ngµy kia
(trong t−¬ng lai) 

 
4 

SP cña ngµy mai
 

3 

SP cña h«m nay
2 

SP cña h«m qua
1 

NhÞp ®é t¨ng 
tr−ëng cña SP 

Cao 

ThÊp 

CaoThÊp 0
% SP ®−îc tiªu thô ë thÞ tr−êng

¤ sè 1 : giai ®o¹n suy 
tho¸i cña s¶n phÈm 
¤ sè 2 : giai ®o¹n ph¸t 
triÓn chÝn mïi vµ b·o 
hoµ cña s¶n phÈm 
¤ sè 3 : giai ®o¹n th©m 
nhËp vµ t¨ng tr−ëng cña 
s¶n phÈm 
¤ sè 4 : giai ®o¹n míi 
xuÊt hiÖn cña s¶n phÈm 

Thø t− :   Nghiªn cøu chu kú sèng cña c¸c s¶n phÈm cña c¸c nhµ chñ ®Çu t− 
®ang s¶n xuÊt, ®Ó dù ®o¸n chiÕn l−îc ®Çu t− cña c¸c nhµ ®Çu t−  

* X¸c ®Þnh triÓn väng cña s¶n phÈm 
§Ó xÕp s¶n phÈm vµo c¸c giai ®o¹n t−¬ng øng cña chu kú sèng cña s¶n 

phÈm, ng−êi ta th−êng dïng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch Portfolio. D¹ng ®¬n gi¶n ®−îc 
biÓu diÓn nh− sau : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* §Þnh h−íng c¶i tiÕn vµ ph¸t triÓn cña s¶n phÈm 
§Ó x¸c ®Þnh xem ë mçi t×nh huèng cña quan hÖ "thÞ tr−êng - s¶n phÈm" 

theo tÝnh chÊt míi hay cò cña chóng ®èi v¬Ý nhau ®Ó nhµ kinh doanh ®Þnh h−íng 
ph¸t triÓn s¶n phÈm nh− thÕ nµo cho hîp lý, ng−êi ta dïng ma trËn "thÞ tr−êng - s¶n 
phÈm" cã d¹ng  

 
                       ThÞ tr−êng 
S¶n phÈm 

 

Cò (hiÖn ®ang cã) 
 

Míi 

 
Cò (hiÖn ®ang cã) 

ChiÕn l−îc tiÕp tôc x©m 
nhËp thÞ tr−êng 

(1) 

ChiÕn l−îc ph¸t triÓn thÞ 
tr−êng míi 

(2) 
 

Míi 
ChiÕn l−îc c¶i tiÕn s¶n 
phÈm hiÖn cã vµ ph¸t 
triÓn s¶n phÈm míi 

(3) 

ChiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n 
phÈm míi 

 
(4) 

 
b- X¸c ®Þnh ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm theo chñng lo¹i : 
X¸c ®Þnh ®óng c¬ cÊu chñng lo¹i s¶n phÈm cÇn kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò 

quan träng cña chiÕn l−îc s¶n phÈm, v× nhiÒu khi kh«ng cÇn ®Çu t− thªm mµ chØ 
cÇn thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt còng nh− lµm cho lîi nhuËn cña doanh 
nghiÖp t¨ng lªn 
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®−êng cÇuGi¸ c¶ 
®−êng cung

G0 Sè l−îng SP tiªu thô

Mét doanh nghiÖp x©y dùng th−êng cã c¸c kh©u x©y l¾p, s¶n xuÊt phô vµ 
c¸c dÞch vô kh¸c. Trong kh©u x©y l¾p cÇn x¸c ®Þnh xem doanh nghiÖp x©y dùng cã 
thÓ lµm ®−îc c¸c lo¹i h×nh x©y dùng lµ g× vµ c¸c lo¹i c«ng viÖc x©y dùng g× 

§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch khoa häc vµ hiÖu qu¶ ë ®©y nªn dïng lý 
thuyÕt quy ho¹ch tèi −u, hay lý thuyÕt x¸c ®Þnh ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm 
dùa trªn c¸c chØ tiªu hiÖu sè doanh thu vµ chi phÝ kh¶ biÕn. 

c- ChÝnh s¸ch phôc vô kh¸ch hµng khi b¸n s¶n phÈm 
Trong qua tr×nh b¸n s¶n phÈm ng−êi b¸n hµng ph¶i phôc vô c¸c mÆt : phôc 

vô kü thuËt, phôc vô th−¬ng m¹i 
Trong x©y dùng ®ã lµ viÖc chñ thÇu x©y dùng ph¶i phôc vô tèt chñ ®Çu t− 

trong mäi kh©u, kÓ tõ khi tranh thÇu, ®Õn bµn giao, thanh to¸n c«ng tr×nh vµ h−íng 
dÉn sö dông c«ng tr×nh. 

d- ChÝnh s¸ch b¶o hµnh, b¶o tr× 
Theo qui ®Þnh s¶n phÈm b¸n ra ph¶i cã mét thêi kú b¶o hµnh. Trong thêi 

gian nµy nÕu cã sù h− háng lµ do chÊt l−îng s¶n phÈm g©y nªn th× ng−êi b¸n hµng 
ph¶i s÷a ch÷a cho ng−êi mua hµng mµ kh«ng lÊy tiÒn. Trong x©y dùng hiÖn nay ®· 
¸p dông luËt b¶o hµnh. NÕu thêi gian b¶o hµnh ®−îc ®Æt dµi th× kh¸ch hµng yªn 
t©m mua hµng h¬n, nh−ng chi phÝ s÷a ch÷a cho kh¸ch hµng cã nguy c¬ t¨ng lªn. 
Do ®ã cÇn x¸c ®Þnh thêi gian b¶o hµnh hîp lý 

9.8.4. ChiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch gi¸ c¶ : bao gåm c¸c vÊn ®Ò sau : chiÕn 

l−îc vµ chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸, chÝnh s¸ch gi¸ khuyÕn khÝch 
a- ChiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch gi¸ c¶ : 
* Gi¸ c¶ vµ quan hÖ cung cÇu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Quan hÖ cung cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ tr−êng 
 G : Gi¸ trÞ khi quan hÖ cung cÇu c©n b»ng 
Trong x©y dùng ®å thÞ nµy thÝch hîp nhÊt cho viÖc xem xÐt mèi quan hÖ gi¸ 

c¶ vµ mèi liªn hÖ cung cÇu vÒ vËt t− x©y dùng , mµ trong ®ã chñ ®Çu t− x©y dùng lµ 
bªn cÇu vµ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt vËt t− x©y dùng lµ bªn cung 
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§−êng 1 lµ chi phÝ bÊt biÕn  
trong n¨m 
§−êng 2 lµ chi phÝ kh¶ biÕn 
trong n¨m 
§−êng 3 lµ gi¸ thµnh c«ng 
t¸c x©y l¾p trong n¨m 
§−êng 4 lµ doanh sè (gi¸ trÞ 
d− dù to¸n c«ng tr×nh x©y l¾p) 
trong n¨m 

Doanh sè 

Dh 
2

3

4

1

NÕu xem xÐt bªn cung lµ chñ thÇu x©y dùng vµ bªn thÇu lµ chñ ®Çu t− th× 
viÖc vËn dông ®å thÞ trªn phøc t¹p h¬n. NÕu gi¸ x©y dùng cµng thÊp th× chñ ®Çu t− 
cµng muèn x©y dùng, nh−ng cµng Ýt chñ thÇu x©y dùng muèn nhËn thÇu. Tuy nhiªn 
trong thùc tÕ gi¸ c¶ x©y dùng th−êng th«ng qua ®µm ph¸n vµ h×nh thøc ®Êu thÇu 
quyÕt ®Þnh 

b- Mét sè ph−¬ng ph¸p h×nh thµnh gi¸ c¶ 
C¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ c¶ ë nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng lµ : quan 

hÖ cung cÇu, chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, môc ®Ých cña doanh nghiÖp, t©m 
lý vµ kh¶ n¨ng cña tÇng líp ng−êi tiªu thô, t×nh h×nh c¹nh, qui ®Þnh cña nhµ nø¬c 
vÒ mÆt gi¸ c¶ 

Sau ®©y lµ mét sè ph−¬ng ph¸p h×nh thµnh gi¸ c¶ : 
* H×nh thµnh gi¸ c¶ dùa trªn chi phÝ s¶n xuÊt : Cã hai tr−êng hîp 

               + Dùa trªn c¬ së trùc tiÕp vÒ nh©n c«ng, vËt liÖu, m¸y mãc vµ c¸c tû 
lÖ chi phÝ kh¸c. C¸ch x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n cho c«ng t¸c x©y l¾p, ë ®©y ®−îc tÝnh 
theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 

 + Dùa trªn sù ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt thµnh : chi phÝ bÊt biÕn vµ 
chi phÝ kh¶ biÕn.  

                TÝnh to¸n b»ng c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ khèi l−îng s¶n phÈm x©y 
l¾p cã thÓ tiªu thô ë thÞ tr−êng, x¸c ®Þnh doanh sè 

                 TÝnh hiÖu sè gi÷a doanh sè vµ chi phÝ kh¶ biÕn ®Ó t×n ra chØ tiªu 
kh¶ n¨ng trang tr¶i chi phÝ vµ cã l·i. 

                 X¸c ®Þnh hiÖu sè gi÷a kh¶ n¨ng trang tr¶i chi phÝ bÊt biÕn vµ cã 
l·i víi chi phÝ bÊt biÕn cßn l¹i lµ lîi nhuËn.  

                 Tõ lîi nhuËn nµy sÏ t×m ®−îc chØ tiªu møc doanh lîi ®¹t ®−îc, 
sau ®è so víi møc doanh lîi tèi thiÓu, nÕu nã lín h¬n møc tèi thiÓu th× ph−¬ng ¸n 
gi¸ c¶ vµ sè l−îng s¶n phÈm ®−îc chän. 

NÕu hiÖu sè gi÷a doanh thu vµ chi phÝ kh¶ biÕn b»ng chi phÝ bÊt biÕn cÇn 
ph¶i chi theo thùc tÕ th× doanh nghiÖp kh«ng cã l·i vµ hßa vèn 

NÕu lç vèn th× doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸ch gi¶m chi phÝ bÊt biÕn b»ng c¸ch 
gi¶m bé m¸y qu¶n lý trùc tiÕp, giamr chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n nhê c¸c biÖn ph¸p 
phï hîp. §¶m b¶o hoµn vèn hoÆc cã l·i 

Trong tr−êng hîp doanh nghiÖp x©y dùng chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt mét 
lo¹i s¶n phÈm x©y dùng th× doanh thu hoµ vèn ®−îc biÓu diÔn nh− sau : 
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* H×nh thµnh gi¸ c¶ th−íng theo cÇu :  
Ph©n tÝch c¬ cÊu kh¸ch hµng (nhÊt lµ c¸c chñ hé gia ®×nh) cã nhu cÇu x©y 

dùng nhµ ë ®Ó lùa chän gi¸ c¶ thÝch hîp, ph©n tÝch sù phï hîp gi÷a chi phÝ vµ lîi 
Ých ®em l¹i cho kh¸ch hµng ®Ó ®Þnh gi¸ cho tho· ®¸ng, ph©n líp gi¸ c¶ cho phï 
hîp víi søc mua, c¶i tiÕn chÊt l−îng qu¶ng c¸o, ®ãn ®Çu c¸c t×nh thÕ khÈn cÊp ph¶i 
mua cña kh¸ch hµng... 

* H×nh thµnh gi¸ c¶ theo h−íng c¹nh tranh : 
C¸c h−íng h×nh thµnh gi¸ : h−íng tíi gi¸ trung b×nh cña toµn ngµnh vµ 

h−íng tíi gi¸ doanh nghiÖp ®ãng vai trß dÉn ®Çu gi¸ c¶ toµn ngµnh 
Ngoµi ra cßn cã c¸ch h×nh thµnh gi¸ dùa trªn c¬ së t©m lý cña tÇng líp 

ng−êi thµnh phè. 
c- Mét sè chiÕn l−îc gi¸ c¶ : 
* ChiÕn l−îc ®Þnh gi¸ cao : trong x©y dùng chiÕn l−îc nµy cã thÓ ¸p dông 

khi tæ chøc x©y dùng cã mét kh¶ n¨ng c«ng nghÖ ®Æc biÖt vµ ®éc quyÒn. Khi ®ã 
buét chñ ®Çu t− ph¶i thuª víi gi¸ cao. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu 
x©y dùng còng cã thÓ ¸p dông chiÕn l−îc nµy. tuy nhiªn ®èi víi c«ng tr×nh ®−îc 
x©y dùng b»ng nguån vèn cña nhµ n−íc cã mét sè qui ®Þnh vÒ møc chi phÝ cao 
nhÊt kh«ng ®−îc v−ît qua. 

* ChiÕn l−îc ®Þnh gi¸ thÊp : Gi¸ c¶ ë ®©y lµ gi¸ n»m d−íi møc gi¸ cña lo¹i 
s¶n phÈm cã thÓ so s¸nh ®−îc hay Ýt nhÊt còng ®−îc kh¸ch hµng coi lµ thÊp 

Trong x©y dùng chiÕn lù¬c nµy cã thÓ ¸p dông cho mét lo¹i c«ng nghÖ x©y 
dùng nµo ®ã. Trong cuéc tranh thÇu ng−êi ta th−êng ¸p dông chiÕn l−îc gi¸ thÊp 
®Ó th¾ng thÇu, nh−ng ®ßi hái phaØ n¾m v÷ng møc chi phÝ thÊp nhÊt mµ m×nh cã thÓ 
®¹t ®−îc. Trong tr−êng hîp nµy c«ng ty x©y dùng ph¶i chia khèi l−îng x©y dùng 
qua c¸c kho¶ng thêi gian hîp lý, vµ ph¶i tÝnh ®−îc chi phÝ bÊt biÕn thùc tÕ cña ®¬n 
vÞ m×nh ®Ó thùc hiÖn khèi l−îng x©y dùng Êy. 

* ChiÕn l−îc ®Þnh gi¸ theo thÞ tr−êng 
* ChiÕn l−îc ph©n ho¸ gi¸ c¶ 
d- ChÝnh s¸ch gi¸ khuyÕn khÝch  
a- Gi¸ khuyÕn khÝch phô thuéc sè l−îng ®−îc mua vµ vµo thêi gian mua b¸n 
b- Gi¸ khuyÕn khÝch tuú theo ®iÒu kiÖn cung cÊp vµ thanh to¸n 
c- ChÝnh s¸ch gi¸ th«ng qua tÝn dông 
9.8.5. ChiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm 
Trong x©y dùng giai ®o¹n tiªu thô kh¸c víi c¸c ngµnh kh¸c. Nã b¾t ®Çu 

tr−íc khi s¶n phÈm lµm xong, kÓ tõ khi ký hîp ®ång xong, ®Õn khi kÕt thóc x©y 
dùng vµ bµn giao c«ng tr×nh 

Trong x©y dùng ë giai ®o¹n tiªu thô ng−êi ta kh«ng ph¶i vËn chuyÓn s¶n 
phÈm ®Õn tay ng−êi tiªu dïng, nãi chung lµ kh«ng cã kh©u l−u kho chê b¸n 
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Nh− vËy chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ tiªu thô s¶n phÈm trong x©y dùng ®−îc 
xem xÐt trªn hai giai ®o¹n : 

Giai ®o¹n 1 : giai ®o¹n tr−íc khi nhËn ®−îc thÇu c«ng tr×nh, chÝnh s¸ch tiªu 
thô ë ®©y thÓ hiÖn ë chç t×m c¸c tuyÕn liªn hÖ víi chñ ®Çu t−, x¸c ®Þnh h×nh thøc 
®µm ph¸n trùc tiÕp hay qua trung gian víi chñ ®Çu t− vµ cuèi cïng lµ ph¶i b¶o ®¶m 
nhËn thÇu ®−îc nhiÒu c«ng tr×nh víi ®iÒu kiÖn thuËn lîi. 

Giai ®o¹n 2 : giai ®o¹n sau khi nhËn thÇu c«ng tr×nh, chÝnh s¸ch tiªu thô ë 
®©y lµ ph¶i b¶o ®¶m sao cho c¸c kh©u ký kÕt hîp ®ång, ®iÒu chØnh hîp ®ång, 
nghiÖm thu, bµn giao, thanh quyÕt to¸n, vµ x¸c ®Þnh thêi gian b¶o hµnh thuËn lîi 
nhÊt 

9.8.6. ChiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch th«ng tin giao tiÕp 
a. Qu¶ng c¸o, chµo hµng 
Tr«ng x©y dùng  nh÷ng vÊn ®Ò cÇn qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu lµ : 
 + C¸c thµnh tÝch x©y dùng ®· ®¹t ®−îc  
 + N¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp  
 + Tr×nh ®é kü thuËt x©y dùng  
 + Kh¶ n¨ng vÒ vèn 
 + Kh¶ n¨ng tham gia c¶i tiÕn gi¸i ph¸p thiÕt kÕ nÕu ®ù¬c phÐp 
 + C¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho chñ ®Çu t− khi doanh nghiÖp nhËn 

®−îc thÇu c«ng tr×nh. 
 + Thêi gian b¶o hµnh 
 + Kh¶ n¨ng gióp ®ì tiÕp tôc khi ®−a c«ng tr×nh vµo vËn hµnh 
b. Giao tiÕp t×m nguån kh¸ch hµng 
Trong x©y dùng giao tiÕp cña doanh nghiÖp x©y dùng chñ yÕu vµ tr−íc hÕt 

lµ víi chñ ®Çu t− vµ sau ®ã lµ víi c¸c c«ng ty t− vÊn thiÕt kÕ, t− vÊn gi¸m s¸t chÊt 
l−îng c«ng tr×nh, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hay hîp t¸c, c¸c tæ chøc ng©n hµng, tæ 
chøc tµi chÝnh Nhµ Nø¬c cã liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c doanh 
nghiÖp cung øng vËt t− cho x©y dùng  

Giao tiÕp víi chñ ®Çu t− ®−îc b¾t ®Çu tõ tr−íc khi tiÕn hµnh ®Êu thÇu, khi ký 
hîp ®ång chÝnh thøc, ®iÒu chØnh hîp ®ång, nghiÖm thu, bµn giao vµ thanh quyÕt 
to¸n c«ng tr×nh, vµ giao tiÕp ®Ó chñ ®Çu t− b»ng lßng giao thÇu cho m×nh lµ quan 
träng nhÊt 

c.Th−êng xuyªn c¶i tiÕn qu¸ tr×nh ký hîp ®ång, ®iÒu chØnh hîp ®ång, 
nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh vµ thanh to¸n hîp ®ång 

Trong qu¸ tr×nh nµy chñ thÇu x©y dùng ph¶i tiÕp xóc víi nhiÒu ®èi t−îng 
cïng mét lóc, trong ®ã víi chñ ®Çu t− lµ quan träng nhÊt. Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp 
nµy cÇn chó ý ®Õn viÖc thèng nhÊt c¸c quan niÖm tÝnh to¸n, c¸c ®iÒu kho¶n cho 
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phÐp hîp ®ång cã thÓ ®iÒu chØnh khi gÆp ph¶i c¸c khã kh¨n kh¸ch quan kh«ng 
l−êng tr−íc, ph¶i n¾m v÷ng ph¸p luËt... 

9.8.7. VËn dông tæng hîp c¸c chÝnh s¸ch Marketing 
Mçi chÝnh s¸ch marketing cã mét ph¹m vi vµ c¸ch t¸c ®éng kh¸c nhau 

nh−ng liªn quan nhau. ViÖc sö dông kÕt hîp chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chinh s¸ch gi¸ 
c¶, chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ chÝnh s¸ch giao tiÕp sÏ gióp cho c¸c nhµ kinh doanh 
®¹t ®−îc kÕt qu¶ tèt h¬n 

Ngay trong néi bé mçi chiÕn l−îc hay chÝnh s¸ch nãi chung còng ph¶i biÕt 
tËn dông kÕt hîp c¸c bé phËn trong ®ã víi nhau. NÕu kh«ng sö dông ®ång bé c¸c 
chÝnh s¸ch th× ch¾c ch¾n sÏ lµm cho kÕt qu¶ kinh doanh bÞ h¹n chÕ. 

9.9. Thu thËp th«ng tin vµ nghiªn cøu thÞ tr−êng 
9.9.1. Kh¸i niÖm vµ c¸c vÊn ®Ò chung 
9.9.1.1. Kh¸i niÖm 
Nghiªn cøu thÞ tr−êng lµ mét ho¹t ®éng nh»m thu thËp, ®¸nh gi¸ vµ xö lý 

th«ng tin vÒ thÞ tr−êng nh»m gióp cho viÖc x©y dùng vµ lùa chän ph−¬ng ¸n còng 
nh− ®iÒu chØnh ph−¬ng ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng marketing vµ 
kinh doanh ®−îc chÝnh x¸c 

9.9.1.2. NhiÖm vô cña nghiªn cøu thÞ tr−êng 
NÕu theo néi dung c«ng viÖc, nghiªn cøu thÞ tr−êng cã c¸c nhiÖm vô : ph©n 

tÝch thÞ tr−êng, quan s¸t th−êng xuyªn thÞ tr−êng vµ dù b¸o thÞ tr−êng 
 NÕu xÐt theo giai ®o¹n thùc hiÖn, nghiªn cøu thÞ tr−êng cã c¸c nhiÖm vô 

sau : x¸c ®Þnh môc tiªu nghiªn cøu, thu thËp th«ng tin, xö lý sè liÖu ®Ó phôc vô cho 
viÖc x©y dùng ph−¬ng ¸n, lùa chän ph−¬ng ¸n, thùc hiÖn ph−¬ng ¸n vµ kiÓm tra 
viÖc thùc hiÖn ph−¬ng ¸n kinh doanh 

9.9.1.3. C¸c lÜnh vùc nghiªn cøu thÞ tr−êng 
  Theo ®èi t−îng c«ng viÖc, nghiªn cøu thÞ tr−êng bao gåm c¸c lÜnh vùc : 

nghiªn cøu thÞ tr−êng mua s¾m t− liÖu s¶n xuÊt (®Çu vµo), thÞ tr−êng tiªu thô s¶n 
phÈm (®Çu ra), thÞ tr−êng vèn, thÞ tr−êng lao ®éng..... 

Theo giíi h¹n ®Þa lý, nghiªn cøu thÞ tr−êng cã thÓ tiÕn hµnh cho mét vïng, 
cho toµn quèc, cho thÞ tr−êng n−íc ngoµi 

Theo thêi gian, nghiªn cøu thÞ tr−êng cã thÓ nh»m c¸c môc ®Ých ng¾n h¹n, 
trung h¹n vµ dµi h¹n. 

9.9.2. Mét sè ®Æc ®iÓm cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr−êng trong x©y dùng  
NÕu ®øng trªn gãc ®é c¸c doanh nghiÖp x©y dùng (chñ thÇu x©y dùng ) cÇn 

l−u ý c¸c vÊn ®Ò sau : 
a. VÒ nghiªn cøu thÞ tr−êng tiªu thô cÇn xem xÐt: nhu cÇu ®Çu t− x©y dùng 

cña mäi khu vùc, nghiªn cøu t×nh h×nh c¸c chñ ®Çu t− cô thÓ lµ c¸c dù ¸n t− mµ hä 
s¾p tiÕn hµnh, nghiªn cøu c¸c chñng lo¹i c«ng tr×nh kÌm theo c¸c vËt liÖuvµ kÕt 
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cÊu x©y dùng ®−îc tiÕn hµnh trong t−¬ng lai, kÞp thêi n¾m b¾t c¸c th«ng tin gäi 
thÇu cña chñ ®Çu t−, nhÊt lµ c¸c chñ ®Çu t− x©y dùng nhµ ë vµ c¸c lo¹i c«ng tr×nh 
x©y dùng kh¸c. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ tham gia tranh 
thÇu x©y dùng, dù b¸o chu kú suy tho¸i kinh tÕ ®Ó lÆp kÕ ho¹ch kinh doanh x©y 
dùng. 

V× c¸c dù ¸n ®Çu t− phô thuéc vµo nhu cÇu s¶n xuÊt hµng ho¸ tiªu dïng vµ 
t− liÖu s¶n xuÊt, nªn c¸c chñ thÇu x©y dùng cã thÓ ®i s©u h¬n nghiªn cøu lo¹i thÞ 
tr−êng nµy, kÕt hîp víi viÖc nghiªn cøu n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c chñ ®Çu t− ®Ó dù 
®o¸n chñ ®éng h¬n t×nh h×nh thÞ tr−êng x©y dùng  

b. VÒ nghiªn cøu thÞ tr−êng mua s¾m t− liÖu s¶n xuÊt ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh 
x©y dùng, c¸c chñ thÇu x©y dùng cÇn chó ý c¸c vÊn ®Ò sau : t×nh h×nh nguån 
nguyªn vËt liÖu x©y dùng, gi¸ c¶ vµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng mua s¾m hay tù s¶n xuÊt, 
t×nh h×nh nguån vËt liÖu vµ m¸y mãc x©y dùng vµ dù kiÕn kh¶ n¨ng tù mua s¾m 
hay ®i thuª, nghiªn cøu t×nh h×nh sö dông nguån t− liÖu s¶n xuÊt cã s½n ë ®Þa 
ph−¬ng, nghiªn cøu t×nh h×nh giao th«ng vËn t¶i, nghiªn cøu kh¶ n¨ng liªn kÕt víi 
c¸c lùc l−îng x©y dùng t¹i chç 

c. Tæ chøc nguån lao ®éng, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cÇn chó ý ®iÒu tra 
c¸c vÊn ®Ò nh− : kh¶ n¨ng thuª c¸c lo¹i thî, nhÊt lµ lo¹i thî cã tay nghÒ cao, chi 
phÝ cã liªn quan ®Õn thuª nh©n c«ng, kh¶ n¨ng tËn dông lùc l−îng lao ®éng thêi vô 
cho c¸c c«ng viÖc kh«ng quan träng, kh¶ n¨ng liªn kÕt víi c¸c lùc l−îng lao ®éng 
t¹i chç 

d. VÒ nguån vèn, c¸c doanh nghiÖp cÇn ®iÒu tra c¸c vÊn ®Ò sau : c¸c nguån 
vèn ®Çu t− x©y dùng, c¸c nguån vay vèn dµi h¹n, ng¾n h¹n cïng víi l·i suÊt. 

9.9.3. C¸c nguån th«ng tin ®Ó nghiªn cøu thÞ tr−êng 
9.9.3.1.Nguån sè liÖu hiÖn cã 
Nguån sè liÖu hiÖn cã bao gåm : 
a. Nguån sè liÖu hiÖn cã cña néi bé doanh nghiÖp, bao gåm c¸c sè liÖu 

thèng kª vÒ cung vµ cÇu, vÒ hîp ®ång vµ doanh thu, vÒ ho¹t ®éng ®èi ngo¹i vµ 
qu¶ng c¸o, vÒ c¸c chi phÝ cho c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, tiªu thô, cho c¸c ho¹t ®éng 
marketing, c¸c sè liÖu kh¸c vÒ kh¸ch hµng, vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, 
vÒ t×nh h×nh tån kho.... 

b. Nguån th«ng tin bªn ngoµi doanh nghiÖp nh− : niªn gi¸m thèng kª cña 
nhµ n−íc, t×nh h×nh vÒ kÕ ho¹ch ®Çu t− x©y dùng cña nhµ n−íc, cña c¸c doanh 
nghiÖp, cña nh©n d©n vµ n−íc ngoµi, c¸c ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña nhµ n−íc vÒ 
x©y dùng vµ qui ho¹ch x©y dùng theo c¸c vïng l·nh thæ..... 

9.9.3.2. Nguån sè liÖu do tù ®iÒu tra 
Nguån sè liÖu do tù ®iÒu tra chñ yÕu do tù quan s¸t vµ pháng vÊn c¸c ®èi 

t−îng mµ cã. C¸c ®èi t−îng ®−îc pháng vÊn ë ®©y lµ c¸c chñ ®Çu t− hay nh÷ng hé 
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gia ®×nh sö dông c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, c¸c tæ chøc cung cÊp t− liÖu s¶n xuÊt cho 
x©y dùng, c¸c c¬ quan nhµ n−íc cã liªn quan ®Õn x©y dùng  

9.9.4. C¸c ph−¬ng ph¸p  ®iÒu tra, xö lý th«ng tin vµ dù b¸o 
C¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra thÞ tr−êng cã thÓ lµ : ph−¬ng ph¸p hái ý kiÕn 

chuyªn gia, ®iÒu tra trùc tiÕp kh¸ch hµng vµ xö lý sè liÖu cã s½n 
C¸c ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu bao gåm : ph−¬ng ph¸p ph©n tæ, ph−¬ng 

ph¸p so s¸nh, ph−¬ng ph¸p to¸n häc.... 
C¸c ph−¬ng ph¸p dù b¸o bao gåm ph−¬ng ph¸p th¨m dß chuyªn gia, 

ph−¬ng ph¸p néi suy, ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph−¬ng ph¸p san b»ng hÖ sè mò, 
ph−¬ng ph¸p to¸n kinh tÕ.... 

9.10. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý Marketing 
9.10.1. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo chøc n¨ng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C¬ cÊu tæ chøc Doanh nghiÖp theo kiÓu chøc n¨ng 
Ghi chó : 
 A, B, C, D : c¸c phßng chøc n¨ng nh− phßng s¶n xuÊt, phßng cung øng... 
1. Bé phËn nghiªn cøu thÞ tr−êng 
2. Bé phËn lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn vµ c¶i tiÕn s¶n xuÊt (nhµ cöa, c«ng nghÖ 

x©y dùng ) 
3. Bé phËn qu¶ng c¸o vµ c¶i thiÖn qu¸ tr×nh b¸n hµng (qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, 

hîp ®ång, bµn giao c«ng tr×nh) 
4. Bé phËn b¸n hµng (hîp ®ång, ®µm ph¸n, bµn giao) 
5. Bé phËn cung cÊp cho marketing  
 
 
 

L·nh ®¹o doanh nghiÖp

Phßng marketing 
 

A 
 

B 
 

C D 

 
1 2 3 4 

 
5 
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C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý marketing theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng 
Ghi chó : 
A, B, C, D : ng−êi l·nh ®¹o c¸c tuyÕn s¶n xuÊt s¶n phÈm kh¸c nhau cã 

nhiÖm vô tham m−u cho c«ng viÖc marketing 
1. Phßng nghiªn cøu thÞ tr−êng 
2. Phßng qu¶ng c¸o 
3. Phßng b¸n hµng 
4. Phßng hç trî cho qu¸ tr×nh b¸n hµng 
9.10.2. C¬ cÊu tæ ch÷c qu¶n lý theo s¶n phÈm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L·nh ®¹o marketing

 
A 

 
B 

 
C D 

1 2 3 
 

4 

L·nh ®¹o marketing 

A 

C 
 

D 

B 

1 2 3 
 

4 

A- Bé phËn qu¶ng c¸o 
B- Bé phËn c«ng t¸c giao tiÕp c«ng céng 
1- Bé phËn nghiªn cøu thÞ tr−êng 
2- Bé phËn hç trî qóa tr×nh b¸n hµng 
3- Bé phËn b¸n hµng 
4- Bé phËn ph©n phèi 
C, D - l·nh ®¹o tuyÕn s¶n xuÊt s¶n phÈm 
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9.10.3. C¬ cÊu tæ choc qu¶n lý theo nhãm kh¸ch hµng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A, B : ng−êi qu¶n lý nhãm kh¸ch hµng 
     1 :  Phßng b¸n hµng 
     2 : Phßng hç trî qu¸ tr×nh b¸n hµng 
     3 : Phßng phôc vô kh¸ch hµng 
     4 : Phßng qu¶ng c¸o 

 Trong ngµnh x©y dung, c¸c bé phËn ë s¬ ®å trªn cÇn ®iÒu chØnh cho phï 
hîp. Bé phËn nghiªn cøu thÞ tr−êng vµ qu¶ng c¸o lu«n cÇn cho mäi tr−êng hîp. Bé 
phËn b¸n hµng cã thÓ ®æi thµnh bé phËn ký hîp ®ång, nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng 
tr×nh. Ngoµi ra trong x©y dung cÇn cã bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ ®Êu thÇu. 
 9.11. KÕ ho¹ch marketing 
 9.11.1. NhÞªm vô vµ môc ®Ých cña kÕ ho¹ch marketing 
 KÕ ho¹ch marketing lµ mét bé phËn cña kÕ ho¹ch qu¶n lý toµn doanh 
nghiÖp. Nã h−íng tíi viÖc thùc hiÖn môc ®Ých cña bé phËn marketing ®· ®Ò ra. 
 VÝ dô, kÕ ho¹ch qu¶n lý cña toµn doanh nghiÖp lµ ph¶i ®¹t ®−îc møc doanh 
lîi nhÊt ®Þnh cña ®ång vèn. Muèn ®¹t ®−îc chØ tiªu nµy môc ®Ých cña kÕ ho¹ch 
marketing lµ ph¶i t¨ng lªn mét phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh tû träng b¸n hµng ra thÞ tr−êng. 
Muèn ®¹t ®−îc sù gia t¨ng nµy c¸c chÝnh s¸ch marketing vÒ s¶n phÈm, vÒ ph©n 
phèi, vÒ gi¸ vµ vÒ chiªu thÞ ph¶i g¸nh mét phÇn nhiÖm vô kÕ ho¹ch . 
 9.11.2. Qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch marketing 
 Qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch marketing th−êng gåm c¸c b−íc : nghiªn cøu thÞ 
tr−êng, nghiªn cøu b¶n th©n doanh nghiÖp vµ nghiªn cøu khuynh h−íng ph¸t triÓn, 
x¸c ®Þnh môc ®Ých cña kÕ ho¹ch marketing, lËp c¸c ph−¬ng ¸n vµ ®¸nh gi¸ chóng, 
chän ph−¬ng ¸n, chi tiÕt ho¸ ph−¬ng ¸n kÕ ho¹ch. 

9.11.3. Néi dung kÕ ho¹ch marketing 

L·nh ®¹o marketing

 
A 

 
B 

 
1 

 
2 

 
3 4 1 

 
2 3 4 
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Néi dung kÕ ho¹ch marketing gåm :  
a. ThuyÕt minh tãm t¾t c¸c kÕt qu¶ cÇn ®¹t ®−îc cña kÕ ho¹ch marketing 
b. T×nh h×nh thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp, bao gåm c¸c vÊn ®Ò : t×nh h×nh 

hiÖn t¹i cña thÞ tr−êng x©y dung, khuynh h−íng ph¸t triÓn cña c¸c thÞ tr−êng x©y 
dung, t×nh h×nh c¸c chñ ®Çu t−, nh÷ng ®iÓm yÕu vµ ®iÓm m¹nh cña b¶n th©n doanh 
nghiÖp x©y dung, ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thÞ tr−êng 

c. Môc ®Ých cña kÕ ho¹ch marketing, bao gåm c¸c vÊn ®Ò : môc ®Ých cña 
doanh nghiÖp, môc ®Ých cña kÕ ho¹ch marketing (c¸c chØ tiªu chñ yÕu vµ nhiÖm vô 
cña c¸c bé phËn) 

d. C¸c chÝnh s¸ch marketing, bao gåm c¸c chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch 
gi¸, chÝnh s¸ch tiªu thô, ph©n phèi vµ chÝnh s¸ch giao tiÕp (chiªu thÞ) 

e. Chi phÝ cho marketing bao gåm chi phÝ cho c¸c biÖn ph¸p marketing, cho 
viÖc ®¹t ®−îc hîp ®ång, cho viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. 
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Ch−¬ng 11 : ®Þnh gi¸ s¶n phÈm x©y dùng  
            11.1.§¨c ®iÓm cña viÖc ®Þnh gi¸ s¶n phÈm x©y dùng   

ViÖc ®Þnh gi¸ trong x©y dung cã mét sè ®Æc ®iÓm sau : 
a. Gi¸ c¶ cña s¶n phÈm x©y dùng cã tÝnh c¸ biÖt cao v× c¸c c«ng tr×nh x©y 

dùng phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn cña ®Þa ®iÓm x©y dùng, vµo chñng lo¹i c«ng 
tr×nh x©y dùng vµ vµo c¸c yªu cÇu sö dông kh¸c nhau cña c¸c chñ ®Çu t−. Do ®ã 
gi¸ x©y dùng kh«ng thÓ ®Þnh tr−íc hµng lo¹t cho c¸c c«ng tr×nh toµn vÑn mµ ph¶i 
x¸c ®Þnh cô thÓ cho tõng tr−êng hîp theo ®¬n ®Æt hµng cô thÓ. 

b. Trong x©y dùng mÆc dï kh«ng thÓ ®Þnh gi¸ tr−íc mét c«ng tr×nh toµn 
vÑn, nh−ng cã thÓ ®Þnh gi¸ tr−íc cho tõng lo¹i c«ng viÖc x©y dùng, tõng bé phËn 
hîp thµnh c«ng tr×nh th«ng qua ®¬n gi¸ x©y dùng. 

Trªn c¬ së ®¬n gi¸ x©y dùng sÏ lËp gi¸ cho dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng mçi 
khi cÇn ®Õn. Trong x©y dùng gi¸ trÞ dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p ®ãng vai trß gi¸ c¶ 
s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng  

c. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh gi¸ x©y dùng th−êng kÐo dµi kÓ tõ khi ®Êu thÇu ®Õn 
khi kÕt thóc x©y dùng vµ bµn giao tr¶i qua c¸c ®iÒu chØnh vµ ®µm ph¸n trung gian 
gi÷a bªn giao thÇu vµ bªn nhËn thÇu x©y dùng. Gi¸ x©y dùng mét c«ng tr×nh nµo 
®ã ®−îc h×nh thµnh tr−íc khi s¶n phÈm thùc tÕ ra ®êi 

d. Sù h×nh thµnh gi¸ c¶ x©y dùng chñ yÕu ®−îc thùc hiÖn th«ng qua h×nh 
thøc ®Êu thÇu hay ®µm ph¸n khi chän thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu. ë ®©y chñ ®Çu t− 
®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®Þnh gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 

e. Phô thuéc vµo c¸c giai ®o¹n ®Çu t−, gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc ®−îc 
biÓu diÔn b»ng c¸c tªn gäi kh¸c nhau, ®−îc tÝnh to¸n theo c¸c qui ®Þnh kh¸c nhau 
vµ ®−îc sö dông víi c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. 

g. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, nhµ n−íc vÉn ®ãng mét vai trß quan träng 
trong viÖc h×nh thµnh gi¸ c¶ x©y dùng, chñ yÕu cho khu vùc x©y dùng tõ nguån vèn 
nhµ n−íc. 

ë n−íc ta hiÖn nay, vai trß qu¶n lý gi¸ x©y dùng cña nhµ n−íc cßn t−¬ng ®èi 
lín, v× phÇn lín c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hiÖn nay lµ nhê vµo nguån vèn cña Nhµ 
N−íc vµ v× Nhµ N−íc cßn ph¶i ®ãng vai trß can thiÖp vµo gi¸ x©y dùng c¸c c«ng 
tr×nh cña c¸c chñ ®µu t− n−íc ngoµi ®Ó tr¸nh thiÖt h¹i chung cho ®Êt n−íc. 

11.2. HÖ thèng ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ trong x©y dùng  
11.2.1. §Þnh møc dù to¸n trong x©y dùng  
11.2.1.1. Kh¸i niÖm 
§Þnh møc dù to¸n lµ c¸c trÞ sè qui ®Þnh vÒ møc tiªu phÝ vÒ vËt liÖu, nh©n 

c«ng, m¸y mãc ®Ó t¹o nªn mét s¶n phÈm x©y dùng nµo ®ã, ®−îc dïng ®Ó lËp ®¬n 
gi¸ dù to¸n trong x©y dùng  
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§Þnh møc dù to¸n ®−îc lËp trªn c¬ së c¸c sè liÖu quan s¸t, thèng kª thùc tÕ 
vµ dùa vµo khoa häc vÒ ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt 

§Þnh møc dù to¸n ph¶i ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ thùc tiÔn, ph¶n ¸nh ®óng 
tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt trong x©y dùng ë mét giai ®o¹n 
nhÊt ®Þnh 

§Þnh møc dù to¸n cã vai trß v« cïng quan träng trong viÖc tÝnh to¸n gia c¶ 
x©y dùng v× nã lµ c¬ sö ®Ó lËp nªn tÊt c¶ c¸c lo¹i ®¬n gi¸ trong x©y dùng. Mét sai 
sãt nhá trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c trÞ sè ®Þnh møc cã thÓ g©y nªn c¸c l·ng phÝ rÊt lín 
trong x©y dùng  

C¸c trÞ sè ®Þnh møc chi phÝ ®−îc tr×nh bµy chñ yÕu theo ®¬n vÞ ®o hiÖn vËt, 
trªn c¬ së ®ã chØ cã c¸c ®¬n gi¸ lµ ®−îc thay ®æi theo t×nh h×nh cña thÞ tr−êng. 

11.2.1.2. Ph©n lo¹i c¸c ®Þnh møc dù to¸n 
- Theo chñng lo¹i c«ng viÖc x©y : 
 + §Þnh møc cho c«ng t¸c ®Êt 
 + §Þnh møc cho c«ng t¸c bª t«ng 
 + §Þnh møc cho c«ng t¸c cèt thÐp 
 + §Þnh møc cho c«ng t¸c nÒ 
 + §Þnh møc cho c«ng t¸c méc 
 + §Þnh møc cho c«ng t¸c hoµn thiÖn 
- Theo møc bao qu¸t c¸c lo¹i c«ng viÖc :  

+ §Þnh møc dù to¸n chi tiÕt qui ®Þnh møc chi phÝ vÒ vËt liÖu, nh©n 
c«ng vµ sö dông m¸y mãc theo hiÖn vËt cho mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng viÖc x©y 
l¾p riªng rÏ nµo ®ã (VÝ dô cho c¸c c«ng viÖc x©y tr¸t, ®æ bªt«ng, ®µo mãng...). 
§Þnh møc dù to¸n chi tiÕt ®−îc dïng ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt 

+ §Þnh møc dù to¸n tæng hîp qui ®Þnh møc chi phÝ vÒ vËt liÖu, nh©n 
c«ng vµ sö dông m¸y mãc theo hiÖn vËt cho mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng viÖt x©y 
dùng tæng hîp (bao gåm nhiÒu lo¹i c«ng viÖc x©y dùng riªng lÏ cã liªn quan h÷u 
c¬ víi nhau ®Ó t¹o nªn mét s¶n phÈm tæng hîp nµo ®ã) hoÆc cho mét kÕt cÊu x©y 
dùng hoµn chØnh nµo ®ã. §Þnh møc dù to¸n tæng hîp ®−îc dïng ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y 
dùng tæng hîp 

- Theo møc ®é phæ cËp c¸c ®Þnh møc cã thÓ lËp chung cho mäi chuyªn 
ngµnh x©y dùng vµ lËp riªng cho mäi chuyªn ngµnh x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng 
viÖc x©y l¾p ®Æc biÖt cho c¸c chuyªn ngµnh nµy. 

- Theo c¸ch tÝnh vµ tr×nh bµy c¸c ®Þnh møc cã thÓ c¸c trÞ sè tuyÖt ®èi hay 
c¸c trÞ sè t−¬ng ®èi d−íi d¹ng tû lÖ phÇn tr¨m (vÝ dô ®Þnh møc vÒ vËt liÖu phô, vÒ 
hao hôt vËt t−.......) 
 11.2.2. §¬n gi¸ dù to¸n trong x©y dùng  
 11.2.2.1. Kh¸i niÖm 
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 §¬n gi¸ dù to¸n trong x©y dùng lµ gi¸ qui ®Þnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm 
hoÆc ®¬n vÞ kÕt cÊu x©y dùng nµo ®ã ®−îc dïng ®Ó lËp gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng  
 C¬ së ®Ó tÝnh to¸n lËp ®¬n gi¸ lµ ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng. X¸c ®Þnh gi¸ 
x©y dùng ®ãng vai trß v« cïng quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng cho 
toµn bé c«ng tr×nh 
 11.2.2.2. Ph©n lo¹i ®¬n gi¸ dù to¸n x©y dùng  
 a. §¬n gi¸ dù to¸n x©y dùng chi tiÕt 
 §¬n gi¸ dù to¸n x©y dùng chi tiÕt bao gåm nh÷ng chi phÝ x©y l¾p trùc tiÕp 
vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ chi phÝ sö dông m¸y x©y dùng  tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi 
l−îng c«ng viÖc x©y l¾p riªng biÖt hoÆc mét bé phËn kÕt cÊu x©y dùng ®−îc x¸c 
®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc dù to¸n chi tiÕt 
 §¬n gi¸ dù to¸n chi tiÕt ®−îc lËp t¹i c¸c tØnh. thµnh phè trùc thuéc trung 
−¬ng (do ®ã cßn gäi lµ ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng) do chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh, 
thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng ban hµnh. §−îc dïng ®Ó lËp dù to¸n x©y dùng chi 
tiÕt vµ ®Ó lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh xÐt thÇu ®èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng 
cña trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng ®−îc x©y dùng trªn ®Þa ph−¬ng ®ã kh«ng phô thuéc 
vµo cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t−.  
 b. §¬n gi¸ dù to¸n x©y dùng tæng hîp 
   §¬n gi¸ dù to¸n x©y dùng tæng hîp bao gåm toµn bé chi phÝ x· héi trung 
b×nh cÇn thiÕt gåm : chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ chi phÝ sö dông m¸y, chi phÝ 
chung, l·i vµ thuÕ cho tõng lo¹i c«ng viÖc hoÆc mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y 
l¾p tæng hîp, hoÆc mét kÕt cÊu x©y dùng hoµn chØnh vµ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së 
®Þnh møc dù to¸n tæng hîp 
 §¬n gi¸ dù to¸n tæng hîp ®−îc lËp theo c¸c vïng lín, c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn 
thi c«ng x©y l¾p, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t− x©y dùng ë mét tØnh, thµnh 
phè ®¹i diÖn cho vïng ®ã. C«ng tr×nh ë c¸c thµnh phè tØnh kh¸c nhau trong vïng sÏ 
®−îc sö dông hÖ sè ®iÒu chØnh cho phï hîp. §¬n gi¸ dù to¸n x©y dùng tæng hîp do 
bé x©y dùng chñ tr× lËp, ban hµnh vµ chØ ®¹o sö dông ®Ó lËp tæng sù to¸n c¸c c«ng 
tr×nh ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt, kh«ng ®−îc dïng ®Ó lËp dù to¸n chi tiÕt vµ 
thanh quyÕt to¸n khèi l−îng c«ng t¸c hoµn thµnh. 
 c. §¬n gi¸ c«ng tr×nh 
 §èi víi mét sè c«ng tr×nh quan träng cÊp Nhµ N−íc trong tr−êng hîp ®−îc 
phÐp chØ ®Þnh thÇu do c¸c ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng phøc tËp, còng nh− ®èi 
víi mét sè c«ng tr×nh cã ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt cã thÓ ®−îc lËp ®¬n gi¸ riªng (gäi lµ 
§¬n gi¸ c«ng tr×nh).  

§¬n gi¸ c«ng tr×nh ®−îc lËp theo ph−¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ x©y dùng do Bé 
X©y dùng h−íng dÉn. Ban ®¬n gi¸ c«ng tr×nh bao gåm chñ ®Çu t−, tæ chøc nhËn 
thÇu x©y l¾p chÝnh vµ c¬ quan tµi chÝnh hoÆc ng©n hµng (nÕu vay vèn).  
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§¬n gi¸ c«ng tr×nh cña mét sè c«ng tr×nh thuéc nhãm A khi x©y dùng ph¶i 
®−îc bé x©y dùng thèng nhÊt ý kiÕn víi c¸c ngµnh hoÆc ®Þa ph−¬ng trong viÖc lËp 
ban x©y dùng ®¬n gi¸ còng nh− trong viÖc xÐt duyÖt c¸c ®¬n gi¸ Êy.  

§¬n gi¸ c«ng tr×nh cña c¸c lo¹i c«ng tr×nh cßn l¹i (nÕu cã) sÏ do c¸c bé, 
tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng xÐt duyÖt cã sù tho· thuËn cña bé x©y dùng. 
 §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc dïng ®Ó lËp dù to¸n x©y l¾p chi tiÕt c¸c 
h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c lo¹i c«ng tr×nh vµ c¸c lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p riªng biÖt 
trong tr−êng hîp ®−îc Nhµ N−íc cho phÐp ¸p dông lo¹i ®¬n gi¸ nµy. 
 d. Gi¸ chuÈn 
  Gi¸ chuÈn lµ chØ tiªu x¸c ®Þnh chi phÝ b×nh qu©n cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh 
mét ®¬n vÞ diÖn tÝch x©y dùng hay mét ®¬n vÞ c«ng suÊt sö dông cña tõng lo¹i nhµ 
hay h¹ng môc c«ng tr×nh th«ng dông ®−îc x©y dùng theo thiÕt kÕ ®iÓn h×nh(hay 
thiÕt kÕ hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ). Trong gi¸ chuÈn chØ bao gåm gi¸ trÞ dù to¸n cña 
c¸c lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p trong ph¹m vi ng«i nhµ hoÆc ph¹m vi cña h¹ng môc c«ng 
tr×nh hay c«ng tr×nh thuéc c¸c lÜnh vùc x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, giao 
th«ng thuû lîi. 
 Trong gi¸ chuÈn, kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ kh«ng cÊu thµnh trùc tiÕp ng«i 
nhµ hay c«ng tr×nh nh− c¸c lo¹i chi phÝ ®Ó x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ë 
ngoµi nhµ vµ chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ cho ng«i nhµ hoÆc cho c«ng tr×nh ®ang xÐt. 
 Gi¸ chuÈn chØ ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y l¾p cña tæng dù to¸n c«ng 
tr×nh trong tr−êng hîp ¸p dông thiÕt kÕ ®iÓn h×nh. 
 11.3. Gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 
 11.3.1. Kh¸i niÖm 
 Gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t− lµ toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt 
®Ó x©y dùng míi, më réng hay trang bÞ l¹i kü thuËt cho c«ng tr×nh. Do ®Æc ®iÓm 
cña s¶n phÈm vµ s¶n xuÊt x©y dùng mçi c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ x©y dùng riªng ®−îc 
x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p lËp dù to¸n x©y dùng do nhµ n−íc qui ®Þnh. 
 Gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc biÓu thÞ b»ng c¸c tªn gäi kh¸c nhau theo tõng 
giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t−.  

+ ë giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t− : tæng møc ®Çu t−  
+ ë giai ®o¹n thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh cña dù ¸n ®Çu t− :tæng 

dù to¸n c«ng tr×nh, dù to¸n chi tiÕt c¸c hµng môc c«ng tr×nh vµ c¸c lo¹i c«ng viÖc 
x©y dùng riªng biÖt, 

+ ë giai ®o¹n kÕt thóc x©y dùng ®−a dù ¸n vµo ho¹t ®éng : gi¸ quyÕt 
to¸n c«ng tr×nh. 
 11.3.2. C¸c lo¹i gi¸ ¸p dông trong x©y dùng  
   11.3.2.1. Gi¸ xÐt thÇu 
 Gi¸ xÐt thÇu lµ gi¸ do bªn chñ ®Çu t− dù kiÕn ®−a ra tr−íc ®ã ®Ó xÐt thÇu 
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 Theo qui ®Þnh hiÖn hµnh tæng dù to¸n c«ng tr×nh lµ giíi h¹n tèi ®a cña vèn 
®−îc sö dông ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ xÐt thÇu trong 
tr−êng hîp ®Êu thÇu hay chän thÇu 
 Gi¸ dù to¸n x©y l¾p chi tiÕt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c lo¹i c«ng t¸c 
x©y l¾p trªn c¬ së ®¬n gi¸ dù to¸n chi tiÕt lµ gi¸ xÐt thÇu trong tr−êng hîp ®Êu thÇu 
hoÆc chän thÇu theo h¹ng môc c«ng tr×nh hay lo¹i c«ng viÖc x©y l¾p riªng biÖt 
 §¬n gi¸ chi tiÕt ®−îc lËp t¹i c¸c tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc ®−îc sö dông 
®Ó lËp dù to¸n chi tiÕt vµ ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ xÐt thÇu ®èi víi tÊt c¶ c«ng 
tr×nh x©y dùng ë trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng ®−îc x©y dùng trªn ®Þa ph−¬ng ®ã, 
kh«ng phô thuéc vµo cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t−. 
 11.3.2.2. Gi¸ tranh thÇu 
 Gi¸ tranh thÇu lµ gi¸ do doanh nghiÖp tham gia tranh thÇu tù lËp ra ®Ó tranh 
thÇu dùa trªn hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu, c¸c qui ®Þnh chung vÒ 
®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ cña nhµ n−íc, c¸c kinh nghiÖm thùc tÕ vµ dùa vµo ý ®å chiÕn 
l−îc tranh thÇu. 
 Gi¸ tranh thÇu cã thÓ cã c¸c møc kh¸c nhau, trong ®ã tæ chøc x©y dùng cÇn 
x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ cËn d−íi vµ ®é tin cËy cña gi¸ tranh thÇu. 
  Dùa trªn khèi l−îng c«ng viÖc ®· ®−îc bªn chñ ®Çu t− tÝnh to¸n tr−íc vµ do 
bªn dù thÇu x¸c ®Þnh l¹i c¨n cø vµo hå s¬  thiÕt kÕ, c¸c tæ chøc x©y dùng tham dù 
tranh thÇu cã thÓ x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ x©y dùng cho m×nh ®Ó tÝnh gi¸ tranh thÇu, trªn 
c¬ së tham kh¶o gi¸ dù to¸n chi tiÕt mµ c¸c chñ ®Çu t− ®· sö dông ®Ó tÝnh gi¸ tranh 
thÇu. 
 Gi¸ tranh thÇu cËn d−íi cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng hiÖu sè gi÷a gi¸ trÞ dù to¸n 
h¹ng môc c«ng tr×nh vµ chi phÝ kh¶ biÕn cña nã. 
 11.3.2.3. Gi¸ hîp ®ång x©y dùng vµ gi¸ thanh to¸n c«ng tr×nh 
 Gi¸ hîp ®ång x©y dùng lµ gi¸ do bªn chñ ®Çu t− mêi thÇu vµ bªn tæ chøc 
x©y dùng ®· th¾ng thÇu cïng nhau tho· thuËn chÝnh thøc ®−a vµo hîp ®ång víi c¸c 
®iÒu kiÖn kÌm theo. 
 Gi¸ hîp ®ång cã thÓ qui ®Þnh theo c¸c c¸ch sau ®©y: 
 a. Gi¸ cè ®Þnh (gi¸ cøng) : theo c¸ch nµy gi¸ hîp ®ång ®−îc gi÷ cè ®Þnh cho 
®Õn khi thanh to¸n cuèi cïng. Mét tr−êng hîp riªng cña ph−¬ng ph¸p gi¸ cøng lµ 
chØ gi÷ gi¸ cè ®Þnh tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (tøc lµ gi¸ cøng), cßn khèi l−îng 
c«ng viÖc x©y dùng th× cã thÓ thay ®æi theo thùc tÕ. 
 b. Gi¸ mÒm: Theo c¸ch nµy cã thÓ cã hai tr−êng hîp sau : 
 - Gi¸ hîp ®ång cã thÕ thay ®æi tuú theo c¸c ph¸t sinh thùc tÕ hîp ®ång g©y 
nªn nh− sù thay ®æi gi¸ c¶, thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i, còng nh− tuú theo c¸c sù cè 
kh«ng thÓ kh¾c phôc næi g©y nªn nh− thiªn tai vµ thêi tiÕt xÊu. 
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 - Gi¸ hîp ®ång ®−îc tÝnh to¸n theo chi phÝ thùc tÕ céng theo mét kho¶n l·i 
tÝnh theo phÇn tr¨m so víi chi phÝ thùc tÕ, hoÆc so víi chi phÝ theo dù to¸n ban ®Çu. 
 - Trong tr−êng hîp khã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ c¶ x©y dùng, nhÊt lµ ®èi víi 
c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt míi ®−îc x©y dùng lÇn ®Çu ch−a cã ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸, 
bªn chñ ®Çu t− vµ bªn nhËn thÇu x©y dùng còng cã thÓ thèng nhÊt víi nhau mét dù 
to¸n chi phÝ ban ®Çu nµo ®ã, nÕu sau nµy bªn nhËn thÇu thùc hiÖn víi møc chi phÝ 
thÊp h¬n dù to¸n ban ®Çu th× ®−îc th−ëng mét kho¶n tiªn nµo ®ã vµ ng−îc l¹i. 
Trong tr−êng hîp nµy ë ViÖt Nam ®· cã qui ®Þnh ph¶i lËp ban x©y dùng ®¬n gi¸ 
c«ng tr×nh theo qui ®Þnh ®Ó lËp gi¸ x©y dùng  
 11.3.2.4. Gi¸ thanh quyÕt to¸n 
 Theo qui ®Þnh hiÖn hµnh lµ toµn bé chi phÝ hîp lý ®· thùc hiÖn trong qu¸ 
tr×nh ®Çu t− ®Ó ®−a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. 

Qui ®Þnh hiÖn hµnh gi¸ thanh to¸n c«ng tr×nh lµ gi¸ tróng thÇu cïng víi c¸c 
®iÒu kiÖn ®−îc ghi trong hîp ®ång gi÷a chñ ®Çu t− vµ doanh nghiÖp x©y dùng ®èi 
víi tr−êng hîp ®Êu thÇu hoÆc chän thÇu, cßn ®èi víi tr−êng hîp chØ ®Þnh thÇu th× 
gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ trÞ dù to¸n h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc lo¹i c«ng viÖc x©y l¾p 
riªng biÖt. 
 11.3.2.5. Gi¸ thâa thuËn vµ gi¸ theo qui ®Þnh cña nhµ n−íc    
 Gi¸ tho· thuËn lµ gi¸ ®−îc qui ®Þnh tuú theo sù tho· thuËn gi÷a chñ ®Çu t− 
vµ tæ chøc nhËn thÇu x©y dùng vµ th−êng ®−îc ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh x©y 
dùng thuéc vèn cña t− nh©n. 
 Gi¸ qui ®Þnh cña nhµ n−íc lµ lo¹i gi¸ ®−îc lËp trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc, ®¬n 
gi¸, c¸c qui ®Þnh vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ N−íc vµ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng 
c¸c c«ng tr×nh cã nguån vèn ®−îc Nhµ N−íc cÊp. 
 Khi qui ®Þnh gi¸ cã thÓ x¸c ®Þnh møc gi¸ cao nhÊt (gi¸ trÇn) vµ møc gi¸ thÊp 
nhÊt (gi¸ sµn) ®Ó phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý gi¸. 
 11.3.2.6. Gi¸ c«ng tr×nh x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c lo¹i c«ng 
viÖc x©y l¾p riªng 
  Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng nªn gi¸ cã thÓ tÝnh to¸n cho toµn bé 
c«ng tr×nh, mét h¹ng môc c«ng tr×nh n»m trong c«ng tr×nh vµ mét lo¹i c«ng viÖc 
x©y l¾p riªng biÖt cña h¹ng môc c«ng tr×nh. 
 Ngoµi ra, theo gãc ®é kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp x©y dùng gi¸ x©y dùng 
cßn ®−îc tÝnh cho c¸c ®èi t−îng c«ng viÖc x©y dùng ®−îc hoµn thµnh theo c¸c thêi 
®o¹n niªn lÞch (th¸ng, quÝ, n¨m ) 
 11.3.2.7. Gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh do vèn ®Çu t− trong n−íc vµ do vèn ®©u 
t− cña n−íc ngoµi 
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 Do yªu cÇu cña hîp t¸c quèc tÕ trong x©y dùng cÇn ph©n biÖt vµ cã c¸ch 
qu¶n lý riªng ®èi víi gi¸ x©y dùng chØ do nguån vèn trong n−íc vµ ®èi víi gi¸ x©y 
dùng c«ng tr×nh do nguån vèn n−íc ngoµi 
 ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng ®Ó tham gia dù thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng do 
vèn cña chñ ®Çu t− n−íc ngoµi rÊt phøc t¹p, v× nã võa ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh 
cña quèc gia l¹i võa ph¶i tu©n thñ c¸c qui ®Þnh cña th«ng lÖ quèc tÕ. 
 11.3.4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu cña gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 
 11.3.4.1. Tæng møc ®Çu t− 

Tæng møc ®Çu t− dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ tæng møc ®Çu t−) 
lµ kh¸i to¸n chi phÝ cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ dù ¸n) ®−îc 
x¸c ®Þnh trong giai ®o¹n lËp dù ¸n hoÆc lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt, lµm c¬ së ®Ó 
lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý vèn ®Çu t−, x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ vèn ®Çu t− cña dù ¸n. §èi 
víi dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc th× tæng møc ®Çu t− lµ chi phÝ tèi ®a mµ 
Chñ ®Çu t− ®−îc phÐp sö dông ®Ó ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh  

Tæng møc ®Çu t− bao gåm: Chi phÝ x©y dùng; chi phÝ thiÕt bÞ; chi phÝ ®Òn bï 
gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c−; chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c; chi phÝ dù 
phßng. 

a. Chi phÝ x©y dùng, bao gåm:  
- Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n;  
- Chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò; 
- Chi phÝ san lÊp mÆt b»ng x©y dùng; 
- Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh t¹m, c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng 

(®−êng thi c«ng, ®iÖn n−íc, nhµ x−ëng,...); 
- Nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng. 

b. Chi phÝ thiÕt bÞ, bao gåm: 
- Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ (bao gåm c¶ thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn 

cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng) vµ chi phÝ ®µo t¹o , chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã). 
- Chi phÝ vËn chuyÓn tõ c¶ng hoÆc tõ n¬i mua vÒ ®Õn ch©n c«ng tr×nh, chi 

phÝ l−u kho, l−u b·i, chi phÝ b¶o qu¶n, b¶o d−ìng t¹i kho b·i ë hiÖn tr−êng, 
- ThuÕ vµ chi phÝ b¶o hiÓm thiÕt bÞ thiÕt bÞ c«ng tr×nh, 
- Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã). 

c. Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c−, bao gåm: 
- Chi phÝ ®Òn bï nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång trªn ®Êt... 
- Chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c− cã liªn quan ®Õn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng 

cña dù ¸n; 
- Chi phÝ cña ban ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng; 
- Chi phÝ sö dông ®Êt nh− chi phÝ thuª ®Êt trong thêi gian x©y dùng, 
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- Chi phÝ ®Çu t− h¹ tÇng kü thuËt nÕu cã. 
- Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm lËp ph−¬ng ¸n vµ x¸c ®Þnh chi phÝ tr×nh cÊp cã 

thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc nµy. 
d. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c, bao gåm: 

- Chi phÝ chung cña dù ¸n 
- Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng thuéc 

tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t−. 
- Chi phÝ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra thiÕt kÕ, tæng dù to¸n, dù to¸n x©y dùng 

c«ng tr×nh. 
- Chi phÝ lËp hå s¬ mêi dù thÇu, hå s¬ mêi ®Êu thÇu, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå 

s¬ dù thÇu, hå s¬ ®Êu thÇu, 
- Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng vµ l¾p ®Æt 

thiÕt bÞ. 
- Chi phÝ kiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng x©y dùng 

c«ng tr×nh, 
- Chi phÝ nghiÖm thu, quyÕt to¸n vµ quy ®æi vèn ®Çu t−, 
- Chi phÝ lËp dù ¸n, 
- Chi phÝ thi tuyÓn kiÕn tróc (nÕu cã). 
- Chi phÝ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ x©y dùng, 
- L·i vay cña chñ ®Çu t− trong thêi gian x©y dùng th«ng qua hîp ®ång tÝn 

dông hoÆc hiÖp ®Þnh vay vèn (®èi víi dù ¸n sö dông vèn ODA) 
- C¸c lÖ phÝ vµ chi phÝ thÈm ®Þnh, 
- Chi phÝ cho ban chØ ®¹o Nhµ N−íc, héi ®ång nghiÖm thu Nhµ N−íc, chi 

phÝ ®¨ng kiÓm chÊt l−îng Quèc tÕ, chi phÝ quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh (nÕu cã), 
- Vèn l−u ®éng ban ®Çu cho s¶n xuÊt, 
- Chi phÝ nguyªn liÖu, n¨ng l−îng, nh©n lùc cho qu¸ tr×nh ch¹y thö kh«ng 

t¶i vµ cã t¶i (®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh), 
- Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh, 
- Chi phÝ kiÓm to¸n, thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vµ mét sè chi phÝ kh¸c. 
e. Chi phÝ dù phßng: lµ kho¶n chi phÝ ®Ó dù trï cho c¸c khèi l−îng ph¸t 

sinh, c¸c yÕu tè tr−ît gi¸ vµ nh÷ng c«ng viÖc ch−a l−êng tr−íc ®−îc trong qu¸ tr×nh 
thùc hiÖn dù ¸n. 
 11.3.4.2. Tæng dù to¸n c«ng tr×nh 
 a. Kh¸i niÖm 
 Tæng dù to¸n c«ng tr×nh lµ tæng chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc ®Çu t− x©y dùng 
c«ng tr×nh ®−îc tÝnh to¸n cô thÓ ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt. Víi c«ng tr×nh ®−îc 
thiÕt kÕ theo hai b−íc th× tæng dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc lËp ë b−íc thiÕt kÕ kü thô©t. 
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Víi c«ng tr×nh ®−îc thiÕt kÕ theo mét b−íc th× tæng dù to¸n c«ng tr×nh lÏ dÜ nhiªn 
®−îc lËp theo thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng 
 Chi phÝ x©y l¾p n»m trong tæng dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc lËp dùa trªn c¬ së 
®¬n gi¸ tæng hîp hoÆc gi¸ chuÈn 
 Tæng dù to¸n c«ng tr×nh lµ giíi h¹n tèi ®a vÒ vèn ®−îc sö dông trong c«ng 
tr×nh, lµ c¬ së ®Ó lËp kÕ hoÆch vèn ®Çu t− vµ qu¶n lý sö dông vèn ®Çu t−, lµ c¨n cø 
®Ó x¸c ®Þnh gi¸ xÐt thÇu trong tr−êng hîp ®Êu thÇu, chän thÇu x©y dùng. 

 b. Néi dung chi phÝ cña tæng dù to¸n c«ng tr×nh      

 Tæng dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm: C¸c gi¸ trÞ ®−îc tÝnh theo c¸c dù to¸n 
x©y dùng c«ng tr×nh,  h¹ng môc c«ng tr×nh; gåm: 

- Chi phÝ x©y dùng (GXD). 
- Chi phÝ thiÕt bÞ (GTB), 
- C¸c chi phÝ kh¸c ®−îc tÝnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (CK) vµ dù 

phßng phÝ (CDP), 
- Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ mét sè chi phÝ kh¸c cña dù ¸n ch−a ®−¬c tÝnh 

trong tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (CQLDA). 
 Tæng dù to¸n c«ng tr×nh kh«ng bao gåm: 

- Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, 
- Chi phÝ t¸i ®Þnh c− kÓ c¶ chi phÝ thuª ®Êt trong thêi gian x©y dùng, 
- Chi phÝ ®Çu t− h¹ tÇng kü thuËt (nÕu cã), 

Vèn l−u ®éng ban ®Çu cho s¶n xuÊt (®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh).
 11.3.4.3. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 
 a. Kh¸i niÖm 
   Dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc lËp trªn c¬ së khèi l−îng x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ 
kü thuËt ®èi víi thiÕt kÕ 3 b−íc, ë b−íc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi thiÕt kÕ 2 
b−íc vµ 1 b−íc hoÆc tõ yªu cÇu, nhiÖm vô c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn cña c«ng tr×nh 
vµ ®¬n gi¸, ®Þnh møc chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn khèi l−îng ®ã 
 Dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc dïng lµm gi¸ xÐt thÇu trong tr−êng hîp ®Êu thÇu 
hoÆc chän thÇu theo h¹ng môc c«ng tr×nh hay lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p riªng biÖt lµ 
c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång giao nhËn thÇu. 
 b. Néi dung dù to¸n c«ng tr×nh 
 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p theo qui ®Þnh hiÖn hµnh bao gåm c¸c bé phËn sau: 
 * Chi phÝ trùc tiÕp 
 Chi phÝ trùc tiÕp bao gåm 
 - Chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu x©y dùng  
 Lo¹i chi phÝ nµy ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn khèi l−îng vµ ®¬n gi¸ dù to¸n x©y 
dùng chi tiÕt theo c¸c c«ng thøc sau : 
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  ∑
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1
.  

 Trong ®ã : VL : chi phÝ vËt liÖu x©y dùng  
   Qi : khèi l−îng c«ng viÖc x©y l¾p thø i 
   Dvi : chi phÝ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ dù to¸n x©y dùng cña c«ng 
viÖc x©y l¾p thø i 
   CLvi : chªnh lÖch chi phÝ vËt liÖu thø i (nÕu cã) 
 - Chi phÝ cho nh©n c«ng 
      Chi phÝ cho nh©n c«ng ®ù¬c tÝnh cho c«ng nh©n trùc tiÕp lµm nhiÖm vô x©y l¾p 
  Chi phÝ cho nh©n c«ng (ký hiÖu NC) ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau : 

   NC = ∑
=

=
m

i
mii DQM

1
x (1+Knc) 

Trong ®ã :  Qi : khèi l−îng c«ng viÖc x©y l¾p thø i 
  Dmi : chi phÝ cho nh©n c«ng n»m trong ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cho 
c«ng viÖc thø i  
  Knc : HÖ sè ®iÒu chØnh nh©n c«ng. 
 - Chi phÝ cho sö dông m¸y (ký hiÖu M) 

   ∑
=

=
m

i
mii DQM

1
x (1+Kmtc) 

Trong ®ã :  
Qi : khèi l−îng c«ng viÖc x©y l¾p thø i 
Dmi : chi phÝ sö dông m¸y n»m trong ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cña 

lo¹i c«ng viÖc thø i 
Kmtc : HÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng 

 Theo TT16/2005/TT-BXD ngµy 13/1/2005 th× hÖ sè ®iÒu chØnh dù to¸n chi 
phÝ x©y dùng c«ng tr×nh nh− sau : 
  

§¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n ®Þa ph−¬ng  tÝnh theo ®¬n l−¬ng tèi 
thiÓu / th¸ng HÖ sè ®iÒu chØnh 

144.000®ång 180.000®ång 210.000®ång 290.000 ®ång 
Chi phÝ nh©n c«ng (Knc) 3,36 2,96 2,30 1,67 
Chi phÝ m¸y thi c«ng (Kmtc) 1,4 1,34 1,30 1,24 

 
 - Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c: 
  TT = 1,5%x(Vl+NC+M) 

VËy chi phÝ trùc tiÕp (ký hiÖu lµ T gåm) 
 T = VL + NC + M+ TT 
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* Chi phÝ chung 
§ã lµ lo¹i chi phÝ phôc vô chung cho mäi ®èi t−îng s¶n phÈm hay c«ng viÖc x©y 

dùng n»m trong dù to¸n x©y l¾p cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ang xÐt mµ chóng kh«ng thÓ 
tÝnh trùc tiÕp hay chÝnh x¸c theo tõng ®èi t−îng s¶n phÈm hay c«ng viÖc x©y l¾p 
   Bao gåm: 

- Chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh: lµ toµn bé nh÷ng kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt ®¶m 
b¶o cho viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt x©y dùng ho¹t ®éng gåm: 
l−¬ng, phô cÊp l−¬ng, c«ng t¸c phÝ, ®iÖn n−íc, v¨n phßng phÈm, b−u chÝnh, ®iÖn 
tho¹i... 

- Chi phÝ phôc vô c«ng nh©n: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ phôc vô cho c«ng nh©n 
trùc tiÕp x©y l¾p mµ ch−a ®−îc tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ nh−: chi 
phÝ b¶o hiÓm x· héi, nghØ èm, thai s¶n, trÝch nép phÝ c«ng ®oµn, chi phÝ phôc vô thi 
c«ng, b¶o hé lao ®éng cã gi¸ trÞ lín kh«ng giao ho¸n cho ng−êi lao ®éng ®−îc. 

- Chi phÝ phôc vô thi c«ng: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho 
qu¸ tr×nh thi c«ng, c¶i tiÕn kü thuËt, t¨ng c−êng chÊt l−îng s¶n phÈm, ®Èy nhanh 
tiÕn ®é thi c«ng, chi phÝ di chuyÓn ®iÒu ®éng c«ng nh©n.... 

- Chi phÝ chung kh¸c: lµ nh÷ng chi phÝ vÒ nh÷ng kho¶n ph¸t sinh cã tÝnh 
chÊt phôc vô cho toµn doanh nghiÖp nh− båi d−ìng nghiÖp vô, häc tËp, héi häp, s¬ 
kÕt tæng kÕt, lôt b¶o, háa ho¹n vv... 
 Chi phÝ chung ®−îc ®Þnh møc theo tû lÖ phÇn tr¨m so víi chi phÝ trùc tiÕp 
theo tõng lo¹i c«ng tr×nh (theo TT04/2005/TT-BXD th× chi phÝ chung cho c¸c c«ng 
d©n dông lµ 6,0 vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp lµ 5,5) 
 Chi phÝ chung (ký hiÖu lµ C) ®−îc tÝnh nh− sau: 

   C =  P x T 
 Trong ®ã : P tØ lÖ chi phÝ chung so víi chi phÝ trùc tiÕp 
 * Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc : 
 Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc ®−îc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m so víi tæng chi 
phÝ trùc tiÕp céng víi chi phÝ chung (hai kho¶n nµy hîp thµnh c¸i gäi lµ gi¸ thµnh 
dù to¸n x©y l¾p, ký hiÖu lµ Z) 
   Z = T + C 
 Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh (ký hiÖu lµ TL) ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 
   TL = (T+C).R 
       R : tû lÖ so víi gi¸ thµnh dù to¸n x©y l¾p ( theo TT04/2005/TT-BXD th× chi phÝ 
chung cho c¸c c«ng d©n dông lµ 5,5 vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp lµ 6,0) 
 * ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng : 
  ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®−îc x¸c ®Þnh dùa vµo tû lÖ phÇn tr¨m so víi gi¸ 
trÞ dù to¸n tr−íc thuÕ (G = T + C + TL) 

GTGT = G x Txd
GTGT 
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 VËy gi¸ trÞ dù to¸n sau thuÕ lµ : GXDCPT = G + GTGT 
 * Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng : 
  GXDLT =G x tû lÖ qui ®Þnh x TGTGT 

VËy gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p c«ng tr×nh (®¬n gi¸ dù thÇu)®−îc tÝnh lµ : 

   §GDT = (T+ C + L+ GXDLT) 

 c. Gi¸ thµnh dù to¸n x©y l¾p cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c lo¹i c«ng 
t¸c x©y l¾p riªng biÖt 
   * Néi dung cña gi¸ thµnh dù to¸n x©y l¾p 
 Nh− ®· tr×nh bµy ë trªn, trong gi¸ thµnh dù to¸n x©y l¾p chØ bao gåm chi phÝ 
trùc tiÕp vµ chi phÝ chung 
 Møc gi¸ thµnh x©y l¾p t−¬ng ®èi (so víi gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p) th× b»ng tû 
sè gi÷a gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p vµ gi¸ trÞ dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p 
 C¬ cÊu cña gi¸ thµnh x©y l¾p lµ tû träng phÇn tr¨m cña c¸c kho¶n môc chi 
phÝ cña gi¸ thµnh so víi toµn bé gi¸ thµnh. Theo khuynh h−íng chung cña tiÕn bé 
khoa häc kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt tû träng cña c¸c kho¶n môc chi phÝ cho vËt 
liÖu vµ sö dông m¸y t¨ng lªn, tû lÖ chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ chung sÏ gi¶m ®i. 
Tuy nhiªn ®iÒu nµy cßn phô thuéc vµo chÝnh s¸ch tiÒn l−¬ng ®èi víi c«ng nh©n vµ 
c¸n bé qu¶n lý còng nh− c¸c chi phÝ ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ qu¶n lý ®ang cã xu h−¬ng 
ngµy cµng t¨ng lªn. 
 * Mèi quan hÖ t−¬ng quan gi÷a gi¸ thµnh x©y l¾p vµ c¸c lo¹i gi¸ kh¸c 
 Mèi quan hÖ gi÷a gi¸ thµnh x©y l¾p vµ c¸c lo¹i gi¸ kh¸c cã thÓ thÊy râ ë 
b¶ng sau : 

 
 

Tªn chØ tiªu 

PhÇn h¹ gi¸ 
thµnh v−ît 
møc so víi 
kÕ ho¹ch 

NhiÖm vô 
h¹ gi¸ 
thµnh dù 
kiÕn theo 
kÕ ho¹ch 

 
 
ThuÕ vµ l·i 

Chi phÝ mua s¾m 
thiÕt bÞ, chi phÝ 
kh¸c vµ chi phÝ 
dù phßng 

Gi¸ thµnh x©y l¾p thùc tÕ cña doanh 
nghiÖp x©y dùng  

    

Gi¸ thµnh x©y l¾p theo kÕ ho¹ch cña 
doanh nghiÖp x©y dùng  

    

Gi¸ thµnh x©y l¾p theo dù to¸n qui ®Þnh 
cña nhµ n−íc (gi¸ thµnh dù to¸n x©y l¾p) 

    

Gi¸ thµnh x©y l¾p theo dù to¸n qui ®Þnh 
cña nhµ n−íc (gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p) 

    

Gi¸ trÞ x©y dùng c«ng tr×nh (gi¸ x©y dùng 
c«ng tr×nh) 
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d. Mét sè ®Æc ®iÓm cña tæ hîp chi phÝ trong gi¸ thµnh x©y l¾p 
* Chi phÝ ®−îc chia ra chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ chung 
Trong s¶n xuÊt kinh doanh th−êng cã mÊy lo¹i ph©n chia nh− : ph©n chia 

thµnh chi phÝ c¬ b¶n vµ chi phÝ phô, chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp, chi phÝ 
trùc tiÕp vµ chi phÝ chung. Trong x©y dùng hiÖn nay ë n−íc ta dïng c¸ch ph©n chia 
chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ cã liªn quan chung ®Õn mäi ®èi t−îng s¶n phÈm hay 
c«ng viÖc x©y l¾p n»m trong gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p vµ phÇn lín c¸c chi phÝ cã tÝnh 
chÊt gi¸n tiÕp. 

* Chi phÝ chung trong gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p còng cã mÊy c¸ch tÝnh nh− sau  
- Chi phÝ chung ®−îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ phÇn tr¨m chi phÝ trùc tiÕp (gåm 

chi phÝ cho vËt liÖu nh©n c«ng vµ sö dông m¸y). ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ 
®¬n gi¶n, nh−îc ®iÓm cña nã lµ ph¶n ¶nh kh«ng chÝnh x¸c chi phÝ chung cÇn cã, v× 
nã phô thuéc nhiÒu vµo môc chi phÝ vËt liÖu, mét kho¶n môc chi phÝ chiÕm tû 
träng lín nhÊt trong gi¸ thµnh x©y l¾p, nh−ng møc ®é liªn quan cña nã víi chi phÝ 
chung kh«ng nhiÒu. Chi phÝ vËt liÖu chØ ¶nh h−ëng ®Õn chi phÝ chung nÕu trong chi 
phÝ chung cã qui ®Þnh thµnh phÇn chi phÝ l−¬ng cho bé phËn qu¶n lý vËt t− vµ mét 
vµi chi phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn qu¶n lý vËt t− mµ ch−a ®−îc tÝnh vµo môc chi phÝ 
vËt liÖu. 

Ph−¬ng ph¸p nµy khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp x©y dùng chän c¸c c«ng 
tr×nh cã chi phÝ vËt liÖu lín ®Ó nhËn thÇu x©y dùng  

- Chi phÝ chung ®−îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ phÇn tr¨m so víi tæng sè cña hai 
môc chi phÝ cho nh©n c«ng vµ cho sö dông m¸y. C¸ch nµy ®· lo¹i trõ ®−îc ¶nh 
h−ëng qu¸ lín cña chi phÝ vËt liÖu, nh−ng l¹i coi møc ¶nh h−ëng ®Õn chi phÝ chung 
cña hai kho¶n chi phÝ nh©n c«ng vµ sö dông m¸y lµ nh− nhau, trong khi ®ã ¶nh 
h−ëng cña chóng thùc tÕ rÊt kh¸c nhau. 

- Chi phÝ chung ®−îc tÝnh theo hai tû lÖ phÇn tr¨m, trong ®ã mét tû lÖ dµnh 
cho c¸c c«ng t¸c x©y dùng thùc hiÖn b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng vµ mét tû lÖ danh 
cho c«ng t¸c x©y dùng ®−îc thùc hiÖn b»ng c¬ giíi 

Tuy nhiªn, trong thùc tÕ mét c«ng tr×nh vµ mét doanh nghiÖp x©y dùng 
th−êng ph¶i dïng c¶ hai lo¹i ph−¬ng ph¸p kÓ trªn, nªn viÖc t¸ch b¹ch chi phÝ 
chung thµnh hai bé phËn nh− trªn lµ rÊt khã kh¨n. 

- Chi phÝ chung ®−îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ phÇn tr¨m so víi chi phÝ nh©n 
c«ng, chØ víi mét vµi lo¹i c«ng viÖc c¬ giíi ho¸ ®−îc x¸c ®Þnh mét tû lÖ chung ®Æc 
biÖt. C¸ch nµy nãi chung kh«ng khuyÕn khÝch ®−îc c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ¸p 
dông m¸y mãc vµ ®ang ®−îc sö dông ë n−íc ta hiÖn nay. 

- Chi phÝ chung ®−îc chia lµm hai phÇn : chi phÝ chung cho cÊp c«ng tr−êng 
®−îc tÝnh so víi chi phÝ trùc tiÕp, cßn chi phÝ chung cho toµn doanh nghiÖp ®−îc 
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tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m so víi chi phÝ trùc tiÕp céng víi chi phÝ chung cña c«ng 
tr−êng. 

ë ®©y chi phÝ chung cho cÊp c«ng tr−êng còng cã hai c¸ch x¸c ®Þnh : hoÆc 
lµ dïng tû lÖ chung mäi c«ng tr×nh hoÆc lµ cã phÇn ®−îc x¸c ®Þnh riªng cho tõng 
c«ng tr×nh cña tõng hîp ®ång x©y dùng  

-Chi phÝ chung ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè liÖu thèng kª thùc tÕ nhiÒu n¨m. 
Ph−¬ng nµy chØ phï hîp cho c¸c tæ chøc x©y dùng chuyªn m«n ho¸, hoÆc doanh 
nghiÖp x©y dùng cã c¬ cÊu c«ng t¸c x©y dùng t−¬ng ®èi æn ®Þnh qua c¸c n¨m. 

Chi phÝ chung ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn sè liÖu thèng kª thùc tÕ cã ¸p dông 
ph−¬ng ph¸p to¸n hµm t−¬ng quan nhiÒu nh©n tè ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h−ëng 
cña c¸c nh©n tè chi phÝ ®Õn møc chi phÝ chung. 

* C¸c chi phÝ ®−îc tæ hîp thep kho¶n môc tæng hîp, tøc lµ ë mçi kho¶n 
môc ®Òu cã chi phÝ cho ba yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt (c«ng cô lao ®éng, ®èi t−îng 
lao ®éng, ng−êi lao ®éng) 

11.3.4.4. Mét sè ®Æc ®iÓm cña gi¸ trÞ x©y l¾p ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã vèn 
®Çu t− trùc tiÕp tõ n−íc ngoµi 

Trong tr−êng hîp ®ang xÐt nµy, nhµ n−íc cã qui ®Þnh riªng vµ ®ang tiÕp tôc 
hoµn thiÖn 

a. Nh÷ng nguyªn t¾c chung 
Khi lËp gi¸ x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ph¶i tÝnh 

®Õn mÆt b»ng gi¸ cña khu vùc vµ thÕ giíi,b¶o ®¶m cho tæ chøc x©y dùng trong 
n−íc cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c nhµ thÇu x©y dùng n−íc ngoµi vµ cã l·i tho· 
®¸ng, ph¶i cã tæ chøc phèi hîp néi bé trong n−íc ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng c¹nh tranh 
thÇu dÉn ®Õn g×m gi¸ lµm thiÖt h¹i phÝa trong n−íc, ph¶i tu©n theo c¸c qui t¾c hiÖn 
hµnh cña nhµ n−íc ®ång thêi cã vËn dông nh÷ng qui ®Þnh cña n−íc  ngoµi theo 
th«ng lÖ quèc tÕ, møc gi¸ cã thÓ thay ®æi nh−ng kh«ng ®−îc thÊp h¬n mét møc gi¸ 
tèi thiÓu 

b. C¸ch x¸c ®Þnh c¸c kho¶n môc chi phÝ 
Gi¸ dù thÇu ë ®©y ph¶i dùa trªn ®¬n gi¸ ®Çy ®ñ (bao gåm chi phÝ vËt liÖu, 

chi phÝ cho nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y, chi phÝ chung, l·i vµ thuÕ, ®ång thêi 
ph¶i tÝnh thªm mét sè chi phÝ theo th«ng lÖ quèc tÕ) 

Khi x¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu ph¶i dùa trªn ®Þnh møc cña nhµ n−íc cã ®iÒu 
chØnh cho phï hîp víi yªu cÇu chÊt l−îng cña bªn mêi thÇu, gi¸ vËt liÖu nhËp khÈu 
®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thùc tÕ céng víi chi phÝ ®−a ®Õn ch©n c«ng tr×nh, gi¸ 
vËt liÖu tù s¶n xuÊt trong n−íc ph¶i lÊy theo gi¸ thÞ tr−êng cao nhÊt cho nh÷ng lo¹i 
s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn xuÊt khÈu hoÆc lÊy theo gi¸ t−¬ng øng cña khuh vùc §«ng 
Nam ¸. 
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Khi x¸c ®Þnh chi phÝ cho nh©n c«ng nªn dùa trªn c¸c ®Þnh møc hiÖn cã 
trong n−íc cã ®iÒu chØnh theo ®Þnh møc cña khu vùc §«ng Nam ¸. Møc l−¬ng cña 
c«ng nh©n nªn lÊy cao h¬n møc trong n−íc nh−ng cã thÓ thÊp h¬n møc c¸c n−íc 
trong khu vùc mét c¸ch hîp lý ®Ó võa b¶o ®¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh l¹i võa ®Ó ®¶m 
b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh l¹i võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng−êi trong n−íc. 

Khi x¸c ®Þnh chi phÝ sö dông m¸y mãc cã thÓ dùa trªn c¸c ®Þnh møc cña  
trong n−íc, riªng gi¸ ca m¸y ph¶i ®−îc n©ng cao phï hîp víi chi phÝ khÊu hao, chi 
phÝ cho thî l¸i m¸y vµ c¸c chi phÝ kh¸c t−¬ng ®−¬ng víi gi¸ cña khu vùc. 

Khi x¸c ®Þnh chi phÝ chung cã thÓ dùa trªn tû lÖ qui ®Þnh trong n−íc ®Ó tÝnh 
®¬n gi¸ ®Çy ®ñ nh−ng ph¶i thªm mét sè chi phÝ cho phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. 

Khi lËp gi¸ dù thÇu b»ng ngo¹i tÖ (USD) cÇn cã biÖn ph¸p chèng lç vèn cho 
phÝa trong n−íc khi tû gi¸ hèi ®o¸i t−¬ng ®èi æn ®Þnh, nh−ng gi¸ c¶ vËt liÖu x©y 
dùng trong n−íc l¹i t¨ng lªn. 

11.4. Qu¶n lý gi¸ x©y dùng  
VÒ qu¶n lý gi¸ x©y dùng ë mçi n−íc cã c¸c qui ®Þnh kh¸c nhau 
ë n−íc ta theo qui ®Þnh hiÖn hµnh viÖc qu¶n lý gi¸ x©y dùng cã nh÷ng qui 

®Þnh chÝnh nh− sau: 
11.4.1. VÒ ®Þnh møc dù to¸n 
§Þnh møc dù to¸n tæng hîp vµ chi tÝªt do bé x©y dùng chñ tr× cïng víi c¸n 

bé ph¶n lý chuyªn ngµnh nghiªn cøu ban hµnh ¸p dông thèng nhÊt trong toµn quèc 
11.4.2. VÒ ®¬n gi¸ x©y dùng  
§¬n gi¸ dù to¸n chi tiÕt ®−îc lËp t¹i c¸c tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc trung 

−¬ng do chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh vµ thµnh phè thuéc trung −¬ng ban hµnh vµ 
®−îc dïng ®Ó lËp dù to¸n chi tiÕt vµ ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ xÐt thÇu ®èi víi 
mäi c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng ë ®Þa ph−¬ng. 

§¬n gi¸ riªng (hay ®¬n gi¸ c«ng tr×nh) ®−îc phÐp lËp ®Ó ¸p dông cho c¸c 
c«ng tr×nh quan träng cña nhµ n−íc trong tr−êng hîp chØ ®Þnh thÇu vµ cã c¸c ®Æc 
®iÓm kü thuËt phøc t¹p, hoÆc cho mét sè c«ng tr×nh cã ®Æc ®iÓm riªng. Ban lËp ®¬n 
gi¸ riªng ®−îc thµnh lËp theo qui ®Þnh cña nhµ n−íc. 

§¬n gi¸ tæng hîp ®−îc lËp cho c¸c vïng hay c¸c khu vùc lín ë thµnh phè 
®¹i diÖn cho khu vùc ®ã. c¸c tØnh vµ thµnh phè kh¸c trong vïng sÏ ®ù¬c sö dông 
c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh gi¸. §¬n gi¸ tæng hîp do Bé x©y dùng chñ tr× lËp vµ ban hµnh 
vµ chØ dïng ®Ó lËp tæng dù to¸n cña c¸c c«ng tr×nh vµ kh«ng dïng ®Ó lËp dù to¸n 
chi tiÕt vµ ®Ó thanh quyÕt to¸n 

11.4.3. VÒ tæng dù to¸n c«ng tr×nh 
Theo qui ®Þnh hiÖn hµnh tuú theo c«ng tr×nh nhãm A, B hay C mµ cã c¸c 

cÊp chñ tr× vµ phª duyÖt tæng dù to¸n c«ng tr×nh kh¸c nhau 
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TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®Òu ph¶i lËp tæng dù to¸n c«ng tr×nh ®Ó lµm 
c¬ së xÐt thÇu 

11.4.4. VÒ ®iÒu chØnh gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 
Theo qui ®Þnh hiÖn hµnh tæng dù to¸n c«ng tr×nh, gi¸ trÞ dù to¸n h¹ng môc 

c«ng tr×nh vµ c¸c lo¹i c«ng viÖc x©y dùng riªng biÖt chØ ®−îc ®iÒu chØnh trong c¸c 
tr−êng hîp sau theo c¸c qui ®Þnh nhÊt ®Þnh 

Khi cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t− thay ®æi chñ tr−¬ng x©y dùng  
Khi ®iÒu kiÖn x©y dùng c«ng tr×nh cÇn söa ®æi, cÇn bæ sung cÇn thiÕt dÉn 

®Õn sù t¨ng gi¶m khèi lù¬ng x©y l¾p hoÆc ph¸t sinh c«ng viÖc míi ®−îc c¬ quan 
xÐt duyÖt ®Þnh ®Çu t− chÊp thuËn. 

Khi nhµ n−íc thay ®æi gi¸ c¶, tiÒn l−¬ng vµ c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é cã liªn 
quan ®Õn gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. 
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CHƯƠNG I 

XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG 

HỆ THỐNG NỀN KINH TẾ 

QUỐC DÂN



1.1.SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH 

XÂY DỰNG QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

• Ngành xây dựng vừa là hoạt động sản xuất vừa là hoạt

động nghệ thuật nên quá trình phát triển của nó vừa

chịu ảnh hưởng của phương thức sản xuất vừa chịu

ảnh hưởng của nhân tố thuộc kiến trúc thượng tầng

của một hình thái xã hội nhất định.

• Là ngành sản xuất vật chất xuất hiện sớm nhất trong

lịch sử phát triển của nhân loại nhưng lại có tốc độ

phát triển khoa học công nghệ chậm so với nhiều

nghành khác.

• Về tổ chức sản xuất ngành xây dựng cũng chậm phát

triển hơn. Ơ TâyÂu hình thức công trường thủ



công đã ngự trị từ sau thế kỷ XVI đến mãi gần 1/3

thế kỷ XVIII. Sau đó nền đại cơ khí ra đời, nhưng

trong xây dựng thì bước chuyển biến này xảy ra

chậm chạp hơn vào đầu thế kỷ XX.

• Nhìn chung cùng với sự phát triển của xã hội ngành

xây dựng cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ về tốc

độ, qui mô, trình độ kỹ thuật trong lĩnh vực khảo sát,

thiết kế thi công, sản xuất vật tư thiết bị và tổ chức

quản lý sản xuất xây dựng

1.1.SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH 

XÂY DỰNG QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ (tt)



1.2.VAI TRÒ CỦA XÂY DỰNG CƠ BẢN 

TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

 Công nghiệp xây dựng là ngành sản xuất vật chất lớn 

nhất trong nền kinh tế và giữ vai trò quan trọng trong sự 

nghiệp phát triển KT-XH của đất nước.

Đảm bảo và không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, 

năng lực phục vụ cho các ngành khác, các lĩnh vực của 

nền kinh tế.

Đảm bảo mối quan hệ tỷ lệ, cân đối, hợp lý sức sản 

xuất cho sự phát triển kinh tế giữa các ngành, các khu 

vực, các vùng kinh tế của đất nước



Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động

xã hội, dân sinh, quốc phòng.

Đóng góp lợi nhuận đáng kể cho nền kinh tế quốc

dân.

=> Công nghiệp xây dựng quyết định quy mô và trình

độ kỹ thuật của xã hội, góp phần quan trọng vào sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong

giai đoạn hiện nay.

1.2.VAI TRÒ CỦA XÂY DỰNG CƠ BẢN 

TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN (tt)



1.3.ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY DỰNG VÀ 

SẢN XUẤT XÂY DỰNG

1.3.1.Đặc điểm của sản phẩm xây dựng

 SPXD có tính đơn chiếc, cá biệt cao và thường được

tiến hành sản xuất khi đã có đơn đặt hàng của người

mua.

 SPXD được sản xuất tại nơi tiêu thụ nó và chịu ảnh

hưởng lớn bởi điều kiện địa lý, tự nhiên, KT –XH của

nơi tiêu thụ.

 SPXD ảnh hưởng nhiều của điều kiện địa lý tự nhiên,

kinh tế – xã hội của nơi tiêu thụ

 SPXD có thời gian sử dụng dài, có trình độ kỹ thuật và

mỹ thuật cao.

 Chi phí sản xuất sản phẩm lớn và khác biệt đối với

từng công trình



 SPXD có tính chất đơn chiếc và chịu ảnh hưởng của

nơi xây dựng làm cho chi phí sản xuất từng sản phẩm

XDGT rất khác nhau.

1.3.2.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của sản xuất XDGT.

 Sản xuất chỉ được tiến hành khi có đơn đặt hàng (hợp

đồng xây dựng) của người mua sản phẩm.

 Quá trình sản xuất luôn di động, hệ số biến động lớn.

 Thời gian xây dựng công trình kéo dài

 Sản xuất tiến hành ngoài trời nên chịu ảnh hưởng của

điều kiện thiên nhiên đến hoạt động của công nhân và

1.3.ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY DỰNG VÀ 

SẢN XUẤT XÂY DỰNG (tt)



quá trình thực hiện công tác xây lắp.

 Kỹ thuật thi công phức tạp, trang bị kỹ thuật tốn kém

đòi hỏi trang thiết bị máy móc phức tạp, hiện đại đắt

tiền

 Như vậy sản phẩm xây dựng mang tính tổng hợp về

kỹ thuật, kinh tế, xã hội, văn hóa – nghệ thuật và quốc

phòng. Sản phẩm chịu nhiều của nhân tố thượng tầng

kiến trúc, mang bản sắc truyền thống dân tộc, thói

quen tập quán sinh hoạt….. Có thể nói sản phẩm xây

dựng phán ánh trình độ kinh tế khoa học kỹ thuật và

văn hóa trong từng giai đoạn phát triển của một đất

nước.

1.3.ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY DỰNG VÀ 

SẢN XUẤT XÂY DỰNG (tt)



MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU 

BIỂU TẠI VIỆT NAM



“Trung tâm Hội nghị Quốc gia lấy cảm hứng từ hình tượng những ngọn

sóng. Ngôn ngữ kiến trúc giản dị, thống nhất trong đa dạng, thích ứng với

môi trường và trật tự trong kết cấu. Giải pháp thiết kế theo xu hướng hiện

đại, công năng và hình thức hài hòa, bố cục mạch lạc, sử dụng vật liệu

đồng nhất, giản dị về mảng khối và đường nét.”



“Cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông, mà

còn đánh dấu những kỷ lục xây dựng mới của Việt Nam và thế giới. Với kết

cấu xây văng một mặt phẳng và chiều dài nhịp chính 435 m, đây là cây cầu

dây văng bê tông dự ứng lực một mặt phẳng dây đầu tiên được xây dựng tại

Việt Nam và lập kỷ lục thế giới về chiều dài nhịp chính.”



ĐẠI LỘ THĂNG LONG –

TUYẾN ĐƯỜNG ĐẠT CHUẨN CAO TỐC ĐẦU TIÊN Ở VN

Nối trung tâm Hà Nội với QL 21A 

Chiều dài: gần 30 km

Chiều rộng TB: 140m

Thiết kế cho xe chạy với vận tốc 70 

– 120 km/h

Tổng vốn ĐT: 7,527 tỷ đồng 



Hầm Hải Vân

 Vị trí Dự án

 Khu vực Dự án nằm trên 
dãy núi Hải Vân, cách 
trung tâm Đà Nẵng 16km 
về phía Bắc

 Hướng tuyến bắt đầu từ 
khu vực QL1A, đoạn 
Lăng Cô (Km. -1+1865), 
thuộc tỉnh Thừa Thiên -
Huế và kết thúc tại Khu 
công nghiệp Liên Chiểu 
(Km. 12+047), TP Đà 
Nẵng.

http://haivan.cadp.jp/10_viet/04_thongtin/vitri.htm


CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Đường hầm chính: dài 6.280 m, rộng 10 m, độ cao xe cho phép đi qua là 7,5 m. 

 Đường hầm thoát hiểm: dài 6.280 m, rộng 4,7 m, cao 3,8 m. 

 Đường hầm thông gió: dài 1.810 m, rộng 8,2 m, cao 5,3 m. 

 Công trình còn chứa hầm lọc bụi tĩnh điện dài 153 m, rộng 10,2 m, cao 6,7 m.

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C4%A9nh_%C4%91i%E1%BB%87n&action=edit
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“Cầu Mỹ Thuận không chỉ

đem lại những giá trị thiết yếu

về mặt giao thông và kinh tế

mà còn đáp ứng lòng mong

mỏi của người dân vùng đồng

bằng sông Cửu Long. Bên

cạnh đó, cầu còn là công trình

xây dựng có giá trị kiến trúc

nổi bật, mang một nét giá trị

thẩm mỹ, thu hút rất nhiều

khách du lịch từ mọi miền đất

nước”



DỰ ÁN ĐẠI LỘ ĐÔNG 

TÂY

Dự án có TMĐT 9.863 tỷ VND. Dự án có chiều dài toàn tuyến 21,89km, đi

qua địa bàn các quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh, tạo

thành một tuyến trục giao thông Đông - Tây, kết nối hai đầu Đông Bắc - Tây

Nam thành phố, cải thiện hệ thống giao thông nội thị hiện đang quá tải



Đại lộ Đông Tây, đoạn quốc lộ 1A qua huyện Bình Chánh



HẦM THỦ THIÊM

Hầm Thủ Thiêm dài 1.490m, bao gồm 371m hầm dìm gồm 4 đốt hầm,

mỗi đốt có dạng hộp đôi rộng 33,3m, cao 9m, dài 92,5m, trọng lượng

mỗi đốt nặng đến 27.000 tấn. Vỏ hầm có kết cấu bê tông cốt thép, dày

1,2m, đảm bảo chịu lực, chống thấm tốt.



Traffic in Tunnel  (Immersed Section)



“Phú Mỹ Hưng được phát triển theo mô hình đô thị dải và phân thành nhiều khu

chức năng gắn kết hài hòa trong một tổng thể với cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật

đồng bộ, hiện đại, đảm bảo mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Hiện Phú Mỹ

Hưng được xem là khu đô thị hiện đại và đẹp nhất Việt Nam với diện tích đất dành

cho không gian công cộng, công viên cây xanh chiếm tỷ lệ cao.”



“Việt Nam - Singapore là một trong những khu công nghiệp hàng đầu quốc gia,

mang đến cho nhà đầu tư một cơ sở hạ tầng có chất lượng trong một môi trường

sản xuất an toàn và hiệu quả. Với diện tích 500 ha, đây là khu công nghiệp có quy

hoạch đồng bộ, các công trình được xây dựng thống nhất.”



“Quán cafe Gió và Nước là một công trình có ý tưởng sáng tạo độc đáo, tạo hình

giản dị và duyên dáng với những tìm tòi theo cả hướng dân tộc và hiện đại. Thành

công của tác giả còn ở việc khai thác hiệu quả vật liệu địa phương và thể hiện khát

vọng của mình về một kiến trúc sinh thái, tiết kiệm năng lượng.”



CHƢƠNG II 

ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƢ



HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Theo Luật Xây dựng (năm 2003), hoạt động xây dựng bao

gồm các công việc sau :

- Lập quy hoạch xây dựng (QH vùng, QH chi tiết, QH dự

án…).

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo đầu tư, dự án

đầu tư, báo cáo kinh tế – kỹ thuật).

- Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

- Thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình.

- QLDA đầu tư xây dựng công trình.

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

- Bảo trì, bảo hành, giải quyết sự cố.

- Hoạt động khác có liên quan đến xây dựng.



2.1.Khái niệm đầu tƣ

2.1.1.Khái niệm : Là việc bỏ vốn bằng các tài sản (hữu

hình, vô hình) tham gia trong các lĩnh vực kinh tế xã hội

nhằm thu được các lợi ích dưới các hình thức khác nhau.

- Đầu tư xây dựng cơ bản : là các dự án đầu tư cho các đối

tượng vật chất mà các đối tượng này là các công trình xây

dựng. Đây là loại đầu tư xảy ra phổ biến.

2.1.2.Ý nghĩa

- Đối với đầu tư xây dựng cơ bản nói chung là quyết định

đến qui mô và góc độ phát triển, cơ sở vật chất về nguồn

nhân lực của từng ngành và kể cả toàn bộ nền kinh tế.



Đầu tư vào các hoạt động kinh tế luôn được biểu hiện dưới

những mục tiêu kinh tế xã hội cụ thể.

2.2.1.Mục tiêu đầu tƣ của nhà nƣớc

 Đảm bảo phúc lợi cộng đồng dài hạn

 Đảm bảo sự phát triển về kỹ thuật, kinh tế chung và dài

hạn của đất nước.

 Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, tài nguyên

của đất nước

 Đảm bảo an ninh quốc phòng

 Đầu tư vào các lĩnh vực mà các doanh nghiệp riêng lẻ, tư

nhân không thể đầu tư do nhu cầu vốn quá lớn, độ rủi ro

cao mà các lĩnh vực này lại rất cần thiết đối với sự phát

triển chung của đất nước và đời sống con người.

2.2.Mục tiêu của việc đầu tƣ



 Nâng cao đời sống vật chất văn hóa, tinh thần và các lợi ích

cộng đồng như : phát triển giáo dục, tạo việc làm, phân phối

nhân lực

2.2.1.Mục tiêu đầu tƣ của nhà nƣớc

 Cực tiểu chi phí và cực đại lợi nhuận

 Cực đại khối lượng hàng hóa bán ra thị trường

 Cực đại giá trị tài sản của các cổ đông tính theo giá thị

trường

 Đạt mức độ nhất định về hiệu quả tài chính của dự án

 Duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp trong cạnh tranh

 Nâng cao uy tín, chất lượng của sản phẩm để chiếm lĩnh thị

trường.

 Đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ

2.2.Mục tiêu của việc đầu tƣ (tt)



 Đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc của doanh nghiệp

 Đầu tư liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế nước ngoài 

nhằm tranh thủ công nghệ mở rộng thị trường.

2.2.Mục tiêu của việc đầu tƣ (tt)



2.3.Phân loại và trình tự lập DA ĐTXD

2.3.1.Phân loại ĐTXD

a. Theo mục đích nội dung đầu tƣ:

- Nhóm các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

- Nhóm các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

- Nhóm các dự án đầu tư sản xuất

- Nhóm các dự án đầu tư dịch vụ kinh doanh

- Nhóm các dự án đầu tư mở rộng

- Nhóm các dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài

- Nhóm các dự án hỗ trợ tài chính

- Nhóm các dự án trợ giúp kỹ thuật

- Nhóm khác.

b. Theo nguồn vốn đầu tƣ

- Vốn ngân sách nhà nước



2.3.Phân loại và trình tự lập DA ĐTXD

2.3.1.Phân loại ĐTXD

- Vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư

phát triển của nhà nước

- Vốn hỗ trợ và phát triển chính thức (ODA)

- Vốn tín dụng thương mại

- Vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp Nhà nước

- Vốn hợp tác liên danh với nước ngoài của các doanh 

nghiệp nhà nước

- Vốn đóng góp của nhân dân vào các công trình phúc ọi

- Vốn của các tổ chức ngoài quốc doanh và của dân

- Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài

- Các nguồn vốn khác bao gồm cả tư nhân hoặc tổ hợp 

nhiều nguồn khác nhau.



(tt)

2.3.1.Phân loại ĐTXD
c. Theo qui mô dự án : theo tổng mức ĐT chia làm 3 loại

- Dự án nhóm A : tổng mức ĐT > 1.500 tỷ đồng

- Dự án nhóm B : tổng mức ĐT từ 700-1.500 tỷ đồng

- Dự án nhóm C : tổng mức ĐT < 700 tỷ đồng

d. Theo đối tƣợng đầu tƣ

- ĐT cho các đối tượng vật chất để khai thác cho sản xuất và 

cho các lĩnh vực hoạt động khác

- ĐT cho tài chính ( mua cổ phiếu, cho vay)

e. Theo hình thức đầu tƣ

- ĐT trực tiếp : nhà ĐT bỏ vốn tham gia quản lý điều hành 

hoạt động đầu tư để đạt kết quả

+ Bỏ 100% vốn để thành lập tổ chức kinh tế

+ Góp vốn để thành lập doanh nghiệp theo hình thức cổ phần



2.3.Phân loại và trình tự lập DA ĐTXD 

(tt)

2.3.1.Phân loại ĐTXD

+ Bỏ tiền mua lại doanh nghiệp hoặc sát nhập doanh nghiệp

+ ĐT theo hợp đồng kinh doanh

- ĐT gián tiếp : bỏ vốn vào thu lợi theo kết quả điều hành 

hoạt động kinh doanh các đơn vị khác, chủ thể khác.

VD : Mua cổ phiếu, trái phiếu

f. Theo thời đoạn kế hoạch

- Đầu tư ngắn hạn

- Đầu tư dài hạn

- Đầu tư trung hạn



2.3.2. Trình tự lập dự án đầu tƣ xây dựng

Qúa trình đầu tư Đầøu ra

- Tài nguyên

- Vật tư – thiết bị

- Tài chính

- Lao động

- Trí thức

Công trình hoàn thành

và kết qủa kinh tế – xã

hội của việc đưa công

trình vào khai thác sử

dụng

Các giai đoạn

Chuẩn bị đầu tư Thực hiện đầu tư Kết thúc CT đưa vào 

khai thác sử dụng

Đầu vào

2.3.Phân loại và trình tự lập DA ĐTXD 

(tt)



2.3.Phân loại và trình tự lập DA ĐTXD 

(tt)

2.3.2. Trình tự lập dự án đầu tƣ xây dựng

 CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ

a. Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ

- Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu tư và qui mô đầu tư

- Tiến hành tiếp xúc thăm dò thị trường để tìm nguồn cung

ứng vật tư thiết bị hoặc tiêu thụ sản phẩm, xem xét khả

năng có thể huy động các nguồn vốn đầu tư và lựa chọn

hình thức đầu tư.

- Tiến hành điều tra khảo sát chọn địa điểm xây dựng

- Lập dự án đầu tư

- Thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư



(tt)

2.3.2. Trình tự lập dự án đầu tƣ xây dựng

b. Giai đoạn thực hiện đầu tƣ

 Chuẩn bị xây dựng

 Chủ đầu tư

- Xin giao đất hoặc thuê đất theo qui định của nhà nước

- Xin giấy phép xây dựng, giấy phép khai thác tài nguyên

- Chuẩn bị mặt bằng xây dựng

- Tổ chức tuyển chọn tư vấn, khảo sát thiết kế giám định kỹ thuật

và chất lượng công trình .

- Thẩm định, phê duyệt thiết kế KT, dự toán

- Tổ chức đầu thầu mua sắm thiết bị, xây lắp công trình

- Ký kết hợp đồng với nhà thầu xây lắp để thực hiện dự án



2.3.Phân loại và trình tự lập DA ĐTXD 

(tt)

2.3.2. Trình tự lập dự án đầu tƣ xây dựng

 Thi công xây lắp

 Chủ đầu tƣ : Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng

 Tƣ vấn : Giám định kỹ thuật và chất lượng công trình theo

đúng chức năng và hợp đồng đã ký kết

 Nhà thầu: Thực hiện đúng tiến độ và chất lượng xây dựng

công trình như đã ghi trong hợp đồng



2.3.Phân loại và trình tự lập DA ĐTXD 

(tt)

2.3.2. Trình tự lập dự án đầu tƣ xây dựng

c. Giai đoạn kết thúc XD đƣa dự án vào khai thác sử dụng

- Nghiệm thu, bàn giao công trình

- Kết thúc xây dựng

- Bảo hành công trình

- Quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

- Vận hành dự án, đưa công trình vào sản xuất kinh doanh

Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng xây dựng chỉ chấm dứt hoàn toàn

khi hết thời hạn bảo hành công trình.



2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu



DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

Số văn bản và ngày

ban hành

Cơ quan ban 

hành

Nội dung văn bản

Quyết định số

183/TTg ngày

16/4/1994

Thủ tướng

chính phủ

Thành lập hội đồng xét Xét 

Thầu Quốc gia để tư vấn cho 

chính phủ quyết định kết quả 

đấu thầu các dự án đầu tư có 

giá trị 100 tỷ đồng trở nên

( tương đương 10 triệu USD)

Nghị định 43/CP ngày

16/7/1996 Chính phủ Quy chế đấu thầu

Thông tư liên bộ số 

02/TTLB ngày 

25/02/1997

Bộ KH&ĐT Bộ 

XD-Bộ TM

Hướng dẫn quy chế thực hiện

đấu thầu

2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu



DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

Số văn bản và ngày

ban hành

Cơ quan ban 

hành

Nội dung văn bản

Nghị định 93/CP 

ngày 23/08/1997

Chính phủ

Sửa đổi bổ sung một số Điều 

của Quy chế Đấu thầu ban 

hành kèm theo Nghị định 

43/CP ngày 16/7/1996 

Nghị định

88/1999/NĐ-CP 

ngày 01/09/1999

Chính phủ Quy chế đấu thầu

Nghị định 

14/2000/NĐ-CP 

ngày 05/05/2000
Chính phủ

Sửa đổi bổ sung một số điều

của quy chế đấu thầu ban 

hành kèm theo Nghị định

88/1999/NĐ-CP ngày

01/09/1999 

2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu



DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

Số văn bản và ngày

ban hành

Cơ quan ban 

hành

Nội dung văn bản

Thông tư số 

04/2000/TT-BKH 

ngày 26/05/2000

Bộ KH&ĐT
Hướng dẫn thực hiện Quy 

Chế đấu thầu

Nghị định số 

66/2003/NĐ-CP 

ngày 12/06/2003
Chính phủ

Sửa đổi bổ sung một số

điều của quy chế đấu thầu

ban hành kèm theo nghị

định số 88/1999/NĐ-CP 

ngày 01/09/1999

2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu



DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

Số văn bản và ngày

ban hành

Cơ quan ban 

hành

Nội dung văn bản

Luật số

61/2005/QH ngày

29/11/2005

Quốc hội
Luật đấu thầu

Nghị định số

85/2009/NĐ-CP 

ngày 15/10/2009
Chính phủ

Hướng dẫn thi hành Luật

đấu thầu và lựa chọn nhà

thầu xây dựng theo Luật

xây dựng

2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu



- Chủ đầu tư : “Đấu thầu” là một phương thức cạnh tranh

trong xây dựng nhằm lựa chọn người nhận thầu (khảo sát

thiết kế, thi công xây lắp….) đáp ứng được yêu cầu kinh

tế – kỹ thuật đặt ra cho việc xây dựng công trình.

- Nhà thầu : “Đấu thầu” là một hình thức kinh doanh mà

thông qua đó nhà thầu giành cơ hội được nhận thầu khảo

sát, thiết kế, mua sắm và xây lắp công trình

- Quản lý Nhà nước : Đấu thầu là phương thức quản lý thực

hiện dự án đầu tư.

ĐẤU THẦU DƢỚI CÁC GÓC NHÌN KHÁC NHAU 

2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu



2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu

TÁC DỤNG CỦA ĐẤU THẦU

 Chủ đầu tư và các nhà thầu đều phải tính toán hiệu quả kinh

tế cho việc xây dựng công trình trước khi ký kết hợp đồng

kinh tế, nhằm tiết kiệm vốn đầu tư, đảm bảo chất lượng

công trình và thời gian xây dựng

 Kích thích cạnh tranh giữa các nhà thầu => thúc đẩy lực

lượng sản xuất phát triển.

 Mang lại lợi ích quan trọng cho nhà thầu, đảm bảo tính công

bằng trong lựa chọn nhà thầu.



2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu

NGUYÊN TẮC TRONG ĐẤU 

THẦU

Nguyên tắc cạnh tranh với điều kiện ngang nhau

Nguyên tắc dữ liệu đầy đủ

Nguyên tắc đánh giá công bằng

Nguyên tắc trách nhiệm phân minh

Nguyên tắc “ba chủ thể”

Nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt sự quản lý thống nhất 

của Nhà nước

CHỦ ĐẦU TƢ

NHÀ THẦU

TƢ VẤN GIÁM 

SÁT



2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu

MỘT SỐ KHÁI NIỆM

 “Chủ đầu tư” là người sở hữu vốn hoặc được giao trách

nhiệm thay mặt chủ sở hữu, người vay vốn trực tiếp quản

lý và thực hiện dự án.

 “Bên mời thầu” là chủ đầu tư hoặc pháp nhân đại diện

hợp pháp của chủ đầu tư được giao thực hiện công việc

đấu thầu.

 “Nhà thầu” là tổ chức, cá nhân có đủ tư cách hợp lệ

tham gia đấu thầu.
 Nhà thầu chính

 Nhà thầu phụ

 Nhà thầu tư vấn

 Nhà thầu cung cấp

 Nhà thầu xây dựng

 Nhà thầu EPC

 Nhà thầu trong nước

 Nhà thầu nước ngoài



2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu

MỘT SỐ KHÁI NIỆM (tt)

 “Hồ sơ mời thầu” là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu,

gồm các yêu cầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ

sơ dự thầu và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu; là căn

cứ cho việc thương thảo, hoàn thiện và ký kết HĐ.

 “Hồ sơ dự thầu” là các tài liệu do Nhà thầu lập theo yêu cầu

của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu theo quy

định trong hồ sơ mời thầu.



2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu

MỘT SỐ KHÁI NIỆM (tt)

 “Mở thầu” là thời điểm tổ chức mở các hồ sơ dự thầu được

quy định trong hồ sơ mời thầu.

 “Xét thầu” là quá trình bên mời thầu xem xét, phân tích,

đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu

trúng thầu.

 “Đóng thầu” là thời điểm kết thúc việc nộp hồ sơ dự thầu

được quy định trong hồ sơ mời thầu.



2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu

MỘT SỐ KHÁI NIỆM (tt)

 “Giá gói thầu” là giá được xác định cho từng gói thầu

trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc

dự toán được duyệt.

 “Giá dự thầu” là giá do nhà thầu ghi trong HSDT sau khi

đã trừ phần giảm giá (nếu có).

 “Giá đánh giá” là giá dự thầu đã sửa lỗi và hiệu chỉnh các

sai lệch (nếu có) được quy đổi về cùng mặt bằng (kỹ thuật,

tài chính, thương mại và các nội dung khác) để làm cơ sở

so sánh giữa các HSDT.



2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu

MỘT SỐ KHÁI NIỆM (tt)

 “Giá đề nghị trúng thầu” là giá do Bên mời thầu đề nghị

trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu được lựa chọn trúng

thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch theo yêu cầu

của HSMT.

 “Giá trúng thầu” là giá được phê duyệt từ kết quả lựa

chọn nhà thầu làm cơ sở để thương thảo, hoàn thiện, ký

kết HĐ.

Giá trúng thầu không được lớn hơn giá gói thầu trong kế

hoạch đấu thầu được duyệt.



2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu

MỘT SỐ KHÁI NIỆM (tt)

 “Giá ký hợp đồng” là giá được Bên mời thầu và nhà trúng

thầu thoả thuận sau khi thương thảo hoàn thiện hợp đồng

và phù hợp với kết quả trúng thầu.

 “Kết quả đấu thầu” là nội dung phê duyệt của người có

thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền về tên nhà thầu trúng

thầu, giá trúng thầu và loại hợp đồng.



2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu

MỘT SỐ KHÁI NIỆM (tt)

 “Bảo đảm dự thầu” là việc nhà thầu thực hiện một trong

các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để

bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu trong thời

gian xác định theo yêu cầu của HSMT.

Giá trị bảo đảm dự thầu không vượt quá 3% giá gói thầu

được duyệt.

Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian

hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày



2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu

MỘT SỐ KHÁI NIỆM (tt)

 “Bảo đảm thực hiện hợp đồng” là việc nhà thầu thực hiện

một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo

lãnh để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà

thầu trúng thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu của

HSMT.

Giá trị bảo đảm thực hiện HĐ tối đa bằng 10% giá HĐ; TH

để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị này không vượt quá

30% giá HĐ

Thời gian có hiệu lực của đảm bảo thực hiệ HĐ kéo dài đến

khi chuyển sang nghĩa vụ bảo hành (nếu có)



+ Đấu thầu mua sắm 

+ Đấu thầu chọn tƣ vấn

+ Đấu thầu xây lắp

+ Đấu thầu dự án

+ Đấu thầu trong nƣớc

+ Đấu thầu quốc tế

+ Đấu thầu một túi hồ sơ

+ Đấu thầu hai túi hồ sơ

+ Đấu thầu hai giai đoạn

Theo phạm vi

Theo đối tƣợng

Theo phƣơng thức ĐT

PHÂN LOẠI ĐẤU THẦU

2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu

file:///G:/Bai giang KTXD-PP/FILE-LINK PP/PHUONG THUC DAU THAU.doc


PHÂN LOẠI ĐẤU THẦU (tt)

ĐẤU THẦU RỘNG RÃITHEO 

HÌNH 

THỨC 

LỰA 

CHỌN

NHÀ 

THẦU

CHỈ ĐỊNH THẦU

ĐẤU THẦU HẠN CHẾ

TRƢỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu

file:///G:/Bai giang KTXD-PP/FILE-LINK PP/HINH THUC LUA CHON NHA THAU.doc


Tuyển chọn 

tƣ tƣ vấn

Quyết định đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu 

của dự án

Tổng mức đấu thầu

Phạm vi và yêu cầu

đấu thầu

Hình thức thực hiện

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn NT, 

phƣơng thức đấu thầu

Hình thức hợp đồng
Mua sắm

hàng hoá
Xây lắp

Thực hiện đấu thầu

Thời gian thực hiện

hợp đồng

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẤU 

THẦU

2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu



TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐẤU THẦU

Chuaồn bũ ủaỏu thaàu  

Toồ chửực ủaỏu thaàu  

ẹaựnh giaự HSDT 

Thaồm ủũnh vaứ pheõ duyeọt

KQẹT 

Thoõng baựo KQẹT

Thửụng thaỷo, hoaứn thieọn Hẹ

Kyự keỏt Hẹ 

- Sơ tuyển nhà thầu

- Lập HSMT

- Mời thầu

- Đánh giá sơ bộ HSDT

- Đánh giá chi tiết HSDT

- Báo cáo kết quả đấu thầu

-Tính pháp lý 

- Quy trình

- Kết quả đấu thầu

- Teõn nhaứ thaàu truựng thaàu

- giaự truựng thaàu

- Hỡnh thửực Hẹ

- Thụứi gian thửùc hieọn Hẹ

- Phát hành HSMT

- Tiếp nhận & quản lý HSDT

- Mở thầu

2.4.Các hình thức lựa chọn nhà thầu



HỢP ĐỒNG

 Hình thức trọn gói :

 Áp dụng cho những phần công việc được xác định rõ về số

lượng, khối lượng.

 Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực

hiện hợp đồng.

 Giá thanh toán = giá hợp đồng

 Hình thức theo đơn giá :

 Áp dụng cho những phần công việc chưa được xác định

chính xác về số lượng hoặc khối lượng.

 Thanh toán theo khối lượng, số lượng thực tế thực hiện

trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá được chấp

nhận điều chỉnh.



HỢP ĐỒNG (tt)

 Hình thức theo thời gian:

 Áp dụng cho những phần công việc nghiên cứu phức

tạp, tư vấn thiết kế, giám sát xây dựng, đào tạo, huấn

luyện.

 Thanh toán theo thời gian làm việc thực tế trên cơ sở

mức thù lao nêu trong hợp đồng hoặc mức thù lao được

chấp nhận điều chỉnh.

Hình thức theo tỷ lệ phần trăm:

 Áp dụng cho những phần công việc tư vấn thông

thường, đơn giản.

 Giá hợp đồng = tỉ lệ % giá trị của công trình hoặc khối

lượng công việc và không thay đổi trong suốt thời gian

thực hiện hợp đồng.

 Giá thanh toán = giá hợp đồng



• CHƢƠNG III :

• CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ 

TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ XÂY DỰNG



3.1.DỰ ÁN ĐẦU TƢ

DAĐT là một tập hợp các đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới,

mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng đầu tư nhất định,

nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, nâng cao chất

lượng sản phẩm hay dịch vụ, bảo đảm hiệu quả kinh tế, tài

chính, xã hội của đầu tư trong một khoảng thời gian nhất

định nào đó.

Về mặt hình thức: DAĐT là một tập hồ sơ tài liệu trình bày

một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo

một kế hoạch để đạt đƣợc kết qủa thực hiện đƣợc mục tiêu

nhất định.

Về mặt nội dung: DAĐT là một tập hợp các hoạt động có

liên quan với nhau nhằm đạt đƣợc mục tiêu đã định bằng

việc tạo ra kết qủa cụ thể trong thời gian nhất định thông

qua việc sử dụng các nguồn lực nhất định



3.2.QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ

 QLDA là một quá trình hoạch định, tổ chức, phân công

hƣớng dẫn thực hiện và kiểm tra công việc để hoàn thành

các mục tiêu đã định của DA.

 Mục tiêu của công tác QLDA là đảm bảo cho DA đƣợc

hoàn thành đúng thời hạn, trong chi phí đã dự trù, đạt

các yêu cầu đặt ra và sử dụng nguồn lực một cách có hiệu

quả nhất.

 Nói cách khác, quản lý dự án (Project Management) chủ

yếu là việc quản lý sự thay đổi (Management of

Change). Có nghĩa là: Nếu sự việc cứ diễn ra suôn sẻ thì

chúng ta không cần đến QLDA mà chỉ đơn thuần là lập

kế hoạch và triển khai thực hiện mà thôi.



3.3 LĨNH VỰC TRONG QLDA

1. Quản trị tích hợp DA

2. Quản lý quy mô DA : Thủ tục hình thành DA; hoạch định

quy mô DA; kiểm soát sự thay đổi của quy mô; kiểm tra

quy mô của DA.

3. Quản lý thời gian của DA : Xác định các công tác; trình

tự thực hiện các công tác; ƣớc lƣợng thời gian hoàn thành

công tác; lập tiến độ/kế hoạch thực hiện công tác; kiểm

soát thời gian thực hiện DA.

4. Quản lý chi phí của DA : Hoạch định tài nguyên của DA;

ƣớc lƣợng chi phí cho DA; thiết lập ngân sách cho DA;

kiểm soát chi phí của DA.

5. Quản lý chất lượng của DA : Hoạch định chất lƣợng;

kiểm soát chất lƣợng và bảo hiểm chất lƣợng.



3.3 LĨNH VỰC TRONG QLDA (tt)

6. Quản lý nguồn nhân lực của DA : Hoạch định tổ chức;

tìm kiếm/tuyển nhân viên; thành lập và duy trì Ban

QLDA.

7. Quản lý thông tin của DA : Hoạch định thông tin; phân

phối thông tin; báo cáo tiến trình; kết thúc quản lý.

8. Quản lý rủi ro của DA : Nhận dạng rủi ro; định lƣợng rủi

ro; phản ứng với rủi ro; kiểm soát rủi ro.

9. Quản lý cung ứng của DA : Hoạch định quá trình cung

ứng; hoạch định giá cả cung ứng; đàm phán về giá cả; lựa

chọn tài nguyên/nguồn lực; quản lý hợp đồng; kết thúc

hợp đồng.



3.4.CHỨC NĂNG CỦA QLDA

 Hoạch định, là xác định rõ phƣơng hƣớng hoạt động và

cách thức thực hiện DA từ giai đoạn ban đầu hình thành

DA đến khi kết thúc DA. Xác định những mốc thời gian

quan trọng và xem xét những áp lực có thể xảy ra là

nhiệm vụ chính của công tác hoạch định.

 Tổ chức, là sắp xếp nguồn lực một cách có hệ thống phù

hợp với kế hoạch thực hiện DA.

 Phân công, là việc lựa chọn ngƣời có chuyên môn thực

hiện công việc của DA.



3.4.CHỨC NĂNG CỦA QLDA (tt)

 Hướng dẫn, là việc phối hợp các thành viên của DA để

thực hiện công việc theo định hƣớng đã đƣợc xác định để

hoàn thành mục tiêu chung.

 Kiểm soát, là thiết lập một hệ thống đo lƣờng, theo dõi và

dự đoán những biến động của DA về quy mô, kinh phí và

thời gian. Kiểm soát thƣờng là nhiệm vụ khó khăn nhất

trong QLDA.



3.5.QLDA TRONG CÁC GIAI ĐOẠN 

ĐẦU TƢ

 Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ : Chất lƣợng các kết quả nghiên 

cứu

 Giai đoạn thực hiện đầu tƣ : Phối hợp, điều chỉnh các đối

tƣợng quản lý (thời gian, chi phí và chất lƣợng), tổ chức

triển khai thực hiện công việc, giám sát các hoạt động.

 Giai đoạn kết thúc xây dựng, đƣa DA vào khai thác :

 Mục tiêu quản lý : Thu hồi vốn đầu tƣ và có lãi

 Nội dung quản lý : Tổ chức, điều phối hoạt động SXKD



3.6.ĐÁNH GIÁ CÁC DAĐT

KHÁI NIỆM & TIÊU CHUẨN

Hiệu quả của DAĐT là mục tiêu đạt đƣợc của DA xét theo

hai mặt định tính và định lƣợng.

Về mặt định tính : hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và xã hội đứng

trên góc độ của quốc gia và DN.

Về mặt định lượng : đƣợc biểu hiện thông qua hệ thống các

chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật và xã hội đứng trên góc độ của

quốc gia và DN.

Tiêu chuẩn chung : Với một chi phí đầu tƣ cho trƣớc phải

đạt đƣợc kết quả lớn nhất hay với một kết quả cần đạt đƣợc

cho trƣớc phải đảm bảo chi phí thấp nhất.



3.6.1.GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI 

GIAN

Nguyên nhân tạo nên giá trị tiền tệ theo thời gian:

 Lãi đơn - Lãi chỉ tính trên vốn gốc

 p – Lãi tính trên lãi

=> Trong nền kinh tế thị trường, đồng tiền luôn luôn được

sử dụng với một lãi suất nhất định. Đồng tiền không được

sử dụng là thiệt hại do ứ đọng vốn.

 Yếu tố rủi ro

 Lạm phát

 Cơ hội sinh lời của đồng tiền 



3.6.1.GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI 

GIAN (tt)

Lãi đơn:

Tiền lãi mỗi năm = tiền gốc x lãi suất

= 100 x 10% = 10

VÍ DỤ LÃI ĐƠN, LÃI KÉP:

nh i cho số tiền gốc 100 (đơn vị tiền) với lãi suất 
10% năm, thời gian 3 năm.

Hiện tại                 Tƣơng lai

Năm 1 2 3

Tiền lãi

Giá trị 100

10

110

10

120

10

130

Giá trị đến cuối năm 3 : 130



Lãi kép:

Tiền lãi mỗi năm = tích luỹ cuối kỳ trƣớc x lãi suất

3.6.1.GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI 

GIAN (tt)

Hiện tại                     Tƣơng lai

Năm 1 2 3

Tiền lãi

Giá trị 100

10

110

11

121

12

133

Giá trị đến cuối năm 3 : 133



3.6.1.GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI 

GIAN (tt)

Ta có các công thức tính sau:

Giá trị tƣơng lai:  Fn = P0 (1+i)n

Giá trị hiện tại :  P0 = Fn /(1+i)n = Fn (1+ i)-n

Nếu :

P0: giá trị tiền tệ ở hiện tại

Fn: giá trị tiền tệ ở tƣơng lai

A: chuỗi giá trị tiền tệ bằng nhau và kéo dài trong một

số thời đoạn

n: số thời đoạn

i: Lãi suất (hiểu là lãi kép nếu không có ghi chú) (%)



3.6.1.GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI 

GIAN (tt)

Với dòng tiền đều và liên tục: 

Cho A tìm F: 

Cho F tìm A:

Cho A tìm P:

Cho P tìm A:

i

i
AF

n
11

11
n

i

i
FA

11

1
n

n

i

ii
PA

n

n

ii

i
AP

1

11

extra
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3.6.1.GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI 

GIAN (tt)

Các ví dụ
 Ví dụ 1: Một ngƣời muốn cho vay vốn trong vòng 10 năm

với lãi suất 17%/năm và muốn nhận đƣợc một món tiền cả

gốc và lãi ở cuối năm thứ 10 là 300 triệu đồng. Hỏi ngƣời

này phải cho vay ở thời điểm hiện tại một khoản vốn là bao

nhiêu?

 Ví dụ 2: một ngƣời gửi tiết kiệm hàng năm là 4 triệu đồng

với lãi suất hàng năm I = 15%/năm, hỏi cuối năm thứ tƣ

ngƣời đó sẽ nhận đƣợc bao nhiêu tiền cả gốc và lãi?

 Ví dụ 3: một doanh nghiệp bỏ ra chi tiêu đều hàng năm

trong vòng 5 năm với suất chiết khấu là 15%/năm. Hỏi nếu

ở cuối năm thứ 5 giá trị tƣơng lai tƣơng đƣơng của chuỗi

chi phí đều hàng năm đó là 300 triệu đồng thì hàng năm DN

đó phải chi phí là bao nhiêu?



3.6.1.GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN 

(tt)

Các ví dụ

 Ví dụ 4: Một ngƣời vay lần đầu 100 triệu, 3 tháng sau vay

thêm 150 triệu, 5 tháng sau (kể từ lần đầu) vay thêm 200

triệu. Lãi suất 0,8%/tháng. Thời hạn vay 2 năm. Hỏi hết thời

hạn vay ngƣời đó phải trả bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi?

 Ví dụ 5: Hàng tháng ông B gửi đều đặn vào ngân hàng 3

triệu đồng với lãi suất 0,65%/tháng. Hỏi sau 1 năm ông B có

đƣợc bao nhiêu tiền trong ngân hàng?

 Ví dụ 6: Cô M mua một căn hộ chung cƣ cao cấp theo

phƣơng thức trả góp nhƣ sau : Trả ngay 1 tỷ đồng, sau đó 3

năm cứ mỗi năm trả 200 triệu liên tục trong 5 năm. Lãi suất

10%/năm. Hỏi hiện giá của căn hộ là bao nhiêu?



3.6.2.CÁC BƢỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ 

ÁN

- Xác định dự án có thể đƣa vào so sánh

- Xác định thời kỳ tính toán so sánh dự án

- Tính toán các chỉ tiêu của dòng tiền tệ theo năm

- Xác định suất triết khấu để tính toán (hay suất thu lợi

chấp nhận đƣợc)

- Lựa chọn chỉ tiêu làm tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả (NPV,

IRR, thời gian hoàn vốn)

- Xác định tính đáng giá của mỗi dự án

- So sánh các dự án theo tiêu chuẩn đã lựa chọn

- Phân tích độ nhạy và độ rủi ro của dự án

a. Phƣơng pháp giá trị hiện tại tƣơng đƣơng (NPV)

Là phƣơng pháp quy đổi các giá trị thu chi thực trong quá

trình đầu tƣ về thời điểm ban đầu để so sánh đánh giá



ÁN (tt)





ÁN (tt)

 Lƣu ý : Về mặt tính toán tất cả các dòng tiền (thu hay chi)

đều đƣợc đƣa về cùng một thời điểm hiện tại thông qua

một suất chiết khấu nhằm đạt giá trị dòng tiền tệ tƣơng

đƣơng để so sánh

 Yù nghĩa của NPV >0 là sự giàu có hơn, tài sản của nhà

thầu sẽ lớn hơn nếu thực hiện dự án.

 Ví dụ 1 : Vốn ban đầu của một dự án là 5043tr. Khoản

thu hàng năm là 1240tr, r=12%. Hỏi sau 7 năm dự án

đáng giá hay không.

Giải 

- NPV = -V0 + P0

- NPV = 616tr >0 (dự án có lời)

n

n

rr

r
AP

1

11
0



3.6.2.CÁC BƢỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ 

ÁN (tt)

 Vi dụ 2 : Một dự án đã đƣợc đầu tƣ 100 tỷ trong năm

2005. dự kiến dự án sẽ đem lại một ngân lƣu ròng vào

cuối mỗi năm giống nhau là 50 tỷ và liên tục trong vòng 5

năm. Vậy giá trị của dự án ở thời điểm cuối năm 2010 là

bao nhiêu biết chiết khấu r = 10% (89,55 tỷ)

 Ví dụ 3 : Một dự án thay đổi dây truyền sản xuất với chi

phí ban đầu là 1.05 tỷ. Thời gian hoạt động là 5 năm. Giá

bán thanh lý thiết bị sau 5 năm sử dụng là 0.56 tỷ. Biết r =

15%. Hỏi dự án có đáng giá không

Naêm 1 2 3 4 5

Thu lôïi (tyû) -0.35 -0.12 0.42 0.735 0.68



ÁN (tt)



Naêm Voán ÑT GT Thu – Chi

Trieäu ñoàng

GT thu hoài

Trieäu ñoàng

1/(1+r)
t

GT quy ñoåi

Trieäu ñoàng

0 -100 0 1 -100

1 20 0.926 18.519

2 25 0.857 21.433

3 30 0.794 23.815

4 35 0.735 25.726

5 35 10 0.681 30.645

NPV >0 : Döï aùn ñaùng giaù
NPV 20.135



ÁN (tt)

 Lƣu ý : khi so sánh dự án A và dự án B có thời gian là 

nhƣ nhau thì phƣơng án nào có NPV lớn hơn thì chọn dự 

án đó 

NPV (dự án A) > NPV ( dự án B)

NPV ( dự án A)>0        Chọn dự án A

b. Phƣơng pháp suất thu lợi nội tại (IRR) :

IRR (Suất thu lợi nội tại) là lãi suất mà ứng với nó thì 

giá trị hiện tại tƣơng đƣơng của dự án = 0. Tức là NPV 

(ứng với i=IRR) =0

- Nếu dự án có IRR>MARR (Sức thu lợi tối thiểu chấp 

nhận đƣợc = lãi vay vốn) : Dự án đáng giá

- Trình tự tính IRR :

 Bƣớc 1 : chọn r1 bất kỳ và tính NPV(r1)

 Bƣớc 2 : chọn r2 và tính NPV(r2) dùng cho r2



3.6.2.CÁC BƢỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ 

ÁN (tt)
 nếu NPV(r1) >0 chọn r2>r1

 nếu NPV(r1)<0 chọn r2<r1

 tính NPV(r2)

 Bƣớc 3 : tính r3

 nếu NPV(r3) o thì IRR = r3

 nếu NPV(r3) chƣa 0 thì tiến hành tƣơng tự nhƣ bƣớc 2

Trên thực tế chỉ tiêu này đƣợc tính gần đúng theo công thức :

Trong đó : 

- r1, r2 : Suất chiết khấu tƣơng ứng với NPV1 và NPV2

- NPV1, NPV2 : Giá trị dƣơng và giá trị âm của NPV ứng với r1

và r2.

21

1
121 .

NPVNPV

NPV
rrrIRR



3.6.2.CÁC BƢỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ 

ÁN (tt)

Phƣơng pháp dùng chỉ tiêu suất thu lợi nội tại (tt):

So sánh lựa chọn phƣơng án tốt nhất trong 2 phƣơng án:

-Nếu tuổi thọ của 2 dự án khác nhau thì thời gian tính toán

đƣợc lấy bằng BSCNN tuổi thọ của 2 phƣơng án.

- Nếu phƣơng án nào không đáng giá (IRR < r) thì loại bỏ 

- Nếu vốn đầu tƣ của 2 phƣơng án bằng nhau thì phƣơng án

nào có trị số IRR lớn nhất là phƣơng án tốt nhất.

 Ví dụ 1 : Một công ty có dự án mua xe bơm bê tông giá

80.000USD và xe này trong vòng 5 năm, mỗi năm công

ty thu đƣợc 20.000usd và giá trị thu hồi sau năm thứ 5 là

10.000usd. Công ty có nên mua hay không nếu suất thu

lợi của công ty là 10%



3.6.2.CÁC BƢỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ 

ÁN (tt)



3.6.2.CÁC BƢỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ 

ÁN (tt)



3.6.2.CÁC BƢỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ 

ÁN (tt)



 Ƣu điểm của IRR

- Dễ hình dung

- Chỉ dựa vào dòng ngân lƣu của dự án mà không cần thêm

thông tin nào khác.

- Hữu ích cho các nhà cho vay vốn

 Nhƣợc điểm

- Không xét đến qui mô dự án

- Có nhiều kết quả khi gặp dòng ngân lƣu bất đồng

- Dễ mắc sai lầm khi so sánh các dự án loại trừ nhau

3.6.2.CÁC BƢỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN 

(tt)



3.6.2.CÁC BƢỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN 

(tt)

c. Phƣơng pháp dùng chỉ tiêu tỷ số lợi ích – chi phí :

 Chỉ tiêu lợi ích – chi phí (B/C) đƣợc xác định bằng tỷ số

giữa lợi ích thu đƣợc với chi phí bỏ ra. Giá trị lợi ích – chi

phí thƣờng đƣợc quy về giá trị hiện tại để tính toán so sánh.

 Chỉ tiêu này đƣợc dùng phổ biến đối với các DA phục vụ

công cộng, các DA không đặt mục tiêu lợi nhuận.

 Chỉ tiêu B/C đƣợc xác định theo công thức sau:

B/C ≥ 1 thì phƣơng án đáng gián

t
t

t

n

t
t
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d. Phƣơng pháp phân tích điểm hoà vốn :

- Doanh thu tại điểm hòa vốn(Dh) đƣợc xác định :

D

B

C
Dh

1
- C : Chi phí cố định

- B : Chi phí biến đổi

- D : Doanh thu hàng năm

- Sản lƣợng hòa vốn (Sh) đƣợc xác định :

dd

h
BG

C
S - Gđ : Giá bán một đơn vị sản phẩm.

- Bđ : Chi phí biến đổi tính cho một sản phẩm.

- Sh : Sản lƣợng hoà vốn

3.6.2.CÁC BƢỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN 

(tt)



3.6.2.CÁC BƢỚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ 

ÁN (tt)

e. Phân tích độ nhạy của dự án

Hiệu quả của dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố đƣợc dự báo

trong khi lập dự án. Các số liệu dự báo thƣờng có thể bị sai

lệch, nhất là khi dự báo trong một khoảng thời gian tƣơng

đối dài (đối với xây dựng giao thông là từ 10 đến 20 năm).

Vì vậy để đánh giá độ ổn định của các kết quả tính toán các

chỉ tiêu hiệu quả ta cần phân tích độ nhạy của dự án.

Thông thƣờng khi phân tích ngƣời ta dự kiến một số tình

huống thay đổi bất lợi xảy ra trong tƣơng lai (tính theo phần

trăm, từ 10-20%) rồi từ đó tính lại các chỉ tiêu hiệu quả theo

các phƣơng pháp đã sử dụng, nếu các chỉ tiêu đó vẫn đạt thì

dự án đó đƣợc xem là ổn định và sẽ đƣợc chấp nhận.



CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Các ví dụ

Ví dụ 1: Một xƣởng sản xuất bêtông dự định mua một dây

chuyền nghiền sàng đá với các thông số nhƣ sau :

- Giá mua : 5 tỷ đồng

- Chi phí vận hành hàng năm : 500 triệu đồng

- Thu nhập hàng năm : 1.100 triệu đồng

- Tuổi thọ kinh tế : 10 năm

- Giá trị còn lại sau 10 năm : 200 triệu đồng

Hãy cho biết phân xƣởng có nên mua dây chuyền này hay

không ? Biết lãi suất chiết khấu là 9%/năm.



PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KT-XH CỦA 

DAĐT

Lợi ích KT-XH là kết quả so sánh (có mục đích) giữa cái giá

mà xã hội phải trả cho việc sử dụng các nguồn lực sẵn có của

mình một cách tốt nhất và lợi ích do DA tạo ra cho toàn bộ nền

kinh tế.

Tiêu chuẩn chung đánh giá:

1. Nâng cao mức sống của ngƣời dân

2. Phân phối lại thu nhập

3. Gia tăng số lao động có việc làm

4. Tăng thu và tiết kiệm ngoại tệ

5. Khai thác tài nguyên, nâng cao NSLĐ, phát triển vùng sâu

vùng xa…



SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHÂN TÍCH TÀI 

CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ – XÃ HỘI

Tieâu chí Phaân tích taøi chính Phaân tích KT-XH

Goùc ñoä lôïi ích

Muïc tieâu

Phöông phaùp

Chæ tieâu phaân

tích

Giaù duøng ñeå tính

toaùn

Doanh nghiệp Nền kinh tế, toàn XH

Giá tài chính (giá

thi trƣờng)
Giá xã hội (giá ẩn)

Tối đa hoá lợi nhuận Tối đa hoá lợi ích KT-XH

Đơn giản Đa dạng, phức tạp

Chỉ tiêu tài chính Chỉ tiêu KT-XH



CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

1. Phƣơng pháp phân tích và dẫn xuất đơn giản : Tính toán

trên quan điểm vĩ mô, không áp dụng giá trị tƣơng đƣơng

theo thời gian. Các chỉ tiêu phân tích : Giá trị SPHH gia

tăng, mức đóng góp NSNN, năng lực cạnh tranh, phát

triển kinh tế địa phƣơng….

2. Phƣơng pháp dùng giá KT : dùng giá kinh tế (giá ẩn, giá

tham khảo…) để tính toán các chỉ tiêu NPV, IRR, B/C

3. Phƣơng pháp phân tích lợi ích và chi phí : Sử dụng đối

với các dự án về CSHT, công cộng, phúc lợi xã hội…



CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

Lợi ích của DA xây dựng giao thông:

Giảm chi phí vận chuyển

Tăng khối lƣợng vận chuyển

Giảm thời gian vận chuyển

Giảm tai nạn GT

Đảm bảo ANQP

Tăng thu NS

Thúc đẩy KT, VH, XH khu vực phát triển



CHƢƠNG IV

CÔNG TÁC THIẾT KẾ 

TRONG XÂY DỰNG



I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC 

THIẾT KẾ 

1. Khái niệm về thiết kế

 Công tác thiết kế thuộc về giai đoạn thực hiện dự án ban đầu của

công trình cần xây dựng, bao gồm một số công việc chủ yếu như:

Lập và duyệt các phương án thiết kế công trình.

Tổ chức quản lý công tác thiết kế.v.v..

Quá trình thiết kế bao gồm:

Giai đoạn tiền thiết kế (lập dự án đầu tư, thiết kế tiền khả thi

và thiết kế khả thi);

Giai đoạn thiết kế chính thức;

Giai đoạn sau thiết kế (giám sát tác giả, theo dõi thực hiện

xây dựng trên thực địa để điều chỉnh và bổ sung thiết kế)



I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC 

THIẾT KẾ 

2. Ý nghĩa của công tác thiết kế

 Chất lượng công tác thiết kế có vai trò quan trọng, quyết định hiệu
quả của vốn đầu tư.

 Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chất lượng thiết kế quyết định
việc sử dụng vốn đầu tư tiết kiệm, hợp lý, kinh tế hay chưa.

 Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, chất lượng công tác thiết kế có
ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình tốt hay chưa tốt, điều
kiện thi công thuận lợi hay khó khăn, tốc độ thi công nhanh hay
chậm, giá thành công trình hợp lý hay không v.v..

 Trong giai đoạn kết thúc đầu tư, chất lượng thiết kế có vai trò chủ
yếu quyết định việc khai thác, sử dụng công trình an toàn, thuận
lợi hay nguy hiểm khó khăn.

 Tóm lại, thiết kế xây dựng là khâu quan trọng hàng đầu trong hoạt
động đầu tư XDCB. Nó có vai trò chủ yếu quyết định hiệu quả kinh
tế - xã hội của dự án đầu tư



II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG

1. Những nguyên tắc thiết kế xây dựng

 Giải pháp thiết kế phải cụ thể hoá tốt nhất chủ trương đầu tư;

 Khi lập phương án thiết kế phải xem xét toàn diện các mặt kỹ

thuật, kinh tế - tài chính, thẩm mỹ, bảo vệ môi trường, an ninh

quốc phòng;

 Khi lập dự án các phương án thiết kế phải giải quyết tốt mối

quan hệ giữa các mặt: tiện nghi, bền chắc, kinh tế và mỹ

quan;

 Phải tôn trọng trình tự chung của quá trình thiết kế phương án

là trước hết phải đi từ các vấn đề chung và sau đó mới đi vào

giải quyết các vấn đề cụ thể;



II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG

1. Những nguyên tắc thiết kế xây dựng

 Phải đảm bảo tính đồng bộ và hoàn chỉnh của giải

pháp thiết kế, đảm bảo mối quan hệ ăn khớp giữa

các bộ phận của thiết kế, giữa thiết kế và thực hiện

xây dựng trên thực tế;

 Phải dựa trên các tiêu chuẩn, định mức và thiết kế

có cơ sở khoa học và tiến bộ, xác định đúng mức độ

hiện đại của công trình xây dựng;

 Phải lập một số phương án để so sánh và lựa chọn

phương án tốt nhất.



II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG

2. Các bước thiết kế xây dựng công trình: (điều 54 Luật
xây dựng)

 Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước:
thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi
công.

 Tuỳ theo tính chất, quy mô của từng loại công trình,
thiết kế xây dựng công trình có thể lập một bước,
hai bước hoặc ba bước như sau:



II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG

2. Các bước thiết kế xây dựng công trình: (điều 54 Luật

xây dựng) (tt)

 Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp

dụng đối với công trình quy định chỉ phải lập báo cáo

kinh tế - kỹ thuật;

 Thiết kế hai bước bao gồm thiết kế cơ sở và bước thíêt

kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình qui

định phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

 Thiết kế ba bước bao gồm bước tiết kế cơ sở, bước tiết

kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công được áp

dụng đối với công trình quy định phải lập dự án đầu tư

và có quy mô phức tạp.



II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG

2. Các bước thiết kế xây dựng công trình: (điều 54 Luật

xây dựng) (tt)

 Đối với công trình phải thực hiện thiết kế hai bước

trở lên. Các bước thiết kế tiếp theo chỉ được triển

khai thực hiện trên cơ sở thiết kế trước đã được phê

duyệt.

 Việc thiết kế xây dựng phải tuân theo quy chuẩn

xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng do Nhà

nước ban hành và tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng của

nước ngoài được quy định trong Tiêu chuẩn Xây

dựng.



III. NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ THIẾT KẾ

1. Nội dung hồ sơ thiết kế sơ bộ

Thiết kế sơ bộ là các tài liệu thể hiện trên thuyết minh và

bản vẽ về quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, bố trí hệ thống kỹ

thuật và công nghệ, cụ thể hoá các yếu tố đã nêu trong nội

dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nội dung hồ sơ thiết

kế sơ bộ gồm:

a) Phần thuyết minh

Căn cứ để lập thiết kế sơ bộ

Các nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi;

Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công nghệ;

Điều kiện tự nhiên và kỹ thuật: địa hình, địa chất công

trình, khí tượng, thuỷ văn, động đất tại khu vực xây

dựng, tác động của môi trường, hiện trạng chất lượng

công trình, công trình kỹ thuật hạ tầng...



III. NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ THIẾT KẾ

1. Nội dung hồ sơ thiết kế sơ bộ (tt)

 a.1 Thuyết minh thiết kế công nghệ

 Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ, các thông số kỹ thuật
và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu;

 Phương án bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vận
hành...

 a.2 Thuyết minh thiết kế xây dựng

 Phương án kiến trúc phù hợp quy hoạch, công nghệ, yêu cầu sử
dụng và cảnh quan môi trường...;

 Phương án xây dựng: gia cố nền, móng, kết cấu chịu lực chính, cơ
điện, công trình kỹ thuật hạ tầng...;

 Khối lượng sơ bộ các công tác xây lắp, vật tư vật liệu, máy móc
thiết bị... chủ yếu của công trình.

 a.3 Phân tích kinh tế - kỹ thuật

 Các căn cứ xác định tổng mức đầu tư;

 So sánh, lựa chọn phương án công nghệ và xây dựng.



III. NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ THIẾT KẾ

1. Nội dung hồ sơ thiết kế sơ bộ (tt)

b) Phần bản vẽ

Mặt bằng hiện trạng và vị trí công trình trên bản đồ;

 Bố trí tổng mặt bằng (nêu rõ diện tích chiếm đất, diện tích
xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây
dựng.. );

Phương án kiến trúc: mặt bằng, các mặt đứng và các mặt
cắt chính của công trình; phối cảnh công trình; mô hình
(nếu cần thiết);

Phương án xây dựng: gia cố nền, móng, kết cấu chịu lực
chính, cơ điện, công trình kỹ thuật hạ tầng...;

Phương án bố trí dây chuyền công nghệ;

Phương án bảo vê môi trường, phòng chống cháy, nổ, an
toàn vận hành...



III. NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ THIẾT KẾ

2. Nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán

Thiết kế kỹ thuật (thiết kế triển khai) là các tài liệu thể hiện

trên thuyết minh và bản vẽ được phát triển trên cơ sở thiết

kế sơ bộ được duyệt cùng báo cáo nghiên cứu khả thi. Hồ

sơ thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo đủ điều kiện lập tổng dự

toán, hồ sơ mời thầu và triển khai lập bản vẽ thi công



III. NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ THIẾT KẾ

2.1 Phần thuyết minh (chi tiết hơn thiết kế sơ bộ)

a) Tổng quát

b) Điều kiện tự nhiên và xã hội

c) Thuyết minh thiết kế công nghệ (lựa chọn dây chuyền

công nghệ; tính toán lựa chọn thiết bị cho dây chuyền

công nghệ đó; chất lượng công trình, công nghệ thi

công khai thác, sử dụng công trình; tổ chức sản xuất,

dào tạo cán bộ và công nhân vận hành).

d) Thuyết minh thiết kế xây dựng (giải quyết tổng mặt

bằng công trình, diện tích chiếm đất, diện tích sử dụng

của công trình : cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt,

thoát nước thải)



III. NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ THIẾT KẾ
2.1 Phần bản vẽ (chi tiết hơn bản vẽ sơ bộ)

 Bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng

 Bản vẽ tổng mặt bằng công trình : bố trí các chi tiết hạng mục
công trình.

 Bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật cho công tác xây dựng : san nền, điện
nƣớc …

 Bản vẽ dây chuyền công nghệ : vị trí các thiết bị chính.

 Bản vẽ kiến trúc : mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt các hạng mục
công trình.

 Bản vẽ bố trí trang thiết bị và các công trình phụ

 Bản vẽ kết cấu

 Bản vẽ trang trí nội thất

 Bản vẽ cấp điện cho chiếu sáng hoặc cho sản xuất

 Bản vẽ cấp và thóat nƣớc

 Bản vẽ trang trí và trồng cây xanh

 Mô hình thu nhỏ của công trình



IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 

TRONG THIẾT KẾ

 Để đảm bảo tính có thể so sánh được của các

phương án cần tuân theo những nguyên tắc sau:

Các chỉ tiêu đưa ra so sánh cần có đủ cơ sở

khoa học và dựa trên một phương pháp thống

nhất.

Khi so sánh phải chú ý nhân tố thời gian,

nghĩa là phải quy dẫn các chi phí bỏ ra các thời

điểm khác nhau về cùng một thời điểm tính

toán.



IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 

TRONG THIẾT KẾ

1. Đối với công trình công nghiệp

a) Các chỉ tiêu về vốn đầu tƣ

Tổng vốn đầu tƣ

Suất vốn đầu tƣ

Trong đó:

V - tổng vốn đầu tƣ;

VXL - vốn đầu tƣ xây lắp;

VM - vốn đầu tƣ mua sắm trang thiết bị;

VK - Chi phí cơ bản khác

v - suất vốn đầu tƣ;

Q - số lƣợng sản phẩm sản xuất ra.

KMXL VVVV
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V. THẨM ĐỊNH VÀ DUYỆT TRONG THIẾT KẾ

1. Thẩm định, phê duyệt:

a) Chủ đầu tư tự tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, 

thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán đối với những công 

trình xây dựng phải lập dự án;

b) Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của hạng mục, công trình 

trước khi đưa ra thi công phải được thẩm định, phê duyệt.

2. Nội dung thẩm định thiết kế:

a) Sự phù hợp với các bước thiết kế trước đã được phê duyệt;

b) Sự tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

c) Đánh giá mức độ an toàn công trình;

d) Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ, 

nếu có;

đ) Bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ;
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