
1

Khoa QTKD QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1

Baøi giaûng: QUAÛN TRỊ DÖÏ AÙN ĐẦU TƯ
GV: TS, GVC Phạm Xuaân Giang
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NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG

Chöông 1 . Đối tượng nghiên cứu của môn học và một
số khái niệm căn bản

Chöông 2. Thiết lập döï aùn đầu tư
Chöông 3. Löïa choïn dự án đầu tư
Chöông 4. Quaûn trò thôøi gian thöïc hieän döï aùn
Chöông 5. Quaûn trò chi phí thöïc hieän döï aùn
Chöông 6. Quaûn trị việc bố trí và điều hòa nguồn lực

thực hiện dự án
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Moân hoïc:  QUAÛN TRÒ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

 Muïc tieâu moân hoïc:
 -Bieát laäp moät döï aùn, tröôùc heát laø caùc döï aùn ñaàu

tö nhoû.
 -Naém ñöôïc caùc kieán thöùc, kyõ thuaät ñeå löïa choïn

döï aùn ñaàu tö phuø hôïp.
 -Hình thành một số kỹ năng cơ bản về quản trị

dự án
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Moân hoïc:  QUAÛN TRÒ  DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

Taøi lieäu học tập:
I. Giaùo trình hoïc taäp
 Giaùo trình “Quaûn trò döï aùn ñaàu tö”, TS. Phaïm Xuaân

Giang, NXB ÑH quoác gia TP.HCM, 2009
II. Saùch tham khaûo
 1. Laäp, thaåm ñònh & quaûn trò döï aùn ñaàu tö, TS. Phaïm

Xuaân Giang, NXB Taøi chính, 2010. (Nhaø saùch Kinh teá, 
soá 490B, Nguyeãn Thò Minh Khai, P2, Q3, ÑT: 
0918.076.119)

 2. Giaùo trình Quaûn lyù döï aùn, PGS.TS Töø Quang
Phöông, NXB Ñaïi hoïc Kinh teá Quoác daân Haø Noäi, 2008
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Chöông 1.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN   
HỌC VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN

 1.1  Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp
nghiên cứu môn học

  1.2  1.2  MMộộtt ssốố khkhááii niniệệmm căncăn bbảảnn
  1.2.1  1.2.1  ĐĐầầuu tưtư
  1.2.2  1.2.2  DDựự áánn đđầầuu tưtư
  1.2.3  1.2.3  LLậậpp ddựự áánn đđầầuu tưtư
  1.2.4  1.2.4  ThThẩẩmm đđịịnhnh ddựự áánn đđầầuu tưtư

1.2.5 1.2.5 QuQuảảnn trtrịị ddựự áánn đđầầuu tưtư
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Chöông 1.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN   
HỌC VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN

 1.1  Đối tượng, nhiệm vụ và P2 nghiên cứu môn học
  1.2  1.2  MMộộtt ssốố khkhááii niniệệmm căncăn bbảảnn
  1.2.1  1.2.1  ĐĐầầuu tưtư
  a. a. KhaKhaùùii nienieäämm
  b. b. PhaânPhaân loaloaïïii ññaaààuu ttöö
 (i) Phaân loaïi ñaàu tö theo chöùc naêng quaûn trò voán ÑT

 (ii) Phaân loaïi ñaàu tö theo nguoàn voán
 (iii) Phaân loaïi ñaàu tö theo noäi dung kinh teá
 (iv) Phaân loaïi ñaàu tö theo muïc tieâu ñaàu tö
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Chöông 1.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN   
HỌC VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN

 1.1  Đối tượng, nhiệm vụ và P2 nghiên cứu môn học
  1.2  1.2  MMộộtt ssốố khkhááii niniệệmm căncăn bbảảnn
  1.2.1  1.2.1  ĐĐầầuu tưtư
  a. a. KhaKhaùùii nienieäämm
  b. b. PhaânPhaân loaloaïïii ññaaààuu ttöö
 (i) Phaân loaïi ñaàu tö theo chöùc naêng quaûn trò voán ÑT
 - Ñaàu tö tröïc tieáp
 - Ñaàu tö giaùn tieáp
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Chöông 1.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN   
HỌC VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN

 1.1  Đối tượng, nhiệm vụ và P2 nghiên cứu môn học
  1.2  1.2  MMộộtt ssốố khkhááii niniệệmm căncăn bbảảnn
  1.2.1  1.2.1  ĐĐầầuu tưtư
  a. a. KhaKhaùùii nienieäämm
  b. b. PhaânPhaân loaloaïïii ññaaààuu ttöö
 (ii) Phaân loaïi ñaàu tö theo nguoàn voán
 - Ñaàu tö baèng nguoàn voán trong nöôùc
 - Ñaàu tö baèng nguoàn voán nöôùc ngoaøi
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Chöông 1.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN   
HỌC VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN

 1.1  Đối tượng, nhiệm vụ và P2 nghiên cứu môn học
  1.2  1.2  MMộộtt ssốố khkhááii niniệệmm căncăn bbảảnn
  1.2.1  1.2.1  ĐĐầầuu tưtư
  a. a. KhaKhaùùii nienieäämm
  b. b. PhaânPhaân loaloaïïii ññaaààuu ttöö
 (iii) Phaân loaïi ñaàu tö theo noäi dung kinh teá
 - Ñaàu tö vaøo löïc löôïng lao ñoäng
 - Ñaàu tö xaây döïng cô baûn
 - Ñaàu tö vaøo taøi saûn löu ñoäng
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Chöông 1.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN   
HỌC VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN

 1.1  Đối tượng, nhiệm vụ và P2 nghiên cứu môn học
  1.2  1.2  MMộộtt ssốố khkhááii niniệệmm căncăn bbảảnn
  1.2.1  1.2.1  ĐĐầầuu tưtư
  a. a. KhaKhaùùii nienieäämm
  b. b. PhaânPhaân loaloaïïii ññaaààuu ttöö
 (iv) Phaân loaïi ñaàu tö theo muïc tieâu ñaàu tö
 - Ñaàu tö môùi
 - Ñaàu tö môû roäng
 - Ñaàu tö caûi taïo coâng trình ñang hoaït ñoäng
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Chöông 1.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN   
HỌC VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN

  1.2  1.2  MMộộtt ssốố khkhááii niniệệmm căncăn bbảảnn
  1.2.1  1.2.1  ĐĐầầuu tưtư
  a. a. KhaKhaùùii nienieäämm
  b. b. PhaânPhaân loaloaïïii ññaaààuu ttöö
  c.  c.  CaCaùùcc hhììnhnh ththöùöùcc ññaaààuu ttöö trongtrong XDCBXDCB
  (i) (i) HôHôïïpp ññooààngng hôhôïïpp tataùùcc kinhkinh doanhdoanh (BCC)(BCC)
  (ii) (ii) HôHôïïpp ññooààngng xaâyxaây ddöïöïngng--kinhkinh doanhdoanh--chuyechuyeåånn giaogiao (BOT)(BOT)
  (iii) (iii) HôHôïïpp ññooààngng xaâyxaây ddöïöïngng--chuyechuyeåånn giaogiao--kinhkinh doanhdoanh (BTO)(BTO)
  (iv) (iv) HôHôïïpp ññooààngng xaâyxaây ddöïöïngng--chuyechuyeåånn giaogiao (BT)(BT)
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Chöông 1.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN   
HỌC VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN

  1.2  1.2  MMộộtt ssốố khkhááii niniệệmm căncăn bbảảnn
  1.2.1  1.2.1  ĐĐầầuu tưtư
  1.2.2  1.2.2  DDựự áánn đđầầuu tưtư

a. a. KhaKhaùùii nienieäämm
b. b. PhaânPhaân loaloaïïii ddöïöï aaùùnn ññaaààuu ttöö::

(i)(i) PhaânPhaân loaloaïïii ddöïöï aaùùnn theotheo quyquy moâmoâ vavaøø ttíínhnh chachaáátt
- Döï aùn quan troïng quoác gia: do quoác hoäi thoâng qua chuû

tröông vaø cho pheùp ñaàu tö.
- Caùc döï aùn coøn laïi; caùc döï aùn naøy laïi ñöôïc chia thaønh:

 + Döï aùn nhoùm A
 + Döï aùn nhoùm B
 + Döï aùn nhoùm C
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Chöông 1.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN   
HỌC VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN

1.2.2  1.2.2  DDựự áánn đđầầuu tưtư
a. a. KhaKhaùùii nienieäämm
b. b. PhaânPhaân loaloaïïii ddöïöï aaùùnn ññaaààuu ttöö::

(i)(i) PhaânPhaân loaloaïïii ddöïöï aaùùnn theotheo quyquy moâmoâ vavaøø ttíínhnh chachaáátt
(ii)(ii) PhaânPhaân loaloaïïii ddöïöï aaùùnn theotheo nguonguoàànn vovoáánn
 - Döï aùn söû duïng voán ngaân saùch Nhaø nöôùc
 - Döï aùn söû duïng voán tín duïng do Nhaø nöôùc baûo
 laõnh, voán ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc
 - Döï aùn söû duïng voán ñaàu tö phaùt trieån cuûa DN
 - Döï aùn söû duïng voán khaùc, bao goàm caû voán tö
 nhaân hoaëc söû duïng hoãn hôïp nhieàu nguoàn voán
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Chöông 1.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN   
HỌC VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN

  1.2  1.2  MMộộtt ssốố khkhááii niniệệmm căncăn bbảảnn
  1.2.3  1.2.3  LLậậpp ddựự áánn đđầầuu tưtư ((KhKhááii niniệệmm))
  1.2.4  1.2.4  ThThẩẩmm đđịịnhnh ddựự áánn đđầầuu tưtư ((KhKhááii niniệệmm))

1.2.5 1.2.5 QuQuảảnn trtrịị ddựự áánn đđầầuu tưtư ((KhKhááii niniệệmm))
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

 2.1 Vai troø vaø yeâu caàu cuûa moät DA
 2.2 Ba giai ñoaïn hình thaønh vaø thöïc hieän moät DA
 2.3 Boá cuïc cuûa moät döï aùn khaû thi

2.4  2.4  NghieânNghieân ccöùöùuu momoäätt sosoáá nonoääii dung dung chchíínhnh cucuûûaa ddöïöï aaùùnn khakhaûû
thithi

2.4.1 2.4.1 NghieânNghieân ccöùöùuu, , phaânphaân ttííchch thòthò trtrööôôøøngng
2.4.2 2.4.2 NghieânNghieân ccöùöùuu nonoääii dung dung coângcoâng nghengheää vavaøø kyõkyõ thuathuaäätt
2.4.3 2.4.3 NghieânNghieân ccöùöùuu nonoääii dung dung totoåå chchöùöùcc quaquaûûnn lylyùù ththöïöïcc hiehieäänn DA DA 
2.4.4 2.4.4 PhaânPhaân ttííchch hiehieääuu quaquaûû tataøøii chchíínhnh ddöïöï aaùùnn
2.4.5 2.4.5 PhaânPhaân ttííchch hiehieääuu quaquaûû kinhkinh teteáá, XH, , XH, moâimoâi trtrööôôøøngng
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

 2.1 Vai troø vaø yeâu caàu cuûa moät DAÑT
 2.2 Ba giai ñoaïn hình thaønh vaø thöïc hieän DAÑT
 2.2.1 GIAI ÑOAÏN TIEÀN ÑAÀU TÖ (CHUAÅN BÒ ÑT)

 a. Nghieân cöùu cô hoäi ñaàu tö
 b. Nghieân cöùu tieàn khaû thi
 c. Nghieân cöùu khaû thi
 d. Thaåm ñònh, pheâ duyeät vaø ra quyeát ñònh

ñaàu tö
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
 a. Nghieân cöùu cô hoäi ñaàu tö
 Ñeå tìm ra caùc cô hoäi ñaàu tö phuø hôïp vôùi chuû ñaàu tö. 
 SP cuûa böôùc naøy laø baùo caùo kinh teá – kyõ thuaät veà

caùc cô hoäi ñaàu tö
 b. Nghieân cöùu tieàn khaû thi

Là nỗ lực đầu tiên nhằm đánh giá, lựa chọn những
cơ hội đầu tư có triển vọng và phù hợp nhất với chủ
đầu tư.

 SP cuûa böôùc naøy laø döï aùn tieàn khaû thi .
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

 c. Nghieân cöùu khaû thi
Nhằm tăng cường mức độ chính xác của việc tính

toán bằng cách sử dụng các dữ liệu có độ tin cậy cao
hơn, đưa vào những dữ liệu mới, dữ liệu sơ cấp và dữ
liệu có xu hướng “bi quan” vào nghiên cứu.

 SP cuûa böôùc naøy laø döï aùn khaû thi

 d. Thaåm ñònh, pheâ duyeät vaø ra quyeát ñònh
ñaàu tö
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
 2.2 Ba giai ñoaïn hình thaønh vaø thöïc hieän DAÑT

 2.2.2 GIAI ÑOAÏN THÖÏC HIEÄN ÑAÀU TÖ
 a.Thaønh laäp ban quaûn lyù döï aùn
 b.Thieát keá chi tieát vaø xaùc ñònh giaûi phaùp thi coâng
 c.Kyù keát caùc loaïi hôïp ñoàng
 d.Xaây döïng nhaø, xöôûng; nhaän, laép ñaët maùy moùc, 

thieát bò
 e.Vaän haønh thöû vaø chuyeån sang hoaït ñoäng
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

 2.2.1 GIAI ÑOAÏN TIEÀN ÑAÀU TÖ (CHUAÅN BÒ ÑT)
 2.2.2 GIAI ÑOAÏN THÖÏC HIEÄN ÑAÀU TÖ
 2.2.3 GIAI ÑOAÏN ÑAÙNH GIAÙ HAÄU DÖÏ AÙN

Ñaây laø dòp “nhìn laïi” kieán thöùc vaø kyõ naêng laäp, 
thaåm ñònh DAÙ. 

Noäi dung laø so saùnh keát quaû theå hieän trong DAÙ
vôùi keát quaû thöïc teá khi thöïc hieän döï aùn theo töøng
naêm trong suoát voøng ñôøi döï aùn.
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.3 Boá cuïc cuûa moät döï aùn khaû thi:
 2.3.1 Muïc luïc cuûa baûn döï aùn
 2.3.2 Lôøi môû ñaàu: Trình baøy nhöõng lyù do hình

thaønh DAÙ
 2.3.3 Söï caàn thieát ñaàu tö
 2.3.4 Toùm taét döï aùn
 2.3.5 Phaàn noäi dung chính cuûa döï aùn khaû thi
 2.3.6 Keát luaän vaø kieán nghò
 2.3.7 Phaàn phuï luïc
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
 2.3 Boá cuïc cuûa moät döï aùn khaû thi
 2.3.1 Muïc luïc
 2.3.2 Lôøi môû ñaàu: Trình baøy lyù do hình thaønh DAÙ
  2.3.3 2.3.3 SSöïöï cacaàànn thiethieáátt phaphaûûii ññaaààuu ttöö
  TrTrììnhnh babaøøyy nhnhööõngõng caêncaên ccöùöù phaphaùùpp lylyùù vavaøø ththöïöïcc tieãntieãn cucuïï thetheåå

ññeeåå khakhaúúngng ññònhònh veveàà ssöïöï cacaàànn thiethieáátt phaphaûûii ññaaààuu ttöö
  --CaênCaên ccöùöù phaphaùùpp lylyùù
  --CaênCaên ccöùöù ththöïöïcc tieãntieãn
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
2.3.4 ToToùùmm tataéétt ddöïöï aaùùnn
 -Teân döï aùn
 -Chuû döï aùn
 -Ñaëc ñieåm ñaàu tö
 -Muïc tieâu, nhieäm vuï chuû yeáu cuûa ñaàu tö
 -Saûn phaåm, dòch vuï chuû yeáu
 -Coâng suaát thieát keá
 -Saûn löôïng saûn xuaát (khi saûn xuaát oån ñònh)
 -Nguoàn nguyeân lieäu
 -Hình thöùc ñaàu tö
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.3.4 ToToùùmm tataéétt ddöïöï aaùùnn ((tietieáápp theotheo))
 -Giaûi phaùp xaây döïng
 -Thôøi gian khôûi coâng, hoaøn thaønh
 -Toång voán ñaàu tö vaø caùc nguoàn cung caáp taøi chính
 -Thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm
 -Hieäu quaû taøi chính cuûa voán ñaàu tö:NPV, IRR, Tyû

soá lôïi ích/ chi phí (B/C), Thôøi gian hoaøn voán (PP) 
 -Hieäu quaû kinh teá, xaõ hoäi vaø moâi tröôøng cuûa döï aùn
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
2.3.5 2.3.5 PhaPhaàànn nonoääii dung dung chchíínhnh cucuûûaa ddöïöï aaùùnn: : 
--NghieânNghieân ccöùöùuu, , phaânphaân ttííchch thòthò trtrööôôøøngng
--NghieânNghieân ccöùöùuu nonoääii dung dung coângcoâng nghengheää vavaøø kyõkyõ thuathuaäätt cucuûûaa

ddöïöï aaùùnn
--NghieânNghieân ccöùöùuu nonoääii dung dung totoåå chchöùöùcc quaquaûûnn lylyùù ththöïöïcc hiehieäänn

ddöïöï aaùùnn
--PhaânPhaân ttííchch hiehieääuu quaquaûû tataøøii chchíínhnh ddöïöï aaùùnn
--PhaânPhaân ttííchch hiehieääuu quaquaûû KT, XH, KT, XH, moâimoâi trtrööôôøøngng cucuûûaa DADA
2.3.6 2.3.6 KeKeáátt lualuaäänn vavaøø kiekieáánn nghònghò
2.3.7 2.3.7 PhaPhaàànn phuphuïï luluïïcc
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
2.4 2.4 NghieânNghieân ccöùöùuu momoäätt sosoáá nonoääii dung dung chchíínhnh cucuûûaa ddöïöï aaùùnn

khakhaûû thithi
Phaàn naøy trình baøy chi tieát noäi dung vaø keát quaû

nghieân cöùu theo caùc noäi dung:

2.4.1 NGHIEÂN CÖÙU, PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG
(Nhaèm traû lôøi caâu hoûi SX caùi gì? Cho ai? Giaù bao nhieâu?)

a. Giôùi thieäu SP, dòch vuï cuûa DAÙ
Moâ taû khaùi quaùt loaïi SP, dòch vuï maø döï aùn löïa

choïn SX, giaù caû vaø chaát löôïng döï kieán
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN
2.4.1 NGHIEÂN CÖÙU, PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG 

b. Nghieân cöùu veà thò tröôøng vaø khaùch haøng tieâu thuï:
*Ñoái vôùi thò tröôøng noäi ñòa, caàn laøm roõ:
 -Coù nhu caàu veà SP hoaëc dòch vuï maø DAÙ ñònh TH khoâng?
 -Ñoái töôïng tieâu thuï laø ai? ÔÛ khu vöïc naøo?
 -Nhu caàu ñaõ ñöôïc thoaõ maõn chöa? Baèng caùch naøo?
 -Toác ñoä taêng BQ haøng naêm tieâu thuï noäi ñòa laø bao nhieâu?
 -Trong töông lai nhu caàu seõ phaùt trieån nhö theá naøo?
 -Khaû naêng coù bò SP khaùc thay theá khoâng?
 -Vôùi giaù baùn vaø chaát löôïng nhö döï kieán coù caïnh tranh ñöôïc
vôùi haøng noäi vaø haøng ngoaïi khoâng?
 -Caùc thaønh kieán ñoái vôùi SP (neáu coù) vaø caùch khaéc phuïc?
 -Tình hình caïnh tranh vaø seõ SD coâng cuï caïnh tranh naøo?
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN

2.4.1 NGHIEÂN CÖÙU, PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG 
b. Nghieân cöùu veà thò tröôøng vaø khaùch haøng tieâu thuï:
*Ñoái vôùi thò tröôøng nöôùc ngoaøi:

 Cuõng theå hieän caùc noäi dung nhö ñoái vôùi thò tröôøng trong
nöôùc, nhöng caàn trình baøy theâm:

 -Chính saùch XNK cuûa nöôùc ta ñoái vôùi loaïi SP ñoù?
 -Chính saùch baûo hoä maäu dòch cuûa nöôùc mua?
 -Đặc điểm daân tộc, toân giaùo cuûa nöôùcnhaäp khaåu.
 -Quan heä cuûa hai nöôùc nhö theá naøo?Tyû giaù ra sao?
 -Caùc thay ñoåi veà SP (neáu coù) khi baùn ra nöôùc ngoaøi laø gì?
 -Phöông thöùc, cöï ly vaø giaù cöôùc vaän chuyeån ra nöôùc

ngoaøi, baûo hieåm haøng hoaù…
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN

2.4.1 NGHIEÂN CÖÙU, PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG 
  c. c. NghieânNghieân ccöùöùuu veveàà cacaààuu vavaøø cungcung SP SP ddöïöï aaùùnn
  **XaXaùùcc ññònhònh mmöùöùcc cacaààuuïï hiehieäänn tataïïii vavaøø quaquaùù khkhöùöù veveàà SP, SP, 

dòchdòch vuvuïï
  **DDöïöï ññoaoaùùnn mmöùöùcc cacaààuu ttööôngông lailai: : CoCoùù haihai phphööôngông

phaphaùùpp
  (1)A(1)AÙÙp p duduïïngng MH MH toatoaùùnn vavaøø ngoangoaïïii suysuy thothoáángng keâkeâ, , cocoùù: : 
  + + DDöïöï babaùùoo babaèèngng llööôôïïngng taêngtaêng ((giagiaûûmm) ) tuyetuyeäätt ññooááii BQ BQ 
  + + DDöïöï babaùùoo babaèèngng totoáácc ññooää phaphaùùtt trietrieåånn BQ         BQ         
  + + DDöïöï babaùùoo babaèèngng PP22 bbììnhnh phphööôngông nhonhoûû nhanhaáátt
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN

2.4.1 NGHIEÂN CÖÙU, PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG 
c. c. NghieânNghieân ccöùöùuu veveàà cacaààuu vavaøø cungcung SP SP ddöïöï aaùùnn
**DDöïöï ññoaoaùùnn mmöùöùcc cacaààuu ttööôngông lailai: : CoCoùù haihai phphööôngông phaphaùùpp
(2) (2) DDöïöï ññoaoaùùnn babaèèngng cacaùùchch trtröïöïcc tietieáápp nghieânnghieân ccöùöùuu thòthò
trtrööôôøøngng, , kekeáátt hôhôïïpp lalaááyy yyùù kiekieáánn chuyeânchuyeân giagia, , cacaùùcc nhanhaøø
quaquaûûnn lylyùù caocao cacaáápp, , nhanhaøø ttöö vavaáánn, , nhaânnhaân vieânvieân babaùùnn hahaøøngng ……
ññeeåå xaxaùùcc ññònhònh nhunhu cacaààuu..

SoSoáá ddöïöï ññoaoaùùnn ñöñöôôïïcc xaxaùùcc ññònhònh babaèèngng cacaùùchch lalaááyy bbììnhnh
quaânquaân cucuûûaa cacaùùcc yyùù kiekieáánn tratraûû lôlôøøii treântreân ññaâyaây..
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

22.4.1 NGHIEÂN CÖÙU, PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG
c. c. NghieânNghieân ccöùöùuu veveàà cacaààuu vavaøø cungcung SPSP döï aùn
*Nghieân cöuù caùc nhaø caïnh tranh ñeå xaùc ñònh möùc

Cung
(1)Lieät keâ danh saùch caùc nhaø SX  chính, goàm: 

teân, ñiaï chæ, sôû tröôøng, khoái löôïng SX, caùc thay
ñoåi gaàn ñaây, ñieåm maïnh, yeáu…

(2)Lieät keâ caùc nhaø nhaäp khaåu chính: khoái löôïng
nhaäp, khaû naêng nhaäp, chính saùch baûo hoä cuûa
nöôùc xuaát…
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2..42..4.1 NGHIEÂN CÖÙU, PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG

c. c. NghieânNghieân ccöùöùuu veveàà cacaààuu vavaøø cungcung SP SP ddöïöï aaùùnn
(3)Öôùc tính khaû naêng SX vaø nhaäp khaåu, töùc xaùc ñònh

möùc cung SP, dòch vuï trong töông lai.
Coù theå söû duïng caùch döï baùo cuûa caàu ñeå döï baùo
cung.
*Laáy nhu caàu töông lai-Khaû naêng saûn xuaát vaø nhaäp
khaåu=Thò phaàn muïc tieâu
*Ñaây chính laø phaàn thò tröôøng maø döï aùn seõ tham gia
chieám lónh, là khoảng trống thị trường.
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2..4.1 NGHIEÂN CÖÙU, PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG
d. Xaùc ñònh giaù baùn SP döï aùn

Baèng moät phöông phaùp thích hôïp, baïn phaûi xaùc
ñònh giaù baùn cuûa saûn phaåm döï aùn; caân ñoái vôùi giaù
baùn loaïi SP töông töï treân thò tröôøng, coù xeùt ñeán khaû
naêng caïnh tranh vaø khaû naêng chi traû cuûa ngöôøi tieâu
duøng
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2..4.1 NGHIEÂN CÖÙU, PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG
e. Phaân tích khaû naêng caïnh tranh cuûa SP döï aùn

-- PhaânPhaân ttííchch khakhaûû naêngnaêng cacaïïnhnh tranhtranh veveàà giagiaùù tròtrò ssöûöû duduïïngng
-- PhaânPhaân ttííchch khakhaûû naêngnaêng cacaïïnhnh tranhtranh veveàà giagiaùù cacaûû, , thanhthanh toatoaùùnn
-- PhaânPhaân ttííchch veveàà khakhaûû naêngnaêng phaânphaân phophoááii
- Phaân tích lôïi theá: veà thueá, phí vaän chuyeån, baûo hoä…
(Taäp trung phaân tích nhöõng khaû naêng coù theå coù cuûa

döï aùn). Sau ñoù, ñeà ra caùc chieán löôïc caïnh tranh .
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT 

(Nhaèm traû lôøi caâu hoûi: SX baèng caùch naøo?)
a.Moâ taû ñaëc tính saûn phaåm döï aùn
-Veà lyù hoïc, hoaù hoïc, sinh hoïc, veà tieâu chuaån chaát

löôïng
-Veà hình thöùc bao bì, phải: baûo veä ñöôïc haøng

(Protection), baûo quaûn ñöôïc haøng (Preservation) 
vaøtrình baøy ñeïp (Presentation)

- Caùch ñoùng goùi, trọng lượng tònh
-Veà coâng duïng vaø caùch söû duïng SP…
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2..4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT
b. Löïa choïn coâng suaát cuûa döï aùn

 Caùc loaïi coâng suaát
-Coâng suaát lyù thuyeát: coâng suaát lôùn nhaát, ñaït ñöôïc

trong ñieàu kieän SX lyù töôûng, maùy moùc, thieát bò chaïy
24h/ngaøy, 365 ngaøy/naêm
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT
b. Löïa choïn coâng suaát cuûa döï aùn

 Caùc loaïi coâng suaát
-Coâng suaát lyù thuyeát
-Coâng suaát thieát keá:

Coâng suaát maø döï aùn coù theå thöïc hieän ñöôïc trong
ñieàu kieän SX bình thöôøng; töùc maùy moùc khoâng bò
giaùn ñoaïn vì nhöõng lyù do khoâng ñöôïc döï tính tröôùc
(thöôøng laáy 300 ngaøy/naêm, 1-1,5 ca/ngaøy, 8h/ca)
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
2..4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT
b. Löïa choïn coâng suaát cuûa döï aùn
 Caùc loaïi coâng suaát

-Coâng suaát lyù thuyeát
-Coâng suaát thieát keá
-Coâng suaát thöïc teá: laø coâng suaát DAÙ ñaït ñöôïc trong

ñieàu kieän SX thöïc teá
Thöôøng naêm SX thöù 1 baèng khoaûng 50%, ôû naêm

thöù 2 laø 75% vaø ôû naêm SX thöù 3 trôû ñi laø khoaûng
90%coâng suaát thieát keá
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
2..4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT
b. Löïa choïn coâng suaát cuûa döï aùn

 Caùc loaïi coâng suaát
- Coâng suaát kinh teá toái thieåu: laø coâng suaát hoøa voán

Coâng suaát= Toång ñònh phí döï aùn
hoøa voán Giaùbaùn-Bieán phí/SP

Coâng suaát döï aùn do coâng suaát cuûa maùy moùc quyeát ñònh
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
2..4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT

b. Löïa choïn coâng suaát cuûa döï aùn
 Löïa choïn coâng suaát döï aùn: Laáy theo coâng suaát thöïc

teá vaø khoâng nhoû hôn coâng suaát hoaø voán; khi choïn
caàn phaûi caên cöù vaøo:

-Nhu caàu cuûa thò tröôøng veà SP, dòch vuï DAÙ
-Khaû naêng cung öùng nguyeân vaät lieäu
-Khaû naêng voán ñaàu tö
-Coâng ngheä vaø thieát bò SX 
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

Thí duï: DAÙ saûn xuaát SP X, naêm 2008 laø naêm SXKD 
ñaàu tieân
Döï baùo toång caàu 2008=48.000 taán, toång cung
=16.500 taán. Döï aùn chæ coù khaû naêng nhaäp 4 daây
chuyeàn SX, coâng suaát 2,5 taán/giôø/daây chuyeàn. Giaû
söû toång ñònh phí döï aùn laø 288 ngaøn USD, bieán phí/ 
taán laø 20 USD, giaù baùn/taán laø 50 USD.

(1)Tính thò phaàn muïc tieâu
(2)Xaùc ñònh caùc loaïi coâng suaát DAÙ
(3)Ñaùnh giaù khaû naêng chieám lónh thò tröôøng cuûa DAÙ

(= Coâng suaát thöïc teá/Thò phaàn muïc tieâu)*100
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c.Laäp chöông trình SX kinh doanh haøng naêm cuûa DAÙ
(Thöïc chaát laø laäp KH haøng naêm cho DA)

Toång DT

…

2. SP 
phuï …

1. SP 
chính…

TTÑGSLTTÑGSLTTÑGSL

Naêm SX 3…Naêm SX thöù 2Naêm SX thöù 1

Coâng suaát bình quaân haøng naêm caû ñôøi DAÙ
Teân
SP,
DV
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2..4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT

d. Löïa choïn coâng ngheä vaø kyõ thuaät SX
Coâng ngheä bao goàm hai phaàn:

(1) Phaàn meàm: Phöông phaùp SX, quy trình SX, …
(2)Phaàn cöùng: Maùy moùc, thieát bò, coâng cuï, nhaø
xöôûng …
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

Trong phaàn naøy caàn thöïc hieän caùc coâng vieäc:
* Chọn phöông phaùp SX (cheá taïo SP)
* Veõ quy trình SX 
* Löïa choïn heä thoáng maùy moùc, thieát bò
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Chöông 2. THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

* Chọn phöông phaùp SX (cheá taïo SP)
Cuøng moät loaïi SP nhöng coù nhieàu caùch SX 

(cheá taïo) khaùc nhau.
Do ñoù, tröôùc heát phaûi choïn phöông phaùp SX.

* Veõ quy trình SX töông öùng vôùi phöông phaùp
SX ñaõ choïn, thí duï:
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Sơ đồ 2.2 
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BAO NHỰA PP 

 
                                                                                                                
                                                                                    

 

 
 
 

Hạt PE Đun chảy  Kéo sợi   Dệt kim Cắt manh 

May bao 

In 
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
2.4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT
* Löïa choïn heä thoáng maùy moùc, thieát bò:
Maùy moùc laø phaàn cöùng cuûa coâng ngheä.

 Yeâu caàu löïa choïn maùy moùc, thieát bò
-Nhaø cung caáp coù uy tín
-Phuø hôïp vôùi coâng suaát DAÙ vaø ñ/baûo tính ñoàng boä
-Phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thôøi tieát, khí haäu vaø tay

ngheà, taàm voùc cuûa ngöôøi lao ñoäng
-Coù phuï tuøng thay theá deã daøng
-Giaù caû phaûi chaêng vaø phuø hôïp vôùi voán ñaàu tö
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2..4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ
VAØ KT
* Löïa choïn heä thoáng maùy moùc, thieát bò

 - Lieät keâ vaø moâ taû caùc heä thoáng maùy moùc thieát bò
- Chæ ra nguoàn cung caáp
- Döï toaùn giaù caû cuûa maùy moùc thieát bò
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Vaø laäp baûng lieät keâ danh muïc maùy moùc, thieát bò
nhö sau:

2…

Toång coäng

1.

Tổng
chi phí

Ước
tính 
đ/ giá

Số
lượng

Tính
năng
KT

Xuất
xứ

Danh mục
máy móc
thiết bị
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2..4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT 
e. Xaùc ñònh nhu caàu NVL vaø naêng löôïng
-Xaùc ñònh loaïi NVL vaø naêng löôïng chính maø döï aùn seõ

söû duïng
-Ñaëc tính vaø chaát löôïng NVL, naêng löôïng

Bieát ñöôïc ñaëc tính,  ñeå: tổ chức thu mua, cung ứng, 
vận chuyển, bảo quản, dự trữ ñöôïc kòp thôøi, hợp lyù…

-Giaù thu mua, keá hoaïch cung öùng vaø chuyeân chôû
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2..4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT

e. Xaùc ñònh nhu caàu NVL vaø naêng löôïng
Nhu caàu veà NVL, naêng löôïng haøng naêm cho döï aùn

(V):
V=Löôïng NVL caàn duøng (C)+Löôïng NVL döï tröõ (D)

 Trong ñoù:
C = Toång SP naêm x Ñònh möùc NVL cho 1 SP
D: Xaùc ñònh tuyø thuoäc vaøo P2 döï tröõ (toàn kho)

Laäp baûng nhu caàu:
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BẢNG NHU CẦU VÀ CHI PHÍ NGUYÊN, VẬT LIỆU CHO DỰ ÁN

III. Tổng cộng

I. NVL nội
1.
2.

I. NVL nhập
1.
2.

…Thành
tiền

Số
lượng

Thành
tiền

Số
lượng

…Năm 2Năm 1

Năm sản xuấtĐơn
giá

Xuất
xứ

Tên NVL
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2..4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT

f. Nghieân cöùu löïa choïn ñòa ñieåm thöïc hieän DAÙ
 Phaûi xem xeùt ñeán 4 vaán ñeà sau:
-Chính saùch cuûa NN coù khuyeán khích ÑT ôû ñoù khoâng?
-Vaán ñeà cung tieâu nhö theá naøo?
-Cô sôû haï taàng toát khoâng?
-Moâi tröôøng töï nhieân KT- XH coù thuaän lôïi khoâng?
 Choïn moät ñòa ñieåm vaø lyù giaûi taïi sao laïi choïn noù

Khoa QTKD QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 54

Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN

Nhà làm việc
Kho, Xưởng

Hệ thống cấp nước

1.
2.
3.
4..

(6=4*5)(5)(4)(3)(2)(1)

Thành
tiền

Đơn giá
xây

dựng

Khối
lượng

xây dựng

Đơn vị
tính

Hạng mục
công trìnhTT

i. Giải pháp xây dựng: Người lập dự án phải lập được bảng
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT

k. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa döï aùn
Khi đánh giá tác động môi trường, các dự án được

phân ra làm 2 nhóm, nhóm I và nhóm II. 
• Nhóm I gồm 25 loại dự án có ảnh hưởng nguy hiểm
đến môi trường.

• Nhóm II bao gồm các loại dự án còn lại.
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

k. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa döï aùn
• Cả nhóm I và nhóm II khi lập dự án cần đề xuất tóm

tắt các giải pháp khắc phục. 
• Riêng nhóm I, sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu

tư cần lập một báo cáo chi tiết đánh giá tác động môi
trường của dự án để nộp cho cơ quan nhà nước xem
xét, cho ý kiến, đồng ý mới được thực hiện dự án.
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.2 NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG COÂNG NGHEÄ VAØ KT

m. Laäp tieán ñoä thöïc hieän DAÙ

Laäp tieán ñoä ñeå ñaûm baûo cho DAÙ ñi vaøo hoaït ñoäng
ñuùng hoaëc sớm hơn thôøi gian quy ñònh. 

Coù theå laäp baèng sô ñoà GANTT hoaëc sô ñoà maïng
PERT. 

Caùc loaïi sô ñoà naøy ñöôïc hoïc trong chöông sau!
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.3  NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ
THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

(Nhaèm traû lôøi caâu hoûi: Quaûn lyù döï aùn nhö theá naøo?)

a. Löïa choïn hình thöùc toå chöùc ñaàu tö ñeå TH döï aùn
-Choïn loaïi hình ñaàu tö: ÑT môùi hoaëc ÑT chieàu saâu
Neáu ñaàu tö môùi thì phaûi:
-Choïn loaïi hình DN: DNNN, DNTN, Coâng ty TNHH, 

Coâng ty coå phaàn, lieân doanh, HTX... 
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.3  NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ
THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

b. Xaùc ñònh sô ñoà toå chöùc boä maùy
* Choïn sô ñoà toå chöùc boä maùy vaø veõ sô ñoà
* Giôùi thieäu toång quaùt veà chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa
moãi boä phaän
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

c.Döï kieán soá löôïng, chaát löôïng lao ñoäng

1. Phoå thoâng
2. Kyõ thuaät
3. Quaûn lyù….

Toång coäng

Cô caáu
(%)

Soá löôïng
(ngöôøi)

Cô caáu
(%)

Soá löôïng
(ngöôøi)

Naêm thöù....Naêm SX thöù nhaát...Loaïi lao ñoäng

2.4.3  NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ
THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

*Döï kieán möùc löông bình quaân

1. Phoå thoâng
2. Kyõ thuaät
3. Quaûn lyù….

3...21
Löông bình quaân thaùng/ ngöôøi, cuûa naêm :

Loaïi lao ñoäng

2.4.3  NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ
THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

*Tính toaùn quyõ löông haøng naêm cuûa caû DN

1. Phoå thoâng
2. Kyõ thuaät
3. Quaûn lyù….
Toång coäng

3…21
Naêm

Loaïi lao ñoäng

2.4.3  NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG TOÅ CHÖÙC QUAÛN 
LYÙ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

* Xaùc ñònh nguoàn tuyeån duïng, phöông thöùc
tuyeån duïng vaø döï kieán chi phí ñaøo taïo

1.
2…

Toång coäng

3…21
Naêm

Hình thöùc
ñaøo taïo

2.4.3  NGHIEÂN CÖÙU NOÄI DUNG TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ
THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.4 PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ TAØI CHÍNH DÖÏ AÙN
(Traû lôøi : DA mang laïi nhöõng lôïi ích gì cho chuû ñaàu tö?)

a. Xaùc ñònh toång möùc ñaàu tö vaø nguoàn voán
* Tính toaùn nhu caàu voán coá ñònh

Toång coäng

1.Chi phí chuaån bò
2.Chi phí ñaát
3.Chi phí xaây döïng nhaø cöûa
4.Chi phí veà M2, thieát bò
5.Chi phí chuyeån giao CN
6.Chi phí ñaøo taïo …

0                  1                  2…
NaêmKhoaûn muïc chi phí coá ñònh
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.4 PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ TAØI CHÍNH DÖÏ AÙN
a. Xaùc ñònh toång möùc ñaàu tö vaø nguoàn voán

*Tính toaùn nhu caàu voán löu ñoäng

1.Voán saûn xuaát
…

2.Voán löu thoâng
….

3.Voán baèng tieàn

Toång coäng

3…21
Naêm SX

Khoaûn muïc chi phí
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.4 PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ TAØI CHÍNH DÖÏ AÙN
a. Xaùc ñònh toång möùc ñaàu tö vaø nguoàn voán

* Tính toaùn toång möùc ñaàu tö

1.Voán coá ñònh
2.Voán löu ñoäng

Toång voán ñaàu tö

2…10

Naêm
Khoaûn muïc chi phí
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.4 PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ TAØI CHÍNH DÖÏ AÙN
a. Xaùc ñònh toång möùc ñaàu tö vaø nguoàn voán

* Xaùc ñònh nguoàn voán

Daøi haïn
Trung hạn

1.Ngaân haøng Coâng thöông
2.Caùc nguoàn huy ñoäng khaùc
3.Voán chuû sôû höõu

Tổng cộng

2…10

NaêmThôøi haïn vay
Nguoàn vay hoaëc huy ñoäng
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b. Döï truø chi phí SXKD haøng naêm cho döï aùn
(taïi sao phaûi laäp baûng naøy trong DAÑT?)

7. Giaù thaønh ñôn vò SP
6. Khoái löôïng SP

Toång coäng

1. Chi phí NVL tröïc tieáp …
2. Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp
3. Chi phí SX chung …
4. Chi phí quaûn lyù …
5. Chi phí baùn haøng …

…321
NaêmKhoaûn muïc
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c. Döï truø keát quaû HÑKD haøng naêm cuûa DAÙ (?)

10. Laõi sau thueá (8-9)

9. Thueá TNDN

8. Laõi tröôùc thueá (6-7)

7. Toång chi phí SXKD

6. Doanh thu thuaàn (4-5)

5. Caùc khoaûn giaûm tröø…

4. Toång doanh thu (1+2+3)

1. Doanh thu töø SX chính …
2. Doanh thu töø HÑ phuï …
3. Doanh thu khaùc …

…321
NaêmChæ tieâu
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d. Laäp baûng döï toaùn caân ñoái KEÁ TOÙAN
(taïi sao phaûi laäp baûng naøy trong DAÑT?)

Nguoàn voán
A. Nôï phaûi traû
B. Voán chuû sôû höõu

Toång coäng nguoàn voán

Taøi saûn
A. Taøi saûn ngaén haïn…
B. Taøi saûn daøi haïn …

Toång coäng taøi saûn

…321

Ngaøy 31/12 naêm:Chæ tieâu
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e. Laäp baùo caùo ngaân löu (baùo caùo löu chuyeån tieàn teä) 
cuûa döï aùn

-Laø cô sôû ñeå phaân tích vaø thaåm ñònh, löïa chọn taøi
chính caùc döï aùn ñaàu tö

 -Baùo caùo ngaân löu DAÙ theå hieän hoaøn toaøn baèng
tieàn maët thöïc teá ñaõ thu, chi trong kyø vaø cheânh
leäch trong TSLĐ cuoái kyø so ñaàu kyø.

 -Cuõng gioáng nhö baùo caùo löu chuyeån tieàn teä cuûa
DN, coù theå laäp baùo caùo ngaân löu döï aùn theo hai
phöông phaùp: Tröïc tieáp vaø Giaùn tieáp

 

Khoa QTKD QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 72

Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

 -Theo phöông phaùp tröïc tieáp baùo caùo ngaân löu coù daïng:
 Doøng ngaân löu vaøo (Inflows)
 Doøng ngaân löu ra (Outflows)
 Doøng ngaân löu roøng (NCF: Net cash flows)
 *Doøng ngaân löu vaøo, goàm caùc khoaûn thöïc thu baèng tieàn

maët trong kyø vaø caùc khoaûn cheânh leäch (aâm) taøi saûn löu
ñoäng, nhö:toàn quyõ TM, haøng toàn kho… cuoái kyø so ñaàu kyø

 *Doøng ngaân löu ra, goàm caùc khoaûn thöïc chi baèng tieàn
maët trong kyø vaø caùc khoaûn cheânh leäch (döông) taøi saûn
löu ñoäng, nhö: toàn quyõ TM, haøng toàn kho …cuoái so ñaàu kyø

 *Chuù yù: Chi phí cô hoäi laø khoaûn khoâng thöïc chi, nhöng
phaûi ñöa vaøo doøng ra
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e. Laäp baùo caùo ngaân löu döï aùn
(laäp theo phöông phaùp tröïc tieáp )   

Doøng ngaân löu roøng

Doøng ngaân löu ra
…

Doøng ngaân löu vaøo
…

…210Naêm
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e. Laäp baùo caùo ngaân löu döï aùn
(laäp theo phöông phaùp gián tieáp )

Theo phöông phaùp giaùn tieáp, doøng ngaân löu roøng
ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch ñieàu chænh doøng laõi sau
thuế trong baùo caùo döï toaùn KQ HĐKD cuûa döï aùn. 

 Baèng caùch coäng vaøo doøng laõi sau thuế caùc khoaûn
chi maø khoâng phaûi (hoaëc chöa phaûi) chi baèng tieàn
maët (nhö chi phí khaáu hao, tieàn mua chòu vaät tö…) vaø
tröø ñi caùc khoaûn thu maø khoâng thu (hoaëc chöa thu) 
ñöôïc baèng tieàn maët trong kyø (tieàn baùn chòu haøng
hoaù, dòch vuï)...
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

 (1) Laäp baùo caùo ngaân löu cho DAÙ ñôn giaûn sau:
 -Khoái löôïng SP haøng naêm: 100 SP
 -Giaù baùn 50 USD/SP
 -Giaù thaønh SX (giaû söû chöa coù k.hao): 30 USD/SP 
 -Chi phí kinh doanh: 10% doanh thu
 -Thôøi gian DAÙ: 5 naêm, DAÙ cho SP töø naêm thöù 2
 -Chi phí ñaàu tö ban ñaàu: 2000 USD, chia laøm hai

naêm baèng nhau
 -Giaù trò thanh lyù: 70 USD, giaû ñònh khoâng coù haøng

toàn kho, khoâng mua chòu, baùn chòu vaø döï aùn
khoâng phaûi chòu thueá TN doanh nghieäp
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Baùo caùo ngaân löu cuûa döï aùn (laäp theo P2 tröïc tieáp)

Doøng ngaân löu vaøo 5000   5000 5000 5070
Doanh thu 5000   5000 5000 5000
Giaù trò thanh lyù 70

1570150015001500-1000-1000Doøng ngaân löu roøng

Doøng ngaân löu ra 1000    1000 3500     3500 3500 3500
Chi phí ñaàu tö 1000    1000
Toång giaù thaønh SX                          3000      3000 3000 3000
Toång chi phí KD                                500       500 500 500

543210Naêm
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
 (2) Laäp baùo caùo ngaân löu cho DAÙ: 
 -Khoái löôïng SP haøng naêm: 100 SP
 -Giaù baùn 50 USD/SP
 -Giaù thaønh SX: 30 USD/SP; giaû söû trong ñoù khaáu hao

laø 5 USD/SP
 -Chi phí kinh doanh: 10% doanh thu
 -Thôøi gian DAÙ: 5 naêm, DAÙ cho SP töø naêm thöù 2
 -Chi phí ñaàu tö ban ñaàu: 2000 USD, chia hai naêm

baèng nhau
 -Giaù trò thanh lyù: 70 USD
 -Thueá TNDN 28%, haøng naêm baùn chòu 20% doanh thu

vaø bình quaân sau moät naêm thu hoài ñöôïc khoaûn nôï naøy, 
naêm cuoái cuøng khoâng cho nôï
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

 *Trong thí duï (1) neân laäp baùo caùo ngaân löu theo
phöông phaùp tröïc tieáp, vì taát caû caùc khoaûn thu, 
chi ñeàu tröïc tieáp baèng tieàn maët.

 *Trong thí duï (2), coù theå laäp baèng phöông phaùp
tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp

 *Cho duø laäp theo phöông phaùp tröïc tieáp hay giaùn
tieáp, tröôùc heát cuõng phaûi laäp baùo caùo döï toaùn keát
quaû HÑKD ñeå xaùc ñònh doøng chi traû thueá TNDN 
vaø doøng laõi sau thueá.
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Baùo caùo döï toaùn KQ HÑKD cuûa döï aùn

439,6420420420Thueá TNDN
1130,4108010801080Laõi sau thueá

1570150015001500Laõi tröôùc thueá

3500
3000
500

3500
3000
500

3500
3000

500

3500
3000

500

Toång chi phí:
-Toång giaù thaønh SX
-Toång chi phí kinh doanh

5070
5000

70

5000
5000

5000
5000

5000
5000

Toång doanh thu:
-Doanh thu baùn haøng
-Giaù trò thanh lyù

5432Naêm
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Baùo caùo ngaân löu cuûa döï aùn (laäp theo P2 tröïc tieáp)

Doøng ngaân löu vaøo 4000     5000     5000 6070
Doanh thu 4000     5000     5000 6000
Giaù trò thanh lyù 70

2630,415801580580-1000-1000Doøng ngaân löu roøng

Doøng ngaân löu ra 1000    1000 3420     3420 3420 3439,6
Chi phí ñaàu tö 1000    1000
Toång giaù thaønh SX                           2500     2500 2500 2500
Toång chi phí KD                                500       500 500 500
Thueá TNDN                                       420        420 420 439,6

543210Naêm
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Baùo caùo ngaân löu cuûa döï aùn (laäp theo P2 giaùn tieáp)

-1000

0

1130,4108010801080Laõi sau thueá

2630,415801580580-1000Ngaân löu roøng

500500500500Coäng: Khaáu hao
1000

1000
1000

1000
1000

1000Tröø: Tieàn cho nôï
Coäng:Tieàn thu nôï

54321Naêm

 Chuù yù:

 -Ngaân löu roøng ôû coät 0 vaø 1 laø voán ÑT ban ñaàu môùi ñöa vaøo

 -Toång laõi sau thueá=Toång ngaân löu roøng
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

f. Tính toaùn caùc chæ tieâu hieäu quaû taøi chính cuûa DAÙ
 - Hieän giaù thuaàn (NPV)
 - Tyû suaát hoaøn voán noäi boä (IRR)
 - Tyû soá lôïi ích treân chi phí (B/C)
 - Thôøi gian hoaøn voán ñaàu tö (PP)
 - Ñieåm hoaø voán (BEP)
 

Khoa QTKD QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 83

Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN
i. Phaân tích ñoä an toaøn veà taøi chính
 -Tính toaùn caùc chæ tieâu phaân tích cô caáu nguoàn voán
 -Tính toaùn caùc chæ tieâu veà khaû naêng traû nôï
 -Tính toaùn caùc chæ tieâu hieäu quaû söû duïng voán
 -Phaân tích ñoä nhaïy, phaân tích tình huoáng döï aùn…
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

2.4.5 PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ KT-XH, MOÂI TRÖÔØNG
(Nhaèm traû lôøi caâu hoûi: Döï aùn mang laïi lôïi ích gì cho XH, 

cho coäng ñoàng vuøng coù döï aùn) 
a. Giaù trò gia taêng ñaït ñöôïc töø döï aùn ñaàu tö (G)

G=Laõi roøng+Löông+Thueá +Laõi vay– Trôï giaù, buø giaù
Treân ñaây laø giaù trò gia taêng tröïc tieáp, ngoaøi ra coøn coù giaù

trò gia taêng giaùn tieáp
b. Vieäc laøm vaø thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng, goàm:

- Soá choã laøm vieäc do döï aùn taïo ra
- Thu nhaäp bình quaân cuûa moät ngöôøi lao ñoäng
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Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

 2.4.5 PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ KT-XH, MOÂI TRÖÔØNG

 c. Ñoùng goùp cho ngaân saùch NN, goàm: thueá, leä phí..
 d. Möùc tieát kieäm hoaëc taïo ngoaïi teä cho ñaát nöôùc
 - Möùc tieát kieäm ngoïai teä
 - Möùc taïo ngoaïi teä
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2.5.5 PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ KT-XH, MOÂI TRÖÔØNG

 e. Goùp phaàn phaùt trieån caùc ngaønh ngheà khaùc
 f. Thoaû maõn nhu caàu tieâu duøng cuûa nhaân daân
 i. Goùp phaàn phaùt trieån ñòa phöông
 h. Phaân tích aûnh höôûng toát cuûa döï aùn ñeán moâi

tröôøng sinh thaùi …

Chöông 2.  THIEÁT LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
3.1 Xaùc ñònh laõi suaát tính toaùn (itt)
3.2 Caùc phöông phaùp tính khaáu hao
3.3 Một số tiêu chuẩn dùng lựa chọn dự án đầu tư

3.3.1 Hiện giá thuần (NPV – Net Present Value)
3.3.2  Suất hoàn vốn nội bộ (IRR–Internal Rate of Returns)
3.3.3 Tỷ số lợi ích trên chi phí (B/C – Benefit-cost Ratio)
3.3.4 Thời gian hoàn vốn (PP – Pay-back Period)

3.4 Phân tích điểm hòa vốn (BEP-Break Even Point)
3.4.1 Khái niệm
3.4.2 Các loại điểm hòa vốn và cách tính
3.4.3  Ý nghĩa của điểm hòa vốn
3.4.4  Sử dụng chỉ tiêu điểm hòa vốn trong lựa chọn dự án

3.5 Lựa chọn dự án bằng phương pháp xếp hạng vấn đề
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1 XAÙC ÑÒNH LAÕI SUAÁT TÍNH TOAÙN (itt)
Khi lập, thẩm định döï aùn phaûi söû duïng moät loaïi laõi

suaát (itt) phuø hôïp.
3.1.1 Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán laõi suaát tính toaùn

Laõi suaát tính toaùn (itt) phuï thuoäc vaøo caùc nhaân toá:
(1) Suaát sinh lôïi ñònh möùc quoác gia (iñm):  itt ≥ iñm

(laõi suaát bình quaân voán ñaàu tö toaøn xaõ hoäi)
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1 XAÙC ÑÒNH LAÕI SUAÁT TÍNH TOAÙN (itt)
3.1.1 Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán laõi suaát tính toaùn
 (2) Cô caáu voán vaø möùc laõi suaát cuûa moãi loaïi voán:
 * Neáu ñaàu tö baèng nguoàn voán töï coù:  itt ≥ ilaõi tieàn gôûi

 * Neáu ñaàu tö hoaøn toaøn baèng voán vay:  itt > ilaõi vay

 * Neáu ñaàu tö baèng caû voán töï coù vaø voán vay: itt > WACC

 (WACC: laõi suaát BQ gia quyeàn cuûa caùc nguoàn voán)
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1 XAÙC ÑÒNH LAÕI SUAÁT TÍNH TOAÙN (itt)
 3.1.1 Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán laõi suaát tính toaùn

(3) Ñoä ruûi ro cuûa döï aùn
 (4)Mức độ khan hiếm hay dồi daøo voán treân thò tröôøng
 (5)Möùc laõi suaát toái thieåu ñöôïc SD ôû caùc coâng ty khaùc
 (6)Lôïi nhuaän bình quaân cuûa coâng ty
 (7)Tyû leä laïm phaùt:   itt = r + if + r.if
 Trong ñoù: 
 r: laõi suaát thöïc (laõi suaát khi chöa coù laïm phaùt)
 if: tyû leä laïm phaùt
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3.1 XAÙC ÑÒNH LAÕI SUAÁT TÍNH TOAÙN (itt)
3.1.2 Caùc phöông phaùp xaùc ñònh laõi suaát tính toùan
 - P2 BQ gia quyeàn ñöôïc aùp duïng ñeå tính laõi suaát tính toaùn

khi nguoàn voán ñaàu tö goàm caû voán töï coù vaø voán vay.    
 *Tröôøng hôïp khoâng coù thueá thu nhaäp DN
 WACC =   D . rd +   E . re
 V              V
 * Tröôøng hôïp coù thueá thu nhaäp DN
 WACC = (1-t) D . rd +   E . re
 V              V
 - Ngoaøi ra coøn coù theå caên cöù vaøo laõi suaát tieàn gôûi, laõi suaát

vay, laõi suaát thò tröôøng, coå töùc...ñeå xaùc ñònh itt

Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.2 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÍNH KHAÁU HAO

 - Phöông phaùp khaáu hao theo ñöôøng thaúng
 - Phöông phaùp khaáu hao theo soá dö giaûm daàn coù

ñieàu chænh
 - Phöông phaùp khaáu hao theo soá löôïng, khoái löôïng

saûn phaåm.  
 Trong döï aùn ñaàu tö söû duïng P2 khaáu hao theo

ñöôøng thaúng!
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 3.3 CAÙC TIEÂU CHUAÅN LÖÏA CHOÏN DÖÏ AÙN 
 3.3.1 Hieän giaù thuaàn (NPV)
 a. Khaùi nieäm
 b. Caùch tính
 
 hay

 Trong ñoù:  - Bj laø doøng vaøo ôû naêm j
 - Cj laø doøng ra vaøo naêm j
 - n voøng ñôøi döï aùn (vaø Bj –Cj kyù hieäu laø CFj)
 - i laø laõi suaát tính toaùn
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.3.1 Hieän giaù thuaàn (NPV)
 Tính NPV trong EXCEL: 
 =NPV(i%,CF1:CFn)+CF0

 Thí duï: Coù doøng ngaân löu roøng cuûa moät DAÙ
 Naêm 0       1       2         3        
 NL roøng (USD)      -50    60     70       90
 -Vôùi laõi suaát laø 12%, thì: NPV= 123,4 USD
 -Vôùi laõi suaát laø 10%, thì: NPV= 130,0 USD
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 3.3.1 Hieän giaù thuaàn (NPV)
 c. Quy taéc choïn löïa DAÙ theo tieâu chuaån NPV
 (1) NPV <0: khoâng chaáp nhaän döï aùn; NPV ≥ 0: chaáp nhaän

döï aùn.  
 

Choïn8004D
Loaïi-2001C
Loaïi-4005B
Choïn02A

Ñaùnh giaùNPV (tr.ñ)Hieän giaù voán ñaàu tö (tr.ñ)           Döï aùn
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 (2) Neáu khaû naêng ngaân saùch coù giôùi haïn, caàn phaûi
choïn moät taäp hôïp caùc DAÙ coù NPV lôùn nhaát

 Thí duï: Moät ñòa phöông coù voán ñaàu tö trong naêm
laø 24 tyû ñoàng vaø coù 4 cô hoäi ñaàu tö ñöôïc theå hieän
döôùi ñaây:

1,812D
212C
418B

0,86A

NPVVoán ñaàu tö yeâu caàuDöï aùn
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 (3) Ñoái vôùi caùc döï aùn coù tính chaát loaïi tröø nhau
(khoâng phaûi do haïn cheá ngaân saùch) phaûi luoân
luoân choïn döï aùn coù NPV lôùn nhaát

12003C
Choïn14008B

6002A

Ñaùnh giaùNPV  
(tr.ñ)                  

Hieän giaù voán
ñaàu tö (tyû ñoàng)

Döï aùn

Nhược điểm của NPV là phụ thuộc vào (itt)
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.3 CAÙC TIEÂU CHUAÅN LÖÏA CHOÏN DÖÏ AÙN 
3.3.2  Suaát hoaøn voán noäi boä (IRR)
 a. Khaùi nieäm: IRR laø laõi suaát maø taïi ñoù NPV=0
 b. Coâng thöùc:     IRR=i1+ (i2–i1)   NPV1
 NPV1+ NPV2
 Trong ñoù:
 - i1 laø laõi suaát tuyø yù cho, töông öùng coù NPV1 sao

cho NPV1>0 vaø caøng gaàn 0 caøng toát.
 - i2 cuõng laø laõi suaát tuyø yù cho, töông öùng coù NPV2

sao cho NPV2< 0  vaø caøng gaàn 0 caøng toát.
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 * Caùch xaùc ñònh IRR baèng thuû coâng: phaûi moø maãm

 * Tính IRR trong EXCEL: =IRR(CF0:CFn) 

 c. Quy taéc choïn löïa DAÙ theo tieâu chuaån IRR
 - IRR <itt khoâng chaáp nhaän döï aùn
 - IRR ≥itt chaáp nhaän döï aùn
 - Neáu duøng IRR laøm tieâu chuẩn löïa choïn thì döï

aùn naøo coù IRR cao nhaát seõ ñöôïc choïn.
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Phương pháp tính IRR bằng công thức trên gọi là
(1) phương pháp nội suy.

- Ngoài ra có thể tính IRR bằng cách cho:
(2) NPV=0  tính i, i naøy chính laø IRR

(3) Hoặc xaùc ñònh IRR bằng đồ thị
- Điều kiện để tính được IRR là dòng ngân lưu
RÒNG chỉ đổi dấu 1 lần. 
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 Nhöôïc ñieåm cuûa IRR laø:
 -Neáu doøng ngaân löu roøng ñoåi daáu töø hai laàn trôû

leân, ta seõ tính ñöôïc nhieàu IRR vaø khoâng bieát IRR 
thöïc cuûa döï aùn

 Thí duï: Coù doøng NL roøng cuûa moät DAÙ
 Naêm :           0        1       2

 NL roøng:    -100   300  -200
 ÔÛ ñaây coù hai IRR laø 0% vaø 100%
 -Ngöôïc laïi, neáu khoâng ñoåi daáu thì khoâng coù IRR.
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 3.3.3 Tyû soá lôïi ích treân chi phí (B/C)
 a. Khaùi nieäm
 b.Coâng thöùc tính:                                        

 = PB/PC

 ∑

∑
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 c. Quy taéc choïn löïa döï aùn theo tieâu chuaån
B/C

 - B/C <1  khoâng chaáp nhaän döï aùn
 - B/C ≥1, chaáp nhaän döï aùn
 - Giöõa nhieàu DAÙ choïn DAÙ coù tyû soá B/C laø lôùn

nhaát.
 Nhöôïc ñieåm cuûa B/C laø soá töông ñoái, neân coù

theå B/C cao nhöng toång lôïi nhuaän laïi nhoû
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 3.3.4 Thôøi gian hoaøn voán (PP)
 a. Khaùi nieäm: PP laø thôøi gian caàn thieát ñeå thu hoài

laïi khoaûn ñaàu tö ban ñaàu cuûa DAÙ. 
 b. Caùch tính: Coù hai caùch tính
 * Khoâng xeùt ñeán yeáu toá thôøi gian cuûa tieàn teä
 Tính baèng caùch coäng doàn ngaân löu roøng qua caùc

naêm vaø xem sau bao laâu thì buø ñaép ñuû soá tieàn
ñaàu tö ban ñaàu
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 Thí duï: DAÙ ñaàu tö ban ñaàu laø 100.000USD, ngaân
löu roøng nhö sau: (USD)                                   
Naêm 0 Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm 4 Naêm 5
-100.000  20.000   30.000    40.000 20.000   20.000

 Soá coøn phaûi thu hoài ôû cuoái naêm thöù 3 laø :
 100.000USD-90.000USD = 10.000USD.

 Vaäy thôøi gian hoaøn voán laø : 
 3 + (10.000/20.000)*12 = 3 naêm 6 thaùng
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 * Coù xeùt ñeán yeáu toá thôøi gian cuûa tieàn teä
 Cuõng tính nhö treân nhöng doøng ngaân löu roøng ñöôïc hieän

giaù vôùi suaát chieát khaáu laø chi phí söû duïng voán.
 Theo thí duï treân, vôùi suaát chieát khaáu 6%, ta coù: 

-5.007-20.849-54.432-81.132-100.000Soá chöa thu hoài

14.94515.84233.58326.70018.868-100.000Hieän giaù

20.00020.00040.00030.00020.000-100.000NL roøng

543210Naêm
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 Vaäy thôøi gian hoaøn voán laø : 
 4 + (5007/ 14945).12 = 4 naêm 4 thaùng
 c. Quy taéc choïn löïa döï aùn theo tieâu chuaån PP
 - PP phaûi nhoû hôn thôøi gian hoaøn voán ñònh möùc

(PPđ)
 - Choïn döï aùn coù PP nhoû nhaát
 Nhöôïc ñieåm cuûa PP laø khoâng chuù yù ñeán khoản thu

hoài sau hoaøn voán
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 3.4 PHAÂN TÍCH ÑIEÅM HOØA VOÁN ( BEP)
 3.4.1 Khaùi nieäm
 * BEP duøng phaân tích hieäu quaû taøi chính döï aùn

trong 1 naêm 
 * ĐHV càng nhỏ khả năng sinh lời càng lớn.
 * Muoán tính ñöôïc BEP phaûi phaân chia chi phí

cuûa DAÙ thaønh hai loaïi: Ñònh phí vaø Bieán phí.
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 3.4.2 Caùc loaïi ñieåm hoøa voán
 a. Ñieåm hoøa voán lyù thuyeát (ñieåm hoøa voán lôøi, loã)
 * Ñieåm hoøa voán lyù thuyeát xem xeùt moät caùch

toång quaùt khaû naêng sinh lôøi cuûa döï aùn
 * Saûn löôïng taïi ñieåm hoøa voán lyù thuyeát:

 Q0 = TFC
 P-CV

 TFC: Toång ñònh phí
 P : Giaù baùn moãi ñôn vò saûn phaåm
 Cv : Bieán phí treân moãi ñôn vò saûn phaåm
 * Doanh thu hoøa voán lyù thuyeát (lôøi, loã): Q0P
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 b. Ñieåm hoøa voán tieàn teä (ñieåm hoaø voán hieän kim)
 *Döï ñoaùn khaû naêng DAÙ coù tieàn ñeå traû nôï vay keå

caû duøng khaáu hao TSCÑ.
 * Saûn löôïng hoøa voán tieàn teä

 (QM) = TFC – BD
 P - CV
 * Vôùi BD laø khaáu hao TSCÑ phaàn voán vay
 * Doanh thu hoøa voán tieàn teä: QMP
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 c. Ñieåm hoaø voán traû nôï
 * Cho bieát töø möùc saûn löôïng naøy trôû leân coù theå traû nôï

vay vaø ñoùng thueá.
 *  Saûn löôïng hoøa voán traû nôï

 (QP) = TFC –BD + ID + IT
 P - CV

 Trong ñoù:
 - ID (Initial Debt): Nôï vay trung vaø daøi haïn phaûi traû
 - IT (Income Tax): Thueá TNDN phaûi ñoùng
 * Doanh thu hoaø voán traû nôï: QPP

 Ngoaøi ra, phaûi tính theâm chæ tieâu möùc hoaït ñoäng hoøa voán
(H) ñeå löïa choïn DAÙ
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Chöông 3. LỰA CHỌN DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

Bài tập: Nhà sách in Niên giám thống kê; dự toán
• Định phí: 300 trđ
• Biến phí đơn vị: 0,25 trđ/cuốn
• Giá bán: 0,30 trđ/cuốn, in 40 ngàn cuốn
• Khấu hao hàng năm của các thiết bị in ấn là 60 

trđ, trả nợ vay ngân hàng mỗi năm là 50 trđ và
nộp thuế TNDN là 25%. Tính SL hòa vốn, DT hòa
vốn và mức hoạt động hòa vốn lý thuyết, tiền tệ và
trả nợ?
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Chöông 3. LÖÏA CHOÏN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.5 LỰA CHỌN DỰ ÁN BẰNG  XẾP HẠNG VẤN ĐỀ

Một DN hay một địa phương thường có nhiều vấn
đề cần giải quyết. Vốn và nguồn lực giải quyết có
hạn, nên phải chọn ra được vấn đề cần ưu tiên giải
quyết. 

Thí dụ: TP. HCM có 4 vấn đề cần giải quyết
– Kẹt xe, tắc đường (1)
– Ngập nước (2)
– Người có TN thấp gặp khó khăn về nhà ở (3) 
– Ô nhiễm (4)
Lập bảng xếp hạng các vấn đề:
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……………
1x4
0x43
3x222
2x2111

Số lần xuất
hiện

1234Các vấn
đề

So sánh từng cặp vấn đề. Vấn đề nào cần ưu tiên
giải quyết hơn thì ghi số thứ tự của vấn đề đó vào ô 
tương ứng. Vấn đề xuất hiện nhiều nhất là vấn đề
cần giải quyết nhất. 

Nghĩa là phải thực hiện một DÁ để giải quyết.
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Ñeå vieäc so saùnh khaùch quan, thöôøng söû duïng nhieàu
ngöôøi laäp baûng ñoäc laäp vôùi nhau, sau ñoù toång hôïp laïi
thaønh keát quaû chung: (Thí dụ: Kết quả của 5 người)

Các 
vấn 
đề 

Số lần 
xuất hiện 

của A 

Số lần 
xuất hiện 

của B 

Số lần 
xuất hiện 

của C 

Số lần 
xuất hiện 

của D 

Số lần 
xuất hiện 

của E 

Cộng số lần 
xuất hiện của 

cả 5 người 
1 2 3 1 2 3 11 
2 3 2 3 0 1 9 
3 0 1 0 1 2 4 
4 1 0 2 3 1 7 
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 4.1 Phöông phaùp sô ñoà GANTT
 4.2 Phöông phaùp sô ñoà maïng PERT
 4.3 Kieåm tra tieán ñoä thôøi gian thöïc hieän döï aùn
 4.4 Tính xaùc suaát thôøi gian hoaøn thaønh döï aùn
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 4.1 Phöông phaùp sô ñoà GANNT
 1.  Lòch söû sô ñoà GANNT 
 Laø kyõ thuaät quaûn trò tieán trình vaø thôøi haïn caùc

coâng vieäc cuûa döï aùn treân heä truïc toaï ñoä hai chieàu

• Do kỹ sư Henry Gannt người Mỹ đề xướng năm 1910
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

Thí dụ sơ đồ GANTT của dự án làm đường giao thông

1.Chuẩn bị
2.Hệ thống thoát
nước
3.Móng đường
4.Nền đường
5.Mặt đường

10987654321
Thời gian (tháng)Công việc

Khoa QTKD QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 119

CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

2. Các bước vẽ một sô ñoà GANTT
Böôùc 1. Phaân tích coâng vieäc
Böôùc 2. Saép xeáp trình töï thöïc hieän coâng vieäc hôïp lyù
Böôùc 3. Xaùc ñònh ñoä daøi thôøi gian thöïc hieän
Böôùc 4. Quyeát ñònh thôøi ñieåm baét ñaàu vaø keát thuùc
Böôùc 5. Xaây döïng baûng phaân tích coâng vieäc
Böôùc 6. Veõ sô ñoà GANTT vôùi truïc hoaønh bieåu dieãn

thôøi gian, truïc tung bieåu dieãn coâng vieäc
Ñoä daøi thôøi gian ñöôïc bieåu dieãn baèng ñöôøng (      )
thôøi gian baét ñaàu vaø keát thuùc kyù hieäu daáu: (       )     
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

Sau C1,5DQuét sơn4
Sau B1CTô vữa3
Sau A3BXây tường2

Ngay từ đầu2ALàm móng tường1

Thời gian
bắt đầu

Độ dài
(Tháng)

Ký
hiệu

Tên công việcTT

 Thí dụ bảng phaân tích coâng vieäc cuûa DA:”Xaây döïng
töôøng raøo bao quanh Tröôøng”
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3. Baøi taäp 1: Döï aùn “Đào ao thả cá”
“ (1) Đào ao, tiến hành ngay từ đầu với thời

hạn 4 tuần. (2) Tìm nguồn và hợp đồng mua
cá giống, 1 tuần, bắt đầu ngay. (3) Kè bờ ao, 
2 tuần, sau đào ao. (4) Làm tường rào bao
quanh, 3 tuần, bắt đầu ngay. (5) Rửa ao, 
nhận cá giống và thả cá, 1 tuần, sau kè bờ ao
và tìm nguồn, hợp đồng mua cá giống”. 
Vẽ sô ñoà GANTT tuaàn töï theo 6 böôùc, sau

ñoù cho nhaän xeùt toång quaùt?
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 4. Ưu điểm của phương pháp sơ đồ GANNT
-Lập đơn giản
-Dễ nhận biết các công việc, thời gian thực hiện và
mối quan hệ giữa chúng
-Cho biết ngay tổng thời gian thực hiện dự án
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 5. Nhöôïc ñieåm
• Không thể hiện rõ ràng mối quan hệ giữa các công

việc
• Không thấy rõ công việc nào là chủ yếu, có tính chất

quyết định đối với tổng tiến độ của dự án
• Không thể tìm thấy cách rút ngắn tổng tiến độ thi

công
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 4.2 Phöông phaùp sô ñoà mạng PERT
 1. Lòch söû sô ñoà PERT
 Laø kyõ thuaät quaûn trò tieán trình vaø thôøi haïn caùc

hoaït ñoäng trong döï aùn baèng sô ñoà heä thoáng (hay sô
ñoà maïng) 

• Do hải quân Hoa Kỳ áp dụng năm 1958.
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 Thí duï sơ ñồ PERT của döï aùn xaây döïng nhaø maùy

B2

F6

D15
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 2. Các ký hiệu trên sơ đồ PERT
 (1) Công việc thực
 (2) Công việc ảo
 (3) Sự kiện
 (4) Mạng lưới

(5) Tiến trình
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

3. Caùc quy taéc khi vẽ một sô ñoà PERT
(1) Sơ đồ được lập từ trái sang phải, công việc được ký

hiệu bằng chữ cái Latinh, thời gian ghi bên phải. 
(2) Các công việc chỉ có thể đi ra khỏi một sự kiện khi

các công việc đi vào đó đều đã hoàn thành
(3) Chiều dài của mũi tên không cần theo đúng tỷ lệ với

độ dài thời gian của công việc
(4) Số thứ tự các sự kiện không được trùng lắp và theo

một trật tự tương đối hợp lý từ trái sang phải
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

3. Caùc quy taéc khi vẽ một sô ñoà PERT (tt)
(5) Trên sơ đồ không được có vòng kín

        

 

Mà nên:

 (6) Trên sơ đồ không được có đường cụt

  

 

  

 

 
Mà neân:
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4.2 Phöông phaùp sô ñoà maïng PERT

4. Caùc bước vẽ một sơ đồ PERT
 Cũng thực hiện tuần tự 6 bước như đối với sơ đồ

GANTT, nhưng trong bước 6 thay vì vẽ sơ đồ
GANTT laø vẽ sơ đồ PERT
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Baøi taäp 1A: Döï aùn “Đào ao thả cá”
“ (1) Đào ao, tiến hành ngay từ đầu với thời
hạn 4 tuần. (2) Tìm nguồn và hợp đồng mua
cá giống, 1 tuần, bắt đầu ngay. (3) Kè bờ ao, 
2 tuần sau đào ao. (4) Làm tường rào bao
quanh, 3 tuần bắt đầu ngay. (5) Rửa ao, 
nhận cá giống và thả cá, 1 tuần sau kè bờ ao
và tìm nguồn, hợp đồng mua cá giống”. 

Veõ sô ñoà PERT vaø cho nhaän xeùt toång
quaùt?
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4.2 Phöông phaùp sô ñoà maïng PERT

5. Öu ñieåm cuûa sô ñoà PERT
-Cung cấp nhiều thông tin chi tiết
-Thấy rõ công việc nào là chủ yếu, có tính chất quyết
định đối với tổng tiến độ của dự án

-Thấy rõ mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc
và trình tự thực hiện chúng
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4.2 Phöông phaùp sô ñoà maïng PERT

6. Nhöôïc ñieåm cuûa sô ñoà PERT
- Đòi hỏi nhiều kỹ thuật để lập và sử dụng
- Khi khối lượng công việc của dự án lớn, lập sơ đồ
này khá phức tạp và rối rắm
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

7. Xác định thời gian thực hiện dự tính của một công
việc và cả tiến trình trong sơ đồ PERT

 a.Thôøi gian thöïc hieän döï tính cuûa coâng vieäc i (tei) 
Là thời gian dự tính thực hiện xong công việc i của

dự án. Trong thực tế thời gian thực hiện một công
việc có thể không bằng với thời gian dự tính. 
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 a.Thôøi gian thöïc hieän döï tính cuûa coâng vieäc i (tei) 
 Coâng thöùc:                  t0 + 4tm + tp
 tei =
 6
 -t0 là thời gian lạc quan, khả năng xuất hiện rất nhỏ

-tP là thời gian bi quan, khả năng xuất hiện rất nhỏ
 -tm là thời gian thường gặp, khả năng xuất hiện lớn.

Xác định dựa vào kinh nghiệm hoặc theo số liệu
thống kê quá khứ.
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 Thí duï coâng vieäc laøm moùng nhaø cuûa moät toøa nhaø
coù t0 laø 10 tuaàn, tP laø 17 tuaàn vaø tm laø 13 tuaàn. 

 Vaäy:

 Te moùng nhaø=(10+4.13+17)/6 =13,17 tuaàn
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

b. Thời gian thực hiện dự tính của một tiến trình (Tp)  
• Định nghĩa

Tiến trình là chuỗi các công việc nối liền nhau đi từ
sự kiện xuất phát đến sự kiện hoàn thành.
Thời gian thực hiện dự tính của tiến trình bằng tổng

thời gian của các công việc nằm trên tiến trình đó.
• Công thức tính:

∑
=

=
n

i
eip tT

1
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

b. Thời gian thực hiện dự tính của một tiến trình (Tp)
• Đặc điểm

- Trong sơ đồ PERT thường có nhiều tiến trình, trong
một tiến trình thường có nhiều công việc
- Tiến trình có thời gian dài nhất được gọi là tiến trình
tới hạn hay đường găng. 
- Nếu một công việc găng bị chậm trễ thì toàn bộ dự
án cũng chậm trễ theo
- Đối với công việc không găng thì có thể chậm trễ
mà không kéo dài thời gian hoàn thành dự án. 
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

b. Thời gian thực hiện dự tính của một tiến trình (Tp)
• Quy trình xác định thời gian của tiến trình

Bước 1. Vẽ sơ đồ PERT 
Bước 2. Xác định thời gian thực hiện dự tính của từng
công việc (tei) 
Bước 3. Xác định số lượng tiến trình có trong sơ đồ
PERT và tính thời gian của từng tiến trình (Tp)
Bước 4. Xác định tiến trình tới hạn (đường găng) và
thời gian của nó (ký hiệu là TCP)
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Baøi taäp 1B: Döï aùn “Ñaøo ao thaû caù”
Haõy tính thôøi gian thöïc hieän döï tính cuûa töøng coâng
vieäc; xaùc ñònh caùc tieán trình, tieán trình tôùi haïn vaø
thôøi gian cuûa chuùng với số liệu cho trong bảng:

7
2
3
5
3

3,5
0,875

2
2,75

0,625

3
0,5
1
2

0,5

A
B
C
D
E

Đào ao
Tìm nguồn và HĐ mua cá
Kè bờ ao
Làm tường rào
Rửa ao, nhận giống và thả

1
2
3
4
5

Các tiến trình:

tptmt0

Thời gian
thực hiện
dự tính

(tei)

Thời gian (tuần lễ)Ký
hiệu

Công việcTT
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 4.3 Kiểm tra tiến ñộ thôøi gian thöïc hieän döï aùn
 4.4 Xaùc suaát thôøi gian hoaøn thaønh döï aùn
 1. Phöông sai vaø ñoä leäch chuaån thôøi gian thöïc hieän

döï tính cuûa moät coâng vieäc
• Định nghĩa

Phương sai thời gian thực hiện dự tính của công việc
i (S2

ei) là bình phương của độ lệch chuẩn (Sei).
• Công thức tính

Khoa QTKD QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 141

CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

• Công thức tính
- Phương sai

- Độ lệch chuẩn

2
02

6 






 −
=

tt
S p

ei

6
02 tt

SS p
eiei

−
==
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 

Công việc Thời gian lạc quan 
(t0) 

Thời gian thường gặp 
(tm) 

Thời gian bi quan          
(tp)      

A 10 13 17 

Phương sai của công việc A (S2
eA)= [(17-10)/6]2  =  1,36                               

Độ lệch chuẩn của công việc A (SeA)= √1,36 =(17-10)/6  = 1,167   

Thí duï:

Khoa QTKD QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 143

CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

2. Phương sai và độ lệch chuẩn thời gian thực hiện dự
tính của một tiến trình

• Định nghĩa
Phương sai thời gian thực hiện dự tính của một tiến

trình (S2
P ) bằng tổng phương sai thời gian thực hiện

dự tính của các công việc nằm trên tiến trình đó
• Công thức tính
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CHÖÔNG 4
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

2. Phương sai và độ lệch chuẩn thời gian thực hiện dự
tính của một tiến trình

• Công thức tính
- Phương sai

- Độ lệch chuẩn

∑
=

=
n

i
eip SS

1

22

∑
=

==
n

i
eipp SSS

1

22

(Phöông sai vaø ñoä leäch chuaån cuûa TT tôùi haïn laø S2
CP vaø SCP)
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Baøi taäp 2A: Döï aùn “Ñaøo ao thaû caù”
Haõy tính phöông sai vaø ñoä leäch chuaån thôøi gian

thöïc hieän döï tính cuûa töøng coâng vieäc, cuûa caùc tieán
trình vôiù số liệu cho trong bảng:

7
2
3
5
3

3,5
0,875

2
2,75

0,625

3
0,5
1
2

0,5

A
B
C
D
E

Đào ao
Tìm nguồn và HĐ mua cá
Kè bờ ao
Làm tường rào
Rửa ao, nhận giống và thả

1
2
3
4
5

Sei
2tei

Các tiến trình:

tptmt0 Sei

Thời gian (tuần lễ)Ký
hiệu

Công việcTT
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CHÖÔNG 4.
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

3. Tính xác suất của khả năng hoàn thành dự án
trước và sau thời hạn

Thời gian hoàn thành dự án có thể xẩy ra ba khả
năng: trước hạn, đúng hạn hoặc sau thời hạn đã dự
tính. 

Vì tei của một công việc trong dự án được ước
lượng căn cứ vào ba loại thời gian: t0, tm,, tP

Khoa QTKD QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 147

CHÖÔNG 4.
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

Quy trình tính xác suất thời gian hoàn thành dự án: 
Bước 1. Vẽ sơ đồ PERT với các công việc đã cho
Bước 2. Xác định tiến trình tới hạn và thời gian của nó
(TCP)

Bước 3. Xác định thời gian mong muốn hoàn thành dự
án (ký hiệu X), nếu: 

(1) X<TCP : Dự án hoàn thành trước thời hạn dự tính
ban đầu

(2) X=TCP : Dự án hoàn thành đúng thời hạn dự tính ban 
đầu

(3) X>TCP : Dự án hoàn thành sau thời hạn dự tính ban 
đầu
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CHÖÔNG 4.
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

Quy trình tính xác suất thời gian hoàn thành dự án: 
Bước 4. Tính phương sai (S2

CP) và độ lệch chuẩn (SCP) 
của tiến trình tới hạn. 

Bước 5. Tính hệ số phân bố xác suất GAUSS (Z)

Bước 6. Căn cứ vào giá trị Z để xác định xác suất hoàn
thành dự án bằng cách tra bảng phân phối xác suất

cp

cp

S
TX

Z
−

=
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CHÖÔNG 4.
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
Quy trình tính xác suất thời gian hoàn thành dự án: 
Bước 7. Xác định:
- Xác suất hoàn thành dự án thực tế xẩy ra trong khoảng

giữa thời gian hoàn thành trước thời hạn với thời gian
của tiến trình tới hạn:

P(X≤ T ≤TCP)= Giá trị tra bảng
(T nằm giữa TCP với X)

- Xác suất hoàn thành dự án thực tế xẩy ra trước thời
gian hoàn thành trước thời hạn:

P(T < X)=0,5000-Giá trị tra bảng
(T nằm bên trái X)
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CHÖÔNG 4.
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
Quy trình tính xác suất thời gian hoàn thành dự án: 
- Xác suất hoàn thành dự án thực tế xẩy ra trong khoảng

giữa thời gian của tiến trình tới hạn đến thời gian
hoàn thành dự án sau thời hạn:

P(TCP ≤T ≤X)=Giá trị tra bảng
(T nằm giữa TCP với X)

- Xác suất hoàn thành dự án thực tế xẩy ra sau thời gian
hoàn thành sau thời hạn:

P(T >X)=0,5000-Giá trị tra bảng
(T nằm bên phải X)   

Cuối cùng là biều diễn các giá trị xác suất lên đồ thị
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CHÖÔNG 4.
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

Quy trình tính xác suất thời gian hoàn thành dự án:
 Coù theå xaùc ñònh xaùc suaát baèng haøm thoáng keâ

treân baûng tính EXCEL:
 -Haøm phaân phoái tích luõy chuaån:
 =NORMDIST(x,mean,standarddev,cumulative)

 Hoaëc:
 -Haøm phaân phoái tích luõy chuaån chuaån hoùa:

 =NORMSDIST(Z)
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CHÖÔNG 4.
QUAÛN TRÒ THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

4.  Xác định thời gian hoàn thành dự án khi cho trước
một giá trị xác suất

Phần trên đã cho thời hạn X, từ đó tính được giá trị
của Z, cuối cùng tra bảng và được xác suất P tương
ứng với thời hạn X. Đây là bài toán xuôi.

Bài toán ngược lại là cho trước một xác suất P, tính
giá trị Z, từ đó tìm thời hạn hoàn thành dự án X tương
ứng với P.
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Baøi taäp 2B: Döï aùn “Đào ao thả cá”
“ (1) Đào ao, tiến hành ngay từ đầu với thời hạn 4 

tuần. (2) Tìm nguồn và hợp đồng mua cá giống, 1 
tuần, bắt đầu ngay. (3) Kè bờ ao, 2 tuần sau đào ao.
(4) Làm tường rào bao quanh, 3 tuần bắt đầu ngay.
(5) Rửa ao, nhận cá giống và thả cá, 1 tuần sau kè
bờ ao và tìm nguồn, hợp đồng mua cá giống”. 

Haõy tính xaùc suaát hoaøn thaønh döï aùn trong voøng töø
6 ñeán 7 tuaàn vaø tröôùc 6 tuaàn, sau ñoù laø treân 9 tuaàn
vaø tröôùc 9 tuaàn? Haõy bieåu dieãn xaùc suaát leân ñoà
thò?Vôùi xaùc suaát laø 87,5% haõy tính thôøi gian hoaøn
thaønh döï aùn? 
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CHÖÔNG 5.
QUAÛN TRÒ CHI PHÍ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

5.1 Kỹ thuật kiểm soát chi phí thực hiện dự án
5.2 Kỹ thuật tích hợp kiểm soát công việc và chi phí với

thời gian thực hiện dự án
5.3 Kiểm soát chi phí hoàn thành trước thời hạn
5.4 Phân tích EARNED VALUE (EV)
5.5 Các loại chỉ số thực hiện dự án
5.6 Dự báo chi phí thực tế của toàn bộ dự án
5.7 Quản lý tổng thể nhiều dự án bằng ma trận % hoàn

thành
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Phoái hôïp caùc ñöôøng cong chöõ S
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5.1 Kỹ thuật kiểm soát chi phí thực hiện dự án
1.Kỹ thuật XD tập hợp các đường cong chi phí hình chữ S

Đến cuối
ngày
thứ 8, 
chi phí
thực tế
vượt 8% 
KH!

Khoa QTKD QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 156

5.1 Kỹ thuật kiểm soát chi phí thực hiện dự án
2. Kỹ thuật xây dựng bảng so sánh chi phí T2 với KH

(Thí dụ: DA thực hiện trong 10 tuần, nay đang tuần 3)

…

…

…

104,61101206.% so với KH lũy kế

6833125.Chi phí thực tế lũy kế

3001156530104.Chi phí KH lũy kế

1001051203.% so với KH

3521122.Chi phí thực tế (trđ)
60503520101.Chí phí KH (trđ)

104321Thời gian (tuần)
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5.2 Kỹ thuật tích hợp kiểm soát công việc và chi phí với thời
gian thực hiện dự án
1. Kỹ thuật tích hợp

Taïi cuoái ngaøy thöù 8 
chuùng ta coù chi phí
laø 55% cuûa toång chi 
phí, coâng vieäc ñaõ
laøm ñaït 57% cuûa
toaøn boä coâng vieäc

Ngaøy CP % CV % CP % CV %
1 0% 4% 0% 4%
2 1% 7% 1% 8%
3 9% 14% 9% 15%
4 16% 21% 17% 22%
5 24% 29% 28% 32%
6 32% 36% 35% 37%
7 40% 43% 42% 50%
8 47% 50% 55% 57%
9 55% 57%
10 63% 64%
11 71% 71%
12 82% 79%
13 92% 86%
14 96% 89%
15 100% 93%
16 100% 96%
17 100% 100%

Ghi chuù:

 CP: chi phí.

 CV: coâng vieäc
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PHOÁI HÔÏP GIÖÕA THÖÏC TEÁ VAØ ÑAÕ HOAÏCH ÑÒNH

Phoái hôïp caùc ñöôøng cong chöõ S
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SÖÏ ÑOÄC LAÄP CUÛA SAI LỆCHCHI PHÍ CAÙC COÂNG VIEÄC 
ÑAÕ HOAØN THAØNH VAØO NGAØY THÖÙ 8.

Phoái hôïp caùc ñöôøng cong chöõ S
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8% Vöôït
chi phí!!

Löu yù:

Ñöa ra keát
luaän veà chi 
phí phaûi
trong moái
quan heä vôùi
coângvieäc
thöïc teá.

%
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Sai lệch tieán ñoä döïa treân coâng vieäc ñaõ ñöôïc
hoaøn thaønh vaøo ngaøy 8.

Ñieàu naøy nguï
yù tieán ñoä cuûa
döï aùn laø
nhanh 1 ngaøy.
Giaûi thích: coâng
vieäc ñaõ ñöôïc
hoaøn thaønh sôùm
hôn coâng vieäc ñaõ
hoaïch ñònh
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Sai lệch ngaân saùch nhö laø moät haøm soá cuûa sai
lệch tieán ñoä taïi ngaøy 8.

Döï aùn laø
ñuùng ngaân
saùch vaø tieán
ñoä sôùm 1 
ngaøy.
Noù cuõng coù
nghóa laø chi phí
thöïc teá cuûa caùc
coâng vieäc ñaõ
hoaøn thaønh = 
chi phí ñaõ döï
truø.
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2. Caùc tröôøng hôïp coù theå xaåy ra giöõa chi phí vôùi
tieán ñoä thöïc hieän döï aùn

(1) Thường xẩy ra nhất
– Vượt chi ngân sách đã dự trù
– Chậm tiến độ

(2) Thông thường
- Vượt chi ngân sách đã dự trù
- Tiến độ nhanh

(3) Thông thường
- Chi dưới ngân sách đã dự trù
- Chậm tiến độ

(4) Ít xẩy ra nhất
- Chi dưới ngân sách đã dự trù

 - Vượt tiến độ
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BAØI TAÄP 3A:

1001007

88906

818779825

757775744

656664633

393436322

251721161

CV %CP %CV %CP %Tuần “Döï aùn Đào ao, 
thả cá”

 Veõ ñoà thò vaø
giaûi thích caùc
ñöôøng cong 
chöõ S töø soá lieäu
trong baûng beân
caïnh. Haõy
nhaän xeùt vaø

 thaûo luaän
bieän phaùp ñoái
phoù (ñöa ra 3 
bieän phaùp taâm
ñaéc nhaát)
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CHÖÔNG 5.
QUAÛN TRÒ CHI PHÍ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 5.3 Kiểm soát chi phí hoàn thành trước thời
hạn

 1. Yeâu caàu
 Vieäc xuaát hieän yeâu caàu phải rút ngắn thôøi

gian thöïc hieän dự án phaùt sinh töø thực tế
Cách duy nhất để rút ngắn thời gian thi

công dự án là rút ngắn thời gian thực hiện
của một hay một số công việc nằm trên TT tới
hạn (đường găng)
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CHÖÔNG 5.
QUAÛN TRÒ CHI PHÍ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

2. Quy trình xaùc ñònh chi phí rút ngắn thời gian hoàn
thành dự án

Böôùc 1.Veõ sô ñoà PERT 
Böôùc 2.Xaùc ñònh thôøi gian thöïc hieän mong muoán ngaén

nhaát cuûa töøng coâng vieäc (tn)
Böôùc 3.Xaùc ñònh thôøi gian rút ngắn của từng công việc

(tr): tr = te – tn
Böôùc 4.Xaùc ñònh chi phí taêng thêm khi phải rút ngắn

thời gian thực hiện từng công việc (cr)
Böôùc 5.Xaùc ñònh yeâu caàu ruùt ngaén thôøi gian cuûa toaøn

boä döï aùn
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CHÖÔNG 5.
QUAÛN TRÒ CHI PHÍ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 Böôùc 6. Tính chi phí của nhiều phương án rút ngắn
thời gian thực hiện dự án

 Böôùc 7. Chọn phương án có chi phí rút ngắn thấp
nhất với việc bảo đảm thời gian thực hiện đã được rút
ngắn theo yêu cầu

 Böôùc 8. Kieåm tra laïi tieán trình tôùi haïn, vôùi yeâu caàu
tieán trình ñöôïc ruùt ngaén vaãn coøn laø tieán trình tôùi haïn

 Böôùc 9. Neáu ñieàu kieän ôû böôùc 8 khoâng thoaû maõn, 
xuất hiện tiến trình tới hạn mới, lại phaûi tiếp tục rút
ngắn theo quy trình trên cho đến khi thỏa mãn.
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CHÖÔNG 5.
QUAÛN TRÒ CHI PHÍ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 
Baøi taäp 3B:
-Vaãn laáy “Döï aùn Đào ao, thả cá”
-Giaû söû thôøi gian mong muoán ngaén nhaát, chi phí ruùt ngaén
ñoái vôùi töøng coâng vieäc cuûa döï aùn cho trong baûng sau:

9,5 trñ/tuaàn0,5 tuaàn(5)
5 trñ/tuaàn2 tuaàn(4)

8,5 trñ/tuaàn1,5 tuaàn(3)
-1 tuaàn(2)

10 trñ/tuaàn3 tuaàn(1)

Chi phí ruùt ngaén
cuûa töøng coâng vieäc

Thôøi gian mong
muoán ngaén nhaát

Coâng vieäc
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CHÖÔNG 5.
QUAÛN TRÒ CHI PHÍ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 Yeâu caàu:
 1) Ruùt ngaén thôøi gian thöïc hieän döï tính so 

vôùi ban ñaàu xuoáng coøn 6 tuaàn
 2) Giaû söû thôøi gian thöïc hieän döï tính của

coâng vieäc (2) laø 5 tuaàn (tei) và coù theå ruùt
ngaén ñöôïc 2 tuaàn (tr) với chi phí ruùt ngaén laø
4 trñ/tuaàn (cr). Hãy rút ngaén thôøi gian thöïc
hieän döï aùn xuoáng coøn 5 tuaàn
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CHÖÔNG 5.
QUAÛN TRÒ CHI PHÍ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
5.4 Phân tích EARNED VALUE (EV)

1. Khái niệm
Phân tích EV là việc tính toán các sai lệch về chi phí
và tiến độ nhằm đo lường kết quả thực hiện quản lý
dự án tại những mốc thời gian nhất định. 

2. Nội dung phân tích
Một số loại chi phí có liên quan đến dự án:
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CHÖÔNG 5.
QUAÛN TRÒ CHI PHÍ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

5.4 Phân tích EARNED VALUE
2. Nội dung phân tích

Một số loại chi phí có liên quan đến dự án:
– Budgeted Cost of Work Scheduled (chi phí theo

tiến độ): BCWS (EX=$2.075)
– Actual Cost of Work Performed (chi phí thực tế ): 

ACWP  (EX=$1.613)
– Budgeted Cost of Work Performed (chi phí dự

toán): BCWP (EX=$1.349)
– Budgeted Cost at Completion : BAC (EX= $4.085
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CHÖÔNG 5.
QUAÛN TRÒ CHI PHÍ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

5.4 Phân tích EARNED VALUE
2. Nội dung phân tích

Tính sai lệch chi phí và sai lệch tiến độ:
– Sai lệch của chi phí: CV=BCWP- ACWP

=1.349-1.613=-$264  (Ý nghĩa?)
– Sai lệch của tiến độ: SV= BCWP-BCWS

=1349-2075=-$726  (Ý nghĩa?)
Nếu kết quả có dấu dương (+) là tốt, ngược lại có

dấu âm (-) là xấu.
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5.5 Các lọai chỉ số phản ánh tình hình thực hiện
dự án

Từ các lọai chi phí trên ta có thể tính được: 
 1.Chæ soá thöïc hieän chi phí :

 CPI=BCWP/ACWP 
 1349/1613= 0.84 (Ý nghĩa?)

 2.Chæ soá thöïc hieän tieán ñộ: 
 SPI=BCWP/BCWS 

 1349/2075=0.65  (Ý nghĩa?)
 3.Chæ soá phaàn trăm hoaøn thaønh:    
 PCI=BCWP/BAC

 1349/4085=0.33 (Ý nghĩa?)
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5.6 Döï baùo chi phí toaøn boä döï aùn

 Chi phí döï baùo cho söï hoaøn thaønh (FAC):
 FAC=ETC+ACWP

 Trong ñoù ETC laø chi phí ñöôïc öôùc löôïng cuûa phaàn coøn
laïi döï aùn chöa hoaøn thaønh.

 * ETC=Phaàn coøn laïi cuûa coâng vieäc/CPI
 =(BAC-BCWP)/CPI
 =($4.085-$1.349)/0,84=$3.271 
 * FAC=$3.271+$1.613=$4.883 thay vì $4.085
 * Caùch döï baùo naøy ñaõ ñöôïc chöùng minh vôùi ñoä tin caäy

treân 90%. 
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Baøi taäp 4A: Có tình hình thực hiện dự án
– BCWS (chi phí theo tiến độ) của một gói công

việc là 300 triệu đồng, được lên lịch trình để hoàn
thành vào ngày hôm nay.

– ACWP (chi phí thực tế ) đến ngày hôm nay tính
trên các công việc đã hoàn thành là 250 triệu đồng.

– BCWP (chi phí dự toán) đến ngày hôm nay tính
trên các công việc đã hoàn thành là 200 triệu đồng

– BAC (tổng dự toán cả dự án) là 500 triệu.
(1)Tính caùc loaïi sai leäch, yù nghóa? (2) Caùc loaïi chæ

soá, yù nghóa? (3) Döï baùo chi phí toaøn boä cho caû döï
aùn.
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5.7 Quaûn lyù toång theå nhieàu döï aùn cuøng loaïi baèng ma 
traän % hoaøn thaønh (Tính đến ngày hôm nay)

12,23
%

100%76,48%23,52%% toàn
bộ

702 trđ5740 trđ4390 trđ1350 trđTổng CP

580 trđ
10,10

%

5200 trđ
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91,12%
69,69%
6,97%

4000 trđ
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400 trđ

88,89%
20,91%
3,14%

1200 trđ
15%

180 trđ
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55 trđ
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

6.1 Boá trí sử dụng nguoàn löïc thöïc hieän döï aùn
6.1.1 Bố trí sử dụng nguồn lực trên sơ đồ GANTT
6.1.2 Bố trí sử dụng nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến

6.2 Điều hoøa nguoàn löïc thöïc hieän döï aùn
6.2.1 Xác định thời gian dự trữ (nhàn rỗi) của công việc
6.2.2 Các phương án điều hòa nguồn lực thực hiện DA

6.3 Boá trí vaø ñieàu hoøa nguoàn nhaân löïc thöïc hieän DA
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

6.1 Boá trí sử dụng nguoàn löïc thöïc hieän döï aùn
Nguồn lực thực hiện dự án, bao gồm:

 -Thôøi gian
 -Lao ñoäng, maùy moùc, thieát bò, vaät tö, ñieän, nöôùc…
 -Quan heä giöõa caùc nguoàn löïc naøy seõ ñöôïc nghieân

cöùu trong moái töông quan vôùi thôøi gian thöïc hieän
DA vaø taát caû chuùng ñeàu coù giôùi haïn.
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

6.1 Boá trí nguoàn löïc thöïc hieän döï aùn
Nguyên tắc ưu tiên khi bố trí:

- Ưu tiên các công việc găng
- Ưu tiên các công việc có thời gian dự trữ là nhỏ nhất
- Ưu tiên các công việc có thời gian thực hiện dài nhất
- Ưu tiên các công việc có thời điểm khởi công hay 

hoàn thành sớm nhất
- Ưu tiên các công việc đòi hỏi phải hoàn thành trước
- Ưu tiên các công việc vì mục đích chính trị, khuyếch

trương thanh thế để tạo sự hoành tráng cho dự án.
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

1. Bố trí sử dụng nguồn lực trên sơ đồ GANTT
a. Quy trình thực hiện

Bước 1. Vẽ sơ đồ GANTT
Bước 2. Xác định hao phí nguồn lực tương ứng với từng

công việc dự án
Bước 3. Đơn vị nguồn lực được thể hiện trên trục tung

phần dưới gốc tọa độ. Bố trí nguồn lực thực hiện dự
án ở phía dưới trục hoành

b. Thí dụ bố trí nguồn lực trên sơ đồ GANTT
(Với nhu cầu nguồn lực/1 tuần của từng CV là

bằng nhau và bằng 2 đơn vị nguồn lực).
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Công việc E7

 D4

 C3

   B1

A5

Thời gian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tuần

Nguồn lực 2   A   E

4    D

6    B    C

 BỐ TRÍ NGUỒN LỰC TREÂN SƠ ĐỒ GANNT



61

Khoa QTKD QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 181

Baøi taäp 4B: Döï aùn “Đào ao thả cá”
“ (1) Đào ao, tiến hành ngay từ đầu với thời hạn 4 

tuần. (2) Tìm nguồn và hợp đồng mua cá giống, 1 
tuần, bắt đầu ngay. (3) Kè bờ ao, 2 tuần sau đào ao.
(4) Làm tường rào bao quanh, 3 tuần bắt đầu ngay.
(5) Rửa ao, nhận cá giống và thả cá, 1 tuần sau kè
bờ ao và tìm nguồn, hợp đồng mua cá giống”. 

 Cho bieát theâm:
 Ñeå hoaøn thaønh töøng coâng vieäc cuûa DAÙ phaûi söû duïng

3 ñôn vò nguoàn löïc/tuaàn
YEÂU CAÀU: Boá trí nguoàn löïc treân sô ñoà GANTT? 

Cho nhaän xeùt.
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
1. Bố trí sử dụng nguồn lực trên sơ đồ GANTT

Phương pháp sơ đồ GANTT chưa chỉ ra được
phương thức điều hoà nguồn lực. 

2. Bố trí sử dụng nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến
Phương pháp sơ đồ PERT cải tiến là sự biến đổi

của phương pháp sơ đồ PERT, bằng cách đưa sơ đồ
PERT lên hệ trục toạ độ hai chiều. Trong đó, trục
hoành biểu thị thời gian, trục tung biểu thị tuần tự
các tiến trình
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

2. Bố trí sử dụng nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến
a. Quy trình thực hiện

Bước 1. Vẽ sơ đồ PERT của dự án
Bước 2. Vẽ hệ trục toạ độ hai chiều với trục hoành biểu

thị thời gian thực hiện các công việc trên từng tiến
trình. Trục tung thể hiện tuần tự các tiến trình. 

Bước 3. Vẽ sơ đồ PERT cải tiến lên hệ trục toạ độ hai
chiều, bằng cách: vẽ tiến trình dài nhất (tức tiến trình
tới hạn) trước, sau đó đến các tiến trình ngắn dần. 
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
2. Bố trí sử dụng nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến
a. Quy trình thực hiện
Bước 4. Bố trí nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến theo

nguyên tắc: 
- Trục hoành biểu diễn thời gian của từng tiến trình
- Trục tung biểu diễn các tiến trình và hao phí nguồn lực của

từng công việc. 
- Loại bỏ công việc cùng tên trong các tiến trình khác nhau, 

chỉ để lại công việc đó trong một tiến trình duy nhất.
- Bố trí nguồn lực cho các công việc theo từng tiến trình
Bước 5. Nhận dạng sự “căng thẳng” hay “nhàn rỗi” trong bố

trí nguồn lực theo từng thời gian để có biện pháp điều hòa.
b.Thí dụ
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
Sơ đồ PERT cải tiến của DÁ “Lắp ghép khu nhà công nghiệp):
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Nguồn 
lực 6 

 
                        

 5 B   C        Đường điều hòa     

 4             nguồn lực     

 3   D               

 2                   

 1    A          E        

 0                         Tuần 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

Bố trí nguồn lực treân sơ ñồ PERT cải tiến
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Baøi taäp 5A: Döï aùn “Đào ao thả cá”
“ (1) Đào ao, tiến hành ngay từ đầu với thời hạn 4 

tuần. (2) Tìm nguồn và hợp đồng mua cá giống, 1 
tuần, bắt đầu ngay. (3) Kè bờ ao, 2 tuần sau đào ao.
(4) Làm tường rào bao quanh, 3 tuần bắt đầu ngay.
(5) Rửa ao, nhận cá giống và thả cá, 1 tuần sau kè
bờ ao và tìm nguồn, hợp đồng mua cá giống”. 

 Cho bieát theâm:
 Ñeå hoaøn thaønh töøng coâng vieäc cuûa DAÙ phaûi söû duïng

3 ñôn vò nguoàn löïc/tuaàn
YEÂU CAÀU: Boá trí nguoàn löïc treân sô ñoà PERT caûi

tieán? Cho nhaän xeùt.
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

6.2 Điều hòa nguồn lực thực hiện dự án
Điều hòa nguồn lực có nghĩa là tìm cách phân bổ

nguồn lực thực hiện dự án một cách đều đặn và ổn
định theo thời gian để nhu cầu nguồn lực không quá
căng thẳng hoặc quá nhàn rỗi theo thời gian. 
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

6.2 Điều hòa nguồn lực thực hiện dự án
- Điều hòa nguồn lực sao cho nhu cầu nguồn lực
trong mỗi đơn vị thời gian thực hiện DÁ tương đối
bằng nhau. Trường hợp này, đường điều hòa nguồn
lực sẽ là một đường có hướng thẳng.
- Nếu không, đường điều hòa nguồn lực phải có
hướng Parabol. 
- Cơ sở để điều hòa nguồn lực là thời gian dự trữ của
công việc.  
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
6.2 Điều hòa nguồn lực thực hiện dự án
1. Xác định thời gian dự trữ (nhàn rỗi) của công việc
a. Khái niệm và quy trình
Thời gian dự trữ (nhàn rỗi: TS) là khoảng thời gian

có thể điều chỉnh thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc của
công việc đó. 

Thời gian nhàn rỗi chỉ có ở các công việc không
găng

Có hai cách xác định thời gian dự trữ :
-Lập bảng tính
-Xác định thông qua sơ đồ PERT cải tiến .
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 Quy trình xaùc ñònh thôøi gian döï tröõ (nhaøn
roãi) cuûa coâng vieäc baèng caùch laäp baûng:

 Böôùc 1. Veõ sô ñoà PERT cuûa döï aùn
 Böôùc2. Xaùc ñònh th.gian baét ñaàu cuûa coâng

vieäc:(TB)      
 Laø toång thôøi gian hao phí cho caùc coâng vieäc

khaùc xaåy ra tröôùc coâng vieäc ñoù
 Böôùc 3. Xaùc ñònh thôøi gian hoaøn thaønh tieán

trình sau coâng vieäc (TC):  TC=∑tei- TB
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 Quy trình xaùc ñònh thôøi gian döï tröõ (nhaøn roãi) cuûa
coâng vieäc baèng caùch laäp baûng (tt):

 Böôùc 4. Xaùc ñònh thôøi gian baét ñaàu sôùm nhaát cuûa
coâng vieäc (TE)

 Coâng thöùc: TE=Max TB
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 Quy trình xaùc ñònh thôøi gian döï tröõ (nhaøn roãi) cuûa
coâng vieäc baèng caùch laäp baûng (tt):

 Böôùc 5. Xaùc ñònh thôøi gian hoaøn thaønh tieán trình sau
coâng vieäc daøi nhaát (Max Tc)

 Ñònh nghóa: laø giaù trò cöïc ñaïi khi so saùnh caùc giaù trò
cuûa Tc öùng vôùi töøng coâng vieäc trong moãi tieán trình
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 Quy trình xaùc ñònh thôøi gian döï tröõ (nhaøn roãi) cuûa
coâng vieäc baèng caùch laäp baûng (tt):

 Böôùc 6. Xaùc ñònh thôøi gian baét ñaàu chaäm nhaát cuûa
coâng vieäc (TL)

 Coâng thöùc: TL= TCP – MaxTC
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 Quy trình xaùc ñònh thôøi gian döï tröõ (nhaøn roãi) cuûa
coâng vieäc baèng caùch laäp baûng (tt):

 Böôùc 7. Xaùc ñònh thôøi gian döï tröõ (nhaøn roãi) cuûa
coâng vieäc (TS) 

 Coâng thöùc: Ts= TL-TE

 b.Thí duï
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Các *TB = Thời gian bắt đầu Thời gian Thời gian Thời gian Thời
công *TC =∑tei - TB = Thời gian hoàn bắt đầu hoàn bắt đầu gian
việc                                                thành tiến trình sau hoạt động sớm thành chậm dự 
của        A-F-E      B-C-E      D-G-E nhất dài nhất nhất trữ
dự           Tcp=12       ∑tei=11       ∑tei=11 TE = TL=TCP- TS =
án TB TC TB TC TB TC MaxTB MaxTc MaxTc TL-TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 0 12 0 12 0 0
B 0 11 0 11 1 1
C 1 10 1 10 2 1
D 0 11 0 11 1 1
E 5 7 4 7 4 7 5 7 5 0
F    CV ảo
G    CV ảo

Xaùc ñònh thôøi gian döï tröõ cuûa DAÙ “Laép gheùp khu nhaø CN”
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

 2.  Caùc phöông aùn ñieàu hoøa nguoàn löïc
Thực chất của việc điều hòa nguồn lực là căn cứ vào

thời gian dự trữ của từng công việc để khởi công
công việc đó chậm lại, nếu như tại thời điểm bắt đầu
nhu cầu nguồn lực đang căng thẳng.

Có nhiều phương án điều hòa nguồn lực, tùy theo
thời gian dự trữ của từng công việc. 

Phương án tốt nhất là phương án có đường điều hòa
là đường thẳng, sau đó là Parabol. 
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN

Thí dụ: Với thời gian dự trữ của các công việc dự án là
B=C=D=1 tuần, có 02 phương án điều hòa:

1) Bắt đầu công việc D chậm 1 tuần so với dự tính
2) Bắt đầu công việc D và B chậm 1 tuần so với dự

tính ban đầu
Phương án 2 tốt hơn là phương án 1
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Sơ đồ PERT cải tiến của PÁ 1
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 Nguồn   
  Lực 6 

 
                        

 5    C        Đường điều hòa     

 4            nguồn lực     

 3 B   D              

 2                    

 1    A          E        

 0                         Tuần 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Bố trí nguồn lực theo PA 1

Khoa QTKD QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 201

Sơ đồ PERT cải tiến của PÁ 2
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Nguồn 
lực 6 

 
                        

 5  B   C      Đường điều hòa     

 4             nguồn lực     

 3    D              

 2                   

 1    A          E        

 0                         Tuần 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

Bố trí nguồn lực theo PA 2
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Baøi taäp 5B: Döï aùn “Đào ao thả cá”
“ (1) Đào ao, tiến hành ngay từ đầu với thời hạn 4 tuần. (2)

Tìm nguồn và hợp đồng mua cá giống, 1 tuần, bắt đầu ngay.
(3) Kè bờ ao, 2 tuần sau đào ao. (4) Làm tường rào bao
quanh, 3 tuần bắt đầu ngay. (5) Rửa ao, nhận cá giống và
thả cá, 1 tuần sau kè bờ ao và tìm nguồn, hợp đồng mua cá
giống”. 

 1. Lập bảng xaùc ñònh thôøi gian döï tröõ cuûa töøng CV
 2. Xaây döïng caùc PAÙ ñieàu hoøa nguoàn löïc vaø chæ

trình baøy vaøo giaáy teân phöông aùn toát nhaát
 3. Veõ PERT caûi tieán töông öùng vôùi PAÙ toát nhaát.
 4. Caên cöù vaøo PERT caûi tieán ñoù ñeå boá trí nguoàn löïc
 5. Nhaän xeùt veà nhu caàu nguoàn löïc theo thôøi gian
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
 6.3 Bố trí và điều hòa nhân lực
 Caùc thí duï treân ñaây mang tính lyù thuyeát. Bôûi vì ñaõ

giaû thieát raèng:
 (1)Taát caû coâng vieäc ñeàu coù hao phí nguoàn löïc gioáng

nhau/ñôn vò thôøi gian.
 (2)Nguoàn lực có nhiều loại. Bố trí chuùng trong cuøng

moät sô ñoà laø khoâng hôïp lyù. 
 Do ñoù, caàn phaûi boá trí cho moãi loaïi nguoàn löïc

chuû ñaïo moät sô ñoà rieâng.
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Baây giôø ta xeùt ñeán moät thí duï cuï theå, ñoù laø boá trí nhaân
löïc treân sô ñoà PERT caûi tieán

Thoâng soá cuûa moät döï aùn:

104Sau H,GI9
84Sau D,E,FH8
43Sau CG7
712Sau CF6
63Sau BE5

56Sau AD4
84Baét ñaàu ngayC3
62Baét ñaàu ngayB2
54Baét ñaàu ngayA1

Nhu caàu nhaân
coâng/ngaøy

(ngöôøi)

Thôøi gian döï
tính (tei) - ngaøy

Coâng vieäc hoaøn
thaønh tröôùc

Coâng
vieäcSoá

TT
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CHÖÔNG 6
QUAÛN TRÒ VIEÄC BOÁ TRÍ VAØ ÑIEÀU HOØA NGUOÀN LÖÏC 

THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN
 Yeâu caàu:
 1.Veõ sô ñoà PERT 
 2.Veõ sô ñoà PERT caûi tieán
 3. Xaùc ñònh thôøi gian döï tröõ cuûa töøng coâng vieäc
 4. Boá trí nhaân coâng treân sô ñoà PERT caûi tieán
 5. Caên cöù vaøo thôøi gian döï tröõ cuûa töøng coâng vieäc

ñeå ñieàu hoøa nhaân löïc vaø chæ ra phöông aùn toái öu.
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Baøi taäp 6: Döï aùn “Đào ao thả cá”
“ (1) Đào ao, tiến hành ngay từ đầu với thời hạn 4 

tuần. (2) Tìm nguồn và hợp đồng mua cá giống, 1 
tuần, bắt đầu ngay. (3) Kè bờ ao, 2 tuần sau đào ao.
(4) Làm tường rào bao quanh, 3 tuần bắt đầu ngay.
(5) Rửa ao, nhận cá giống và thả cá, 1 tuần sau kè
bờ ao và tìm nguồn, hợp đồng mua cá giống”. 

 Cho biết nhu cầu lao động của CV A laø 5 
ngöôøi/tuaàn, cuûa CV B laø 6 ngöôøi/tuaàn, cuûa CV C laø
5 ngöôøi/tuaàn, cuûa CV D laø 8 ngöôøi/tuaàn, cuûa CV E 
laø 10 ngöôøi/tuaàn;  giaû söû coâng vieäc B vaø D coù theå
keùo daøi.

 Haõy boá trí nhaân löïc cho döï aùn theo phöông aùn
ñaàu tieân vaø phöông aùn toát nhaát?
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