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1. Mục tĩẽu đâu tư

- Xáy dựng hệ thóng nhà xươna sán xuát vả chứa bảo quàn sẩn lát nhẩm CQI?) 
định đê cung cấp sản lát phục vụ sản xuất nguyên liệu Sinh học Bio- Ethanol @ *0 
V iệt Nam.

- Đáu tư xáy dựng tạo công ăn việc làm cho lao 
động nghẻo tại địa phương, góp phân xoá đói giảm nehèo, cãi thiện đời sống của 
người nóng dãn.

2. Sự cán thìêt phải đáu tư  xáv dựng nhà máy

- Tử trước đên nay Việt Nam ià nước có nén nôn2 nghiệp phát triẽn mạnh 
trên thẻ giới, trong quá trinh đôi mới vả phát triên kỉnh tế. mặc dù có những thành 
tựu rát lớn vẻ nóng nghiệp và được the giới ca ngợi, nhưng số lượng người nehèo 
tại nóng thôn cua Việt Nam vẫn rất lớn.

ãn lát tại KCN Long Mỳ - Bình Định của 
cóng ty sẽ giúp người trong san có đau ra ôn đinh,
Nhả máy sẽ thu mua ôn định cho trén rất nhiểu hộ trổng sẩn tại các xã hẻo lánh của 
Binh Định vả Đăc Nóng, Đẳk Lẳk, vả cà vòng Tây Nguyên. Cây sấn sẽ không chì 
giúp xóa đói giẫm nghẻo ở các vùng sáu vùng xa cùa Tây Nguyên mả còn aiúp cải 
thiện cuộc sông với nguồn thu nhập ổn định cho đa số nông dân địa phương.

Trên cơ sờ đó, quyết định lập dự án đẩu tư:
Nhà máy chê biến nóng sàn.

II. C ơ  SỞ NGHIÊN CỨU, THI ÉT KẾ
1. Căn cứ pháp lý

- Luật đẩu tư số 59/2005/ỌH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và các Nghị 
định Chính phù hướng dần thực hiện Luật Đẳu tư.

- Luật Xây dựng số ỉ 6/2003/QH 11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và các 
vãn bản của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

- Qui chuẩn xáy dựng VN số 682 / BXD — CSXD ngày 14/12/1996 của
BXD

- Các liêu chuân Ikỹ thuật xây dọng hiện hành:
~ TCVN 4391—86;Nhả và Công trình công cộng-Nguyên tắc cơ bản thiêt kê.

+ ỌCVN 01: 2Ơ08/BXD quy chuẩn quốc gia về xây dựng;

+ ỌCVN 03:2OO9/BXD QCVN về phân loại, phân cấp công trình xây dựng 
đán dụng, cóng nghiệp vả hạ tâng kỹ thuật đô thị.
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+ TCVN 5574 — 91 : Kết cấu bé tông cốt thép — Tiêu chuẩn thiết kế.
+ TCVN 5573 — 91 : Kết cấu gach đá, gạch đá cốt thép —Tiêu chuẩn thiếtNrr-3
+ TCVN 2737 -  95 : Tải trọng và tác động -  Tiêu chuẩn thiết kế
+ 20 TCN 87 : Kết cấu xây dựng vả nền — Nguyên tắc cơ bản thiết kế.
+ TCVN 45 — 78 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà vả công trinh. Sj— 1

+ ỌCVN 06:2010: Quy chuẩn kỳ thuật quốc gía về An toàn cháy cho nh ^ y  
cóng trình.

+ TCVN 2622 -  95 : Phỏng cháy chữa cháy cho nhà và công trình.
+ TCVN 46 — 84 : Chống sét cho các công trinh xây dựng — Tiêu chuẩn thiết

kế.

+ 11 TCN 18 - 84 : Qui phạm trang bị điện.
+ TCXDVN 33:2006: cấp  nước -  Mạng lưới đường ổng và công trinh -  

Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 4513 :1988: cấp  nước bên trong — Tiêu chuẩn thiết kế.

Vả tiêu chuẩn qui phạm, tải liệu chuyên ngành khác có liên quan.

2. Các tải liệu, văn bản
Dự án đầu tư được ỉập trên cơ sở các thông tin

các tải liệu sau đây:

- Quyết định số 878/ỌĐ-ƯB ngày 26/12/2006 về việc “Phê duyệt điều chỉnh 
bô sung Quy hoạch tổng thê phát triên công nghiệp tỉnh Bình Định đêu năm 2010, 
tẩm nhìn đến năm 2020” của ƯBND tỉnh Binh Định.

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 và Nghi định số 108/2006/NĐ-CP ngàỵ 
 ̂22/9/2006 của Chính phủ về việc “Quy định chi tiêt và hướng dân thi hành một sỏ
điều của Luật Đầu tư”.

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 
07/02/2009 về “Quản lý dự án đầu tư xây đựng công trình”.

- Căn cứ văn bản số 1929/BQL-QLĐT của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
Binh Định ngày 14/12/2012 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy 
chế biến nông sản tại một phần lô Khu công nghiệp Long Mỹ.

3. Địa điểm xây dựng
Trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Ban Quản lý Khu kinh tế, vị trí xây 

dựng thuộc Lô Khu công nghiệp Long Mỹ, thành phô Quy nhơn, tinh
Bình Định, cụ thê:

- Diện tích khu đất xây dựng: 39.518,1 m2.

- Giới cận:
+ Phía Đóng giápậ. Đường trục KCN
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