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NHỮNG ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(1) Bổ sung Điều 1- phạm vi điều chỉnh nội dung quy định 
về chấp thuận chủ trương đầu tư và lấy ý kiến thẩm định để 
chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng 
NƠXH theo hướng: Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 
thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư. Việc lấy ý kiến 
thẩm định để chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện 
như quy định của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 để đảm 
bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời 
tạo điều kiện cho việc thực thi quy định này trên thực tiễn.

(2) Sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều 3 - giải thích từ 
ngữ về “Dự án đầu tư xây dựng NƠXH” và “Người thu nhập 
thấp” để tạo điều kiện cơ sở pháp lý cho các nội dung hướng 
dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng, thủ tục lựa chọn chủ đầu 
tư, xác định ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng 
NƠXH… và việc xác định điều kiện về đối tượng và thu nhập 
của đối tượng thụ hưởng chính sách NƠXH. Sửa đổi, bổ sung 
quy định về nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đảm bảo 
đồng bộ, thống nhất với quy định của pháp luật đất đai, pháp 
luật nhà ở, pháp luật đầu tư, pháp luật khu công nghiệp và 
kinh tế, pháp luật quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

(3) Sửa đổi, bổ sung Điều 4 theo hướng: (i) chỉnh sửa 
các thuật ngữ về khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công 
nghiệp-đô thị-dịch vụ; khu kinh tế; khu công nghệ cao; cụm 
công nghiệp cho phù hợp với quy định của pháp luật về khu 
công nghiệp, khu kinh tế, pháp luật về đất đai, pháp luật về 
đầu tư và pháp luật về nhà ở; (ii) bổ sung quy định tại các loại 
đô thị loại IV và loại V, UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện 
cụ thể của địa phương về nhu cầu NƠXH trên địa bàn hoặc 
chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã phê duyệt để yêu 
cầu chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu 
đô thị phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án để xây 
dựng NƠXH.

(4) Sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều 5 theo hướng: (i) 
Bỏ hình thức dành quỹ nhà hoặc nộp bằng tiền để thực hiện 
nghĩa vụ NƠXH; (ii) Sửa đổi quy mô dự án phải dành quỹ đất 
NƠXH (dự án nhỏ hơn thì cho phép nộp tiền theo quy định 
pháp luật đất đai) theo hướng: dự án tại các đô thị loại đặc 
biệt và loại I có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên, đối với 
đô thị loại II và III thì quy mô sử dụng đất là 5 ha trở lên thì 
phải dành quỹ đất 20%; (iii) Bổ sung các tiêu chí để Thủ tướng 
Chính phủ có cơ sở xem xét, chấp thuận việc không bố trí 
quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH do không phù hợp với quy 
hoạch của địa phương hoặc có bố trí nhưng không đủ quỹ 

Q U Ả N  L Ý  N G À N H

Chính sách mới về phát triển 
và quản lý Nhà ở xã hội

> TRÂM ANH

Sau gần 5 năm thực hiện, việc tổ chức triển khai các quy định của Nghị định 
số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng, giải quyết nhà ở cho các đối tượng chính sách 
xã hội, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, quá trình thực 
hiện xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc đòi hỏi phải nghiên cứu, sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp. Ngày 01/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 100/2015/NĐ-CP về 
phát triển và quản lý NƠXH có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, gồm 3 
Điều, trong đó nội dung trọng tâm, chủ yếu nằm ở Điều 1.
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đất 20% để xây dựng NƠXH; bổ sung trách nhiệm của UBND 
cấp tỉnh trong trường hợp Thủ tướng chấp thuận.

(5) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 6 theo hướng: (i) 
sửa đổi các thuật ngữ về khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ, khu kinh tế, khu công nghệ 
cao, cụm công nghiệp; (ii) để góp phần thực hiện phát triển 
NƠXH cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế 
xuất và góp phần thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 sửa đổi, 
bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết 
chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, 
dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về trách nhiệm của 
UBND cấp tỉnh về bố trí quỹ đất, nguồn vốn từ ngân sách do 
địa phương quản lý và thực hiện giải phóng mặt bằng quỹ 
đất dành để xây dựng NƠXH thuộc khu đất quy hoạch làm 
thiết chế của công đoàn đã được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao 
động tại khu công nghiệp. 

(6) Sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 
Điều 7 theo hướng: (i) sửa đổi quy định cho phép dự án NƠXH 
loại hình chung cư được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng 
hoặc hệ số sử dụng đất để đảm bảo thống nhất với pháp luật 

về quy hoạch và tính khả thi, theo đó việc điều chỉnh phải 
đảm bảo sự phù hợp với chỉ tiêu dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội, không gian, kiến trúc cảnh quan trong phạm vi 
đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê 
duyệt và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy 
hoạch đó phê duyệt điều chỉnh; (ii) Đồng bộ, thống nhất với 
quy định của pháp luật về đầu tư, theo đó bỏ nội dung quy 
định “Trường hợp dự án xây dựng NƠXH liền kề thấp tầng 
thì phải được Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận. Đối với dự 
án xây dựng NƠXH tại các đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II 
thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo và xin ý kiến HĐND cấp tỉnh 
trước khi quyết định chủ trương đầu tư.”

(7) Sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều 8 theo hướng: 
đảm bảo hướng dẫn lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây 
dựng NƠXH đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
57 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đồng bộ với pháp luật về đấu 
thầu, pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở. Giao Bộ Xây 
dựng hướng dẫn lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng 
NƠXH đối với trường hợp phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư 
dự án. 

(8) Bổ sung quy định tại Điều 9 theo hướng: Cho phép 
khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi chủ đầu 
tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương; bổ sung 

Công trình NƠXH CT-08 do HUD đầu tư xây dựng tại Khu đô thị mới Thanh lâm - Đại Thịnh 2, Mê Linh, Hà Nội.
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quy định ưu đãi đối với trường hợp chủ đầu tư hoàn thành 
việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án 
xây dựng NƠXH trong vòng 12 tháng kể từ ngày được giao 
đất, cho thuê đất thì được UBND cấp tỉnh hỗ trợ đấu nối hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật chung của khu vực.

(9) Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 12 theo 
hướng: quy định về mua nhà ở thương mại làm NƠXH phù 
hợp với pháp luật về đầu tư công.

(10) Sửa đổi, bổ sung quy định tại các Điều 15, Điều 16, 
Điều 17 theo hướng: bổ sung quy định về mức cho vay vốn ưu 
đãi để xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa nhà ở tối đa không 
quá 500 triệu đồng và bổ sung quy định Chính phủ sử dụng 
nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để cho vay 
lại đối với tổ chức tín dụng được chỉ định để cho vay NƠXH.

(11) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 19 theo hướng: 
bổ sung quy định về việc bán lại NƠXH cho chủ đầu tư dự 
án hoặc cho đối tượng khác thuộc diện được mua, thuê mua 
NƠXH quy định tại khoản 5 Điều này.

(12) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 20 theo hướng: bổ 
sung các quy định để cải cách thủ tục hành chính cũng bổ 
sung công cụ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra nhằm 
loại trừ việc người được mua, thuê, thuê mua NƠXH được hỗ 
trợ nhiều lần không đủ điều kiện được hưởng chính sách về 
NƠXH.

(13) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 21 theo hướng: 
(i) Sửa đổi quy định về tiền đặt cọc của người thuê NƠXH 

theo hướng giảm thời gian người thuê NƠXH phải nộp trước 
tiền đặt cọc cho bên cho thuê nhà từ 12 tháng giảm xuống 
còn 3 tháng, và tối thiểu giảm từ 3 tháng xuống còn 1 tháng 
nhằm tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp có điều 
kiện được tiếp cận quỹ NƠXH cho thuê tại các dự án; (ii) Sửa 
đổi bổ sung quy định trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê, 
thuê mua NƠXH với khách hàng thì hộ gia đình, cá nhân phải 
gửi bảng giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua đến Sở 
Xây dựng địa phương để theo dõi. UBND cấp tỉnh có trách 
nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng tham khảo phương pháp 
xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua do Bộ Xây 
dựng hướng dẫn và mặt bằng giá thị trường tại địa phương 
để xây dựng khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua 
NƠXH do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để ban hành 
theo thẩm quyền đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của 
địa phương. 

(14) Bổ sung quy định tại Điều 21a theo hướng: (i) Bổ sung 
quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thẩm định giá bán, giá cho 
thuê, giá cho thuê mua NƠXH; (ii) Bổ sung quy định trường 
hợp chủ đầu tư bán lại quỹ NƠXH sau 05 năm cho thuê theo 
quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 thì 
không phải thẩm định lại giá bán NƠXH mà thực hiện bán 
theo phương án giá đã thẩm định; việc xác định giá bán đối 
với NƠXH cho thuê khi được phép bán theo quy định thì giá 
bán phải giảm trừ phần chi phí khấu hao nhà ở tương ứng với 
thời gian đã thuê.

(15) Sửa đổi các quy định tại Điều 22 theo hướng: quy định 

Q U Ả N  LÝ  N G À N H
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rõ cơ quan xác nhận cho từng loại đối tượng và cơ quan xác 
nhận về điều kiện nhà ở đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ.

(16) Bổ sung quy định tại Điều 23 theo hướng: bỏ tiêu chí 
chấm điểm, thực hiện bán NƠXH cho tất cả các đối tượng 
đủ điều kiện theo phương thức bốc thăm do chủ đầu tư tổ 
chức dưới sự giám sát của Sở Xây dựng địa phương nơi có 
dự án được phê duyệt; các đối tượng đủ điều kiện là người 
có công với cách mạng và người khuyết tật thì được ưu tiên 
mua, thuê, thuê mua NƠXH mà không phải bốc thăm với tỷ 
lệ nhất định.

(17) Bổ sung quy định tại Điều 28 theo hướng: quy định Bộ 
Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh 
hướng dẫn việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về NƠXH, 
cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

(18) Sửa đổi quy định tại Điều 29 theo hướng: Bỏ quy định 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng chính 
sách xã hội hướng dẫn gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn để 
đảm bảo thống nhất hệ thống pháp luật quy định về các quy 
định về gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn đang được quy định 
tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính 
phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính 
sách khác, Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/07/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phân loại 
nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội, Quyết định số 50/2010/
QĐ-TTg ngày 28/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách 
xã hội. 

(19) Bổ sung quy định tại Điều 30 theo hướng: Quy định 
UBND cấp tỉnh có trách nhiệm: (i) tổ chức, chỉ đạo việc điều 
tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu để xây dựng, điều chỉnh 
chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu đầu tư xây dựng NƠXH 
(trong đó có NƠXH cho công nhân làm việc tại khu công 
nghiệp; khu chế xuất; khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ; khu 
kinh tế; khu công nghệ cao; cụm công nghiệp); (ii) hỗ trợ 
chủ đầu tư dự án trong việc thực hiện đấu nối hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng chung của 
khu vực.

NHỮNG ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP 
ĐƯỢC BÃI BỎ 

Bãi bỏ khoản 2 Điều 7; khoản 4 Điều 8; khoản 5 Điều 9; 
Điều 11; khoản 7 và khoản 8 Điều 16; khoản 3 và 5 Điều 28.

Ngoài những nội dung trên, Nghị định số 49/2021/NĐ-
CP cũng đã sửa đổi một số thuật ngữ, quy định khác để bảo 
đảm sự đồng bộ, phù hợp với Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và 
pháp luật liên quan...

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 
ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý NƠXH đã sửa 
đổi, bổ sung các tồn tại bất cập, đổi mới phương thức, cơ 
chế chính sách để giải quyết căn bản nhu cầu về nhà ở cho 
các đối tượng thu nhập thấp, đồng thời, tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về NƠXH, đặc biệt là 
đối với cấp tỉnh. v
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NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG ĐƯỢC 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LUẬT XÂY DỰNG SỐ 62/2020/
QH14

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 giao Chính phủ quy định 
chi tiết về hợp đồng xây dựng tại Điều 141, Luật Xây dựng 
số 62/2020/QH14 có một số quy định về hợp đồng xây dựng 
được sửa đổi, bổ sung.

Tại điểm 2 khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/
QH14 quy định giao chủ đầu tư thẩm định thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở trong đó bao gồm thiết kế FEED, 
do đó cần quy định bổ sung nghĩa vụ của bên giao thầu EPC 
về nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có 
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kịp thời thiết kế FEED.

Điểm c khoản 64 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 
thay thế thuật ngữ về nguồn vốn từ “vốn Nhà nước” bằng 
cụm từ “vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công” 
tại khoản 3 Điều 143, khoản 2 Điều 146, khoản 2 và khoản 4 
Điều 147 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.  

Khoản 65 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 bãi 
bỏ điểm h khoản 3 Điều 40 của Luật Xây dựng số 50/2014/
QH13, theo đó hợp đồng xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, 
vốn Nhà nước ngoài đầu tư công được áp dụng các loại hợp 
đồng quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Xây dựng số 50/2014/
QH13. Vì vậy, cần bổ sung hướng dẫn đối với loại hợp đồng 
chi phí cộng phí và hợp đồng khác trong hoạt động đầu tư 
xây dựng.

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công 
tư mới ban hành số 64/2020/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật 
PPP) đã bãi bỏ loại hợp đồng dự án xây dựng – chuyển giao 
(hợp đồng BT) tại Điều 1, Điều 2 về phạm vi điều chỉnh và đối 
tượng áp dụng.

NHỮNG ĐIỂM KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN 
QUẢN LÝ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và những quy định chi 
tiết tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng 
được các chủ thể có liên quan đánh giá là đã góp phần quan 
trọng trong đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và chi 
phí đầu tư dự án xây dựng công trình, góp phần chống thất 
thoát, lãng phí trong xây dựng, giảm nợ đọng xây dựng cơ 
bản, đảm bảo tính công bằng giữa các chủ thể và góp phần 
đáng kể nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng và rút 
ngắn thời gian thực hiện dự án.

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm áp dụng, Nghị định số 37/2015/
NĐ-CP đã bộc lộ một số điểm không còn phù hợp với thực 
tiễn quản lý, gây khó khăn cho công tác quản lý hợp đồng 
xây dựng, công tác giải ngân tại nhiều dự án đầu tư xây dựng, 
như sau:

- Thứ nhất, đối với hợp đồng EPC, chưa quy định rõ về 
việc nhà thầu EPC có phải lập dự toán xây dựng để chủ đầu tư 
thẩm định hoặc trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm 
định hay không và các nội dung cần xem xét, đánh giá trước 

Rút ngắn thời gian thực hiện 
và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án

> LƯƠNG PHONG

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/4/2021 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết 
về hợp đồng xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021, gồm các nội 
dung quy định chủ yếu về điều chỉnh hợp đồng xây dựng, quản lý hợp đồng 
EPC và bổ sung 2 loại hợp đồng xây dựng, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ 
thống pháp luật về đầu tư xây dựng và khắc phục được những tồn tại, hạn 
chế nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

Q U Ả N  LÝ  N G À N H



04.2021ISSN 2734-9888 9

khi lựa chọn áp dụng loại hợp đồng EPC để đảm bảo rút ngắn 
thời gian thực hiện và hiệu quả đầu tư của dự án.

Luật Xây dựng đã quy định trường hợp khi Nhà nước 
thay đổi chế độ, chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc 
thực hiện hợp đồng xây dựng thì mới được điều chỉnh giá 
hợp đồng. Tuy nhiên, tại một số dự án đầu tư xây dựng có sử 
dụng vốn vay của các định chế tài chính nước ngoài trong đó 
có quy định điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi 
luật pháp. Mặc dù một số chính sách của Nhà nước khi điều 
chỉnh không ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp 
đồng nhưng một số nhà thầu vẫn yêu cầu chủ đầu tư phải 
điều chỉnh giá hợp đồng trong trường hợp này, có nhà thầu 
còn kiện chủ đầu tư ra trọng tài để được phân xử, chẳng hạn 
như chính sách về tiền lương tối thiểu vùng. Việc đánh giá 
thế nào là ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện hợp đồng trên 
thực tế đôi khi còn gặp khó khăn. Do vậy, cần phải làm rõ quy 
định này nhằm tránh những hiểu lầm hoặc lợi dụng kẽ hở 
của pháp luật để trục lợi;

Thứ hai, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định khá đầy 
đủ về các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng nhưng vẫn 
chưa phủ hết các tình huống về điều chỉnh khối lượng tăng/
giảm hơn 20% khối lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng… 
Ngoài ra, cần sửa đổi, bổ sung quy định này nhằm hài hòa 
với thông lệ quốc tế, đặc biệt là đối với các hợp đồng quy 
mô lớn có sử dụng ngồn vốn vay của các định chế tài chính 
nước ngoài;

Thứ 3, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền 
quyết định điều chỉnh giá hợp đồng đối với người có thẩm 
quyền quyết định đầu tư, nhưng lại chưa quy định đối với 
trường hợp người quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ, 
nên quá trình thực hiện gặp khó khăn;

Theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, đối với 
các công việc phát sinh các bên phải thỏa thuận đơn giá/giá 
cho các công việc này trước khi thực hiện. Quy định này trong 
một số trường hợp là không khả thi do chưa đủ điều kiện xác 
định đơn giá cho các công việc nên gây khó khăn cho việc 
đàm phán giữa bên giao thầu và bên nhận thầu, dẫn đến khó 
đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng, đôi khi làm kéo dài thời 
hạn hoàn thành dự án, thậm chí còn gây ra những tranh chấp 
hợp đồng không cần thiết; 

Việc điều chỉnh giá hợp đồng quy định tại tại Thông tư 
hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện bằng 
2 phương pháp, đó là bù trừ trực tiếp và công thức điều chỉnh 
giá. Tuy nhiên, trong quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định 
số 37/2015/NĐ-CP chưa nêu phương pháp bù trừ trực tiếp.

Thứ tư, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP chưa quy dịnh về 
hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ. Vì vậy, trong thực 
tiễn các hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ vẫn phải 
tuân thủ đầy đủ các nội dung như một hợp đồng quy mô lớn 
hoặc thông thường, điều này dẫn đến làm phức tạp hóa đối 
tượng hợp đồng, làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng, 
gây lãng phí.
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Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 37/2015/NĐ-CP để đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống 
pháp luật và khắc phục những tồn tại, hạn chế là cần thiết.

BỔ SUNG LOẠI “HỢP ĐỒNG QUY MÔ NHỎ” VÀ “HỢP 
ĐỒNG THEO CHI PHÍ CỘNG PHÍ”

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 
ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021, gồm các nội dung quy 
định chủ yếu về điều chỉnh hợp đồng xây dựng, quản lý hợp 
đồng EPC và bổ sung 2 loại hợp đồng xây dựng.

Quy định rõ hợp đồng EPC
Nghị định số 50/2021/NĐ-CP gồm 3 điều, các nội dung 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được quy định 
tại Điều 1. Phạm vi sửa đổi, bổ sung gồm các quy định về 
phạm vi, đối tượng áp dụng; các loại hợp đồng xây dựng; 
quản lý hợp đồng EPC; tạm ứng, thanh toán; điều chỉnh hợp 
đồng tại 16 điều (Điều: 1, 3, 4, 7, 15, 18, 22, 23, 31, 32, 35, 36, 37, 
38, 42 và 54) của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 
dụng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-
CP, theo đó, đối tượng áp dụng được sửa thành hợp đồng 
xây dựng thuộc các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà 
nước ngoài đầu tư công, hợp đồng xây dựng giữa doanh 
nghiệp dự án PPP và nhà thầu xây dựng thực hiện các gói 
thầu thuộc dự án PPP.

Quy định rõ tính chất, nội dung công việc và điều kiện 

áp dụng đối với loại hợp đồng EPC (sửa đổi, bổ sung điểm g 
khoản 1 Điều 3 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP); quy định chi 
tiết về các nội dung các bên phải thỏa thuận cụ thể trước khi 
ký kết hợp đồng EPC, bao gồm phạm vi công việc, yêu cầu 
thiết kế, phương án công nghệ, giải pháp xây dựng, vật liệu 
chủ yếu (bổ sung khoản 5 và Điều 4 Nghị định số 37/2015/NĐ-
CP); quy định về nguyên tắc, quy trình mua sắm vật tư, thiết 
bị công nghệ áp dụng đối với hợp đồng EPC (bổ sungkhoản 
7 vào Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP); sửa đổi nghĩa vụ 
của bên giao thầu EPC và bên nhận thầu EPC liên quan đến 
thiết kế và dự toán xây dựng của các công trình, hạng mục 
công trình (điểm đ khoản 2 Điều 31 và điểm e khoản 2 Điều 
32 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP).

Điều chỉnh giá hợp đồng và hợp đồng xây dựng
Sửa đổi, bổ sungĐiều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về 

quy định các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng đối với 
hợp đồng đơn giá cố định, bao gồm khi nhà nước thay đổi 
các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện 
hợp đồng, khi dự án điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng 
và các trường hợp bất khả kháng. 

Sửa đổi quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương điều 
chỉnh giá hợp đồng vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu đối 
với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư giao 
cho Bộ trưởng bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

Sửa đổi, bổ sung quy định đối với các khối lượng phát sinh 
ngoài phạm vi hợp đồng đã ký, trước khi thực hiện các bên 
tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá hoặc nguyên 
tắc, phương pháp xác định giá tại khoản 3 Điều 37 Nghị định 

Q U Ả N  LÝ  N G À N H
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số 37/2015/NĐ-CP. 
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 38 Nghị định số 37/2015/

NĐ-CP về quy định trường hợp khối lượng công việc thực tế 
tăng/giảm 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong 
hợp đồng, các bên thống nhất đơn giá mới khi việc tăng/
giảm khối lượng công việc thực tế dẫn đến thay đổi trên 
0,25% giá trị HĐ và trên 1% đơn giá công việc đó. Khi đó, đơn 
giá mới áp dụng đối với phần khối lượng thực tế vượt quá 
120% khối lượng ghi trong hợp đồng và áp dụng toàn bộ 
khối lượng thực tế hoàn thành khi khối lượng công việc thực 
tế giảm 20%, đơn giá mới. 

Bổ sung phương pháp bù trừ trực tiếp để điều chỉnh giá hợp 
đồng (điểm a khoản 3 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP).

Bổ sung 2 loại hợp đồng xây dựng
Nghị định số 50/2021/NĐ-CP đã bổ sung thêm loại hợp 

đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ tại khoản 2, 6 và 17 
Điều 1 của Nghị định số 50/2021/NĐ-CP và hợp đồng chi 
phí cộng phí tại khoản 2, 5 và 17 Điều 1 của Nghị định số 
50/2021/NĐ-CP.

Theo đó, về việc bổ sung “hợp đồng chi phí cộng phí”, 
Cục Kinh tế xây dựng cho biết, loại hợp đồng chi phí cộng 
phí đã được Luật Xây dựng quy định tại điểm đ khoản 3 
Điều 140. Trên thực tiễn, với đặc thù của ngành Xây dựng, 
có những gói thầu xây dựng tại thời điểm ký kết hợp đồng 
không thể xác định chi phí để hình thành nên sản phẩm xây 
dựng. Vì vậy, cần thiết xây dựng hành lang pháp lý để làm 
cơ sở quản lý và cũng là cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện 
pháp luật về đấu thầu trong xây dựng khi mà loại hợp đồng 

này chưa được quy định trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu 
tại Luật Đấu thầu 2013.

Về việc bổ sung “hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô 
nhỏ” tại khoản 2, 6 và 17 Điều 1 của Nghị định số 50/2021/NĐ-
CP, Cục Kinh tế xây dựng cho biết, trong thực tiễn, gói thầu xây 
dựng đơn giản, quy mô nhỏ đã được áp dụng nhiều tại Việt 
Nam. Quy định về lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu 
quy mô nhỏ đã được quy định tại Luật Đấu thầu 2013, Nghị 
định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Đấu thầu 2013 về lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, mặc 
dù Luật Xây dựng không quy định cụ thể hợp đồng xây dựng 
đơn giản, quy mô nhỏ nhưng đã có quy định hợp đồng xây 
dựng khác tại Điều 140 với mục đích bổ sung nội dung hướng 
dẫn về hợp đồng đơn giản, quy mô nhỏ nhằm đồng bộ pháp 
luật đấu thầu và hợp đồng xây dựng, đơn giản hóa các thủ tục 
hợp đồng, nâng cao hiệu quả các dự án. Do đó, Nghị định số 
50/2021/NĐ-CP quy định các gói thầu được áp dụng loại hợp 
đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ khi thỏa mãn đồng thời 
cả 2 tiêu chí: Giá trị không vượt quá hạn mức của gói thầu quy 
mô nhỏ theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đồng thời 
nội dung công việc thuộc phạm vi hợp đồng có tính chất kỹ 
thuật đơn giản, dễ thực hiện.

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi một số điều của 
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều 
tại Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, bảo đảm tính đồng bộ 
trong hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng và khắc phục 
được những tồn tại, hạn chế nhằm rút ngắn thời gian thực 
hiện và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.v
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> KTS TRẦN NGỌC CHÍNH*

Ngày nay, với yêu cầu công trình phải An toàn - 
Thích nghi - Tiện ích - Bền vững trước những 
tác động của dịch bệnh và thiên tai đang diễn 
ra rất khắc nghiệt và lan rộng, đòi hỏi nền kiến 

trúc Việt Nam nói chung và các yêu cầu về kiến trúc công 
trình nói riêng cần phải có định hướng và cách tiếp cận 
mới để giảm thiểu những thiệt hại về con người, tài sản 
trước những thảm họa về thiên tai và dịch bệnh. Với sự 
phát triển nhanh chóng của công nghệ 4.0 đang trở thành 
một phần không thể thiếu trong thiết kế, quy hoạch, thi 
công các công trình xây dựng đã đặt ra cho những nhà 
quy hoạch và các kiến trúc sư phải có sự thay đổi trong 
xây dựng ý tưởng và lựa chọn giải pháp kiến trúc phù hợp, 
nhằm có được những công trình đạt tiêu chí hoàn hảo về 
chất lượng, hoàn mỹ về thiết kế, thích ứng với biến đổi khí 
hậu và nhu cầu ngày càng cao của con người.

Trước tình hình phát triển và hội nhập của đất nước 
cũng đặt ra cho kiến trúc Việt Nam những yêu cầu mới, 
như: giữ gìn bản sắc văn hoá, kế thừa, phát huy những giá 
trị kiến trúc truyền thống; làm rõ và khẳng định những đặc 
trưng của kiến trúc Việt Nam; hấp thụ và tiếp thu tinh hoa 

kiến trúc thế giới để bảo đảm sự thống nhất trong đa dạng 
của sáng tác kiến trúc; đáp ứng các yêu cầu về tiết kiệm 
năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ và hoà 
nhập môi trường sinh thái trong xây dựng. 

Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020 
(theo Quyết định số 112/2002/QĐ-TTg, ngày 03/9/2002) là 
mong muốn của Đảng và Chính phủ về một nền kiến trúc 
Việt Nam tiên tiến - đậm đà bản sắc dân tộc và là tiền đề 
quan trọng để xây dựng định hướng phát triển kiến trúc 
Việt Nam trong bối cảnh mới.

NHẬN DIỆN 
Trong tiến trình phát triển của nhân loại và các quốc 

gia, kiến trúc được coi là một loại hình nghệ thuật - kỹ 
thuật có vai trò rất quan trọng, có tính đặc thù cao và 
gắn bó hữu cơ với sự phát triển của lịch sử, văn hóa, nghệ 
thuật, kinh tế - xã hội và tổ chức không gian sống của con 
người và xã hội. Kiến trúc vừa mang tính khoa học vừa 
mang tính nghệ thuật, sáng tạo ra các sản phẩm phục vụ 
con người. Các công trình kiến trúc góp phần thể hiện sắc 
thái văn hóa riêng của mỗi quốc gia, dân tộc.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong bối cảnh toàn 
cầu hóa và biến đổi khí hậu đang chi phối mạnh mẽ sự 
phát triển của thế giới và làm thay đổi sâu sắc quan điểm 
phát triển kiến trúc.

Nhận diện những vấn đề trong 
định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam 
phù hợp với bối cảnh mới

(*) Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam

K I Ế N  T R Ú C  V I Ệ T  N A M  T R O N G  B Ố I  C Ả N H  M Ớ I 
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Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, hiện tượng 
nhiệt độ trái đất gia tăng, mực nước biển trung bình tiếp 
tục dâng cao, thiên tai bão lụt thất thường xảy ra thường 
xuyên là mối nguy cơ hiện hữu đang đe doạ môi trường 
sống của con người trên trái đất. Trong khi đó, sự phát triển 
của kiến trúc chỉ biết khai thác thiên nhiên và môi trường 
đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triên bền vững. Từ 
đó, nảy sinh các khuynh hướng kiến trúc mới nhằm đưa 
con người trở lại với thiên nhiên, lấy lại sự cân bằng giữa 
môi trường thiên nhiên và con người. Bên cạnh đó, sự biến 
đổi khí hậu cũng là một thách thức lớn đối với nhà quản lý 
Quy hoạch, đồng thời cũng là nhiệm vụ của những người 
làm công tác quy hoạch và kiến trúc cần xây dựng những 
công trình kiến trúc phù hợp để bảo đảm cho việc phát 
triển xã hội khi có những diễn biến thiên tai, dịch bệnh 
xảy ra.

Đề ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kiến trúc 
xanh được coi là mô hình lý tưởng tại các nước phát 
triển. Đây cũng là hướng phát triển chủ đạo của thế giới 
trong thế kỷ XXI. Kiến trúc xanh (Green Building, Green 
Architecture) đòi hỏi các giải pháp đề xuất trên 4 lĩnh vực: 
Giảm năng lượng sử dụng; Giảm thiểu ô nhiễm bên ngoài 
và làm tôn hại môi trường; Giảm năng lượng và tiêu hao 
tài nguyên; Giảm thiểu ô nhiễm bên trong và tốn hại sức 
khoẻ con người. Hay nói một cách khác, kiến trúc phải 

thân thiện với môi trường tự nhiên, không làm phá vỡ sự 
cân bằng tự nhiên của môi trường sống trên trái đất.

Theo tiêu chí về kiến trúc xanh do Hội Kiến trúc sư Việt 
Nam công bố, kiến trúc xanh là công trình được xây dựng 
trên địa điểm bền vững; môi trường sống bên trong có 
chất lượng; sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả, hòa 
nhập môi trường nhân văn; kiến trúc hiện đại, có bản sắc. 
Trong phát triển đô thị hiện nay, một số mô hình tiến bộ, 
như: đô thị xanh, sinh thái, đô thị thông mình, đô thị cần 
được tạo dựng tính thích ứng để có thể phát triển bền 
vững... cùng với việc coi trọng các giá trị văn hóa truyền 
thống, nhằm mục đích nâng cao chất lượng môi trường 
sống của người dân, đang là xu hướng chung các đô thị và 
nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, của các 
chuyên gia và doanh nghiệp. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh 
chóng. Số hóa ngành Xây dựng ngày nay là một trong 
những cơ hội lớn nhất cho các nhà đầu tư, thu hút sự chú 
ý toàn cầu của các nhà quản lý, nhà làm chính sách và các 
chuyên gia quy hoạch đô thị, kiến trúc và là một trong 
những lĩnh vực có thể tắc động đến tương lai của nhân 
loại.

Internet vạn vật (IoT), thiết kế tái tạo và tham số, trí tuệ 
nhân tạo, robot, in 3D, dữ liệu lớn và thực tế ảo... là một 
số công cụ mới có thể làm thay đổi suy nghĩ của kiến trúc 

Trung tâm Hội nghị triển lãm Quốc tế và khách sạn 5 sao Pullman Vũng Tàu, hình khối chủ đạo của công trình được mô phỏng 
và cách điệu từ các đợt sóng để làm nổi bật hình ảnh một công trình hiện đại của thành phố biển.
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sư khi thiết kế và xây dựng các thành phố của tương lai. 
Điều này đồng nghĩa với việc kiến trúc sư chấp nhận và áp 
dụng các công nghệ mới vào thiết kế là một xu thế tất yếu. 
Ngoài ra, các yếu tố như vật liệu xây dựng mới, mật độ đô 
thị, dữ liệu lớn (Big Data) và hành vi của con người cũng 
có tác động đến định hướng phát triển kiến trúc tương lai. 
Điều này sẽ đưa ra các thiết kế thông minh hơn, phù hợp 
hơn với nhu cầu của con người.

Bên cạnh đó, năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn ra trên 
toàn cầu có tác động lên mọi mặt cuộc sống và gây ra 
những hệ lụy, ảnh hưởng đến thiết kế và kiến trúc công 
trình và các không gian bên trong tòa nhà. Đây cùng là 
một yếu tố mới có ảnh hưởng và tác động tới việc thay 
đổi hình thái thiết kế ở một số loại công trình đặc thù như 
các công trình y tế, các công trình công cộng có quy diện 
tích lớn, có khả năng hoán đổi công năng cho phù hợp 
với việc ứng phó các thảm họa thiên tai, dịch bệnh. Điều  
này đòi hỏi kiến trúc sư cần phải chú trọng đến các không 
gian gắn với thiên nhiên để con người thích ứng với mọi 
điều kiện, đảm bảo sống tốt, bền vững, dễ dàng vượt qua 
những khó khăn thời dịch bệnh.

MỘT SỐ THAY ĐỔI CẦN THIẾT TRONG BỐI CẢNH MỚI
Công nghiệp 4.0 với nền kiến trúc bền vững. Thách thức 

chính của việc thiết kế kiến trúc và hiện đại hóa những 
không gian hiện có nằm ở nhu cầu thay đổi nhanh chóng 
của nhân loại và các công nghệ. Sự kết hợp của nhu cầu 
và công nghệ giúp chúng ta thiết kế một thành phô bên 
vững trong tương lai. Sự xuất hiện của Công nghiệp 4.0, 
sẽ là công cụ để tạo ra thành phô trong tương lai mà các 
kiến trúc sư mong muốn. Biết được những dự báo về khí 
hậu trong tương lai, các kiến trúc sư có thể lập kế hoạch 
cho những ngôi nhà đề thích ứng với từng kịch bản khí 
hậu có thể xảy ra, đề có được ngôi nhà an toàn hơn. Các 
công nghệ mới trên nền tảng cách mạng công nghiệp 4.0 
sẽ mang đến nhiều lợi thế và tiềm năng về hiệu quả và 
chất lượng, làm thay đổi cơ bản trong lĩnh vực kiến trúc và 
quy hoạch đô thị. Việc làm chủ, vận dụng linh hoạt, hợp 
lý các công cụ, công nghệ sẽ cho phép xử lý rất nhiều vấn 
đề phức tạp của dự án, từ bước thiết kế cho đến khâu triển 
khai, xây dựng và quản lý, vận hành sử dụng một cách hiệu 
quả, tối ưu.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc áp dụng các công nghệ 
mới sẽ tạo ra những, hiệu quả tức thời về mặt hình ảnh 
(hiệu ứng thị giác), đôi khi đặt cao hơn các yếu tố công 
năng, khí hậu trong kiến trúc. Trong khi đó, khí hậu lại đóng 
một vai trò quan trọng trong kiến trúc, nó quyết định các 
lựa chọn về giải pháp không gian, ánh sáng, vật liệu, giải 
pháp kết cấu, để tạo ra các hiệu quả về nhiệt độ, thông gió, 
chiếu sáng, tiện nghi vi khí hậu trong công trình…, thay 
vào đó là các giải pháp, công nghệ, và hình ảnh thiết kế 
đơn điệu, thiếu kết nối với môi trường thực, từ đó dần dần 
đánh mất bản sắc kiến trúc mang yếu tố vùng miền... Mặt 
khác, công nghệ mới sẽ đòi hỏi lượng tài nguyên khổng lồ, 
từ đó có thể làm trầm trọng sự cạn kiệt tài nguyên và gia 

tăng lượng khí thải. Vì vậy kiến trúc sư phải học cách cân 
bằng giữa hiện tại và tương lai.

Kiến trúc xanh. Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng 
của biến đổi khí hậu và môi trường đến điều kiện sống 
con người, thì phát triển kiến trúc xanh vẫn đang là xu 
hướng phát triển kiến trúc trong thế kỷ 21. Ở mức độ cao 
hơn, một số nước đã đưa ra những mô hình công trình 
“Superlow Energy Building” hay “Zero Energy Building” là 
công trình ít tiêu hao hoặc không tiêu hao năng lượng.

Các giải pháp cụ thể được đề cập khi nghiên cứu lập 
đô thị xanh hoặc thiết kế công trình kiến trúc xanh là sự 
tận dụng tối đa yếu tố tự nhiên đáp ứng điều kiện vận 
hành của đô thị và công trình kiến trúc. Vấn để “Kiến trúc 
xanh” với bất cứ tiêu chuẩn, tiêu chí nào cũng đều bắt 
đầu từ nhận thức khi đầu tư, bắt đầu từ khâu thiết kế và 
quá trình vận hành công trình. Đối với phương án thiết 
kế xanh việc trước tiên là nghiên cứu hiện trạng, lập được 
quy hoạch tổng thê bền vững cho khu đất, cho dự án. 
Với tiêu chí kiến trúc xanh phải đặt ra sự kết hợp giữa 
công nghệ và những giải pháp thông minh, những kinh 
nghiệm truyền thống, hướng về thiên nhiên. Cần phải có 
sự quan tâm của nhà đầu tư trong việc lựa chọn công 
nghệ, các vật liệu xanh nhằm bảo vệ môi trường, thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kiến trúc xanh ở Việt 
Nam cần đề ra các chiến lược, chính sách, giải pháp quy 
hoạch, thiết kế xây dựng phù hợp với từng vùng, từng 
địa phương và nhất là phải quy định thành luật. Cần xây 
dựng hoặc áp dụng hệ thống tiêu chí công trình xanh 
phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Kiến trúc thích ứng với biến đổi khí hậu. Vấn đề biến 
đổi khí hậu toàn cầu là một thách thức lớn nhất của thời 
đại và đề cao vai trò hết sức quan trọng của kiến trúc sư 
trong công tác thiết kế kiến trúc ứng phó với biến đổi khí 
hậu. Các công nghệ mới cần được áp dụng một cách hiệu 
quả để dự đoán, mô phỏng các kịch bản rủi ro này, nhằm 
giảm thiểu tối đa các nguy cơ gây thiệt hại. Trên cơ sở quy 
hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, cần nghiên cứu áp 
dụng thiết kế kiến trúc khu dân cư có tính thích ứng cao 
với các hiện tượng thiên tai tại từng khu vực vùng miền.

Để giảm thiểu thảm họa thiên tai cần tiếp cận theo 
cách thích ứng với môi trường hơn là tìm cách chống lại 
nó. Thay vì tăng cường bảo vệ chống lại lũ lụt, cần chấp 
nhận thực tế mực nước biển dâng và đưa nó vào thiết kế. 
Công trình sẽ được thiết kế xây dựng trong khu vực an 
toàn, trong khi các khu vực dễ bị tổn thương trở thành 
vùng đệm.

Kiến trúc xanh và biến đổi khí hậu toàn cầu là một 
thách thức lớn nhất của thời đại và vai trò hết sức quan 
trọng của kiến trúc sư đối với công tác thiết kế kiến trúc. 
Phát triển kiến trúc xanh vừa phù hợp với mục tiêu phát 
triển của kiến trúc Việt Nam, vừa phù hợp với truyền thống 
văn hóa - kiến trúc dân tộc, đáp ứng nếp sống của người 
Việt và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội - môi trường 
sống của đất nước hiện tại và tương lai, phù hợp với tình 
hình biến đổi toàn cầu.v
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Kế thừa hiệu quả giá trị 
kiến trúc truyền thống

Kế thừa hiệu quả giá trị 
kiến trúc truyền thống

> THS.KTS ĐỖ THANH TÙNG*

Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát 
triển kiến trúc truyền thống Việt Nam được thể hiện 
rất rõ trong Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII của 
Đảng “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng 

đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo 
những giá trị mới và giao lưu văn hóa”. Nghị quyết Hội nghị lần 
9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI số 31-NQ/TW ngày 
14/5/2104 về xây dựng và phát triền văn hóa, con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước cũng đã 
nêu: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa 
học; chủ động đón nhận cơ hội phát triển, vượt qua các thách 
thức đề giữ gìn, hoàn thiện bản sắc văn hóa dân tộc; hạn chế, 
khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa 
về văn hóa. Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam (Quyết 
định 112/2002/QĐ-TTg): Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa 
kiến trúc truyền thống và bản sắc dân tộc của nước nhà trong 
xu thế toàn cầu hóa”.

Quan điểm của Quốc hội khi xây dựng Luật Kiến trúc nhằm 
phát triển kiến trúc truyền thống là “Phát huy giá trị bản sắc văn 
hóa dân tộc trong kiến trúc”. Cụ thể, tại khoản 3 Điều 4 của Luật 
Kiến trúc có nêu: “Bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc 
truyền thống, tiếp thu chọn lọc tinh hoa kiến trúc thế giới. Xây 
dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc 
văn hóa dân tộc”.

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG 
Kiến trúc truyền thống phản ánh nền văn hóa vùng miền và 

phong tục, tập quán sống của một dân tộc, một tộc người. Vùng 
văn hóa để chỉ một không gian có những tương đồng về hoàn 
cảnh tự nhiên, dân cư sinh sống… Ở đó từ lâu đã có những mối 
quan hệ về nguồn gốc và lịch sử, có sự tương đồng về trình độ 
phát triển kinh tế - xã hội, giữa các cộng đồng cùng địa vực đã 
diễn ra giao lưu, ảnh hưởng văn hóa qua lại. Vì vậy, trong vùng 
đã hình thành những đặc trưng chung, thể hiện trong sinh hoạt 
văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của cư dân, có thể phân 
biệt với vùng văn hóa khác.

Việt Nam có tới 6 vùng văn hóa đó là: Vùng văn hoá Tây Bắc, 
vùng văn hóa Việt Bắc, vùng văn hóa châu thổ Bắc bộ, vùng văn 
hóa Trung bộ, vùng văn hóa Tây Nguyên, vùng văn hóa Nam bộ.

Bên cạnh các vùng văn hóa trên, Việt Nam với 54 dân tộc 
anh em, mỗi dân tộc lại có một kiến trúc truyền thống riêng. 
Nhà của mỗi dân tộc có những nét đặc trưng, thể hiện văn 
hóa, tập quán sống của một tộc người, được gìn giữ suốt 
nhiều thế kỷ.

Nước ta có đặc điểm phân bố dân cư không đồng đều giữa 
các vùng miền trên toàn lãnh thổ và có sự chênh lệch lớn trong 
phân bố định cư dân cư giữa thành thị, vùng đồng bằng (26%) 
và nông thôn, vùng miền núi (74%). Nguyên nhân do thành thị 
và các vùng đồng bằng có điều kiện sống thuận lợi hơn, ngược 
lại vùng núi điều kiện sống khó khăn hơn.

Nhận định về kiến trúc đậm bản sắc văn hóa dân tộc và kiến 
trúc truyền thống tại Việt Nam. Trải qua chiều dài lịch sử, trên cơ 
sở điều kiện tự nhiên, trình độ khoa học công nghệ, văn hóa và 
tập quán sinh hoạt, sản xuất... mà mỗi tộc người đã có những 
sự tiếp thu, ảnh hưởng, chắt lọc, đúc kết để tạo nên sự lựa chọn 
riêng về mô hình ở (nhà ở, công trình công cộng, công trình sinh 
hoạt cộng đồng...) cho cộng đồng dân tộc của mình. Và theo 
thời gian các mô hình ở này ngày càng được hoàn thiện, phù 
hợp hơn với cuộc sống thời đại, nó trở thành những vật thể 

(*)Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia
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kiến trúc mang tính biểu tượng của mỗi dân tộc, và đó chính là 
sản phẩm của kiến trúc đậm bản sắc văn hóa dân tộc, kiến trúc 
truyền thống dân tộc.

Theo KTS Hồ Thế Vinh, “Khái niệm bản sắc kiến trúc lâu nay 
thường được lý giải và nhìn nhận theo kiểu tinh thần luận”. Trong 
những năm qua, đã có nhiều nghiên cứu về kiến trúc phù hợp 
với các điều kiện tại Việt Nam, nhưng đa phần với cách tiếp cận 
về thống kê, đánh giá số học về điều kiện tự nhiên (khí hậu, địa 
hình...), cơ cấu sử dụng đất, cấp các loại công trình xây dựng..., 
Những nghiên cứu này chưa đủ để bảo tồn và phát triển được 
cái gọi là “bản sắc kiến trúc dân tộc”.

Cần phải có cách nhìn nhận lại phương pháp, lộ trình ưu tiên 
đề thực hiện công việc này một cách nghiêm túc, nhất quán 
và bài bản hơn. Cũng theo KTS Hồ Thế Vinh, “Tiếp cận bản sắc 
kiến trúc trước hết còn là phân xuất ra được những nét tiêu biểu 
tạo thành phong cách đặc trưng của một khu vực, một đô thị 
và được biểu hiện cụ thể thành những thành tựu kiến trúc của 
một khu vực hay đô thị đó, trên cơ sở phân tích các giá trị đặc 
trưng của vùng, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên địa 
phương và tiềm thức văn hoá kiến trúc địa phương; đồng thời 
kết hợp với các giá trị kiến trúc truyền thống để tìm kiếm và tạo 
dựng cho đô thị có nét riêng khác biệt so với các vùng khác...”.

Nghiên cứu, tìm hiểu bản sắc kiến trúc của từng vùng, từng 
địa phương là một công việc phức tạp, nhưng hết sức cần thiết. 
Trong thời đại hội nhập, bản sắc có thể đóng vai trò điều tiết 
sự phát triển kiến trúc, nhưng bản sắc kiến trúc cũng sẽ là một 
động lực phát triển kinh tế, giới thiệu bản sắc văn hóa...

Khám phá những ngôi nhà truyền thống của các dân tộc của 
Việt Nam giúp chúng ta có thêm nhiều hiểu biết về kiến trúc và 
văn hóa của người dân tộc. Chính những ngôi nhà này đã làm 
nên một phần văn hóa Việt Nam và có thể đưa ra một số nhận 
định sau:

Những ngôi nhà truyền thống được tạo nên từ các sản phẩm 
của thiên nhiên vì vậy nó gần gũi với con người - là nguồn cấp 
dưỡng khí trong lành phục vụ sức khỏe con người; tạo lập tiện 

nghi sống tốt cho người dân, sống thân thiện với môi trường; 
không gây ra ảnh hưởng bất lợi đến sinh thái tự nhiên. 

Hiện có 2 hướng phát triển nhà ở nông thôn ở các vùng 
miền Việt Nam: Thứ nhất, người dân có điều kiện kinh tế cố 
gắng giữ gìn ngôi nhà truyền thống nhằm mục đích thờ cúng 
tổ tiên, nghỉ ngơi, lưu giữ vốn quý của cha ông...; Thứ hai, không 
gian kiến trúc biến đổi sang gia đình nhỏ với khuôn viên ngày 
càng thu hẹp, chia lô để bán hoặc chia cho các con từ khu đất 
cha ông, như dạng nhà “ống” tại các đô thị cổ, xuất hiện các dãy 
nhà “phố làng" tại nông thôn, làm thay đổi cơ bản không gian 
truyền thống và nếu không can thiệp thì nó vẫn biến đổi, sẽ đi 
chệch hướng, phá vỡ cấu trúc môi trường tự nhiên, ảnh hưởng 
đến bản sắc văn hóa kiến trúc truyền thống.

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP
Để tạo dựng diện mạo kiến trúc đô thị và nông thôn Việt 

Nam mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và kiến trúc các vùng 
miền phải kế thừa hiệu quả các giá trị của kiến trúc truyền thống, 
xin đề xuất các giải pháp sau:

Về công tác quản lý Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý phát triển kiến trúc Việt Nam thông qua hệ thống công 
cụ quản lý. Xác định công tác bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị 
di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng. Cần tăng cường công tác nghiên cứu 
khoa học về các giá trị cảnh quan thiên nhiên nổi trội, mô hình 
định cư và sinh sống, sản xuất của các tộc người trong một khu 
vực cụ thể, nhằm tạo lập hệ thống dữ liệu khoa học tốt phục vụ 
công tác quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, thiết kế công 
trình phù hợp với kiến trúc và văn hóa truyền thống khu vực 
và từng tộc người. Tăng cường công tác nghiên cứu cơ bản và 
tạo ra các sản phẩm khoa học chất lượng về lịch sử hình thành 
và phát triển kiến trúc truyền thống Việt Nam qua các thời kỳ, 
của mỗi tộc người, mỗi vùng miền trong giai đoạn cận đại. Thực 
hiện tốt công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa 
vật thể và phí vật thể tại địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên 
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truyền, quảng bá, phổ biến và thực hiện có hiệu quả tinh thần 
Nghị quyết Trung ương V khóa VIII của Đảng về “xây dựng văn 
hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”. Cần bảo tồn phát huy 
nghề và làng nghề, lễ hội truyền thống, các mô hình sản xuất 
kinh doanh gắn với công trình kiến trúc truyền thống cần bảo 
tồn và giữ gìn thành di sản kiến trúc. Chú trọng tôn vinh các 
nghiên cứu, phát hiện các giá trị kiến trúc truyền thống và công 
trình kiến trúc hiện đại mang dấu ấn truyền thống đặc sắc. Phát 
triển công tác lý luận phê bình kiến trúc, trong đó chú trọng xây 
dựng đội ngũ lý luận phê bình kiến trúc, cơ sở lý luận phê bình 
kiến trúc Việt Nam.

Về công tác đào tạo và phát triển nghề  nghiệp. Coi trọng 
công tác đào tạo cho học sinh, sinh viên… từ việc soạn thảo, 
ban hành các giáo trình giảng dạy phù hợp với từng cấp học về 
các kiến thức cơ bản về văn hóa, tập quán của các vùng miền, 
mô hình định cư và kiến trúc nhà các dân tộc Việt Nam. Đảm 
bảo cho sinh viên đại học chuyên ngành kiến trúc phải nắm bắt, 
hiểu sâu rộng và kỹ về các nguyên tắc chính tạo nên mô hình 
định cư, sản xuất và kiến trúc, cấu tạo và kỹ thuật xây dựng, kiến 
trúc nhà của các dân tộc Việt Nam.

Có chương trình, kế hoạch và chính sách tốt để đào tạo, 
nâng cao năng lực chuyên môn, hiểu biết cho các cấp cán bộ 
quản lý, đặc biệt quan tâm phát triển nguồn cán bộ là người 
dân tộc; có kế hoạch sử dụng các học sinh, sinh viên dân tộc đã 
tốt nghiệp các trường chuyên ngành kiến trúc khi ra trường đề 
họ được về phục vụ chính đồng bảo mình. Coi trọng đào tạo 
nguồn nhân lực kiến trúc, trong đó có đào tạo phát triển nghề 
nghiệp (thường xuyên, liên tục) thông qua quy trình hành nghề, 
quản lý hành nghề và nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, hành 
nghề kiến trúc Việt Nam.

Tăng cường, đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa 
học kỹ thuật, giao lưu, hợp tác trong nước với các địa phương và 
hợp tác quốc tế trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản 
văn hóa dân tộc. Chủ động và tích cực tham gia với các tổ chức 
quốc tế trong các hiệp định công nhận lẫn nhau, về các nghĩa 

vụ và hoạt động dịch vụ kiến trúc, các hoạt động chuyên môn;
Đẩy mạnh và thường xuyên, tăng cường vai trò xã hội của 

công tác lý luận và phê bình kiến trúc Việt Nam. Lây yếu tố, vai 
trò của lý luận và phê bình kiến trúc làm nền tảng để dẫn dắt, 
định hướng cho phát triển Kiến trúc Việt Nam đậm đà bản sắc 
và hiện đại.

Hoàn thiện môi trường hành nghề kiến trúc và nâng cao thu 
nhập cho các kiến trúc sư đề làm động lực cho sáng tác kiến trúc 
theo xu hướng tiệm cận với thông lệ quốc tế. Xây dựng đồng bộ 
hệ thống chính sách phát triển kiến trúc và đội ngũ kiến trúc sư 
Việt Nam, quản lý kiến trúc, quản lý hành nghề kiến trúc, chế độ 
đãi ngộ và bảo hộ quyền tác giả.

Có giải pháp truyền thông cho các hoạt động kiến trúc theo 
hướng đồng bộ, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về 
nghề kiến trúc, tôn vinh con người và tác phẩm kiến trúc, xây 
dựng năng lượng lành mạnh và tích cực hoạt động sáng tác 
kiến trúc Việt Nam hiện đại và giàu bản sắc.

Trong sự phát triển của kiến trúc nước nhà, đặc biệt là trong 
thời đại mới, chúng ta đứng trước cơ hội mới khi tạo dựng sự 
phát triển bền vững của nền kiến trúc Việt Nam, nên có những 
kế thừa bản sắc dân tộc và tư tưởng mới táo bạo, nhưng phải 
tuân thủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển 
kiến trúc truyền thống Việt Nam, để kiến trúc thực sự đi vào đời 
sống và được xã hội đón nhận.

Các giải pháp tạo dựng diện mạo kiến trúc đô thị và nông 
thôn Việt Nam mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và kiến 
trúc vùng miền phải kế thừa hiệu quả các giá trị của kiến trúc 
truyền thống. Nếu không sớm thực hiện phương pháp tiếp 
cận nhằm tạo ra một bản sắc riêng, thì kiến trúc, quy hoạch ở 
các đô thị và các khu vực nông thôn sẽ dần bị lẫn lộn, không 
còn tính truyền thống. Do vậy, việc tạo dựng mô hình quy 
hoạch riêng trong mỗi đồ án, hình thái riêng cho các công 
trình kiến trúc cho từng vùng miền là một việc làm cần thiết 
để trong tương lai, các đô thị và các khu vực nông thôn phát 
triển hoàn hảo.v

Làng cổ Đường Lâm
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> THS.KTS HỒ CHÍ QUANG

ĐẶT VẤN ĐỀ
Với mục tiêu đưa đất nước phát triển bển vững, một trong 

các quan điểm chỉ đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là ứng dụng 
mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu 
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực 
mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững. Tại phần Định 
hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 nêu rõ “Đẩy 
mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền 
tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo” và “Thúc đẩy 
nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng 
điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng 
theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực 
so với khu vực và thế giới”. [1]

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình Chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại 
Quyết định số 749/QĐ-TTg. Theo đó, đến năm 2030 Việt Nam 
trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong 
thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, 
toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức 
sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an 
toàn, nhân văn, rộng khắp. Mỗi cơ quan, tổ chức và cả quốc 
gia cần tận dụng tối đa cơ hội để phát triển Chính phủ số, 
kinh tế số, xã hội số, trong đó, việc xác định sớm lộ trình và 
đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng 
lĩnh vực, từng địa phương có ý nghĩa sống còn, là cơ hội để 

phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương và nâng cao thứ 
hạng quốc gia. Đi nhanh, đi trước giúp dễ thu hút nguồn lực. 
Nếu đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã trở thành xu hướng 
phổ biến thì nguồn lực trở nên khan hiếm, cơ hội sẽ ít đi, sẽ 
bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Ngày 31/7/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành 
Quyết định số 1004/QĐ-BXD về việc phê duyệt “Kế hoạch 
Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, định 
hướng đến năm 2030”.

Có thể nói, việc gắn đưa chủ trương chuyển đổi số vào 
định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam tới 2030 và tầm 
nhìn 2050 vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là yêu cầu hết sức 
cấp thiết đối với ngành Xây dựng nói chung và hoạt động 
kiến trúc nói riêng để hướng tới mục tiêu 2030 Việt Nam “là 
nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại”. Để thực hiện 
chủ trương của Đảng và Chính phủ cần cụ thể hóa, làm rõ các 
yêu cầu đặt ra với nền kiến trúc từ đó xây dựng định hướng 
phù hợp điều kiện Việt Nam và đảm bảo phát triển bền vững.

ĐÔI NÉT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Những năm cuối thế kỷ 20, thế giới biến đổi kỳ diệu nhờ 

công nghệ chế tạo máy tính và phát triển mạnh mẽ hệ thống 
IT (Information technology) cũng như các sản phẩm khác đi 
kèm. Thập kỷ từ 1990, việc phát triển của công nghệ World 
Wide Web đã làm cho ngay cả những người không chuyên 
nghiệp cũng có thể sử dụng internet. Một trong những 
thành tựu lớn lao của internet là tạo ra thế giới phẳng trên xu 
thế toàn cầu hóa, bình đẳng về thông tin và cung cấp tri thức 
cho nhân loại. Đồng thời trong ngành công nghệ điện tử các 
chip xử lý của máy tính cũng liên tục được nghiên cứu phát 
triển tốc độ xử lý không ngừng. Định luật Moore: “Số lượng 

Chuyển đổi số và định hướng phát triển 
kiến trúc Việt Nam
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transistor trên mỗi đơn vị inch vuông sẽ tăng lên gấp đôi sau 
mỗi 24 tháng” [1] lý giải vì sao nhà sản xuất phần cứng các 
máy tính có thể giảm giá thành trong khi vẫn tiếp tục nâng 
cao hiệu suất của phần cứng máy tính.

Công nghệ truyền phát vệ tinh (Satellite Technology) vốn 
dùng trong quân sự nay đã được dân sự hóa và phủ sóng 
toàn cầu, tạo các netwwork tới những miền xa xôi hẻo lánh 
nhất của thế giới kết nối mọi thứ với nhau thông qua các máy 
tính và sever, trạm máy chủ đa quốc gia, hoặc các trí tuệ nhân 
tạo ảo AI (Artificial Intelligence) xử lý mọi việc khiến cho tư 
duy truyền thống phát triển kinh tế, xã hội cho đến  lĩnh vực 
chính trị như điều hành chính phủ điện tử, bầu cử… đều thay 
đổi, và như vậy bắt đầu cuộc cách mạng 4.0 và công cuộc 
chuyển đổi số trên toàn cầu.

Do phát triển nhanh nên “Chuyển đổi số” chưa có một 
định nghĩa chung.  Tham khảo quốc tế, với Tech Republic - 
Tạp chí trực tuyến, cộng đồng xã hội dành cho các chuyên 
gia công nghệ thông tin, khái niệm chuyển đổi số là “cách sử 
dụng công nghệ để thực hiện lại quy trình sao cho hiệu quả 
hơn hoặc hiệu quả hơn” [2]. Với hãng Microsoft: “chuyển đổi 
số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, 
dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới” [3]. 

Ở Việt Nam, FPT và một số doanh nghiệp IT hàng đầu thì 
quan điểm chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp là quá 
trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số 
bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), 
Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân 
tạo AI... thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình 
làm việc, văn hóa tổ chức [4].

Theo tác giả, Chuyển đổi số là sử dụng công nghệ để phát 
triển các cấu trúc hạ tầng mới và điều chỉnh các mối quan 

hệ thượng tầng cũ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, 
không chỉ với phương thức sản xuất mà cả nhận thức của 
con người. Về tầm quan trọng có thể nói, tác động đến xã hội 
loài người như lịch sử đã ghi nhận bước chuyển thời kỳ đồ đá 
chuyển sang đồ đồng, đồ sắt…

Rõ ràng, Việt Nam đang đứng trước thử thách về đổi mới 
và cơ hội vô cùng to lớn để phát triển nhanh, trở thành cường 
quốc thông qua chuyển đổi số bước thẳng vào xã hội hậu 
công nghiệp [5], khi mà nguồn lực chủ yếu sẽ là tri thức, cơ 
sở dữ liệu là tư bản và tài nguyên của nền kinh tế. Kinh tế thế 
giới sẽ đổi mới do được thay đổi cơ bản về cấu trúc các mối 
tương tác giữa kinh tế và xã hội. Các chương trình phần mềm 
đã điều khiển hoặc quản lý điều tiết không chỉ công nghiệp 
và thương mại (trong đó có lĩnh vực kiến trúc- xây dựng) mà 
cả giải trí, báo chí, giáo dục, lẫn chính trị và quốc phòng. 

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI KIẾN TRÚC 
Kiến trúc là nghệ thuật và khoa học, kỹ thuật về tổ chức 

không gian, tạo lập môi trường sống bền vững đáp ứng nhu 
cầu của con người và xã hội [6]. Do đó khi nền khoa học kỹ 
thuật và kinh tế, xã hội trên toàn cầu cùng chuyển đổi cơ cấu, 
hình thành các cấu trúc mới thì đương nhiên kiến trúc phải 
chuyển đổi để đáp ứng “Công nghệ định hình kinh tế, và kinh 
tế định hình xã hội” [7]. Để tạo lập môi trường sống bền vững 
thì kiến trúc phải được định hình phát triển hài hòa giữa phát 
triển kinh tế, văn hóa và môi trường. 

Phát triển kiến trúc với tiến bộ công nghệ không chỉ đơn 
giản bởi các tiến bộ trong khoa học và kỹ thuật, mà quan 
trọng hơn còn bởi ảnh hưởng của công nghệ tới thị trường 
cạnh tranh, để các phương thức sản xuất và tiêu thụ hiệu 
quả hơn sẽ thắng được các phương thức khác. Ngày nay, 
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chuyển đổi số tạo sự gắn kết với “các cộng đồng ảo” thay vì 
các cộng đồng hành nghề thực, nhưng vẫn có thể tạo ra kết 
quả thật trong hoạt động kiến trúc, xây dựng công trình. Các 
chương trình phần mềm đã điều khiển hoặc quản lý điều tiết 
không chỉ phát triển công nghiệp và thương mại mà cả giải 
trí, báo chí, giáo dục, lẫn chính trị và quốc phòng. Phát triển 
kiến trúc của tương lai cũng thể không nằm ngoài xu thế 
này với những đô thị - công trình thông minh, hệ thống BIM, 
hệ thống quản lý công trình kiến trúc tiết kiệm năng lượng, 
giảm khí thải, bảo vệ môi trường.v.v..

Trong lĩnh vực sáng tác kiến trúc, với các AI để tính toán 
kết cấu và thích ứng khí hậu và công nghệ in 3D sẽ phá bỏ 
các rào cản về kỹ thuật xây dựng dẫn đến kiến trúc sư có thể 
sáng tạo các công trình kiến trúc độc đáo không giới hạn 
hoặc thế giới nhân sinh quan con người thay đổi về quan 
điểm kiến trúc đô thị.

 Với kết nối vạn vật và hệ thống AI các nhà quản lý có 
thể quản lý, giám sát các hệ thống quy hoạch, kiến trúc về 
đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn, pháp luật hoặc đánh giá về 
bản quyền tác giả. Việc cấp phép, phê duyệt sẽ thực hiện bởi 
Chính phủ điện tử và các dịch vụ công diện tử.

CÁC YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KIẾN 
TRÚC ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thứ nhất là, phải thay đổi quan điểm hiên nay về chuyển 
đổi số - Digital tranformation là thay đổi và phát triển các cấu 
trúc phát triển kinh tế mới chứ không phải là việc số hóa dữ 
liệu - Digitization sang định dạng kỹ thuật số, chuyển đổi 
thuần túy thông tin tương tự sang kỹ thuật số từ dữ liệu và 
tài liệu hiện có để lưu trữ và sử dụng. Số hóa chỉ là một phần 
trong nội dung cần làm để chuyển đổi số [8].

Số hóa (Digitization): Là quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi 
các hệ thống thường sang hệ thống kỹ thuật số (như việc 
chuyển từ tài liệu số sang file mềm trên máy tính, số hóa 
truyền hình chuyển từ analog sang phát sóng kỹ thuật…).  Số 

hóa giúp việc tìm kiếm và chia sẻ thông tin trở nên dễ dàng 
hơn, nhưng cách thức mà các doanh nghiệp sử dụng các bản 
ghi kỹ thuật số mới của họ phần lớn bắt chước các phương 
pháp tương tự cũ. Số hóa là một phần của quá trình chuyển 
đổi số

Chuyển đổi số (Digital Transformation): Là sự tích hợp đầy 
đủ các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một 
doanh nghiệp, ứng dụng các công nghệ để thay đổi cách 
thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến những giá trị 
mới cho khách hàng của cơ quan, tổ chức. Chuyển đổi số dựa 
trên những ứng dụng công nghệ mới (Big Data), Internet vạn 
vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)…. Để thay đổi phương 
thức điều hành, lãnh đạo, quy trình thực hiện, văn hóa của cơ 
quan, tổ chức.

Thứ hai là, gắn chuyển đổi số trong hoạt động kiến trúc 
với một số ngành, lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên chuyển 
đổi số trước, cần xác định các liên kết chuỗi giá trị giữa hoạt 
động kiến trúc với các ngành, lĩnh vực để phục vụ và cung 
cấp các sản phẩm giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã 
hội với các định hướng tương lai sau: 

Với lĩnh vực y tế.  Ngành Y tế sẽ phát triển nền tảng hỗ trợ 
khám, chữa bệnh từ xa, đơn thuốc điện tử cho người dân, để 
hỗ trợ người dân được khám, chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải 
các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây 
nhiễm chéo. 

Nhiệm vụ đặt ra với Kiến trúc phải điều chỉnh, đổi mới các 
quy chuẩn, tiêu chuẩn về công trình kiến trúc để xây dựng 
và từng bước hình thành hệ thống bênh viện, nghiên cứu 
và cơ sở chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các 
công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính, giảm 
tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh;xây 
dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ 
số, tích hợp thông tin, dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu quốc 
gia về y tế. 
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Với lĩnh vực giáo dục. Ngành Giáo dục sẽ phát triển nền 
tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số 
trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, 
giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy 
và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Kiến trúc 
phải theo kịp các thay đổi để xây dựng, quy hoạch kiến trúc 
các công trình đáp ứng công nghệ mới. Hơn nữa việc học 
tập, đào tạo Kiến trúc sư  cán bộ quản lý kiến trúc cũng thay 
đổi theo công nghệ 3D, BIM và internet vạn vật.

Với thương mại, tài chính - ngân hàng. Tương lai Việt Nam 
sẽ xây dựng hệ thống thương mại điện tử, tài chính điện tử và 
thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, bền vững. Triển khai 
ứng dụng toàn diện công nghệ số trong các ngành thuế, hải 
quan, kho bạc, chứng khoán. Doanh nghiệp hoạt động Kiến 
trúc phải đáp ứng các cách chuyển đổi. Việc gia công thiết 
kế và sáng tác sẽ kết nối toàn cầu, hội nhập chung trong hệ 
thống công nghiệp văn hóa kiến trúc thế giới. Kiến trúc sư 
Việt Nam phải nâng cao năng lực và thay đổi lề lối làm việc, 
đảm bảo chuẩn hóa, nắm vững quy chuẩn kiến trúc - xây 
dựng các nước và dặc biệt am hiểu pháp luật thương mại, 
quyền sở hữu trí tệ… của quốc tế.

Với lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Tương lai chuyển 
đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp theo hướng chú 
trọng phát triển các trụ cột xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ 
chức thông minh, xây dựng nhà máy thông minh, vận hành 
thông minh, tạo ra các sản phẩm thông minh, xây dựng dịch 
vụ về dữ liệu và phát triển kỹ năng số cho người lao động. Do 
đó nền kiến trúc Việt Nam phải đổi mới để đáp ứng các yêu 
cầu trên.

Phát triển hệ thống đô thị thông minh. Đô thị thông minh 
và các tòa nhà thông minh công nghệ tiên tiến sẽ được phát 
triển với các tiêu chí bền vững và tiên tiến rất cụ thể không 
chỉ là phong trào khẩu hiệu. Do đó, xây dựng hệ tiêu chí vả 
quản lý có hiệu quả cũng là vấn đề hàng đầu đối với nền kiến 
trúc trong các đô thị thông minh.

Thứ ba là, cần xây dựng và điều chỉnh thể chế, các văn 
bản pháp luật về xây dựng kiến trúc phù hợp thời đại công 
nghệ số và hội nhập quốc tế trên nguyên tắc thể chế đồng 
hành cùng phát triển kinh tế số, các cấu trúc mới. Chính phủ 
kiến tạo thể chế, chính sách nhằm sẵn sàng chấp nhận và 
thử nghiệm cấu trúc mới một cách có kiểm soát; hình thành 
văn hóa chấp nhận và thử nghiệm cái mới; làm điểm, làm 
nhanh, sau đó đánh giá và nhân rộng; thúc đẩy phát triển 
công nghiệp sáng tạo. Quản lý nhà nước hoạt động kiến trúc 
cần thực hiện các động lực mạnh mẽ về đáp ứng tiến trình 
phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

ĐỀ XUẤT TRONG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KIẾN 
TRÚC VIỆT NAM TỚI 2030

Trong quan điểm của Định hướng phát triển kiến trúc 
phải xác định: Phát triển nguồn nhân lực là then chốt, đào 
tạo nâng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; thúc đẩy đổi 
mới ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đặc biệt 
là việc chuyển đổi số trong hoạt động kiến trúc để tạo động 
lực mạnh mẽ cho nền kiến trúc Việt Nam phát triển nhanh và 

bền vững.
Về mục tiêu đối với quản lý hoạt động kiến trúc: Rà soát, 

đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật trong các lĩnh vực kiến trúc để đáp ứng yêu cầu điều 
chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình chuyển 
đổi số, khuyến khích đổi mới.

100% dịch vụ công trực tuyến quy hoạch kiến trúc mức 
độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác 
nhau, bao gồm cả thiết bị di động;

100% hồ sơ thiết kế kiến trúc và công việc liên quan tại 
cấp bộ, tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ 
công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ 
sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước 
được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông 
tin của cơ quan quản lý;

Phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ 
về kết nối và xử lý dữ liệu. Tổ chức xây dựng hệ thống cơ sở 
dự kiệu Big data nền tảng dữ liệu cho kiến trúc Việt Nam và 
được kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng 
khắp giữa các cơ quan nhà nước; mở dữ liệu cho các tổ chức, 
doanh nghiệp theo quy định an toàn thông tin Quốc gia.

Định hình cấu trúc văn phòng kiến trúc ảo, điện tử với các 
giao dịch, dịch vụ toàn cầu về dịch vụ concept design và về 
thiết kế kỹ thuật, gia công bản vẽ…

Để thực hiện Luật Kiến trúc: Về phát triển nền kiến trúc 
Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo tồn, kế thừa, 
phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống, tiếp thu chọn lọc 
tinh hoa văn hóa nhân loại đồng thời truyền bá kiến trúc Việt 
Nam ra thế giới. Cần: Xây dựng bảo tàng dự liệu, số hóa 3D 
tất các các công trình kiến trúc có giá trị di sản nghệ thuật 
kiến trúc truyền thống Việt Nam. Đáp ứng việc tuyên truyền, 
giảng dạy, truyền bá văn hóa và có thể phục dựng 100% 
bằng công nghệ 3D khi cần thiết. Kết nối và hệ thống hóa 
các công trình kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật thế giới dể tiếp 
thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Khuyến khích, cho phép sử 
dụng các công nghệ tiên tiến quy chuẩn quốc tế để dự báo, 
tính toán và thiết kế công trình kiến trúc.v

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]  “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam,” 2021. 
[2]  Gordon E. Moore,, “Cramming More Components onto Integrated Circuits,” 

Electronics Magazine, vol. 38 (8) , p. 114–117, 19 /4 /1965 . 
[3]  Techrepublic, “What is digital transformation,” [Online]. Available: https://

www.techrepublic.com/article/digital-transformation-a-cheat-sheet/.
[4]  microsoft., “Digital transformation, accelerated,” [Online]. Available: https://

www.microsoft.com/en-us/industry/digital-transformation.
[5]  Trương Gia Bình, “hội thảo “Global Digital Transformation”,” Hạ Long - Quảng 

Ninh, 4/2020. 
[6]  Daniel Bell, Khuôn khổ xã hội thông tin- The Coming of Post-industrial Society, 

NewYork: Basic Books, 1973. 
[7]  Thomas M.Siebel, Digital Tranformation, PACE, 2019. 
[8]  “fsivietnam.com.vn,” Số hóa và Chuyển đổi số, 31 8 2020. [Online]. Available: 

https://fsivietnam.com.vn/nham-lan-giua-so-hoa-va-chuyen-doi-so-khien-nhieu-
doanh-nghiep-ao-tuong-ve-nang-luc-21602/.



04.2021 ISSN 2734-988822

K I Ế N  T R Ú C  V I Ệ T  N A M  T R O N G  B Ố I  C Ả N H  M Ớ I

> TS.KTS NGUYỄN TẤT THẮNG*

KIẾN TRÚC VIỆT NAM CẦN THEO HƯỚNG PHÙ HỢP 
VỚI ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, VĂN HOÁ BẢN ĐỊA VÀ THỜI 
ĐẠI KỶ NGUYÊN CÔNG NGHỆ SỐ.

Theo dòng chảy của lịch sử, cùng với không gian bao 
trùm của văn hóa nhân loại, văn hóa của mỗi quốc gia - Kiến 
trúc là hiện thân không gian vật chất và tinh thần, nơi chất 
chứa các giá trị và kể cả là sự thất bại, minh chứng hùng hồn 
cho quá trình ra đời, phát triển, suy tàn... của mỗi chế độ xã 
hội, mỗi quốc gia, dân tộc. Mà thực chất, ở đó, chính là sự 

phản ánh các sự tiếp nối, tiếp biến, giao thoa, cộng hưởng... 
giữa Văn hóa vật chất, Văn hóa tinh thần và Văn hóa tổ chức 
xã hội. Đó cũng chính là sự phát triển theo dòng chảy của lịch 
sử, ở góc độ văn hóa, đi từ Văn hiến đến Văn hóa và Văn minh. 
Và rõ ràng, có thể khăng định, kiến trúc là một thành tố, đóng 
góp vào sự rực rỡ và phong phú của Văn hóa Việt Nam.

Để góp ý cho định hướng phát triển nền Kiến trúc Việt 
Nam khi Quyết định số 112/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ sắp hết hiệu lực, quả là công việc không hè dễ và 
đơn giản. Chúng đang đặt ra nhiều câu hỏi mà khó có thể trả 
lời khi các thể chế, chính sách... đang có những mâu thuẫn. 
Trước hết, Bộ Xây dựng, ngành Xây dựng, các tổ chức có liên 

Văn hóa kiến trúc trong 
dòng chảy của văn hóa Việt Nam

(*) Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Kiến trúc Quốc gia, Bộ Xây dựng

Tháp Landmark 81 (TP.HCM) ứng dụng nhiều loại công nghệ thiết kế và thi công tiên tiến lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam.
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quan... chưa có tổng kết, đánh giá việc thực thị Quyết định 
số 112/2002/QĐ-TTg về định hướng phát triển Kiến trúc Việt 
Nam đến năm 2020. Định hướng này đã được cụ thể hóa, kết 
nối hóa… với các hoạt động, kiến tạo cơ chế chính sách, văn 
bản quy phạm pháp luật ở các lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc, 
Xây dựng như thể nào? Hơn thế, chúng được tích hợp có tính 
quốc gia ở các lĩnh vực đòi hỏi cần có tính liên Bộ, ngành, địa 
phương như thế nào trong gần 20 năm qua, đặc biệt là trong 
quá trình hội nhập xây dựng và phát triển đất nước? Chưa có 
tổng kết, đánh giá, để nhìn nhận khoa học và khách quan, sẽ 
rất khó định hướng cho phát triển.

Luật Kiến trúc đã ra đời (năm 2019). Một luật định bao 
hàm nhiều vấn để có liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, mang 
tính lập pháp. Trong khi đó, định hướng cho phát triển nền 
Kiến trúc Việt Nam thường là hành pháp, lại đi sau. Vậy thì 
nên xem lại, có nên là “định hướng” cho một lộ trình dài 20 - 
30 năm. Trong khi xã hội luôn vận động, thay đổi lớn và bị chi 
phối bởi nhiều yếu tố như công nghệ, chuyền đổi số, thảm 
họa thiên tai, dịch bệnh... Hay nên xây dựng theo hình thức 
“chiến lược” với chu kỳ thời gian ngắn hơn nhưng vẫn năm 
trong định hướng với mục tiêu lâu dài? Định hướng có thể 
lâu dài hơn, trong khi chiến lược cho từng giai đoạn ngắn 
hạn lại cần cụ thể hơn. Chẳng hạn, nên có tổng kết, đánh giá 
phát triển kiến trúc từ khi thống nhất đất nước năm 1975 đến 
nay, cũng đã gần nửa thế kỷ. Việc nhận diện này hết sức quan 
trọng, là tiền đề rút ra những bài học, kinh nghiệm quý, để 
hoạch định phát triển tiếp nối.

Mỗi lĩnh vực, ngành hiện nay không thể phát triển đơn 
lẻ, cần phải có sự kết nối liên ngành. Việc định hướng cần có 
tính tích hợp các vấn đề từ tài nguyên, kinh tế - xã hội, văn 
hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực nào phát triển cũng cần đánh giá nền tảng hạ 
tầng, trong đó đặc biệt là nguồn dữ liệu được số hóa, công 
nghệ thiết bị, con người, tài nguyên, kinh tế - văn hóa - xã 
hội. Trong khi phần lớn các công trình xây dựng được đầu 
tư bằng ngân sách Nhà nước vẫn phải áp dụng Quy chuẩn - 
Tiêu chuẩn. Mà Quy chuẩn - Tiêu chuẩn là một hệ thống chưa 
hoàn chỉnh, hoàn thiện cùng các bộ luật khác, chưa nói đến 
tính hội nhập khu vực và quốc tế. Vậy định hướng phát triển 
kiến trúc sẽ như thế nào? Nhất là việc hợp tác và hội nhập 
quốc tế, đặc biệt là việc thừa nhận lẫn nhau về sản phẩm 
hàng hóa xây dựng thông qua hệ thông Quy chuẩn - Tiểu 
chuẩn, môi trường và thị trường của kiến trúc sư hành nghề 
trong và ngoài nước.

Với Việt Nam, là quốc gia có điều kiện tự nhiên, khí hậu 
khá khác biệt giữa các vùng miền, đặc biệt là bản sắc văn 
hóa địa phương. Việc định hướng có nên phân chia theo các 
sự khác biệt này hay không? Hay vẫn theo hướng giữa đô 
thị và nông thôn? Giữa miễn núi, trung du với đồng bằng và 
ven biển? Bởi phần lớn, các vùng miễn đều chứa các loại địa 
hình này, nhưng lại có sự khác biệt lớn về mọi phương diện. 
Cần phải làm rõ theo hướng nào? Cần theo hướng đa dạng 
nhưng trong sự thống nhất thông qua quản lý?

Không giống như một tác phẩm hội họa, người họa sỹ 
có thể tự do sáng tác và quyết định tác phẩm của mình cả ở 

nội dung lẫn giá trị. Kiến trúc, trái lại, một tác phẩm để đưa 
vào xây dựng lại phải qua rất nhiều khâu thẩm định, kiểm 
soát… Và do đó, định hướng trong sáng tác, hoạt động 
nghề nghiệp cần phải có sự liên quan đến vấn đề quan trí, 
dân trí… đi đôi với các cơ chế chính sách quản lý và quyên 
bảo hộ tác phẩm, tác giả... Có định hướng, chiến lược tốt 
và khả thi, nhưng quản lý, thực hiện, giám sát... không 
tốt, chắc chắn sẽ không có ý nghĩa, không thể đi đến đích 
mong muốn. Cần đòi hỏi định hướng phải song hành với 
các thể chế, quy định có tính pháp chế, cùng với năng lực 
quản lý của các cấp chính quyền đô thị, nông thôn, vùng 
miền... Đặc biệt là vấn đề nhận thức trong cộng đồng xã hội 
thông qua dân trí và trình độ quản lý thông qua quan trí. 
Lâu nay, chúng ta vẫn loay hoay đi tìm cái “bản sắc” trong 
kiến trúc mà vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Vẫn lấn cấn 
và gượng gạo giải quyết sự tương đồng và dị biệt giữa các 
cặp phạm trù có mối quan hệ biện chứng và đối lập, giữa 
Truyền thống và Hiện đại, Bảo tồn và Phát triển, Tiên tiến 
và Bản sắc. Tuy nhiên, nếu cứ thuần túy chỉ cổ súy cho cái 
cũ, thậm chí là vay mượn, sao chép máy móc... Trong khi 
thế giới đương đại đang dần mất đi sự cân bằng trong mối 
quan hệ giữa con người với tự nhiên. Ở đó, kiến trúc chẳng 
những đòi hỏi cần phải cân bằng được giữa sự tôn trọng 
và hài hòa với điều kiện tự nhiên, sắc thái văn hóa bản địa, 
mà còn phải tận dụng lợi thế của công nghệ và kỹ thuật số 
để hiện đại hóa hơn, có tính phòng thủ hơn, ứng phó được 
các thảm họa thiên tai từ tự nhiên, dịch bệnh... Bên cạnh đó, 
cần nhận thức rõ, bản sắc văn hóa trong kiến trúc, không 
chỉ thuần túy chỉ thể hiện thông qua kế thừa các giá trị văn 
hóa địa phương, vùng miền... Mà chính là ở hệ sinh thái tự 
nhiên, yêu tố vừa chi phối, tác động và làm nên, hun đúc 
nên các giá trị văn hóa bản địa. Lưu ý đến yếu tố này, cũng 
đồng thời, chính là mong muốn định hướng phát triển kiến 
trúc theo các xu thế nhân văn hiện nay như sinh thái, xanh, 
tiết kiệm năng lượng, bền vững... Nó cũng làm cân băng lại 
mối quan hệ giữa loài người với thế giới tự nhiên, kết nối và 
khắc phục các đứt gãy của các hệ sinh cảnh, các loài thực, 
động vật... do con người tạo ra trong quá trình chinh phục 
và kiến tạo. Giảm được xung đột, tránh được thảm họa do 
tự nhiên gây ra do mắt cân bằng hệ sinh thái.

Định hướng hay chiến lược, cũng cần phải toàn diện trên 
các phương diện khác nhau, đặc biệt là cần chú trọng công 
tác phản biện xã hội gắn với lĩnh vực lý luận và phê bình kiến 
trúc, để soi rọi, gọt giũa, nhận ra những khiếm khuyết cũng 
như cỗ vũ cho những thành công để tiếp bước phát triển. 
Bên cạnh đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực gắn với kỷ 
nguyên công nghệ số, hội nhập khu vực và quốc tế.

Qua phân tích như trên, thấy rõ, Kiến trúc Việt Nam cần 
nên theo định hướng “Phù hợp với Điều kiện tự nhiên, Văn 
hóa bản địa và Thời đại của Kỷ nguyên công nghệ số”. Đây là 
một định hướng có tính bao quát được tất cả các lĩnh vực, 
phương diện, chủ thể có liên quan. Vấn đề ở chỗ, nó cần phải 
được cụ thể hóa thông qua chiến lược ở từng thời điểm, lộ 
trình thời gian khác nhau và cân phải được xây dựng có tính 
liên Bộ, ngành, địa phương, vùng miền.v
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1. Kiến trúc là một loại hình nghệ thuật đặc thù. Đó là 
nghệ thuật tạo dựng không gian, môi trường sống cho 
con người. Từ một công trình kiến trúc cụ thể như ngôi 
nhà ở, nhà hát, bảo tàng, công viên…đến quy hoạch 

một điểm dân cư, một khu đô thị, một thành phố hay vùng 
lãnh thổ… Nghệ thuật kiến trúc gắn liền với lịch sử phát triển 
của nhân loại, kể từ thủa hồng hoang sống trong hang đá cho 
đến thời đại văn minh công nghiệp như ngày nay. Thế nhưng, 
không phải bất kỳ công trình xây cất nào cũng được gọi là kiến 
trúc. Bởi kiến trúc là nghệ thuật. Chính sự khác biệt này mới 
xuất hiện trong xã hội hai danh xưng: nhà xây dựng (người 
chuyên xây dựng công trình) và kiến trúc sư (người sáng tác 
kiểu nhà, công trình, quy hoạch đô thị…).

Là ngành nghệ thuật đặc thù, nên sản phẩm sáng tạo 
của kiến trúc sư (KTS) không giống sản phẩm sáng tạo của 
các ngành nghệ thuật khác. Người họa sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ… tạo 
ra tác phẩm bằng cảm hứng nghệ thuật cá nhân, ít chịu tác 
động bởi bất cứ một điều kiện khách quan nào. Tác phẩm 
sáng tạo của họ, được pháp luật bảo vệ (bằng luật bản quyền 
tác giả, tác phẩm). Và tác phẩm của họ cũng ít bị xâm hại nhất 
(trừ trường hợp phải biên tập trước khi in ấn, xuất bản, hay bị 
cấm lưu hành, thu hồi vì ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, trái 
với đạo lý, thuần phong mỹ tục, văn hóa của dân tộc, vi phạm 
pháp luật). Với kiến trúc thì lại khác. Sản phẩm kiến trúc, kết 
quả sáng tạo của KTS bị chi phối bởi rất nhiều chủ thể, từ 
nhà đầu tư (người đặt hàng) cho đến các cấp quản lý chuyên 
ngành. Mà đầu tiên là chủ đầu tư (tư nhân và nhà nước). Tác 
động của chủ đầu tư có khả năng làm biến đổi từng phần cho 
đến toàn bộ sản phẩm, từ công năng đến hình thức biểu hiện 

sáng tạo của KTS.
Kiến trúc là sự tổng hòa giữa nghệ thuật và khoa học, 

nên để trở thành KTS thì trước tiên phải có năng khiếu về 
mỹ thuật và phải được đào tạo trong các trường đại học kiến 
trúc. Nhưng cũng không phải ai có bằng KTS đều sáng tác 
kiến trúc. Phần lớn họ làm việc trong các lĩnh vực: nghiên 
cứu, giảng dậy, quản lý xây dựng, quản lý đô thị… Theo đánh 
giá của Hội KTS Việt Nam, chỉ khoảng 30% KTS trên cả nước 
là trực tiếp sáng tác kiến trúc. Tuy nhiên, lịch sử kiến trúc thế 
giới đã cho thấy, có những KTS nổi tiếng, như Tadao Ando, 
KTS lừng danh Nhật Bản, cây đại thụ của kiến trúc thế kỷ 20, 
đã khởi đầu sự nghiệp vinh quang của mình không phải từ 
trường đại học, mà từ nghề đấu võ, lái xe. Ở Việt Nam, các 
công trình kiến trúc truyền thống nổi tiếng, kho tàng văn hóa 
lịch sử của dân tộc như đình chùa, lăng tẩm, thành quách 
được xây dựng không phải do KTS, mà bởi ý chí của vua chúa 
và bàn tay tài hoa của các hiệp thợ, sức lao động bền bỉ của 
đời đời nhân dân lao động. 

2. Kiến trúc là biểu hiện của văn hóa. Hơn nữa, kiến trúc 
còn là tấm gương phản chiếu trung thực nhất của thời 
đại. Kiến trúc liên quan đến sự phát triển kinh tế -xã hội 

và nhiều ngành công nghiệp khác của đất nước. Vì thế, nhìn 
nhận, đánh giá kiến trúc là một công việc khó khăn, phải qua 
lăng kính đa chiều về văn hóa, lịch sử, xã hội học và cả kinh 
tế học. Còn muốn phê bình một tác phẩm kiến trúc, ngoài 
bản lĩnh, vốn kiến thức về văn hóa - xã hội và đạo đức làm 
nghề thì phải có lý luận về nghệ thuật kiến trúc. Từ trước đến 
nay, ở nước ta lý luận, phê bình kiến trúc chưa được quan 
tậm đúng mức. Trong các trường đào tạo KTS cũng không 
đào tạo người chuyên về nghiên cứu lý luận, phê bình kiến 

Đôi điều về kiến trúc Việt Nam
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trúc. Vì thế, so với đội ngũ hơn 20 ngàn KTS của cả nước thì 
số người làm phê bình kiến trúc quả là rất thưa vắng. Vào 
những năm 60 - 80 của thế kỷ trước, trên diễn đàn kiến trúc 
có tiếng nói phê bình uyên bác và sâu sắc của các KTS tài 
danh tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương, như Nguyễn 
Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Ngô Huy Quỳnh, Tạ Mỹ Duật… 
Đến cuối thập niên 80, bổ sung thêm các nhà nghiên cứu phê 
bình như Đặng Thai Hoàng, Tôn Đại, Trần Hùng, Nguyễn  Đức 
Thiềm, Ngô Thế Thi, Tam Lang… Đặc biệt là vào thời kỳ Đổi 
mới, nhiều KTS đã tham gia lĩnh vực gian nan này như ở phía 
Bắc có Hoàng Đạo Kính, Nguyễn Việt Châu, Nguyễn Bá Đang, 
Ngô Huy Giao, Nguyễn Quốc Thông, Nguyễn Hồng Thục, 
Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Trí Thành, Nguyễn Tất Thắng, 
Trần Thanh Bình, Doãn Minh Khôi, Nguyễn Nam… Ở phía 
Nam có Nguyễn Hữu Thái, Lưu Trọng Hải, Lê Quang Ninh, 
Nguyễn Khởi, Ngô Viết Nam Sơn, Nguyễn Văn Tất, Khương 
Văn Mười, Nguyễn Trường Lưu… Nhưng rất nhiều trong số 
đó không phải là các nhà lý luận phê bình chuyên nghiệp.

Công cuộc đổi mới với nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN và mở cửa, hội nhập quốc tế đã tạo điều kiện thuận 
lợi để kiến trúc phát triển sau hàng chục năm bị chiến tranh 
tàn phá và trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Đô thị 
hóa với tốc độ nhanh và trên diện rộng đã làm thay đổi diện 
mạo kiến trúc đất nước theo hướng văn minh, hiện đại. Một 
hệ thống đô thị được hình thành với hơn 850 đô thị cũ và 
mới. Hàng ngàn công trình kiến trúc hiện đại, quy mô lớn 
được xây dựng. Các khu đô thị mới với các chung cư cao tầng 
mang phong cách kiến trúc quốc tế, đầy đủ tiện nghi xuất 
hiện bên cạnh các khu nhà ở tập thể thấp tầng cũ kỹ, tiện 
nghi nghèo nàn xây dựng từ những năm 60 - 80, là hình ảnh 
tương phản sinh động cho sự đổi mới và phát triển. 

Đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế và sự phát triển đến 
chóng mặt của công nghệ thông tin đã làm thay đổi cơ bản tư 
duy và phương pháp luận sáng tác của KTS. Bên cạnh những 
điều kiện thuận lợi để tiếp cận và tiếp nhận những công nghệ 
thiết kế kiến trúc mới nhất, tiến bộ nhất của thế giới, thì họ 
cũng bị ngập chìm trong cái hỗn mang của các trường phái 
kiến trúc. Không kể hội chứng “đá rửa” từ miền Nam lan ra 
sau 1975, khoác cho kiến trúc mặt tiền cái áo xám xịt, thậm 
chí rêu mốc sau một thời gian sử dụng bởi khí hậu nóng ẩm 
khắc nghiệt của miền Bắc và lặng lẽ kết thúc vào những năm 
cuối thập niên 80, thì trong thời kỳ đổi mới, kiến trúc Việt Nam 
đã chứng kiến sự xuất hiện đến chóng mặt của các xu hướng 
mang tính tiêu cực như  “nhà chóp”, “nhại cổ”, “nhại kiến trúc 
cổ điển Pháp”, đến xu hướng kiến trúc mới, tiến bộ như “kiến 
trúc xanh”, “kiến trúc bền vững”. Thiếu lý luận, KTS Việt Nam đã 
rất lúng túng khi lựa chọn hướng sáng tác giữa cũ và mới, giữa 
truyền thống và hiện đại, giữa phong cách bản địa và phong 
cách quốc tế. Sự lười nhác trong sáng tạo cùng với tư tưởng 
sính ngoại quá mức đã tạo ra một lớp KTS sao chép, mà sản 
phẩm là những kiến trúc lai căng, hiện đại nửa vời, xa rời điều 
kiện tự nhiên và văn hóa của dân tộc. Nguy hại hơn, sự lúng 
túng, mất định hướng trong sáng tác đã làm cho bộ mặt kiến 
trúc nhiều đô thị của chúng ta trở nên hỗn độn, na ná nhau, 
miền núi cũng như miền đồng bằng, trở thành những bản sao 
3D vô hồn xa lạ, không bản sắc. Kiến trúc nông thôn truyền 
thống trước làn sóng đô thị hóa cưỡng bức đã và đang mất 
dần bản sắc, trở thành “nơi chứa rác thải” của văn minh đô thị. 
Biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn 
cầu đang gây ra những thảm họa cho loài người, trong đó có 
Việt Nam, đặt ra bao thách thức cho KTS khi tạo dựng không 
gian sống thích ứng, an toàn và bền vững. 

Công trình Dinh Độc lập đã được KTS Ngô ViếtThụ kết hợp khéo léo giữa phong cách kiến trúc hiện đại phương Tây 
với những giá trị truyền thống Á Đông.
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3. Phê bình kiến trúc có tác động sâu sắc đến xã hội, nó 
có thể trở thành tiền đề phát triển một xu hướng mới, 
khuyến khích tài năng. Nhưng không phải lúc nào tiếng 

nói này cũng nhận được sự đồng thuận. Năm 1992 một cuộc 
tranh luận nhằm bảo vệ công trình kiến trúc “Nhà Trăm mái” 
xây dựng trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngay cạnh Đồi Cù (TP 
Đà Lạt) của KTS Lữ Trúc Phương, diễn ra trên Tạp chí Kiến trúc 
của Hội KTS Việt Nam. Đây là tác phẩm sáng tác theo trường 
phái biểu hiện của Antonio Gaudi, với xu hướng “thiên nhiên 
hóa kiến trúc”, đang bị chính quyền tỉnh Lâm Đồng bắt phá 
bỏ, bởi theo họ, đó là thứ “kiến trúc kỳ dị, điên rồ”. Cùng với 
nhiều tiếng nói ủng hộ trong giới kiến trúc, PGS.KTS Trần 
Hùng, một nhà nghiên cứu có uy tín đã viện dẫn các luận cứ 
khoa học để minh chứng cho sự tồn tại của “Nhà Trăm mái”. 
Nhưng bài trả lời phỏng vấn của một vị PGS.KTS khác đang 
giữ trọng trách lúc đó, phê phán quyết liệt công trình này, đã 
thêm một “giọt nước làm tràn ly” để chính quyền Lâm Đồng 
củng cố quyết tâm của mình. Và tháng 10/1992, với lý do 
“không đảm bảo an toàn và vi phạm quy định xây dựng”, tác 
phẩm kiến trúc “Nhà Trăm mái” bị dỡ bỏ hoàn toàn, sau hai 
năm tồn tại, bất chấp sự phản đối của Hội KTS Việt Nam và 
công luận. Nhiều năm sau sự kiện “Nhà Trăm mái”, trong các 
cuộc hội thảo về lý luận phê bình kiến trúc, người ta vẫn chưa 
thôi tiếc nuối cho số phận hẩm hiu của tác giả và tác phẩm 
kiến trúc độc đáo này, cũng như tiếc cho ngành du lịch Đà Lạt 
đã mất đi một cỗ máy in tiền?! Khi hội chứng “nhà chóp” (vào 
thập niên 90), khởi đầu từ những biệt thự đắt giá và hoành 
tráng ở khu vực Quảng Bá, chung quanh Hồ Tây, làm khuynh 
đảo kiến trúc Hà Nội, thì xuất hiện bài phê bình có cái tên “Em 
ơi… Hà Nội chóp!” (nhại một ca từ trong ca khúc nổi tiếng về 
Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang) của nhà báo Phạm Thanh Hà 
đăng trên báo Nhân Dân, đã gây được sự chú ý của xã hội. Bài 
báo đã mở đầu cho hiện tượng các nhà báo không phải KTS, 
lấn sân sang lĩnh vực đánh giá kiến trúc. Nhiều trường hợp, 
qua phát hiện của báo chí, giới phê bình kiến trúc mới biết 
và lên tiếng?!

Nhận thức được sự quan trọng của công tác lý luận phê 
bình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kiến trúc dân 
tộc, những năm qua, Bộ Xây dựng, Viện Kiến trúc Quốc gia 
và Hội KTS Việt Nam đã kiên trì tổ chức nhiều cuộc hội thảo 
chuyên đề về lĩnh vực kiến trúc. Qua các hội thảo này và trên 
diễn đàn của truyền thông, như: Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Kiến 
trúc, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Kiến trúc và Đời sống… hay 
trên các trang báo điện tử, tiếng nói lý luận phê bình của giới 
KTS đã phần nào có tác dụng làm cho chính sách quản lý xây 
dựng trở nên cởi mở hơn, hạn chế những tiêu cực đang diễn ra 
trong đời sống kiến trúc. Dù còn nhiều hạn chế, nhưng có thể 
thấy rằng, phê bình kiến trúc đã được giới KTS và cộng đồng 
quan tâm, tiếng nói phản biện của KTS và Hội nghề nghiệp 
dần lan tỏa trong xã hội. Các kỳ Giải thưởng Kiến trúc Quốc 
gia (2 năm/lần), được Thủ tướng giao cho Bộ Xây dựng - Hội 
KTS Việt Nam - Bộ VHTT&DL phối hợp tổ chức (mà Hội KTS 
Việt Nam là cơ quan chủ trì) cũng đã chọn lựa ra hàng trăm 
tác phẩm - tác giả xuất sắc với mong muốn khuyến khích KTS 
sáng tác theo hướng hiện đại, nhân văn và bản sắc.

Thế giới ngày hôm nay là thế giới phẳng. Một thế giới 
mà dân tộc này có thể dễ dàng tiếp nhận văn hóa của dân 
tộc khác. Văn hóa bản địa được tôn vinh, hòa cùng văn hóa 
chung của nhân loại. Thế giới phẳng đặt ra cho chúng ta một 
thách thức lớn, đó là làm thế nào để giữ gìn và phát huy được 
bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa. Kiến trúc 
Việt Nam đang phát triển nhanh về số lượng, nhưng đã và 
đang đánh mất bản sắc của mình. Hội nhập quốc tế đem 
đến cho kiến trúc Việt Nam những cơ hội lớn để phát triển 
vươn lên cùng kiến trúc các nước trong khu vực và trên thế 
giới. Nhưng hội nhập quốc tế cũng đòi hỏi ở KTS Việt Nam 
một bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, để có khả năng miễn 
dịch trước những ảnh hưởng tiêu cực của kiến trúc ngoại lai, 
tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa của kiến trúc thế giới để ứng 
dụng sáng tạo vào phát triển nền kiến trúc Việt Nam hiện đại 
và bản sắc. Ngày hôm nay, hoạt động của KTS rất đa dạng 
với sự xuất hiện của hàng vạn tổ chức tư vấn thiết kế và văn 
phòng KTS. Có nhiều KTS say mê tham gia các kỳ thi tuyển 
Kiến trúc trong nước và quốc tế để khẳng định mình (thường 
ở hai đại đô thị là Sài Gòn và Hà Nội) thì cũng có rất nhiều, 
rất nhiều KTS đã, đang lặng lẽ cần mẫn và cả chịu đựng vượt 
qua những trở ngại (không đáng có) để góp phần tạo dựng 
không gian sống bình dị, nhỏ bé và kinh tế cho cộng đồng, 
cho người dân nơi mình đang sống. Hay gần đây, không ít 
KTS mới vào nghề cũng hồ hởi tham gia cung cấp sản phẩm 
cho chuỗi siêu thị bán bản vẽ đáp ứng yêu cầu có thực của 
người dân (và tất nhiên tiền bán bộ hồ sơ thiết kế là tiền 
thực). Nghĩ cho cùng, nghề KTS có sang trọng đến đâu thì 
sản phẩm làm ra (sáng tạo ra) cũng phải theo đơn đặt hàng 
của nhà đầu tư, hay của xã hội. Chẳng có một KTS nào lại 
“hâm hâm” ngồi nhà “ăn cơm vợ nấu” để tự sướng mà vẽ ra 
cái biệt thự, cái tòa chung cư cao vài chục tầng, cái nhà hát 
kiến trúc hiện đại, hay cái khu resort… chỉ để ngắm?! Thế cho 
nên, đừng “mơ mộng” nghĩ rằng cứ cái gì KTS vẽ ra (sáng tạo 
ra) đều là tác phẩm! Tư duy như thế để thấy rằng, công tác lý 
luận, phê bình kiến trúc truyền thống rất cần được đổi mới. 
Đại văn hào Goethe (Đức) có câu nói nổi tiếng “Mọi lý thuyết 
đều màu xám. Chỉ có cây đời mãi xanh tươi”. Vì thế, muốn 
lý luận phê bình kiến trúc phát triển, thì bản thân nó phải 
có hơi thở của đời sống, của thời đại, phải phản ánh được 
nhu cầu thực tế của mọi tầng lớp nhân dân (từ tỷ phú cho 
đến người dân bình thường…) thì mới có tác dụng vào định 
hướng sáng tác cho KTS.

4. Luật Kiến trúc đã bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động 
đầu tiên đến hành nghề của KTS và công tác quản lý 
kiến trúc. Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến 

2030 tầm nhìn 2050 cũng đang được Bộ Xây dựng hội thảo 
lấy ý kiến để hoàn chỉnh trình Thủ tướng phê duyệt. Chưa 
bao giờ kiến trúc nước nhà và KTS lại được quan tâm như lúc 
này. Đó là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao của giới 
KTS, Hội KTS trước xã hội, trước nhân dân, trước Tổ quốc. 

Và trước hết, phải chăng, đã đến lúc phải trả lời câu hỏi 
mà chúng ta mải miết tìm kiếm trong suốt mấy chục năm 
qua: “Đâu là bản sắc của kiến trúc Việt Nam hiện đại?”. v
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NHỮNG RÀNG BUỘC PHÁP LÝ PHỨC TẠP
Như chúng ta đã biết, một dự án đầu tư phát triển bất 

động sản nói chung bao giờ cũng bị ràng buộc bởi những 
rào cản pháp lý hết sức phức tạp và việc đầu tư phát triển dự 
án xây dựng nhà ở thương mại nói riêng cũng không phải 
là ngoại lệ. Do vậy, những hiểu biết về một quy trình pháp 
lý minh bạch với đầy đủ các thủ tục được dẫn dắt theo một 
trình tự rõ ràng dành cho việc đầu tư phát triển một dự án xây 
dựng nhà ở thương mại luôn là một nhu cầu đòi hỏi chính 
đáng và thiết thực đối với tất cả các nhà đầu tư đã, đang và sẽ 
tham gia vào các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, 
kinh doanh bất động sản nhà ở thương mại hiện nay.  

Có một thực tế rằng, quy trình pháp lý dành cho đối tượng 
nhà ở thương mại không nằm gọn trong bất kỳ một văn bản 
pháp luật hướng dẫn cụ thể nào mà là một sự tổng hợp của 
hàng loạt các văn bản pháp luật đan xen, chồng chéo nhau 
để cùng điều chỉnh cho một dự án xây dựng nhà ở thương 
mại. Nhắc tới vấn đề này chúng ta phải kể đến: Pháp luật 
về đầu tư; pháp luật về doanh nghiệp; pháp luật về nhà ở; 
pháp luật về đất đai; pháp luật về xây dựng; pháp luật về quy 
hoạch đô thị; pháp luật về kiến trúc; pháp luật về bảo vệ môi 
trường; pháp luật về đấu giá; pháp luật về đấu thầu; pháp luật 
về kinh doanh bất động sản; pháp luật về thuế; pháp luật về 
bảo hiểm; pháp luật về lao động; pháp luật về dân sự; pháp 
luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Có những quy định còn thiếu hoặc đã có nhưng không 
rõ ràng, còn mâu thuẫn do luật này đá luật kia đã tạo nên 
những sự chồng chéo, khó hiểu về sự chuyển tiếp và kết nối 
giữa các thủ tục lại với nhau theo một trình tự khoa học, hợp 
lý nhằm hướng đến một quy trình pháp lý thống nhất, khép 
kín. Chính những kẽ hở bất cập này đã thực sự gây khó khăn 
cho các nhà đầu tư phát triển dự án xây dựng nhà ở thương 
mại cảm thấy vô cùng bất an, lúng túng trong việc nên hiểu 
thế nào cho đúng để trong quá trình tổ chức triển khai thực 
hiện dự án kiểm soát được các mục tiêu và hiệu quả kinh tế 
đã đề ra, cũng như việc giảm thiểu được nhiều rủi ro nhất.

Quy trình pháp lý đầu tư phát triển 
dự án nhà ở thương mại
> AN NHIÊN

“Quy trình pháp lý đầu tư phát triển dự án nhà ở 
thương mại” là một trong hai ấn bản có cùng một 
tác giả Luật sư Trần Thanh Tiến do NXB Xây dựng 
xuất bản và cũng là 2 cuốn sách bán chạy nhất 
hiện nay của NXB này.

ĐƠN GIẢN HÓA NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ PHỨC TẠP
Xuyên suốt cuốn sách “Quy trình pháp lý đầu tư phát triển 

dự án nhà ở thương mại” là sự kết hợp những quy định pháp 
luật cùng với những kinh nghiệm thực tiễn công việc được 
trải nghiệm, tích lũy trong suốt quá trình trực tiếp tham gia 
hành nghề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của tác giả. 

Luật sư Trần Thanh Tiến đã biên soạn lại cuốn sách theo 
cách cơ bản nhất, dễ dàng tiếp cận nhất, đơn giản hóa nhất 
những vấn đề pháp lý phức tạp và thích hợp nhất cho một 
quy trình pháp lý đầu tư phát triển dự án xây dựng nhà ở 
thương mại từ giai đoạn bắt đầu cho đến khi kết thúc dự án 
để đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng và triển khai kinh 
doanh.

Cuốn sách này sẽ giúp cho bạn đọc có thêm những kiến 
thức pháp lý bổ ích và có cách nhìn mới mẻ để làm nền tảng 
cơ sở cho việc tiếp cận và tự đưa ra những quyết định của 
chính mình trong giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan 
đến lĩnh vực bất động sản, nhà ở thương mại mà bạn đọc đã, 
đang và có ý định đầu tư, kinh doanh hoặc để ở.v
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Cả về hiện tình, hiện trạng, hiện tại, lẫn tương lai có 
một cơ sở tiền đề đó là quá khứ. Tôi là người để tâm, 
tìm hiểu diễn đàn về quá khứ ấy trong số nhiều nhà 
nghiên cứu khác. Tôi muốn nói đôi điều về quá khứ 

ấy, đặc biệt trong quá khứ ấy có đôi nét đường mạch nào đó 
đã dẫn tới hiện tình, hiện trạng, hiện tại để rồi các thế hệ sau 
sẽ nói, sẽ bàn, sẽ làm về tương lai.

Theo tôi được biết, vấn đề của sông Tô Lịch bây giờ không 
chỉ có sự ô nhiễm mà còn là chuyện dòng chảy, nguồn nước. 
Chúng ta đã xem phim “Tất cả các dòng sông đều chảy”, tức 
là định nghĩa cho tất cả các dòng sông đều có thuộc tính chảy 
tự nhiên. Hiện tại bây giờ mặt sông Tô Lịch phẳng lặng như 
tờ, đây cũng là một vấn đề nghiêm trọng như sự ô nhiễm.

NHÂN DANH ĐƯỢC THUỶ DANH HÓA 
Ai cũng nghĩ Tô Lịch là thủy danh, tức là tên sông. Trong 

khoa học định danh học có phân ra nhân danh, sơn danh, 
địa danh, thủy danh... Tô Lịch nay được biết là tên sông và ai 
cũng nghĩ nó là thủy danh, nhưng suy đoán đó hoàn toàn sai.

Tên gọi sông Tô Lịch có nguồn gốc của một vị già làng họ 
Tô, tên Lịch, một vị đứng đầu “Long Đỗ hương” tức là làng gốc 
đầu tiên trên đất Hà Nội. Khi Hà Nội được tách ra từ vịnh  Hà 
Nội, trên sự lầy lội đấy mới trồi lên một doi đất cao, được tôn 
gọi là núi “Rốn rồng” hay còn gọi là “Long Đỗ”. Trên Rốn Rồng 
đó, ngôi làng đầu tiên được thiết lập và người đứng đầu của 
Hà Nội gốc đó chính là ngài Tô Lịch. Ngài Tô Lịch với chức trách 
lớn nhất trong làng và còn có nhiều phẩm chất đã được ghi 
vào các tài liệu chính sử quan phương là người giỏi quản lý đất 
đai, cư dân, có đức độ, ăn ở thuận hòa trong nội bộ gia đình và 
kết thân với hàng xóm láng giềng. Đặc biệt, Ngài rất chăm lo 
cho người dân dưới sự quản lý của mình. Chính vì lẽ đó, Ngài 
trở nên nổi tiếng, khi mất đi (theo quan niệm của đương thời 
khoảng 2000 năm trước) được tôn làm thần, phong lên tới 
chức Thành hoàng Thăng Long, bảo vệ cho vùng đất của Ngài. 
Với tư cách là thần Thành hoàng làng đã cho dòng sông chảy 
uốn quanh đất dựng làng của Ngài mượn tên, và thủy danh 
sông Tô Lịch được khai sinh từ bấy giờ.

Như vậy, ngay từ lúc khai thiên lập địa, chúng ta đã có 
sự tích về nguồn gốc, sự hình thành tên của dòng sông Tô 
Lịch, đó là điều tốt lành và thăng hoa làm cho linh thiêng. 

Câu chuyện lịch sử về 
dòng sông Tô Lịch
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Đó là bản chất đầu tiên của dòng sông Tô Lịch khi mới được 
khai sinh.

THỦY CHẾ SÔNG TÔ LỊCH
Sau khi được hình thành, người phương Bắc đến đô hộ, 

đã nhân danh kẻ xâm lược, thống trị, đối đầu với người bản 
địa, đất bản địa, đó là thần Tô Lịch.

Dòng sông Tô Lịch có một vị trí vô cùng quan trọng. Vào 
cuối thế kỷ thứ VII, đầu thế kỷ thứ VIII, phương Bắc có cử tới đây 
một viên quan đô hộ cực kỳ hiểm ác, tham tàn đó là Trương 
Bá Nghi. Một hôm, ông này đứng trong tòa thành của mình 
xây trên làng Long Đỗ, nhìn thấy nước dòng sông Tô Lịch chảy 
ngược. Đây là một thuộc tính về lưu lượng, chuyển lưu, dòng 
chảy của con sông là chảy xuôi vào những mùa bình thường, 
nhưng khi mùa nước lên thì toàn bộ nước ở trong đồng lại dồn 
vào sông, do đó sông có dòng chảy ngược. Người phương Bắc 
rất sợ chữ “ngược-nghịch” cho nên họ quy cho con sông có 
thuộc tính “nghịch thuỷ” bởi tất yếu dẫn đến sự bạo nghịch, 
tạo phản. Vì lý do đó, Trương Bá Nghi khi thấy sự chảy ngược 
mùa nước lên đã phải hoảng sợ đến mức bỏ lại thành Đại La 
của mình để sang bên kia sông tìm chỗ đóng trị sở nền đô hộ 
được an toàn hơn. Một sự dọa nạt có tác dụng rất lớn trong 
chiến tranh tâm lý, dựa trên cơ sở của dòng chảy tự nhiên lại 
trở thành một nguồn lực xã hội, đặc biệt là chính trị, quân sự 
bắt nguồn từ đặc trưng lịch sử dòng sông Tô Lịch. 

Vào thế kỷ thứ IX khi người phương Bắc lại cử đến làng 
Long Đỗ một viên quan đô hộ khác lợi hại hơn, thâm độc 
hơn Trương Bá Nghi, đó là Cao Biền. Qua kho tàng truyện 
dân gian, qua sử sách ghi chép lại thì đây là một tên quan cực 
kỳ độc ác.

Cao Biền đã có lúc phải đối đầu với thần Tô Lịch và cuộc 
chiến trong thế giới tâm linh này đã diễn ra rất khốc liệt, cuối 
cùng kẻ bại trận lại chính là Cao Biền. Cao Biền đã thua trận 
trước âm mưu chủ động đối đầu thần Tô Lịch, bởi hành động 
hạ thủ nhưng không thành. Cuối cùng hắn đã phải cho xây ngồi 
đền để thờ người đã thắng mình, đó là ngôi Đền Bạch Mã ở số 
nhà 76 phố Hàng Buồm, nằm ngay trên dòng sông Tô Lịch.

Như vậy, với đặc tính dòng chảy, chúng ta đã được chứng 
kiến sự tích thứ hai quan trọng, linh thiêng về sông Tô Lịch và 
vẫn còn hàng ngàn lẻ một câu chuyện nói về dòng sông Tô 
Lịch. Hiện nay, chúng ta đang phải xử lý vấn đề hiện đại của 
dòng sông, bởi đây là sông thiêng, sông thần, sông tinh túy 
của đất Thủ đô Hà Nôi và đất kinh thành Thăng Long xưa. 
Cùng với Núi Nùng, sông Tô là cặp biểu tượng sông - núi của 
đất địa linh nhân kiệt Thăng Long - Hà Nội. Từ xa xưa, cặp 
sông - núi trong văn hóa người Việt chính là một cặp Âm - 
Dương, cha - mẹ. Trong tâm thức Việt, cặp đôi này có chức 
năng sinh sản, duy trì sự sống; nơi nào có cặp đôi sông - núi 
nơi đó được xem là vùng đất địa linh nhân kiệt.

Suốt 1.000 năm Bắc thuộc, các thời kỳ từ Nam Việt - 
Lưỡng Hán cho đến Tùy Đường cai trị Giao Chỉ đều ưu tiên 
lựa chọn núi Nùng để xây trung tâm hành chính, và dựa vào 
địa thế của sông Tô mà được bảo vệ và phát triển. Như vậy 
núi Nùng- sông Tô là một cặp biểu tượng đã xuất hiện từ TCN 
chứ không phải đến thời Thăng Long mới có. Đây là những 
giá trị lịch sử quý giá của cha ông ngàn đời xưa để lại, thế hệ 
hôm nay cần phải có trách nhiệm bảo tồn, giữ gìn và phát 
huy nhưng giá trị tốt đẹp đó; hơn hết chúng ta cần phải có 
trách nhiệm xử lý những vấn đề hiện tại của dòng sông, đừng 
để dòng sông thiêng đang dần bị bức tử.v

Ngã ba sông Tô Lịch giao với sông Lừ ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. ảnh Ngọc Thành
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Để cải tạo dòng sông Tô Lịch hiệu quả, cần phải rà 
soát và điều chỉnh Quyết định 725/QĐ-TTg năm 
2013 phê duyệt Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà 
Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, trong 

đó có việc cần đưa một phần nước thải lưu vực S3 về nhà máy 
xử lý nước thải Hồ Tây và đưa nội dung thu gom, xử lý nước 
thải phân tán bảo đảm quy chuẩn môi trường trước khi xả 
vào sông; thực hiện dự án bổ cập nước sạch cho sông Tô Lịch 
cũng như các sông hồ khác của Hà Nội từ nguồn nước sông 
Hồng và nước thải sau xử lý; giải pháp tăng cường khả năng 
tự làm sạch sông Tô Lịch và các sông hồ nội đô khác có kết 
hợp với các công trình cảnh quan, vui chơi giải trí trên mặt 
nước; Xây dựng hệ thống quan trắc chất lượng nước và chế 
đô thủy văn của sông Tô Lịch và sông hồ nội đô để kịp thời 

điều chỉnh lưu lượng nước bổ cập và kiểm soát hoạt động các 
nhà máy và công trình XLNT xả vào sông; sông cần phải gắn 
với con người và gắn với cộng đồng.

ĐẶC ĐIỂM VÀ HIỆN TRẠNG SÔNG TÔ LỊCH 
Đối với đô thị hiện đại, sông Tô Lịch ngoài ý nghĩa văn 

hoá, tâm linh thì nó còn một ý nghĩa đối với sự phát triển của 
đô thị, bởi bản sắc TP Hà Nội vốn phát triển trên vùng đất 
thấp và có nhiều sông, hồ.

Do quá trình phát triển của Thủ đô, sinh thủy sông Tô Lịch 
không phải là nước sông Hồng như trước kia mà là nước mưa 
và nước thải từ hệ thống thoát nước, vì thế dòng sông không 
còn sạch. Vậy muốn có dòng sông sạch thì điều quan trọng 
phải tách được nước thải ra, nước thải phải được xử lý đảm 
bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường. 

GIẢI PHÁP CẢI TẠO, KHÔI PHỤC DÒNG SÔNG TÔ LỊCH
Giải pháp thứ nhất, thu gom nước thải đưa về nhà máy xử 

lý nước thải ở phía hạ lưu của dòng sông Tô Lịch bằng bốn 

Giải pháp cải tạo, khôi phục 
dòng sông Tô Lịch

(*) Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường
GVCC Trường đại học Xây dựng
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gói thầu của Hệ thống nhà máy nước thải Yên Xá. Hà Nội hiện 
đang trong quá trình triển khai thu gom và xử lý nước thải bảo 
đảm các quy chuẩn môi trường, sau khi xả vào sông coi đây là 
nguồn bổ cập nước cho sông để giảm lượng nước sạch cần 
thiết phải bổ cập.Việc thu gom nước thải có thể đưa về nhà 
máy xử lý tập trung, ngoài ra cần thu gom được các điểm xả 
phân tán. Hiện tại có khoảng 456 điểm xả phân tán trên toàn 
tuyến sông Tô Lịch, với ước tính khoảng 8.000 đến 12.000 m3 
nước thải, chiếm khoảng 8 - 10%, đây là lượng nước thải khó 
thu gom vào hệ thống nhưng cũng cần phải xử lý.

Giải pháp thứ hai, sau khi đã tách được nước thải ra thì cần 
phải xử lý chất thải tồn đọng (bùn đọng) ở dòng sông. Với 
kinh nghiệm là trưởng đoàn tư vấn và kỹ sư trưởng của Nhà 
máy xử lý chất thải Yên Xá, tôi cho rằng việc cần thiết phải thu 
gom cả lượng bùn tồn đọng. Tuy nhiên, để đảm bảo giữ lại 
được mầm sinh học, cỏ cây của dòng sông thì việc tiếp theo 
là phải bổ cập nước sạch để sông có dòng chảy sạch. 

Trong Quy hoạch 725 và theo các tính toán để đảm bảo dòng 
chảy sông Tô Lịch thì lưu lượng nước bổ cập khoảng 5m3/s. Còn 
trong tính toán của chúng tôi thì việc cần thiết phải vừa bổ cập 
nước cho Hồ Tây, vừa phải bổ cấp nước cho sông Hồng. Trong ý 
tưởng của Công ty cấp thoát nước trước đây, chúng tôi đã từng 
ủng hộ: lấy nước sông Hồng, bổ cập nước cho Hồ Tây, sau đó là 
bổ cập nước cho sông Tô Lịch. Nhưng không phải toàn bộ lưu 
lượng để tạo nên dòng chảy sinh học lấy qua Hồ Tây, mà phải 
tính toán. Có thể bằng cách lấy nước thải sau xử lý, chuyển nước 
thải từ khu vực nhà máy S3 về nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây và 
nguồn nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ 

bổ cập thêm cho sông Tô Lịch. Để đảm bảo dòng chảy thì độ sâu 
dòng chảy đã được xử lý kè giai đoạn 1 và giai đoạn 1 thì sẽ đảm 
bảo được vận tốc dòng chảy và như vậy thì nước sông cũng sẽ 
không bị tràn vào cống, vì vậy nguy cơ tăng nguồn nước thải 
cho nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là không có.

Giải pháp thứ ba, tăng cường khả năng tự làm sạch kết hợp 
với cảnh quan thiên nhiên. Đã là sông thì phải có dòng chảy, 
trong khi sông Tô Lịch là khung sinh thái đô thị. Do đó, cần phải 
kết hợp vui chơi giải trí với tạo cảnh quan cho thành phố Hà 
Nội, đồng thời phải duy trì và đảm bảo khả năng tự lọc sạch của 
sông. Bởi có những sinh vật chết có thể gây tái ô nhiễm, hoặc 
có những điểm xả thải nhỏ mà chúng ta không kiểm soát được 
nhưng nhờ có hệ vi sinh vật và nhờ có ô-xy trong dòng chảy và 
tạo vòi phun, thả thảm thực vật thuỷ sinh… đều là những hình 
thức tăng cường khả năng tự làm sạch. Khi đã làm sạch sông Tô 
Lịch, cần kết hợp kè bờ để bảo đảm hệ sinh thái, những chỗ nào 
có điều kiện đất đai thuận lợi phù hợp đưa về trạng thái sông tự 
nhiên là phải có cỏ cây, các mầm sinh học còn những vị trí khó 
thì tiến hành kè bờ như hiện nay. Các phương án kè cần có sự 
vào cuộc của các kiến trúc sư vào cuộc để lập phương án. Sau 
khi kè xong thì tiến hành nạo vét bùn, cần có giải pháp xử lý bùn 
nhưng giữ lại hệ sinh thái, các mầm vi sinh của dòng sông.  

Giải pháp thứ tư, sông cần phải gắn với con người và 
gắn với cộng đồng. Vì vậy cần phải có sự kết hợp giữa chính 
quyền với với các nhà tư vấn, các nhà quản lý vận hành với 
cộng đồng dân cư để con sông Tô Lịch trở lại là khung sinh 
thái đô thị của thành phố Hà Nội, đó phải là con sông có dòng 
chảy, xanh, sạch và đẹp.v

Sông Tô Lịch vẫn được nạo vét bằng phương pháp thủ công.
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LỘ TRÌNH DỜI ĐÔ CỦA VUA LÝ CÔNG UẨN
KTS Trần Thanh Vân đã tìm hiểu tài liệu của nhà Hà Nội 

học Nguyễn Vinh Phúc và triển khai giả thiết của ông về lộ 
trình dời đô của Vua Lý Công Uẩn theo mạch nguồn của 
những con sông với tư cách là một KTS cảnh quan.

Theo đó, cuối năm 967, Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong loạn 12 
sứ quân, xây dựng nền thống nhất quốc gia. Năm sau, ông 
lên ngôi hoàng đế, đóng đô ở Hoa Lư. Ngày ấy, kinh thành 
Hoa Lư có 2 khu vực: Thành Ngoại ở phía Đông, Thành Nội 
ở phía Tây. Con ngòi Sào Khê quanh co lượn khúc nối kinh 
thành với sông Hoàng Long. Tuy giao thông thủy bộ vùng 
đất này đều thuận lợi nhưng chưa xứng tầm là một trung 
tâm kinh tế - văn hóa lớn bởi núi non hiểm trở, thuận tiện 
cho việc phòng giữ, tự vệ về mặt quân sự hơn là hoạt động 
kinh tế. Nhà vua biết không thể tiếp tục đặt kinh đô, đầu 
não của quốc gia ở vùng này.

Toàn văn sách cũ ghi vắn tắt như sau: “Mùa thu tháng 
bảy năm Canh Tuất (1010) Vua dời đô từ thành Hoa Lư đến 
thành Đại La. Thuyền tạm đỗ dưới thành, có Rồng Vàng hiện 
ra trên thuyền ngự, nên đổi Đại La thành Thăng Long”.

Tuy nhiên, KTS Trần Thanh Vân lại có giả thiết khác. Theo 
bà, để chuẩn bị cuộc di đô, Vua Lý Thái Tổ về Thăng Long hai 
lần. Lần đầu vào năm 1009 hoặc đầu 1010 sau khi lên ngôi. 
Vua đi thuyền từ sông Hồng vào sông Tô Lịch, ra Hồ Tây từ 
cửa Hồ Khẩu (ngày nay vẫn còn dấu tích cửa sông Tô ở làng 

Hồ Khẩu, quận Tây Hồ). Thuyền đỗ lại bên bờ Đầm Trị vì chỉ 
ở đó vào thời gian đó mới có thể nhìn thấy Long quyển thủy 
(Rồng cuộn sóng bay lên cao). Thực tế không có con rồng 
nào cả mà chỉ là cột nước cuộn lên trong ráng chiều vàng, 
trông giống như con rồng (Báo Người Hà Nội, đăng năm 
2006, tác giả Lê Trần Minh).

Sau khi trở lại Hoa Lư, nhà vua triệu tập cả triều đình 
để họp bàn và thông báo sự cần thiết phải di đô. Ngài viết 
Chiếu dời đô và đến tháng 7/1010, chờ mùa nước lên, đoàn 
thuyền ngự khởi hành từ Hoa Lư và đã cập bến sông Tô Lịch 
bên Thành Đại La.

Cuộc dời đô của vị vua sáng lập triều Lý đi theo đường 
thủy và đi vào cuối mùa hè để lợi dụng mùa nước lên để 
không lo bị mắc cạn và lợi dụng mùa gió nồm để buồm 
được no gió, đỡ nhiều công chèo chống.

Cuộc dời đô bắt đầu theo dòng Sào Khê ra bến sông 
Hoàng Long. Từ bến sông Hoàng Long, thuyền xuôi về Đông 
tới ngã ba Gián Khẩu - chỗ sông Hoàng Long hòa nước vào 
sông Đáy thì thuyền ngược dòng theo sông Đáy lên hướng 
Bắc. Tới chỗ nay là thị xã Phủ Lý, thuyền gặp ngã ba sông 
Châu Giang là nơi giáp ranh 3 đơn vị hành chính ngày nay 
là: phường Lương Khánh Thiện của thị xã Phủ Lý, thôn Ba 
của xã Phù Vân, xóm Bắc Sơn của xã Châu Sơn, huyện Kim 
Bảng (Hà Nam).

Từ Phủ Lý đến nơi giáp ranh xã Tiên Phong (huyện Duy 

Khôi phục sự sống cho sông Tô Lịch
> LƯƠNG PHONG

KTS cảnh quan Trần Thanh Vân có một nghiên cứu về lộ trình 
dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long của Vua Lý Công Uẩn. Theo bà, 
cần thiết phải khôi phục lộ trình từ Thăng Long trở về Hoa Lư 
nhằm phục hồi môi trường sống trong sạch vốn có khi xưa.

G Ó C  N H Ì N  T Ừ  T H Ự C  T I Ễ N
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Tiên) và xã Bình Nghĩa (huyện Bình Lục) thì sông Châu Giang 
vốn là chỉ một nhánh. Nhưng đến ngã ba thì sông Châu 
Giang chia dòng tách thành hai nhánh: Một nhánh chảy 
ngược lên phía Bắc tới nơi giáp ranh hai xã Yên Nam và Trác 
Văn (Duy Tiên) thì quặt sang Đông, đổ vào sông Hồng ở chỗ 
nay là xóm Tắc Giang, thôn Lỗ Hà, xã Chuyên Ngoại, ranh 
giới tự nhiên cho 2 huyện Duy Tiên - Lý Nhân. Ngày nay, 
nhánh sông chảy lên phía Bắc đã bị con đê mới đắp thời 
Pháp thuộc chặn lại. Song chỗ cửa sông cũ (chỗ gặp sông 
Hồng) còn khá rộng.

Nhánh còn lại từ xã Bĩnh Nghĩa chảy xuôi về Đông Nam 
làm ranh giới tự nhiên cho 2 huyện Bình Lục và Lý Nhân để 
rồi đổ ra sông Hồng ở xã Hòa Hậu (Lý Nhân). Nhánh sông 
này cũng đã được xây cống với trạm bơm Hữu Bị. Do vậy, 
sông Châu Giang không ra tới sông Hồng được nữa.

Nhưng cách đây nghìn năm thì sự thông thương trên 
sông là tất nhiên. Và thuyền nhà Lý đã theo sông Châu 
Giang ra sông Hồng có thể theo 1 trong 2 nhánh nói trên. 
Sau đó thuyền theo sông Hồng.

Như vậy, ngày nay cả hai nhánh của sông Châu Giang nối 
với sông Hồng đều đã bị chặn. Bên cạnh đó, đoạn cửa sông 
Tô Lịch đi vào Hồ Tây gặp sông Thiên Phù ở Bến Hàm Tân 
đã hoàn toàn biến mất. Phố Chợ Gạo, phố Quán Thánh, phố 
Thụy Khuê… đã lấp kín và xây dựng nhà cao tầng. Bản vẽ 
tổng hợp hành trình từ sông Sào Khê - sông Hoàng Long - 

sông Đáy - sông Châu - sông Hồng - sông Tô Lịch là lộ trình 
dời đô của Vua Lý Thái Tổ không bao giờ hồi phục được nữa.

Tuy nhiên, toàn thư có ghi: “Vua dời đô từ Hoa Lư ra Đại 
La. Thuyền tạm đỗ dưới thành”. Chi tiết “thuyền tạm đỗ dưới 
thành” hóa ra lại cũng là vấn đề vì như vậy là đoàn thuyền 
ngự đỗ sát ngay dưới chân Thành Đại La, nhưng Thành Đại 
La không hề ở bên bờ sông Hồng, mà ở bên bờ sông Tô 
Lịch.

Vậy thuyền vào thành bằng nẻo nào? Thành Đại La coi 
như gần trùng với vị trí Thành nhà Nguyễn sau này mà nay 
ai cũng biết mặt Bắc nhìn ra sông Tô Lịch. Nhưng hiện nay 
cửa sông Tô Lịch đã bị lấp, từ phố Chợ Gạo vào đường Quán 
Thánh, phố Thụy Khuê đến Chợ Bưởi đều đã là phố phường 
với nhiều nhà cao tầng. Sông Tô Lịch chỉ còn đoạn đầu 
đường Hoàng Quốc Việt dọc theo phố chợ Bưởi và đường 
Láng đi xuống Tây Nam thành phố.

Các cuộc khai quật khảo cổ học trong các năm 2002 - 
2003 ở khu 18 Hoàng Diệu đã có thêm những bằng chứng là 
Thành Đại La nằm cùng khu vực với Thành nhà Nguyễn. Vậy 
năm 1010 trọng đại ấy, Vua Lý đã cho thuyền từ sông Hồng 
rẽ vào sông Tô Lịch, đến cửa Thành Đại La thì mới lên bộ 
mà vào thành. Chập bản đồ vẽ Hà Nội năm 1885 lên phần 
ảnh vệ tinh Hà Nội ngày nay được hình ảnh khu vực hoàng 
thành của sơ đồ hoàn toàn khớp với vị trí thực của các di 
tích Hoàng thành ngày nay.

Sông Tô Lịch sau mưa.
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Như vậy, sông Tô Lịch chính là con sông cuối cùng trên 
hành trình dời đô bằng đường thủy của Vua Lý Công Uẩn. 
Tuy phần lớn đoạn đầu nguồn sông Tô Lịch đến nay không 
còn nữa nhưng vị trí Đình Ứng Thiên cuối phố Láng Hạ, 
nơi xưa kia là Cửa Bảo Khánh, nhà Vua đã bước lên bờ vào 
mùa thu năm 1010, hạ trại qua đêm để bắt đầu xây dựng 
Hoàng thành Thăng Long thì vẫn còn và có thể dựng lại bến 
thuyền, sông Tô Lịch có thể từ đây đi xuôi để nối với sông 
Nhuệ và sông Đáy.

KHÁT VỌNG PHỤC HỒI DÒNG SÔNG ĐÁY DÀI 240 KM
KTS Trần Thanh Vân đặt nhiều hy vọng vào khả năng 

phục hồi dòng sông Đáy có tổng chiều dài 240 km bắt 
nguồn từ cửa sông làng Hát Môn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) 
đi qua cầu Phùng, qua các huyện phía Tây, đến Phủ Lý, Ninh 
Bình, Nam Định rồi đi ra biển.

Theo KTS Trần Thanh Vân, phong là gió, thủy là nước, 
từ cổ chí kim, từ Tây sang Đông, từ một thôn xóm nhỏ bé 
hay một đại đô thị, con người đều tìm đến ngọn gió lành và 
dòng nước trong, đó là nguyên lý phong thủy cơ bản nhất 
để tạo nên cuộc sống yên lành, hạnh phúc và bền vững.

Môi trường sống của Hà Nội, Thủ đô của cả nước đang bị 
ô nhiễm nghiêm trọng, dẫn đến hệ thống phong thủy của 
Thăng Long đầy hào khí khi xưa bị triệt phá nặng nề. Mặc dù 
Hà Nội ngày một phát triển với nhiều nhà cao tầng mọc lên, 
dân số tăng lên, nhưng trên 85% diện tích mặt nước sông 
hồ đã bị lấp, tất cả các con sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông 
Kim Ngưu, sông Tích, sông Đáy… đều bị tắc nghẽn. Thăng 
Long khi xưa là một đô thị sông nước, nhưng Hà Nội ngày 
nay là một thành phố khát nước. Khắp nơi đầy rác rưởi và 
xác súc vật, ngay cả Hồ Tây rộng mênh mông cũng đầy rác 
và cá chết.

Nhìn vào sơ đồ Thăng Long đời Hồng Đức, sông Tô Lịch 
đoạn từ sông Hồng vào gặp sông Thiên Phù đã bị lấp, Bến 
Hàm Tân (BHT) trung tâm buôn bán nơi giao thương sầm 
uất nhất vùng Chợ Bưởi của Thăng Long xưa không còn 
dấu tích.

Để dọn dẹp hết những đống rác rưởi đó, không thể có 
biện pháp nào hơn là khôi phục sức sống của các dòng 
sông, giúp cho nước chảy, khí động, gió thổi, sinh khí tràn 
đầy và cây cối tốt tươi, con người khỏe mạnh, sức sống tràn 
trề và xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Đó cũng là biện 
pháp duy nhất để khôi phục hệ thống phong thủy, để đất 
nước phát triển theo quy luật.

KTS Trần Thanh Vân đặt nhiều hy vọng vào khả năng 
phục hồi dòng sông Đáy có tổng chiều dài 240 km bắt 
nguồn từ cửa sông làng Hát Môn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) 
đi qua cầu Phùng, qua các huyện phía Tây, đến Phủ Lý, Ninh 
Bình, Nam Định rồi đi ra biển. Nếu dòng sông này được khôi 
phục, các mối nối với sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông Kim 
Ngưu và các ao hồ được lập lại và nếu trên quãng đường 
này xuất hiện nhiều hồ điều hòa để tích trữ nước vào mùa 
mưa và cung cấp nước sạch vào mùa khô, thì các thảm họa 
về môi trường sẽ không còn.

Khác với cuộc di đô đơn giản từ Phong Châu về Cổ Loa 

thành của An Dương Vương, rồi từ Cổ Loa thành dời về Đại 
La, rồi lại từ Đại La rút về Hoa Lư để bảo toàn lực lượng… 
Cuộc di đô trở lại Đại La để lập nên Kinh đô Thăng Long 
của vua Lý Thái Tổ năm 1010 là một cuộc di đô lớn, đánh 
dấu một bước phát triển quan trọng trong lịch sử. Nhà Hà 
Nội học quá cố Nguyễn Vinh Phúc có công khởi xướng cuộc 
khảo sát từ dịp Lễ hội 1.000 năm Thăng Long 2010. KTS Trần 
Thanh Vân và các cộng sự đã so sánh với những biến cố lớn 
suốt 1.000 năm qua, để hình thành một giả thiết khôi phục 
hành trình đó.

KTS Trần Thanh Vân cho rằng, chỉ có cách lập được dự 
án lớn, diện nghiên cứu tổng hợp, bao gồm quy hoạch lãnh 
thổ và quy hoạch thủy lợi mới mong mang đến kết quả triệt 
để: Dự án phục hồi sông Đáy và sông Nhuệ, bao gồm toàn 
bộ lãnh thổ Hà Nội, Nam Hà, Phủ Lý, Ninh Bình, Nam Định đi 
ra biển sẽ đáp ứng được câu hỏi lớn nói trên.

Căn cứ vào sơ đồ thành Thăng Long thời Hồng Đức để 
triển khai thực hiện, cho thấy: Đoạn sông Tô Lịch từ phố chợ 
Gạo đến đường Quán Thánh, Thụy Khuê, đến bến Hàm Tân, 
chợ Bưởi nối với sông Thiên Phù đã bị lấp không thể khôi 
phục được nữa. Nhưng đoạn tiếp theo từ đầu đường Hoàng 
Quốc Việt đi xuống phía Tây Nam qua Đình Ứng Thiên để 
nối với sông Đáy, sông Nhuệ thì vẫn còn. Khó nhất là quy 
hoạch Hà Nội mở rộng nơi cuối đường Lê Văn Lương kéo dài 
(địa phận Q.Hà Đông) có một số công trình cao tầng của khu 
chung cư mới xây dựng đè lên một đoạn sông Đáy đã bị lấp 
trước khi đoạn sông này vòng sau đê qua Đình Do Lộ phường 
Yên Nghĩa để ra cầu Mai Lĩnh trên QL6 nối Hà Nội - Hòa Bình. 
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu có thể có nhiều gợi mở.

Ngày nay, Hoàng thành Thăng Long chỉ còn một chút 
nơi Điện Kính Thiên, nhưng dấu tích nơi nhà vua đặt chân 
lên cửa thành Đại La (cửa Bảo Khánh) vẫn còn, nơi đây vẫn 
có thể dựng lại bến thuyền sông Tô Lịch ở Đình Ứng Thiên 
phố Láng Hạ và đi xuôi xuống sông Nhuệ, sông Đáy.

Mặt khác, từ Phủ Lý, không thể qua sông Châu Giang ra 
sông Hồng được nữa và ở Hà Nội đoạn đầu nguồn Tô Lịch 
đã bị lấp nên phải sử dụng lộ trình đi theo sông Nhuệ và 
sông Đáy nối với sông Tô Lịch ở vùng Thanh Liệt, Thanh Trì. 
Thêm nữa, ở sông Nhuệ ở phía cuối đường Lê Văn Lương 
bị tắc có thể thay bằng đoạn sông đào. Từ đây, sông Đáy và 
sông Nhuệ tiếp tục đi về Phủ Lý, có thể cung cấp rau sạch, 
trái cây với những hình ảnh trên bến dưới thuyền phục vụ 
dân sinh và du lịch đồng quê, sẽ xuất hiện nhiều điểm dân 
cư du lịch xanh, hiền hòa thịnh vượng.

Phong là gió, thủy là nước. Gió lành và nước sạch là hai 
thành phần tiên quyết để tạo ra môi trường sống trong sạch 
và lành mạnh. Khai thông phục hồi lộ trình từ Thăng Long 
trở lại Hoa Lư về bản chất là phục hồi môi trường sống trong 
sạch vốn có khi xưa.

CẦN KHÔI PHỤC SỰ SỐNG CHO DÒNG SÔNG
Nếu như khi xưa, sông Tô Lịch được gọi là linh hồn của 

kinh thành Thăng Long, Hà Nội, thì ngày nay ở bất kỳ đoạn 
sông nào cũng thấy nước đen ngòm, không gian xung 
quanh dòng sông đặc quánh mùi hôi thối, rác thải trải khắp 
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hai bên bờ sông. Từ nhiều năm nay, dòng sông chết này gây 
bức xúc cho những hộ dân sống dọc 2 bên bờ sông.

Sông Tô Lịch có chiều dài 14,4 km, từng là con sông 
chính xuyên qua TP Hà Nội. Sông Tô Lịch xưa bắt nguồn từ 
hồ Cửa khẩu sông Hồng, chính là phố Chợ Gạo ngày nay, 
qua phố Hàng Buồm, Hàng Bạc… đến phố Quan Thánh, 
Thụy Khê, một nhánh rẽ vào Hồ Tây (nay còn làng Hồ Khẩu), 
một nhánh chảy qua chợ Bưởi, gặp sông Thiên Phù tiếp 
thêm nước sông Hồng tạo thành bến Hàm Tân, một trung 
tâm buôn bán thịnh vượng từ thời Lý Nam Đế. 

Ngày nay, đoạn sông quan trọng đó đã hoàn toàn mất, 
chỉ còn đoạn giữa bắt nguồn từ phố Hoàng Quốc Việt, qua 
cầu Giấy, cầu Mới đập Thanh Liệt đến hồ Yên Sở để bơm 
ra sông Hồng khi có cơn mưa lụt. Đoạn còn lại, dọc theo 
đường Kim Giang đến ngã 3 sông Nhuệ thuộc xã Tả Thanh 
Oai, huyện Thanh Trì đang là vùng thấp trũng với cống rãnh 
hôi thối, không ai quan tâm đến.

Dọc theo tuyến sông là cả nghìn ống cống lớn nhỏ ngày 
đêm xả nước thải sinh hoạt từ các hộ dân, các cơ sở sản 
xuất, bệnh viện, chợ. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và 
Môi trường Hà Nội, con sông này có hơn mười cửa xả lớn 
thu gom nước thải, khoảng 200 cống tròn đường kính 300 
- 1.800 mm và hàng nghìn cống nhỏ dân sinh đổ ra sông. 
Trung bình 1 ngày đêm sông Tô Lịch tiếp nhận trên 100 
nghìn m3 nước thải sinh hoạt và công nghiệp, trong đó có 
tới 1/3 là nước thải công nghiệp chưa qua xử lý.

Sông Tô Lịch bị ô nhiễm kim loại nặng, vào mùa khô mức 
độ ô nhiễm càng trở nên trầm trọng. Theo quan trắc của Sở 
TN&MT Hà Nội, vào mùa khô năm 2008, so với tiêu chuẩn 
cho phép, hàm lượng oxy hòa tan (DO) thấp hơn 2,5 lần, 
nhu cầu oxy hóa học (COD) vượt quá 4,2 lần, hàm lượng 
amoniac (NH4+) vượt quá 17,3 lần, hàm lượng chất tẩy rửa 
vượt quá 6,5 lần, tổng số coliform vượt quá hơn 9,55 lần...

Vào mùa mưa, mức độ ô nhiễm có giảm đi nhưng nước 
sông Tô Lịch vẫn bị ô nhiễm nặng, nước sông có màu đen, 
có váng, cặn lắng. Với mức độ ô nhiễm rất nghiêm trọng 
như vậy (các chỉ số vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần), 
nước sông Tô Lịch hoàn toàn không thể sử dụng trong sản 
xuất, sinh hoạt, trồng trọt.

Thời gian qua, chính quyền TP Hà Nội đã thực hiện rất 
nhiều giải pháp nhưng không khả thi. Vào ngày 30/11/2019, 
trả lời kiến nghị của cử tri quận Thanh Xuân về việc cần làm 
sống lại dòng sông Tô Lịch, tái tạo không gian sống trong 
lành cho người dân, ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây 
dựng Hà Nội lúc đó cho biết, thành phố đang nghiên cứu 3 
phương án nhằm giải quyết vấn đề này.

Theo đó, phương án thứ nhất, thu gom toàn bộ nước 
thải là không khả thi do có quá nhiều điểm xả thải dẫn đến 
chi phí đầu tư xây dựng rất lớn. Phương án thứ hai, xử lý 
nguồn ô nhiễm ở sông Tô Lịch đã được thành phố thực hiện 
theo nhiều cách nhưng kết quả chưa thực sự khả quan và 
việc áp dụng cũng khó mang lại hiệu quả triệt để, ngay cả 
việc thí điểm sử dụng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật 
Bản. Phương án thứ 3 là xây dựng hệ thống cống thu gom 
nước thải đặt dọc hai bên bờ sông, nước thải sẽ được đưa 

về nhà máy nước thải Yên Xá để xử lý. Đến thời điểm hiện 
nay, hệ thống cống thu gom dự kiến hoàn thành vào năm 
2020 nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng do 
chậm tiến độ.

Tại thời điểm tháng 10/2019, trong buổi thị sát dự án làm 
sạch một góc hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor của 
chuyên gia Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà dù 
rất hoan nghênh công nghệ của Nhật Bản nhưng vẫn cho 
rằng TP Hà Nội cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, xem xét 
đến tính khả thi, phù hợp của công nghệ này với điều kiện 
thực tế ở Việt Nam trước khi quyết định triển khai áp dụng. 
Bởi hệ thống nước sông, hồ tại Việt Nam chứa cả nước thải 
sinh hoạt và nước sản xuất, là đặc điểm rất khác biệt so với 
ở Nhật Bản nên việc xử lý cần được bổ sung các công nghệ, 
phương pháp khác mới bảo đảm hiệu quả.

Gần đây, TP Hà Nội đang triển khai Dự án hệ thống xử lý 
nước thải Yên Xá bao gồm xây dựng nhà máy xử lý nước thải 
công suất 270 nghìn m3/ngđ và 3 gói thầu thu gom nước 
thải gắn với sông Tô Lịch, sông Lừ, một phần sông Nhuệ và 
các khu đô thị mới, có tổng mức đầu tư hơn 16.293 tỷ đồng, 
trong đó vốn vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản 
(JICA) chiếm hơn 84%, được kỳ vọng làm “sống lại” sông 
Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ… Đây 
là một dự án môi trường cấp bách, tiến độ thi công đã ký 
kết (48 tháng) và là biểu tượng cho sự hợp tác đầu tư giữa 
Việt Nam và Nhật Bản. Dự án gồm 4 gói thầu: Gói thầu số 
1 xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270 
nghìn m3/ngđ; gói thầu số 2 xây dựng hệ thống cống bao 
cho sông Tô Lịch và cống chính; gói thầu số 3 xây dựng hệ 
thống cống bao cho sông Lừ; gói thầu số 4 xây dựng hệ 
thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị 
mới. Trong đó, gói thầu số 1 dự kiến cơ bản hoàn thành 
trong quý I/2022; gói thầu số 2 thi công trong 48 tháng, 
dự kiến hoàn thành năm 2024; gói thầu số 3 bắt đầu triển 
khai thi công tuyến cống đào mở D 1.200 mm sông Lừ từ 
01/3/2021 và khoan kích ngầm ngoài hiện trường từ tháng 
9/2021; gói thầu số 4 tiếp tục triển khai các tuyến đào mở, 
thi công các giếng kích ngầm và khoan kích ngầm từ tháng 
4/2021 đối với đường Chu Văn An.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho rằng, 
ngoài Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, cần nghiên 
cứu thêm dự án bổ cập nước cho sông Tô Lịch, dự án xử lý 
bùn, rác thải sau thu gom, đồng thời, thực hiện việc kết nối 
giao thông, tạo cảnh quan trên cống bao sông Tô Lịch, sông 
Lừ để phát huy hiệu quả tổng thể của dự án.

Được biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 
XVII đã xác định phải tạo chuyển biến căn bản, toàn diện 
trong vấn đề môi trường, Thành phố phải nâng tỷ lệ nước 
thải công nghiệp và sinh hoạt được xử lý lên 50 - 55%. Như 
vậy có thể nói, Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá là 
một dự án cấp bách, đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực môi 
trường của Thủ đô, lại là dự án sử dụng vốn vay ODA nên 
phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuyệt 
đối không để xảy ra tiêu cực, để dự án là mẫu mực cho mối 
quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản...v
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Hà Nội vốn là một thành phố sông ngòi và các dòng 
sông đều gắn với lịch sử hình thành và phát triển 
của Thủ đô, như sử sách đã ghi lại. Tôi luôn tự hỏi, 
tại sao những lời tâm huyết của các giáo sư đầu 

ngành lại không được quan tâm đầy đủ. Quy hoạch của 
chúng ta chỉ “nặng” về chia lô bán nền, chưa coi trọng vấn đề 
văn hóa nền tảng. Vì có bản sắc đô thị cho nên Hà Nội khác 
với TP.HCM và các thành phố khác. Chúng ta đang để quên 
những dòng sông ở Hà Nội, không phải là chúng ta không có 
đủ nguồn lực, nhưng hiện nay con sông trở thành miếng mồi 
“béo bở” để cho các dự án. Chúng ta đang đặt lợi ích kinh tế 
lên hàng đầu mà không nhìn nhận lợi ích sâu xa khác.

Chúng ta đã sai lầm khi bỏ ra rất nhiều kinh phí để làm 
hàng nghìn miệng cống xả thải ra con sông Tô Lịch và cuối 
cùng sông Nhuệ và Hà Tây (cũ) đã phải “gánh chịu” điều này. 
Khi sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, xóa đi xứ Đoài thì có tới 700 
dự án đã mọc lên và câu chuyện chất thải bắt đầu từ đây.

Khi Hà Nội mới chỉ có khoảng 1 triệu dân thì các dòng 
sông vẫn còn chảy, hồ chưa bị lấp, các dòng sông chưa chết. 
Nhưng hôm nay, chúng ta đang phải trả một cái giá rất đắt là 
đã quay lại, chống lại thiên nhiên.

Đã là dòng sông thì phải chảy uốn lượn, phải có cỏ mọc và 
môi sinh. Chính dòng sông làm cho kinh tế - xã hội phát triển, 
làm cho con người sống nhân văn hơn. Khi dòng sông bị kè 
cứng thì tình cảm con người cũng “đơ” cứng lại. Từ hệ luỵ này 
đã làm cho những người dân sống hai bên bờ sông không còn 
“hiền hòa” nữa. Họ đang nhìn vào những dự án chung cư, nhà 
cao tầng hai bên bờ sông với con mắt “căm giận”, vì chính họ 
là những người đang phải chịu hậu quả trực tiếp từ sự ô nhiễm 
của dòng sông, thay vì được hưởng lợi ích vốn có nữa.

Không chỉ có dòng sông Tô Lịch đang chết mà sông Hồng 
cũng đang chết dần, bởi chúng ta không làm chủ được đầu 
nguồn, thay vào đó là 17 con đập của Trung Quốc đang làm 
chủ đầu nguồn. 

Chúng ta đang xây dựng thành phố thông minh nhưng 
điều cơ bản nhất cần có chính quyền thông minh, vấn đề con 
người quản trị đô thị là yếu tố quan trọng.

Tôi mong muốn, dòng sông Tô Lịch được hồi sinh bằng 
tài năng của các nhà khoa học, tấm lòng của các nhà quản trị 
đô thị. Chính dòng sông  đã tạo nên rất nhiều vấn đề, không 
chỉ giúp cho cảnh quan môi trường mà còn kéo theo hệ quy 
chiếu cho các dòng sông ở các nơi khác và tạo nên một Hà 
Nội văn hiến, văn minh, xanh-sạch-đẹp.

Người dân có quyền sống tốt hơn, đừng quen “chĩa máy” 
vào Times City, Royal City hay Ecopark, đó chỉ là vẻ hoàng 
nhoáng bên ngoài mà quên rằng, để có được điều đó họ đều 
đã phải trả những cái giá đắt cho hệ môi trường xung quanh.

Có thể thấy rằng, khi các KTS vẽ quy hoạch các dòng sông 
đều rất đẹp, đều tính đến các lợi ích sẽ đóng góp cho môi 
trường như thế nào, nhưng lại quên tính đến vấn đề nước thải, 
rồi môi sinh hai bên bờ sông là gì? Có thể thấy rằng, dòng sông 
tác động đến cả quy hoạch của một khu vực từ môi trường, phát 
triển kiến trúc đến con người. Rõ ràng trong các quy hoạch chưa 
nhìn thấy hết, ngay cả trong quy hoạch chi tiết. Điều này phụ 
thuộc rất nhiều ở nhận thức của người quản trị đô thị.

Tại sao người Sài Gòn lại làm được kênh Nhiêu Lộc - Thị 
Nghè tốt như vậy. Từ một dòng sông nước đen với hơn 20 
vạn dân sinh sống xung quanh, nhưng TP.HCM đã làm rất tốt, 
đã tạo nên một cảnh quan không gian công cộng rất đẹp và 
xóa nhòa được một phần sự phân hóa giàu - nghèo. Và chính 
người dân nghèo sống ở đó đang được hưởng những điều 
tốt đẹp ấy, đây chính là điểm ưu việt của TP.HCM. Vậy thì Hà 
Nội cũng phải làm được điều như vậy cho dòng sông Tô Lịch, 
cho những người dân sống hai ven bờ sông không còn phải 
chịu cảnh ô nhiễm và thay vào đó là cảnh quan, không gian 
xanh, sạch, đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm đó chính là kiến 
trúc tác động tới cả xã hội, tới sự bình đẳng của xã hội, đó 
cũng chính là tính nhân văn.v

Hãy cư xử một cách nhân văn 
với dòng sông!

> THANH KHUÊ

Chúng ta đang phải trả giá khi bê tông hóa không gian sinh hoạt. Có thể nói trong những 
năm qua, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ nhưng môi trường thì 
tăng trưởng âm. Chúng ta đang phải trả giá khi quay lưng lại với thiên nhiên. Chính những 
dòng sông sẽ giúp xã hội phát triển và con người sống nhân văn hơn. Chúng ta đang xây 
dựng đô thị văn minh nhưng quan trọng hơn cả là phải có một chính quyền thông minh. 
Nếu giải quyết được vấn đề sông Tô Lịch sẽ tạo ra được hệ quy chiếu cho những dòng 
sông khác để tạo ra một Hà Nội văn hóa, văn minh.
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> NGUYỄN HOÀNG LINH
(Tiếp theo kỳ trước)

CÔNG SỨC CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC

Nguồn hy vọng của nhiều thập kỷ qua là dùng nguồn 
nước sông Hồng để thau rửa những con sông trong lòng 
nội đô của Hà Nội. Tuy nhiên, càng về sau này, những hy 
vọng ấy càng trở nên mong manh.

Qua quan trắc nhiều năm gần đây, các nhà khoa học đã 
đánh giá, về mùa khô, tình trạng hạn hán ở hạ du sông Hồng 
đã xảy ra nghiêm trọng theo chiều hướng hết sức bất lợi.

Năm 2004, năm được coi là khốc liệt nhất trong vòng 40 
năm trước đó, mực nước sông Hồng tại Hà Nội ở thời điểm 
tháng 1/2004 là +2,17 m, kiệt nhất có lúc xuống tới 1,75 m. 
Năm 2005 ở cùng thời điểm, mực nước xuống đến 2,06 m, 
kiệt nhất có lúc xuống tới 1,5 m. Vụ đông - xuân năm 2006 
- 2007, mực nước sông Hồng tại Hà Nội giảm xuống còn 1,6 
m, thấp nhất trong vòng 100 năm.

Tình trạng khan hiếm nguồn nước không dừng lại ở 
đó mà ngày càng gia tăng theo cấp số nhân. Cụ thể, tháng 
11/2009, mực nước sông Hồng tại Hà Nội còn 0,7 m. Khi đó, 

các nhà khoa học đã đánh giá đây là mực nước cạn kỷ lục 
của sông Hồng trong vòng 107 năm qua. Nhưng rồi đến 
cuối tháng 12/2009, mực nước rút xuống 0,66 m và đến đầu 
tháng 1/2010 mực nước chỉ còn 0,5 m...

Quả là những thông số đáng lo lắng.

Bên cạnh đó, nguồn nước ngầm của Hà Nội cũng bị 
khai thác quá tải và ô nhiễm nghiêm trọng. Kết quả khảo 
sát cho thấy, hàng loạt chỉ tiêu thiết yếu đều cao hơn 
giới hạn cho phép, trong đó, hàm lượng amoni, arsen và 
các hợp chất hữu cơ đều cao. Nếu kéo dài tình trạng này, 
nước ngầm ở Hà Nội sẽ dần suy kiệt và không còn dùng 
được. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do sự 
ô nhiễm nặng của các con sông nội đô, như Tô Lịch, Kim 
Ngưu, sông Sét, sông Lừ...

Sông Nhuệ là con sông ngoại thành có chức năng tưới, 
tiêu kết hợp lấy nước tự chảy từ sông Hồng qua cống Liên 
Mạc để tưới 81.148 ha và tiêu 107.530 ha đất nông nghiệp. 
Cống đầu mối Liên Mạc có cao trình đáy +1.00 m mực nước 
thiết kế +3.40 m. Nhưng từ đã nhiều năm vào mùa kiệt, mực 
nước sông Hồng ngày càng cạn, cống đầu mối Liên Mạc 
không có nước chảy qua nên sông Nhuệ cũng đã trở thành 
sông "chết".

Có thể giải cứu những 
“con sông thối” của Hà Nội?
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Cách đây hơn chục năm, dự án làm sống lại sông Đáy với 
nhiệm vụ lấy nước từ sông Hồng qua cống Cẩm Đình vào 
sông Đáy, khôi phục lại dòng chảy về mùa kiệt, cấp bổ sung 
nước cho hạ du phục vụ sản xuất và sinh hoạt, cải tạo môi 
trường sinh thái, kết hợp phát triển giao thông vận tải thuỷ 
và tham gia phân lũ sông Hồng vào sông Đáy. Cho dù tốn 
nhiều tiền của và công sức, hệ thống công trình đầu mối 
này đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 
từ năm 2008. Tuy nhiên, do mực nước sông Hồng quá thấp 
nên cống Cẩm Đình cũng không có nước chảy vào.

Từ những áp lực thực tiễn ấy, con sông Đà tự nhiên trở 
thành một “cứu cánh” được các nhà khoa học quan tâm 
nghiên cứu và tìm cách khai thác.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã sử dụng 
phần mềm HEC-RAS 4.1 để tính toán mô phỏng dòng chảy 
kiệt trên hệ thống các sông trong khu vực nghiên cứu khi 
xây dựng tuyến kênh dẫn nước tự chảy từ sông Đà xuôi về 

trung tâm Hà Nội và các công trình điều tiết.

HEC-RAS là mô hình toán thủy lực một chiều do Trung 
tâm Thủy văn Công trình thuộc Hiệp hội Kỹ sư quân sự Hoa 
Kỳ (Hydrologic Engineering Center of US Army Corps of 
Engineers) xây dựng. Việc phát triển mô hình HEC-RAS nằm 
trong một chương trình phát triển đồng bộ các mô hình, 
bao gồm phân tích mưa rào - dòng chảy, phân tích thủy lực 
trong sông, diễn toán hồ chứa, phân tích thiệt hại do lũ, dự 
báo điều tiết hồ chứa...

Đây là phần mềm đã được tính toán ứng dụng cho nhiều 
lưu vực sông ở Mỹ, được Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn 
cấp của Liên bang Mỹ - FEMA khuyên dùng. Ở Việt Nam, 
phần mềm này đã được nhiều đơn vị sử dụng và cho kết 
quả tốt.

 Các nhà khoa học đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu 
các kịch bản khác nhau, không chỉ đưa nước sông Đà về 
phục vụ mục tiêu làm sạch các con sông “thối” ở Hà Nội mà 

G Ó C  N H Ì N  T Ừ  T H Ự C  T I Ễ N

TT Sông
Chiều dài 

(m)

Khúc sông được chia nhỏ Mặt cắt ngang

Tên
Điểm bắt 

đầu
Điểm kết 

thúc
Chiều dài 

(m)
Hiện trạng

Năm đo 
đạc

Số lượng

1 Tích 110700
Cống 

Lương 
Phú

Trạm Ba 
Thá

Đang thi 
công

Mặt cắt 
thiết kế 

2010
212

2 Đáy 220300

Kênh 
Ngọc Tảo

Cẩm Đình
Hiệp 

Thuận
11800 Đã cải tạo 2011 11

Hiệp 
Thuận - 
Mai Lĩnh

Hiệp 
Thuận

Mai Lĩnh 33700
Đang thi 

công

Mặt cắt 
thiết kế 

2010
14

Mai Lĩnh - 
Ba Thá

Mai Lĩnh Ba Thá 13169
Lòng sông 

tự nhiên
2009 12

Ba Thá - 
Như Tân

Ba Thá Như Tân 161631
Lòng sông 

tự nhiên
2009 96

3 Nhuệ 74000

Liên Mạc - 
Xa La

Cống Liên 
Mạc

Cầu Xa La 16900
Lòng sông 

tự nhiên
2010 169

Xa La - 
Phủ Lý

Cầu Xa La
Họp lưu 

sông Đáy 
(Phủ Lý)

57100
Lòng sông 

tự nhiên
2007 30

4 Tô Lịch 13500
Cống 

Hoàng 
Quốc Việt

Họp lưu 
sông 
Nhuệ

Đã cải tạo 2011 30

5 Đào 25240
Trạm Nam 

Định
Họp lưu 

sông Đáy
Lòng sông 

tự nhiên
2000 9

6
Hoàng 
Long

25150
Trạm Bến 

Đế
Họp lưu 

sông Đáy
Lòng sông 

tự nhiên
2000 7

Tổng 448490 590

Bảng 1: Tổng hợp mạng sông được mô phỏng và các tài liệu địa hình tương ứng trong thời điểm nghiên cứu
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còn có một chức năng vô cùng quan trọng khác là đảm bảo 
nguồn nước tưới tiêu cho hàng trăm ngàn héc ta đất nông 
nghiệp phía nam Hà Nội.

Trong hệ thống có 4 cống điều tiết trên 4 sông (sông 
Tích, sông Đáy, sông Nhuệ và  sông Tô  Lịch)  và  2  công 
trình cống điều tiết kết hợp đập dâng (một công trình bố trí 
trên tuyến kênh dẫn nước nối sông Tích và sông Đáy, công 
trình còn lại nằm trên tuyến nối sông Đáy và sông Nhuệ) 
được thiết lập để điều tiết nước trong quá trình vận hành.

 Qua các con số khảo sát và phân tích, các nhà khoa học 
khẳng định rằng, hoàn toàn có thể tạo được một dòng chảy 
nhân tạo từ sông Đà về phía trung tâm Thủ đô như mong muốn.

GIẢI PHÁP, TÍNH KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ

Theo các nhà khoa học và các chuyên gia tham gia đề tài 
này, để tạo dòng chảy thường xuyên trên các trục sông của 
Hà Nội, cấp nưới tước ổn định cho sản xuất nông nghiệp 
và các ngành kinh tế phía tây - nam sông Hồng, cần thực 
hiện phương án xây dựng đập dâng trên sông Đà khu vực 
xã Thuần Mỹ (huyện Ba Vì), lấy nước qua cống Lương Phú 
theo sông Tích, đến cầu Ái Mỗ, xây dựng tuyến kênh theo 
hướng Quốc lộ 32 về đến Hồ Tây.

Có 3 vấn đề quan trọng được đặt ra, đó là giải pháp công 
trình, tính khả thi và hiệu quả của phương án.

1. Về giải pháp công trình:

- Dự án lấy nước sông Đà qua cống Lương Phú, xã Thuần 
Mỹ, huyện Ba Vì để cải tạo khôi phục sông Tích đã được 
UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4927/QĐ-
UBND ngày 06/10/2010. Trong đó, cống Lương Phú được 
thiết kế với mực nước lũ P=0,5% là +20.11 m, mực nước tưới 
vụ đông xuân P=85% là +8.41 m; với QTK = 60 m3/s.

- Để chủ động lấy nước trong mùa kiệt và tăng lưu lương 
qua cống Lương Phú, trên sông Đà phía hạ lưu cống Lương 
Phú xây dựng đập dâng, cao trình đỉnh đập khoảng ±14.00 
m, có âu thuyền phục vụ giao thông thuỷ.

- Trên sông Tích tại vị trí cầu Ái Mỗ, xây dựng đập điều 
tiết và tuyến kênh mới theo hướng Quốc lộ 32 cắt qua sông 
Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch về đến Hồ Tây.

- Với cao trình mực nước thượng lưu ±14.00 m lưu lượng 
qua cống Lương Phú khoảng 120 - 130 m3/s, cấp cho sông 
Tích khoảng 55,0 m3/s, sông Đáy 26,0 m3/s, sông Nhuệ 33,0 
m3/s, sông Tô Lịch và Hồ Tây 16,0 m3/s.  

- Tổn thất cột nước đến các sông được dự tính như sau:

+ Từ cống Lương Phú đến cầu Ái Mỗ, dài 36,7 km, độ dốc 
đáy sông i = 0,00007, mực nước tại Lương Phú ± 14.00 m, 
tổn thất cột nước 2,56 m; vậy mực nước tại cầu Ái Mỗ là ± 
11.44 m (tương đương với mực nước lũ thiết kế sông Tích tại 
Sơn Tây +11.50 m).

+ Từ cầu Ái Mỗ về đến sông Đáy (khu vực cống Hiệp Thuận) 
dài khoảng 22km, độ dốc đáy kênh i = 0,00005, tổn thất cột 
nước 1,10 m, vậy cao trình mức nước sông Đáy ± 10.34 m.

+ Từ sông Đáy về đến sông Nhuệ (khu cầu Diễn) dài gần 
20 km, độ dốc đáy kênh i = 0,00005, tổn thất cột nước là 1,00 
m, vậy cao trình mức nước về đến sông Nhuệ + 9.34 m.

+ Từ Sông Nhuệ về đến sông Tô Lịch (khu cống Nghĩa 
Đô) dài khoảng 6,0 km tổn thất cột nước là 0,30 m, cao trình 
mức nước về đến sông Tô Lịch + 9.04 m.

 + Từ sông Tô Lịch xây dựng kênh hoặc đường ống dẫn 
nước về Hồ Tây.

2. Tính khả thi và hiệu quả của phương án:

- Trên sông Đà có hai hồ thuỷ điện bậc thang (Hoà Bình 
và Sơn La) đã đi vào hoạt động; hồ thuỷ điện Lai Châu đang 
xây dựng vì vậy nguồn nước sông Đà luôn luôn ổn định cả 
về mùa kiệt (lưu lượng qua một tổ máy phát điện 300 m3/s, 
thuỷ điện Hoà Bình có 8 tổ nếu vận hành cả 8 tổ lưu lượng 
2.400 m3/s).

- Nước sông Đà vào mùa kiệt không có phù sa, trong và 
sạch, đủ tiêu chuẩn cung cấp cho trồng rau sạch, nuôi trồng 
thuỷ sản và các ngành kinh tế khác, tạo ra được dòng chảy 
thường xuyên trên các con sông. Trong khi các nhà máy xử 
lý nước thải chưa đưa vào hoạt động, phương án này có tác 
dụng pha loãng lượng nước thải bị ô nhiễm trên các sông, 
hồ thuộc khu vực nội thành.

- Với lợi thế cao độ mực nước như trên, khi cần tưới phục 
vụ sản xuất nông nghiệp thì đưa nước về kênh tưới Phù Sa 
và kênh tưới Đan Hoài, hoàn toàn chủ động được thời vụ 
và có thể bỏ được một số trạm bơm tưới cấp II có cao trình 
mực nước tưới tại bể xả thấp hơn +9.50 m ở khu vực Sơn 
Tây, thấp hơn +8.50m ở hệ thống sông Đáy và thấp hơn 
+7.50 m ở hệ thống sông Nhuệ, tiết kiệm điện năng, giảm 
tiền điện và các chi phí quản lý khác.

- Kênh mới xây dựng có cao độ mực nước ổn định, nước 
trong và sạch, tạo ra được tuyến du lịch theo đường thuỷ 
từ Hồ Tây lên khu nước khoáng Thuần Mỹ. Nếu kinh doanh 
khai thác tổng hợp khu du lịch nước nóng Thuần Mỹ và 
hai bên bờ kênh sẽ có nguồn thu khả thi, thời gian hoàn 
vốn nhanh.

- Tạo ra lòng sông Đà phía thượng lưu đập có cột nước 
cao ổn định, hạn chế việc xói lở hai bên bờ sông Đà và tạo 
điều kiện thuận tiện cho vận tải thuỷ từ Ba Vì lên Hòa Bình 
không bị mắc cạn vào mùa kiệt như những năm vừa qua.

- Với lưu lượng khoảng 120 – 130 m3/s (bằng tổng lưu 
lượng đã thiết kế của các cống đầu mối) nên không làm ảnh 
hưởng đến việc chia sẻ lượng nước của sông Đà và sông 
Hồng cho các địa phương khác.

- Về vốn đầu tư, đoạn kênh mới từ cầu Ái Mỗ về đến Hồ 
Tây, đề nghị đấu thầu theo hình thức doanh nghiệp bỏ vốn 
đầu tư xây dựng và khai thác lơi thế thương mại, dịch vụ.

Theo các nhà khoa học, phương án trên sẽ giải quyết 
được tận gốc cho việc cấp nguồn ổn định để phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, các ngành kinh tế và làm "sống" lại các 
sông trong nội thành để góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội 
hiện đại, xanh, sạch đẹp và bền vững.v
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1. Một trong những vấn đề nóng hiện nay là cơn “sốt 
đất” bắt đầu từ Hà Nội và TP.HCM đã và đang lan rộng 
ra các địa phương trong cả nước. Các cơ quan chức 
năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc, nhưng 

cơn “sốt đất” chưa nguôi thì mới đây ở Thủ đô lại nóng lên 
chuyện về số phận của Cung Thiếu nhi Hà Nội.

2. Câu chuyện bắt đầu sau khi thành phố động thổ xây 
dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội sáng 15/3 tại Khu công viên 
hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ 

Liêm (Hà Nội). Đây là công trình có quy mô lớn với diện tích 
gần 40 nghìn m2 và tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

Việc xây dựng một công trình hiện đại, đáp ứng nhu cầu 
của thiếu nhi Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới là điều 
cần thiết và đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, dư luận lại dấy lên 
mối lo ngại về số phận của công trình Cung Thiếu nhi hiện tại, 
không biết sau khi Cung Thiếu nhi mới hoàn thành thì công 
trình cũ này sẽ ra sao, liệu có biến thành chung cư cao tầng… 
siêu cao cấp, khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng 
cho thuê…, hay đại loại là một công trình nào đó mang tính 
thương mại hay không?

Sự lo ngại này là chính đáng, bởi Cung Thiếu nhi Hà Nội 
hiện nay nằm trong khu vực hồ Hoàn Kiếm hết sức nhạy cảm, 
chỉ một tác động nhỏ cũng có thể phá vỡ cảnh quan, không 
gian vừa mang tính lịch sử, văn hóa vừa mang tính tâm linh 
và chứa đựng không chỉ tình cảm của những người con Hà 
Nội mà còn là tình cảm của mọi con dân đất Việt. 

Sự lo ngại này là có cơ sở, bởi không ít trụ sở, đất đai của 
các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở các vị trí đắc địa, được 
coi là “đất vàng” đã và đang lần lượt rơi vào tay tư nhân để 

biến thành khách sạn, chung cư cao tầng, trung tâm thương 
mại, văn phòng cho thuê…, vừa phá vỡ không gian, cảnh 
quan đô thị, vừa làm gia tăng mật độ dân số và gây sức ép 
lớn lên hạ tầng ngay trong lõi đô thị. 

Mối lo này cũng hoàn toàn hiện hữu, bởi đã có không 
ít đất đai, công trình công cộng, công trình công ích, công 
trình phúc lợi ở khu vực trung tâm Hà Nội suýt biến thành 
văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, nếu không có 
phản ứng dữ dội của dư luận. Chính vì vậy, Hội Kiến trúc sư 
Việt Nam mới đây đã có văn bản gửi Thành ủy, HĐND, UBND 
TP Hà Nội đề nghị giữ nguyên toàn bộ công trình kiến trúc 
thuộc Cung Thiếu nhi Hà Nội. 

Lý do mà Hội Kiến trúc sư Việt Nam đưa ra là, Cung Thiếu 
nhi Hà Nội là công trình kiến trúc văn hóa công cộng có giá 
trị, có ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, độc đáo, hài hòa với cảnh 
quan xung quanh, góp phần quan trọng vào tổ chức không 
gian khu vực Hồ Gươm. Đồng thời đây còn là công trình tiêu 
biểu, có tính đại diện cho kiến trúc Việt Nam đương đại trước 
Đổi mới. Cung còn có giá trị văn hóa phi vật thể, thể hiện sự 
quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, tình yêu thương của 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành cho thiếu 
nhi trong giai đoạn đất nước còn khó khăn.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng kiến nghị, Cung Thiếu nhi 
Hà Nội là tài sản công nên quỹ đất này chỉ có thể làm công 
trình phúc lợi xã hội, không nên xây dựng chung cư, nhà cao 
tầng, công trình thương mại dịch vụ. 

Tôi tin rằng, nếu chính quyền thành phố đưa ra lấy ý kiến 
nhân dân, chắc chắn toàn bộ người dân Hà Nội đều thống 
nhất giữ lại Cung Thiếu nhi làm nơi vui chơi, học tập… cho 
thế hệ trẻ. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, chính quyền 

G Ó C  N H Ì N  T Ừ  T H Ự C  T I Ễ N

Từ cơn “sốt đất” đến câu chuyện về 
số phận Cung Thiếu nhi Hà Nội

> BÙI VĂN DOANH

Cùng với cơn “sốt đất”, dư luận ở Hà Nội cũng đang nóng lên xung 
quanh số phận công trình có tính lịch sử ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm: 
Cung Thiếu nhi Hà Nội.



04.2021ISSN 2734-9888 41

thành phố không những không lấy ý kiến nhân dân, mà ngay 
cả chủ trương, kế hoạch sử dụng Cung Thiếu nhi cũ thế nào 
cũng hoàn toàn còn là điều bí mật. Theo Phó chủ tịch UBND 
TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Cung Thiếu nhi mới được xây dựng 
nhằm đáp ứng yêu cầu vui chơi thi đấu thể thao, rèn luyện thể 
chất, giao lưu văn hoá văn nghệ của thiếu nhi Thủ đô, tạo môi 
trường thuận lợi phát triển tài năng tương lai. Tuy nhiên, về 
phương án sử dụng Cung Thiếu nhi cũ trên mảnh đất “vàng” 
hơn 8.000 m2 tại phố Lý Thái Tổ, ông Dũng lại cho rằng, dự án 
mới sẽ mất 2 - 3 năm nữa để hoàn thành, nên các phương án 
cho mục đích sử dụng Cung Thiếu nhi cũ đang được Hà Nội 
cân nhắc kỹ, còn hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.

Lạ thế. Dự án mới đã phê duyệt, đã động thổ và bắt tay 
vào xây dựng. Thậm chí, Phó giám đốc BQLDA Xây dựng công 
trình văn hóa xã hội của thành phố Phạm Đình Tuấn còn cho 
biết, BQLDA sẽ tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành 
dự án xây dựng Cung thiếu nhi mới vào năm 2023, tức sớm 
hơn 1 năm so với tiến độ được duyệt. Ấy vậy mà kế hoạch cụ 
thể sử dụng công trình cũ như thế nào lại chưa có kế hoạch, 
thậm chí cũng không tiết lộ chủ trương, hướng xử lý thế nào 
thì thật khó hiểu. Và chính điều này đã làm dấy lên mối lo 
ngại và đặt ra những câu hỏi về số phận cung Thiếu nhi cũ 
nằm trên mảnh đất “vàng”, mảnh đất “kim cương” mà nhiều 
doanh nghiệp ao ước.

3. Tiền bạc lúc này chưa có thì sau có thể làm ra. Nhưng 
mảnh đất vàng, đất kim cương với vị trí đắc địa, cực kỳ 
hiếm hoi, có một không hai như của Cung Thiếu nhi Hà 

Nội hiện nay một khi rơi vào tay tư nhân thì Hà Nội sẽ vĩnh viễn 
mất đi một công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, có ý 

nghĩa to lớn về tinh thần và tình cảm, vĩnh viễn mất đi một giá 
trị mà sau này dù có “tiền tấn” cũng không thể nào lấy lại được.

4. Tuy nhiên đó chỉ là sự lo xa. Còn thâm tâm tôi tin rằng, 
với danh hiệu Thành phố Vì hòa bình, phấn đấu xây 
dựng Thành phố Thanh lịch - Văn minh, với niềm tin và 

sự quan tâm của các thế hệ lãnh đạo thành phố dành cho thế 
hệ trẻ, chắc chắn Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ còn mãi với thế hệ 
trẻ, còn mãi với người dân Thủ đô và ngày càng khang trang 
hơn, xứng với vai trò, vị trí vốn có của nó.

Vả lại, bài học từ những vụ án buông lỏng quản lý, sử 
dụng đất công sai mục đích… ở Đà nẵng, TP.HCM và Quân 
chủng Hải quân… mới được đưa ra xét xử trong mấy năm 
gần đây ắt hẳn không thể không là lời cảnh báo cho những 
nhóm lợi ích “biến của công thành của ông” trong quản lý và 
sử dụng đất đai.

5. Trở lại câu chuyện “sốt đất”. Có nhiều nguyên nhân 
gây nên sốt, từ việc cung không đáp ứng cầu, cò đất và 
người lướt sóng thổi giá tạo sóng, tâm lý đầu tư theo 

phong trào… đến việc tìm kênh trú ẩn an toàn trong đất đai. 
Nhưng trong đó có một nguyên nhân từ việc thông tin về quy 
hoạch mới không được minh bạch, công khai, kịp thời ở các 
địa phương. Lợi dụng điều đó, giới chủ đất, đầu cơ và “cò đất” 
tung thông tin nơi này lên thành phố, nơi kia trở thành quận, 
nơi nọ có dự án sân bay, nơi nữa dự án khu đô thị để “thổi giá”.

Liên hệ với câu chuyện về Cung thiếu nhi Hà Nội, sẽ hoàn 
toàn không có đồn đoán, nghi ngại, thậm chí là lo sợ về số 
phận của mảnh đất vàng này nếu như UBND Thành phố công 
khai chủ trương là lấy ý kiến nhân dân. Mọi nghi ngờ chỉ nảy 
sinh từ sự mập mờ, thiếu minh bạch.v
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À LA CARTE HALONG BAY: VỊ THẾ KHÁC BIỆT 
Dù mới ra mắt chính thức đầu năm 2021, À La Carte 

Halong Bay đã ngay lập tức tạo được sự chú ý của giới đầu tư 
trên thị trường địa ốc phía Bắc. Với chiều cao 157,95 m và quy 
mô 41 tầng nổi, 100% các căn hộ thuộc 2 dòng sản phẩm căn 
hộ khách sạn Skybay Suite và căn hộ dịch vụ Skybay đều có 
thiết kế kính tràn trong suốt cho phép du khách được thỏa 
sức ngắm nhìn vịnh biển di sản Hạ Long từ độ cao độc tôn, 
chính điều này đã tạo nên dấu ấn khác biệt cho dự án. 

Trước đó, thị trường căn hộ Hạ Long trải qua quãng thời 
gian dài với nguồn cung chủ yếu là dòng căn hộ chung cư 
và các sản phẩm thuần nghỉ dưỡng. Nhà đầu tư phải cân 
đo giữa việc đầu tư sản phẩm để ở được sở hữu lâu dài với 
tiềm năng tăng giá tốt trong tương lai hay một BĐS nghỉ 
dưỡng chính sách khai thác dòng tiền đều đặn nhưng hiệu 
quả trong khoảng thời gian hữu hạn. 

Và để tìm được những sản phẩm có chất lượng vượt 
trội, giới đầu tư sành sỏi đã đúc kết quan điểm mới: một bất 
động sản muốn bứt phá trước sự bão hòa của thị trường 
hiện nay, muốn mang về lợi nhuận cao và bền vững thì cần 
hội tụ đầy đủ các yếu tố: vị trí đẹp, tiện ích tốt, đáp ứng các 
tiêu chuẩn vận hành 5 sao, khai thác hiệu quả và quan trọng 
nhất phải mang pháp lý sở hữu lâu dài. 

 Tham chiếu với À La Carte Halong Bay, một dự án có vị 
trí tuyệt đẹp và quý hiếm, điều này là không phải bàn cãi khi 
tòa tháp tọa lạc ngay mặt vịnh di sản Hạ Long, cách quảng 
trường biển và bãi tắm chỉ vài bước chân. Ngoài ra, dự án 
nằm giữa trung tâm bán đảo 2 - khu đô thị Halong Marina, 
hưởng lợi từ toàn bộ tiện ích nội khu và cách thiên đường 
giải trí Bãi Cháy chỉ với 5 phút di chuyển. Về pháp lý dự án, 
khác với loại hình condotel sở hữu 50 năm thông thường, cả 
2 dòng sản phẩm Skybay Suite và Skybay đều gắn với đặc 
quyền sở hữu lâu dài, điều này tạo nên một tài sản có giá trị 

Theo chân nhà đầu tư tìm hiểu giá trị thực của 
À La Carte Halong Bay

> QUỲNH CHI

Không còn là thị trường mới, tại Hạ Long, giới phân tích cho rằng 
chỉ dòng bất động sản nào hội tụ được đặc tính ưu việt của cả 2 
loại hình “nghỉ dưỡng và để ở” mới tạo sự bùng nổ. 

T H Ị  T R Ư Ờ N G  B Ấ T  Đ Ộ N G  S Ả N
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truyền đời cho các chủ sở hữu căn hộ. 
Như vậy, xét trên giá trị dòng BĐS để ở, À La Carte Halong 

Bay đã nắm trong tay mọi yếu tố để mở ra tiềm năng tăng 
giá nhanh chóng khi mà hạ tầng, quy hoạch và du lịch Hạ 
Long không ngừng bứt phá và “không có đối thủ” ở khu 
vực phía Bắc. 

Không chỉ dừng lại ở vị thế của một BĐS đầu tư an toàn 
như vậy, chủ đầu tư TASECO Land kỳ vọng đưa À La Carte 
Halong Bay trở thành tòa tháp biểu tượng với độ cao vật 
lý cũng như độ cao về đẳng cấp dịch vụ trở nên vượt trội ở 
“vùng đất rồng” nhờ việc đồng hành cùng các thương hiệu, 
đối tác uy tín hàng đầu Việt Nam & thế giới như: đơn vị thiết 
kế kiến trúc, nội thất & graphic AEDAS, đơn vị thiết kế ánh 
sáng hàng đầu thế giới HBA, đơn vị tư vấn giám sát Artelia 
và tổng thầu thi công Ricons,… 

Bên cạnh thiết kế tòa tháp tráng lệ như “viên kim cương 
xanh” giữa miền di sản, À La Carte Halong Bay đem đến 
các dịch vụ cao cấp, xa xỉ, lấp đầy khoảng trống về dịch vụ 
nghỉ dưỡng 5 sao ở Hạ Long. Những căn hộ trong suốt như 
hàng trăm chiếc “du thuyền trên không”; các quán bar, nhà 
hàng hay bể bơi vô cực trên độ cao ấn tượng hứa hẹn sẽ 
rực sáng cả ngày lẫn đêm sẽ trở thành sự lựa lý tưởng của 
hàng triệu khách hạng sang khi ghé thăm Hạ Long để trải 
nghiệm, hưởng thụ chất sống tinh hoa. Nhờ kinh nghiệm, 

uy tín cũng như tệp khách hàng rộng lớn của đơn vị quản 
lý À La Carte, các căn hộ nơi đây sẽ yên tâm mang về nguồn 
thu ổn định suốt vòng đời dự án.

 
CƠ HỘI CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỨC THỜI 
Nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi từ tất cả ưu điểm trong 

khai thác vận hành. Đây cũng là điểm vô cùng nổi bật và ấn 
tượng của À La Carte Halong Bay. Cụ thể, với dòng căn hộ 
dịch vụ Skybay, khách hàng được linh hoạt lựa chọn giữa 
hình thức tự khai thác hoặc ủy thác cho đơn vị quản lý vận 
hành với mức chia sẻ lợi nhuận 90% - 10%. Trong khi đó 
dòng căn hộ Skybay Suite, lần đầu tiên khách hàng được 
hưởng mức chia sẻ doanh thu 42% - 58% từ thương hiệu À 
La Carte. 

À La Carte Halong Bay mang đến phương thức phân chia 
quyền lợi theo doanh thu, đã được chứng minh có hiệu quả 
cao hơn cho khách hàng bởi doanh thu càng lớn thì chủ sở 
hữu căn hộ hưởng càng cao và trong bất cứ tình huống nào, 
dù dự án kinh doanh lỗ hay lãi, khách hàng vẫn được chia sẻ 
doanh thu. 

Có thể nói với giá trị “2 trong 1” hội tụ đặc tính ưu việt 
của cả 2 loại hình “nghỉ dưỡng và để ở”, dễ hiểu khi À La 
Carte Halong Bay vừa ra mắt chính thức, đã nhận được sự 
quan tâm lớn của nhà đầu tư phía Bắc.v

Ảnh: À La Carte Halong Bay - được phát triển bởi TASECO Land
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Số liệu của CBRE Việt Nam cho thấy nguồn cung căn 
hộ của Bình Dương trong năm qua đã gấp đôi tổng 
nguồn cung trong 10 năm trước cộng lại. Trong đó, 
số lượng dự án quy tụ đông đảo tại TP Thuận An, địa 

phương vừa chính thức được công nhận là thành phố vào 
đầu tháng 02/2020. Thực tế, từ cuối năm 2019, Bình Dương 
nói chung và TP Thuận An nói riêng đã sôi động với hàng 
loạt dự án quy mô lớn nhỏ được triển khai. Đặc biệt dọc trục 
Quốc lộ 13 qua địa phận TP Thuận An ước tính hiện có 15 dự 
án cung cấp hàng chục nghìn căn hộ cho thị trường. 

 Ông Nguyễn Hoàng, chuyên gia bất động sản đánh giá, 
với lợi thế kết nối xuyên suốt từ Quốc lộ 13 về đến TP Thủ Đức 
và trung tâm TP.HCM, các dự án tại khu vực này hưởng lợi 
rất lớn và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong 
tương lai. Chuyên gia này lý giải, một trong những lý do lớn 
thúc đẩy nhu cầu sở hữu bất động sản tại Thuận An, Dĩ An nói 
riêng và Bình Dương nói chung chính là nhu cầu ở thực của 
những người đang sinh sống và làm việc trong toàn vùng 
TP.HCM và các đô thị vệ tinh.

“Mặt bằng giá bất động sản tại TP.HCM hiện đã lên rất 
cao. Những căn hộ giá 30 - 35 triệu đ/m2 từ rất lâu đã gần như 
không còn trên thị trường. Điều này kéo theo xu hướng di cư 
của những người có nhu cầu ở thực, họ tìm đến những nơi có 
chất lượng sống tương đương, kết nối không quá xa, nhưng 
giá phải chăng hơn rất nhiều”, ông Nguyễn Hoàng nói.

Hiện Bình Dương có hơn 1,2 triệu chuyên gia, kỹ sư, công 
nhân lành nghề đến sinh sống và làm việc tại các khu công 
nghiệp như VSIP, Tân Uyên, Việt Hương, Becamex... trong đó 
có 85% là người nhập cư. Đây là nhóm đối tượng có nhu cầu 
an cư rất lớn, ước tính cao gấp 8 lần so với người dân địa 
phương. Trong những năm tới, khi quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa tại Bình Dương càng được đẩy mạnh, nhu 
cầu nhà ở tại các đô thị đang phát triển như Thuận An, Dĩ An, 

Thủ Dầu Một, Bến Cát... ngày càng lớn và đa dạng. 
Chỉ tính riêng trong hai tháng đầu năm 2021, Bình Dương 

đã thu hút 396 triệu USD vốn FDI, đạt 28% kế hoạch năm, 
duy trì vị thế tốp đầu các địa phương thu hút vốn nước ngoài 
mạnh mẽ nhất cả nước. Với vị thế của một “thủ phủ công 
nghiệp”, cùng với uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế 
ngày một nâng cao, Bình Dương có nhiều cơ hội hưởng lợi 
từ dòng vốn đầu tư nước ngoài. Từ đó hình thành cộng đồng 
chuyên gia và trí thức lớn tại Bình Dương, đòi hỏi một môi 
trường sống chất lượng, tiện nghi và hướng tới sự phát triển 
bền vững.  

Đó là chưa kể người dân đang sinh sống và làm việc tại 
TP.HCM và đặc biệt là TP Thủ Đức vừa được thành lập đều có 
nhu cầu nâng cao chất lượng sống thông qua những dự án 
căn hộ được đầu tư chất lượng, bài bản, tiện nghi và hài hòa 
với cảnh quan. Với mặt bằng giá còn tương đối “mềm” so với 
TP.HCM và TP Thủ Đức, TP Thuận An đang là điểm đến an cư 
của người dân. 

Mặt khác, nhờ lợi thế vị trí giáp ranh TP Thủ Đức, TP.HCM 
và kết nối đồng bộ qua hạ tầng hoàn thiện, người dân tại TP 
Thuận An chỉ mất khoảng 20 phút về TP Thủ Đức và 30 phút 
để di chuyển vào trung tâm TP.HCM thông qua Quốc lộ 13 kết 
nối Phạm Văn Đồng, DT 743, DT 743B, DT 43, Mỹ Phước - Tân 
Vạn kết nối ra Quốc lộ 1K đến xa lộ Hà Nội... 

Khảo sát tại các sàn giao dịch khu vực TP Thủ Đức, Dĩ An 
và Thuận An cho thấy, người mua để ở hiện nay chú trọng sản 
phẩm của các doanh nghiệp uy tín từ TP.HCM với năng lực đã 
được chứng minh qua nhiều dự án. Xu hướng an cư trong đô 
thị đồng bộ về điện đường trường trạm, tiện ích giáo dục, y 
tế, thể thao, giải trí... cũng đang dẫn dắt thị hiếu của người 
mua nhà. 

Một trong số những dự án đang ghi nhận mãi lực rất tốt 
là Lavita Thuan An do Hưng Thịnh Land phát triển và phân 

Thuận An tiếp tục đón ‘sóng’ 
bất động sản 

> HOÀNG HÀ

Với vị trí đặc thù kề cận TP.HCM, kết nối liền mạch, nhu cầu an cư cao 
ở cả người dân địa phương lẫn giới chuyên gia, trí thức đang làm việc 
tại các khu công nghiệp, TP Thuận An đang trở thành điểm đến đầu tư 
bất động sản sôi động bậc nhất ven TP.HCM. 
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phối độc quyền bởi PropertyX. Dự án này nằm ngay mũi tàu 
Nguyễn Thị Minh Khai và Quốc lộ 13, được xây dựng trên diện 
tích 23.508 m2 với 4 block 33 - 38 tầng.

 Với năng lực triển khai hàng loạt dự án đáp ứng đúng nhu 
cầu ở thực của người dân tại TP.HCM, Hưng Thịnh Land cung 
cấp cho thị trường TP Thuận An không gian sống chất lượng 
cao. Do đó chuỗi tiện ích nội khu cũng được quy hoạch đồng 
bộ theo định hướng tối ưu chất lượng cuộc sống như hồ bơi 
theo tiêu chuẩn resort 5 sao rộng đến 800 m2, sân thể thao 
ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, sân khấu ngoài trời, thác nước 
cảnh quan nhiều tầng, khu BBQ… và đặc biệt là hệ thống 
shophouse với đa dạng dịch vụ.

Sở hữu nhiều tiện ích vượt trội, căn hộ Lavita Thuan An có 
giá cạnh tranh nhất trong khu vực. Trong bán kính 2 km, cư 
dân của khu căn hộ này còn dễ dàng tiếp cận các khu công 

nghiệp hiện đại và tiện ích ngoại khu nổi bật như Aeon Mall, 
Lotte, sân golf Sông Bé, siêu thị Mega Market, bệnh viện... Hạ 
tầng quanh khu vực cũng hiện đại với tuyến đại lộ Bình Dương, 
Nguyễn Thị Minh Khai, Thủ Khoa Huân... giúp kết nối đồng bộ. 

Dự kiến khi hoàn thành, Lavita Thuan An sẽ cung cấp cho 
thị trường gần 2.500 căn hộ chất lượng, trở thành nơi đáng 
sống của cộng đồng dân cư trí thức, thành đạt, đang sinh 
sống và làm việc Bình Dương nói riêng và toàn vùng TP.HCM 
nói chung. Sự phát triển đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng, 
tiện ích và nơi an cư chất lượng đang tạo ra những lực đẩy 
mang tính cộng hưởng giúp Bình Dương tiếp tục phát triển 
đúng với tiềm lực sẵn có của địa phương duy nhất tại Việt 
Nam lần thứ ba liên tiếp được vinh danh là một trong 21 đô 
thị có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu 
của thế giới (Smart21).v

Đoạn Quốc lộ 13 đi qua Thuận An trở 
thành đại lộ thương mại - dịch vụ lớn 
nhất tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phước Tuấn.

Phối cảnh tổng thể dự án Lavita Thuận An. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh Land.
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> THANH UYÊN

PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN CHƯA BAO GIỜ CÓ CƠ 
HỘI PHÁT TRIỂN TỐT NHƯ HÔM NAY

Năm 2020, BĐS Phan Thiết thiết lập mức tăng đầy 
ngoạn mục với gần gấp 3 lần so với 2 năm trước đó. Mức 
tăng giá này được nhận định chưa phải là “kịch trần”, dự 
đoán có thể còn tăng xa vượt hơn thế. Đặc biệt, tốc độ 
tăng giá này được nhận định không phải là “tự nhiên tăng” 
hay là được “thổi giá”.

Trước tiên, Phan Thiết, trong đó đặc biệt là Mũi Né là khu 
vực sở hữu tiềm năng du lịch biển đầy hấp dẫn với tỷ lệ tăng 
trưởng du lịch mỗi năm luôn giữ trên 10%. Với 4 mùa “biển 
xanh - cát trắng - nắng vàng”, du lịch Phan Thiết không 
ngừng hấp dẫn cả khách quốc tế lẫn du khách Việt Nam.

Tiếp sức cho tiềm năng du lịch, hạ tầng Phan Thiết có sự 
“lột xác” đáng kể với hàng loạt dự án giao thông lớn. Trong 
đó, dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan 
Thiết đang trong giai đoạn thi công cao điểm, đã thông xe 
đường công vụ. Khi tuyến cao tốc này hoàn thành sẽ giúp 
rút ngắn gần 1/2 thời gian di chuyển từ TP.HCM còn chưa 
đến 2 giờ.

Cùng với đó, Bình Thuận cũng đầu tư gần 1.600 tỉ đồng để 
nâng cấp và mở rộng tuyến đường ven biển đoạn Kê Gà - Tân 
Thiện và làm mới đoạn Phan Thiết - Kê Gà. 

Đặc biệt, ngày 5/4 sân bay Phan Thiết triển khai thi công, 
Bộ Quốc Phòng ra mục tiêu quyết tâm hoàn thành sân bay 
vào năm 2022. Cùng với sân bay Long Thành dự kiến hoàn 
thành vào năm 2023, Phan Thiết hứa hẹn hút lượng khách 
“khủng” đến du lịch nghỉ dưỡng tại đây, góp phần thực hiện 
hóa kì vọng của Bình Thuận là trở thành thiên đường nghỉ 
dưỡng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 
2030. Đây cũng là yếu tố khiến bất động sản ven biển khu vực 
này ngày càng đắt giá và ngày càng thu hút đông đảo những 
nhà đầu tư có tầm nhìn rộng.

BIỆT THỰ BIỂN CÓ THƯƠNG HIỆU GÓP PHẦN NÂNG 
TẦM DIỆN MẠO MŨI NÉ, PHAN THIẾT

Trên thị trường bất động sản ven biển đầy hứa hẹn, phân 
khúc biệt thự biển có thương hiệu, được vận hành bởi tập 
đoàn quản lý khách sạn quốc tế uy tín tại Mũi Né - Phan Thiết 
lại càng “đắt khách”. Điều này xuất phát từ tâm lý tìm nơi “trú 
ẩn” an toàn và riêng biệt, khách du lịch sẽ tìm đến những 
khách sạn, khu nghỉ dưỡng danh tiếng do thương hiệu quốc 
tế quen thuộc quản lý vì chất lượng dịch vụ đã được du khách 
thế giới trải nghiệm và công nhận.

Thống kê của Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể 
thao, Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa qua có khoảng 
30.000 lượt khách du lịch. Đa số khách du lịch đến lưu trú tại 
Mũi Né, trong đó, các cơ sở lưu trú từ 4 – 5 sao có công suất 
phòng đạt khoảng 80 – 90%. Thực tế, Mũi Né - Phan Thiết có 
rất ít khách sạn 4- 5 sao và càng hiếm khu nghỉ dưỡng được 
vận hành với thương hiệu quốc tế, thế nên tại các nơi này 
luôn “cháy” phòng vào dịp cuối tuần và lễ Tết. 

Thời gian qua, nhiều tập đoàn lớn trong nước và quốc tế 
đã rót vốn đầu tư hạ tầng nghỉ dưỡng cao cấp ở Mũi Né - Phan 
Thiết khiến nơi này được mệnh danh là “thủ đô resort”. Trong 
đó, đáng chú ý và nổi bật là dự án NovaHills Mui Ne Resort & 
Villas với 600 căn biệt thự kiến trúc Địa Trung Hải - Tây Ban 
Nha, sở hữu địa thế “đồi - vịnh - biển” cực kỳ hiếm có, trải dài 
thoai thoải ở cao độ từ 15m đến 92m, bao trọn Vịnh Mũi Né. 

 Dự án được quản lý và vận hành dưới thương hiệu 
Centara, thuộc hệ thống Centara Hotels & Resorts danh tiếng 
- một thành viên của Central Group. Cú bắt tay chiến lược 
khiến các căn biệt thự tại đây lại càng gia tăng giá trị bền 
vững theo thời gian và đưa vùng đồi cát đỏ hoang sơ ngày 
nào trở thành điểm đến du lịch danh tiếng của cả khu vực.

Bên cạnh đó, chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp và tiện nghi 
như vách đá nhảy, hồ bơi vô cực, dòng sông lười, công viên 
trò chơi cát, cụm vui chơi tổ hợp con thuyền, tháp quan sát ở 
cao độ trên 100m, nhà hàng Waterfall Lounge độc đáo, trung 

Biệt thự biển có thương hiệu 
tại Mũi Né - Phan Thiết 
“được lòng” nhà đầu tư

Thông tin triển khai xây dựng sân bay Phan Thiết diễn ra vào sáng 5/4, 
cùng với đó là tiến độ xây dựng rầm rộ cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết 
đang tạo “cú hích” cho bất động sản Phan Thiết đón nhận được sự quan 
tâm rất lớn từ các nhà đầu tư.
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tâm hội nghị với sức chứa hơn 1.000 người đóng góp lớn cho 
thị trường du lịch MICE tại địa phương, giúp dự án trở thành 
nơi lưu trú, giải trí hấp dẫn bậc nhất khu vực.

Đặc biệt, NovaHills Mui Ne Resort & Villas sẽ có cơ hội được 
tiếp cận hơn 350.000 khách hàng và các đối tác từ phía Tập đoàn 
Novaland, khách hàng từ hệ thống của Central Group gồm hơn 
16 triệu khách hàng quốc tế, 9 triệu thành viên ở Việt Nam. 

 
BÀI TOÁN ĐẦU TƯ AN NHÀN, THẢNH THƠI “HƯỞNG 

LỢI” VỚI NOVAHILLS MUI NE RESORT & VILLAS
NovaHills Mui Ne Resort & Villas đang là dự án hiếm hoi 

cung cấp dòng biệt thự biển có thương hiệu tại thị trường Phan 
Thiết với chương trình chia sẻ lợi nhuận 85% cho chủ sở hữu. 
Giới chuyên gia đánh giá cao dự án ở yếu tố vận hành bởi một 
thương hiệu danh tiếng, tiềm năng tăng trưởng du lịch đang 
phát triển mạnh tại Mũi Né - Phan Thiết cộng hưởng cùng lợi 
thế về “siêu” hạ tầng thì việc khách hàng có cơ hội nhận được 
lợi nhuận và tỉ lệ sinh lời tăng cao hàng năm là điều rất khả thi.

Anh Đức Huy là khách hàng Hà Nội vừa quyết định đầu 
tư tại dự án NovaHills Mui Ne Resort & Villas. Anh Huy nhận 
định: “Nhìn nhận ở tầm rộng, đầu tư vào NovaHills chính là 
mua 1 mà lợi tới 3”.

Anh Huy phân tích, trước tiên chính là chính sách cam kết 
lợi nhuận sau khi đưa vào vận hành chia sẻ đến 1,2 tỷ trong 
2 năm đầu tiên, sau đó là hưởng mức chia sẻ lợi nhuận 85%-
15% của dự án. Theo đó, nếu anh Huy đầu tư căn biệt thự 
biển 11 tỷ đồng, sau 15 năm dòng tiền thu về từ chia sẻ lợi 
nhuận anh nhận được lên đến hơn 9 tỷ. Ở mức tăng trưởng 
bất động sản ổn định từ 10% - 20%/ năm thì trong 10 - 15 
năm tới, căn biệt thự của anh có thể tăng giá trị 2 đến 3 lần. 
Ngoài ra, Anh Huy cùng gia đình còn có 15 đêm nghỉ dưỡng 
4 sao hàng năm.

 “Như vậy, chỉ cần thanh toán 3 tỷ đến khi nhận nhà, 
không lo lãi suất là tôi đã có thể sở hữu được biệt thự nghỉ 
dưỡng đầy tiềm năng sinh lời. Với tốc độ hoàn thiện đường 

xá, sân bay cũng như các tiện ích hiện nay, tôi tin không chỉ 
lợi nhuận chia sẻ tăng mà chính bản thân giá trị biệt thự ở 
NovaHills Mui Ne cũng sẽ tiếp tục tăng”, anh Huy nhấn mạnh.

 “Tôi quyết định đầu tư một căn Biệt thự 3 phòng ngủ tại 
NovaHills Mui Ne. Lý do đầu tiên vì căn biệt thự quá đẹp, tầm 
nhìn thẳng vịnh Mũi Né. Thứ hai là vì khoản chia sẻ lợi nhuận 
cho thuê 85%, tính ra có thể nhận từ 40- 50 triệu mỗi tháng, 
quá tốt so với lãi suất gởi tiết kiệm rồi. Theo kinh nghiệm của 
tôi thì giá của NovaHills Mui Ne chỉ có lên thôi!”, chị Kim Ngân 
TP.HCM – một nhà đầu tư của dự án cho biết.

Theo ghi nhận, từ tháng 3/2021 giá biệt thự biển tại 
NovaHills Resort & Villas đã tăng mạnh gần 70% so với giá trị 
ban đầu của cuối năm 2018. Với đà tăng trưởng như hiện nay, 
khi hạ tầng hoàn thiện và đi vào kết nối đồng bộ, du lịch Mũi 
Né - Phan Thiết phát huy sức mạnh trở thành điểm đến hàng 
đầu Châu Á, giá trị bất động sản tại đây sẽ còn tăng ngoạn 
mục trong vòng 3 – 5 năm tới.

Anh Song Hải – một nhà đầu tư bất động sản kỳ cựu của 
Novaland cho biết: “Tôi lựa chọn đầu tư ở NovaHills Mũi Né 
Resorts & Villas cũng vì yếu tố chia sẻ lợi nhuận 85% -15% rất 
hợp lí. Bên cạnh đó, dự án sẽ đi vào vận hành dưới thương 
hiệu Centara Mirage Resort Mui Ne theo tiêu chuẩn quốc tế, 
chắc chắn sẽ thu hút lượng khách đông đảo và trở thành khu 
nghỉ dưỡng bậc nhất Mũi Né trong năm 2021.”

Chính sách thanh toán nhẹ nhàng cũng là lợi thế giúp 
NovaHills Resort & Villas hấp dẫn trong mắt giới đầu tư. Chủ 
nhân chỉ cần trả trước 30% để nhận nhà và được ngân hàng 
hỗ trợ trả góp trong 15 năm với ưu đãi không lãi suất, không 
phí tất toán, không ân hạn nợ gốc trong 2 năm đầu. Nhờ 
đó, người mua vừa có thể linh động trong dòng tiền đầu tư 
của mình vừa có ngay nguồn thu nhập an nhàn từ việc khai 
thác vận hành.

Hiện khu nghỉ dưỡng đã được vào vận hành từ tháng 4 
năm 2021. Dự án hứa hẹn cùng nhà đầu tư “đón sóng” lượng 
khách du lịch đang ngày càng tăng ở Phan Thiết hiện nay.v

“Khu nghỉ dưỡng dự kiến có công suất khai thác phòng lên 
đến 80% trong năm đầu nhờ các ưu đãi dành cho khách hàng 
thân thiết và đối tác của Chủ đầu tư.”

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng là một khách hàng đầu tư vào 
dự án từ cuối năm 2018, người đẹp cho biết hết sức hài lòng 
với khoản đầu tư vào NovaHills Resort & Villas – hiện đang 
mang đến cho cô nguồn thu nhập linh hoạt từ việc chia sẻ lợi 
nhuận 85%. 
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Về với Gốm Đất Việt hôm nay để cảm nhận sự đổi 
thay từng ngày nơi đây, những khuôn viên, nhà 
máy, phân xưởng như khang trang bề thế to đẹp 
hơn, từng  hàng cây, khóm hoa, những bức vẽ 

đồng quê trên con đường “Đường quê Đất Việt” đã đẹp lại 
càng đẹp hơn, hàng chục vạn cây keo quanh Cty, quanh 
kho đất đang đua nhau đâm chồi nảy lộc. Đặc biệt, trong 
lao động sản xuất những giải pháp công hiện đại và các 
thành tích sáng tạo kỷ lục của Cty đang tiếp tục vươn xa… 
Tất cả điều đó để chứng minh cho sự nỗ lực của một tập 
thể tâm huyết, đoàn kết. Gốm Đất Việt đang vươn mình trở 
thành Doanh nghiệp Khoa học công nghệ hàng đầu trong 
lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng hướng tới năng lượng 
tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

SẢN PHẨM “CHÂN - THIỆN - MỸ”
Hàng ngàn năm trước, ông cha ta đã sản xuất ra những 

viên gạch, viên ngói đất sét nung bằng công cụ thô sơ với 
biết bao nhọc nhằn xây lên những cung điện, đền đài còn 
tồn tại đến ngày nay. Kế thừa tinh hoa truyền thống cha 
anh đi trước, những người sáng lập Tổ hợp Gốm Đất Việt 

ngày nay, ngay từ ngày đầu thành lập đã ấp ủ nâng tầm 
nghề gạch ngói đất sét nung Việt Nam với công nghệ sản 
xuất hiện đại ngang tầm thế giới, có bước đột phá đi trước 
thời đại để đạt tới đỉnh cao: “Chân - Thiện - Mỹ”.

Tổ hợp Công ty cổ phần “Gốm Đất Việt” gồm 3 Công ty 
là: Công ty cổ phần Gốm Đất Việt, Công ty cổ phần Gạch 
Ngói Đất Việt, Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất Nhập 
khẩu Gốm Đất Việt. Đứng chân tại phường Tràng An - Thị 
xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh - một vùng đất đệ tứ 
chiến khu địa linh nhân kiệt có nguồn sét dồi dào giàu 
hàm lượng oxit sắt bậc nhất Việt Nam. 

Cùng với nguồn nguyên liệu dồi dào, Gốm Đất Việt có 
đội ngũ lao động năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, 
dám đương đầu trước khó khăn thách thức. Đứng đầu là 
Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu - Tiến sỹ danh dự 
- Thành viên Liên đoàn các Nhà sáng tạo thế giới - Chủ tịch 
HĐQT - Nguyên là Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng 
Giám đốc Công ty CP VIGLACERA Hạ Long và ông Nguyễn 
Duy Hưng - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - Cố vấn 
HĐQT. Vì vậy hơn 10 năm kể từ ngày thành lập, Gốm Đất 
Việt đã không ngừng đổi mới để vươn tới tầm cao nhất 
ngành sản xuất gạch ngói đất sét nung Việt Nam

Gốm Đất Việt là dòng sản phẩm đất sét nung cao cấp, 

Đất Việt 
mãi xanh tươi

D O A N H  N G H I Ệ P  K H O A  H Ọ C  C Ô N G  N G H Ệ 
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được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, với đặc 
trưng thuần Việt đó là: màu đỏ quýt trầu, âm thanh trong, 
chắc. Đặc biệt gạch lát nền của Gốm Đất Việt không trơn 
trượt, không nồm, không rêu mốc. Ngói lợp của Gốm Đất 
Việt không phai màu, ấm áp về mùa đông, mát về mùa 
hè, chịu va đập mưa đá, an toàn cho người già và trẻ nhỏ. 
Đến nay, Gốm Đất Việt được người tiêu dùng sử dụng cho 
nhiều công trình văn phòng cao cấp, hệ thống khách sạn, 
resort, biệt thự, nhà ở, các công trình nghệ thuật, công 
trình bảo tồn, trong đó có nhiều công trình nổi bật của 
quốc gia như: Khách sạn 6 sao Phú Quốc; Khu du lịch và 
nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc; Khu đô thị Splendora Bắc 
An Khánh; Khách sạn 5 sao Cát Bà, đến các công trình tâm 
linh đặc biệt như: công trình thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; chùa Ngọa Vân, chùa Ba Vàng; 
chùa Bái Đính…vừa mang nét cổ kính vừa đậm đà bản sắc 
dân tộc Việt.

Năm 2020 Gốm Đất Việt đã hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu kế hoạch cao hơn bao giờ hết. Quý I năm 2021 mặc 
dù nằm trong vùng tâm dịch công tác sản xuất các nhà 
máy của Gốm Đất Việt vẫn giữ nhịp độ ổn định và có phần 
tăng trưởng, công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm đều 
đặn, không những giữ vững nhịp độ cùng kỳ (2020) mà 

còn tăng trưởng tới hơn 1.2 lần.

DỰ TRỮ NGUYÊN LIỆU CHO TƯƠNG LAI
Vào thăm khu dự trữ nguyên liệu, nhìn từ xa hiện lên 

những ngọn đất cao thấp nhấp nhô nhưng vô cùng vững 
chắc để có thể chống chọi với mọi bão mưa sạt lở, không 
gây bụi bẩn ô nhiễm môi trường. Viền theo chân đồi của 
kho bãi là màu xanh của những  hàng keo khiến bạn cảm 
nhận về một không gian xanh, sạch giữa vùng đất, đá, sỏi 
tưởng như khô cằn nhưng đang thức dậy sức sống tươi 
mới nơi đây, cây giữ đất để giữ nguồn nguyên liệu, cây 
giúp môi trường điều hòa không khí như đảm bảo nguồn 
năng lượng cho lao động sản xuất. 

Trải dài hơn cây số với diện tích phủ kín trên 10ha của 
bãi dự trữ nguyên liệu là sự khẳng định về tầm nhìn cho 
tương lai 30 - 50 năm nữa của Gốm Đất Việt. Đúng vậy, 
nguyên liệu là thứ không bao giờ thiếu cho sản xuất vật 
liệu xây dựng, như lời Chủ tịch Nguyễn Quang Mâu, làm 
nghề Thổ Mộc thì “Nhất Liệu, nhì Nung”, nguyên liệu phải 
đảm bảo về lượng và về số, không có nguyên liệu như ta 
đói mà không có gạo, đất sét chính là “gạo” của cả Công ty, 
càng nhiều “gạo” càng no đủ.

Tài nguyên đất sét mỏ là hữu hạn, làm sao để đảm bảo 

Mục tiêu của Công ty là đưa thương hiệu Gốm Đất Việt đứng số 1 trong lĩnh vực đất nung Việt Nam
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nguồn nguyên liệu dự trữ cho tương lai, đó là bài toán khó 
cho bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào. Song nhờ vào định 
hướng và bản lĩnh quyết đoán của người thuyền trưởng tài 
ba Nguyễn Quang Mâu, ông đưa ra kế hoạch, hành động 
đem đất phong hóa về làm nguyên liệu, những khối đất 
đá tưởng như đã là vô dụng nhưng về Đất Việt chúng được 
hồi sinh trở thành hữu ích. Qua máy nghiền đất sét công 
nghệ duy nhất của Việt Nam và Thế giới do Cty chế tạo đã 
biến những nguyên liệu khó xử lý đó thành nhiên liệu siêu 
mịn. Gốm Đất Việt trở thành doanh nghiệp sản xuất vật 
liệu duy nhất dùng đất phong hóa làm nguyên liệu, không 
những có giá trị về thành phẩm mà còn góp phần bảo vệ 
môi trường.

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU
Từ khi ra đời và phát triển đến nay, Gốm Đất Việt đã có 

nhiều sáng kiến tiêu biểu trong ngành đất sét nung Việt 
Nam. Đặc biệt, với việc áp dụng công nghệ nghiền khô 
của Italia trong sản xuất gạch cotto sang sản xuất các sản 
phẩm mỏng hơn là ngói lợp, giúp tiết giảm chi phí. Ưu 
điểm của công nghệ này là sản phẩm có chất liệu đồng 
đều, mịn, cường độ sản phẩm tốt hơn trong khi chi phí lại 
thấp hơn so với nghiền ẩm.

Đối với sản phẩm men, Gốm Đất Việt đã nghiên cứu và 
phát triển thành công phương pháp phun men vào sản 
phẩm mộc. Do đó men bám dính rất sâu, độ bóng như 

sành sứ, tạo cho sản phẩm đa dạng màu sắc, độ bền tốt, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 
Ngoài ra, Gốm Đất Việt còn nghiên cứu thành công giải 
pháp tận thu toàn bộ nhiệt thải của lò sấy lò nung để sấy 
các sản phẩm mộc. Những sản phẩm này, thông thường 
phải phơi trong nhà kính, phụ thuộc thời tiết, dưới ánh 
nắng tự nhiên.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Gốm Đất 
Việt trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng 
những sáng kiến mới trong sản xuất vật liệu xây dựng, 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành 
kiểm tra, đánh giá và có quyết định công nhận Công ty 
Cổ phần Gạch ngói Đất Việt là “Doanh nghiệp Khoa học 
và Công nghệ” đầu tiên của ngành Công nghiệp “Đất sét 
nung Việt Nam” đóng tại địa phương.

CÚ ĐÚP KỶ LỤC TOÀN CẦU
Nhắc tới Gốm Đất Việt, không thể không nhắc tới 

những kỷ lục mà doanh nghiệp này đang nắm giữ. Những 
kỷ lục của Gốm Đất Việt đã vượt ra ngoài biên giới, lãnh 
thổ quốc gia, châu lục, mà dẫn đầu toàn thế giới, được 
Liên minh Kỷ lục Thế giới ghi nhận và tôn vinh.

Cũng tại sự kiện này, thương hiệu Gốm Đất Việt vinh dự 
đón nhận thêm 11 Kỷ lục Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt 
Nam trao tặng. 

Trước đó, vào ngày 12/6/2020, Gốm Đất Việt cũng đã 

Bãi nguyên liệu dồi dào thể hiện tầm nhìn cho tương lai của Gốm Đất Việt 
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Với những sản phẩm chất lượng cao của sự 
“Chân - Thiện - Mỹ”, Gốm Đất Việt đã đạt được 
nhiều giải thưởng quốc gia danh giá, như 
giải Vàng của Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia 2016, Top 500 doanh nghiệp có mức tăng 
trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2015. Đặc 
biệt, năm 2018, trong danh sách công bố của 
Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, Gốm Đất 
Việt được xếp hạng TOP 50 Doanh nghiệp Phát 
triển kinh tế xanh bền vững năm 2018; và các 
giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Thương hiệu 
Đại Việt hội nhập ASEAN và quốc tế, Cúp Top 
100 thương hiệu, nhãn hiệu uy tín, thương hiệu 
nổi tiếng thế kỷ XXI.

Tiến sỹ danh dự Nguyễn 
Quang Mâu - Chủ tịch 
HĐQT Gốm Đất Việt giới 
thiệu viên sản phẩm Cotto 
siêu mịn đạt kỷ lục Thế giới
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vinh dự đón nhận 6 Kỷ lục Việt Nam. Như vậy, tính đến thời 
điểm hiện tại thương hiệu Gốm Đất Việt đã xác lập được 
17 Kỷ lục Việt Nam và 2 Kỷ lục thế giới, đưa Gốm Đất Việt 
chính thức trở thành: “Đơn vị sản xuất gạch ngói, đất sét 
nung xác lập nhiều Kỷ lục nhất Việt Nam”.

Cùng với danh hiệu cú đúp Kỷ lục thế giới dành cho 
thương hiệu Gốm Đất Việt, Anh hùng Lao động Nguyễn 
Quang Mâu - Chủ tịch HĐQT Gốm Đất Việt vinh dự được 
nhận Đĩa vàng sáng tạo của Liên đoàn các nhà sáng tạo Thế 
giới, trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới và chính thức trở 
thành một trong những người Việt Nam đầu tiên là thành 
viên của Liên đoàn. Tháng 12/ 2020, Anh hùng Lao động 
Nguyễn Quang Mâu nhận danh hiệu Tiến sỹ danh dự của 
Viện Đại học kỷ lục thế giới.

Việc xác lập cú đúp Kỷ lục thế giới là sự ghi nhận và 
khẳng định vị thế số 1 của Gốm Đất Việt trong ngành sản 
xuất gạch ngói, đất sét nung Việt Nam cũng như trong khu 
vực châu Á. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng Gốm 
Đất Việt mà còn là niềm tự hào chung của ngành sản xuất 
gạch ngói, đất sét nung và của toàn ngành sản xuất vật 
liệu xây dựng Việt Nam.

Đặc biệt hơn vào ngày 20/12/2020, Anh hùng lao động 

Nguyễn Quang Mâu – Chủ tịch HĐQT Gốm Đất Việt đã vinh 
dự đón nhận danh hiệu Tiến sĩ danh dự của Viện Đại học Kỷ 
lục Thế giới – Trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới. Đây là sự 
ghi nhận của Liên minh Kỷ lục thế giới dành cho những sáng 
kiến và đóng góp to lớn của AHLĐ Nguyễn Quang Mâu trong 
việc đưa ngành sản xuất gạch, ngói, đất sét nung Việt Nam 
vươn tầm ra Thế giới.

Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ Gốm Đất Việt 
vẫn đang không ngừng cải tiến, sáng tạo nhằm cho ra 
những sản phẩm mới, chất lượng với tính năng ưu việt đáp 
ứng mọi thị hiếu của khách hàng, mang lại vẻ đẹp sang 
trọng, ấm áp cho mỗi công trình và mãi luôn là niềm tự 
hào của ngành đất sét nung Việt Nam.

Chia tay Gốm Đất Việt, tạm biệt mảnh đất mỏ Đông Triều, 
trong chúng tôi vẫn nhớ mãi dòng thư pháp ai đó viết tặng 
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Mâu, người lãnh đạo tâm 
huyết với nghề: “Dẫu gian khó vẫn ươm mầm khát vọng. 
Trồng cây đời Đất Việt mãi xanh tươi”. Quả đúng, Đất Việt mãi 
xanh tươi, khi tháng 5/2021 này, AHLĐ Nguyễn Quang Mâu 
tiếp tục vinh dự đón nhận giải thưởng  VIFOTEC, giải thưởng 
được trao cho tác giả có những công trình giá trị KHCN được 
áp dụng tại Việt Nam.v       
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> BINH PHAM* KHOA PHAM**

Ô NHIỄM TIẾNG ỒN, NỖI “KINH HOÀNG” TRONG CÁC 
KHU DÂN CƯ

Hiện nay, nhiều khu dân cư, kể cả các khu dân cư kiểu 
mẫu, khu dân cư cao cấp, khu đô thị xanh… dù có chất lượng 
công trình xây dựng, mức độ tiện nghi sinh hoạt chung là rất 
tốt, nhưng sau một thời gian đi vào hoạt động, nhiều tiện 
nghi về tiếng ồn vẫn chưa được xem xét một cách đúng mức. 

Ngoài ô nhiễm tiếng ồn do phương tiện giao thông, 
Karaoke gia đình, karaoke kẹo kéo vẫn được coi là nỗi kinh 
hoàng đối với nhiều người dân Việt Nam khi các cơ quan 
chức năng bất lực trong việc giải quyết vấn đề trong khi quá 
rủi ro, thậm chí gây chết người, để người dân địa phương tự 
mình giải quyết vấn đề (Tuoitrenews.vn, 2018). Karaoke di 
động ở TP.HCM: Âm nhạc cho một số người, tra tấn người 
khác (vnexplorer.net, 2020).

Theo các nghiên cứu khoa học về tiện nghi âm học, tiếng 
ồn có thể gây khó chịu, làm gián đoạn cuộc trò chuyện, làm 
phiền giấc ngủ. Trong điều kiện khắc nghiệt, ỗ nhiễm tiếng 
ồn có thể gây tổn thương tai của những người bị ảnh hưởng. 
Tổ chức Y tế Thế giới WHO gần đây ước tính rằng ít nhất 1 
triệu năm sống khỏe mạnh bị mất đi mỗi năm do tiếng ồn 
liên quan đến giao thông chỉ tính riêng ở Tây Âu. Chi phí xã 
hội do tiếng ồn từ đường bộ và đường sắt trên toàn EU đã 
được định giá khoảng 40 tỷ euro mỗi năm. 

Nghiên cứu nhà nghiên cứu Klatte và cộng sự (2017) 
(University of Kaiserslautern) chỉ ra rằng trẻ em là nhóm đặc biệt 
dễ bị tổn thương. Trẻ em ở khu phố ồn ào chậm phát triển khả 
năng đọc đến hai tháng  so với trẻ em ở khu vực ít ồn ào hơn.  

Tại Việt Nam, nhiều vụ việc sang chấn tâm lý, dẫn đến 
tranh cãi, va chạm, thậm chí án mạng giữa các hộ gia đình 
trong các khu dân cư đã được ghi nhận. Tại Thừa Thiên - Huế, 

khoảng 23h40 ngày 11/10/2019, hung thủ Hồ Vinh Minh 
Quang có mâu thuẫn với nhóm Lê Viết Thiên Gia (33 tuổi) do 
những người này khi ăn uống tại nhà hàng trên đường Vĩnh 
Ninh (Huế) đã hát karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng tới xung 
quanh. Tháng 4/2020, tại địa bàn huyện Bình Chánh (TP.HCM) 
đã xảy ra một vụ án mạng có nguyên nhân vì hát karaoke gây 
ồn, dẫn đến xô xát. Trong lúc nhậu ở dãy trọ, nhóm thanh 
niên mở loa kéo hát karaoke với âm lượng lớn. Một cư dân 
ở gần đó đã ra nhắc nhở, rồi bị một người trong nhóm nhậu 
hung hăng cự cãi, đâm chết. Ngày 21/02/2021, ở TP Cần Thơ, 
một người đàn ông uống rượu rồi kéo loa ra hát karaoke tại 
nhà. Bị nhắc gây ồn, người này đã đâm bị thương cha vợ, đâm 
chết em vợ…

Tác động lớn tới chất lượng sống khu dân cư cũng như còn 
tồn tại nhiều bất cập là vậy nhưng có thể đánh giá chung, tại 
Việt Nam, hiện còn thiếu các nghiên cứu đánh giá đầy đủ về 
các yếu tố chính liên quan đến tiếng ồn môi trường, và các 
phương pháp hiện đại để định lượng (thông qua các phép đo 
hoặc dự đoán) và đánh giá tác động tiếng ồn cộng đồng để 
tiếp tục nâng chất hệ thống tiêu chuẩn – quy chuẩn về tiện 
nghi âm học, nâng cao chất lượng cuộc sống đích thực cho 
người dân, hạn chế các tác động tiêu cực về tâm sinh lý, tình 
trạng xảy án mạng, ẩu đả, mất an ninh trật tự trong khu dân cư.

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH HẠN CHẾ Ô 
NHIỄM TIẾNG ỒN TRONG KHU DÂN CƯ TẠI VIỆT NAM

Hiện nay, Việt Nam đã chính thức ban hành khoảng 50 
bộ tiêu chuẩn TCVN về Âm thanh và Rung động đã được ban 
hành và có hiệu lực từ các Bộ ngành khác nhau (Nguyen, 
2016). 

Đặc biệt, QCVN 26: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tiếng ồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), 
xác định mức ồn môi trường thực hiện theo: ISO 1996‐2: 2007 
(rút gọn và thay thế bằng ISO 1996‐2: 2017) Giới hạn tiếng ồn 
tại các khu vực có con người sinh sống và làm việc.

Các khu vực đặc biệt (trường học, nhà thờ, bệnh viện ...): 
06h00 - 21h00: 55 dBA; 21h00 - 06h00: 45 dBA.

Các khu vực thông thường: 06h00 - 21h00: 70 dBA; 21h00 

Hạn chế tiếng ồn đô thị, 
những điều cấp bách cần làm

(*) ThS âm học kiến trúc, Sydney University, Úc.
(**) ThS âm học môi trường, Salford Univeristy, Manchester, UK
Thành viên liên kết Hiệp hội Âm học Úc & Nhóm chuyên gia Công ty 
LD Sunjin Việt Nam
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- 06h00: 55 dBA.
Dù đã có, tuy nhiên, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về 

tiện nghi âm học tại Việt Nam cũng còn nhiều nội dung cần 
được tiếp tục hoàn thiện đồng bộ ở cả các nội dung định 
mức, quy trình triển khai - đánh giá.

Về quy trình thực hiện, phương pháp đo tiếng ồn được 
thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7878 Âm học 
- Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường, trong đó có 
quy định đầy đủ các phương pháp định lượng tiếng ồn, tuy 
nhiên, lại không được áp dụng đầy đủ trong QCVN 26: 2010/
BTNMT. Điều này dẫn đến những vấn đề thiếu thống nhất 
trong triển khai thực hiện.

Về định mức tiện nghi âm học, hiện các quy định còn 
chưa phân biệt rành mạch và rõ ràng giữa các tiếng ồn 
môi trường khác nhau, vì các giá trị bằng nhau của LAeq, 
T (mức ồn tương đương trong thời gian T) có thể dẫn đến 
các tác động khác nhau (tức là phản ứng của con người) và 
các yếu tố phi âm thanh (ví dụ: thái độ đối với nguồn phát 
ra tiếng ồn). 

Vì đặt tính vật lý của các tiếng ồn khác nhau, Tổ chức 
WHO (2018) có sử hướng dẫn cụ thể về tiếng ồn môi trường, 
thể hiện qua mức phơi nhiễm khuyến nghị đối với tiếng ồn 
môi trường để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tập trung vào 
các chỉ số tiếng ồn được sử dụng nhiều nhất là Lden (mức ồn 
ngày, tối và đêm 24h) và Lnight (mức ồn vào ban đêm 19:00 
- 23:00). 

Bên cạnh đó, các định mức về tiện nghi tiếng ồn tại hệ 
thống quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam còn ở mức cao hơn 
rất nhiều so với chuẩn chung tại nhiều quốc gia phát triển 

trên thế giới, dẫn đến mức tiếng ồn trong các khu dân cư Việt 
Nam cao hơn mặt bằng chung của quốc tế và khu vực.

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN 
TIỆN NGHI ÂM HỌC TẠI VIỆT NAM, HẠN CHẾ Ô NHIỄM 
TIẾNG ỐN TRONG KHU DÂN CƯ

Có thể thấy ô nhiễm tiếng ồng trong các khu dân cư 
không còn là một hai trường hợp cá biệt mà diễn ra phổ biến 
trên khắp cả nước, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội và 
TP.HCM. Điều này đang đặt ra yêu cầu sớm hoàn thiện hệ 
thống quy định pháp luật để quản lý tốt chất lượng tiện nghi 
âm thanh môi trường sống. 

Trong một động thái tiên phong, theo Công văn 797 của 
UBND TP.HCM, chính quyền thành phố sẽ mở đợt cao điểm 
xử lý tiếng ồn, tập trung từ nay đến cuối năm 2021 nhằm 
xử lý triệt để và đảm bảo không xảy ra việc vi phạm tiếng 
ồn trong khu dân cư. Tuy nhiên, để giải quyết “rốt ráo” triệt 
để nạn ô nhiễm tiếng ồn, cần có sự đổi mới đồng bộ từ các 
quy định, định mức cụ thể đến các quy chế về tổ chức đo, 
kiểm tra, giám sát, xử phạt các vi phạm ngay từ khâu đầu 
tư xây dựng ban đầu đến các giai đoạn sử dụng vận hành 
tiếp theo.

Kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển có thể là những 
bài học rất hữu hiệu cho việc sớm hoàn thiện hệ thống quy 
định pháp luật tại Việt Nam về lĩnh vực này. Chính sách thiết 
yếu về tiếng ồn môi trường ở Vương quốc Anh quy định chi 
tiết với các khuyến nghị cụ thể với các mức khác nhau được 
đưa ra trong quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng công trình, 
tiếng ồn giao thông đường bộ, tiếng ồn đường sắt, tiếng ồn 
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máy bay, tiếng ồn tuabin gió và tiếng ồn giải trí. Các quy định 
này thường được áp dụng bao gồm:

• ProPG: Quy hoạch & Tiếng ồn - Phát triển khu dân cư mới
• BS 8233: 2014. Hướng dẫn cách âm, giảm ồn cho công trình
• BS 4142: 2014. Phương pháp đánh giá và đánh giá âm 

thanh công nghiệp và thương mại.
• Tính toán tiếng ồn từ giao thông đường bộ (CRTN)
• Tính toán tiếng ồn đường sắt (CRN)
• Tuyên bố Chính sách Quốc gia cho Anh, NPSE
• NPPG - Hướng dẫn thực hành lập kế hoạch Quốc gia: 

Tiếng ồn
• PPG24: Hướng dẫn chính sách lập kế hoạch 24: Hoạch 

định và tiếng ồn (1994 đến 2012)
• Quy định cách âm nguồn ồn
• Cách âm (Đường sắt)
• BS 5228-1: 2009 “Quy phạm thực hành về kiểm soát tiếng 

ồn và độ rung trên các công trường xây dựng và công trường 
mở. Tiếng ồn”

• Sổ tay thiết kế cầu đường
• Nguyên tắc của WHO về tiếng ồn cộng đồng
• Hướng dẫn về tiếng ồn ban đêm cho châu Âu
• Hướng dẫn về tiếng ồn môi trường của WHO cho khu 

vực châu Âu 2018
• Khung chính sách kế hoạch quốc gia, NPPF
• Phòng ngừa và liểm soát ô nhiễm tích hợp (IPPC) 

(2008/1/EC)
• Quy định về xây dựng tòa nhà
• Đạo luật tiếng ồn
• Hội đồng tiếng ồn CoP về tiếng ồn môi trường từ các 

buổi hòa nhạc 1994
• Hướng dẫn thực hành tốt về tiếng ồn từ các quán rượu 

và câu lạc bộ của Viện Âm học
• Bản tin Xây dựng 93: ‘Thiết kế âm học của trường học’
• Bộ Y tế ‘Bản ghi nhớ Kỹ thuật Y tế 08-01 Âm học’
• Tiếng ồn trang trại gió - ETSU-97 và “cập nhật”
• Đạo luật về tiếng ồn và phiền toái theo luật định năm 1993
• Tiếng ồn tần số thấp
Nếu tiếng ồn công nghiệp và/ hoặc tiếng ồn thương mại 

xuất hiện trên địa điểm và được coi là “chi phối”, bộ quy chuẩn 
BS 4142: 2014. Phương pháp đánh giá và đánh giá tiếng ồn 
công nghiệp và thương mại sẽ được sử dụng để đánh giá tác 
động của tiếng ồn.

 Đối với các dự án phát triển khu dân cư mới, ProPG: 
Quy hoạch & Tiếng ồn - Phát triển khu dân cư mới được 
sử dung để đánh giá ảnh hưởng tiếng ồn từ các nguồn 
giao thông (đường bộ, đường sắt và hàng không) và môi 
trường (công nghiệp, thương mại) đến dự án hình thành 
trong tương lai này.

 Bộ quy chuẩn ProPG được xem xét áp dụng từ giai đoạn 
sớm nhất có thể của quá trình phát triển dự án nhằm kiểm 
soát thiết kế tiếng ồn tốt hơn cho toà nhà, bắt đầu từ giai 
đoạn xin giấy phép phát triển dự án. Phương pháp tiếp cận 
của ProPG được chia thành hai giai đoạn

• Giai đoạn 1 - Đánh giá rủi ro tiếng ồn
• Giai đoạn 2 - Đánh giá đầy đủ

Tuyên bố thiết kế âm học (Acoustic Design Statement 
ADS) sẽ được tạo để:

• Chỉ ra các điểm/ biện pháp cần lưu ý khi lập kế hoạch dự án
• Khuyến nghị tương xứng với mức độ rủi ro do tiếng ồn 

môi trường ảnh hưởng đến công đồng dân cư tương lai.
Nhằm định lượng tiếng ồn môi trường và ảnh hưởng của 

nó, các tiêu chuẩn sử dụng các biện pháp khách quan khác 
nhau bao gồm:

• Các biện pháp khách quan dựa trên mức áp suất âm 
thanh (dB).

o Tiếng ồn môi trường: ‘A weighted’, ví dụ: dBA hoặc dB (A).
• Các chỉ số tiếng ồn phổ biến khác bao gồm:
o LAeq hiệu quả là mức âm thanh trung bình trong 

khoảng thời gian đo và là chỉ số được sử dụng phổ biến nhất 
để thiết lập giới hạn tiếng ồn môi trường;

o LA10 là mức ồn vượt quá 10% của khoảng thời gian đo;
o LA90 là mức ồn vượt quá 90% của khoảng thời gian đo 

và tương ứng với mức ồn nền ổn định (giữa các sự kiện);
o Lden là mức ngày-tối-đêm (d = ngày, e = tối, n = đêm);
o Lnight là mức thời gian ban đêm.
o Khoảng thời gian cho phép đo phải được ghi trong 

ngoặc sau chỉ số tiếng ồn, ví dụ: LA90 (16 giờ, 07: 00-23: 00).
Ngoài ra trong các tiêu chuẩn này còn quy định mức ồn 

dựa trên mức độ âm thanh so với tính chất của âm thanh:
• Dãy rộng tần số âm thanh (broadband noise)
• Âm sắc tiếng ồn (tonal noise) 
• Tiếng ồn xung động (impulsive noise)
• Biến động tạm thời (temporal fluctuations)
Các chỉ số tâm lý âm thanh (psychoacoustic metrics) như 

độ to (loudness), độ thô (roughness), độ sắc nét (sharpness), 
cường độ dao động (fluctuation strength), âm sắc (tonality), 
độ bốc đồng (impulsiveness) cũng có lúc được xem xét tuy 
chưa thật sự tích hợp vào các đánh giá tiếng ồn môi trường 
(vẫn đang được các chuyên gia âm học trên thế giới tích cực 
nghiên cứu).

Các quy định về các chỉ số khách quan này được áp dụng 
dựa vào có các nghiên cứu sâu rộng về các ảnh hưởng của 
tiếng ồn đối với cuộc sống con người như là:

• Khó chịu
• Rối loạn giấc ngủ
• Ảnh hưởng đến sức khỏe: v.d. bệnh tim mạch
• Hiệu ứng thính giác (không phổ biến trong tiếng ồn môi 

trường).
Đây có thể là những kinh nghiệm rất tốt để trong thời 

gian tới, các bộ, ban ngành, cơ quan hữu quan cùng tiếp 
tục xem xét, đánh giá và có những điều chỉnh kịp thời hệ 
thống tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam. Đồng thời, do 
nguồn nhân lực trong lĩnh vực này còn rất thiếu, nên rất cần 
sớm có nhiều cơ chế chính sách hợp lý để khuyến khích sự 
tham gia vào cuộc mạnh mẽ của của các chuyên gia chuyên 
ngành, các tổ chức tư vấn khoa học có uy tín chất lượng 
trong nước và quốc tế, trên cơ sở sử dụng các nền tảng - hệ 
thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, hướng tới xây dựng 
một môi trường sống văn minh, hiện đại, an toàn, tiện nghi 
theo đúng nghĩa. v
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TÓM TẮT 
Để sử dụng cọc nêm cho công trình xây dựng được dễ dàng và 
thông dụng thì cần phải có phương pháp tính nhanh chóng, chính 
xác và hiệu quả kinh tế. Để có thể so sánh các phương pháp tính 
khác nhau, trong nghiên cứu này sử dụng các nguyên lý tính sức 
chịu tải của cọc theo phương pháp cường độ của đất nền trong 
TCVN 10304:2014. 
Bài báo này tác giả giới thiệu phương pháp xác định sức chịu tải 
của loại cọc nêm theo phương pháp cường độ của đất nền, sử dụng 
cho móng công trình để tăng hiệu quả kinh tế. 
Từ khóa: địa kỹ thuật xây dựng; cọc dạng nêm; sức chịu tải cọc 
nêm; cường độ đất. 

 
ABSTRACT: 
In order to use wedge piles for construction easily and commonly, 
it is necessary to have a quick, accurate and economical 
calculation method. To be able to compare different calculation 
methods, in this study use the principles of calculating the pile 
load capacity according to the soil strength method in TCVN 10304: 
2014.  
This article, the authors introduce the method of determining the 
load capacity of the wedge piles according to the soil strength 
method, used for the foundation of the building to increase 
economic efficiency.  
Keywords: construction geotechnical; wedge-shaped piles; wedge 
pile load capacity; soil strength. 

1. Xác định sức chịu tải cho cọc theo cường độ đất nền của 
TCVN 10304:2014 

Sức chịu tải của cọc theo cường độ đất nền thì dựa vào các 
bảng tra giá trị cường độ sức chịu tải của đất trong TCVN 
10304:2014 theo công thức  

  c,u b b i i
R q .A u f.l  (1) 

 qb là cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc; 
 Ab là diện tích tiết diện ngang mũi cọc; 
 u là chu vi tiết diện ngang cọc; 
 fi là cường độ sức kháng trung bình - lực ma sát đơn vị - của 

lớp đất thứ “i” trên thân cọc; 
 li là chiều dài đoạn cọc nằm trong lới đất thứ “i”; 
Cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc xác định như sau: 

  
b c ,p q b
q c.N' q' .N' A       (2) 

 N’c; N’qlà các hệ số sức chịu tải của đất dưới mũi cọc; 

 ,pq' là áp lực hiệu quả lớp phủ tại cao trình mũi cọc bằng 

ứng suất pháp hiệu quả tho phương thẳng đứng; 
Cường độ sức kháng trên thân cọc xác định như sau: 

    
i u,i i v,z i
f .c k . . tan      (3) 

  là hệ số phụ thuộc vào đặc điểm lớp đất nằm trên lớp đất 
dính, loại cọc và phương pháp hạ cọc, cố kết của đất trong quá 
trình thi công và phương pháp xác định cu; =0.32÷1. 
 Cu,i là cường độ sức kháng không thoát nước của đất dính 

thứ “i”; 
 ki là hệ số áp lực ngang của đất lên cọc, phụ thuộc vào loại cọc 

 
v,z

là ứng suất pháp hiệu quả theo phương đứng trung 

bình trong lớp đất thứ “i”; 
 i là góc ma sát giữa đất và cọc; 
2. Xác định sức chịu tải cọc nêm dạng vát liên tục theo 

cường độ của đất 
Có một số loại cọc nêm như sau: 
- Cọc nêm có tiết diện ngang hình vuông (hình 1) 
- Cọc nêm có tiết diện ngang hình tròn (hình 2) 

                  
    Hình 1                              Hình 2 
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Hình 3. Cọc nêm dạng vát liên tục 
Từ (1) ứng dụng cho cọc nêm dạng vát liên tục, theo hình 3 có 

thể tính như sau: 

       c,u c cq u u cf 1i 2i i i
R .q .A . f f l .u     (4) 

Trong đó: 
- qu là cường độ của đất tại mũi cọc, theo phương thắng đứng 
- Au là diện tích tiết diện ngang cọc tiếp xúc với đất nền theo 

phương thẳng đứng tại mũi cọc 

- f1i là cường độ lực ma sát của đất cho từng lớp đất theo chiều 

dài cọc li với chu vi trung bình
i
u do ảnh hưởng của trọng lượng 

đất theo phương thẳng đứng  
- f2i là cường độ lực ma sát của đất cho từng lớp đất theo chiều 

dài cọc li với chu vi trung bình
i
u do ảnh hưởng nén chặt của đất 

xung quanh cọc, phụ thuộc vào độ vát xiên của cọc 
Theo hình 3 giá trị áp lực đất theo phương thẳng đứng tác 

dụng vào cọc   
Phản lực của đất tại mũi cọc, từ cường độ của đất nền, xác định 

như sau                     

      1 2
ui ñni m 1 f 2 tc

tc

m .m
q R A.b . B.D . D.C

k
   (5) 

 
i i i
. .h  - áp lực do trọng lượng bản thân đất tác dụng theo 

phương ngang khi tác dụng vào cọc có góc xiên  theo phương 
đứng thì phân ra làm hai thành phần: 

- Thành phần vuông góc với cọc tạo ra ma sát dọc theo thân 

cọc,     
1i i i i
f . .h .cos . tan      (6) 

- Thành phần song song với cọc tạo ra ma sát theo thân cọc, 

   
2 i i i i
f . .h . s in        (7) 

Cọc nêm và cọc lăng trụ có thể so sánh qua chi phí vật liệu. 
Cùng một khối lượng vật liệu bê tông loại cọc nào có cường độ 
chịu tải theo đất nền lớn hơn thì sẽ hiệu quả hơn. 

 
Bảng 1. Bảng tiết diện các loại cọc 

Loại cọc Kích thước đầu 
cọc, B(m) 

Kích thước mũi 
cọc, b(m) 

Chiều dài cọc, 
Lc(m) 

Diện tích đầu 
cọc, F(m2) 

Diện tích mũi 
cọc, f(m2) 

Thể tích cọc, 
Vc(m3) 

Cọc nêm 0.9 0.1 2.5 0.81 0.01 0.7583 
Cọc lăng trụ 0.3 0.3 8.43 0.09 0.09 0.7583 

 
Bảng 2. So sánh sức chịu tải của các loại cọc nêm vát và cọc lăng trụ 

Loại cọc Cường độ chống mũi của 

đất nền, Rc,u,q 

Cường độ đất nền ma sát 

thân cọc, Rc,u,f 

Cường độ đất nền cho 

cọc, Rc,I (kN) 

So sánh với cọc lăng trụ 

Cọc lăng trụ 19.53 111.22 130.75 1.00 

Cọc nêm 4.25 371.64 375.89 2.87 

 
Nhận xét kết quả: 
Với cọc lăng trụ có chiều dài cọc dài nên cắm sâu vào tầng đất 

bên trong nền, cường độ đất nền lớn hơn nên sức chịu tải mũi cọc 
lớn hơn so với cọc nêm, mũi cọc nhỏ. Khối móng cọc lăng trụ sẽ 
lún nhiều hơn vì khối móng qui ước lớn. 

Với cọc nêm vì cạnh cọc quanh chu vi vát nên lực nén chặt của 
đất nền lớn tạo ra lực ma sát và phản lực nền quanh thân cọc 
nhiều hơn cọc lăng trụ. 

Theo kết quả phân tích và theo tính toán thì “ Với cùng một 
thể tích khối lượng bê tông cọc, cọc có dạng hình nêm có sức 
chịu tải nhiều hơn cọc lăng trụ và đất nền được nén chặt nhiều 
hơn, tốt hơn”. 

3. Kết luận 
Theo phương pháp tính toán xác định sức chịu tải của cọc 

theo cường độ đất nền, kết quả nghiên cứu có những nhận xét 
kết luận sau: 
 Cùng một thể tích khối lượng bê tông cọc, cọc có dạng hình 

nêm có sức chịu tải nhiều hơn cọc lăng trụ và đất nền được nén 
chặt nhiều hơn, tốt hơn. 

 Cọc dạng hình nêm dễ thi công và hiệu quả kinh tế do 
không cần đào hố móng và đài cọc 
 Nghiên cứu này làm cơ sở để thiết kế các giải pháp móng 

cho khu đô thị xây chen, giảm độ lún, giảm anh hưởng các công 
trình lân cận nhờ vào cọc dạng nêm có chiều dài cọc ngắn hơn 
nhiều so với cọc lăng trụ thông dụng. 
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ABSTRACT  
This paper presents the results of an experimental study involved testing of double-layer reinforced concrete beams in two cases: steel 
fiber concrete layer is located below, and is located above of the normal concrete layer. The size of the beams is 15×30×220cm, in which 
the steel fiber concrete layer is 10cm thick, all the beam samples were tested under two-point loads. ANSYS has simulated experimental 
beams as load-vertical displacement relationship, load- compression strain relationship, load-tensile strain relationship at the middle of 
the span of the beams. Experimental results and numerical simulation of ANSYS of double-layer steel fiber concrete beams were compared 
with three-layer steel fiber reinforced concrete beams of the same size. In three-layer steel fiber reinforced concrete beams, the 10cm 
thick steel fiber concrete layer is located below, and is located above, a middle layer is the normal concrete layer. Concrete of beams is 
B30 for all layers, all types of beams with steel fiber content in concrete is 2% by volume, with nonlinear material analysis in ANSYS 
numerical simulation. The data are compared with each other results show that the two-layer steel fiber reinforced concrete beams are 
damaged the slowest, the three-layer fiber concrete beams are damaged very early in other beams. Experimental results also show that 
the vertical displacement, tensile strain and compressive strain values are 30-40% larger than the simulated 2-layer and 3-layer beams. 
Keywords: steel fiber, stress-strain, crack, multi-layer beam, ANSYS, experiment, testing 
 
 

1. Introduction 
In the study of steel fiber concrete, many studies have used 

nano concrete aggregation with steel fibers to enhance the tensile 
strength of concrete [1], increased plasticity of nano concrete with 
steel fibers [2], experimental evaluation of nano silica effects to high 
performance concrete strength in early age [3]. Steel fiber concrete 
is applied in the shell roofs as a way to repair damage in the shell, 
the research has built the load-vertical displacement, load-strain 
relationships by experimental research methods and ANSYS 
numerical simulation [4-5], sliding study between layers by both 
experiments and simulations have also been studied [6]. 

In particular, steel fiber concrete is widely used in bending beam 
structures, adding steel fibers into concrete has created concrete 
beams to reduce cracks, enhance bearing capacity for beams, 
significantly improve some properties of concrete [7], through 
experiments studies have investigated design parameters affecting 
steel fiber concrete beams such as survey the effects of steel fiber 
content in concrete, survey the influence of the number of tensile 
steel bars, study the impact of the diameter of tensile steel bars, etc. 
on fiber concrete beams with the size of 15×20×220cm beam [8]. 

When reinforced concrete beams are reinforced, repaired and 
need to add one layer of concrete (usually high-strength concrete 
layer) or add one layer of steel fiber the concrete is located below or 
is located above of the old concrete layer, forming multi-layer steel 
fiber concrete beam structures which to enhance bearing capacity 
for tensile concrete areas. It can be said that the studies of Iskhakov 

and his colleagues have studied quite a lot about this type of multi-
layer fiber reinforced concrete, such as studies on the experimental 
study of full scale two-layer concrete beams [9], two-layer beams 
from normal and fibered high strength concrete [10], experimental 
investigation of prestressed two layer reinforced concrete beams 
[11-12], experimental investigation of continuous two‐layer 
reinforced concrete beams [13], studies by Iskhakov et al. has built 
the process of forming and developing cracks in beams, stress-strain 
state of beams. In addition, there are also studies of two-layer beams 
on finite element analysis of the bending moment-curvature of the 
double-layer concrete beam, the use of periwinkle shell aggregate 
concrete, cost efficiency, flexure Behavior [14-17], etc. 

Besides, there are many other finite element analysis methods 
of three-layer concrete beams with composite reinforcement, the 
influence of geometrical parameters of the cross-section, strength, 
and deformability of the materials used on the stress-strain state of 
three-layered reinforced concrete [18-20]. And studies of the 
prefabricated concrete frame, analysis of axial stiffness reduction 
factors, quality of construction works, analysis of structural failures 
and remedial measures, improve the quality of concrete 
construction, etc. [21-27]. 

Through the analysis of the multi-layer steel-fiber reinforced 
concrete beams of the authors who mentioned above, studies have 
shown the influences on cracks formation and cracks development, 
load-strain relationships, etc. of the layers when the fiber concrete 
layer is located below of the normal concrete layer, steel fiber 
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concrete layer is located above of the normal concrete layer, located 
both below and above of the normal concrete layer (three-layer 
beams).  

In this paper, the authors have experimented on two-layer steel 
fiber reinforced concrete beams, with a 10cm thick steel fiber 
concrete layer is located below of the normal concrete layer and is 
located above of the normal concrete layer. Then simulate the 
tested beams with the dimensions of 15×30×220cm beams. These 
results continue to investigate the influences in three-layer concrete 
beams of the same size, in these three-layer beams, a layer of 10cm 
thick steel fiber concrete is located above, one layer of 10cm thick 
steel fiber concrete is located below, the middle layer is a normal 
concrete layer of 10cm thick. The results showed that two-layer steel 
fiber concrete beams were damaged the slowest, three-layer steel 
fiber concrete beams were damaged very soon. Experimental 
results also show that the vertical displacement, tensile, and 
compressive strain values are 30-40% larger than the simulated 
two-layer and three-layer beams. 

2. Materials and Methods
2.1 Designed model and testing of beams 
Beam of 15×30×220cm size, shear steel stirrups spacing at the 

ends of the beam is 6a50, shear steel stirrups spacing at the middle 
of the beam is 6a200. Tensile steel bars are 222, compression steel 
bars are 210. 

Concrete beam is B30, all beams, fiber steel content were 
studied with 2% by volume. Loads P are applied to the steel plate 
140×140×6mm, increased from 0kN until the beam is damaged, are 
shown in Fig.1 

a) Steel fiber layer is located below 

b) Steel fiber layer is located above 

c) Three-layer steel fiber concrete beam 
Fig. 1 Model of two-layer and three-layer concrete beams 
Diagram of placement of measurement positions: strain 

measurement, vertical displacement measurement (testing only 
two-layer steel fiber reinforced concrete beams with steel fiber 
concrete layer is located below and steel fiber concrete layer is 
located above of the normal concrete layer, not testing three-layer 
steel fiber reinforced concrete beams), are shown in Fig. 2 

a) Steel fiber layer is located below 

b) Steel fiber layer is located above 
Fig. 2 Diagram for placing strain and vertical displacement measuring devices in 

beams 
In which: NC: normal concrete, SFC: steel fiber concrete, T-1 to T-

10: measure the strain by strain gauges (front and back of beams), 
V-1 to V-3 measure the vertical displacement at middle of the beam
span. 

Concreting beams in layers are shown in Fig. 3 

Fig. 3 Concreting beams in layers 

Tested beams on the experimental pedestal, are shown in Fig. 4 

Fig. 4 Tested beams on the experimental pedestal 
Measuring devices are placed on the beams, are shown in Fig. 5 
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a) Steel fiber layer is located below 

 
b) Steel fiber layer is located above  

Fig. 5 Measuring devices are placed on the beams 
2.2 Finite element model in ANSYS 
Two-layer steel fiber reinforced concrete beams, both concrete 

layers are B30 concrete, the fiber content in concrete is 2%, shear 
steel stirrups spacing at the ends of the beam is 6a50, shear steel 
stirrups spacing at the middle of the beam is 6a200, tensile steel 
bars are 222, compression steel bars are 210, considering 
nonlinear materials in ANSYS numerical simulation analysis. 

three-layer steel fiber concrete beams with fiber concrete layer 
is located below, 10cm thick and steel fiber concrete layer is located 
above, 10cm thick, and the middle layer is 10cm thick concrete 
layer, all three concrete layers are B30 concrete. 

Selecting the model of steel fibers dispersed in concrete: to 
model steel fibers in concrete, three models are used: smeared 
model, embedded model, and discrete model. In this study, steel 
fibers that are dispersed in concrete should use a smeared model. 

Modeling cracking in concrete: Currently, cracks in concrete are 
modeled in two primary forms: discrete model and smeared model. 
In this study, we are interested in the behavior relationship between 
load and displacement without being too concerned about crack 
shape, local stress. So in the survey, choose the smeared model for 
cracks in concrete. 

Modeling of reinforcement bars: using BEAM188 element with 
two-node.  

Finite element model in beams: Concrete simulation element: 
SOLID65 element, which is a specialized simulation of concrete 
materials, can simulate reinforcement in concrete with the 
phenomenon of cracking and compression, nonlinear material 
definition. This is a 3D element with eight buttons. 

Meshing for models, boundary conditions, and loads: due to the 
simple beam structure, mesh shapes are divided by 3D blocks 
available in ANSYS and optimized element size. 

Input parameters in the model: In ANSYS to enter the input 
parameters for SOLID65 concrete element, we must enter the 
following eight basic parameters: shear force transmission 
coefficient when the crack is opened, shear force transmission 
coefficient when cracking is closed, cracking stress when tensile, 
compression stress, weak reduction coefficient due to cracking 
when tensile, modulus, Poisson's coefficient, stress-strain 
relationship (considered the nonlinearity of the material). 

Two-layer concrete beam model, three-layer concrete beam 
model, boundary conditions in ANSYS, loads applied to the beam 
are shown in Fig. 6 

 
a) Steel fiber concrete layer is located below 

 
b) Steel fiber concrete layer is located above 

 
c) Three-layer beam model 
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d) Model of steel bars in beam 

Fig. 6 Multi-layer concrete beam model in ANSYS 
3. Results and Discussion 
3.1 Results between experiments (EXP) and ANSYS 
Two-layer concrete beams with steel fiber concrete layer is 

located below and is located above of the normal concrete layer 
began to appear cracks by testing method are shown in Fig. 7 

 
a) Steel fiber concrete layer is located below 

 
b) Steel fiber concrete layer is located above 

Fig. 7 The beams began to crack in the experiment method 
Comment: In Fig. 7, we observed that the steel fiber concrete 

layer is located below will make the concrete beams reduce the 
number of cracks and cracks development compared to the steel-
fiber concrete beams, which is located above of the normal 
concrete layer. For concrete beams with steel fiber layer is located 
below, concrete beams cracked at 87kN and damaged at 103kN. In 
contrast, the steel fiber concrete layer of beams above, concrete 
beams started to appear cracks at 50kN, damaged at 113kN. This 
means that the steel fiber reinforced concrete layer is on top will 
increase the bearing capacity to 10kN when they are damaged. 
Two-layer concrete beam and three-layer concrete beam begin to 
appear cracks by simulating are shown in Fig. 8 

 
a) Steel fiber concrete layer is located below, (Pcrack=54kN) 

 
b) Steel fiber concrete layer is located above, (Pcrack=8kN) 

 
c) Cracks in three-layer concrete beam, (Pcrack=24kN) 

Fig. 8 The beams started to appear cracks in ANSYS 
Comment:  
- In Fig. 8a, and Fig. 8c, when the concrete beams began to 

appear cracks, the cracks appeared first at the normal concrete layer 
for both cases of two-layer beams with steel fiber concrete layer is 
on the bottom and three-layer beams. In Fig. 8b, due to the steel 
fiber concrete layer on top, the concrete layer on bottom of the 
normal concrete layer, so the beams appear quickly with cracks at 
the bottom of the middle of the span of the beams, meaning the 
steel fibers have made the steel fiber concrete layer increases the 
bearing capacity, reducing cracks in the beams. 

- In Fig. 8b, the lower layer is a normal concrete layer, so the cracked 
beams at Pcrack=8kN, and the three-layer beams, the cracks at 
Pcrack=24kN. In contrast, two-layer beams with the steel fiber concrete 
layer is located below, the cracks appear later and crack at Pcrack=54kN. 
That is, at this stage, the two-layer beam with the steel fiber concrete 
layer is below work effectively in the bending beams. The three-layer 
beam has not yet exerted its bearing capacity because the upper layer 
and the lower layer are steel-fiber concrete layers, so the bearing 
capacity is high, but the middle layer is the normal concrete layer, so the 
layers have the same hardness should cracks occur occur earlier. In two-
layer beams of the experiment, by visual observation combined with 
the crack display device, cracks appear and can be observed at later load 
when numerically simulated. 

- In Fig. 8a, Fig. 8c, the cracks don’t appear first in the tensile 
zone at the center of the beam span, but the crack appears at the 
position from the supports to the concentrated loads, these cracks 
are investigated at an angle of 450, because in this section, the shear 
in beams does not change values, and moment diagrams change 
according to the first order. 

Two-layer concrete beams and three-layer concrete beams 
started to be damaged by ANSYS simulation are shown in Fig. 9 

 
a) Steel fiber concrete layer is located below, (Pmax=125kN) 

 
b) Steel fiber concrete layer is located above, (Pmax=124kN) 

 
c) Three-layer beam, (Pmax=64kN) 

Fig. 9 Concrete beams started to be damaged in ANSYS 
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Comment:  
- In Fig 9a, we see that, cracks appearing continuously and slope 

450 from supports to loads, and the load starts to be damaged at 
Pmax=25kN. Also, in Fig. 9b, the cracks develop from supports to the 
steel fiber concrete layer, the cracks do not develop further, while in 
three-layer concrete beams in Fig 9c, the cracks also develop to the 
steel fiber concrete layer on top and before if the beams are 
damaged, at the upper compression area and from between the 
two concentrated forces, the cracks have developed most of this 
compressive layer, so the beams are damaged very early at the load 
level of Pmax=64kN, nearly ½ of the value of two-layer concrete 
beams. 

Load–vertical displacement relationship at the middle of 
concrete beam span as shown in Fig. 10 

 
Fig. 10 Vertical displacement at the middle of the beam span 
Comment:  
- In Fig. 10, we see that, the load is increased from 0kN to nearly 

40kN, all 3 concrete beams are linear displacement, all 3 concrete 
beams have the same maintenance cost, however concrete beams 
with steel fiber layer on top which have variable values and values 
than other types of beams surveyed. When the load exceeds this 
value, the two-layer and three-layer concrete beams are nonlinear. 

- However, the alignment of layers in multi-layer concrete 
beams will greatly affect the working of the structure. Therefore, in 
fact reinforcing and repairing multi-layer beams need to ensure that 
the layers have to link well, otherwise the components will be 
destroyed very soon. 

Load - compressive strain and load - tensile strain relationship at 
the middle of concrete beam span are shown in Fig. 11 

 
a) Load - compressive strain relationship  

 
b) Load - tensile strain relationship 

Fig. 11 Load-strain relationships of concrete beam 
 
Comment:  
- In Fig.11a, the process of testing bending beams has a 

change in compressive strain value with a higher amplitude than 
the simulation method, because in the experiment will be 
greatly influenced by measuring equipment, human level 
measured and affected by the weather etc., however, the load-
compression strain relationship of the experimental method will 
be adjusted as line (New EXP). We see these values little change, 
except for the three-layer beam near to damage, when passing 
the 50kN load, the large change in compressive strain value. 

- At the tensile strain area, the experimental line diagram will 
be adjusted to a line (New EXP), but the value varies. The 
compression strain value of the experiment is larger than that of 
three-layer beams (Fig.11b). 

4. Conclusion 
Based on the results of the study lead to the following 

conclusions: 
1. In the process of reinforcing and repairing multi-layered 

concrete beams, we can use a high strength concrete layer in 
other areas of the concrete beams, in order to increase the 
bearing capacity of the beams. However, attend the connection 
between layers to ensure normal working for the multi-layered 
beam structure. 

2. Experimental results and simulation of steel fiber concrete 
beams, showed that when adding steel fibers into concrete will 
significantly improve the properties of concrete such as: 
increasing bearing capacity, limiting cracks, etc. . 

3. The load-vertical displacement relationship, the load-
compression deformation relationship between two-layer 
concrete beams and three-layer concrete beams does not 
change much. However, the load-tensile strain relationship is 
variable. 

4. With the use of ANSYS simulation software, it is possible to 
accurately simulate the real work of the component, so with 
limited funding, testing equipment or complexity in 
experimental research, the model ANSYS simulation is the 
optimal solution in research. However, the experimental results 
are almost 30-40% larger than simulation values due to the 
influence of many different impact factors. 
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So sánh ứng xử ngang của gối cách chấn  
đàn hồi cốt sợi không liên kết hình khối hộp và 
hình trụ tròn có cùng diện tích mặt cắt ngang 
bằng phân tích mô hình số 
Comparison of horizontal response of square and circular – unbonded fiber reinforced 
elastomeric isolators with same cross-sectional area by finite element analysis 
 
> TS NGÔ VĂN THUYẾT 
Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy lợi; Email: thuyet.kcct@tlu.edu.vn; DĐ: 0968092386 
 

TÓM TẮT:  
Gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết (gối U-FREI) là một loại gối cách chấn đa lớp mới đang được nghiên cứu, phát triển trên thế 
giới. Ứng xử ngang của gối U-FREI chịu ảnh hưởng của mô-đun cắt của cao su và diện tích bề mặt tiếp xúc của gối với công trình do biến 
dạng cuộn. Trong nghiên cứu này, ứng xử ngang của các gối U-FREI hình khối hộp và hình trụ tròn có cùng diện tích mặt cắt ngang chịu 
đồng thời tải trọng thẳng đứng và chuyển vị ngang vòng lặp được khảo sát bằng phân tích mô hình số. So sánh đặc tính cơ học của hai gối 
U-FREI thấy rằng độ cứng ngang hiệu dụng của gối U-FREI hình trụ tròn lớn hơn giá trị tương ứng ở gối U-FREI hình khối hộp tại các chuyển 
vị ngang lớn. 
Từ khóa: gối cách chấn đáy, gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết, độ cứng ngang hiệu dụng, chuyển vị ngang vòng lặp. 

 
ABSTRACT:  
Unbonded fiber reinforced elastomeric isolator (U-FREI) is a new seismic elastomeric isolator which has been studied and developed in 
the world. Horizontal response of an U-FREI is affected by both shear modulus of rubber as well as contact area of the isolator with the 
supports due to rollover deformation. In this paper, horizontal response of square and circular U-FREIs with the same cross-sectional 
area subjected to vertical load and cyclic horizontal displacement simultaneously is investigated by finite element analysis. Comparison 
the mechanical properties of these isolators shows that effective horizontal stiffness of circular U-FREI is higher than that of square U-
FREI at large applied displacement. 
Keywords:  Base isolator, unbonded fiber reinforced elastomeric isolator, effective horizontal stiffness, cyclic horizontal displacement  
 
 
 

1. Giới thiệu 
Gối cách chấn đa lớp là một trong các thiết bị cách chấn đáy 

được sử dụng phổ biến hiện nay để giảm hư hỏng cho công trình 
chịu động đất. Gối cách chấn thường được đặt ở bên trên đài 
móng và dưới phần thân công trình. Gối cách chấn đa lớp có cấu 
tạo từ các lớp cao su xen kẹp và gắn kết với các lớp gia cường (có 
thể là lớp thép mỏng hoặc lớp sợi) và hai đế thép dày ở đáy và 
đỉnh gối để liên kết với phần đài móng và phần thân công trình. 

Gối cách chấn có độ cứng theo phương ngang thấp nên công trình 
chịu được chuyển vị ngang lớn của các trận động đất, tuy nhiên độ 
cứng theo phương đứng của gối cách chấn vẫn có giá trị lớn để 
đảm bảo chịu được trọng lượng của công trình. 

Gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết (unbonded fiber 
reinforced elastomeric isolator, gọi tắt là gối U-FREI) là một loại gối 
cách chấn đa lớp mới, sử dụng các lớp sợi gia cường thay thế cho 
các lớp thép mỏng trong cấu tạo [1] và loại bỏ hoàn toàn hai đế 
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thép dày ở đáy và đỉnh gối. Khác với các gối cách chấn đa lớp dạng 
liên kết thông thường, gối U-FREI được đặt trực tiếp lên bên trên 
đài móng và dưới phần thân công trình mà không có bất kỳ liên 
kết vật lý nào, nên được gọi là gối không liên kết. Do vậy, khi chịu 
chuyển vị ngang của các trận động đất, gối U-FREI thường có biến 
dạng cuộn [2]. Gối U-FREI nhẹ hơn, dễ dàng chế tạo và thi công lắp 
đặt hơn so với gối cách chấn đa lớp thông thường nên được kỳ 
vọng sử dụng cho công trình dân dụng trung và thấp tầng với chi 
phí rẻ ở những nước đang phát triển. 

Nghiên cứu về các đặc tính cơ học trong ứng xử ngang của gối 
U-FREI như độ cứng ngang hiệu dụng, tỷ số cản nhớt đã được thực 
hiện trên thế giới trong hơn chục năm qua cả bằng thí nghiệm và 
phân tích mô hình số [3-8]. Theo [6], ứng xử ngang của gối cách 
chấn đàn hồi cốt sợi liên kết thông thường phụ thuộc vào mô-đun 
cắt của cao su, trong khi đó ứng xử ngang của gối U-FREI phụ 
thuộc không những vào mô-đun cắt của cao su mà còn vào diện 
tích bề mặt tiếp xúc của gối U-FREI với công trình. Do vậy, khi so 
sánh ứng xử ngang của các gối cách chấn đàn hồi cốt sợi dạng liên 
kết có cùng diện tích mặt cắt ngang như nhau nhưng có hình dạng 
khác nhau (hình tròn và hình vuông), [9] thấy rằng ứng xử ngang 
của các gối cách chấn là gần tương tự nhau. Trong khi đó, đối với 
gối U-FREI, với các hình dạng mặt cắt ngang khác nhau thì diện 
tích bề mặt tiếp xúc của gối U-FREI với công trình sẽ khác nhau, 
điều này dẫn đến ứng xử ngang của các gối U-FREI có hình dạng 
mặt cắt ngang khác nhau là khác nhau. Tuy nhiên, chưa có nghiên 
cứu nào về so sánh ứng xử ngang của gối các U-FREI có hình dạng 
mặt cắt ngang khác nhau để chứng thực điều này. 

Nghiên cứu này trình bày so sánh ứng xử ngang của các gối U-
FREI hình khối hộp và hình trụ tròn có cùng diện tích mặt cắt 
ngang chịu đồng thời tải trọng thẳng đứng và chuyển vị ngang 
vòng lặp bằng phân tích mô hình số. Các gối U-FREI này có cùng 
các lớp cấu tạo và thông số vật liệu sử dụng. Từ phân tích số, các 
đặc tính cơ học như vòng lặp trễ, độ cứng ngang hiệu dụng, tỷ số 
cản nhớt của các gối U-FREI được so sánh với nhau. 

2. Cấu tạo chi tiết các gối cách chấn U-FREI 
Ứng xử ngang của các gối U-FREI hình khối hộp và hình trụ 

tròn có diện tích mặt cắt ngang như nhau nhưng khác nhau về 
hình dạng mặt cắt (hình vuông, ký hiệu là gối B1 và hình tròn, ký 
hiệu là gối B2) được lựa chọn nghiên cứu. Các gối U-FREI đều có 
cấu tạo từ các lớp cao su xen kẹp và gắn kết với các lớp sợi cacbon 
hai hướng (00/900). Mỗi gối có tổng cộng 18 lớp sợi cacbon, mỗi 
lớp dày 0.55 mm và 19 lớp cao su, mỗi lớp dày 5 mm. Tổng chiều 
dày các lớp cao su trong gối là tr = 95 mm và tổng chiều dày của 
gối là 104.9 mm. Diện tích mặt cắt ngang của gối là A = 10000 
mm2, tức là gối B1 có mặt cắt ngang hình vuông cạnh là 100 mm, 
gối B2 có mặt cắt ngang hình tròn đường kính là 113 mm. Các 
thông số vật liệu của các gối U-FREI là như nhau: mô-đun cắt của 
cao su trong gối G = 0.90 N/mm2, mô-đun đàn hồi của gối E = 
40000 N/mm2 và hệ số poisson của gối μ = 0.20. 

3. Mô hình các gối cách chấn U-FREI 
Các gối U-FREI được khảo sát ứng xử ngang chịu đồng thời tải 

trọng thẳng đứng và chuyển vị ngang vòng lặp bằng phương 
pháp mô phỏng số sử dụng phần mềm ANSYS v.14.0. Theo [6-7], 
phân tích ứng xử ngang của gối U-FREI bằng phần mềm ANSYS 
cho kết quả tương đối phù hợp với kết quả xác định từ thí nghiệm. 

3.1. Lựa chọn loại phần tử 
Cao su trong gối cách chấn có biến dạng lớn trong quá trình 

làm việc nên được mô hình bằng phần tử khối SOLID185. Phần tử 
này có khả năng mô hình hóa vật liệu siêu đàn hồi và ứng xử biến 
dạng lớn của vật liệu. Sợi cacbon được mô hình bằng phần tử khối 
SOLID46. Phần tử này có khả năng mô hình nhiều lớp mỏng trong 

một tấm. Như đã trình bày ở phần 2, phần tử sợi cacbon được đan 
theo hai hướng vuông góc (00 và 900) trong một lớp. Hai tấm đế 
thép dày (coi như rất cứng) ở đáy và đỉnh gối được mô hình bằng 
phần tử SOLID185 để mô phỏng cho phần đài móng và phần thân 
công trình. 

Do gối U-FREI đặt trực tiếp lên trên phần đài móng và dưới 
phần thân công trình mà không có bất kỳ liên kết vật lý nào nên 
khi mô hình gối U-FREI các phần tử tiếp xúc mặt-tới-mặt được sử 
dụng. Phần tử tiếp xúc CONTA173 được dùng để khai báo cho các 
mặt của lớp cao su ngoài cùng (mặt mà cao su tiếp xúc với phần 
đài móng và phần thân công trình) và phần tử tiếp xúc TARGE170 
được dùng để khai báo cho các mặt của hai đế thép ở vị trí tiếp xúc 
với gối cách chấn. Mô hình ma sát Coulomb được sử dụng để 
truyền lực cắt từ các mặt tiếp xúc đến các mặt mục tiêu với hệ số 
ma sát bằng 0.85. 

Mô hình các gối U-FREI sau khi chia phần tử được thể hiện 
trong hình 1. 
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Hình 1. Mô hình các gối U-FREI (đã chia phần tử): (a) Gối B1 và (b) Gối B2 
3.2. Mô hình vật liệu 
Các thông số vật liệu như đã trình bày trong phần 2 được sử 

dụng để mô hình gối U-FREI. Cao su trong gối U-FREI có ứng xử phi 
tuyến khi chịu chuyển vị lớn nên được mô hình bằng mô hình vật 
liệu siêu đàn hồi và mô hình vật liệu đàn nhớt. Các nghiên cứu [10-
11] cho thấy sử dụng mô hình Ogden 3-term và mô hình ứng xử 
cắt đàn nhớt để mô hình cho vật liệu cao su trong gối U-FREI là 
tương đối phù hợp. 

3.3. Tải trọng 
Các gối U-FREI chịu tải trọng như nhau, gồm tải trọng thẳng 

đứng có giá trị không đổi và chuyển vị ngang vòng lặp dạng hàm 
điều hòa hình sin có giá trị độ lớn tăng dần. Tải trọng thẳng đứng 
tác dụng lên gối U-FREI đại diện cho lực dọc chân cột công trình 
truyền vào gối, có giá trị là 12 kN. Chuyển vị ngang theo phương x 
dạng hàm điều hòa hình sin có giá trị độ lớn tăng dần từ 10 mm 
đến 60 mm, ba vòng cho mỗi độ lớn chuyển vị, được thể hiện 
trong hình 2. 

 
Hình 2. Chuyển vị ngang gán vào các gối U-FREI 
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3.4. Điều kiện biên 
Tải trọng thẳng đứng và chuyển vị ngang vòng lặp được gán 

vào phần đế thép phía trên. Phần đế thép phía dưới được giữ cố 
định. 

4. Kết quả so sánh và bình luận 
4.1. Biến dạng của các gối U-FREI 
Biến dạng của các gối U-FREI B1 và B2 tại độ lớn 60 mm của 

chuyển vị ngang được thể hiện trong hình 3. Từ hình 3 cho thấy khi 

gối U-FREI chịu chuyển vị ngang, các mặt của lớp cao su ngoài 
cùng của gối cách chấn có một phần tách rời với các mặt của các 
tấm đế thép để tạo ra biến dạng cuộn. Tại cùng một độ lớn của 
chuyển vị ngang, diện tích bề mặt tiếp xúc của các gối B1 và B2 với 
các tấm đế thép cũng khác nhau, diện tích bề mặt tiếp xúc của gối 
B2 lớn hơn gối B1. Điều này sẽ ảnh hưởng đến độ cứng ngang hiệu 
dụng của các gối U-FREI (sẽ trình bày trong mục tiếp theo). 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3. Biến dạng của các gối U-FREI khi chuyển vị ngang có độ lớn 60 mm: 
(a) Gối B1 và (b) Gối B2 

4.2. Vòng lặp trễ 
Các vòng lặp trễ của các gối U-FREI thể hiện mối quan hệ giữa 

lực cắt ngang và chuyển vị ngang cho trong hình 4. Từ hình 4 cho 
thấy ở những chuyển vị ngang có độ lớn nhỏ, dạng vòng lặp trễ 

của gối B1 và B2 là tương tự nhau, nhưng khi độ lớn của chuyển vị 
ngang tăng lên, dạng vòng lặp trễ của gối B1 và B2 đã có sự khác 
nhau. Sự khác nhau này chủ yếu do sự khác nhau về diện tích bề 
mặt tiếp xúc của các gối B1, B2 với các tấm đế thép. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 4. Vòng lặp trễ của các gối U-FREI: (a) Gối B1 và (b) Gối B2 
 

4.3. Độ cứng ngang hiệu dụng và tỷ số cản nhớt 
Theo [12], độ cứng ngang hiệu dụng của một gối cách chấn ở 

một độ lớn của chuyển vị ngang được tính như sau: 

max min

max min

h
eff

F FK
u u





                                                                                     (1) 

trong đó, Fmax, Fmin là các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của lực cắt 
ngang; umax, umin là các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của chuyển vị 
ngang. 

Tỷ số cản nhớt, , được tính thông qua năng lượng tiêu tán 
trong một chu kỳ chuyển vị, Wd. Năng lượng tiêu tán trong một 
chu kỳ chuyển vị được tính bằng diện tích của một vòng lặp trễ ở 
hình 4. Tỷ số cản nhớt được tính như sau: 
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trong đó,  ax max / 2m minu u   . 

Độ cứng ngang hiệu dụng và tỷ số cản nhớt của các gối U-FREI 
ở các độ lớn khác nhau của chuyển vị ngang được tính toán theo 
công thức (1) và (2) và cho kết quả trong bảng 1. Các giá trị cho 

trong bảng là giá trị trung bình cho mỗi độ lớn của chuyển vị 
ngang. 

Bảng 1. Đặc tính cơ học của các gối U-FREI 

Độ lớn 
chuyển vị 

(mm) 

Gối B1 Gối B2 

Keff
h β Keff

h β 

(kN/m) (%) (kN/m) (%) 

10.0 88.3 12.3 88.8 12.2 

20.0 76.5 12.8 77.8 12.7 

30.0 66.2 13.1 68.0 13.1 

40.0 56.9 13.9 57.8 13.8 

50.0 46.2 15.2 50.3 14.3 

60.0 39.3 16.1 42.6 14.9 

Kết quả trong bảng 1 cho thấy độ cứng ngang hiệu dụng của 
các gối U-FREI giảm và tỷ số cản nhớt tăng lên khi độ lớn của 
chuyển vị ngang tăng lên. Có được điều này là do có biến dạng 
cuộn khi gối U-FREI làm việc. Khi độ lớn chuyển vị ngang tăng lên, 
phần biến dạng cuộn sẽ càng tăng, phần diện tích bề mặt tiếp xúc 
của gối U-FREI với các đế thép sẽ càng giảm, làm cho độ cứng 
ngang hiệu dụng của gối U-FREI cũng giảm theo. Ngoài ra, so sánh 
đặc tính cơ học của các gối B1 và B2 thấy rằng ở các độ lớn chuyển 

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C



04.2021ISSN 2734-9888 67

vị ngang nhỏ, độ cứng ngang hiệu dụng và tỷ số cản nhớt của các 
gối B1 và B2 là xấp xỉ nhau do giá trị diện tích bề mặt tiếp xúc của 
các gối U-FREI với các đế thép là gần như nhau. Tuy nhiên, ở những 
giá trị chuyển vị ngang lớn, độ cứng ngang hiệu dụng của gối B2 
lớn hơn giá trị tương ứng ở gối B1 do gối B2 có diện tích bề mặt 
tiếp xúc với các đế thép lớn hơn ở gối B1, trong khi tỷ số cản nhớt 
của gối B2 lại nhỏ hơn giá trị tương ứng ở gối B1. Chẳng hạn, ở độ 

lớn chuyển vị ngang là 60 mm, độ cứng ngang hiệu dụng của gối 
B2 lớn hơn gối B1 là 8.4%. 

4.4. Ứng suất trong các lớp cao su của gối U-FREI 
Các gối U-FREI chịu chuyển vị ngang theo phương x. Quy ước 

các phương của phần tử 1, 2, 3 song song với các phương tổng thể 
x, y, z. Ứng suất S33 trong các lớp cao su của các các gối U-FREI tại 
chuyển vị ngang có độ lớn bằng 60 mm được thể hiện trong hình 
5. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 5. Ứng suất S33 (N/mm2) trong các lớp cao su của các gối U-FREI tại độ lớn chuyển vị ngang 60 mm: 
(a) Gối B1 và (b) Gối B2 (giá trị dương thể hiện chịu kéo) 
 
 

Từ hình 5 cho thấy ứng suất nén trong các gối U-FREI nằm ở 
phần lõi, xuyên suốt từ đáy lên đỉnh gối trong vùng nối chồng giữa 
đáy và đỉnh gối; trong khi đó, ứng suất kéo nằm ngoài vùng nối 
chồng đó. Ngoài ra, khi so sánh ứng suất trong các lớp cao su của 
các gối B1 và B2 cho thấy giá trị lớn nhất ứng suất nén và kéo của 
gối B1 luôn lớn hơn giá trị tương ứng ở gối B2. Điều này là do diện 
tích bề mặt tiếp xúc của gối B1 với các đế thép nhỏ hơn giá trị 
tương ứng ở gối B2 với các đế thép, trong khi tải trọng tác dụng 
lên các gối cách chấn là như nhau, do đó ứng suất nén và kéo 
trong gối B1 lớn hơn trong gối B2. 

5. Kết luận 
Nghiên cứu này trình bày so sánh ứng xử ngang của các gối 

cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết hình khối hộp và hình trụ 
tròn có cùng các lớp cấu tạo, vật liệu và diện tích mặt cắt ngang 
như nhau, chịu đồng thời tải trọng thẳng đứng không đổi và 
chuyển vị ngang vòng lặp có giá trị tăng dần bằng phân tích mô 
hình số sử dụng phần mềm ANSYS. Các kết luận rút ra từ nghiên 
cứu như sau: 

 Độ cứng ngang hiệu dụng của các gối U-FREI giảm và tỷ số 
cản nhớt tăng lên khi độ lớn của chuyển vị ngang tăng lên do gối 
U-FREI có biến dạng cuộn. 

 Ứng xử ngang của gối U-FREI phụ thuộc vào diện tích bề mặt 
tiếp xúc của gối U-FREI với công trình. 

 Ở những độ lớn chuyển vị ngang nhỏ, độ cứng ngang hiệu 
dụng và tỷ số cản nhớt của gối U-FREI hình khối hộp và hình trụ 
tròn là xấp xỉ nhau do giá trị diện tích bề mặt tiếp xúc của các gối 
U-FREI với công trình gần như nhau. Tuy nhiên, ở những giá trị 
chuyển vị ngang lớn, độ cứng ngang hiệu dụng của gối U-FREI 
hình trụ tròn lớn hơn giá trị tương ứng ở gối U-FREI hình khối hộp 
do có diện tích bề mặt tiếp xúc với công trình lớn hơn. 

 Giá trị ứng suất nén và kéo lớn nhất của các lớp cao su trong 
gối U-FREI hình khối hộp lớn hơn giá trị tương ứng ở gối U-FREI 
hình trụ tròn ở cùng một độ lớn chuyển vị ngang do có diện tích 
bề mặt tiếp xúc với công trình nhỏ hơn. 
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TÓM TẮT 
Hiện nay, việc phân tích, đánh giá hiệu quả giảm sóng của các loại đê có kết cấu đặc biệt và dạng hình học phức tạp thường được thực hiện 
bằng các thí nghiệm trên các mô hình thí nghiệm vật lý hoặc quan trắc tại công trình sau xây dựng. Tuy nhiên việc thực hiện các mô hình vật 
lý này rất phức tạp, tốn kém thời gian lẫn chi phí và cần số lượng mô hình thí nghiệm lớn. Bài báo này xây dựng mô hình số để nghiên cứu 
hiệu suất thủy động lực học của kết cấu đê chắn sóng rỗng dựa trên công cụ mô phỏng động lực học chất lỏng (CFD). Mô hình số sẽ được 
ứng dụng để phân tích hiệu quả giảm sóng và mức độ tiêu tán năng lượng sóng của đê chắn sóng kết cấu rỗng với nhiều dạng sóng khác 
nhau. Kết quả mô phỏng sẽ là cơ sở cho việc tính toán thiết kế và ứng dụng loại kết cấu đê này vào thực tế.  
Từ khóa: Động lực học chất lỏng (CFD), Hiệu quả giảm sóng, Tiêu tán năng lượng sóng, Đê chắn sóng rỗng, Mô phỏng số. 
 
ABSTRACT  
Currently, the analysis and evaluation of the wave reduction efficiency of breakwater with special structures and complex geometries are 
often done by experiments on physical models or monitoring at the project after construction. However, the implementation of these 
physical models is very complicated, time consuming and costly and requires a large number of experimental models. This paper builds a 
numerical model to study the hydrodynamic efficiency of the hollow breakwater based on the liquid dynamics (CFD) simulation tool. The 
numerical model will be used to analyze the wave reduction efficiency and wave energy dissipation of the hollow structural breakwaters 
with different waves type. The simulation results will be the basis for the design calculation and application of this type of dike structure in 
practice.  
Keywords: Computational fluid dynamics (CFD), Wave reduction efficiency, Wave energy dissipation, Hollow breakwater, Numerical 
simulation. 
 

1. Giới thiệu 
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề 

của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, hiện tượng xói mòn và 
xâm nhập mặn. Hệ thống công trình bảo vệ bờ biển ở khu vực Đồng 
Bằng Sông Cửu Long có đến 54.9 % là công trình giảm sóng xa bờ 
[1] như hàng rào tre, đê giảm sóng geotube và đê giảm sóng dạng 
rỗng (cọc ly tâm, đê trụ rỗng, đê giảm sóng BUSADCO). Tuy nhiên 
tính bền vững và tuổi thọ của các loại đê này tương đối thấp, một 
giải pháp đê chắn sóng bằng bê tông có kết cấu rỗng có thể khắc 

phục được rất nhiều khuyết điểm của các loại đê chắn sóng truyền 
thống trước đây như hiệu quả giảm sóng, tính ổn định, công nghệ 
thi công. Việc đánh giá hiệu suất thủy động lực học của các loại đê 
chắn sóng rỗng thường thực hiện các thí nghiệm trên mô hình vật 
lý và thực nghiệm, tuy nhiên để thực hiện được các thí nghiệm này 
thì cần một số lượng lớn mô hình vật lý và việc thực hiện các mô 
hình vật lý này rất phức tạp và tốn kém. Để tăng khả năng tính toán 
phân tích về khả năng giảm sóng của đê chắn sóng kết cấu rỗng, 
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các mô hình số dựa trên phương pháp tính toán động lực học chất 
lỏng đã được xây dựng trong nghiên cứu này, các mô hình số sẽ 
được thực hiện trên nền tảng của phần mềm FLOW-3D [2]. Hiệu quả 
giảm sóng của mô hình mô phỏng số sẽ được so sánh với hiệu quả 
giảm sóng thực nghiệm được thực hiện bởi BUSADCO tại ĐBSCL [3]. 
Bên cạnh đó, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảm sóng và tính 
kinh tế của đê giảm sóng như:  ảnh hưởng của chu kỳ sóng Tp (s) , 
độ ngập thân đê d (m), Chiều cao không lưu đỉnh đê Rc (m) và tỷ số 
Rc/Hs,i.  cũng được phân tích thông qua mô hình số. 

Hiệu quả làm việc của các cấu kiện đê chắn sóng kết cấu rỗng 
đã được nghiên cứu bởi các nhà khoa học trên thế giới, trong đó: 
Hee Min The và Vengatesan Venugopal [4] đã nghiên cứu các thí 
nghiệm thực nghiệm trên mô hình kết cấu đê chắn sóng hình bán 
nguyệt rỗng với các tỷ lệ phần trăm lỗ rỗng trên thân đê khác nhau, 
nghiên cứu này cho thấy đê chắn sóng bán nguyệt hoạt động như 
một rào cản giúp giảm thiểu năng lượng sóng phản xạ và bảo vệ các 
cơ sở hạ tầng ven biển. G. Dhinakaran và cộng sự  [5] đã thực hiện 
các thí nghiệm thực nghiệm xác định ảnh hưởng của chiều cao bố 
trí của đê chắn sóng và tỷ lệ lỗ rỗng trên thân của kết cấu đê chắn 
sóng hình bán nguyệt, nghiên cứu này được thực hiện với kết cấu 
đê chắn sóng hình bán nguyệt không đục lỗ, kết cấu đê bán nguyệt 
đục lỗ một mặt với các tỷ lệ lỗ rỗng khác nhau. K. Gunaydin và M.S. 
Kabdash [6] đã sử dụng một máng tạo sóng thí nghiệm khả năng 
tiêu tán năng lượng sóng lên kết cấu đê chắn sóng chữ U đặc và có 
đục lỗ. Nghiên cứu này đánh giá các đặc trưng về tính truyền sóng 
và tiêu tán năng lượng qua hai hệ số truyền sóng và hệ số tiêu tán 
năng lượng. Kết quả cho thấy khả năng tiêu tán năng lượng của kết 
cấu tường chữ U cao hơn kết cấu tường đặc cùng loại. Ana Gomes 
và cộng sự [7] đề xuất phương pháp sử dụng mô phỏng số động lực 
học chất lỏng (CFD) nghiên cứu sự ổn định của kết cấu đê chắn sóng 
trụ rỗng đặt trên nền đổ đá. Nghiên cứu này chỉ ra sự phức tạp của 
các mô hình vật lý trong các thí nghiệm thực nghiệm về sóng có chi 
phí và thời gian chuẩn bị lâu và cần thời gian thí nghiệm dài, từ đó 
các tác giả đề xuất một mô hình toán bằng phương pháp mô phỏng 
số và so sánh kết quả với các kết quả thực nghiệm. Karim Badr 
Husein và M.I. Ibrahim [8] nghiên cứu khảo sát khả năng tiêu tán 
năng lượng sóng của tường đôi có đục lỗ và không đục lỗ kết hợp 
mô phỏng số và thực nghiệm. 

Nguyễn Hải Hà và cộng sự [9] đã nghiên cứu khả năng tiêu tán 
năng lượng sóng của đê chắn sóng hình trụ rỗng bảo vệ bờ biển 
phía tây Cà Mau Việt Nam. Thiều Quang Tuấn và cộng sự [10] với đề 
tài với đề tài “Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của đê kết cấu rỗng 
trên mô hình máng sóng” cho thấy quá trình truyền sóng qua đê 
giảm sóng kết cấu rỗng bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố quan trọng là 
chiều cao không tương đối đỉnh đê Rc/Hm0 và chỉ số sóng vỡ trên mái 
công trình. 

2. Lý thuyết và phương pháp mô phỏng 
FLOW-3D là một phần mềm hỗ trợ mô phỏng các bài toán động 

lực học chất lỏng tính toán CFD (Computarional fluid dynamics). 
Tương tự các phần mềm mô phỏng CFD khác,  FLOW 3D sử dụng 
phương pháp thể tích hữu hạn (FVM) và lấy phương trình hệ 
phương trình Navier – Stokes làm phương trình chủ đạo kết hợp 
cùng phương pháp thể tích chất lỏng VOF, rất phù hợp cho mô hình 
các dòng chảy có bề mặt thoáng. 

2.1. Phương trình Navier - Stokes 
Các mô phỏng số được thực hiện dựa trên phương trình Navier-

Stokes [11], được sử dụng để mô tả chuyển động của chất lỏng, giả 
sử chất lỏng không thể nén được; các phương trình của mô hình 
như sau: 
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Trong đó:  
u, v  và w  là các thành phần vận tốc theo trục x, y, z ,  là khối 

lượng,   là độ nhớt của chất lỏng,   là áp ực, g  là gia tốc trọng 
trường, t  là thời gian. 

Trong thực tế, dòng chảy tác dụng lên các công trình thủy lợi 
hầu hết là dòng chảy rối, đặc biệt là dòng chảy của sóng. Để giải 
được hệ phương trình Navier – Stoke hệ (1) và (2) mô hình dòng 
chảy rối được phát triển để mô tả được 6 thành phần ứng suất rối 
Reynolds.  Mô hình dòng chảy rối RANS được sử dụng phổ biết nhất 
là mô hình  dòng chảy rối hai phương trình K . 

2.2. Mô hình dòng chảy rối 
Mô hình chảy rối 2 phương trình đối lưu dùng để mô tả tính chảy 

rối của dòng chảy. Thông thường một trong các biến đối lưu là động 
năng chảy rối K, biến đối lưu thứ hai phụ thuộc vào kiểu của mô hình 
hai phương trình. Lựa chọn phổ biến là mức độ tiêu tán năng lượng 
rối  .  
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Trong đó:  1 20.09; 1.0; 1.3; 1.44; 1.92kC C C          

Mô hình RNG (Re-Normalisation Group) là một mô hình dòng 
chảy rối sử dụng phương trình tương tự như phương trình cho mô 
hình K -  . Tuy nhiên, các hằng số được tìm thấy theo kinh nghiệm 
trong mô hình tiêu chuẩn được dẫn xuất rõ ràng trong mô hình RNG. 
Nhìn chung, mô hình RNG có khả năng ứng dụng rộng rãi hơn so 
với mô hình K -  . Đặc biệt, mô hình RNG được khuyến khích sử dụng 
hơn trong FLOW-3D vì có độ chính xác cao hơn và mô tả tốt hơn đối 
với các mô hình dòng chảy rối khác nhau, vì vậy mô hình này được 
sử dụng trong mô phỏng này. 

2.3. Phương pháp thể tích chất lỏng (VOF) 
Dòng chảy sóng trong thực tế là dòng chảy đa pha gồm pha 

lỏng và phí khí, để mô tả dòng chảy này người ta sử dụng phương 
pháp thể tích chất lỏng VOF. Phương pháp thể tích chất lỏng là một 
kỹ thuật mô phỏng bề mặt chất lỏng tự do được công bố lần đầu 
bởi Hirt và  Nichols [12] , kỹ thuật này sử dụng phương pháp Eulerian 
đa pha (Multiphase), mô hình này có hai pha không đồng nhất  
(inhomogenerous)  và đồng nhất (homogenerous).  Phương pháp 
này xác định phần khối lượng của mỗi pha (khí và nước) tồn tại trong 
cấu trúc, phương trình này tuân theo định luật bảo toàn khối lượng 
[13]. 

 V
t
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Bề mặt tiếp xúc giữa pha nước và pha khí được xác định theo 
hệ số phần thể tích: 
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Hình 1. Bề mặt tiếp xúc giữa pha nước và pha khí [13] 
Trong đó:  V


 là véc tơ đại diện cho phần khối lượng nước, mật 

độ khối lượng của hỗn hợp này được tính toán dựa trên phần khối 
lượng như sau: 
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trong đó:   và  w  là mật độ của không khí và nước 

v  và   wv  lần lượt là độ nhớt động học của không khí và nước 

Khối lượng thể tích được xác định theo công thức sau: 
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Trong đó: iru biểu thị vận tốc tương đối giữa không khí và nước 

tại khu vực giao thoa. Tác dụng của sức căng bề mặt là không đáng 
kể. 

2.4. Lý thuyết sóng 
Nghiên cứu này khảo sát khả năng giảm sóng và tiêu tán năng 

lượng sóng của các lý thuyết sóng thông dụng và được hỗ trợ trong 
phần mềm FLOW-3D. 

Dựa vào vùng áp dụng các lý thuyết sóng (hình 2), tiến hành 
chọn các loại sóng phù hợp với vùng nước nông như: sóng Cnoidal 
[14], lý thuyết sóng Solitary [15], lý thuyết sóng tuyến tính [16] và 

sóng Stokes [17] để khảo sát hiệu quả giảm sóng của kết cấu đê 
chắn sóng đặt trong vùng nước nông. 

 
Hình 2. Vùng áp dụng các loại lý thuyết sóng [15] 
2.5. Hệ số truyền sóng 
Mức độ giảm sóng được đánh giá dựa trên sự thay đổi chiều cao 

sóng trước và sau khi đi qua thân đê,và được đánh giá trực tiếp qua 
qua hệ số truyền sóng Kt. 

,

,

100%s i
t

t i

H
K

H
      (10) 

Trong đó : Hs,i (m) là chiều cao sóng tới  
Ht,i (m) là chiều cao sóng truyền 
3.  Thiết lập mô phỏng 
3.1. Trình tự mô phỏng 

 
Hình 3. Lưu đồ trình tự thực hiện mô phỏng trên phần mềm FLOW-3D 
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3.2. Mô hình mô phỏng 
Kích thước đê chắn sóng được sử dụng theo thiết kế đê chắn 

sóng của BUSADCO [3]. Một mô hình một máng sóng số được mô 
phỏng theo tỷ lệ 1:1 so với thực tế với kích thước các biên mô phỏng 

lần lượt theo các phương x,y,z là 56x1.5x6 (m), kích thước một 
module đê chắn sóng có bề rộng 1.5 (m), chiều cao 4 (m) và dài 4.1 
(m). 

 
Hình 4. Mô hình mô phỏng số 
3.3. Điều kiện biên và chia lưới mô phỏng 

  
Hình 5. Các điều kiện biên và phân chia lưới của mô hình mô phỏng. 

 
Các điều kiện biên phù hợp với bài toán được gán tại các biên 

giới hạn của mô hình mô phỏng như (hình 5) và được thống kê cụ 
thể theo (Bảng 1).  

Bảng 1. Điều kiện biên của mô hình mô phỏng 
Vị trí ranh giới Điều kiện biên 

Xmin Symmetry (S) 
Xmax Symmetry (S) 
Ymin Waves (WG) 
Ymax Wave Absorber (O) 
Zmin Wall (W) 
Zmax Symmetry (S) 

Dựa vào đặc trưng bài toán và kích thước lưới phù hợp với mô 
hình mô phỏng, 3 khối lưới được áp dụng cho toàn miền tính toán. 
Khối lưới 1, 3 sử dụng cho khu vực không có đê có kích thước x 
=y=z =0.12 với số lượng ô lưới lần lượt là 1522221 ô và 57358. Khối 
lưới 2 tại khu vực đê chắn sóng có kích thước lưới x =y=z=0.03 
(m) với 1507215 ô lưới. Tổng số khối lưới trong mô hình mô phỏng 
là 8598362 ô lưới. 

3.4. Kịch bản mô phỏng  
Kịch bản mô phỏng được xây dựng theo bốn bài bài toán khảo 

sát trong nghiên cứu như sau: 

Bảng 2. Kịch bản khảo sát ảnh hưởng của kích thước lưới đến kết quả mô phỏng 

Kịch bản 
Khối 
lưới 

 i 
Số ô lưới 

t S 

(m)  (h) (Gb) 

BWS-Me01 
01 0.1 4428581 

72 39.43 
02 0.02 4033026 

03 0.1 136755 

BWS-Me02 
01 0.12 1522221 

12 13 02 0.03 1507215 
03 0.12 57358 

BWS-Me03 
01 0.12 810469 

3 7 02 0.04 802325 
03 0.12 31750 

BWS-Me04 
01 0.15 248139 

1 4 02 0.05 244669 
03 0.15 11712 

BWS-Me05 
01 0.18 248139 

1 2 02 0.06 244669 
03 0.18 11712 

 
Bảng 3. Kịch bản so sánh mô phỏng với thực nghiệm 

Tên 
d Rc Hs,i Tp Rc/Hs,i BC 

(m) (m) (m) (s) (-) (-) 

CN-TN01 2.8 1.2 1 4.78 1 Cnoidal 
CN-TN02 2.8 1.2 0.9 4.78 1.11 Cnoidal 
CN-TN03 2.8 1.2 0.8 4.78 1.25 Cnoidal 
CN-TN04 2.8 1.2 0.7 4.78 1.43 Cnoidal 
CN-TN05 2.8 1.2 0.7 - 1.43 Solitary 
LN-TN06 2.8 1.2 1 4.78 1 Cnoidal 
LN-TN07 2.8 1.2 0.9 4.78 1.11 Cnoidal 
LN-TN08 2.8 1.2 0.8 4.78 1.25 Cnoidal 
LN-TN09 2.8 1.2 0.7 4.78 1.43 Cnoidal 
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Bảng 4. Kịch bản khảo sát ảnh hưởng chu kỳ sóng đến hiệu quả giảm sóng 

Tên  
d Rc Hs,i Tp Rc/Hs,i BC 

(m) (m) (m) (s) (-) (-) 

09-TP1 3 1 0.9 4.78 1.11 Linear 
09-TP2 3 1 0.9 3.78 1.11 Linear 
09-TP3 3 1 0.9 2.78 1.11 Linear 
08-TP1 3 1 0.8 4.78 1.25 Linear 
08-TP2 3 1 0.8 3.78 1.25 Linear 
08-TP3 3 1 0.8 2.78 1.25 Linear 
07-TP1 3 1 0.7 4.78 1.43 Linear 
07-TP2 3 1 0.7 3.78 1.43 Linear 
07-TP3 3 1 0.7 2.78 1.43 Linear 
07-TP1 3 1 0.6 4.78 1.67 Linear 
07-TP2 3 1 0.6 3.78 1.67 Linear 
07-TP3 3 1 0.6 2.78 1.67 Linear 

 
Độ ngập thân đê d (m) và chiều cao không lưu đỉnh đê được thay 

đổi ứng với trường hợp đê nổi và đê chìm (Hình 6) để khảo sát ảnh 
hưởng của chúng đối với hệ số truyền sóng Kt 

 
Hình 6. Các trường hợp độ ngập thân đê và chiều cao không lưu đỉnh đê khác nhau 
 
Bảng 5. Kịch bản khảo sát ảnh hưởng của độ ngập thân đê  đến hiệu quả giảm sóng 

Tên 
d Rc Hs,i Tp BC 

(m) (m) (m) (s) (-) 

RC20-H1~5 2 2 0.6~1 3.78 Linear 
RC25-H1~5 2.5 1.5 0.6~1 3.78 Linear 
RC27-H1~5 2.7 1.3 0.6~1 3.78 Linear 
RC30-H1~5 3 1 0.6~1 3.78 Linear 
RC35-H1~5 3.5 0.5 0.6~1 3.78 Linear 
RC40-H1~5 4 0 0.6~1 3.78 Linear 
RC45-H1~5 4.5 -0.5 0.6~1 3.78 Linear 

4. Kết quả tính toán 
4.1. Ảnh hưởng của kích thước lưới mesh  

 
Hình 7. Chiều cao sóng tại đầu đo WG 01 (trước đê 15m)  ứng với kích thước lưới khác 

nhau 
Kết quả chiều cao sóng tại đầu đo WG 01 (hình 19) bố trí trước 

đê 15m cho thấy kết quả chiều cao sóng ứng với các kịch bản khác 
nhau có sự chênh lệch không lớn khi thay đổi kích thước lưới. Sự 
chênh lệch chiều cao sóng 3.25% ứng với trường hợp kích thước 
(mesh size = 0.02) và (mesh size = 0.06).Khi thay đổi lưới càng mịn, 
ta thấy đường thể hiện chiều cao sóng có phần gấp khúc và cong 
nhiều hơn so với các đường còn lại thể hiện độ mịn của lưới phản 
ánh chính xác chuyển động của nước . 

 
Hình 8. Chiều cao sóng tại đầu đo WG 02 (sau đê 15m)  ứng với kích thước lưới khác 

nhau 
Kết quả chiều cao sóng truyền tại đầu đo WG 02 (hình 8) sau 

thân đê 15m cho thấy kết quả chiều cao sóng ứng với các kịch bản 
khác nhau đã có sự khác biệt rõ rệt. Sự chênh lệch chiều cao sóng 
lớn nhất là 15% ứng với trường hợp kích thước lưới mesh (mesh size 
= 0.02 và mesh size = 0.04). Điều này cho thấy kích thước lưới mesh 
ảnh hưởng lớn tới kết quả  truyền sóng sau thân đê, đặc biệt đối với 
kết cấu đê rỗng chia lưới tính toán càng mịn, hệ số truyền sóng có 
xu hướng giảm do mô tả được đúng ứng xử thực tế của đê chắn 
sóng hơn. Dựa vào kết quả khảo sát, chọn kích thước lưới x 
=y=z=0.03m cho các bài toán trong nghiên cứu để đem lại hiệu 
quả tính toán tin cậy và tiết kiệm dung lượng. 

4.2. Hiệu quả giảm sóng và tiêu tán năng lượng sóng 
Hiệu quả giảm sóng được đánh giá trực tiếp qua sự thay đổi 

chiều cao sóng trước và sau đê chắn sóng. Có thể đánh giá bằng 
dạng trực quan khi quan sát bề mặt chất lỏng tự do hoặc dạng biểu 
đồ đo sóng tại các đầu đo. 

z w
 (m

)
z w

 (m
)
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Hình 9. Chiều cao sóng thay đổi trước và sau khi đi qua thân đê trường hợp sóng Linear 

 
Hình 10. Biểu đồ chiều cao sóng tại đầu đo WG 01 và WG02 trường hợp sóng  Linear 

 

 
Hình 11. Chiều cao sóng trước và sau đê trường hợp sóng Cnoidal 

 
Hình 12. Biểu đồ chiều cao sóng tại đầu đo WG 01 và WG02 trường hợp sóng Cnoidal 

 

 
Hình 13. Chiều cao sóng trước và sau đê trường hợp sóng trường hợp sóng Solitary 

 
Hình 14. Biểu đồ chiều cao sóng tại đầu đo WG 01 và WG02 trường hợp sóng  Solitary 
Hình 9  và biểu đồ hình 10 cho thấy đặc trưng sóng Linear có 

đỉnh và bụng nhọn. Chiều cao sóng có xu hướng giảm dần khi xuất 
hiện sóng phản xạ do sóng tương tác với kết cấu đê.  

Quan sát hình 11 và biểu đồ hình 12, cho thấy đặc trưng sóng 
cnoidal có đỉnh và bụng sóng bằng, phù hợp với dạng sóng đổ tại 
vùng nước nông gần bờ. 

Hình 13 và biểu đồ hình 14 cho thấy biểu đồ sóng Solitary có 
một đỉnh sóng duy nhất, không có chu kỳ sóng và tần số. 
Dựa vào biểu đồ hình 10, hình 12 và hình 14 cho thấy kết quả trực 
quan về chiều cao sóng sóng và áp lực giảm rõ rệt khi đi qua thân 
đê cho thấy hiệu quả giảm sóng rõ rệt của kết cấu đê. 

4.3. Mức độ tiêu tán năng lượng sóng 

 

 
Hình 15. Năng lượng dòng chảy rối (TKE) của sóng trước và sau thân đê  
Hình 15 thể hiện rõ sự phân bố của năng lượng chảy rối sinh ra 

khi mặt nước gợn sóng, phần năng lượng chảy rối tập trung lớn ở 
phần đỉnh sóng, năng lượng chảy rối giảm khi đi qua thân đê. 

 
 

  
Hình 16. Tiêu tán năng lượng hỗn loạn của sóng trước và sau khi qua thân đê 
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Hình 16 thể hiện sự tiêu tán năng lượng dòng chảy rối tại vị trí 
sóng tiếp xúc và đi qua thân đê, phần năng lượng sóng lớn nhất ở 
phần đỉnh sóng với giá trị lớn nhất 0.15 (J/kg), khi tiếp xúc với bề 
mặt thân đê, phần năng rối đi qua các lỗ rỗng trên thân đề và tiêu 
tán trong thân đê, có thể thấy năng lượng rối của sóng hầu hết đã 
tiêu tán và còn rất ít ngay phía thân đê. 

4.4. So sánh kết quả mô phỏng và thực nghiệm 
Bảng 6. Bảng so sánh hệ số truyền sóng giữa mô phỏng và thực nghiệm 

Kịch bản 
d Rc Rc/Hs,i Kt  Kt 

(m) (m) (m) CFD Exp. (%) 

CN-TN01 2 1 1.00 0.44 0.40 9.43 

CN-TN02 2 1 1.11 0.44 0.39 11.98 

CN-TN03 2 1 1.25 0.41 0.38 8.78 

CN-TN04 2 1 1.43 0.43 0.43 0.77 

CN-TN05 2 1 1.43 0.37 0.43 12.68 

LN-TN06 2 1 1.00 0.43 0.40 6.70 

LN-TN07 2 1 1.11 0.42 0.39 8.81 

LN-TN08 2 1 1.25 0.38 0.38 1.18 

LN-TN09 2 1 1.43 0.44 0.43 1.90 

 

 
Hình 17. Hệ số truyền sóng giữa mô phỏng và thực nghiệm 
Bảng 6  và biểu đồ ở hình 17 cho thấy chênh lệch kết quả giữa 

hệ số truyền sóng thực nghiệm và mô phỏng tương đối nhỏ, độ 
chênh lệch này lớn nhất ở kịch bản SL-TN-05, Kt =12.68 %. Điều 
này cho thấy độ tin cậy của mô hình mô phỏng trong bài toán tương 
tác chất lỏng và kết cấu. Hệ số truyền sóng cho thấy hiệu quả giảm 
sóng của kết cấu đê chắn sóng này khá tốt, lớn hơn 50% ở tất cả kịch 
bản sóng. 

 
Hình 18. Biểu đồ mối quan hệ giữa tỷ số Rc/Hs,i và hệ số truyền sóng Kt 

Biểu đồ thể hiện trong hình 18 cho thấy tỷ số Rc/Hs,i càng nhỏ, 
tức chiều cao sóng càng lớn thì độ chênh lệch giữa kết quả mô 
phỏng và thực nghiệm càng lớn. Chênh lệch lớn nhất là 12.68 % do 
hiện tượng sóng vỡ và tràn qua thân đê. 

4.5. Ảnh hưởng của chu kỳ đến hiệu quả giảm sóng 
Chu kỳ sóng  Tp (s) là yếu tố quyết định đến cường độ, tần suất 

của các con sóng tác dụng vào kết cấu và ảnh hưởng trực tiếp tới hệ 
số truyền sóng và khả năng giảm sóng của kết cấu đê. 

 
Hình 19. Ảnh hưởng chu kỳ sóng và hệ số truyền sóng Kt 
Hệ số truyền sóng giảm khi chu kỳ sóng giảm, tức độ dài của cơn 

sóng nhỏ dần thì hệ số truyền sóng giảm dần (hình 19). Tuy nhiên, 
trong trường hợp chiều cao sóng giảm dần ở trường hợp Hs = 0.6 
(m) và Hs = 0.7 (m), hệ số giảm sóng có xu hướng giảm ở chu kỳ 
Tp=4.78 (s) và chu kỳ Tp=3.78 (s) và có dấu hiệu tăng hệ số giảm sóng 
(tức hiệu quả giảm sóng giảm) ở chu kỳ Tp=2.78 (s). Điều này thể 
hiện khi chiều dài con sóng quá ngắn và tần suất tác dụng và đê liên 
tục, khi đó sóng phản xạ của cơn sóng trước chưa đi hoàn toàn qua 
lỗ rỗng thân đê, một phần sóng phản xạ lại khiến hiệu quả giảm 
sóng của cấu kiện bị giảm. Từ đó cần khảo sát và đánh giá chu kỳ 
cũng như chiều cao sóng tại vị trí bố trí công trình, đê chắn sóng này 
có hiệu quả giảm sóng tốt nhất trong khoảng chu kỳ sóng từ 3 đến 
4 giây. 

4.6. Ảnh hưởng độ ngập thân đê d  và tỷ số Rc/Hs,i 

 
Hình 20. Biểu đồ mối quan hệ giữa hệ số truyền sóng Kt và tỷ số Rc/Hs,i ứng với các 

độ ngập thân đê khác nhau 
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Biểu đồ trong hình 18 cho thấy hệ số truyền sóng bị ảnh hưởng 
chính bởi độ ngập thân đê. Đối với các trường hợp đê chìm Rc= -0.5 
(m) và bằng mặt nước Rc = 0.0 (m) có hệ số truyền sóng tương đối 
lớn, Kt có giá trị từ 0.55 đến 0.7, hiệu quả giảm sóng nhỏ hơn 50%. 
Các trường hợp đê chìm Rc > +0.000 cho thấy hiệu quả giảm sóng 
cao hơn so với bố trí nổi. 

Đối với trường hợp Rc = 2 có hệ số giảm sóng nhỏ nhất, tuy nhiên 
trường hợp này độ ngập thân đê quá nhỏ và sóng không tràn hết 
thân đê, từ đó đánh giá phương án bố trí là không kinh tế. 

Hiệu quả giảm sóng tốt khi chiều cao đỉnh đê Rc = 1 -1.5 (m) ứng 
với độ ngập d = 2.5~3 (m) đem lại hiệu quả giảm sóng tốt nhất, Kt = 
0.4 - 0.5, ứng với hiệu quả giảm sóng trên 50%. 

Dựa vào tỷ số (Rc / Hs, i)  cho thấy tỷ số (Rc/Hs,i) trong khoảng từ 
1.5 đến 2.5 đem lại hiệu quả giảm sóng tốt nhất, điều này cho thấy 
đê chắn sóng làm việc hiệu quả nhất khi sóng truyền toàn bộ qua 
thân đê và không tràn qua đỉnh đê, khi chiều cao sóng lớn hơn thân 
đê (Rc/Hs,i) < 1 hiệu quả giảm sóng giảm rõ rệt. 

5. Kết luận 
Hiệu giảm sóng của kết cấu đê chắn sóng cốt phi kim của 

BUSADCO hiệu suất giảm sóng lớn hơn 50% ứng với hệ số truyền 
sóng Kt < 0.5. Dựa vào kết quả khảo sát và so sánh giữa kết quả mô 
phỏng và số liệu đo thực tế cho thấy phương pháp mô phỏng số 
đem lại kết quả tốt và đáng tin cậy trong vấn đề phân tích hiệu quả 
giảm sóng của kết cấu đê chắn sóng rỗng có kết cấu phức tạp cũng 
như các vấn đề về bài toán động học chất lỏng khác. 

Qua khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảm sóng cho 
thấy: Độ ngập thân đê d (m) và tỷ số Rc/Hs,I ảnh hưởng rất lớn đến 
hiệu quả giảm sóng của đê, đặc biệt là kết cấu đê chắn sóng rỗng. 
Chiều cao không lưu đỉnh đê Rc > 0  ứng với trường hợp đê nổi đem 
lại hiệu quả giảm sóng tốt hơn so với khi đê chìm. Tỷ số Rc/Hs,i phản 
ánh khả năng làm việc của kết cấu đê khi sóng tiêu tán toàn bộ trong 
thân đê và sóng tràn qua thân đê. 
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Các phương pháp xác định sức chịu tải của cọc 
trong nền đất theo TCVN 10304:2014 
Methods of determining the load resistance of pile in the foundation by TCVN 10304: 2014 
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Email liên hệ: nguyenketuongtdm2019@gmail.com; 
[1] Trường Đại học Thủ Dầu Một 
 

TÓM TẮT: 
Hiện tại có nhiều tác giả và có nhiều phương pháp để tính toán sức chịu tải của đất nền đối với cọc cho công trình cao tầng, công trình có 
tải trọng lớn, công trình trên vùng có chiều dày đất yếu lớn. Một công trình khi tính toán theo nhiều tác giả sẽ có những giá trị về sức chịu 
tải khác nhau. Tại những vị trí khác nhau trong cùng một công trình cũng có những giá trị khác nhau về cường độ của đất nền. Cần phải xác 
định giá trị cường độ theo đất nền hợp lý để làm căn cứ cho việc thi công cọc thử và thử tải trọng tĩnh dọc trục để xác định sức chịu tải 
phù hợp và xác định kích thước cọc hiệu quả cho công trình.  
Nhóm tác giả trình bày các phương pháp thông dụng và áp dụng theo quy trình xác định sức chịu tải của đất nền để thiết kế cọc và móng 
cọc cho công trình hiệu quả kinh tế. 
Từ khóa: khả năng chịu lực của cọc; nền đất yếu; nhà cao tầng; móng cọc; tải trọng tĩnh 
 
ABSTRACT: 
Currently, there are many authors and there are many methods to calculate the bearing capacity of the foundation soil for piles for high-
rise buildings, high-load constructions, works on areas with a large soft soil thickness. A project when calculated according to many 
authors will have different values of load capacity. At different locations in the same project, there are also different values of the 
strength of the ground. It is necessary to determine the appropriate ground strength value to serve as a basis for the construction of the 
test pile and the axial static load test to determine the appropriate load capacity and determine the effective pile size for the project. 
The authors present common methods and apply them according to the process of determining the load capacity of the ground to design 
piles and pile foundations for economic efficiency. 
Keywords: bearing capacity of pile; soft ground; skyscraper; pile foundation; static weight 
 
 
 
 

1. Những phương pháp xác định sức chịu tải của cọc theo 
đất nền 

1.1. Xác định sức chịu tải của cọc theo các chỉ tiêu cơ lý của đất 
Sức chịu tải của cọc treo các loại, hạ bằng phương pháp đóng 

hoặc ép  

    c ,u c c q b b c f i iR (C T C L ) ( .q .A u .f .l )  (1) 

Trong đó:   

 c là hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất, c =1;  
 qb là cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc, lấy theo 

Bảng 2; TCVN 10304:2014  

 u là chu vi tiết diện ngang thân cọc;  
 fi là cường độ sức kháng trung bình của lớp đất thứ “i” dọc 

trên thân cọc, lấy theo Bảng 3; TCVN 10304:2014  
 Ab là diện tích mũi cọc tựa lên đất, lấy bằng diện tích tiết 

diện ngang cọc đặc,; 

 li là chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất thứ “i”;  

 cq và cf tương ứng là các hệ số điều kiện làm việc của đất 
dưới mũi và trên thân cọc có xét đến ảnh hưởng của phương pháp 
hạ cọc đến sức kháng của đất - Bảng 4 TCVN 10304:2014  
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Bảng 2. Cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc đóng hoặc ép, qb 

Chiều sâu mũi 
cọc (m) 

Cát chặt vừa 

Sỏi Cát hạt to  Cát hạt vừa Cát hạt nhỏ Cát bụi  

Đất dính ứng với chỉ số sệt IL 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

3 7500 
6600 

3000 
3100 2000 

1100 600 
4000 2000 1200 

4 8300 
6800 

3800 
3200 2100 

1250 700 
5100 2500 1600 

5 8800 
7000 

4000 
3400 2200 

1300 800 
6200 2800 2000 

7 9700 
7300 

4300 
3700 2400 

1400 850 
6900 3300 2200 

10 10500 
7700 

5000 
4000 2600 

1500 900 
7300 3500 2400 

15 11700 
8200 

5600 
4400 

2900 1650 1000 
7500 4000 

20 12600 8500 6200 
4800 

3200 1800 1100 
4500 

25 13400 9000 6800 5200 3500 1950 1200 

30 14200 9500 7400 5600 3800 2100 1300 

>=35 15000 10000 8000 6000 4100 2250 1400 

Giá trị trong bảng 2 ở tử số là dùng cho đất rời, mẫu số là dùng cho đất dính;  
Bảng 3. Cường độ sức kháng của đất trên thân cọc, fi, kPa 

Chiều sâu 
trung bình 

của lợp 
đất, m 

Cát chặt vừa 

Hạt to và 
vừa 

Hạt nhỏ Hạt bụi 
_

 
_

 
_

 - 
- - 

Đất dính ứng với chỉ số sệt IL 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

1 35 23 15 12 8 4 4 3 2 

2 42 30 21 17 12 7 5 4 4 

3 48 35 25 20 14 8 7 6 5 

4 53 38 27 22 16 9 8 7 6 

5 56 40 29 24 17 10 8 7 6 

6 58 42 31 25 18 10 8 7 6 

8 62 44 33 26 19 10 8 7 6 

10 65 46 34 27 19 10 6 7 6 

15 72 51 38 28 20 11 8 7 6 

20 79 56 41 30 20 12 8 7 6 

25 86 61 44 32 20 12 8 7 6 

30 93 66 47 34 21 12 9 8 6 

>=35 100 70 50 36 22 13 9 8 6 

 

 
Hình 1. Biểu diễn cường độ đất nền mũi cọc theo độ sâu và theo dộ sệt của đất dính 

 
Hình 2. Biểu diễn quan hệ lực ma sát thân cọc theo độ sâu và theo độ sệt IL của đất dính 
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1.2. Xác định sức chịu tải của cọc theo kết quả thí nghiệm 
hiện trường   

Sức chịu tải của cọc có thể xác định ngoài hiện trường theo các 
phương pháp thí nghiệm thử cọc bằng tải tĩnh, thí nghiệm thử cọc 
bằng tải động và thí nghiệm xuyên đất.  

Trong đó thí nghiệm thử tải tĩnh đánh giá chính xác nhất khả 
năng chịu tải của cọc và dùng để kiểm chứng giá trị sức chịu tải 
của cọc xác định bằng các phương pháp khác. Khối lượng các thí 
nghiệm hiện trường xem trong Phụ lục D -TCVN 10304:2014.  

1.2.1. Xác định sức chịu tải của cọc theo kết quả thí nghiệm 
xuyên tiêu chuẩn SPT  

1.2.1.1. Theo công thức của Meyerhof: 

c ,u 1 p b 2 s ,i iR (M ) K .N .A K .N .u .l    (2) 

Trong đó: 
 K1 là hệ số phụ thuộc vào tỉ số (h/d) 
 Np là chỉ số SPT trung bình của SPT 4 d dưới mũi cọc và 1d 

trên mũi cọc 
 Ab là diện tích tiết diện ngang của cọc 
 K2 là hệ số =2 cho cọc đóng và =1 cho cọc nhồi 
 Ns,i là chỉ số SPT trung bình của lớp đất thứ “i” 
 u là chu vi cọc 
 li là chiều dày lớp đất thứ ‘i’ 
1.2.1.2. Công thức của Viện kiến trúc Nhật Bản (1988)  

c ,u b b c ,i c ,i s ,i s ,iR (N B ) q .A u ( f .l f .l )    (3) 

Trong đó: 
 qb là cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc 
 Ab là diện tích tiết diện ngang của cọc 
 u là chu vi cọc 
 li là chiều dày lớp đất thứ ‘i’ 
 fc,i là cường độ sức kháng trung bình trên đoạn cọc nằm 

trong lớp đất dính thứ “i” 
 fs,i là cường độ sức kháng trung bình trên đoạn cọc nằm 

trong lớp đất rời thứ “i” 
1.2.2. Xác định sức chịu tải của cọc theo sức kháng mũi 

xuyên tĩnh qc:     

c ,u b b i iR ( X T ) q .A u f .l     (4) 

Trong đó: 
 qb là cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc 
 Ab là diện tích tiết diện ngang của cọc 
 u là chu vi cọc 
 li là chiều dày lớp đất thứ ‘i’ 
 fi là cường độ sức kháng trung bình trên đoạn cọc nằm trong 

lớp đất thứ “i” 
1.3. Xác định sức chịu tải của cọc theo các chỉ tiêu cường độ 

của đất nền  

c ,u c ,p q b u,i i v ,z i iR (CDDN) c.N' q' .N' ).A u ( .C k . ' .tg .l       (5) 

Trong đó: 
 ki là áp lực ngang của đất lên cọc, phụ thuộc vào loại cọc 

 v ,z
  là ứng suất pháp hiệu quả theo phương đứng trung 

bình của lớp đất thứ “i” 

 c qN ; N   là hệ số sức chịu tải của đất dưới mũi cọc 

 ,pq .h   là áp lực hiệu quả của lớp phủ tại cao trình mũi cọc 

 Cu,i là cường độ sức kháng không thoát nước của lớp đất thứ “i”. 

  là hệ số phụ thuộc vào đặc điểm lớp đất năm trên lớp 
dính, loại cọc và phương pháp hạ cọc, cố kết của đất trong quá 
trình thi công và phương pháp xác định Cu. 

 i  là góc ma sát giữa đất và cọc 

+ k là hệ số tin cậy theo đất nền, phụ thuộc vào số lượng cọc 
trong móng theo TCVN 10304:2014; 

+ o là hệ số điều kiện làm việc của đất nền theo độ đồng nhất 
của nền khi sử dụng móng cọc theo TCVN 10304:2014’ 

+ n là hệ số tin cậy về tầm quan trọng của công trình, theo cấp 
công trình theo TCVN 10304:2014. 

2.  Kết luận 
 Theo TCVN 10304:2014 thì: 

 c ,u c ,km in R (i)... R       sẽ là: 

Min {Rc,u(CTCL); Rc,u(M); Rc,u(NB); Rc,u(XT); Rc,u(CDDN)…}=Rc,k 
Rc,k xác định giá trị cực tiểu của các giá trị Rc,u(I) theo các phương 

pháp xác định khác nhau. Sức chịu tải cho phép của cọc theo đất 
nền thiết kế là: 

c,k
c,d

k

R
R 


      (6) 

Đây là điều kiện cân bằng, đánh giá khả năng chịu lực cua3c 
đất nền đối với tải trọng truyền vào cọc. 

y jx j

c ,d n n
2 2

i i
i 1 i 1

M .xM .yN
N ( j)

n
y x

 

  

 
    (7) 

Là xác định tải trọng truyền vào từng cọc trong móng từ công 
trình theo tổ hợp tính toán. 

o
c ,d c ,d

n

N ( j) R





    (8) 

Là điều kiện cân bằng về khả năng chịu lực cho móng cọc theo 
trạng thái giới hạn thứ nhất 

3. Kiến nghị 
Khi tính toán khả năng chịu lực cho cọc và móng cọc cần phải 

tuân thủ các điều kiện nêu trên để an toàn cho công trình và hiệu 
quả kinh tế. 
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Đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong  
triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) 
tại Đà Nẵng 
Offer the risk reduction solution in technical infrastructure investment projects under the 
form of public private partnership (PPP) in Da Nang 

 
 

> PHẠM THỊ TRANG 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng; Email:pttrang@dut.udn.vn 
 

TÓM TẮT:  
Hiện nay, nhu cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tăng nhanh về quy mô và phạm vi với sự 
tham gia rộng rãi của toàn xã hội. Những tác động không ổn định của môi trường xung quanh và sự điều chỉnh nội tại bên trong của dự án 
dẫn đến nhiều thay đổi cơ bản đã được hoạch định ban đầu và làm thay đổi hiệu quả của dự án. Đây là tồn tại của rủi ro đối với hình thức PPP 
trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật (CSHTKT) tại Đà Nẵng. Quản lý hiệu quả các rủi ro của dự án là vấn đề mấu chốt quyết định sự thành 
công của dự án. Trên cơ sở thực trạng triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư tại 
Đà Nẵng, bài báo đã đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong triển khai thực hiện dự án PPP trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật, tạo điều kiện cho các dự án được phát triển bền vững trong điều kiện môi trường không chắc chắn như hiện nay. 
Từ khóa: Hình thức đối tác công tư, Rủi ro, Quản lý rủi ro, Giảm thiểu rủi ro, Giải pháp quản lý rủi ro. 
 
ABSTRACT:  
Nowadays, The demand for investment in the construction of technical infrastructure in Da Nang city is increasing in scale and scope with 
the wide participation of the whole society. The unstable effects of the surrounding environment and the internal adjustment of the project 
lead to many fundamental changes that were initially planned and changed the effectiveness of the project. This is the existence of a risk 
for PPPs in the field of technical infrastructure in Da Nang. Effective management risks of project  is the key to a project's success. Based 
on the current situation of implementing investment projects to construction in technical infrastructure under the public private 
partnerships in Da Nang, the article proposes solutions to reduce risks in implementation of the PPP projects in technical infrastructure 
construction, that is creating conditions for projects to be sustainably in the current uncertain environmental conditions. 
Keywords: Public Private Partnerships, Risk, Risk Management, Risk Mitigation, Risk Management Solutions. 
 

  

1. Giới thiệu 

Rủi ro thường xảy ra khi đồng thời tồn tại hai yếu tố cơ bản, 
đó là yếu tố rủi ro và đối tượng bị ảnh hưởng bởi rủi ro. Rủi ro có 
thể gây ra nhiều tổn thất mà dự án phải mất rất nhiều thời gian 
và chi phí để sửa chữa. Việc sớm nhận dạng được các rủi ro và có 
giải pháp giảm thiểu rủi ro là thực sự cần thiết nhằm hạn chế tác 

động tiêu cực của nó đối với các dự án, đặc biệt là dự án đầu tư 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức PPP.  

Hiện nay, khi mà nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại 
thành phố Đà nẵng đang ngày càng tăng nhanh, thì hình thức 
đối tác công tư (PPP) đang là một giải pháp tối ưu nhằm giải 
quyết bài toán thiếu vốn tại Đà Nẵng, đồng thời đó cũng là giải 
pháp tối ưu hóa được hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công 
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chất lượng cao vì nó đã sử dụng được những kỹ năng, công nghệ 
hiện đại và hiệu quả trong quản lý của khu vực tư nhân. Tuy 
nhiên, công tác quản lý rủi ro nhằm hạn chế tác động tiêu cực 
của nó đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình 
thức PPP vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nhiều dự án đã 
được triển khai nhưng được quản lý rủi ro một cách thụ động. 
Vấn đề này khiến nhiều dự án PPP tại Đà Nẵng về đầu tư cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật chưa được triển khai hiệu quả và chưa đạt hiệu quả 
như mong đợi. Xuất phát từ thực trạng này, việc nghiên cứu đề 
xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức PPP tại Đà nẵng là cần thiết 
nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cho quá trình triển khai thực 
hiện dự án, hỗ trợ sự phát triển bền vững cho các dự án triển khai 
theo hình thức PPP. 

2. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý rủi ro và giải pháp 
quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
theo hình thức PPP ở Việt Nam và các nước trên thế giới. 

2.1. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý rủi ro và giải 
pháp quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật theo hình thức PPP ở các nước trên thế giới. 

Quản lý rủi ro là vấn đề lớn cần được chú trọng trước khi bắt 
đầu thực hiện dự án PPP, đặc biệt là dự án đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật. Việc thu hút các nhà đầu tư và tổ chức tài chính tham gia 
vào các dự án đầu tư theo hình thức PPP còn hạn chế do đây 
không phải là lĩnh vực có tính thương mại cao, vì vậy cần đề xuất 
giải pháp nhằm hạn chế tối đa rủi ro để đảm bảo tính khả thi của 
các dự án trong lĩnh vực này. 

Hiện nay, quản lý rủi ro và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro 
là một trong những vấn đề quan trọng được quan tâm trong dự 
án PPP trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Có rất nhiều nhà nghiên cứu 
trên thế giới quan tâm đến vấn đề này: Nhiều nghiên cứu đã tập 
trung vào phát triển mô hình để giải quyết các vấn đề quản lý rủi 
ro khác nhau cho dự án: Bakatjan và cộng sự của ông đã sử dụng 
một mô hình đơn giản để xác định mức công bằng tối ưu cho các 
nhà hoạch định chính sách tại giai đoạn đánh giá dự án BOT (Xây 
dựng - vận hành - chuyển giao), trong đó kết hợp mô hình tài 
chính và mô hình lập trình tuyến tính để tối đa hóa dự án theo 
quan điểm của chủ sở hữu [1]; Ho và Liu dựa trên mô hình định giá 
dịch vụ để phân tích và đánh giá tính khả thi về tài chính của dự 
án cơ sở hạ tầng tư nhân hóa, từ đó lựa chọn dự án và ước tính rủi 
ro phá sản của dự án theo quan điểm của Chính phủ và Nhà đầu 
tư [4]; Ho cũng đã phát triển một mô hình dựa trên lý thuyết trò 
chơi, xác định thời điểm chuyển giao dự án và cách thức chính phủ 
sẽ cứu vãn một dự án bị ảnh hưởng [5]; Subprasom và Chen đã 
cung cấp một mô hình phân tích định giá đường cao tốc và lựa 
chọn năng lực cho một dự án BOT. Nó cho thấy rằng sự kết hợp 
giữa thu phí và năng lực đường bộ là cách tốt nhất để tăng phúc 
lợi xã hội. Tuy nhiên, các quy định về dự án đường cao tốc theo 
hình thức PPP có thể gây áp lực về tài chính cho các nhà đầu tư tư 
nhân trong việc vận hành dự án, do đó, cần hỗ trợ tài chính cho 
các nhà đầu tư tư nhân [18]; Zhang, XQ đã phát triển mô hình tối 
ưu hóa cấu trúc vốn và phân tích tài chính của tài chính dự án, 
phân tích mô hình rủi ro tài chính của dự án để đạt được kết quả 
tốt cho cả khu vực nhà nước và tư nhân [23]; Wibowo đã phát triển 
mô hình dòng tiền để tính toán chi phí hoạt động do một dự án 
PPP tạo ra, từ đó ghi nhận tác động của vốn đầu tư đến hiệu quả 
tài chính của dự án từ góc độ của chính phủ và nhà đầu tư [22]. 

Những nghiên cứu này cho thấy rằng quá nhiều hoặc quá ít 
bảo lãnh hoặc hỗ trợ của chính phủ không thể đạt được sự cân 
bằng phù hợp. Vì vậy, Thomas và các đồng nghiệp của ông đã 
phát triển một khung xác suất và đánh giá dựa trên rủi ro của 

phương pháp mờ và phương pháp Delphi để mô hình hóa các 
kịch bản rộng rãi về rủi ro đáng kể trong các dự án [19]; Zhang, 
X.Q đã nghiên cứu các kịch bản “win - win” để thương lượng rủi 
ro giữa khu vực nhà nước, tư nhân và người dùng [24]; Zhang và 
Zou đã phát triển một mô hình phân cấp mờ để đánh giá rủi ro 
liên quan đến liên doanh [25]. Ngoài ra, nghiên cứu trong tương 
lai cũng nên tập trung vào việc khám phá các mô hình đánh giá 
rủi ro hấp dẫn hơn, cần thiết phải tạo ra các mô hình đánh giá rủi 
ro để kết hợp các loại rủi ro khác nhau. Ngoài ra, nghiên cứu 
trong tương lai cũng nên tập trung vào việc khám phá các mô 
hình đánh giá rủi ro hấp dẫn hơn, cần thiết phải tạo ra các mô 
hình đánh giá rủi ro để kết hợp các loại rủi ro khác nhau. 

Đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro cũng là một trong những 
vấn đề đang được quan tâm trên thế giới. Thông qua việc nhận 
dạng các rủi ro, việc phân tích đánh giá các rủi ro qua đó đề xuất 
giải pháp phân bổ rủi ro hợp lý và giải pháp giảm thiểu rủi ro 
cũng đã được rất nhiều tác giả trên thế giới quan tâm nghiên 
cứu. Tiêu biểu có các nghiên cứu được tổng hợp thông qua Bảng 
sau 1. 

2.2. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý rủi ro và giải 
pháp quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật theo hình thức PPP ở Việt Nam  

Tại Việt Nam, quản lý rủi ro và đề xuất giải pháp giảm thiểu 
rủi ro các dự án PPP trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đang 
được Chính phủ Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng quan 
tâm. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này còn rất hạn chế. Rất 
ít nghiên cứu về quản lý rủi ro và đề xuất giải pháp giảm thiểu 
rủi ro. Điển hình có: Nguyễn Hồng Thái đã nghiên cứu quy trình 
quản lý rủi ro dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 
[14]; Thân Thanh Sơn đã nghiên cứu việc phân bổ rủi ro và qua 
đó đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro cho các dự án thực hiện 
theo hình thức đối tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng 
đường bộ ở Việt Nam [20]; Đỗ Tiến Sỹ và cộng sự đã xác định 
được 33 rủi ro trong các dự án giao thông theo hình thức PPP ở 
Việt Nam và cũng đã đề xuất được giải pháp giảm thiểu rủi ro 
cho các dự án đó[3].  

Vấn đề quản lý rủi ro thông qua việc đề xuất giải pháp giảm 
thiểu rủi ro trong các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức 
PPP tại Đà nẵng chưa có nhà nghiên cứu nào quan tâm nghiên 
cứu. Đó là lý do tại sao rất nhiều dự án PPP tại Đà Nẵng chưa thực 
sự được triển khai hiệu quả vào thực tiễn. Các nghiên cứu trước 
đây đã đề xuất được giải pháp giảm thiểu rủi ro cho dự án PPP. Tuy 
nhiên, giải pháp giảm thiểu rủi ro trong các dự án đầu tư theo hình 
thức PPP không thể đơn giản được sao chép từ nước này sang 
nước khác, từ khu vực này sang khu vực khác vì các nước khác 
nhau, các khu vực khác nhau có những thực hành chính sách và 
văn hóa khác nhau. Vì vậy, cần có những nghiên cứu điển hình cụ 
thể cho Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. 

Do vậy, việc nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro 
dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức PPP tại Đà 
Nẵng là thực sự cần thiết, nhằm làm tăng hiệu quả của dự án và 
góp phần hiện thực hóa các dự án PPP tại Đà nẵng.  

3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu về vấn đề rủi 
ro và giải pháp giảm thiểu rủi ro dự án PPP trong đầu tư cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật tại Đà nẵng 

3.1 Khái niệm rủi ro 
Rủi ro là sự xuất hiện của các yếu tố ngẫu nhiên (bất trắc), là 

sự xuất hiện của các biến cố (các rủi ro) không chắc chắn, làm 
thay đổi kết quả đầu ra của dự án theo hướng tiêu cực hoặc cơ 
hội và sự không chắc chắn (ngẫu nhiên) đó có thể đo lường được 
hoặc không thể đo lường được bằng lý thuyết xác suất. 

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C
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3.2. Khái niệm quản lý rủi ro 
Bảng 2.1. Thống kê các công trình nghiên cứu về đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các nước trên 

thế giới 

TT 
Lãnh thổ/Quốc 
gia 

Tên tác giả Năm 
Lĩnh vực 
Nghiên cứu 

Phân bổ 
RR  

Đề xuất giải 
pháp giảm 
thiểu RR 

Loại tác 
phẩm 

Tài liệu 
tham 
khảo 

1 Trung Quốc Wang, et al 2000 CSHT X X Bài báo [21] 
2 

Anh Li et al 2005b 2005 CSHTKT 
X 
 

X Bài báo [11] 

3 
Úc 

Jie Li and Patrick X.W. 
Zou 

2008 CSHT X X 
 

Bài báo 
[6] 

4 
Thế giới Philippe Burger 2009 

CSHTGT 
đường bộ 

X X Bài báo [15] 

5 Trung Quốc Ke và Wang (2010b) 2010 CSHT X X Bài báo [10] 
6 

Trung Quốc 
Ke at al 
(2010c) 

2010 CSHTKT X 
 

X 
Bài báo   

[9] 
7 Bồ Đào nha Marques, S. Berg 2011 CSHT X X Bài báo [12] 
8 

Singapo 
B. G. Hwag, X. Zhao and 

M. J. S. Gay 
2013 CSHT X X Bài báo [2] 

9 
Đài Loan 

Jui-Sheng Chou và cộng 
sự  

2014 CSHT X X Đề tài [7] 

10 
Thế giới Carbonara et al. 2015 

CSHTGT 
đường bộ 

X X Đề tài [13] 

11 Ấn độ Rajkumar và cộng sự 2016 CSHT  X Bài báo [16] 
12 Thế giới S.B. Jagdale  2016 CSHT  X Bài báo [17] 

 
Quản lý rủi ro là quá trình nhận dạng và phân loại được các rủi 

ro, đo lường để xác định mức độ rủi ro, phân bổ rủi ro hợp lý, qua đó 
đề xuất giải pháp ứng phó rủi ro, và cuối cùng là kiểm soát rủi ro 
nhằm nhằm kiểm tra, giám sát, hiệu chỉnh các rủi ro một cách 
thường xuyên để giảm thiểu các rủi ro một cách hiệu quả, có hệ 
thống trong suốt vòng đời của một dự án, đồng thời góp phần tối 
đa hóa các cơ hội, giúp dự án đạt được mục tiêu kỳ vọng đã đặt ra. 

3.3. Phương pháp nghiên cứu 
Bài báo này sử dụng phương pháp khảo sát các bên liên quan 

về nhận thức rủi ro và quản lý rủi ro trong các dự án PPP tại Đà Nẵng. 
Qua đó đề xuất các giải pháp để giảm thiểu tác động của các rủi ro 
đến dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức PPP tại Đà 
Nẵng. 

Một bảng câu hỏi phù hợp đã được chuẩn bị cho cuộc khảo sát. 
Bảng câu hỏi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến các 
đối tượng tham gia dự án PPP đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật tại 
Đà Nẵng 

+ Khảo sát Bảng câu hỏi trực tiếp: Cuộc khảo sát được thực hiện 
bằng cách liên hệ cá nhân với các bên liên quan có liên quan. Họ đã 
được phỏng vấn theo bảng câu hỏi. 

+ Khảo sát Bảng câu hỏi qua E-mail: Một cuộc khảo sát đã được 
thực hiện bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ e-mail của các bên liên 
quan. Họ trả lời theo bảng câu hỏi và được gửi lại cho nhà nghiên 
cứu 

4. Thực trạng triển khai công tác quản lý rủi ro dự án PPP 
trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Đà Nẵng 

Thực trạng triển khai công tác quản lý rủi ro dự án PPP trong đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Đà nẵng được thể hiện thông 
qua việc nghiên cứu nhận thức về PPP và nhận thức về quản lý rủi 
ro dự án PPP tại Đà Nẵng 

Nhằm khẳng định nhận thức về quản lý rủi ro trong các dự án 
PPP tại Đà Nẵng, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các đối tượng 
liên quan đến Nhà nước và nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật theo hình thức PPP tại Đà Nẵng. Tổng số phiếu điều 

tra là 230 phiếu, với 200 phiếu hợp lệ. Hầu hết những người được 
khảo sát đều có trình độ chuyên môn là cử nhân, kỹ sư trở lên. Trong 
số này, 72,5% có kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực chuyên 
môn, 33,5% ở vị trí quản lý. Các đối tượng được khảo sát có đủ năng 
lực để trả lời các câu hỏi của nghiên cứu đề xuất. Điều này cho thấy 
độ tin cậy của các đối tượng được khảo sát. 

3.1. Thực trạng nhận thức về rủi ro  
Trong số 200 người được hỏi, 172 người (86%) biết về PPP, chủ 

yếu được biết đến qua các phương tiện thông tin đại chúng (123 
người được hỏi), có 67 người được biết đến qua hội nghị, rất ít (18 
người) được biết đến qua người thân của họ và 40 người được hỏi 
đã chọn hình thức PPP được biết đến qua các kênh khác như làm dự 
án, học tập, .., có 28 người (14%) chưa từng biết về PPP. 

Hầu hết những người đã từng nghe về PPP đều biết rõ về khái 
niệm PPP, trong số 172 đã biết đến PPP: 137 người (79,7%) nhận 
thức đúng về PPP; rất ít 35,6% người được hỏi quan niệm không 
đúng về PPP; 1,7% không được biết chính xác về PPP. 

Hầu hết những người được hỏi đều biết về PPP: biết ít (89 người) 
hoặc biết rất ít (41 người) hoặc không biết gì (36 người) về các văn 
bản pháp luật liên quan đến PPP; Chỉ có 34 người biết các văn bản 
pháp lý về PPP. 

Hầu hết những người được hỏi đều biết về PPP: biết ít (87 
người), biết rất ít (52 người) hoặc không biết (30 người) về rủi ro khi 
thực hiện dự án PPP; Chỉ có 31 người tham gia biết nhiều về rủi ro 
liên quan đến việc thực hiện dự án PPP. 

Nhìn chung, hơn 200 kết quả khảo sát cho thấy, dự án PPP trong 
đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Đà Nẵng là rất quan trọng. Nhưng nhận 
thức về PPP còn rất hạn chế. Hầu hết những người được hỏi đều biết 
khái niệm thực sự về PPP, nhưng phần lớn các văn bản và quy định 
về PPP không được biết hoặc biết rất ít. Nhận thức về rủi ro trong 
các dự án PPP cũng ít được quan tâm. Điều này cho thấy nhận thức 
về PPP ở Đà Nẵng trong đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ. 

3.2. Thực trạng nhận thức về quản lý rủi ro 
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Việc chia sẻ rủi ro rất ít được biết đến và được quan tâm trong 
việc thực hiện PPP tại dự án Đà Nẵng (chỉ có 45 người trong số 172 
người biết về chia sẻ rủi ro trong PPP) 

Khảo sát đối với 24 chuyên gia được phỏng vấn tại Đà Nẵng về 
việc thực hiện quản lý rủi ro đối với các dự án PPP, phần lớn cho rằng 
rủi ro chỉ được xác định khi dự án gặp phải vấn đề rủi ro, bên cạnh 
đó, trong từng thời kỳ, chủ thể quản lý dự án sẽ chịu trách nhiệm 
quản lý rủi ro, hầu hết rủi ro không được lường trước và không được 
phân bổ ngay từ đầu, rủi ro trong các dự án BT (Build - Tranfer) được 
phân bổ cho nhà đầu tư. 

4. Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư tại Đà Nẵng 

4.1. Định hướng mục tiêu chung của giải pháp 
Giải pháp phải thỏa mãn 2 tiêu chí sau: Thứ nhất, phải đáp ứng 

được sự cân bằng lợi ích cho cả hai phía công và tư trong khống chế 
và kiểm soát rủi ro. Thứ hai, phải rõ ràng, minh bạch, khả thi và có 
hiệu quả cao theo mục tiêu của dự án. 

Giải pháp bên cạnh góp phần giảm thiểu rủi ro theo hướng 
chiến lược, mang tính tổng thể, khái quát còn góp phần đề xuất giải 
pháp theo hướng chi tiết, cụ thể hóa trên cơ sở căn cứ vào từng 
nguyên nhân gây nên rủi ro và từng nhân tố gây nên rủi ro 

4.2. Giải pháp chi tiết nhằm giảm thiểu rủi ro dự án PPP 
trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Đà nẵng 

4.2.1. Giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên 
quan đến hình thức đối tác công tư 

- Việc xây dựng một hệ thống luật về PPP là cần thiết nhằm hoàn 
thiện cơ sở pháp lý quy định những cơ chế đặc thù chỉ áp dụng cho 
dự án thực hiện theo hình thức PPP, mà chưa được nêu hoặc quy 
định trong Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật đầu tư 
công,... Luật về PPP sẽ là cơ sở bảo đảm cho quyền và lợi ích của Nhà 
đầu tư tư nhân được bảo đảm cao nhất, qua đó khuyến khích nhà 
đầu tư tham gia vào lĩnh vực yêu cầu vốn đầu tư lớn và nhiều rủi ro 
tiềm ẩn khó chia sẻ  

- Hệ thống văn bản pháp luật liên quan khác cũng cần được xem 
xét, sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp, nhằm tạo sự đồng bộ 
và nhất quán trong hành lang pháp lý. Bảo đảm điều kiện về ngân 
sách cho việc chuẩn bị và triển khai dự án PPP đúng cam kết và đúng 
tiến độ, đặc biệt là phần tham gia của Nhà nước, chi phí đền bù 

- Hệ thống văn bản về PPP cần có quy định cụ thể hơn về cơ chế 
phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc thực 
hiện, quản lý, giám sát... Cần xây dựng và ban hành chế tài xử lý cho 
những trường hợp không làm hết trách nhiệm hoặc vi phạm các quy 
định trong quá trình thực hiện dự án PPP. Cần có quy định điều 
chỉnh về những rủi ro chính trị trong hình thức PPP, Chính phủ cần 
có sự cam kết và bảo lãnh cụ thể kích thích các nhà đầu tư tư nhân. 
Cần xây dựng cơ quan liên ngành chuyên trách có sự tham gia của 
từng bộ, ngành chuyên môn có liên quan để thực hiện vai trò điều 
phối, tham mưu về cơ chế chính sách cũng như kiến nghị các giải 
pháp có tính hiệu quả.  

4.2.2. Giải pháp tổ nâng cao năng lực quản lý rủi ro dự án 
PPP 

a. Nâng cao nhận thức về rủi ro và quản lý rủi ro trong dự án 
thực hiện theo hình thức PPP 

- Xây dựng và triển khai đề án bồi dưỡng nhận thức về hình thức 
PPP, nhận thức về rủi ro và quản lý rủi ro trong dự án thực hiện theo 
hình thức PPP  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hình 
thức PPP, kiến thức về rủi ro và quản lý rủi ro trong dự án PPP thông 
qua các phương tiện truyền thông, phương tiện thông tin đại 
chúng, báo chí,... 

- Tăng cường lồng ghép kiến thức liên quan về hình thức PPP 

vào trong giảng đường nhằm trang bị kiến thức sớm cho sinh viên 
có chuyên ngành liên quan 

b. Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm của 
cán bộ và tổ chức thực hiện công tác quản lý rủi ro trong dự án 
thực hiện theo hình thức PPP 

- Cần có đề án bồi dưỡng nhận thức, kiến thức về hình thức PPP 
cũng như hiểu biết về pháp luật và năng lực triển khai dự án, góp 
phần nâng cao trình độ cho các cán bộ quản lý đảm bảo nhận thức 
đúng về loại hình đầu tư này để phát huy các lợi thế của nó 

- Thành lập Ủy ban Giám sát các dự án thực hiện theo hình thức 
PPP để đảm bảo các dự án được thực hiện theo đúng chuẩn của mô 
hình này, tránh lãng phí, tiêu cực rất dễ xảy ra. Ngoài ra, công tác tổ 
chức các bộ máy vận hành, bảo dưỡng dự án cần gọn nhẹ, hệ thống, 
khoa học, tránh tình trạng vừa thừa vừa thiếu.   

-  Tăng cường và chú trọng hoạt động thu thập, tích lũy số liệu 
liên quan đến rủi ro, quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện dự án, 
nhằm phục vụ công tác quản lý rủi ro một cách có hiệu quả, thúc 
đẩy dự án theo hình thức PPP phát triển 

- Nâng cao năng lực về công nghệ thông tin của cán bộ thực 
hiện dự án theo hình thức PPP thông qua việc ứng dụng các mô 
hình tối ưu tiên tiến của các nước trên thế giới vào thực tiễn nhằm 
lựa chọn phương án tối ưu, phương án phân bổ lợi ích/rủi ro hợp lý, 
cần có quy định bắt buộc nghiên cứu chuyên sâu, phân tích, dự báo, 
lượng hóa các tác động đến việc thực hiện dự án PPP, trên cơ sở đó 
quyết định cơ chế chia sẻ lợi ích/rủi ro, cơ chế xác định giá/phí dịch 
vụ, phương án quản lý, cơ chế giám sát và cơ chế ưu đãi phù hợp 
cho từng trường hợp để vừa bảo đảm yêu cầu của Nhà nước vừa 
bảo đảm lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư.  

c. Thành lập bộ phận nghiệp vụ chuyên quản lý rủi ro dự án 
PPP 

Thực trạng hiện nay tại thành phố Đà Nẵng, bộ máy vận hành 
thực hiện dự án PPP chỉ tập trung vào một số lượng rất ít những 
người có kinh nghiệm trong thực hiện dự án PPP thuộc các cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền như Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch đầu tư và 
Sở tài chính. Nên công tác quản lý dự án PPP nói chung và quản lý 
rủi ro nói riêng còn mang tính cá nhân, thiếu đồng bộ và thiếu tính 
khách quan. Do vậy, cần thiết phải thành lập một bộ máy quản lý dự 
án PPP chuyên nghiệp, bổ sung hoàn thiện bộ máy quản lý hiện có 
thông qua việc bổ sung thêm nguồn lực có kinh nghiệm thực hiện 
PPP, UBND thành phố không nên để Sở kế hoạch đầu tư đóng vai 
trò chủ đạo trong quá trình triển khai dự án PPP mà cần có sự phối 
hợp với nhiều bộ phận có liên quan như Sở Tài Nguyên môi trường 
(Quỹ đất), Sở giao thông vận tải, Sở tài chính, sở xây dựng, Ban xúc 
tiến và hỗ trợ đầu tư, … Giải pháp cụ thể: 

Đối với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Cần thiết phải thành 
lập bộ phận nghiệp vụ chuyên quản lý rủi ro cho từng dự án PPP 
trong dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật  

Đối với Nhà nước: Cần có một cơ quan liên ngành chuyên trách 
có sự tham gia của từng bộ, ngành chuyên môn có liên quan để thực 
hiện công tác quản lý rủi ro, kết hợp điều phối, tham mưu về cơ chế 
chính sách cũng như kiến nghị các giải pháp có tính hiệu quả.   

Để thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức PPP, cần tập trung thực hiện 
tốt các nội dung sau: 

+ Quản lý tốt việc chấp hành hệ thống pháp luật, chế độ chính 
sách về đầu tư theo hình thức PPP của các bên liên quan 

+ Quản lý rủi ro dự án một cách có hiệu quả theo đúng quy trình 
+ Đảm bảo năng lực của các tổ chức/ cá nhân trong quá trình 

thực hiện dự án PPP 
+ Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án PPP 

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C
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+ Phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên có liên quan 
trong công tác quản lý rủi ro 

+ Cần đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ trong công tác 
quản lý rủi ro 

d. Cải cách cơ chế quản lý của Nhà nước 
Hợp đồng PPP đòi hỏi có giá trị pháp lý, có tính ràng buộc cao 

nên khu vực Nhà nước buộc phải tăng cường cải cách công tác quản 
lý. Quan hệ đối tác công tư cần phân chia rõ ràng trách nhiệm, nghĩa 
vụ, rủi ro giữa Nhà nước và khu vực tư nhân nên đòi hỏi Nhà nước 
phải đưa ra những cam kết cải cách phù hợp để đảm bảo thực hiện 
đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của mình nếu không muốn bị phạt và 
bồi thường vì vi phạm hợp đồng.   

Từng dự án đặc thù cũng cần được quan tâm, cần có cơ chế đảm 
bảo tính khách quan và công bằng trong thu hút đầu tư theo hình 
thức PPP. 

Ngoài ra, khi thực hiện dự án PPP, có sự chuyển đổi hình thức 
dịch vụ hoàn toàn do chính phủ cung cấp sang hình thức dịch vụ do 
tư nhân cung cấp, nên Nhà nước cần phải cải tổ các thể chế quản lý 
nhà nước hoặc thành lập các cơ quan quản lý nhà nước riêng biệt 
để phù hợp và tạo thuận lợi cho việc thực hiện dự án theo hình thức 
PPP. 

Dự án PPP nên được tổ chức đấu thầu rộng rãi để thực hiện dự 
án, đảm bảo được tính minh bạch, công khai trong quá trình lựa 
chọn nhà đầu tư so với hình thức đấu thầu truyền thống. Đồng thời, 
với phương thức đấu thầu PPP việc thanh toán chi phí cho nhà đầu 
tư được trải đều trong suốt quá trình dự án nhằm giảm gánh nặng 
ngân sách của Nhà nước đầu tư vào dự án.  

e. Tăng cường sự tham gia, giám sát của cộng đồng trong 
công tác quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP 

Trong 4 chức năng của quản lý rủi ro, chức năng kiểm soát rủi ro 
đang bị các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và nhân dân địa 
phương nói riêng ít quan tâm. Để góp phần giảm thiểu rủi ro trong 
dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức PPP tại 
thành phố Đà Nẵng như rủi ro kiểm toán tài chính không đầy đủ, rủi 
ro về mức phí, rủi ro sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân 

địa phương thì việc tăng cường sự tham gia, giám sát của cộng đồng 
là thực sự cần thiết bởi những lý do sau: 

+ Cộng đồng có quyền tham gia vào quá trình ra quyết định lựa 
chọn dự án vì kết quả của các quyết định đó có ảnh hưởng đến 
chính cuộc sống của họ. 

+  Sự tham gia, giám sát của cộng đồng làm tăng trách nhiệm và 
khả năng giải quyết các vấn đề gây ra rủi ro nảy sinh  

+ Sự tham gia, giám sát của cộng đồng giúp đảm bảo cho các 
kết quả của công tác quản lý rủi ro được thực hiện tốt hơn 

+ Sự tham gia, giám sát của cộng đồng sẽ đảm bảo sự ràng buộc 
giữa người dân đối với chính quyền địa phương, với không gian sống 
của họ. Như vậy, công tác quản lý rủi ro sẽ thuận lợi và đạt hiệu quả 
hơn. 

+ Sự tham gia, giám sát của cộng đồng sẽ giúp cộng đồng được 
phát huy năng lực, tăng tinh thần trách nhiệm thông qua việc tham 
gia, giám sát quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện dự án PPP 

+ Cộng đồng được trao quyền ưu tiên trong việc đề xuất giá dịch 
vụ vì họ là người sử dụng dịch vụ và làm ảnh hưởng đến rủi ro doanh 
thu (rủi ro lượng cầu) của dự án. Như vậy, dự án cần đáp ứng nhu 
cầu về sản phẩm và giá bán cho người dân 

4.2.3. Giải pháp hoàn thiện quy trình phân bổ rủi ro 
Hiện nay, Nhà nước đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ 

rủi ro và lựa chọn chủ thể quản lý rủi ro. Thông qua giá bỏ thầu, nhà 
nước quyết định việc lựa chọn chủ thể chịu trách nhiệm xử lý rủi ro 

Nhằm mục đích giảm gánh nặng cho Nhà nước cũng như cơ 
quan quản lý dự án có thẩm quyền, tác giả đã nghiên cứu, bổ sung, 
hoàn thiện quy trình phân bổ rủi ro theo Hình 4.1. Việc phân bổ rủi 
ro không phụ thuộc vào sự định giá rủi ro của khu vực Tư nhân hay 
sự chấp thuận về chi phí xử lý rủi ro của Nhà nước mà sự phân bổ rủi 
ro phụ thuộc vào sự chấp thuận rủi ro của khu vực đó sau khi có sự 
đánh giá rủi ro của chính khu vực được phân bổ. Nếu rủi ro không 
được sự chấp thuận của bên nào thì rủi ro sẽ được phân bổ cho Nhà 
nước và Tư nhân cùng gánh chịu và xử lý  

  

 
Hình 4.1. Quy trình phân bổ rủi ro tối ưu của Nhà nước trong DAĐTXD CSHTKT theo hình thức PPP tại thành phố Đà Nẵng [Tác giả] 

 
4.2.4. Giải pháp ứng phó rủi ro cho các bên có liên quan của 

Nhà nước 
Để quản lý rủi ro có hiệu quả cho các dự án đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư tại thành phố Đà 
Nẵng, Nhà nước cần đề xuất giải pháp cho các bên liên quan nhằm 

ứng phó với rủi ro đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật theo hình thức PPP tại thành phố Đà Nẵng. Giải pháp được 
khái quát thông qua Hình 4.2  



04.2021 ISSN 2734-988884

 
Hình 4.2. Giải pháp ứng phó rủi ro cho các bên có liên quan trong dự án PPP 
a. Giải pháp giảm thiểu rủi ro 
* Đối với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: 
+ Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về hình thức PPP một 

cách đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch 
+ Công khai hóa thông tin liên quan dự án PPP 
+ Tăng cường quản lý và siết chặt công tác tổ chức đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư, xây dựng hệ thống quy định và thủ tục toàn diện, 
thực hiện nghiêm các chế tài đối với các cơ quan có thẩm quyền 
trong trường hợp thẩm định sai 

+ Nâng cao vai trò quản lý, kiểm soát dự án trong công tác thanh 
tra, kiểm toán, quyết toán các dự án PPP 

* Đối với thành phố Đà Nẵng:  
+ Cam kết thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị đầu tư bằng 

tiền cho nhà đầu tư 
+ Cam kết bảo lãnh doanh thu tối thiểu và thanh toán cho việc 

cung cấp dịch vụ 
+ Cam kết trong việc hỗ trợ xử lý các thủ tục hành chính 
+ Xây dựng quy trình quản lý, quy trình hướng dẫn triển khai 

thực hiện, kiểm soát toàn diện dự án PPP 
+ Ban hành quy định chế tài xử phạt nghiêm minh khi vận hành 

dự án kém hiệu quả 
+ Lựa chọn dự án có tính khả thi, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng 

lực thực hiện dự án có hiệu quả. 
+ Nâng cao nhận thức về hình thức PPP, nâng cao năng lực quản 

lý, đào tạo nghiệp vụ nhiều hơn, nên lựa chọn dự án khả thi để thực 
hiện 

+ Ban hành bộ công cụ giám sát và quản lý hợp đồng phù hợp 
với từng ngành, lĩnh vực để hỗ trợ các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền.  

+ Việc định lượng của cơ cấu vốn cần đảm bảo đầy đủ, minh 
bạch, sát thực với giá theo xu hướng của thị trường để tránh thiệt 
hại cho khu vực Nhà nước. 

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu có liên quan đến dự 
án PPP 

+ Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý nói chung và quản lý rủi ro nói riêng đối với dự án thực hiện 
theo hình thức PPP 

+ Phân công quyền hạn và trách nhiệm cụ thể và chi tiết hơn 
trong thực hiện dự án PPP 

+ Thành phố cần phối hợp với Nhà đầu tư để giám sát thực hiện 
tốt công việc sau: Cần có chính sách huy động vốn theo đúng kế 
hoạch tiến độ; Cân nhắc thỏa thuận đàm phán cấu trúc cấp vốn dự 
án phù hợp; Cần nâng cao năng lực triển khai thực hiện dự án; Cần 
xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát toàn diện dự án PPP 

b. Giải pháp né tránh rủi ro: Nhằm mục đích né tránh rủi ro, 
thành phố cần thực hiện các vấn đề sau: 

+ Cần bảo đảm tránh các dự án cạnh tranh 
+ Bảo lãnh dự án bởi Ngân hàng nước ngoài 
+ Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư nhằm đảm 

bảo: Nhà đầu tư đủ năng lực để thực hiện dự án có hiệu quả; Thiết 
lập những cam kết và bảo lãnh chặt chẽ với cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền; Cần xây dựng hợp đồng chặt chẽ 

c. Giải pháp chuyển dịch rủi ro: Nhằm mục đích chuyển dịch rủi 
ro, cần thực hiện tốt vấn đề sau: 

+ Thành phố hoặc Nhà đầu tư nên mua bảo hiểm rủi ro 
+ Thành phố nên hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện việc sau: 
+ Cam kết thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị đầu tư bằng 

tiền cho nhà đầu tư 
+ Cam kết bảo lãnh doanh thu tối thiểu và thanh toán cho việc 

cung cấp dịch vụ 
d. Giải pháp chấp nhận rủi ro: Thành phố hoặc Nhà đầu tư chấp 

nhận rủi ro thông qua việc: Thành phố mua bảo hiểm rủi ro hoặc đề 
nghị Nhà đầu tư mua bảo hiểm rủi ro 

5. Kết luận, kiến nghị 
5.1. Kết luận 
Rủi ro là yếu tố không thể tránh khỏi trong quá trình thực hiện 

PPP tại các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Đà Nẵng. Vì vậy, Nhà 
nước, nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng cần quan tâm hơn nữa và 
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tích cực nghiên cứu các rủi ro trong hình thức PPP tại Đà Nẵng. Mục 
đích của vấn đề này là nhằm đề xuất giải pháp phù hợp góp phần 
làm tăng hiệu quả đầu tư của dự án PPP, kích thích thu hút các nhà 
đầu tư tiềm năng và giúp hiện thực hóa các dự án PPP tại Đà Nẵng 
trong giai đoạn hiện nay. 

Để làm được như vậy, Đà Nẵng cần thực hiện những việc sau: 
+ Thành phố cần nâng cao nhận thức về PPP và xác định các yếu 

tố rủi ro cũng như biết tác động của nó đối với các dự án đầu tư theo 
hình thức PPP tại Đà Nẵng. 

+ Cần nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về các yếu tố rủi ro và 
có các giải pháp ứng phó rủi ro một cách chủ động, kịp thời trong 
các dự án phát triển PPP tại Đà Nẵng. 

+ Tăng cường và coi trọng công tác thu thập, tích lũy dữ liệu liên 
quan đến rủi ro và giải pháp giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực 
hiện dự án nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý rủi ro 

Việc nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro sẽ góp phần 
quan trọng vào tiến trình phát triển và hiện thực quá các dự án PPP 
trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật không chỉ ở Đà Nẵng 
mà còn ở Việt nam. 

5.2. Kiến nghị 
Bài báo cần hệ thống hóa, tổng hợp các nhóm giải pháp nhằm 

trang bị phương pháp luận cho công tác quản lý rủi ro, góp phần hỗ 
trợ công tác quản lý rủi ro được triển khai thực hiện một cách chủ 
động hơn và có thể áp dụng linh hoạt đối với tất cả các loại hình của 
dự án PPP và trong tất cả các giai đoạn của dự án PPP 
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Ứng xử uốn của dầm bê tông  
sợi thép cấp độ bền B25: thí nghiệm và mô hình 
Flexural behavior of steel fiber concrete beam specimen graded B25: experiment and model 

 

> LÊ THANH PHONG, LÊ ANH THẮNG, NGUYỄN QUANG TÙNG 
Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh 
 

TÓM TẮT:  
Thí nghiệm và mô hình mô phỏng dầm bê tông cốt sợi thép (SFRC) chịu 
uốn ba điểm theo EN 14651:2005 được nghiên cứu trong bài báo này. Sợi 
thép loại Dramix 4D có hàm lượng sợi khác nhau (0, 20, 30, và 40 
kg/m3) được sử dụng cho các dầm bê tông cấp độ bền B25. Mẫu thí 
nghiệm có kích thước 150 x 150 x 600 mm. Kết quả thí nghiệm cho thấy 
cường độ của dầm bê tông giảm đáng kể sau khi đạt giá trị cường độ tối 
đa. Trong khi đó, cường độ uốn của dầm bê tông sợi thép được cải thiện 
rõ rệt so với trường hợp không sợi thép. Với cùng một loại sợi, hàm 
lượng của sợi thép trong một khối tích bê tông được coi là một trong 
những yếu tố quan trọng để cải thiện độ dẻo dai khi uốn. Mô hình mô 
phỏng bằng phương pháp phần tử hữu đã cho kết quả phù hợp với thí 
nghiệm. Thông qua mô hình, cường độ và ứng xử của bê tông SFRC đã 
được phân tích và thảo luận thêm.  
Từ khóa: bê tông sợi, sợi thép, mô phỏng bê tông sợi, ứng xử cơ học 
ABSTRACT:  
Experiments and simulation models of steel fiber reinforced 
concrete beams (SFRC) subjected to three-point bending according 
to EN 14651: 2005 are studied in this paper. Dramix 4D steel fibers 
with different fiber content (0, 20, 30, and 40 kg / m3) are used 
for concrete beams of B25 grade. The test sample is 150 x 150 x 
600 mm. Experimental results show that the flexural strength of 
concrete beams decreases significantly after reaching the 
maximum strength value. Meanwhile, the flexural strength of steel 
fiber concrete beams is significantly improved compared to the 
case without steel fibers. With the same fiber type, the content of 
the steel fiber in a concrete volume is considered one of the 
important factors for improving the flexural toughness. Simulation 
model by finite element method has given results consistent with 
the experiment. Through modeling, flexural strength and the 
behavior of SFRC concrete were further analyzed and discussed. 
Key word: fiber concrete, steel fiber, fiber concrete simulation, 
mechanical behavior 

 
1. Đặt vấn đề 
Bê tông là vật liệu giòn. Gia cố bê tông bằng các sợi ngắn, phân 

bố ngẫu nhiên, có thể giúp tăng được độ dẻo dai của bê tông. Sợi 
có thể giúp bê tông nền gốc xi măng ngăn chặn, kiểm soát sự hình 
thành và lan truyền các vết nứt [1]. Kết cấu bê tông có gia cường sợi 
thép được gọi là kết cấu bê tông sợi thép (SFRC). SFRC được ứng 
dụng rất đa dạng. Sau đây là một số ứng dụng bê tông sợi thép [2]:  

- Lớp phủ hoặc lớp kết cấu cho sân bay, đường cao tốc: SFRC 
giúp giảm độ dày của tấm.  

- Sàn công nghiệp: sàn chống va đập.  
- Bê tông chịu lửa: sử dụng xi măng có hàm lượng nhôm cao.  
- Bản mặt cầu: SFRC là lớp phủ hoặc lớp mặt cầu, lớp liên tục 

nhịp, hỗ trợ cho lớp kết cấu chính, bản mặt cầu bê tông cốt thép 
bên dưới.  

- Lớp lót: lớp chạy ngầm trong hầm mỏ và đường hầm.  
- Lớp phủ: lớp phủ trên bề mặt mái dốc đất hoặc đá.  
- Kết cấu vỏ mỏng: kết cấu vòm. 
- Kết cấu chống cháy nổ: sợi thép được kết hợp với các thép 

thanh trong bê tông cốt thép.  
- Kết cấu chống động đất. 
Với nhiều ứng dụng như kể ở trên, bê tông sợi thép cần được 

nghiên cứu thực nghiệm nhiều hơn ở Việt Nam. Để thấy được ứng 
sử dẻo dai của SFRC sau khi đạt giá trị cường độ giới hạn (fL), SFRC 
có thể được thử nghiệm theo EN 14651:2005 [3]. Bài báo này đã thực 
hiện nghiên cứu theo EN 14651:2005 cho bê tông sợi thép loại 
Dramix 4D và bê tông cấp độ bền B25. 

Theo EN 14651:2005, ứng xử dẻo dai của SFRC được đánh giá 
thông qua các giá trị cường độ dư (fR) như trong Hình 1. Các giá trị 
này được xác định tương ứng với CMOD lần lượt bằng 0,5 mm; 1,5 
mm; 2,5 mm; và 3,5 mm. Giá trị cường độ giới hạn (fL) cũng được thể 
hiện trong Hình 1. 

 
Hình 1. Biểu đồ cường độ và CMOD 
Trong phần thực nghiệm, các giá trị giá trị cường độ giới hạn (fL) 

và giá trị cường độ dư (fR) sẽ được xác định cho các hàm lượng sợi 
khác nhau. Sự phân bố sợi thép trên mặt cắt của mẫu thí nghiệm và 
đặc tính của sợi sẽ quyết định dạng ứng xử dẻo sau khi đạt cường 
độ giới hạn của mẫu [4]. Ứng xử trong quá trình phát triển vết nứt 



04.2021ISSN 2734-9888 87

Ứ ử ố ủ ầ
ợ ấ độ ề ệ

Ắ
ệ ỏ ầ ố ợ ị

ố đ ể đượ ứ ợ
ạ ượ ợ
đượ ử ụ ầ ấ độ ề ẫ

ệ ướ ế ả ệ ấ
ườ độ ủ ầ ả đ ể đạ ị ườ độ ố
đ đ ườ độ ố ủ ầ ợ đượ ả ệ

ệ ớ ườ ợ ợ ớ ộ ạ ợ
ượ ủ ợ ộ ố đượ ộ
ữ ế ố ọ để ả ệ độ ẻ ố
ỏ ằ ươ ầ ử ữ đ ế ả ợ ớ
ệ ườ độ ứ ử ủ đ

đượ ả ậ
ừ ợ ợ ỏ ợ ứ ử ơ ọ

ể đồ ườ độ

của mẫu có thể được thể hiện thông qua mối liên hệ giữa tải trọng 
và độ võng, hay mối liên hệ giữa cường độ kéo uốn (f) và độ mở rộng 
miệng vết nứt (CMOD). 

Hình 2 cho thấy cường độ chịu kéo-uốn của dầm bê tông không 
sợi thép giảm nhanh chóng sau khi đạt giá trị giới hạn (fL), khi tăng 
độ võng dầm (hay tăng CMOD). Tuy nhiên, xu hướng này giảm và 
phẳng hơn đối với dầm sợi thép. Trong SFRC, sợi chủ yếu ảnh hưởng 
đến giai đoạn thay đổi cường độ sau khi đạt được cường độ giới hạn 
(cường độ đỉnh fL) của SFRC. Sợi sẽ duy trì cường độ bằng cách ngăn 
cản sự mở rộng vết nứt vĩ. Do đó, năng lượng uốn của bê tông sợi 
thép sẽ cao hơn nhiều so với bê tông không có sợi thép. 

Hình 2 cũng thể hiện các dạng ứng xử có thể có của bê tông sợi 
thép sau khi đạt đến giá trị tải giới hạn, vị trí mô-đun độ cứng thay đổi 
một cách rõ ràng (Modulus of Rupture). Ta có thể thấy có ba trường hợp 
ứng xử cụ thể. Trường hợp 1 là trường hợp tái bền “Strain Hardening”, 
đường cong mối quan hệ giữa tải trọng và độ võng đi lên. Trường hợp 
2 là trường hợp đàn dẻo “Elasto-Plastic”, đường cong mối quan hệ giữa 
tải trọng và độ võng có khuynh hướng được duy trì. Trường hợp 3 là 
trường hợp  “Strain Softening”, đường cong mối quan hệ giữa tải trọng 
và độ võng có bước nhảy và dần đi xuống.  

 
Hình 2. Ứng xử điển hình của bê tông sợi thép 
Mô phỏng số được thực hiện bằng phương pháp phần tử hữu 

hạn trên môi trường ABAQUS [5]. Ta có hai cách tiếp cận để mô hình 
hóa ứng xử của kết cấu SFRC sau khi đạt cường độ giới hạn. Mô hình 
dựa trên môi liên hệ giữa ứng suất-biến dạng, và giữa ứng xuất và 
độ mở rộng vết nứt ( � ). Quá trình mô phỏng ứng xử thực 
tế có được từ thực nghiệm là quá trình tính toán ngược. Mối quan 
hệ �  sau khi mẫu đạt giá trị đỉnh fL, được đề xuất bởi RILEM 
TC 162-TDF [6], sẽ được bình luận và phân tích. 

2. Thí nghiệm  
Tất cả các mẫu thí nghiệm đều được tạo bằng xi măng poóc lăng 

thông thường, PC40. Đá dăm có kích thước lớn nhất là 20 mm, trọng 
lượng riêng là 2,70 T/m3, được sử dụng làm cốt liệu thô. Cát sử dụng 
là cát sông có trọng lượng riêng 2,65 T/m3, được sử dụng làm cốt 
liệu mịn. Cấp độ bền của bê tông thiết kế là B25. Cấp độ bền này 
được chọn cho nghiên cứu vì yếu tố kinh tế, dễ áp dụng vào thực tế 
trong điều kiện ở Việt Nam.  

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của sợi thép  

TT 
Thông số kỹ thuật của sợi 

thép 
Loại sợi thép 

Dramix 4D 65/60BG 

1 
Hình dạng sợi, tiết diện 
ngang của sợi 

Sợi tròn 2 đầu neo 

2 Số lượng sợi (sợi /kg) 8.600 
3 Chiều dài sợi (mm) 60 

4 
Đường kính sợi, đường kính 
tương đương (mm) 

0.92 

5 Tỷ lệ hướng sợi 50 
6 Cường độ chịu kéo (daN/cm2) >10.000 

Sợi thép dùng trong thí nghiệm sử dụng sợi thép ký hiệu 
Dramix 4D 65/60BG (Hình 3), đường kính sợi 0,92mm, chiều dài 
sợi 60mm, cường độ lớn hơn 1000Mpa. Sợi thép đáp ứng yêu cầu 
của tiêu chuẩn EN 14889-1. Thông số kỹ thuật của sợi thép được 
thể hiện tóm tắt ở trong Bảng 1.  

 
Hình 3. Sợi thép 4D Dramix 
Trong nghiên cứu này, bê tông sử dụng các hàm lượng sợi thép 

khác nhau, lần lượt là 0, 20, 30, và 40 kg/m3. Mỗi hàm lượng sợi đúc 
6 dầm. Thiết bị thi nghiệm mẫu bê tông là loại 3000 kN – Matest, 
được sử dụng để kiểm tra mác bê tông nền. Thiết bị thử kéo uốn của 
mẫu dầm là máy kéo nén đa năng loại TE như ở Hình 4. Bề rộng khe 
nứt (CMOD) được ghi nhận bởi “TML PI-2-50 Crack Meter”. Dữ liệu 
về sự mở rộng tại miệng vết nứt (CMOD) được đồng bộ với tải trọng 
thông qua một dụng cụ gọi là Datalogger. 

 

 
Hình 4. Thiết bị thí nghiệm 
3. Kết quả thí nghiệm  
Bảng 2 tóm tắt kết quả thí nghiệm của bê tông cấp độ bền B25 

cho các trường hợp không có sợi thép và có sợi thép ở các hàm 
lượng sợi khác nhau. Cường độ chịu nén của các mẫu thử có hoặc 
không có sợi thép đều đạt hơn 30 MPa. Trong Bảng 2, (fR,3) là cường 
độ chịu kéo dư của bê tông SFRC ứng với bề rộng vết nứt là 2,5mm 
(theo EN 14651:2005). (fL) là cường độ giới hạn của SFRC khi vết nứt 
bắt đầu phát triển và mô-đun của mẫu bắt đầu thay đổi mạnh. 

Chúng ta có thể thấy rõ rằng cường độ chịu kéo dư (fR,3) của bê tông 
sợi lớn hơn của bê tông không có sợi (Hình 5). Hơn nữa, ứng xử sau 
cường độ giới hạn (fL) của SFRC phụ thuộc nhiều vào hình dạng (Dramix 
4D) và hàm lượng của sợi thêm vào bê tông. Cùng một loại sợi và cùng 
một cấp độ bền của bê tông nền, ứng xử sau khi nứt của SFRC có cả hai 
dạng rõ rệt là “Strain Hardening” và “Strain Softening”. Trường hợp 
“Strain Hardening” là tương ứng với hàm lượng sợi từ 30 kg/m3 trở lên. 
Trường hợp “Strain Softening” là tương ứng với hàm lượng sợi 20 kg/m3. 

Bảng 2 thể hiện cường độ chịu tải uốn (fL) và cường độ chịu tải 
dư (fR) đều tăng theo sự gia tăng của hàm lượng sợi. (fL) là (3,48 MPa), 
(4,22 MPa), (4,62 MPa) và (5,24 MPa) tương ứng với hàm lượng sợi 
thép lần lượt là 0 kg/m3, 20 kg/m3, 30 kg/m3 và 40 kg/m3. Trong khi 
đó, khả năng chịu lực uốn ứng với CMOD = 2,5mm (fR,3) lần lượt là (0 
MPa), (2,73 MPa), (4,13 MPa) và (4,85 MPa) cho hàm lượng sợi lần 
lượt là 0 kg/m3, 20 kg/m3, 30 kg/m3 và 40 kg/m3. 

Đặc biệt Hình 5 và Bảng 2 cho thấy khả năng duy trì cường độ dư (tỷ 
số fR,3/fL ) là cao hơn 60% (khoảng 60% - 90% giá trị (fL), ứng với bề rộng vết 
nứt là 2,5mm). Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng sợi thép đã giúp cải thiện 
đáng kể độ dẻo của bê tông truyền thống. Cường độ uốn dư có thể được 



04.2021 ISSN 2734-988888

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C

duy trì đến khi bề rộng vết nứt phát triển quá giá trị 3,5 mm, với 3,5 mm là 
giá trị giới hạn của thí nghiệm, quy định trong EN 14651:2005 [3].  

Bảng 2. kết quả thí nghiệm nén, uốn dầm 

 Hàm lượng sợi(kg/m3) 
0 20 30 40 

Cường độ nén mẫu 32 31 33 33 
fR,3 (MPa) - 2.73 4.13 4.85 
fL (MPa) 3.48 4.22 4.62 5.24 
fR,3 / fL (%) 0 65 89 93 

 
Hình 5. Mối quan hệ giữa cường độ kéo và CMOD 
3. Kết quả mô phỏng 
Hình 6 thể hiện kết quả so sánh giữa thí nghiệm và mô phỏng bằng 

mô hình. Đường cong thể hiện mối quan hệ của cường độ uốn và 
CMOD được thể hiện khoảng 0–0,5 mm và 0–3,5 mm. Hình 6 cũng đồng 
thời thể hiện mối quan hệ giữa ứng suất kéo trong mô hình và CMOD. 
Mối quan hệ này có được từ việc tính toán ngược thông qua mô hình 
mô phỏng. Nhìn chung, chúng ta có thể thấy được sự phù hợp về kết 
quả giữa mô hình phần tử hữu hạn và thí nghiệm.  

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

Hình 6. So sánh cường độ kéo và CMOD giữa thí nghiệm và mô phỏng, mối liên hệ giữa 
ứng suất kéo uốn và CMOD: (a) 20 kg/m3, (b) 30 kg/m3, (c) 40 kg/m3. 

Đường cong thể hiện mối quan hệ giữa cường độ kéo uốn và 
CMOD có thể được chia thành bốn giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn 
đàn hồi tính, lúc bắt đầu gia tải đến khi xuất hiện vết nứt đầu tiên, 
độ cứng không đổi. Giai đoạn 2 là giai đoạn phát triển vết nứt đầu 
tiên. Độ cứng của dầm giảm từ từ, khi tải trọng tăng, cho đến khi 
chiều dài vết nứt đạt khoảng 40% chiều cao dầm. Giai đoạn 3 là giai 
đoạn phát triển vết nứt thứ hai. Độ cứng giảm một cách đáng kể, khi 

tiếp tục tăng tải trọng, cho đến khi tải trọng đạt giá trị tải trọng đỉnh 
(tương ứng với fL), độ cứng bằng không. Giai đoan 4 là giai đoạn khả 
năng chịu tải bắt đầu giảm, với độ cứng âm.  

Kết quả được thể hiện trong khoảng 0–0,5 mm cho thấy mô 
hình đã có thể sấp xỉ gần đúng kết quả thực nghiệm ở cả ba hàm 
lượng sợi khác nhau. Giá trị fL đạt được khi CMOD nằm trong khoảng 
từ 0,025 đến 0,25 mm tùy theo hàm lượng sợi. 

Đường cong mối quan hệ giữa cường độ kéo uốn và CMOD, thể 
hiện trong khoảng 0-3,5 mm, được mô phỏng khá tốt. Đặc biệt là 
giai đoạn cường độ chịu kéo dư, giai đoạn sau giá trị đỉnh (fL) kết quả 
mô phỏng ôm sát với đường thực nghiệm.  

Hình 6 cũng cho thấy mô hình mô phỏng có thể đáp ứng tốt 
được các ứng xử có thể có của SFRC, bao gồm cả ứng xử “Strain 
Hardening” và “Strain Softening”. Chúng ta cũng có thể thấy sự biến 
thiên của cường độ chịu kéo dư (fR) theo CMOD là khá tương đồng 
với sự biến thiên của ứng suất kéo uốn theo CMOD. 

Hình 7 thể hiện mối liên hệ giữa cường độ kéo dư (fR) và ứng suất 
kéo uốn có được từ quá trình mô phỏng. Hệ số của phương trình hồi 
qui R2 đạt lớn hơn 0,9. Điều này cho thấy có mối quan hệ giữa cường 
độ kéo dư (fR) và ứng suất kéo uốn, tương ứng theo các giá trị của 
CMOD. Mối liên hệ này không phụ thuộc vào hàm lượng sợi mà sẽ 
phụ thuộc vào kích thước mẫu và cách mô hình. 

  
 

Hình 7. Mối liên hệ giữa khả năng chịu tải dư fR và ứng suất kéo. 

4. Kết luận 
Kết quả thí nghiệm độ bền uốn (thử nghiệm uốn ba điểm trên 

mẫu dầm có vết nứt được tạo trước ở giữa dầm) cho thấy ứng xử của 
bê tông thay đổi nhiều khi có sợi thép; cường độ chịu kéo uốn được 
tăng lên cùng với sự gia tăng của hàm lượng sợi thép. 

Chúng ta có thể mô phỏng tốt được kết quả thực nghiệm bằng 
phương pháp phần tử hữu hạn. Sử dụng mối quan hệ giữa ứng xuất 
kéo uốn và CMOD, chúng ta có thể mô phỏng được mọi dạng ứng 
xử uốn trong thí nghiệm uốn ba điểm của dầm SFRC. 

Chúng ta có thể thấy rằng giữa cường độ chịu kéo dư (fR) và ứng 
suất kéo, tương ứng với các giá trị CMOD (quy định theo EN 
14651:2005), là có sự phụ thuộc nhau. Mối liên hệ này không phụ 
thuộc vào hàm lượng sợi. 
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TÓM TẮT: 
Bài báo trình đưa ra một mô hình mới trong phân tích kết cấu công trình chịu tải trọng động đất bằng phương pháp lịch sử thời gian. Gia tốc 
đồ của một trận động đất thực Elcentro (1940) được sử dụng để phân tích động trực tiếp ứng xử của kết cấu. Ngoài ra, ứng xử phi tuyến 
trong tương tác kết cấu – nền đất đã được xem xét đến thông qua phương pháp đường cong Py, Tz, M, lần lượt mô tả quan hệ phi tuyến giữa 
tải trọng ngang – chuyển vị ngang, tải trọng đứng – chuyển vị đứng và Mô men uốn – góc xoay của đài cọc. Kết quả phân tích sự làm việc 
của kết cấu theo mô hình mới được so sánh với phương pháp phổ phản ứng và lịch sử thời gian trong trường hợp coi chân cột là liên kết 
ngàm với mặt đất, cho thấy khi mô phỏng gần đúng sự làm việc thực của công trình, ứng xử của kết cấu có sự thay đổi khá rõ rệt. Nghiên 
cứu có thể coi là bước đầu trong việc đưa ra một mô hình mô phỏng gần đúng sự làm việc thực tế của công trình theo mô hình rời rạc, giúp 
các kỹ sư thiết kế có thể mô phỏng sự làm việc kết cấu công trình mà không mất nhiều thời gian xây dựng mô hình. 
Từ khóa: đường cong Py Tz M, kết cấu khung, tải trọng động đất, lịch sử thời gian. 

ABSTRACT: 
The paper presents a new model in analyzing the structure under earthquake by the time history method. Acceleration of a real earthquake 
Elcentro (1940) was used to directly analyze the behavior of structures. In addition, nonlinear behavior in the soil - structure interaction 
has been considered through the Py, Tz, M curve method, respectively describing the nonlinear relationship between horizontal load - 
horizontal displacement, vertical load - vertical displacement and bending moment - angle of rotation of the foundation system. The results 
of the analysis of the structural work of the new model are compared with the respond spectrum method and time history in case the 
column foot is considered to be the mount link to the ground, showing that when the simulation is approximate the real work of the 
construction, the behavior of the structure has changed quite markedly. The research can be considered as the first step in providing an 
approximate simulation model of the actual work of the building in a discrete model, helping design engineers to simulate the work of 
structural works without spending a lot of time building models. 
Keywords: Py Tz M curve method, structure analysis, seismic load, time history method. 

1. Đặt vấn đề: 
Việc tính toán kết cấu công trình nhà chịu tải trọng động đất đã

và đang là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Nguyễn 
Đại Minh [1] sử dụng pháp phổ phản ứng nhiều dạng dao động, tính 
toán cho kết cấu nhà cao tầng và cho thấy rằng phương pháp này 
tiết kiệm thời gian, công sức cho người thiết kế, đồng thời cũng cho 

kết quả chính xác hơn so với phương pháp tĩnh lực ngang tương 
đương. Gs.Ts. Shuenn-yih Chang (2015) [3] sử dụng phương pháp 
động – phi tuyến để nghiên cứu phân tích kết cấu chịu tải trọng 
động theo lịch sử thời gian, áp dụng cho hệ 1 bậc tự do và nhiều bậc 
tự do, chân ngàm.  
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Ở trong nước, Việt Nam đã ban hành TCVN: 9386-2012 [5] - Tiêu 
chuẩn thiết kế công trình chịu động đất, dựa trên cơ sở của tiêu 
chuẩn EUROCODE8 – Design of structure for earthquake resistance 
đã có bổ sung và thay thế một số nội dung cho phù hợp với điều 
kiện Việt Nam, trong đó có đề cập đến phương pháp phân tích theo 
lịch sử thời gian (time history).  

Tất cả các nghiên cứu và tiêu chuẩn đã đưa ra đều thực hiện 
phân tích kết cấu công trình khi coi phần chân công trình ngàm với 
mặt đất. Tuy vậy, tùy theo điều kiện địa chất, phần chân công trình 
sẽ có sự dịch chuyển khi chịu tải trọng động đất, điều này sẽ ảnh 
hưởng lớn đến kết quả phân tích nội lực và chuyển vị phần kết cấu 
bên trên. 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng các đường cong Py Tz M 
để mô tả tương tác phi tuyến kết cấu – nền đất. Kết quả phân tích 
công trình chịu tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời 
gian được thực hiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn trên phần 
mềm SAP2000. 

2. Xây dựng mô hình tính 

2.1. Mô hình đường cong Py Tz M 

Có rất nhiều dạng mô hình đường cong Py Tz M khác nhau ứng 
với loại đất và trạng thái của đất. Trong phạm vi nghiên cứu, bài báo 
sử dụng dạng phương trình đường cong T-Z do Reese(1966) [6] đề 
xuất để minh họa, hình 1. 

Mô hình này có thể được xem là mô hình đàn dẻo lý tường, gồm 
2 đoạn, đàn hồi tuyến tính và chảy dẻo. Giá trị tải trọng giới hạn của 
giai đoạn đàn hồi là Tmax, ứng với nó là chuyển vị giới hạn đàn hồi 
Zcr. Khi tải trọng tác dụng lớn hơn Tmax, giữa đất và cọc xảy ra hiện 
tượng trượt cục bộ, khi đó tải trọng không tăng nhưng biến dạng 
tăng dần. Độ cứng lò xo sẽ giảm dần đến giới hạn bền của đất. Mô 
hình đường cong P-y cũng lấy hình dạng tương tự, chỉ có chiều là 
theo phương nằm ngang. 

 

 
Hình 1. Mô hình đường cong T-Z [5] 
2.2. Bài toán ứng xử cọc đơn 
Để giải bài toán tương tác cọc – đất theo cả phương đứng và 

phương ngang, tác giả sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn với 
kiểu phân tích phi tuyến. 

Phương trình cân bằng tĩnh của bài toán hệ nhiều bậc tự do 
được viết như sau: 

    K U P   (1) 

trong đó:  

 K  - ma trận độ cứng tổng thể của hệ; 

 P  - véc tơ tải trọng ngoài; 

 U  - véc tơ chuyển vị nút. 

Trong đó, phần tử đài cọc sử dụng kiểu phần tử Shell, phần tử 
cọc sử dụng kiểu phần tử frame và tương tác giữa cọc – đất được 
thay thể bằng các lò xo phi tuyến theo 2 phương, tuân theo quy luật 
đường cong Py Tz. 

Mô hình cọc trong phần mềm SAP2000, với lò xo dọc thân cọc 
theo 2 phương sử dụng kiểu phần tử phi tuyến Link – Multi Linear 
Elastic để phân tích tương tác phi tuyến cọc – đất. Phương pháp 
phân tích hệ phi tuyến sử dụng thuật toán giải lặp Newton – 
Rhapson. 

 
Hình 2. Sơ đồ phân tích cọc đơn 
Tác dụng lực P và T với các giá trị tăng dần, ta vẽ được đường 

cong biểu thị quan hệ tải trọng - chuyển vị đỉnh cọc Py và Tz. 
2.2. Bài toán ứng xử móng cọc 
Phân tích ứng xử móng cọc sẽ được tính toán trên cơ sở ứng xử 

từng cọc trong đài. Khi cọc làm việc theo nhóm, hệ số nhóm cần 
được xem xét đến. Hệ số nhóm theo phương đứng lấy theo tác giả 
Phạm Tuấn Anh (2019) [2] và hệ số nhóm theo phương ngang lấy 
theo Rollines (2003) [7]. Các hệ số này dùng cho nhóm cọc chịu tải 
trọng tĩnh, tuy vậy trong nghiên cứu này ta giả thiết lấy tương 
đương cho nhóm cọc chịu tải trọng động. Hệ số này nhân trực tiếp 
với giá trị trên đường cong Py Tz, ta được độ cứng phi tuyến các cọc 
có xét đến hiệu ứng nhóm. 

Ứng xử phi tuyến của móng được xem xét bằng cách mô hình 
hóa toàn bộ đài cọc và các cọc trên phần mềm SAP2000. Đài cọc vẫn 
được mô hình hóa bằng phần tử Shell, các cọc được thay thế bằng 
các lò xo phi tuyến, kiểu phần tử Link – Multi Linear Elastic. Tác dụng 
lực P và T với các giá trị tăng dần, ta vẽ được đường cong biểu thị 
quan hệ tải trọng - chuyển vị đỉnh móng. 

 
Hình 3. Mô hình phân tích ứng xử móng. 

a – Sức kháng bên       b-Sức kháng mũi 

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C



04.2021ISSN 2734-9888 91

Quan hệ M được xác định dựa trên sơ đồ tính hình 3, trong đó 
các cọc được thay bằng các lò xo phi tuyến đặt tại các vị trí tương 
ứng. Tăng dần mô men M, ta đo được các chuyển vị xoay tương ứng 
. Lực dọc đỉnh cọc lấy bằng lực dọc trong trường hợp coi liên kết 
chân cột là ngàm. 

 
Hình 4. Mô hình tính quan hệ mô men – góc xoay của móng cọc 
Trong nghiên cứu này, hệ số giảm chấn (damping ratio) theo các 

phương của móng được giả thiết là hằng số. Hệ số giảm chấn của 
kết cấu công trình được lấy bằng 5%.  

2.3. Mô hình hóa kết cấu khung và nền 
Lựa chọn mô hình mô hình gối lò xo tương đương, trong đó toàn 

bộ móng và cọc được thay thế bằng các gối lò xo phi tuyến đặt song 
song với hệ giảm chấn (liên kết kiểu Kelvin-voight), gồm độ cứng 
chống chuyển vị thẳng, ngang và chống chuyển vị xoay tương ứng.  

 
Hình 5. Mô hình hóa kết cấu khung - nền 
3. Ví dụ minh họa 
3.1. Giới thiệu về công trình 
Địa điểm xây dựng: Cầu Giấy - Hà Nội, gia tốc nền khu vực xây 

dựng ag=0.1032g (Tra vị trí theo TCVN 9386-2012). Gia tốc trọng 
trường tại khu vực, g = 9,81 m/s2. 

 
Hình 6. Mặt bằng kết cấu công trình 

Kết cấu chịu lực của công trình là hệ khung bê tông cốt thép đổ 
toàn khối. Vật liệu công trình sử dụng Bê tông cấp bền B20, có Eb = 
2.7.107 (kPa) 

Địa chất công trình được cho trong bảng 1. 
Bảng 1. Bảng chỉ tiêu cơ lý của đất 

Lớp 
đất(*) 

Chiều 
dày 

γ φ c E 

m kN/m3  kPa kPa 
ĐL 1 16,0  - -  - 
SP  4 19,0 18 28 12000 
SP 9 18,2 16 18 8000 
CN 5 18,6 30 - 15000 
CT 10 19,2 35 - 15600 

(*) ĐL – Đất lấp, SP – Sét pha, CN – Cát hạt nhỏ, CT – Cát hạt trung. 
Móng cọc BTCT đúc sẵn 0,3x0,3m, dài 18m; Bê tông cọc sử dụng 

cấp bền B20; đài móng cao 1,5m. 

 
Hình 7. Mặt bằng móng cọc 
Các móng trong công trình sử dụng móng 9 cọc, bố trí theo sơ 

đồ hình 6. 
3.2. Tải trọng tác dụng 
Các loại tải trọng tĩnh tải lấy hệ số trọng lượng bản thân 1,2. Hoạt 

tải lấy theo tiêu chuẩn 2737-1995 hiện hành. Trọng lượng đưa vào 
phân tích dao động: Tĩnh tải + 0.5 Hoạt tải.  

Tải trọng động đất: Sử dụng giá trị gia tốc nền đo được từ trận 
động đất Elcentro (1940) theo phương Ux [9]. Do đỉnh gia tốc nền 
của trận động đất Elcentro khác so với Việt nam nên nghiên cứu này 
sử dụng hệ số tỷ lệ 0,1 cho tương ứng với đỉnh gia tốc nền khu vực 
của xây dựng, hình 7. 

 
Hình 8. Gia tốc nền theo phương Ux trận động đất Elcentro (1940) 
Thời gian dữ liệu trận động đất sử dụng dữ liệu cho 30s đầu tiên.  
Bước thời gian phân tích t = 0,02(s) 
Đặt tên nút trên cùng công trình khung trục 2 là nút A. 
Sơ đồ tính của mô hình xây dựng trên  phầm mềm SAP2000 

được thể hiện trên hình 8. 

 
Hình 9. Sơ đồ tính của công trình và khung trục 2 theo phương X 
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3.3. Kết quả tính toán 
Kết cấu công trình sẽ được phân tích theo 3 phương pháp. Kết 

quả về nội lực, chuyển vị được đưa vào so sánh. 
3.3.1. Theo phương pháp lịch sử thời gian (chân cột ngàm) – 

Phương pháp 1 

 
Hình 10. Chuyển vị công trình tại T = 15s. 
Phân tích chuyển vị nút (A) theo thời gian thấy rằng, nút này đạt 

chuyển vị cực đại 1,65cm tại thời điểm 6.2(s) kể từ khi bắt đầu trận 
động đất. 

 
Hình 11. Chuyển vị nút A theo thời gian 
3.3.2. Theo phương pháp phổ phản ứng (chân cột ngàm) – 

Phương pháp 2 
Sử dụng phần mềm SAP2000 để phân tích dao động, xác định 

được phổ phản ứng theo phương Ux của trận động đất Elcentro ứng 
với tỷ số cản nhớt kết cấu 5%. Ta sử dụng kết quả này để phân tích 
kết cấu công trình theo phương pháp phổ phản ứng. 

 
Hình 12. Phổ phản ứng Ux của trận động đất Elcentro (Damping = 0.05) 
Các tham số đầu vào để phân tích công trình chịu động đất: 
Số lượng dạng dao động riêng đưa vào phân tích: 12 dạng. 
Hệ số cản kết cấu: Damping = 0,05. 
Tổ hợp tải trọng: Căn quân phương (CQC). 

 
Hình 13. Chuyển vị khung 2 

Chuyển vị ngang lớn nhất nút A theo phương pháp phổ phản 
ứng của 12 dạng dao động là 1.59 (cm), xấp xỉ trường hợp phân tích 
kết cấu theo phương pháp lịch sử thời gian. 

3.3.2. Theo phương pháp phổ phản ứng 
 (chân cột liên kết nửa cứng) – Phương pháp 3 
a. Móng cọc chịu tải trọng đứng: 
Độ cứng lò xo đứng trong giai đoạn đàn hồi xác định theo các 

công thức của Viện KHCN GTVT [4]. Ma sát bên cực hạn xác định dựa 
vào công thức Mohr – Coulomb: 

max btT . .tg( )       (2) 

Trong đó:  - hệ số áp lực đất ngang; bt  - ứng suất do trọng 

lượng bản thân đất tại độ sâu cần tính;    - góc ma sát giữa cọc và 

đất
05   . 

 Các đường cong Tz thể hiện trên hình 14. Ứng xử cọc được phân 
tích trên phần mềm SAP2000 với kiểu phân tích phi tuyến, sử dụng 
phương pháp lặp Newton-Rhapson, kết quả thể hiện trên hình 15. 

 
Hình 14. Các đường cong Tz dọc thân cọc 

 
Hình 15. Ứng xử cọc đơn chịu tải đứng 
Có thể thấy tải trọng phá hoại bằng 620 kN ứng với chuyển vị 

đỉnh cọc 1,65 cm. Kết quả phân tích ứng xử hệ móng cọc thể hiện 
trên hình 16. 

 
Hình 16. Ứng xử đài cọc chịu tải đứng 
a. Móng cọc chịu tải trọng ngang: 
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Hình 17. Các đường cong Py dọc thân cọc 
Độ cứng lò xo ngang trong giai đoạn đàn hồi xác định theo các 

công thức của Viện KHCN GTVT [4]. Phản lực ngang cực hạn Pu lấy 
theo theo Reese [8]. Kết quả được các đường cong Py dọc theo thân 
cọc như hình 17. Trên sơ sở các đường cong Py, thay vào mô hình 
móng cọc trong SAP2000, ta xác định được ứng xử đài cọc dưới các 
cấp tải ngang như hình 18. 

 
Hình 18. Ứng xử đài cọc chịu tải ngang 
c. Móng cọc chịu mô men uốn: 
Quan hệ Mô men – góc xoay đỉnh móng xây dựng trên mô hình 

trong SAP2000. 

 
Hình 19. Ứng xử đài cọc chịu mô men 
c. Kết quả phân tích: 

 
Hình 20. Chuyển vị công trình tại T = 15s 

 
Hình 21. Chuyển vị nút A theo thời gian 
Phân tích chuyển vị nút (A) theo thời gian thấy rằng, nút này đạt 

chuyển vị cực đại 3,45cm tại thời điểm 5.6(s) kể từ khi bắt đầu trận 
động đất. 

Bảng Error! No text of specified style in document..2. Kết quả 
so sánh  

Tiêu chí so sánh Phương 
pháp 1 

Phương 
pháp 2 

Phương 
pháp 3 

Chuyển vị A, cm 1,65 1,59 3,45 
Mô men dầm, kNm 61.3 

(-58) 
67.2 

52.1  
(-57.3) 

Mô men cột, kNm 104 95.3 49  
Lực dọc cột, kN 153 kN 153 kN 185 

Nhận xét: Khi coi liên kết chân cột là mềm (PP3), mô men trong 
dầm và cột giảm, lực dọc tăng lên. Chuyển vị đỉnh tăng do chân cột 
có sự dịch chuyển so với nền.  

4. Kết luận 
Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp đường cong P-Y, T-Z 

để đưa ra mô hình động – phi tuyến tương đương của móng cọc. 
Trên cơ sở mô hình tương đương của móng cọc, tiến hành phân 

tích kết cấu công trình chịu tải trọng động đất bằng phương pháp 
PTHH.  

Kết quả phân tích cho thấy, khi liên kết chân cột là mềm, tải 
trọng động đất sẽ làm chuyển vị tuyệt đối theo phương ngang lớn 
hơn, nhưng nội lực trong dầm, cột lại giảm đi. Mô men phân phối 
thành lực dọc giúp giảm độ lệch tâm của cấu kiện. 
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Chi phí dự phòng và một số phương pháp  
xác định chi phí dự phòng trong dự án đầu tư 
xây dựng 
Cost contingencies and cost contingency estimation methods in 
construction investment projects 
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TÓM TẮT 
Các dự án đầu tư xây dựng luôn gắn liền với các rủi ro, trong đó có rủi ro về mặt chi phí, do đó, để đảm bảo dự án thành công, cần xác định 
được khoản chi phí dự phòng cần thiết cho các rủi ro này. Bài báo này giới thiệu quan điểm về chi phí dự phòng trên thế giới, so sánh với 
quan điểm về chi phí dự phòng ở Việt Nam thể hiện qua các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bài báo khảo cứu các 
phương pháp xác định chi phí dự phòng truyền thống và phi truyền thống trên thế giới, chỉ ra rằng Việt Nam đang  áp dụng một cách tiếp cận 
có cải tiến trong việc xác định chi phí dự phòng cho các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước. Tuy 
nhiên, cách tiếp cận này còn nhiều nhược điểm, chưa liên kết được các chi phí dự phòng với các rủi ro của dự  án. Do đó, việc nghiên cứu áp 
dụng các cách tiếp cận phi truyền thống để xác định chi phí dự phòng là cần thiết. 
Từ khóa: quản lý chi phí đầu tư xây dựng, rủi ro về chi phí của dự án, chi phí dự phòng, phương pháp xác định chi phí dự phòng, phương pháp 
ước lượng khoảng biến thiên, phương pháp giá trị kỳ vọng, phương pháp dự toán theo tham số 

ABSTRACT: 
Construction investment projects are always associated with risks, including cost risks. Therefore, to ensure the project's success, it is 
necessary to estimate the contingency budgets to deal with the risks. This article introduces the views of contingency in the world, 
compared with the point of view on contingency cost in Vietnam reflected in the legal regulations on construction cost management. The 
article reviews the traditional and non-traditional methods for estimating the project cost contingencies to point out that Vietnam is applying 
a innovative approach in estimating contingency budgets for construction projects, especially projects funded with the state capital. 
However, this approach has many shortcomings, failing to link contingency costs with project risks. Therefore, further research should be 
carried out to apply non-traditional approaches for estimating contingency budgets. 
Keywords: construction cost management, project cost risks, cost contingencies, cost contingency estimation methods, range estimating, 
expected value, parametric modeling 

1. Đặt vấn đề 
Các dự án đầu tư xây dựng, do các đặc điểm riêng của mình, hầu

như luôn gắn với các rủi ro. Rủi ro xuất hiện ở các giai đoạn khác nhau 
của dự án đầu tư xây dựng và thậm chí còn được coi là một phần không 
thể bỏ qua của các dự án [1]. Do đó, trong các dự án đầu tư xây dựng, 
cần có các biện pháp thích hợp để ứng phó với các rủi ro này, một trong 

các biện pháp phổ biến và phù hợp là bố trí các khoản chi phí dự phòng, 
cùng với các khoản dự phòng khác như dự phòng về thời gian (bố trí 
thời gian dự trữ phù hợp) [1, 2]. Chi phí dự phòng cần được bố trí để xử 
lý các rủi ro của dự án, do đó khi ước tính loại chi phí này, cần phải liên 
hệ đến các rủi ro của dự án; đây là điều đã được công nhận rộng rãi trên 
thế giới từ lâu [1, 3]. Tuy nhiên, có thực tế phổ biến là khi tính toán chi 

nNgày nhận bài: 26/02/2021 nNgày sửa bài: 15/03/2021 nNgày chấp nhận đăng: 7/04/2021

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C



04.2021ISSN 2734-9888 95

phí dự phòng, các phương pháp được sử dụng thường không xem xét 
đến các rủi ro của dự án; đây cũng là thực tế trong các dự án sử dụng 
vốn nhà nước ở Việt Nam. Như các nghiên cứu trước đã chỉ ra, việc ước 
lượng chi phí dự phòng không xem xét đến mối liên hệ với các rủi ro của 
dự án là nguyên nhân dẫn đến việc rất nhiều dự án bị vượt ngân sách 
[4]. Đó là lý do các nhà khoa học và các nhà chuyên môn không ngừng 
tìm kiếm các phương pháp xác định chi phí dự phòng chính xác hơn cho 
các dự án đầu tư xây dựng [5]. Tuy nhiên, trong các hướng dẫn xác định 
chi phí dự phòng cho các dự án sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam hiện 
nay, vẫn chỉ có phương pháp xác định chi phí dự phòng theo tỷ lệ phần 
trăm, là một phương pháp không hoặc rất ít xem xét đến các rủi ro của 
dự án, được giới thiệu. 

Bài báo này sử dụng các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân 
tích và tổng hợp, so sánh, đối chiếu để nghiên cứu về chi phí dự phòng, 
các thành phần của chi phí dự phóng và các phương pháp xác định chi 
phí dự phòng truyền thống, hiện đại ở nước ngoài và ở Việt Nam. Từ đó 
rút ra các đề xuất vận dụng các phương pháp xác định chi phí dự phòng 
được giới thiệu rộng rãi trên thế giới trong điều kiện Việt Nam. Bài báo 
được kết cấu làm 5 phần chính: đặt vấn đề, chi phí dự phòng trong dự 
án đầu tư xây dựng, các phương pháp xác định chi phí dự phòng trên 
thế giới và ở Việt Nam, và phần bàn luận, khuyến nghị và kết luận. 

2. Chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng 
Chi phí dự phòng (cost contigency/contigencies - GDP) của dự án 

đầu tư xây dựng có thể xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau, trong bài 
báo này xem xét dưới góc độ của chủ đầu tư dự án, cũng là góc độ quản 
lý nhà nước trong các dự án sử dụng vốn nhà nước.  

Ở Mỹ, chi phí dự phòng, theo Hiệp hội vì sự tiến bộ của kỹ thuật chi 
phí (Association for the Advancement of Cost Engineering - AACE), là 
một thành phần của tổng ngân sách cho dự án (budget - GDA) nói chung 
và dự án đầu tư xây dựng nói riêng, các thành phần kia là chi phí cơ sở 
và dự phòng trượt giá (escalation allowance - GEA)  (xem công thức 1). 
Chi phí cơ sở (base cost - GCS) được định nghĩa là bao gồm các chi phí 
chắc chắn phải bỏ ra cho dự án với phạm vi dự án xác định để hoàn 
thành dự án [2]. Chi phí cơ sở đã bao gồm các khoản tạm tính bố trí cho 
các phần việc được lường trước là sẽ xảy ra, tuy nhiên, chưa ước tính 
được chính xác do không có đủ thông tin hoặc vì các lý do khác. Các 
khoản tạm tính này, được gọi là allowances (hoặc budget allowances - 
GBA), không phải là chi phí dự phòng [2]. 

GDA= GCS + GDP + GEA (1) 
Trong đó, GCS đã bao gồm các khoản GBA, như trên đã chỉ ra. 
Chi phí dự phòng được hiểu là ngân sách được tính toán, bố trí để 

đối phó với các tình huống không chắc chắn xảy ra trong quá trình đầu 
tư xây dựng [3]. AACE đã định nghĩa chi phí dự phòng (cost contingency) 
là “một khoản kinh phí được cộng thêm vào dự toán chi phí để xem xét 
đến các hạng mục, các điều kiện, hoặc sự kiện mà trạng thái, khả năng 
xảy ra hoặc ảnh hưởng của chúng còn chưa rõ ràng trong dự án, tuy 
nhiên kinh nghiệm cho thấy chúng có khả năng đưa đến các chi phí phát 
sinh” [6]. Theo AACE, chi phí dự phòng có thể được tính toán để bù đắp 
chi phí cho các sai lỗi hoặc thiếu sót trong hoạch định và dự toán, cho 
sự thay đổi nhỏ của giá cả, cho việc thiết kế chi tiết hoặc thay đổi thiết 
kế nhưng vẫn nằm trong phạm vi của dự án, và sự biến đổi của các điều 
kiện của thị trường hoặc môi trường. Tuy nhiên, dự phòng không bao 
gồm các chi phí tăng thêm do thay đổi sản phẩm của dự án, như các 
thay đổi về quy cách, tính năng, công suất, quy mô công trình, địa điểm 
đặt dự án, hay các sự kiện bất thường như thiên tai, đình công, giá cả 
tăng đột biến hoặc do hiệu ứng của tỷ giá hối đoái [6]. Như thế, khoản 
dự phòng trượt giá cũng không được coi là đã bao gồm trong chi phí dự 
phòng nếu là kết quả của sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái, hoặc do giá 
cả tăng đột biến [6]. Dự phòng trượt giá được tách ra khỏi chi phí dự 
phòng thành một khoản riêng, được định nghĩa là khoản kinh phí cho 
các thay đổi chưa chắc chắn về kỹ thuật, kinh tế và điều kiện thị trường 
theo thời gian (bao gồm cả lạm phát và giảm phát) [6]. 

Ở Úc [7], Cục Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Phát triển vùng và Truyền 
thông đã chấp nhận cách tiếp cận tương tự về ba thành phần của tổng 
chi phí dự án: chi phí cơ sở, chi phí dự phòng và dự phòng trượt giá, tức 

là cũng tách phần dự phòng trượt giá ra khỏi chi phí dự phòng, để tính 
toán thành một khoản riêng. Dự phòng trượt giá được khuyến cáo xác 
định bằng các phương pháp dự báo và do chuyên gia kinh tế thực hiện 
(như các nhà kinh tế học có hiểu biết  phù hợp về dự án đầu tư xây dựng), 
chứ không phải là nhiệm vụ của người lập dự toán [8]. Tuy nhiên, Cục 
này không liệt kê các thành phần của chi phí dự phòng chi tiết như 
AACE; mặt khác, họ định nghĩa “chi phí cơ sở” là kết quả ước tính dựa 
trên sự đánh giá chính xác nhất về khối lượng và giá cả thị trường tại 
thời điểm lập dự toán cho phạm vi công việc đã xác định của dự án [9]. 

Ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Úc và một số quốc gia chịu ảnh 
hưởng của các nước này, chi phí dự phòng được phân biệt với một 
khoản dự phòng cấp cao của dự án gọi là “dự trữ quản lý” (management 
reserve, còn được dịch là “dự phòng quản lý”), được định nghĩa là một 
khoản kinh phí được dự trù thêm cho dự án dành cho các vấn đề phát 
sinh nằm ngoài phạm vi đã xác định của dự án [6]. Chi phí dự phòng sẽ 
được sử dụng đến trong quá trình triển khai dự án khi cần, tuy nhiên dự 
trữ quản lý thì chưa chắc đã được sử dụng, mà thường đòi hỏi phải trải 
qua một quá trình xét duyệt khác; quá trình xét duyệt này nhiều khi dẫn 
đến các quyết định không sử dụng đến các chi phí này. Chi phí dự phòng 
thường gắn với các rủi ro đã nhận dạng được của dự án, trong khi các 
khoản “dự trữ quản lý” lại gắn với các rủi ro chưa nhận dạng được của 
dự án [10]. 

Ở Việt Nam, chi phí dự phòng được coi là một bộ phận của chi phí 
đầu tư xây dựng. Đây là một khoản mục chi phí trong số 7 khoản mục 
chi phí thành phần của tổng mức đầu tư của dự án, là một khoản mục 
trong 6 khoản mục chi phí của dự toán xây dựng, và cũng là một thành 
phần trong dự toán gói thầu xây dựng. Khái niệm chi phí dự phòng ở 
Việt Nam không được định nghĩa theo nội hàm và ngoại diên như ở một 
số nước, mà được xem xét dưới dạng các chi phí thành phần được đề 
cập đến trong các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
Các chi phí thành phần của chi phí dự phòng có sự thay đổi ở Nghị định 
10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ 
9/2/2021) so với các Nghị định 112/2009/NĐ-CP, Nghị định 
32/2015/NĐ-CP và cả Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Cụ thể, theo quy định 
mới nhất, chi phí dự phòng có thể gồm 3 khoản mục: chi phí dự phòng 
cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt 
giá trong thời gian thực hiện dự án (Điều 5, khoản 2, mục g, Nghị định 
10/2021/NĐ-CP [11]), trong khi ở các quy định cũ, chi phí dự phòng chỉ 
bao gồm 2 khoản mục là chi phí dự phòng cho khối lượng công việc 
phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực 
hiện dự án. Việc tách chi phí dự phòng cho công việc phát sinh khỏi chi 
phí dự phòng cho khối lượng phát sinh đã giúp giải quyết được các 
tranh chấp có khả năng xảy ra liên quan đến đơn giá thực hiện khối 
lượng công việc nằm trong công việc phát sinh, vốn chưa được thống 
nhất từ trước trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. 

Trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng công trình, chi phí 
dự phòng được coi là một thành phần chi phí tách biệt khỏi các thành 
phần chi phí khác như chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý 
dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, tuy nhiên, khi xác 
định dự toán gói thầu xây dựng, chi phí dự phòng được phân bổ cho 
từng gói thầu, tức là được cộng vào cùng với các thành phần chi phí 
khác thành giá trị dự toán gói thầu xây dựng. 

Tuy nhiên, có một điểm chưa thống nhất trong các quy định pháp 
luật hiện nay về chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng. Thông 
tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết 
về kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ ra 3 khoản mục chi phí dự phòng là 
chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi 
phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có), trong khi Nghị định 
10/2021/NĐ-CP lại quy định 3 thành phần chi phí của chi phí dự phòng 
là chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự 
phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án. Như vậy, 
Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định thêm chi phí dự phòng cho công 
việc phát sinh, trong khi Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định thêm 
chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có). Khoản dự phòng cho 
các khoản tạm tính (nếu có) theo thông lệ quốc tế chính là khoản tạm 
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tính (allowances) khi người ta chấp nhận tạm ước tính một khoản tiền 
cần thiết để chi phí cho một số khoản mục nhất định khi không có đủ 
thông tin để tính toán chính xác hơn. Tuy nhiên, do Nghị định 
10/2021/NĐ-CP có hiệu lực cao hơn, lại được ban hành sau, do đó, yêu 
cầu tuân thủ Nghị định này cao hơn Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT. Vì 
vậy, khoản dự phòng cho các khoản tạm tính hầu như không được tính 
toán trong các dự án đầu tư xây dựng. 

3. Một số phương pháp xác định chi phí dự phòng trên thế giới 
3.1. Tổng quan về các phương pháp xác định chi phí dự phòng trên 

thế giới 
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phương pháp xác định chi phí dự 

phòng truyền thống và phổ biến nhất là giá trị chi phí dự phòng được 
tính bằng tỷ lệ phần trăm của chi phí dự án [2] (chi phí dự án có thể biểu 
hiện dưới dạng tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình). Giá trị 
tỷ lệ phần trăm phổ biến được sử dụng là từ 5 đến 10% [1], được xác 
định dựa trên kinh nghiệm từ các dự án trước đó [3]. Một biến thể của 
phương pháp này là tính toán chi phí dự phòng theo tỷ lệ phần trăm 
cho từng khoản mục chi phí của dự án (các khoản mục của tổng mức 

đầu tư, dự toán xây dựng công trình), trong đó, các khoản mục chi phí 
gắn với các phần việc có nhiều rủi ro hơn sẽ có tỷ lệ phần trăm cao hơn 
[3]. Đây là cách tính khá đơn giản, tuy nhiên, nó không xem xét đến, 
hoặc không xem xét đủ các rủi ro của dự án và không đảm bảo sự tối ưu 
[2]. Do đó, nhiều phương pháp xác định chi phí dự phòng khác đã được 
đề xuất và áp dụng, như Baccarini [5] đã tổng kết có 12 phương pháp 
điển hình, bao gồm cả các phương pháp truyền thống. Nhiều học giả, 
chuyên gia đã bổ sung, kéo dài danh sách này. Các phương pháp này có 
thể phân loại theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, bài báo này sử dụng 
cách phân loại của Bakhshi and Touran [2], chia các phương pháp này 
thành 3 nhóm: (i) các phương pháp tất định (deterministic methods), (ii) 
các phương pháp xác suất (probabilistic methods), (iii) các phương pháp 
toán hiện đại (modern mathematic methods). Bài báo không sử dụng 
cách tiếp cận đơn giản hơn là chia các phương pháp này thành hai 
nhóm đầu tiên, do có những phương pháp không phải là tất định nhưng 
cách tính toán lại không hẳn dựa vào xác suất. Bảng 1 tổng hợp một số 
phương pháp điển hình theo 3 nhóm này. 

 
Bảng 1. Một số phương pháp xác định chi phí dự phòng điển hình 

TT Phương pháp Tên tiếng Anh 

1 Các phương pháp tất định Deterministic Methods 

1.1 Phương pháp dựa trên tỷ lệ phần trăm (cố định hoặc theo hạng mục) Predefined Percentages (Fixed/Line items) 

1.2 Phương pháp chuyên gia Expert Judgement 

2 Các phương pháp xác suất Probabilistic Methods 

2.1 Phương pháp ước lượng mô men (một số phương pháp) Method of Moments (first-order second-moment methods, 

second-order method) 

2.2 Phương pháp giá trị kỳ vọng của từng rủi ro Individual risks – expected value 

2.3 Phương pháp PERT PERT 

2.4 Các phương pháp dự toán theo tham số (bao gồm cả phương pháp 

phân tích hồi quy) 

Parametric Estimating (Regression Analysis) 

2.5 Phân tích thứ bậc Analytical Hierarchy Process 

2.6 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo/Phương pháp ước lượng 

khoảng biến thiên 

Monte Carlo Simulation/Range Estimating 

2.7 Các mô hình tích hợp chi phí và tiến độ Integrated Models of Costs and Schedules 

3 Các phương pháp toán hiện đại  Modern mathematic methods 

3.1 Phương pháp mạng nơ ron nhân tạo Artificial Neural Networks 

3.2 Phương pháp tập mờ Fuzzy Sets/Fuzzy Techniques 

Nguồn: tác giả tổng hợp từ [2, 5] 
Ngoài các phương pháp được tổng hợp vào Bảng 1, các nghiên 

cứu gần đây còn chỉ ra các phương pháp khác như: Phương pháp 
trọng số giản đơn (Factor Rating), Phương pháp cây xác suất 
(Probability Tree), Phương pháp dự đoán theo lớp tham chiếu 
(Optimism Bias Uplifts hoặc Reference Class Forecasting), Phương 
pháp sơ đồ ảnh hưởng (Influence Diagrams) và Lý thuyết ràng 
buộc/hạn chế (Theory of Constraints) [2, 5]. 

Phần tiếp theo của bài báo sẽ giới thiệu tổng quát về các phương 
pháp trong bảng trên. 

3.2. Các phương pháp tất định 
* Phương pháp dựa trên tỷ lệ phần trăm (cố định hoặc theo hạng 

mục) 
Chi phí dự phòng được xác định một cách tổng thể theo tỷ lệ 

phần trăm trên chi phí cơ sở hoặc là tổng đại số của các chi phí dự 
phòng cho từng hạng mục được tính toán theo các tỷ lệ phần trăm 
theo từng hạng mục. Các mức tỷ lệ phần trăm này được quy định ở 
các giai đoạn khác nhau của dự án, phụ thuộc vào loại dự án, và có 

thể chỉ có một giá trị duy nhất hoặc là một khoảng giá trị [2]. Phương 
pháp này thường khó diễn giải hoặc bảo vệ độ chính xác, do việc 
chọn con số tỷ lệ phần trăm nào hoặc theo quy định, hoặc dựa vào 
trực giác của người tính toán. Phương pháp này cho ra kết quả là 
một con số duy nhất, tức là không xem xét đến khả năng xảy ra của 
kết quả này [5]. 

* Phương pháp chuyên gia 
Sự khác biệt duy nhất của phương pháp chuyên gia và phương 

pháp dựa trên tỷ lệ phần trăm là ở chỗ, trong phương pháp chuyên 
gia, người ta không sử dụng các tỷ lệ phần trăm xác định trước, mà 
các con số tỷ lệ này được xác định bởi một hoặc một nhóm chuyên 
gia có kinh nghiệm. Dù phương pháp này đã xem xét đến các tình 
huống cụ thể của từng dự án, người ta vẫn không tiến hành việc 
phân tích, đánh giá rủi ro một cách chính thống. Do đó, nó vẫn có 
nhược điểm là không đánh giá được mức độ tin cậy của tính đầy đủ 
của chi phí dự phòng được ước lượng [2]. 

3.3. Các phương pháp xác suất 

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C
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Các phương pháp xác suất còn có thể được chia nhỏ thành hai 
nhóm là các phương pháp dựa trên mô phỏng và các phương pháp 
không dựa trên mô phỏng. Các phương pháp mô phỏng có ưu điểm 
hơn khi các mô hình tính toán chi phí dự phòng phức tạp hơn, hoặc 
ở những giai đoạn đầu cả dự án khi dự án chưa được xác định rõ 
ràng. Các phương pháp mô phỏng lại thường đòi hỏi phải đầu tư 
vào các phần mềm mô phỏng khá đắt tiền. Với sự phát triển của khoa 
học máy tính, vấn đề này dần dần được giải quyết, tuy nhiên, các 
phương pháp mô phỏng vẫn có rủi ro là kết quả mô phỏng không 
hội tụ [2]. Một số phương pháp xác suất xác định chi phí dự phòng 
được trình bày dưới đây. 

* Phương pháp ước lượng mô men 
Mỗi một thành phần trong dự toán chi phí được biểu diễn bằng 

một phân phối xác suất, phản ánh rủi ro trong mỗi khoản mục chi 
phí. Phân phối xác suất của mỗi thành phần chi phí có giá trị kỳ vọng 
và độ lệch. Các giá trị kỳ vọng và độ lệch cho tất cả các thành phần 
chi phí được cộng lại để tính toán giá trị kỳ vọng và độ lệch chuẩn 
cho tổng chi phí dự án. Có thể giả định tổng chi phí của dự án tuân 
theo phân phối chuẩn dựa trên định lý giới hạn trung tâm (central 
limit theorem) khi các thành phần chi phí là độc lập. Sử dụng bảng 
tra xác suất z đối với phân phối chuẩn, có thể tính toán được chi phí 
dự phòng dựa trên mức độ tin cậy mong muốn, ví dụ như xác suất 
để tổng chi phí không vượt quá một giá trị chi phí dự án. Do giá trị 
chi phí dự án này được tính bằng tổng của giá trị kỳ vọng của tổng 
chi phí và chi phí dự phòng [5], nên chi phí dự phòng sẽ được tính 
bằng hiệu của giá trị chi phí dự án và giá trị kỳ vọng của tổng chi phí. 

* Phương pháp giá trị kỳ vọng của từng rủi ro 
Từ danh mục các rủi ro, các rủi ro đáng kể được lọc ra để xác định 

xác suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng, tức là chi phí lớn nhất phải bỏ 
ra khi rủi ro xảy ra. Giá trị kỳ vọng của mỗi rủi ro, chính là khoản chi 
phí khi có rủi ro, được tính bằng tích số của xác suất xảy ra của rủi ro 
và mức độ ảnh hưởng của rủi ro đó. Chi phí dự phòng được tính bằng 
tổng của các giá trị kỳ vọng của các rủi ro này [5]. 

Tuy nhiên, do rủi ro có thể chia ra thành rủi ro cố định (xác định 
– fixed risks) và rủi ro biến đổi (chưa xác định – variable risks), nên 
cách tính giá trị kỳ vọng rủi ro cũng thay đổi. Với các rủi ro cố định, 
khoản chi phí khi có rủi ro được tính như trên. Với các rủi ro biến đổi, 
khoản dự phòng rủi ro tối đa, được giả thiết là có 10% khả năng bị 
vượt, được ước tính dựa trên kinh nghiệm hoặc hồ sơ trong quá khứ. 
Dự phòng rủi ro trung bình được ước tính là giá trị có 50% khả năng 
bị vượt quá và có thể được xác định trên cơ sở một mối liên hệ toán 
học với khoản dự phòng rủi ro tối đa, hoặc được ước tính độc lập. 
Mức 50% này được chọn dựa trên cơ sở là các giá trị xấu nhất đối với 
tất cả các rủi ro sẽ không xảy ra đồng thời, mà các rủi ro sẽ có các 
tác động tương quan hạn chế lẫn nhau [5]. Người ta cũng có thể sử 
dụng mô phỏng Monte Carlo để xác định mối quan hệ tương quan 
giữa các rủi ro biến đổi [2]. 

* Phương pháp PERT 
PERT là một phương pháp quản lý dự án sử dụng giả thiết là chi 

phí của mỗi hạng mục có phân phối Beta và được xác định dựa trên 
ước lượng ba điểm: chi phí lạc quan (nhỏ nhất), chi phí có khả năng 
xảy ra nhất (mục tiêu) và chi phí bi quan (cao nhất). Các giá trị ở các 
điểm này có thể được ước lượng thông qua các dữ liệu của các dự 
án trước hoặc được xác định định tính dựa trên kiến thức và kinh 
nghiệm của chuyên gia. Từ đó, giá trị trung bình và độ lệch của phân 
phối xác suất cho mỗi khoản mục chi phí được tính toán dựa trên 
các giả định của phương pháp [2]. Tương tự phương pháp ước lượng 
mô men, từ đó, người ta có thể tính toán được giá trị chi phí dự 
phòng với một mức xác suất nhất định. 

* Phương pháp dự toán theo tham số 
Phương pháp này xem xét mối quan hệ giữa yếu tố đầu ra, trong 

trường hợp này là mức chi phí bị vượt và yếu tố đầu vào, là các nhân 
tố rủi ro. Mối quan hệ này được phát triển sử dụng các dữ liệu lịch 
sử và các phương pháp như phân tích hồi quy đa biến, mạng nơ ron 
nhân tạo, thậm chí cả “thử và sai” (trial and error). Khi sử dụng phân 

tích hồi quy, nên khống chế để mô hình hồi quy đơn giản và không 
sử dụng các tham số không cần thiết. Người ta có xu hướng sử dụng 
mô hình hồi quy tuyến tính thay cho các mô hình hồi quy phi tuyến, 
dù mô hình tuyến tính nhiều khi không phù hợp với thực tiễn [2].  

* Phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) 
Phương pháp AHP có thể sử dụng để phân tích rủi ro dự án một 

cách khá đơn giản mà linh hoạt. Để sử dụng phương pháp này, trước 
tiên cần phân chia dự án thành các gói công việc (work package - 
WP) sử dụng cơ cấu phân chia công việc (work breakdown structure 
- WBS) phù hợp. Rủi ro được phân tích cho từng gói công việc đã 
được phân chia. Trong mỗi gói công việc, các nhân tố rủi ro và các 
nhân tố con được xác định và rủi ro tổng thể của cả gói công việc 
được tính toán dựa trên AHP. Để phân bổ chi phí dự phòng, cần 
phân bổ theo hai tầng. Trước tiên, sử dụng cách tiếp cận của PERT 
cho mỗi gói công việc để ước lượng phân phối của tổng chi phí. Sau 
đó, sử dụng giá trị rủi ro tổng thể của mỗi gói công việc ước lượng 
bằng phương pháp AHP ở trên để xác định chi phí mục tiêu phù hợp 
từ phân phối xác suất của tổng chi phí. Chi phí dự phòng cần xác 
định là hiệu số của chi phí mục tiêu và chi phí cơ sở [2]. 

* Phương pháp mô phỏng Monte Carlo 
Mô phỏng Monte Carlo là một kỹ thuật định lượng để phân tích 

rủi ro và ước lượng chi phí dự phòng trong dự án. Đầu ra của Mô 
phỏng Monte Carlo là một phân phối xác suất cho tổng chi phí của 
dự án. Khi sử dụng phương pháp này cho một tập hợp nhiều dự án, 
người ta đặt dự phòng ở mức xác suất 50% (trung vị), dựa trên lập 
luận rằng nhiều dự án tạo nên tổng ngân sách hàng năm, do đó, sự 
thay đổi chi phí trên một dự án có thể được bù đắp bởi một dự án 
khác. Tuy nhiên, khi xem xét riêng cho từng dự án, người ta khuyến 
nghị đặt mức dự phòng dưới 5%, hoặc bằng 0 đối với một dự án đã 
được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, đối với các dự án rất lớn hoặc chiến 
lược, mức xác suất đạt được của dự phòng nên đặt ở mức 80% hoặc 
90%; và ở giai đoạn đầu tiên của một dự án, thường yêu cầu mức 
này là 95% [5]. 

Phương pháp ước lượng khoảng biến thiên là một phương pháp 
sử dụng mô phỏng Monte Carlo. Sử dụng phương pháp này, trước 
tiên cần xác định các hạng mục chi phí găng (critical cost items). Giá 
trị có khả năng xảy ra nhất của chi phí được xác định cho từng hạng 
mục chi phí găng. Một nhóm chuyên gia sẽ tham gia để xác định các 
giá trị tối thiểu và tối đa của từng hạng mục chi phí găng. Sử dụng 
mô phỏng Monte Carlo, hàm phân phối tích lũy tổng chi phí (CDF) 
được tính toán. Hàm này được sử dụng để ước lượng khoản chi phí 
dự phòng cần thiết để đạt được mức độ tin cậy mong muốn mà ngân 
sách dự án không bị vượt. Để xác định các hạng mục chi phí găng, 
người ta sử dụng định luật Pareto (định luật 80/20). Cụ thể, theo 
định luật Pareto, 80% rủi ro về chi phí sẽ liên kết với 20% hạng mục 
chi phí, do đó, tối đa 20% hạng mục chi phí là các hạng mục găng. 
Theo Hiệp hội vì sự tiến bộ của kỹ thuật chi phí (AACE), các hạng 
mục mà sự thay đổi của chúng có thể đưa đến trên dưới 0,5% hoặc 
0,2% thay đổi về chi phí tương ứng với các giai đoạn thiết kế cơ sở 
và thiết kế chi tiết được gọi là các hạng mục găng. Mỗi hạng mục 
găng có thể có hàm phân phối mật độ xác suất khác nhau, như phân 
phối tam giác, phân phối chuẩn, phân phối loga chuẩn, hoặc phân 
phối Beta. Bằng việc lấy tổng của toàn bộ các hạng mục chi phí và 
chạy mô phỏng đủ số lượng vòng lặp cần thiết (thường từ 500 đến 
5000 lần), có thể tính toán được tổng chi phí dự án dưới dạng một 
hàm phân phối tích lũy (CDF). Chi phí dự phòng cần thiết được xác 
định bằng độ lệch giữa chi phí mới được dự toán và chi phí được dự 
tính từ đầu trước khi thực hiện ước lượng khoảng biến thiên [2]. Hiện 
có nhiều phần mềm hỗ trợ mô phỏng được phát triển có thể sử dụng. 

* Các mô hình tích hợp chi phí và tiến độ 
Do chi phí và tiến độ của dự án thường có mối liên hệ chặt chẽ 

với nhau, nên việc tính toán chi phí dự phòng riêng biệt thường 
không đủ. Do đó, một số tác giả đã phát triển các mô hình để xem 
xét tích hợp chi phí và tiến độ, từ đó tính toán được chi phí dự phòng 
một cách phù hợp hơn. Có thể kể đến mô hình ABC-Sim (Activity 
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Based Costing Simulation) của Isidore và Edward Black hay mô hình 
sử dụng mô phỏng Monte Carlo có xem xét đến chuỗi Martingale để 
mô hình hóa các bất định leo thang (escalation uncertainties) của 
Touran and Bakhshi [2]. 

* Phương pháp dự đoán theo lớp tham chiếu 
Phương pháp này được áp dụng cho các công trình giao thông 

của Bộ Giao thông Vương quốc Anh. Theo phương pháp này, các 
công trình giao thông được chia thành một số nhóm riêng biệt. Cho 
mỗi nhóm công trình, phân phối xác suất của chi phí đội lên do các 
dự án đóng góp vào được tính toán. Khi các phân phối xác suất tích 
lũy thực nghiệm này được thiết lập, người ta thiết lập hàm số tính 
toán mức độ rủi ro mà Bộ Giao thông chấp nhận được (gọi là uplift). 
Uplift là thuật ngữ để chỉ khoản tiền cần tăng lên của dự toán chi 
phí gốc để tiếp cận được ngân sách dự án với một mức độ chắc chắn 
nhất định về mặt chi phí. Phương pháp này sử dụng giả định là các 
dự án trong tương lai sẽ ứng xử tương tự như các dự án đã thực hiện 
nhìn dưới góc độ ngân sách dự án [2]. 

3.4. Các phương pháp toán hiện đại 

* Kỹ thuật tập mờ 
Khi đánh giá các rủi ro mà không có sẵn các dữ liệu thống kê, các 

chuyên gia được huy động để cho ý kiến đánh giá định tính. Việc 
chuyển đổi các ý kiến định tính thành số để ước lượng các vấn đề 
chưa chắc chắn là không dễ thực hiện [5]. Lý thuyết tập mờ là một 
công cụ toán học có thể hỗ trợ định lượng được các ý kiến định tính 
này. Một số công cụ hỗ trợ việc này đã được phát triển, ví dụ công 
vụ QQIR (Quantifying Qualitative Information on Risks – Định lượng 
hóa Thông tin định tính về rủi ro) của Sachs và Tiong [12]. Trong 
công cụ này, các tập mờ được sử dụng để nắm bắt các ý kiến của các 
chuyên gia và phương pháp bình quân có trọng số sử dụng tập mờ 
được sử dụng để tổng hợp các thông tin. Kết quả của mô hình là một 
hàm mật độ xác suất được sử dụng làm căn cứ để ước lượng chi phí 
dự phòng [2]. 

* Mạng nơ ron nhân tạo 
ANN là một kỹ thuật xử lý thông tin mô phỏng bộ não sinh học 

và các tế bào thần kinh liên kết của nó. ANN sử dụng một cơ chế để 
học từ việc huấn luyện dựa trên các ví dụ và dò tìm các mối quan hệ 
ẩn giữa các dữ liệu để tổng quát hóa thành các giải pháp cho các 
vấn đề mới. Cấu trúc của ANN bắt chước hệ thần kinh bằng cách cho 
phép các tín hiệu truyền qua một mạng lưới các phần tử xử lý đơn 
giản (tương tự như tế bào thần kinh) bằng cách kết nối giữa các phần 
tử này. Các phần tử xử lý này được tổ chức theo một chuỗi các lớp 
bao gồm một lớp đầu vào, tiếp theo là một hoặc nhiều lớp ẩn và một 
lớp đầu ra. Bộ xử lý đầu vào chấp nhận dữ liệu vào ANN (ví dụ: các 
biến có mối quan hệ với lượng chi phí vượt chi phí trong các dự án), 
bộ xử lý ẩn biểu thị mối quan hệ trong dữ liệu và lớp đầu ra tạo ra 
kết quả cần thiết (ví dụ: lượng chi phí vượt dự đoán). ANN đã được 
sử dụng để ước tính chi phí của dự án. ANN có thể được sử dụng để 
dự đoán các khoản vượt chi phí của dự án và do đó giúp xây dựng 
một phương án dự phòng thích hợp [2, 5].  

4. Phương pháp xác định chi phí dự phòng ở Việt Nam 
Ở Việt Nam, trong các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự 

án sử dụng vốn nhà nước, việc xác định chi phí dự phòng phải tuân 
thủ các hướng dẫn được ban hành kèm theo các quy định pháp luật 
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Chi phí dự phòng được xác định cùng với việc xác định tổng mức 
đầu tư (trong báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng), dự toán 
xây dựng công trình (trong thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc 
thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng) và dự toán gói thầu xây dựng. 

Trong Tổng mức đầu tư, theo Điều 6 Nghị định 10/2021/NĐ-CP 
[11], chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh (GDP1) 
được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng sáu khoản mục chi 
phí còn lại của tổng mức đầu tư, bao gồm (i) chi phí bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư (GBT,TĐC), (ii) chi phí xây dựng (GXD), (iii) chi phí thiết 
bị (GTB), (iv) chi phí quản lý dự án (GQLDA), (v) chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng (GTV), (vi) chi phí khác (GK). Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt 
giá (GDP2) cũng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng các 
khoản mục chi phí nói trên; ở đây tỷ lệ phần trăm được xác định dựa 
trên cơ sở độ dài thời gian thực hiện dự án, kế hoạch thực hiện dự 
án và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có 
tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.  

Nghị định 10/2021/NĐ-CP mới được ban hành, do đó chưa có 
thông tư hướng dẫn xác định tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng 
công trình. Dù vậy, do nội dung liên quan đến các thành phần của 
chi phí đầu tư xây dựng ở Nghị định này không có sự khác biệt lớn 
so với nội dung của quy định trước đó, là Nghị định 68/2019/NĐ-CP, 
nên việc tính toán các khoản mục chi phí thành phần của chi phí đầu 
tư xây dựng cũng sẽ không có sự thay đổi, nếu có, cũng không đáng 
kể. Theo quy định gần đây nhất trong Thông tư 09/2019/TT-BXD, 
tổng chi phí dự phòng (GDP) được xác định theo công thức sau [13]: 

GDP= GDP1 + GDP2 (2) 
Chi phí dự phòng GDP1 xác định theo công thức sau [13]: 

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

(3) 

Trong đó: 
- kps: tỷ lệ dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh, 

kps≤10%. Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng thì kps≤5%. 

Chi phí dự phòng GDP2 được xác định theo công thức sau: 

GDP2=∑ ��� � ������ ��������� � �������� � 1�����  (4) 

Trong đó: 
- T: độ dài thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng, T>1 (năm); 
- t: số thứ tự năm phân bổ vốn theo kế hoạch thực hiện dự án, t 

= 1÷T; 
- Vt: vốn đầu tư trước dự phòng theo kế hoạch thực hiện trong 

năm thứ t; 
- LVayt: chi phí lãi vay của vốn đầu tư thực hiện theo kế hoạch 

trong năm thứ t. 
- IXDCTbq: chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố 

trượt giá được xác định bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây 
dựng liên hoàn theo loại công trình của tối thiểu 3 năm gần nhất so 
với thời điểm tính toán (không tính đến những thời điểm có biến 
động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng). 

± IXDCT: mức biến động bình quân của chỉ số giá xây dựng theo 
năm xây dựng công trình so với mức độ trượt giá bình quân của năm 
đã tính và được xác định trên cơ sở dự báo xu hướng biến động của 
các yếu tố chi phí giá cả trong khu vực và quốc tế bằng kinh nghiệm 
chuyên gia. 

Trong dự toán xây dựng công trình, theo Điều 12 Nghị định 
10/2021/NĐ-CP [11], chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc 
phát sinh (GDP1) và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (GDP2) được 
xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây dựng (GXD), 
chi phí thiết bị (GTB), chi phí quản lý dự án (GQLDA), chi phí tư vấn đầu 
tư xây dựng (GTV), chi phí khác (GK). Đối với chi phí dự phòng, tỷ lệ 
phần trăm được xác định dựa trên cơ sở thời gian xây dựng công 
trình theo kế hoạch thực hiện dự án, chỉ số giá xây dựng phù hợp 
với loại công trình xây dựng và có tính đến các khả năng biến động 
giá trong nước và quốc tế. Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu 
xây dựng được xác định tương tự trên, bởi theo quy định tại Điều 17, 
Khoản 5 Nghị định 10/2021/NĐ-CP, các khoản mục chi phí trong dự 
toán gói thầu được xác định như các khoản mục chi phí trong dự 
toán xây dựng công trình. Tổng chi phí dự phòng (GDP) cũng được 
xác định theo công thức (2), tuy nhiên, các khoản mục chi phí GDP1 
và GDP2 được xác định hơi khác trường hợp trên, cụ thể như sau [13]: 

GDP1= GXDCT x kps (5) 
Trong đó: 
+ GXDCT: giá trị dự toán xây dựng công trình trước chi phí dự 

phòng; 

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C
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+ kps là hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh, mức 
tỷ lệ này phụ thuộc vào mức độ phức tạp của công trình thuộc dự 
án và điều kiện địa chất công trình nơi xây dựng công trình và mức 
tỷ lệ là kps ≤ 5%. 

GDP2= ∑ 𝐺𝐺����� ��������� � �������� � 1�����  (6) 

Trong đó: 
- T: thời gian xây dựng công trình xác định theo (quý, năm); 
- t: số thứ tự thời gian phân bổ vốn theo kế hoạch xây dựng công 

trình, t = 1÷T; 
- Gt

XDCT: giá trị dự toán xây dựng công trình trước chi phí dự 
phòng thực hiện trong khoảng thời gian thứ t; 

- IXDCTbq: chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố 
trượt giá được xác định như khi xác định chỉ số giá phục vụ tính chi 
phí dự phòng trong tổng mức đầu tư. 

± IXDCT: mức biến động bình quân của chỉ số giá xây dựng theo 
thời gian xây dựng công trình so với mức độ trượt giá bình quân của 
đơn vị thời gian (quý, năm) đã tính và được xác định trên cơ sở dự 
báo xu hướng biến động của các yếu tố chi phí giá cả trong khu vực 
và quốc tế bằng kinh nghiệm chuyên gia. 

5. Bàn luận, Khuyến nghị và Kết luận 
Theo thông lệ quốc tế, chi phí dự phòng được phân biệt với chi 

phí cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng. Chi phí cơ sở bao gồm các 
khoản chi phí cần được chi tiêu cho dự án, đã bao gồm các khoản 
tạm tính bố trí cho các phần việc được lường trước là sẽ xảy ra, tuy 
nhiên, chưa ước tính được chính xác do không có đủ thông tin hoặc 
vì các lý do khác. Chi phí dự phòng được dự trù để bù đắp các rủi ro 
về chi phí của dự án, do đó, về nguyên tắc, có được sử dụng trong 
dự án hay không phụ thuộc vào chiến lược đối phó rủi ro được áp 
dụng và việc rủi ro có xuất hiện trong dự án hay không. Mỹ và Úc 
tách riêng khoản dự phòng trượt giá (escalation allowance) ra khỏi 
chi phí dự phòng, do quan điểm về cách tính toán cũng như  nhân 
sự chịu trách nhiệm tính toán loại dự phòng này. Ngoài các khoản 
chi phí và dự phòng này, thông lệ quốc tế còn đề cập đến “dự trữ 

quản lý” (management reserve) như là một khoản kinh phí được 
dành cho các vấn đề phát sinh nằm ngoài phạm vi đã xác định của 
dự án.. 

Ở Việt Nam, tuy chi phí dự phòng được phân biệt với các khoản 
mục chi phí khác của dự án, nhưng các khoản tạm tính không được 
xem xét một cách rõ ràng. Dự trữ quản lý cũng không được tính đến, 
mà tất cả các khoản chi phí dự phòng đều tập trung vào hai loại chi 
phí dự phòng cơ bản, đó là chi phí dự phòng cho khối lượng, công 
việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá. Đây là điểm 
khác biệt của Việt Nam so với Úc và Mỹ, khi ở Việt Nam dự phòng 
cho yếu tố trượt giá (GDP2) được coi là một bộ phận của chi phí dự 
phòng, trong khi các quốc gia kia coi dự phòng trượt giá (GEA) là một 
hạng mục chi phí tách biệt. Tuy nhiên, cách tính toán khoản chi phí 
dự phòng cho yếu tố trượt giá ở Việt Nam cũng có điểm tương đồng 
với dự phòng trượt giá ở các quốc gia kia, cũng được tính toán dựa 
trên kết quả dự báo (thể hiện qua dự báo của chuyên gia liên quan 
đến thành phần IXDCT). 

Quan điểm của Việt Nam về chi phí dự phòng có một số nhược 
điểm như: (i) thu hút sự chú ý vào khối lượng, công việc phát sinh và 
yếu tố trượt giá, trong khi có nhiều rủi ro của dự án không làm tăng 
khối lượng, công việc phát sinh hay tăng đơn giá, ví dụ rủi ro thời 
gian thực hiện dự án kéo dài làm chi phí tăng lên mà không thông 
qua khối lượng hay công việc phát sinh, khiến góc nhìn về chi phí 
dự phòng chưa đầy đủ; chưa nói đến khoản chi phí dự phòng cho 
các công việc tạm tính theo Thông tư 05/2015/TT-BXD còn bị coi 
nhầm là chi phí dự phòng, trong khi bản chất của nó là khoản tạm 

tính, chắc chắn phải chi tiêu cho dự án; (ii) chi phí dự phòng gắn với 
khối lượng, công việc phát sinh có thể khiến góc nhìn về chi phí dự 
phòng bị lệch ra khỏi phạm vi đã xác định của dự án, trong khi đó, 
khối lượng, công việc phát sinh ngoài phạm vi của dự án đáng ra 
phải được xử lý bằng dự trữ quản lý (management reserve), chứ 

không phải bằng chi phí dự phòng; và (iii) chưa thể hiện được bản 
chất của chi phí dự phòng là gắn kết với rủi ro của dự án, từ đó dẫn 
đến các rào cản trong việc áp dụng các phương pháp tính chi phí dự 
phòng phi truyền thống. 

Việc xác định chi phí dự phòng là một nhiệm vụ quan trọng, 
không thể thiếu trong dự án đầu tư xây dựng. Trước đây, khi chưa 
có nhiều phương pháp xác định chi phí dự phòng được đề xuất, 
phương pháp sử dụng tỷ lệ phần trăm so với chi phí cơ sở được sử 
dụng phổ biến trên thế giới do khá đơn giản, dễ sử dụng. Phương 
pháp này có khá nhiều nhược điểm. Trước hết, tỷ lệ phần trăm dùng 
để tính toán thường được lấy từ trực giác, kinh nghiệm trong quá 
khứ và dữ liệu lịch sử. Nếu việc lựa chọn kinh nghiệm và dữ liệu 
không phù hợp với dự án đang xét, có thể dẫn đến các sai số lớn. 
Thực tế là người ta thường quy định các giá trị tỷ lệ phần trăm cố 
định hoặc một khoảng giá trị, nên càng làm giảm mối liên hệ giữa 
việc tính toán chi phí dự phòng và dự án đang xét. Khi cần phải diễn 
giải hoặc giải trình cách tính, phương pháp này không có cơ sở khoa 
học vững chắc. Hơn nữa, việc áp đặt một tỷ lệ phần trăm nhất định 
cho chi phí dự phòng sẽ đưa đến chỉ một giá trị cố định cho chi phí 
dự phòng, ngụ ý đó là chi phí chắc chắn phải bỏ ra, làm giảm nhận 
thức về khả năng xảy ra của các sự kiện, điều kiện mà phải sử dụng 
đến loại chi phí này. Cuối cùng, cách làm này không khuyến khích 
sự sáng tạo trong việc tính toán chi phí dự phòng, từ đó tạo ra thói 
quen tính toán theo lối mòn, không quan tâm đến việc điều tra thực 
tiễn và xem xét các vấn đề, phương án để ra quyết định phù hợp 
điều kiện thực tế. 

Hiện phương pháp này là phương pháp chính thống để sử dụng 
trong các dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam, đặc biệt là các dự án sử 
dụng vốn nhà nước. Theo hướng dẫn gần đây nhất về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng đi kèm Thông tư 09/2019/TT-BXD, thì hệ số kps 
trong các công thức (3) và (5), chính là hệ số tỷ lệ phần trăm của chi 
phí dự phòng, được khống chế bởi các cận trên là 10% và 5% cho chi 
phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh tương ứng trong 
tổng mức đầu tư và trong giá trị dự toán xây dựng hoặc tổng mức 
đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng. Tuy đã có hướng dẫn rằng mức tỷ lệ này phụ 
thuộc vào mức độ phức tạp của công trình thuộc dự án và điều kiện 
địa chất công trình nơi xây dựng công trình, nhưng chưa có hướng 
dẫn cụ thể cách thức xem xét các vấn đề này thế nào để điều chỉnh 
tỷ lệ nói trên. Do đó, trong thực tế, người lập tổng mức đầu tư, dự 
toán xây dựng công trình thường lấy con số tỷ lệ tối đa là 10% hoặc 
5% để tính toán, để tránh trường hợp không diễn giải được con số 
mình lựa chọn nếu khác các con số trên. Rõ ràng là có những dự án 
có rủi ro ít hơn mức trung bình, khi ấy các khoản dự phòng được tính 
toán ở trên sẽ bị thừa, dễ dẫn đến thất thoát, lãng phí. Ngược lại, 
cũng có những dự án có những điều kiện đặc biệt, có rủi ro cao, đòi 
hỏi mức tỷ lệ phần trăm cho chi phí dự phòng cao hơn, nhưng người 
lập dự toán lại cũng không có căn cứ để đề xuất một mức tỷ lệ phần 
trăm cao hơn để thuyết phục người cấp vốn/người quyết định đầu 
tư, phê duyệt. 

Việc lấy các tỷ lệ chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát 
sinh một cách máy móc còn dẫn đến nhiều kết quả phi thực tế. Ví 
dụ, khi tính toán giá dự toán gói thầu của một gói thầu mua sắm và 
lắp đặt thiết bị là thang máy, bao gồm 3 thang, người ta lấy tỷ lệ chi 
phí dự phòng phát sinh khối lượng công việc là 5%, mà không quan 
tâm đến thực tế là không thể có phát sinh về khối lượng 3x5% = 15% 
của một thang máy được. Tuy nhiên, với quy định đã được điều 
chỉnh hiện tại, chi phí dự phòng loại 1 (GDP1) là cho cả khối lượng 
phát sinh và công việc phát sinh, thì phần phát sinh này sẽ dễ được 
giải thích hơn khi gán với việc phát sinh các công việc đi kèm theo 
gói thầu, dù cũng chưa hẳn có tính thuyết phục cao. 

Hướng dẫn tính toán chi phí dự phòng liên quan đến trượt giá ở 
Việt Nam khá cụ thể so với một số nước khác, kể cả các nước tiên 
tiến như Anh, Mỹ. Chi phí này được tính toán dựa trên số liệu quá 
khứ về trượt giá (thể hiện qua thành phần IXDCTbq), được điều chỉnh 
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bằng thành phần IXDCT. Việc không tính đến những thời điểm có 
biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây 
dựng khi xác định IXDCTbq là hợp lý, dù việc này có thể gây khó khăn 
cho người lập dự toán bởi có thể họ không tìm được dữ liệu về chỉ 
số giá xây dựng liên hoàn mà đã tách các biến động bất thường, tuy 
nhiên, cần lưu tâm tính toán đến các biến động bất thường trong 
tương lai khi tính toán các thành phần còn lại. Thành phần IXDCT 
được yêu cầu xem xét đến xu hướng biến động của các yếu tố chi 
phí giá cả trong khu vực và quốc tế bằng kinh nghiệm chuyên gia. 
Về mặt lý thuyết, cách tiếp cận này có tính khoa học; tuy nhiên, trong 
thực tiễn thì không dễ thực hiện, đòi hỏi các nghiên cứu, phân tích, 
đánh giá, dự báo được thực hiện phù hợp để xác định được IXDCT. 
Hơn nữa, cũng rất khó để người lập dự toán đưa ra được những căn 
cứ xác đáng để thuyết minh cho việc xác định IXDCT. Việc tính toán 
chi phí dự phòng theo cách tiếp cận này còn đòi hỏi cơ sở dữ liệu 
đầy đủ về chỉ số giá xây dựng liên hoàn, cái này thì Việt Nam đã làm 
được sau một số năm nhất định. Cũng còn một điểm khác biệt nữa, 
ở Việt Nam, khoản chi phí dự phòng này được tính bằng tiền theo 
số tuyệt đối, chứ không phải theo tỷ lệ phần trăm (mặc dù các hướng 
dẫn tính chi phí dự phòng hiện hành đang thể hiện là được xác định 
bằng tỷ lệ phần trăm). Sử dụng mô phỏng Monte Carlo, theo cách 
tiếp cận của Mỹ và Úc hiện nay, có thể là giải pháp thay thế để tính 
toán loại dự phòng này trong một số trường hợp cụ thể. 

Để khắc phục các nhược điểm của các phương pháp tất định, các 
học giả và chuyên gia đã đề xuất các phương pháp xác suất và các 
phương pháp toán hiện đại để xác định chi phí dự phòng trong dự 
án đầu tư xây dựng. Các phương pháp xác định chi phí dự phòng phi 
truyền thống này ưu việt hơn ở chỗ đã xem xét đến khả năng xảy ra 
của các sự kiện, điều kiện dẫn đến cần sử dụng đến chi phí dự phòng. 
Thực tế cho thấy việc xác định chính xác chi phí của dự án gần như 
là không thể do dự án luôn có các vấn đề bất định và rủi ro. Việc sử 
dụng các phương pháp xác suất cho phép xác định mức độ tin cậy 
của các giá trị chi phí dự án khác nhau, từ đó xác định được chi phí 
dự phòng cần thiết; ở một góc nhìn khác, các phương pháp xác suất 
có thể trực tiếp hỗ trợ việc xác định chi phí dự phòng. Tuy nhiên, 
giống như các phương pháp toán hiện đại, các phương pháp xác 
suất cần nhiều thời gian, công sức để tính toán hơn và phức tạp hơn, 
do đó, đòi hỏi các nguồn lực đặc biệt như nhân sự, phần mềm, cơ sở 
dữ liệu v.v...  

Trong số các phương pháp phi truyền thống được giới thiệu 
trong bài báo này, có 3 phương pháp đã được Hiệp hội AACE của Mỹ 
phát triển thành các hướng dẫn xác định chi phí dự phòng, đó là các 
phương pháp: (i) Phương pháp ước lượng khoảng biến thiên (Range 
Estimating),  (ii) Phương pháp giá trị kỳ vọng (Expected Value), và 
(iii) Phương pháp dự toán theo tham số (Parametric Modeling). Hiệp 
hội này cũng khuyến khích sử dụng các phương pháp hỗn hợp khi 
phù hợp, bao gồm cả các phương pháp truyền thống và phi truyền 
thống. Ví dụ, sự kết hợp phổ biến nhất là sử dụng đánh giá của 
chuyên gia cùng với một phương pháp bất kỳ nào khác. Một cách 
kết hợp khác là sử dụng mô hình tham số cho các rủi ro mang tính 
hệ thống và phân tích mô phỏng cho các rủi ro cụ thể theo từng dự 
án. Các mô hình tham số cũng có thể cung cấp các căn cứ để phát 
triển các hướng dẫn với các giá trị tỷ lệ định mức chi phí dự phòng 
được định trước [14]. Hiệp hội này cũng xuất bản hướng dẫn ước 
tính dự phòng trượt giá (escalation allowance) sử dụng chỉ số giá và 
sử dụng phương pháp mô phỏng. Ở Úc, Cục Cơ sở hạ tầng, Giao 
thông, Phát triển vùng và Truyền thông cũng đã xuất bản các hướng 
dẫn để tính chi phí dự phòng theo các phương pháp xác suất (xem 
xét đến rủi ro của dự án), theo các phương pháp tất định, và cả 
hướng dẫn riêng để tính dự phòng trượt giá.Có thể nói, dù phương 
pháp xác định chi phí dự phòng cho dự án đầu tư xây dựng ở Việt 
Nam đã được cải tiến từ phương pháp xác định chi phí dự phòng 
truyền thống, nó vẫn còn nhiều nhược điểm, nguyên nhân đến từ cả 
phương pháp tính toán lẫn quan điểm về chi phí dự phòng. Một số 
phương pháp xác định chi phí dự phòng phi truyền thống cũng đã 

được giới thiệu trong một số nghiên cứu ở Việt Nam, tuy nhiên, chưa 
được sử dụng trong các dự án sử dụng vốn nhà nước. Việc tiếp cận 
và sử dụng các phương pháp này sẽ giúp khắc phục được các nhược 
điểm, không chỉ trong quan niệm về chi phí dự phòng, mà còn cả 
cách tiếp cận truyền thống trong tính toán loại chi phí này, khiến 
việc xác định chi phí đầu tư xây dựng tiếp cận gần hơn với thực tiễn. 
Để các phương pháp này được chấp nhận sử dụng, ngoài việc chuẩn 
bị các điều kiện về nhân sự, phần mềm, cơ sở dữ liệu, việc cần thiết 
là phải phát triển các hướng dẫn tính toán ban hành kèm theo các 
quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong bối 
cảnh Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
mới ban hành, chưa có các thông tư hướng dẫn, việc này càng trở 
nên thuận tiện. Các nghiên cứu tiếp theo của chủ đề này cần đặt 
mục tiêu giải quyết vấn đề bức thiết này. 
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TÓM TẮT 
Độ lún của nền đất là một trong các vấn đề quan trọng trong tính 
toán thiết kế công trình. Nội dung của bài viết trình bày kết quả độ 
lún dự tính trên cơ sở các phương pháp tính khác nhau ứng với các 
đặc trưng biến dạng khác nhau. Căn cứ cơ sở đặc trưng biến dạng 
từ thí nghiệm nén lún của cùng một loại đất nền, giá trị độ lún tính 
toán theo mô hình nền một chiều và hai chiều được sử dụng để phân 
tích và so sánh với kết quả mô phỏng. Kết quả nghiên cứu giúp chọn 
lựa phương pháp hợp lý để dự tính độ lún trong sơ đồ bài toán phẳng.  
Từ khóa: độ lún của nền đất, đặc trung biến dạng, giá trị độ lún theo 
mô hình nền hai chiều, sơ đồ bài toán phẳng. 
 
ABSTRACT 
Ground settlement is one of the most important problems in 
construction calculation and design. The content of the paper 
presents results of predicting settlements based on different 
calculating methods according to different deformation 
characteristics. Based on different deformation characteristics 
from compression test of executive ground, the settlement value 
according to one and two dimension models are used for analyzing 
and comparison with the simulation result. The result of the 
research helps select the reasonable method for predicting 
settlement in two-dimensional diagram. 
Key words: Ground settlement, deformation characteristics, the 
settlement value according to one and two dimension models, two-
dimensional diagram. 
 
 
 
 
 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong tính toán thiết kế móng nông hay công trình đất, độ lún 

của nền đất dự tính là chuyển vị đứng tại tâm diện gia tải. Theo các 
chỉ dẫn trong các tài liệu phổ biến, các dữ liệu thí nghiệm nén lún 
như module tổng biến dạng Eo, hệ số Poisson  hay hệ số nén thể 
tích ao [1], [2], [3], [4], chỉ số nén Cc, chỉ số nén lại Cs và áp lực tiền cố 
kết pc [5], [6], [7] kết hợp với ứng suất gây lún theo phương đứng 
được sử dụng. Ở đây, việc sử dụng Cc, Cs, pc hoặc trực tiếp theo hệ số 
rỗng để ước lượng độ lún căn cứ trên cơ sở bài toán một chiều. 
Ngoài ra, việc sử dụng đại lượng Eo hay ao để ước lượng độ lún cũng 
căn cứ trên cơ sở bài toán một chiều do xem xét nền dưới móng 
không có chuyển vị ngang. Tuy nhiên, đối với móng nông, độ lún 
dự tính thường lớn hơn thực tế do độ lún ở biên móng nhỏ hơn và 
độ cứng của móng phân phối lại độ lún. 

Trong thực tế, mặc dù chịu áp lực đất xung quanh, nhưng đất 
nền có thể bị dịch chuyển theo phương ngang dưới tác dụng của 
tải trọng thẳng đứng, nhiều kết quả quan trắc chuyển vị ngang 
trong nền đất yếu cho thấy rõ điều đó [9]. Hơn nữa, việc phân tích 
đánh giá đặc điểm chuyển vị của đất nền có thể thực hiện dễ dàng 
bằng cách mô phỏng bằng phần mềm trên cơ sở phương pháp 
phần tử hữu hạn. 

Trong thiết kế, mực nước ngầm được lấy ở thời điểm khảo sát 
được sử dụng. Việc phân tích ảnh hưởng của mực nước ngầm lên 
độ lún cũng cần được phân tích bổ sung nhằm định hướng chọn lựa 
phương án an toàn. 

2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG ĐỘ LÚN CỦA NỀN 
CÔNG TRÌNH 

Biến dạng của đất nền trong các bài toán Địa kỹ thuật thường 
được đánh giá thông qua độ lún. Tồn tại một số phương pháp khác 
nhau để xác định trị số lún như lý thuyết nền biến dạng đàn hồi cục 
bộ, lý thuyết nền hỗn hợp, lý thuyết nền biến dạng tổng quát, lý 
thuyết nền biến dạng tuyến tính. Các lý thuyết này đều căn cứ trên 
cơ sở lý thuyết đàn hồi [1], [2]. 

Trong đánh giá độ lún của nền đất dưới tác dụng của tải trọng 
ngoài, phạm vi vùng chịu lún ảnh hưởng đáng kể lên giá trị độ lún 
dự tính cũng như cách xác định độ lún. Trong các bài toán ứng dụng, 
phạm vi vùng chịu nén lún thường được đánh giá dưới dạng bề dày 
lớp đất chịu nén kể từ biên tác dụng tải trọng. Ngoài phương pháp 
xác định theo giá trị độ bền cấu trúc pst (N.A. Txưtôvich) và theo 
gradient ban đầu io cho nền loại sét (N.N. Maslov), phổ biến rộng rãi 
đối với các công trình dân dụng và công nghiệp xem phạm vi vùng 
nén lún ở độ sâu mà ứng suất do tải trọng ngoài bằng 0,2 ứng suất 
do trọng lượng bản thân và bằng 0,1 khi tính cho nền đất yếu.  

Sau khi xác định chiều dày vùng ảnh hưởng của lún, để hạn chế 
sai số, độ lún của toàn bộ lớp đất sẽ xác định như tổng độ lún của 

các lớp phân tố: 
1


n

iS S . 

Trường hợp sử dụng đường cong nén lún e - p, độ lún của mỗi lớp 
phân tố có thể xác định bằng công thức sau [1], [2]: 

nNgày nhận bài: 26/02/2021 nNgày sửa bài: 18/03/2021 nNgày chấp nhận đăng: 9/04/2021
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trong đó: Si – độ lún của lớp đất phân tố; e1i – hệ số rỗng của đất tại 
điểm giữa lớp phân tố ứng với ứng suất do trọng lượng bản thân đất p1 

= zg; e2i – hệ số rỗng của đất cũng tại điểm trên ứng với ứng suất do 
trọng lượng bản thân đất và tải trọng ngoài p2=zg+zp; aoi – hệ số nén 
tương đối của đất tại điểm giữa lớp đang xét hay mvi – hệ số nén thể 
tích; zi – ứng suất do tải trọng ngoài gây ra tại điểm giữa lớp;  

 -  hệ số có xét đến tính nở hông,
221

1
 





. Giá trị của  phụ 

thuộc giá trị hệ số Poisson ν của từng loại đất và cũng có khi chọn  
= 0,8 chung cho tất cả các loại đất; Eo – module tổng biến dạng của 
đất nền; hi – chiều dày lớp phân tố. 

Trường hợp sử dụng đường cong nén e – log(p) [2], độ lún do cố 
kết của lớp đất nền được tính như sau: 

‐ Đối với đất cố kết trước nhẹ: p1 < pc < p2 

2

1

log log
1 1

 
 

s c c
i i i

o o c

C p C p
S h h

e p e p
 (2) 

trong đó: eo – hệ số rỗng ban đầu của lớp đất đang xét (ứng với 
thời điểm trước khi xây dựng công trình; pc – ứng suất tiền cố kết; Cc 
– chỉ số nén; Cs – chỉ số nén lại. 

Căn cứ lý thuyết nền biến dạng đàn hồi toàn bộ [1], [2], trường hợp 
nền đất có chiều dày vô hạn: bằng cách phân tích biểu thức xác định 
chuyển vị thẳng đứng của một điểm bất kỳ trong lý thuyết tổng biến 
dạng đàn hồi (J. Boussinesq), công thức xác định độ lún của nền đất 
được đưa về dạng chung như sau: 


p F

S
C

  (3) 

trong đó: S – độ lún của nền đất; p – áp lực do tải trọng công 
trình; F – diện tích đáy móng; 

với:  21
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 – hệ số tỷ lệ có xét đến ảnh hưởng của yếu tố hình dạng và độ 

cứng của móng,  được xác định bằng cách tra bảng. 
Riêng đối với móng hình chữ nhật, độ lún của móng được xác 

định theo công thức: 
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C
   (4) 

ở đây: b – cạnh ngắn của móng. 
Trường hợp nền đất có chiều dày giới hạn: công thức (3), (4) chỉ 

đúng cho trường hợp nền đất là một nửa không gian biến dạng 
tuyến tính đồng nhất và đẳng hướng. Trong trường hợp nền đất 
chiều dày giới hạn, Gorbunov - Posadov kiến nghị thay hệ số tỷ lệ  
bằng hệ số h được xác định trên cơ sở phân tích gần đúng phương 
trình chuyển vị. Đối với móng tròn tuyệt đối cứng, K.E. Egorov đề 
nghị thay đổi hệ số  trong công thức (3), (4) bằng hệ số k, được xác 
định trên cơ sở biến đổi phương trình tích phân của chuyển vị sang 
dạng phương trình tích phân Frenholm bậc hai và giải gần đúng.  

Phương pháp lớp tương đương của N.A. Txưtôvich là sự kết hợp 
kết quả bài toán nén đất một chiều và phương pháp trực tiếp sử 
dụng lý thuyết đàn hồi. Đặc điểm của phương pháp này là thay việc 
tính lún của nền đất dưới tác dụng của tải trọng cục bộ trong điều 
kiện có biến dạng nở hông bằng việc tính lún nền đất dưới tác dụng 
của tải trọng cùng cường độ nhưng phân bố đều khắp trên bề mặt 
làm cho nền đất lún theo điều kiện của bài toán một chiều. 

Để kết quả bài toán phù hợp với cả hai sơ đồ thì chiều dày lớp 
đất chịu tải phân bố đều khắp trên bề mặt phải có chiều dày nhất 
định. Lớp đất có chiều dày hs như vậy được gọi là lớp tương đương.
  

Theo lý thuyết đàn hồi (4) và theo bài toán nén đất một chiều (1): 
2(1 )
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Từ đó: 
2(1 )
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  (6) 

ở đây, trị số của A được lập thành bảng tra theo loại đất và kích 
thước móng. Độ lún theo phương pháp lớp tương đương có dạng: 

 s o s

o

S ph a ph
E

   (7)  

Trường hợp có nhiều lớp đất cần thiết xác định hệ số nén tương 
đối trung bình aom trong phạm vi vùng chịu nén 2hs dưới đáy móng. 

Ưu điểm của phương pháp lớp tương đương là cho phép đánh giá 
độ lún theo thời gian trên cơ sở lý thuyết cố kết thấm một chiều do sơ 
đồ bài toán tính lún được chuyển từ hai chiều thành bài toán một chiều. 

Nếu xem nền đất dưới tác dụng tải trọng ngoài có dạng mô hình 
cột đất đàn hồi và độ lún tổng cộng bao gồm hai thành phần do 
biến dạng hình dạng và biến dạng thể tích [7]: 
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ở đây: G – module biến dạng cắt, 
 

G
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; K – module biến 

dạng thể tích, K
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;  - ứng suất nén đẳng hướng; h – bề dày 

lớp đất chịu nén. 
3. ĐẶC ĐIỂM ĐỘ LÚN NỀN ĐẤT DƯỚI MÓNG NÔNG THEO 

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU  
Để phân tích sâu hơn về ảnh hưởng của các đặc trưng biến 

dạng, cũng như sự khác biệt của các phương pháp ước lượng độ lún 
lên giá trị độ lún của đất nền, chúng tôi tiến hành phân tích bài toán 
độ lún dưới móng nông với các kích thước khác nhau được xét trong 
cùng một điều kiện đặc điểm địa chất. 

Căn cứ một số hồ sơ khảo sát địa chất công trình ở thành phố 
Hồ Chí Minh như Thủ Đức, Quận 10, Quận 11, Phú Nhuận và một số 
nơi khác, cấu tạo địa chất phù hợp với giải pháp móng nông cho các 
công trình vừa và nhỏ. Ở đây, cấu tạo địa chất bao gồm hai lớp đất 
chính: Lớp 1: Sét pha cát màu nâu vàng, nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng 
– nửa cứng, có bề dày từ 8,0 m - 9,0 m, đôi chỗ xen kẹp các thấu kính 
sỏi sạn laterite; Lớp 2: Cát vừa đến mịn lẫn bột màu nâu vàng trạng 
thái chặt vừa, phạm vi phân bố của Lớp 2 kể từ đáy Lớp 1 đến độ sâu 
hơn 30 m. Mực nước ngầm nằm ở độ sâu xấp xỉ 2 m. 

Phạm vi ảnh hưởng của nền đất dưới móng nông chủ yếu nằm 
trong lớp 1, có đặc trưng cơ lý được tóm tắt như sau: dung trọng tự 
nhiên γ = 19,10 KN/m3; dung trọng bão hòa γsat = 19,43 KN/m3; hệ số 
rỗng e = 0,775; lực dính c = 30 kN/m2; góc ma sát trong φ = 18o; hệ 
số Poisson ν = 0,35; chỉ số nén Cc = 0,189; chỉ số nở Cs = 0,063; ứng 
suất cố kết trước pc = 182 kN/m2. 

Để tiến hành phân tích so sánh, 03 loại móng nông với kích cỡ 
khác nhau được chọn lựa tính toán (Bảng 1) với cùng ứng suất gây 
lún p = 90 kN/m2. Do kích cỡ khác nhau nên phân bố ứng suất khác 
nhau theo độ sâu và tương ứng là bề dày lớp đất chịu nén cũng như 
giá trị module tổng biến dạng chọn lựa tính toán theo ứng suất 
cũng có sự khác biệt. Ở đây, bề dày lớp đất chịu nén chọn lựa theo 
điều kiện ứng suất do tải trọng ngoài bằng 0,2 ứng suất do trọng 
lượng bản thân và module tổng biến dạng là giá trị trung bình ở 
giữa lớp đất chịu nén với ứng suất ban đầu và sau khi chịu tải (Bảng 
1). Áp lực tiêu chuẩn dưới đáy móng tính được RII = 299 kN/m2 nên 
thỏa điều kiện nền làm việc trong phạm vi đàn hồi. 

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C
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      (a) 

 
    (b) 

Hình 1. Biểu đồ kết quả thí nghiệm nén cố kết mẫu sét pha dưới dạng e – p và e – 
log(p). 

Bảng 1. Kích thước móng, bề dày lớp chịu nén và module tổng 
biến dạng tương ứng (tính toán) 

 
Độ lún của móng vuông theo các phương pháp tính toán và thể 

hiện như ở Hình 2. Kết quả tính toán cho thấy có sự khác biệt đáng 
kể trong giá trị độ lún ước lượng theo các phương pháp khác nhau. 
Ở đây, giá trị độ lún theo lý thuyết đàn hồi khi xem nền có bề dày vô 
hạn có giá trị lớn nhất (0,072 m) trong khi kết quả dự tính độ lún 
theo đường cong nén lún bán logarit khi xem nền là một lớp có giá 
trị nhỏ nhất (0,028 m). Bên cạnh đó, độ lún theo các phương pháp 
còn lại có giá trị khác biệt nhau không đáng kể. Ngoài ra, kết quả 
tính toán theo tổng lớp phân tố cho giá trị độ lún lớn hơn so với 
trường hợp chỉ tính cho một lớp. 

Kết quả tính toán còn cho thấy các phương pháp tính với sơ đồ 
bài toán nén đất một chiều (không xét biến dạng do chuyển vị 
ngang) đều cho giá trị nhỏ nhất. Phương pháp phân chia độ lún 
thành hai thành phần (do nén ép thể tích và do đất nền dịch chuyển 
ngang) có xu hướng cho kết quả độ lún lớn hơn so với kết quả tính 
toán theo sơ đồ bài toán nén đất một chiều. 

Độ lún của nền đất dưới móng hình chữ nhật (Hình 3) đều có giá 
trị lớn hơn so với kết quả tính toán cho móng vuông. Đặc điểm khác 
biệt trong giá trị độ lún dự tính tương tự như ở móng vuông. Trong 
trường hợp này, do ứng suất tác dụng gây phạm vi vùng chịu nén 
lún h lớn hơn cũng như ứng suất theo phương đứng gây lún giảm 
chậm hơn theo độ sâu.  

 
Hình 2. Độ lún (m) của nền dưới móng vuông theo các phương pháp khác nhau 

 
Hình 3. Độ lún (m) của nền dưới móng hình chữ nhật theo các phương pháp khác 

nhau. 
Do việc thực nghiệm quan trắc chuyển vị của đất nền dưới 

móng khó khăn nên để khảo sát có thể tiến hành mô phỏng bằng 
phương pháp phần tử hữu hạn. Trong tính toán phân tích độ lún 
dưới móng băng, mô hình đàn hồi - dẻo lý tưởng (Mohr-Coulomb) 
được lựa chọn để so sánh với các phương pháp sử dụng module 
tổng biến dạng Eo và mô hình đất mềm (modified Cam clay) để so 
sánh với các phương pháp sử dụng chỉ số nén và chỉ số nén lại. 

Dưới tác dụng của tải trọng ngoài, đất nền bị nén ép và giảm thể 
tích gây độ lún. Tuy nhiên, do sự chênh lệch áp lực theo phương 
đứng và phương ngang, một phần đất có thể bị chuyển vị ngang 
nếu diện gia tải giới hạn theo phương ngang. Phương pháp phần tử 
hữu hạn cho phép mô phỏng ứng xử theo các phần tử chia nhỏ nếu 
có thể mô phỏng được đặc điểm và xu hướng chuyển vị trong đất 
nền. Kết quả mô phỏng (Hình 4) cho thấy đất nền ứng xử chủ yếu 
trong phạm vi đàn hồi, vùng biến dạng dẻo không đáng kể. Kết quả 
ở Hình 6 cho thấy đất nền dưới móng băng bị chuyển vị ngang một 
phần và gây độ lún bổ sung. 

Tổng hợp kết quả độ lún dưới móng băng theo các phương 
pháp và mô phỏng thể hiện như ở Hình 7. Từ kết quả mô phỏng, có 
thể thấy rằng giá trị độ lún theo mô hình modified Cam clay khi xem 
nền ở trạng thái cố kết thường có giá trị lớn nhất và đạt đến giá trị 
0,089 m. Kết quả tính toán theo mô hình Mohr – Coulomb với giá trị 
module tổng biến dạng theo trạng thái ứng suất và mô hình 
modified Cam clay có xét đến giá trị OCR = 2,74 (ứng với pc = 182 
kN/m2 và ứng suất do trọng lượng bản thân tại điểm giữa nền là σzg 

= 66,5 kN/m2) cho độ lún xấp xỉ nhau (0,063 m). Như vậy, khi sử dụng 
chỉ số nén và chỉ số nén lại trong dự tính độ lún thì cần đặc biệt lưu 
ý xét chi tiết giá trị ứng suất cố kết trước, trong trường hợp cần thiết 
thì nhất thiết thì phân chia thành các lớp có mức độ quá cố kết khác 
nhau thì độ lún mới đạt được độ chính xác cần thiết. 

Ngoài ra, các kết quả mô phỏng khác nhau đều cho thấy đất nền 
dưới móng đều có xu hướng chuyển vị ngang. Ở đây, xu hướng 
chuyển vị ngang bắt đầu từ 0 kể từ mép móng và tăng dần theo độ 
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sâu, sau đó lại giảm dần lại về 0 ở biên dưới. Chuyển vị ngang lớn 
nhất dưới mép móng được quan sát thấy ở độ sâu xấp xỉ một nửa 
bề rộng móng. 

 
Hình 4. Đặc điểm ứng suất tiếp tương đối dưới móng băng theo mô hình Mohr – 

Coulomb. 

 
Hình 5. Chuyển vị đứng trong nền đất dưới móng băng theo mô hình Mohr – 

Coulomb. 

 

Hình 6. Chuyển vị ngang trong nền đất dưới mép móng băng theo mô hình Mohr – 
Coulomb. 

 
Hình 7. Độ lún (m) của móng băng theo các phương pháp khác nhau  
Trong đánh giá độ lún ổn định, ứng suất tác dụng là suất hữu 

hiệu nên chịu ảnh hưởng đáng kể của mực nước ngầm. Theo các tài 
liệu cơ bản về tính chứa nước của đất, đối với đất loại sét dẻo cứng 
đến cứng, trong đất không tồn tại nước tự do nên việc xét áp lực 
nước lỗ rỗng có thể dẫn đến các sai lầm. Để phân tích sâu hơn ảnh 
hưởng của mực nước ngầm lên giá trị độ lún dự tính, trong trường 
hợp đất nền là sét pha dẻo cứng – nửa cứng xem như không có nước 
tự do. Kết quả tính toán và mô phỏng đánh giá độ lún của nền dưới 
móng băng có xét và không xét mực nước ngầm tổng hợp như ở 
Hình 8. 

Đối với mô phỏng bằng phần mềm hay tính toán, khi tính với 
cùng một giá trị bề dày lớp đất chịu nén thì độ lún ổn định thu được 
sẽ như nhau khi có hay không có mực nước ngầm vì nền đất cố kết 
hoàn toàn và đặc trưng cơ lý chọn lựa không đổi. Ở đây, bài toán mô 
phỏng chọn bề dày như nhau trong trường hợp có và không có xét 
mực nước ngầm. Phương pháp lớp tương đương với bề dày lớp đất 
tương đương không phụ thuộc mực nước ngầm nên cho giá trị độ 
lún khác biệt không đáng kể (có sự khác biệt không đáng kể trong 
giá trị đặc trưng biến dạng theo trạng thái ứng suất hữu hiệu nên 
kết quả có khác nhau). 
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Đối với kết quả tính bằng giải tích theo các phương pháp khác 
nhau, bề dày lớp đất chịu nén chọn lựa theo ứng suất: khi độ sâu 
mực nước ngầm lớn, ứng suất do trọng lượng bản thân sẽ lớn hơn 
nên tương ứng bề dày lớp đất chịu nén ít lại. Hơn nữa, trạng thái ứng 
suất thay đổi thì giá trị Eo cũng thay đổi tương ứng. Về tổng thể, độ 
lún dự tính có xu hướng nhỏ hơn khi mực nước ngầm nằm sâu hơn. 
Như vậy, độ lún tỷ lệ với độ sâu mực nước ngầm chọn lựa tính toán. 

 
Hình 8. Độ lún (m) của móng băng theo các phương pháp khác nhau có xét và không 

xét ảnh hưởng mực nước ngầm 
Tổng hợp các trường hợp phân tích có thể thấy rằng việc tính 

toán theo sơ đồ bài toán nén đất một chiều đều cho giá trị độ lún 
bé hơn so với các trường hợp xem đất nền có chuyển vị ngang một 
phần và ảnh hưởng đến giá trị độ lún. 

Điều ghi nhận thêm ở đây là khi mực nước ngầm hạ thấp thì kết 
quả dự tính theo các phương pháp đều cho giá trị độ lún nhỏ hơn 
trừ phương pháp lớp tương đương. Đối với diện gia tải đều khắp, 
khi mực nước ngầm hạ thấp, ứng suất do trọng lượng bản thân gia 
tăng nên có thể gây độ lún bổ sung. Trong trường hợp tính toán cho 
các móng có bề rộng giới hạn, xét điều kiện σzp = 0,2σzg, khi mực 
nước ngầm hạ thấp thì phạm vi vùng ảnh hưởng nhỏ lại nên kết quả 
cho giá trị độ lún bé hơn tương ứng. 

Tuy vậy, độ lún (chuyển vị thẳng đứng) tại tâm móng từ kết quả 
mô phỏng khi xuất hiện vùng biến dạng dẻo trong nền đất sẽ có giá 
trị lớn hơn so với kết quả tính theo các sơ đồ bài toán một chiều. Giá 
trị độ lún khi xem độ lún bao gồm hai thành phần luôn cho giá trị 
độ lún lớn hơn cả so với các phương pháp khác (trừ trường hợp xem 
nền là vô hạn).  

4. NHẬN XÉT KẾT LUẬN  
Từ kết quả chọn lựa đặc trưng biến dạng, bề dày lớp đất chịu 

nén theo trạng thái ứng suất và tính toán theo sơ đồ bài toán nén 
đất một chiều và hai chiều nhằm phân tích độ lún dưới móng nông 
có thể rút ra các kết luận chính như sau: 

 Độ lún theo kết quả đường cong nén e - log(p) khi xem nền là 
một lớp cho giá trị bé nhất. Ở đây cũng nên lưu ý rằng trong các tài 
liệu chỉ dẫn sử dụng phương pháp này việc tính toán thường chỉ 
tính cho nền một lớp. 

 Phương pháp phân chia độ lún thành hai thành phần cho giá 
trị độ lún lớn hơn nhưng khác biệt không đáng kể so với các phương 
pháp khác.  

 Độ lún khi xem nền là bán không gian vô hạn cho giá trị lớn 
nhất và lớn hơn đáng kể so với các kết quả dự tính theo các phương 
pháp khác. 

 Kết quả mô phỏng bằng Plaxis cho thấy đất nền dưới mép 
móng chuyển vị ngang. Phần chuyển vị ngang chủ yếu hướng về 
phía ngoài móng nên gây ra độ lún bổ sung. 

 Khi mực nước ngầm hạ thấp, độ lún có xu hướng có giá trị nhỏ 
hơn theo tất cả các phương pháp tính do bề dày lớp đất chịu nén 
nhỏ hơn (trừ phương pháp lớn tương đương). 

 Độ lún từ kết quả mô phỏng theo mô hình Mohr-Coulomb và 
mô hình modified Cam clay có xét đến OCR có giá trị xấp xỉ nhau. 

Trong tính toán độ lún theo đường cong e-log(p) cần lưu ý giá 
trị pc ảnh hưởng đáng kể lên kết quả độ lún dự tính nên có thể gây 
sai số lớn trong kết quả. Ngoài ra, việc ước lượng giá trị pc phụ thuộc 
nhiều yếu tố như: cấp áp lực nén, vị trí chọn điểm uốn nên giá trị này 
có thể khác biệt và khó xác định chính xác. Phương pháp phân chia 
độ lún thành hai thành phần cho độ lún khác biệt không đáng kể so 
với các phương khác nên phù hợp sử dụng khi dự tính sự phân bố 
độ lún ở tâm và ở biên trong nền đắp (các phương pháp không ứng 
dụng được). 
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TÓM TẮT 
Việc phân tích, đánh giá và dự đoán các ứng xử nén của bê tông bằng phương pháp giải tích, mô phỏng số là một trong những điều cần thiết 
và quan trọng trong việc giảm thiểu nén thực nghiệm lên bê tông, giảm chi phí thí nghiệm và lượng bê tông thải ra môi trường. Từ các nghiên 
cứu của nhiều tác giả qua các năm đã đề xuất các mô hình ứng xử như Hognestad, CEB-FIP, Wee & Mansur, Almusallam…Tuy nhiên, các mô 
hình ứng xử theo phương pháp giải tích trên cho đường cong ứng xử quan hệ ứng suất – biến dạng chưa thực sự bám sát đường ứng xử thực 
nghiệm. Bài báo đề xuất sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) để dự đoán cường độ chịu nén của bê tông từ các thành phần cấp phối khác 
nhau thông qua bộ dữ liệu nén mẫu thực nghiệm. Giá trị cường độ ghi nhận sau quá trình xấp xỉ sẽ làm thông số đầu vào cho hàm mục tiêu 
LIT được bài báo đề xuất. Giải thuật tiến hóa di truyền (GA) được ứng dụng để tìm kiếm các hệ số tối ưu nhằm tối ưu hóa hàm ứng xử LIT, để 
đưa ra mô hình ứng xử cuối cùng. Nhằm đảm bảo đường cong dự đoán sau quá trình tối ưu là tin cậy, bài báo tiến hành đối chiếu kết quả dự 
đoán với 3 tổ mẫu thí nghiệm cho ra quan hệ ứng suất và biến dạng. Từ kết quả ghi nhận, đường cong ứng xử sau tối ưu đã bám sát đường 
ứng xử thử nghiệm với sai số thấp. Từ đó, hàm ứng xử được đề xuất đạt độ tin cậy cao. 
Từ khóa: Thí nghiệm nén mẫu bê tông, mô hình ứng xử, giải thuật di truyền, mạng nơ-ron nhân tạo, tối ưu hóa mô hình ứng xử. 
 
ABSTRACT  
Analysis, evaluation and prediction of compression behavior of concrete by analytial methods, numberial simulation is one of the essential 
and important things in minimizing experimental compression on concrete, reducing testing costs and the amount of concrete discharged 
into the environment. From the researches of many authors over the years have suggested behavioral models such as Hognestad, CEB-FIP, 
Wee & Mansur, Almusallam…However, above for the behavior curve of stress – strain relationship has not really followed the experimental 
behavior line. The study proposes to use artificial neural network (ANN) to predict compressive strength of concrete from different 
aggregate components through data set of 55 experimental compression samples. The compressives value recorded after the 
approximation process will be the input parameter for the proposed LIT target 
function. The genetic evolution algorithm (GA) is applied to find the optimal coefficients to optimize the LIT behavior function, to provide the 
final proposed behavioral model. In order to ensure that the prediction curve is reliable after the optimal process, the study compares the 
prediction results with 3 experimental sample groups to stress and strain relationships. From the recorded results, the postoptimal 
behavioral curve closely followed the test behavior curve with low error. From there, the proposed behavior function is highly reliable. 
Keywords: Uniaxial compression, behaviour model, genetic algorithms, artificial neural network, behaviour model optimization. 
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1. Giới thiệu 
Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng đô thị các dân 

cư, trung tâm thương mại…Vật liệu xây dựng chủ yếu cho các công 
trình là bê tông và bê tông cốt thép. Để đánh giá chất lượng bê tông 
sử dụng, mỗi xe cung cấp bê tông đều phải được lấy mẫu thực 
nghiệm. Do đó, lượng mẫu bê tông cần phải được thí nghiệm rất 
nhiều, dẫn đến tiến độ, chi phí và lượng bê tông thải ra làm ô nhiễm, 
mất mỹ quan đô thị là rất lớn. 

Với thời đại kỹ thuật số 4.0, trí tuệ nhân tạo được biết đến như 
một công cụ mạnh mẽ nhằm giải quyết các bài toán với khối lượng 
lớn, với tính nhanh chóng, chính xác và dự đoán cao. 

Từ thực tế đó, bài báo ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo (ANNs) để 
dự đoán giá trị cường độ chịu nén của bê tông với giá trị đầu vào là các 
thành phần cấp phối từ 55 bộ mẫu thí nghiệm thực nghiệm [1]. 

Qua tính toán giải tích các mô hình ứng xử theo nhiều tác giả đề 
xuất như Hognestad, CEB-FIP, Wee & Mansur, Almusallam & 
Alsayed…nhận thấy có sự sai lệch lớn về đường cong ứng xử thu 
được so với kết quả từ thí nghiệm thực nghiệm. Bài báo tiến hành 
đề xuất mô hình ứng xử LIT kết hợp với giải thuật tiến hóa di truyền 
(GA) nhằm đưa ra dự đoán về đường cong quan hệ ứng suất và biến 
dạng. Với giá trị đầu vào của hàm mục tiêu là cường độ chịu nén đã 
được mạng ANN xấp xỉ, bài báo đã đưa ra dự đoán về mối quan hệ 
ứng suất-biến dạng phù hợp với bê tông có cấp cường độ thường (

50 MPa ). Kết quả dự đoán được kiểm chứng với 3 bộ mẫu thí 

nghiệm DC01, DC02 tại [2] và TR03 tại [3]. Từ kết quả ghi nhận, 
đường cong ứng xử sau tối ưu đã bám sát đường ứng xử thực 
nghiệm với sai số thấp. Vì vậy, hàm ứng xử được đề xuất đạt độ tin 
cậy cao. 

2. Xây dựng hàm mục tiêu ứng xử 
Các mô hình ứng xử theo Hognestad, CEB – FIP, Wee & Mansur 

và Almusallam & Alsayed với giá trị đầu vào là cường độ chịu nén có 
thể xây dựng nên đường cong ứng xử và các thông số đầu ra như 
biến dạng lớn nhất và mô đun đàn hồi. Bài báo thực hiện tính toán 
giải tích các mô hình ứng xử trên, đánh giá các giá trị đầu ra, dạng 
đường cong ứng xử. Nhận thấy có sự sai lệch tương đối lớn từ các 
hàm giải tích cho trước, vì vậy hàm ứng xử LIT đề xuất được phát 
triển từ phương trình của Wee & Mansur và kết hợp với giải thuật 
tiến hóa di truyền (GA), nhằm tối ưu hóa kết quả đầu ra. 

Giá trị cường độ chịu nén của 2 tổ mẫu DC01, DC02 được ghi 
nhận làm thông số đầu vào tính toán [2]. 

Tính toán giải tích ứng xử theo Hognestad [4] 

 
Hình 1. Mô hình Hognestad cho quan hệ ứng xử 

Quan hệ ứng xử Hognestad: 
2

' 2 ci ci
ci co

co co

f
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Trong đó: 
1,8 'co
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f

E
   : biến dạng lớn nhất                           (2) 

12,680 460 'c coE f   : mô đun đàn hồi                                  (3) 

Bảng 1. Biến dạng lớn nhất và mô đun đàn hồi theo Hognestad 

Tổ mẫu  'cof MPa   ‰co   cE GPa  

DC01 18,482 1,571 21,182 
DC02 21,543 1,717 22,590 

 
Hình 2. Quan hệ ứng ứng xử_DC01 thực nghiệm & Hognestad 

 
Hình 3. Quan hệ ứng xử_DC02 thực nghiệm & Hognestad 
Tính toán giải tích ứng xử theo CEB-FIP [5] 

 
Hình 4. Mô hình CEB-FIP quan hệ ứng suất – biến dạng 

Quan hệ ứng xử CEB-FIP: 
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Bảng 2. Biến dạng lớn nhất và mô đun đàn hồi theo CEB-FIP 

Tổ mẫu  'cof MPa  k  ‰co   cE GPa  

DC01 18,482 2,598 1,729 26,451 
DC02 21,543 2,448 1,813 27,696 

 
Hình 5. Quan hệ ứng xử_ DC01 thực nghiệm & CEB-FIP 

 
Hình 6. Quan hệ ứng xử_ DC02 thực nghiệm & CEB-FIP 
Tính toán giải tích ứng xử theo Wee & Mansur [6] 

 
Hình 7. Mô hình Wee & Mansur ứng suất – biến dạng 

Quan hệ ứng xử Wee & Mansur:
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Bảng 3. Biến dạng lớn nhất và mô đun đàn hồi Wee & Mansur 

Tổ mẫu  'cof MPa     ‰co   cE GPa  

DC01 18,482 1,735 1,617 26,968 
DC02 21,543 1,824 1,680 28,381 

 
Hình 8. Quan hệ ứng xử_ DC01 thực nghiệm & Wee Mansur 

 
Hình 9. Quan hệ ứng xử_ DC02 thực nghiệm & Wee Mansur 
Tính toán giải tích ứng xử theo Almusallam & Alsayed [7] 

 
Hình 10. Mô hình Almusallam & Alsayed ứng xuất – biến dạng 
Quan hệ ứng xử Almusallam & Alsayed: 
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Bảng 4. Biến dạng lớn nhất và mô đun đàn hồi theo Almusallam 

Tổ mẫu  
'cof

MPa
 

1  
1f  n  ‰

co
 

 
1 cE E

GPa


 

DC01 18,482 1,3 13,6 1,2 2,55 21,173 
DC02 21,543 1,4 16,5 1,3 2,67 22,310 

 
Hình 11. Quan hệ ứng xử_DC01 thực nghiệm & Almusallam 

 
Hình 12. Quan hệ ứng xử_DC02 thực nghiệm & Almusallam 
Đánh giá phương pháp thực nghiệm và tính toán giải tích 

 
Hình 13. Quan hệ ứng xử_DC01 thực nghiệm & giải tích 

 
Hình 14. Quan hệ ứng xử_DC02 thực nghiệm & giải tích 
Nhận thấy, mô hình ứng xử theo Almusallam & Alsayed cho kết 

quả tính toán giải tích với thông số biến dạng lớn nhất gần với kết 
quả thực nghiệm. Với sai số mẫu DC01 và  DC02 tương ứng là 0,022 
và 0,039.  

Dựa vào đường cong quan hệ ứng xử hình 13 và 14, nhìn chung 
các mô hình ứng xử tính toán giải tích cho dạng đường cong giống 
với đường cong ứng xử thực nghiệm ở 1/3 giai đoạn đầu. Mô hình 
ứng xử theo Hognestad và CEB-FIP cho dạng biểu đồ sau đỉnh biến 
dạng có dạng gãy khúc và sai lệch lớn. Phương trình ứng xử theo 
Wee & Mansur cho dạng biểu đồ trước và sau đỉnh biến dạng khá 
tương đồng với kết quả thực nghiệm. 

Mô hình ứng xử LIT đề xuất 
Bài báo đề xuất mô hình ứng xử LIT, kết hợp giữa phương trình 

ứng xử theo Wee & Mansur và hàm biến dạng lớn nhất từ 
Almusallam & Alsayed. Phương trình và các điều kiện ràng buộc có 
dạng: 
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Hàm mục tiêu tối ưu đề xuất 
Mô hình ứng xử LIT có giá trị đường cong thay đổi vào tỷ số giữa biến dạng tương ứng 

ci và biến dạng lớn nhất 
co , hệ số nhánh  giữa 

mô đun tiếp tuyến và mô đun cát tuyến của đường cong. Bài báo đề xuất đặt các biến và tìm kiếm thông số
1 phụ thuộc vào tỷ số biến dạng 

và 
2  phụ thuộc vào tỷ số hệ số nhánh như sau: 
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Hàm ứng xử tối ưu (hàm thích nghi quần thể): _ _
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3. Dự đoán cường độ chịu nén 
Bài báo ghi nhận bộ dữ liệu nén mẫu thực nghiệm gồm 55 mẫu 

từ [1], tiến hành ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo ANN nhằm xây 
dựng mối quan hệ giữa cấp phối đầu vào và cường độ chịu nén làm 
đầu ra từ mạng. Mô hình mạng được xây dựng gồm 4 lớp đầu vào 
tương ứng với 4 thành phần cấp phối của bê tông và 1 lớp đầu ra 
của mạng là giá trị cường độ chịu nén mong muốn. 

Trong quá trình học máy, với bộ dữ liệu 55 mẫu ghi nhận, bài 
báo đề xuất sử dụng 70% “Train” (39 mẫu), 15%  Validation (8 mẫu), 
15% Test (8 mẫu). Các tổ mẫu được chọn ngẫu nhiên và không theo 
thứ tự. 
Bài toán được xây dựng với lớp ẩn giả định gồm 50 lớp, lớp ẩn sẽ 
được thay đổi qua nhiều lần khảo sát để tìm ra điểm hội tụ và giá trị 
sai số tối ưu. Lớp ẩn sẽ được huấn luyện bằng hàm “tansig” và lớp 
đầu ra thực hiện bằng hàm “pureline”. 
Kết quả được đánh giá dựa trên giá trị hồi quy R, đo lường mối quan 
hệ giữa đầu ra thu được và giá trị mong muốn. 

Lớp ẩn (50 lớp): 

- Hàm training: tansig

Đầu vào (4 lớp): Xi măng, nước, đá, cát

Đầu ra (target): cường độ

Đầu ra (1 lớp): 

- Cường độ chịu nén

- Hàm pureline

Đánh giá sai số,

độ hội tụ

Bộ dữ liệu 

thực nghiệm

(55 mẫu)

Cường độ chịu nén dự 

đoán ANN 

Hàm sim(net,input)

Quá trình học:

70% Train

15% Validation

15% Test

 
Lưu đồ 1. Dự đoán cường độ chịu nén từ thành phần cấp phối 
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Lưu đồ 2. Sơ đồ mạng ANN dự đoán cường độ chịu nén 

 
Hình 15. Biểu đồ biểu diễn sự hội tụ trong quá trình huấn luyện 

 
Hình 16. Giá trị đo lường mối tương quan đầu ra và mục tiêu 

 
Hình 17. Biểu đồ sai số giữa thực nghiệm và ANN dự đoán 
Nhận thấy, quá trình đào tạo được kết thúc sau 124 lần lặp với 

giá trị hiệu suất tốt nhất ghi nhận là 5,065. 
Hình 16, thể hiện giá trị hồi quy R, là giá trị đo lường mỗi quan 

hệ giữa đầu ra và mục tiêu mong muốn. Với giá trị 1R   thể hiện 
được mỗi quan hệ chặt chẽ với sai số thấp, và 0R  thể hiện mỗi 
quan hệ rời rạc với sai số đầu ra lớn. Kết quả sau quá trình huấn luyện 
với 0,98979R  thể hiện độ tin cậy đối với dữ liệu đầu ra. Hình 17, 

biểu diễn sai số giữa cường độ đầu ra của dữ liệu thực nghiệm và 
mạng ANN dự đoán. Giá trị sai số ghi nhận tương đối nhỏ và nằm 
trong giới hạn cho phép. 

Kết luận: Từ mạng nơ-ron ANN được xây dựng, có thể dự đoán 
giá trị cường độ chịu nén của bê tông với 1 cấp phối bất kỳ, từ đầu 
vào là các thành phần cấp phối, mạng nơ-ron nhân tạo ANN sẽ tìm 
và xấp xỉ phi tuyến dựa trên mối quan hệ đã xây dựng từ tập mẫu 
để cho ra cường độ chịu nén. Kết quả ghi nhận thể hiện tính chính 
xác và ứng dụng cao. 

4. Dự đoán đường cong ứng xử 
Bài báo dự đoán đường cong ứng xử 3 mẫu nén M1, M2, M3 với 

cường độ khác nhau trong bộ 55 mẫu nén, nhằm đánh giá hình 
dạng đường cong giữa mô hình ứng xử LIT đã đề xuất kết hợp giải 
thuật di truyền GA và các mô hình tính toán giải tích khác. 

Để kiểm chứng kết quả dự đoán là tin cậy, bài báo tiến hành đối 
chiếu kết quả dự đoán với 3 tổ mẫu thí nghiệm thực nghiệm được 
ghi nhận gồm DC01, DC02 tại [2] và TR03 tại [3]. 

Bảng 5. Thông số tối ưu và giá trị hàm thích nghi tìm kiếm 

Thông 
số  

'cof

MPa
 1  2  

fval

best
 

fval

mean
 

Mẫu 1 17,576 0,635 0,794 0,012 1,719 
Mẫu 2 30,571 0,604 0,698 0,206 4,121 
Mẫu 3 44,092 0,562 0,595 0,193 6,536 

Từ hàm thích nghi (22), tiến hành khởi tạo quần thể với 1500 lần 
tìm kiếm, sau quá trình lai tạo, đột biến…hệ số tối ưu 1 ; 2 và giá 

trị hàm thích nghi được ghi nhận tại bảng 5. 
Mẫu 1 

Hình 18. Quan hệ ứng xử mẫu M1 
giữa LIT & GA và giải tích 

Mẫu 2 

Hình 19. Quan hệ ứng xử mẫu M2 
giữa LIT & GA và giải tích 

Mẫu 3 

 

Hình 20. Quan hệ ứng xử mẫu M3 giữa LIT & GA và giải tích 
Qua quá trình khảo sát 3 mẫu bê tông có cường độ khác nhau 

với sự chênh lệch tương đối về thành phần cấp phối, nhận thấy sau 
quá trình tối ưu mô hình ứng xử đề xuất LIT đã cho được hình dạng 
đường cong phù hợp với dạng đường cong của bê tông có cấp 
cường độ thường qua các miền ứng xử. Để xác thực độ tin cậy từ 
hàm ứng xử tối ưu đã đề xuất, bài báo tiến hành đối chiếu với các 
mẫu thử thực nghiệm có gắn thiết bị đo quan hệ ứng suất và biến 
dạng (LVDTs). 

Thí nghiệm nén mẫu thực nghiệm 
Các mẫu bê tông được thực hiện với thành phần cốt liệu tại 

bảng 6, sử dụng xi măng Holcim PCB40, cốt liệu mịn (cát), cốt liệu 
thô (đá), sử dụng nước tinh khiết và các tiêu chi kỹ thuật theo TCVN 
4506-2012. Mẫu bê tông được thí nghiệm có dạng hình trụ, kích 
thước 150x300 (mm), được thí nghiệm nén mẫu theo tiêu chuẩn 
ASTM C469. 
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Bảng 6. Tỷ lệ cốt liệu trong thực nghiệm của tổ mẫu (kg/m3) 
Mẫu Xi măng Cốt liệu mịn Cốt liệu thô Nước 

DC01 385 668 1182 201 
DC02 437 625 1170 201 
TR03 400 660 1310 200 

Dự đoán cường độ chịu nén từ tổ mẫu thí nghiệm 
Với mô hình mạng được xây dựng có tên là:  network1 
Giá trị đầu vào cho mẫu DC01: 
 Input_Exp_DC01 = [385 201 1182 668] 
Giá trị đầu vào cho mẫu DC02:  
Input_Exp_DC02 = [437 201 1170 625] 
Giá trị đầu vào cho mẫu TR03:  
Input_Exp_TR03 = [400 200 1310 660] 
Giá trị đầu ra cho mẫu DC01: 
Output_ANN_DC01=sim(network1,Input_Exp_DC01)=18,482 
Giá trị đầu ra cho mẫu DC02: 
Output_ANN_DC02=sim(network1,Input_Exp_DC02)=21,543 
Giá trị đầu ra cho mẫu TR03: 
Output_ANN_TR03=sim(network1,Input_Exp_TR03)=32,271 
Bảng 7. Cường độ chịu nén giữa thực nghiệm và ANN dự đoán 

' ( )cof MPa  DC01 DC02 TR03 

Thực nghiệm 18,33 21,43 32,33 
ANN dự đoán 18,482 21,543 32,271 

Sai số 0,152 0,113 0,059 
Giá trị cường độ chịu nén được dự đoán từ mạng nơ-ron nhân 

tạo ANN và kết quả nén mẫu thực nghiệm có sai số rất nhỏ. Vậy nên 
kết quả dự đoán cho giá trị với độ tin cậy cao. 

Dự đoán đường cong ứng xử từ tổ mẫu thí nghiệm 
Bảng 8. Giá trị thông số tối ưu của các tổ mẫu qua tìm kiếm 

Hệ số 
1  Hệ số 

2  

DC01 DC02 TR03 DC01 DC02 TR03 
0,633 0,628 0,599 0,788 0,765 0,685 

 
Hình 21. Quan hệ ứng xử_DC01 thực nghiệm & LIT – GA 

 
Hình 22. Quan hệ ứng xử_DC02 thực nghiệm & LIT – GA 

 
Hình 23. Quan hệ ứng xử_TR03 thực nghiệm & LIT – GA 
Nhận xét: Thay các giá trị cường độ và hệ số tối ưu tương ứng 

của các tổ mẫu vào hàm ứng xử (21), tăng dần đều giá trị biến dạng 
để thu được giá trị ứng suất tương ứng. 

Dựa vào dạng đường cong ứng xử hình 21, 22 và 23, nhận thấy 
đường cong đề xuất có hình dạng sau tối ưu đã bám sát đường cong 
thực nghiệm ở cả các giai đoạn gồm: từ giai đoạn ban đầu đến giai 
đoạn tuyến tính, phát triển lên giai đoạn phi tuyến và sau khi ứng 
suất đạt trạng thái cực hạn dẫn đến sự xuất hiện của vết nứt và phá 
hủy mẫu. 

5. Kết luận 
Việc ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo ANN dự đoán giá trị 

cường độ chịu nén từ các thành phần cấp phối đã cho kết quả xấp 
xỉ có độ sai số nhỏ so với kết quả từ thí nghiệm thực nghiệm. 

Với mô hình ứng xử LIT được đề xuất, việc ứng dụng giải thuật 
tiến hóa di truyền GA nhằm tìm kiếm hàm ứng xử tối ưu từ mô hình 
giải tích cho trước, bằng cách đặt vào mô hình này các hệ số tối ưu 
và đánh giá tổng sai số toàn miền. Kết quả thu được là đáng tin cậy, 
thể hiện ở dạng đường cong sau tối ưu đã bám sát đường cong thực 
nghiệm khi được kiểm chứng qua 3 mẫu thử. 

Từ kết quả ghi nhận, với 1 cấp phối bê tông bất kỳ có thể dự 
đoán ra được giá trị cường độ, biến dạng lớn nhất, mô đun đàn hồi 
và dạng đường cong với sai số nhỏ nhất đạt độ tin cậy cao. Mà 
không cần phải nén nhiều mẫu bê tông với cấp phối liên quan, đem 
lại nhiều lợi ích về kinh tế và môi trường trong quá trình đánh giá, 
kiểm định. 
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Ảnh hưởng của một số phế phẩm công nghiệp 
đến cường độ chịu nén của bê tông Geopolymer 
Effects of some industrial wastes on compression strength of geopolymer concrete  
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TÓM TẮT 
Bài báo này trình bày nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của một số phế phẩm công nghiệp như bùn đỏ, xỉ thép và xúc tác thải dầu khí 
đến cường độ chịu nén của bê tông geopolymer. Bài báo đồng thời trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố như thời gian dưỡng hộ 
nhiệt, nồng độ dung dịch NaOH và tỷ lệ sodium silicat/sodium hydroxit đến khả năng chịu nén của bê tông geopolymer sử dụng phế phẩm 
công nghiệp. Kết quả thực nghiệm cho thấy, bùn đỏ và xỉ thép, khi thay thế một phần tro bay, làm giảm khả năng chịu nén của bê tông 
geopolymer. Trong khi đó xúc tác thải dầu khí có tác dụng ngược lại làm tăng khả năng chịu nén của vật liệu geopolymer. 
Từ khóa: Bê tông geopolymer, Tro bay, Bùn đỏ, Xỉ thép,  Xúc tác thải dầu khí.  

ABSTRACT 
The paper presents experimental research on the effects of some industrial wastes such as red mud (RM), steel slag (StS) and residue 
fluid catalytic cracking (RFCC) on the compressive strength of geopolymer concrete. This study also focuses on the influence of factors 
such as heat curing time, concentration of NaOH solution and the sodium silicate/sodium hydroxide ratio (SS/SH) on the compressive 
resistance of geopolymer concrete using industrial wastes. Experimental results show that red mud and steel slag, when partially replacing 
fly ash, reduces the compressive strength of geopolymer concrete. Meanwhile, RFCC has the opposite effect to increase the compressive 
capacity of the geopolymer material. 
Keywords: Geopolymer concrete, Fly ash, Red mud, Steel slag,  Residue fluid catalytic cracking (RFCC). 

1. Giới thiệu 
Ngày nay, ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, quá trình 

công nghiệp hóa vẫn đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và quy 
mô ngày càng đồ sộ. Bên cạnh những lợi ích kinh tế mang lại cho đời 
sống xã hội, rất nhiều ngành công nghiệp còn tận dụng tài nguyên thiên 
nhiên và thải ra các phế phẩm gây ô nhiễm môi trường. Một số ví dụ 
như, ngành công nghiệp xi măng khai thác đá vôi, đất sét và phát thải 
khí CO2 trong quá trình nung clinker; Công nghiệp nhiệt điện phát thải 
CO2 và tro bay; Ngành khai thác bauxite xả thải bùn đỏ ra môi trường; 
Công nghiệp luyện thép xả thải phế phẩm xỉ thép; cũng như RFCC là 
phế phẩm của ngành công nghiệp hóa dầu,… 

Để giảm thiểu xả thải trực tiếp các phế phẩm công nghiệp ra môi 
trường rất nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã được thực hiện 
nhằm tận dụng nguồn phế phẩm này làm nguyên liệu cho nhiều dạng 
sản phẩm khác nhau. Trong số các sản phẩm tận dụng phế phẩm công 
nghiệp đó, bê tông geopolymer gốc tro bay đã được nghiên cứu từ khá 
lâu và được áp dụng ở nhiều dạng công trình trên thế giới [1-3]. Rất 

nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã minh chứng cho tính tương 
đồng và có phần vượt trội hơn của bê tông geopolymer khi so sánh với 
bê tông xi măng truyền thống về khả năng chịu nén, khả năng chịu kéo, 
tính chống thấm, chống ăn mòn, khả năng ứng dụng vào cấu kiện xây 
dựng,…[4-19].  

Tiếp tục xu hướng tận dụng các phế phẩm công nghiệp vào sản 
xuất bê tông, nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát ảnh hưởng của 
các dạng phế phẩm phổ biến trong nước như bùn đỏ, xỉ thép và RFCC 
đến khả năng chịu nén của bê tông geopolymer. Nghiên cứu được thực 
hiện cho việc thay thế một phần tro bay bằng từng phế phẩm riêng lẽ 
và thay thế một phần tro bay bằng hổn hợp của các cặp đôi phế phẩm 
để khảo sát ảnh hưởng của chúng đến cường độ bê tông geopolymer 
cũng như tính khả thi của việc ứng dụng các phế phẩm này vào thực tế 
sản xuất các sản phẩm bê tông geopolymer. Phạm vi nghiên cứu được 
giới hạn ở khảo sát khả năng chịu nén của các cấp phối vật liệu.      

2. Nguyên vật liệu và cấp phối thí nghiệm 

nNgày nhận bài: 5/02/2021 nNgày sửa bài: 23/03/2021 nNgày chấp nhận đăng: 7/04/2021
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Nguyên vật liệu cơ bản dùng để chế tạo bê tông geopolymer bao 
gồm cốt liệu nhỏ (cát), cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi,…), tro bay và dung dịch 
hoạt hóa (Na2SiO3 + NaOH). Nghiên cứu này sử dụng thêm các nguyên 
liệu tái chế từ chất thải công nghiệp như: bùn đỏ, xỉ thép, và xúc tác thải 
dầu khí (RFCC) để thay thế một phần tro bay trong các cấp phối và 
nghiên cứu ảnh hưởng của các chất này đến cường độ chịu nén của bê 
tông geopolymer. 

2.1. Cốt liệu 
Cốt liệu lớn sử dụng đá dăm được khai thác từ mỏ đá Tân Đông Hiệp, 

xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, Bình Dương. Đá dăm đa số có dạng khối 
cầu, ít hạt dẹt và ít góc cạnh. Cỡ hạt đá lớn nhất Dmax = 20 mm, khối 
lượng riêng 2700 kg/cm3, khối lượng thể tích 1510 kg/cm3

 và các tính 
chất cơ lý thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 7570:2006 về cốt liệu 
cho bê tông và vữa [20].  

Cốt liệu nhỏ sử dụng cát sông đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 
7570:2006 [20]. Để loại bỏ các tạp chất, cát được rửa sạch và sấy khô 
trước khi được sử dụng trong thí nghiệm. Cát có môdul độ lớn là Mdl = 
2.1 và lượng sót sàng tích lũy A0.63 = 21.95% thuộc cát hạt trung bình – 
nhỏ. Kết quả thí nghiệm cho thấy cát có khối lượng riêng 2610 kg/m3 và 
khối lượng thể tích 1450 kg/m3. 

2.2. Dung dịch hoạt hóa 
Dung dịch hoạt hóa để phản ứng tạo chất kết dính là hỗn hợp của 

thủy tinh lỏng Na2SiO3 (sodium silicate – SS) và kiềm NaOH (sodium 
hydroxit – SH). Thủy tinh lỏng là dung dịch màu trắng sệt có tổng hàm 
lượng Na2O và SiO2 dao động từ 36% đến 38%, tỷ trọng 1.42 g/ml. Dung 
dịch sodium hydroxit được pha chế từ Na2O ở dạng vảy rắn, màu trắng 
đục, độ tinh khiết trên 90%, khối lượng riêng 2130 kg/m3. Nghiên cứu 
này thực hiện với nồng độ dung dịch NaOH 14 mol và 16 mol. Bên cạnh 
đó, nước sử dụng để pha chế dung dịch và nhào trộn bê tông là nước 
thủy cục, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn TCVN 4560:2012 [21] về nước cho 
bê tông và vữa. 

2.3. Phế phẩm công nghiệp dùng trong thành phần chất kết dính 
Tro bay sử dụng trong thí nghiệm là tro bay loại F, có hàm lượng 

CaO thấp hơn 6%, theo tiêu chuẩn ASTM C618 [22]. Hàm lượng các oxit 
trong tro bay được trình bày trong Bảng 1. Thành phần chủ yếu của tro 
bay là SiO2 (chiếm 51.7%) và Al2O3 (chiếm 31.9%), lượng mất khu nung 
khá cao ở mức 9.63%.  

Nguyên liệu bùn đỏ sử dụng trong nghiên cứu này được lấy từ nhà 
máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng 
tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Bùn đỏ nguyên 
liệu ở dạng khô và có thành phần hóa học được trình bày trong Bảng 1. 
Hai thành phần khoáng chủ yếu có trong bùn đỏ là Al2O3 và Fe2O3 
(chiếm 63.95%) lượng mất khu nung rất cao ở mức 20.33%. 

Xỉ thép dạng bột mịn được lấy từ các nhà máy luyện thép ở khu công 
nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thành phần 
khoáng chủ yếu trong xỉ thép bao gồm SiO2, Fe2O3 và CaO (chiếm đến 
72.65% khối lượng hỗn hợp, Bảng 1). 

Phế phẩm xúc tác dầu khí sử dụng trong thí nghiệm được thu thập 
từ nhà máy lọc dầu Dung Quất, có thành phần hạt trung bình từ 60-88 
μm. RFCC được cấu thành chủ yếu từ 2 thành phần khoáng SiO2 và Al2O3 
(chiếm đến 94% khối lượng hỗn hợp) 

2.4. Cấp phối, dưỡng hộ nhiệt và thí nghiệm cường độ chịu nén của 
bê tông geopolymer 

Bảng 7 trình bày thành phần cấp phối cho 1m3 bê tông Geopolymer 
dùng trong các thí nghiệm. Nhóm cấp phối A (từ A1 đến A8) sử dụng 100% 
tro bay trong thành phần chất kết dính như bê tông geopolymer thông 
thường, các cấp phối này dùng để thí nghiệm số liệu cơ sở đối chứng cho 
các thí nghiệm còn lại. Nhóm cấp phối B sử dụng 20% bùn đỏ thay thế cho 
tro bay trong hổn hợp. Nhóm cấp phối C sử dụng 20% xỉ thép kết hợp với 
80% tro bay và nhóm cấp phối D thay thế 20% tro bay bằng chất thải RFCC 
dầu khí. Bên cạnh đó nghiên cứu còn thực hiện cho các nhóm cấp phối kết 
hợp 60% tro bay, 20% bùn đỏ, 20% xỉ thép (nhóm cấp phối E) và 60% tro 
bay, 20% xỉ thép, 20% RFCC (nhóm cấp phối F).  

Bê tông geopolymer thí nghiệm được chế tạo dạng mẫu trụ kích 
thước D x H = 100 x 200 mm. Bê tông geopolymer sau khi đúc mẫu được 

tĩnh định trong điều kiện nhiệt độ phòng trong vòng 24 giờ sau đó được 
dưỡng hộ nhiệt ở nhiệt đô 90oC trong thời gian 8 giờ hoặc 12 giờ.  Mẫu 
bê tông geopolymer thành phẩm sau đó được thí nghiệm xác định 
cường độ chịu nén bằng thiết bị nén Matest tại Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 3118:1993 
về phương pháp xác định cường độ nén [23]. 

Hình 1: Mẫu bê tông geopolymer và thí nghiệm cường độ chịu nén. 
3. Kết quả thực nghiệm 
3.1. Ảnh hưởng của thời gian dưỡng hộ nhiệt đến cường độ chịu

nén của bê tông Geopolymer sử dụng phế phẩm công nghiệp 
Hình 2 trình bày so sánh khả năng chịu nén của các mẫu bê tông 

geopolymer khi được dưỡng hộ nhiệt trong 8 giờ và 12 giờ.  Kết quả thực 
nghiệm cho thấy, tất cả các mẫu dưỡng hộ trong 12 giờ đều cho cường độ 
chịu nén tốt hơn mẫu dưỡng hộ nhiệt trong 8 giờ, chênh lệch cường độ ghi 
nhận từ 4% đến 29% (chênh lệch trung bình 12%). Có thể nhận thấy, khi 
tăng thời gian dưỡng hộ, nhiệt lượng được cung cấp nhiều hơn cho quá 
trình geopolymer hóa tạo chất kết dính, phản ứng trùng ngưng polymer xảy 
ra triệt để hơn từ đó làm tăng cường độ của bê tông geopolymer. Bên cạnh 
đó, thời gian dưỡng hộ nhiệt lâu hơn cũng làm cho lượng hơi nước (sinh ra 
từ phản ứng trùng ngưng polymer) được thoát ra khỏi mẫu nhiều hơn, cùng 
với sự tự sắp xếp lại cấu trúc làm cho mẫu bê tông geopolymer được đặc 
chắc hơn và gia tăng cường độ. 

Tuy nhiên, thống kê từ thí nghiệm cho thấy sau 8 giờ dưỡng hộ 
nhiệt, trên 70% số mẫu thí nghiệm đạt trên 90% cường độ so với dưỡng 
hộ nhiệt 12 giờ. Điều này một lần nữa khẳng định, phản ứng 
geopolymer hóa tạo chất kết dính và cường độ của bê tông geopolymer 
phát triển nhanh ở giai đoạn dưỡng hộ nhiệt ban đầu và cường độ tăng 
chậm dần về sau, kết quả này tương đồng với những nhận định đã được 
chỉ ra trong một số nghiên cứu của Krishnan [24], Rangan [25] và một số 
nghiên cứu khác. Trên quan điểm tối ưu chi phí sản xuất, ta có thể lựa 
chọn thời gian dưỡng hộ nhiệt 8 giờ là phù hợp. 

Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy khi có sự hiện diện 20% bùn đỏ 
thay thế tro bay (nhóm cấp phối B và E), sự chênh lệch cường độ chịu 
nén giữa dưỡng hộ nhiệt 8 giờ và 12 giờ là lớn nhất, từ 16% đến 29% 
(chênh lệch trung bình 21%). Điều này có nghĩa, phế phẩm bùn đỏ khi 
thay thế một phần tro bay làm giảm tốc độ phản ứng geopolymer hóa 
và làm chậm quá trình gia tăng cường độ của bê tông geopolymer. Hơn 
nữa thời gian dưỡng hộ nhiệt 8 giờ là không đủ để cung cấp nhiệt lượng 
cho loại bê tông này đạt cường độ mong muốn.  

Ở chiều hướng ngược lại, khi có sự hiện diện của 20% RFCC thay thế tro 
bay trong hỗn hợp (nhóm cấp phối D và F), cường độ chịu nén của mẫu 
dưỡng hộ nhiệt 8 giờ đạt từ 89% đến 96% cường độ chịu nén của mẫu 
dưỡng hộ nhiệt 12 giờ. Kết quả thực nghiệm này chỉ ra rằng RFCC làm tăng 
tốc độ phản ứng geopolymer hóa tạo cường độ cho bê tông geopolymer.  

Hai xu hướng tăng giảm tốc độ đông rắn của bê tông geopolymer 
như trên có thể được giải thích thông qua thành phần khoáng của 2 loại 
phế phẩm. Ta dễ dàng nhận thấy trong RFCC có chứa 55% SiO2 và 39% 
Al2O3 (Bảng 1), hàm lượng SiO2 và Al2O3 trong RFCC còn cao hơn cả trong 
tro bay, đây là tác nhân chính của phản ứng trùng ngưng polymer tạo 
cường độ vật liệu. Ngược lại, bùn đỏ chỉ chứa 8.47% hàm lượng SiO2, 
thấp hơn từ 6.1 đến 6.5 lần lượng SiO2 có trong tro bay hoặc FRCC, điều 
này dẫn đến sự giảm tốc độ đông rắn và giảm cường độ chịu nén của 
bê tông geopolymer khi bùn đỏ được thêm vào hổn hợp.         
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Bảng 1: Thành phần hóa học của các phế phẩm công nghiệp dùng trong nghiên cứu (%). 
Oxit SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O và Na2O MgO SO3 TiO2 Mất khi nung 

Tro bay 51.7 31.9 3.48 1.21 1.02 0.81 0.25 - 9.63
Bùn đỏ 8.47 27.67 36.28 0.06 0.02 0.05 0.22 5.39 20.33
Xỉ thép 23.11 12.52 22.55 26.99 4.93 3.77 0.30 - 5.83
RFCC 55 39 0.38 0.5 0.21 - <1 - -

Hình 2: Ảnh hưởng của thời gian dưỡng hộ nhiệt đến cường độ chịu nén của bê tông Geopolymer. 
3.2. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch NaOH và tỷ lệ SS/SH đến cường 

độ chịu nén của bê tông Geopolymer sử dụng phế phẩm công nghiệp 
Hình 3 trình bày sự thay đổi cường độ chịu nén của các nhóm cấp 

phối bê tông geopolymer khi thay đổi nồng độ dung dịch sodium 
hydroxit từ 14 mol lên 16 mol. Tổng quan số liệu thí nghiệm có thể chỉ 
ra rằng, khi tăng nồng độ dung dịch NaOH cường độ chịu nén của bê 
tông geopolymer đều tăng ở tất cả các nhóm cấp phối từ 2% đến 16%. 
Đây là xu hướng tăng khá rõ ràng và có thể tiên lượng trước khi thực 
hiện thí nghiệm. Tăng nồng độ mol của dung dịch NaOH nghĩa là tăng 

hàm lượng kiềm trong hỗn hợp, làm cho phản ứng geopolymer hóa của 
hỗn hợp được xảy ra triệt để hơn từ đó gia tăng cường độ.  

Thống kê kết quả thực nghiệm cũng cho thấy 88% số cấp phối bê 
tông geopolymer sử dụng dung dịch NaOH nồng độ 14 mol đạt từ 85% 
đến 98% cường độ so với các cấp phối bê tông sử dụng NaOH nồng độ 
16 mol. Điều này chỉ ra rằng, tăng nồng độ dung dịch sodium hydroxit 
không phải là giải pháp tốt để gia tăng cường độ cho bê tông 
geopolymer. 

A1.A2 B1.B2 C1.C2 D1.D2 E1.E2 F1.F2

8h 20.57 15.26 19.02 27.63 17.72 24.30

12h 24.10 17.97 20.43 30.77 21.29 26.60
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a) NaOH 14mol, SS/SH = 2

A3.A4 B3.B4 C3.C4 D3.D4 E3.E4 F3.F4

8h 23.77 17.09 19.96 30.09 19.13 26.20

12h 26.12 19.78 21.63 32.81 24.55 28.90
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b) NaOH 14mol, SS/SH = 3

A5.A6 B5.B6 C5.C6 D5.D6 E5.E6 F5.F6

8h 22.91 16.35 19.37 29.49 18.68 25.80

12h 25.51 19.15 21.12 32.22 24.15 28.60
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c) NaOH 16mol, SS/SH = 2

A7.A8 B7.B8 C7.C8 D7.D8 E7.E8 F7.F8

8h 27.64 20.99 22.51 33.32 25.19 28.50

12h 29.58 22.84 24.48 35.02 26.31 31.70
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d) NaOH 16mol, SS/SH = 3

A1.A5 B1.B5 C1.C5 D1.D5 E1.E5 F1.F5

14mol 20.57 15.26 19.02 27.63 17.72 24.30

16mol 22.91 16.35 19.37 29.49 18.68 25.80
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a) Dưỡng hộ nhiệt 8h, SS/SH = 2

A3.A7 B3.B7 C3.C7 D3.D7 E3.E7 F3.F7

14mol 23.77 17.09 19.96 30.09 19.13 26.20

16mol 27.64 20.99 22.51 33.32 25.19 28.50
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b) Dưỡng hộ nhiệt 8h, SS/SH = 3
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Hình 3: Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch NaOH đến cường độ chịu nén của bê tông Geopolymer. 
Sự gia tăng cường độ chịu nén của bê tông geopolymer khi thay đổi 

nồng độ dung dịch NaOH từ 14 mol lên 16 mol khá tương đồng giữa các 
cấp phối sử dụng hoàn toàn tro bay và các cấp phối có phế phẩm công 
nghiệp thay thế một phần tro bay.  Điều này cho thấy các phế phẩm 
công nghiệp có ít ảnh hưởng đến cường độ chịu nén của bê tông 
geopolymer khi thay đổi nồng độ dung dịch NaOH. 

Khi tỷ lệ SS/SH thấp chênh lệch cường độ chịu nén của bê tông 
geopolymer dùng NaOH 14 mol và 16 mol khá ít với giá trị chênh lệch 
trung bình 7% (Hình 3a, c). Ngược lại khi tăng tỷ lệ SS/SH lên thành 3, thì 
sự chênh lệch cường độ nén giữa các mẫu có NaOH 14 mol và 16 mol 
trung bình là 14% (Hình 3b, d). Điều này có thể giải thích do khi tăng tỷ 
lệ SS/SH thì hàm lượng SiO2 được gia tăng, lượng SiO2 là thành phần 
quan trọng tạo cường độ cho chất kết dính geopolymer.      

Ảnh hưởng của tỷ lệ hoạt chất trong dung dịch hoạt hóa (sodium 
silicat/sodium hydroxit) đến sự phát triển cường độ của bê tông 
geopolymer được trình bày trong Hình 4. Trong nghiên cứu này, 2 cấp 

tỷ lệ SS/SH bằng 2 và 3 được sử dụng để so sánh sự khác biệt về cường 
độ của bê tông geopolymer. Tổng quan kết quả thí nghiệm cho thấy, 
khi tăng tỷ lệ SS/SH thêm 50%, cường độ chịu nén của tất cả các nhóm 
cấp phối đều tăng, chênh lệch ghi nhận từ 5% đến 35% (giá trị trung 
bình 13%). Xu hướng tăng này có thể được giải thích khi tăng tỷ lệ SS/SH 
thì hàm lượng SiO2 trong dung dịch hoạt hóa được tăng lên, lượng SiO2  
tăng làm tăng số lượng phản ứng geopolymer hóa tạo chất kết dính, từ 
đó làm tăng độ đặc chắc và tăng cường độ của vật liệu. 

Khi nồng độ dung dịch NaOH là 14 mol, sự chênh lệch cường độ nén của 
bê tông có SS/SH=2 và bê tông có SS/SH=3 là khá nhỏ, từ 5% đến 16%, chênh 
lệch trung bình 9%. Ngược lại khi nồng độ dung dịch NaOH là 16 mol, chênh 
lệch cường độ nén là khá lớn từ 9% đến 35%, chênh lệch trung bình 17%. Kết 
quả thực nghiệm này một lần nữa khẳng định vai trò của NaOH trong hỗn hợp 
bê tông geopolymer, khi tăng nồng độ mol của dung dịch NaOH, hàm lượng 
chất kiềm này được tăng lên, từ đó thúc đẩy quá trình geopolymer hóa diễn ra 
triệt để hơn từ đó làm gia tăng cường độ của vật liệu.    

   
Hình 4: Ảnh hưởng của tỷ lệ SS/SH đến cường độ chịu nén của bê tông Geopolymer. 

A2.A6 B2.B6 C2.C6 D2.D6 E2.E6 F2.F6

14mol 24.10 17.97 20.43 30.77 21.29 26.60

16mol 25.51 19.15 21.12 32.22 24.15 28.60
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c) Dưỡng hộ nhiệt 12h, SS/SH = 2

A4.A8 B4.B8 C4.C8 D4.D8 E4.E8 F4.F8

14mol 26.12 19.78 21.63 32.81 24.55 28.90

16mol 29.58 22.84 24.48 35.02 26.31 31.70
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d) Dưỡng hộ nhiệt 12h, SS/SH = 3

A1.A3 B1.B3 C1.C3 D1.D3 E1.E3 F1.F3

SS/SH=2 20.57 15.26 19.02 27.63 17.72 24.30

SS/SH=3 23.77 17.09 19.96 30.09 19.13 26.20
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a) Dưỡng hộ nhiệt 8h, NaOH 14mol

A2.A4 B2.B4 C2.C4 D2.D4 E2.E4 F2.F4

SS/SH=2 24.10 17.97 20.43 30.77 21.29 26.60

SS/SH=3 26.12 19.78 21.63 32.81 24.55 28.90
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b) Dưỡng hộ nhiệt 12h, NaOH 14mol

A5.A7 B5.B7 C5.C7 D5.D7 E5.E7 F5.F7

SS/SH=2 22.91 16.35 19.37 29.49 18.68 25.80

SS/SH=3 27.64 20.99 22.51 33.32 25.19 28.50
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c) Dưỡng hộ nhiệt 8h, NaOH 16mol

A6.A8 B6.B8 C6.C8 D6.D8 E6.E8 F6.F8

SS/SH=2 25.51 19.15 21.12 32.22 24.15 28.60

SS/SH=3 29.58 22.84 24.48 35.02 26.31 31.70
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d) Dưỡng hộ nhiệt 12h, NaOH 16mol
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Bảng 2: Thành phần cấp phối cho 1m3 bê tông Geopolymer thí nghiệm 

Cấp 

phối 
Mô tả 

Tro bay 

FA 

(kg) 

Bùn đỏ 

RM 

(kg) 

Xỉ thép 

StS  

(kg) 

RFCC dầu 

khí  

(kg)  

SH 

14 Mol  

(kg) 

SH 

16 Mol 

(kg) 

SS 

(kg) 
SS/SH 

Thời gian 

dưỡng hộ 

(giờ) 

A1 

100% FA 

418    86.67  173.33 2 8 

A2 418    86.67  173.33 2 12 

A3 418    65  195 3 8 

A4 418    65  195 3 12 

A5 418     86.67 173.33 2 8 

A6 418     86.67 173.33 2 12 

A7 418     65 195 3 8 

A8 418     65 195 3 12 

B1 

80% FA 

+ 

20% RM 

334.4 83.6   86.67  173.33 2 8 

B2 334.4 83.6   86.67  173.33 2 12 

B3 334.4 83.6   65  195 3 8 

B4 334.4 83.6   65  195 3 12 

B5 334.4 83.6    86.67 173.33 2 8 

B6 334.4 83.6    86.67 173.33 2 12 

B7 334.4 83.6    65 195 3 8 

B8 334.4 83.6    65 195 3 12 

C1 

80% FA 

+ 

20% StS 

334.4  83.6  86.67  173.33 2 8 

C2 334.4  83.6  86.67  173.33 2 12 

C3 334.4  83.6  65  195 3 8 

C4 334.4  83.6  65  195 3 12 

C5 334.4  83.6   86.67 173.33 2 8 

C6 334.4  83.6   86.67 173.33 2 12 

C7 334.4  83.6   65 195 3 8 

C8 334.4  83.6   65 195 3 12 

D1 

80% FA 

+ 

20% RFCC 

334.4   83.6 86.67  173.33 2 8 

D2 334.4   83.6 86.67  173.33 2 12 

D3 334.4   83.6 65  195 3 8 

D4 334.4   83.6 65  195 3 12 

D5 334.4   83.6  86.67 173.33 2 8 

D6 334.4   83.6  86.67 173.33 2 12 

D7 334.4   83.6  65 195 3 8 

D8 334.4   83.6  65 195 3 12 

E1 

60% FA 

+ 

20% RM 

+ 

20% StS 

250.8 83.6 83.6  86.67  173.33 2 8 

E2 250.8 83.6 83.6  86.67  173.33 2 12 

E3 250.8 83.6 83.6  65  195 3 8 

E4 250.8 83.6 83.6  65  195 3 12 

E5 250.8 83.6 83.6   86.67 173.33 2 8 

E6 250.8 83.6 83.6   86.67 173.33 2 12 

E7 250.8 83.6 83.6   65 195 3 8 

E8 250.8 83.6 83.6   65 195 3 12 

F1 

60% FA 

+ 

20% StS 

+ 

20% RFCC 

250.8  83.6 83.6 86.67  173.33 2 8 

F2 250.8  83.6 83.6 86.67  173.33 2 12 

F3 250.8  83.6 83.6 65  195 3 8 

F4 250.8  83.6 83.6 65  195 3 12 

F5 250.8  83.6 83.6  86.67 173.33 2 8 

F6 250.8  83.6 83.6  86.67 173.33 2 12 

F7 250.8  83.6 83.6  65 195 3 8 

F8 250.8  83.6 83.6  65 195 3 12 
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3.3. Ảnh hưởng của phế phầm công nghiệp đến cường độ chịu 
nén của bê tông Geopolymer 

Hình 5 trình bày kết quả cường độ chịu nén của các cấp phối bê 
tông geopolymer và ảnh hưởng của các phế phẩm công nghiệp đến 
khả năng chịu nén của vật liệu. Kết quả thực nghiệm cho thấy, khi 
sử dụng 100% tro bay làm chất kết dính, cường độ bê tông 
geopolymer đạt thấp nhất 20.57 MPa (khi nồng độ dung dịch NaOH 
14 mol, SS/SH = 2 và dưỡng hộ nhiệt trong 8 giờ). Cường độ chịu 
nén tăng lên cao nhất 1.44 lần (thành 29.58 MPa) khi nồng độ dung 
dịch NaOH tăng 1.14 lần (thành16 mol) kết hợp với tỷ lệ SS/SH tăng 
50% (thành SS/SH = 3) và thời gian dưỡng hộ tăng 50% thành 12 giờ. 
Sự gia tăng cường độ chịu nén của bê tông geopolymer tỷ lệ thuận 
với sự gia tăng các nhân tố nồng độ dung dịch NaOH, tỷ lệ SS/SH và 
thời gian dưỡng hộ nhiệt, xu hướng phát triển cường độ này đã được 
thảo luận và giải thích ở các mục nội dung bên trên.   

Khi thay thế 20% tro bay bằng phế phẩm bùn đỏ (nhóm cấp phối 
B), cường độ chịu nén của tất cả các cấp phối bê tông geopolymer 

đều giảm từ  22.78% đến 28.61%, giá trị giảm cường độ trung bình 
25.51%. Bùn đỏ cũng là tác nhân làm giảm cường độ bê tông 
geopolymer nhiều nhất so với các phế phẩm khác trong nghiên cứu 
này. Nguyên nhân gây ra sự giảm cường độ là do trong bùn đỏ chỉ 
chứa 8.47% SiO2 (hàm lượng SiO2 kém hơn trong tro bay và RFCC từ 
6.1 đến 6.5 lần) là một trong số các khoáng chất quan trọng tạo 
cường độ của chất kết dính geopolymer.  

Khi thay thế 20% bột xỉ thép vào tro bay (nhóm cấp phối C), 
cường độ các cấp phối bê tông geopolymer đạt từ 81.44% đến 
92.44% so với bê tông geopolymer sử dụng 100% tro bay, giá trị 
giảm cường độ trung bình của toàn bộ các mẫu thí nghiệm là 
15.56%. Tuy có làm giảm cường độ của bê tông geopolymer, do 
trong bột xỉ thép chỉ chứa 23.11% SiO2 so với 51.7% SiO2 trong tro 
bay, nhưng sự giảm cường độ cũng ít hơn đáng kể so với khi thay 
thế tro bay bằng bùn đỏ. 
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Hình 5: Ảnh hưởng của phế phầm công nghiệp đến cường độ chịu nén của bê tông Geopolymer 

Khi thay thế 20% bùn đỏ và 20% bột xỉ thép vào hỗn hợp (nhóm 
cấp phối E), cường độ bê tông geopolymer cũng giảm từ 5.35%  đến 
19.54%, giá trị giảm cường độ trung bình 11.85%. Xu hướng giảm 
cường độ này hoàn toàn hợp logic và phù hợp với những giải thích 
theo hàm lượng oxit SiO2 đã trình bày bên trên. 

Ở chiều hướng ngược lại, khi thay thế 20% tro bay bằng phế 
phẩm RFCC (nhóm cấp phối D), cường độ bê tông geopolymer lại 
tăng đáng ghi nhận từ 18.39% đến 34.27%, giá trị tăng cường độ 
trung bình 26.01%. Nhóm cấp phối có 20% RFCC cũng là nhóm đạt 
khả chịu nén cao nhất, giá trị cường độ chịu nén lớn nhất được ghi 
nhận là 35.02 MPa khi nồng độ dung dịch NaOH 16 mol, SS/SH = 3 
và dưỡng hộ nhiệt trong 12 giờ. Khi thay thế tro bay bằng RFCC 
cường độ bê tông geopolymer tăng là do trong hỗn hợp RFCC ngoài 
hàm lượng SiO2 cao hơn, hàm lượng Al2O3 trong RFCC cũng cao hơn 
trong tro bay đến 22.25%. Cùng với silic, nhôm cũng là một nhân tố 
quan trọng cấu thành chất kết dính geopolymer, do đó khi thay tro 
bay bằng RFCC, hàm lượng nhôm tăng lên làm tăng phản ứng 
geopolymer hóa và tạo nhiều chất kết dính hơn, làm cho mẫu bê 
tông geopolymer được đặc chắc hơn và gia tăng cường độ. 

Nhóm cấp phối F là hỗn hợp giữa các thành phần với tro bay và 
1 nhân tố làm gia tăng mạnh cường độ (RFCC) và 1 nhân tố làm giảm 
nhẹ cường độ (xỉ thép) của bê tông geopolymer. Kết quả là các cấp 
phối nhóm F đạt khả năng chịu nén cao hơn bê tông geopolymer 

100% tro bay từ 3.10% đến 18.11%, giá trị tăng trung bình 10.54%. 
Sự tăng cường độ này cũng chủ yếu do hàm lượng oxit SiO2 và Al2O3 
có trong các phế phẩm công nghiệp quyết định và đã được giải thích 
ở các mục bên trên. 

4. Kết luận
Bài báo đã trình bày nghiên cứu thực nghiệm về khả năng chịu

nén của bê tông geopolymer khi thay đổi các thông số như thời gian 
dưỡng hộ nhiệt, nồng độ dung dịch NaOH và tỷ lệ dung dịch hoạt 
hóa solium silicat/sodium hydroxit. Bài báo đồng thời trình bày 
nghiên cứu ảnh hưởng của các phế phẩm công nghiệp như bùn đỏ, 
xỉ thép và RFCC đến cường độ chịu nén của bê tông geopolymer khi 
thay thế một phần tro bay. Một số kết luận chính có thể được tóm 
lược như sau: 

- Gia tăng nhiệt lượng của quá trình dưỡng hộ thêm 50%, từ 8
giờ lên 12 giờ dưỡng hộ, khả năng chịu nén của các cấp phối bê tông 
geopolymer chỉ tăng trung bình 12%. Khi cân nhắc thêm các yếu tố 
thời gian và chi phí, thì dưỡng hộ nhiệt trong 8 giờ có thể xem là đạt 
hiệu quả tốt hơn. 

- Đa số cấp phối bê tông geopolymer sử dụng dung dịch NaOH
nồng độ 14 mol đạt từ 85% đến 98% cường độ so với các cấp phối 
bê tông sử dụng NaOH nồng độ 16 mol. Do đó, tăng nồng độ dung 
dịch sodium hydroxit không phải là giải pháp tốt để gia tăng cường 
độ cho bê tông geopolymer. 
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- Bùn đỏ có hàm lượng SiO2 thấp nên làm giảm khả năng chịu
nén của bê tông geopolymer khi thay thế tro bay trong hỗn hợp chất 
kết dính. 

- Với hàm lượng SiO2 cao hơn bùn đỏ, xỉ thép cũng làm giảm khả 
năng chịu nén của bê tông geopolymer, nhưng giảm ít hơn đáng kể 
ở mức trung bình 15.56% khi thay thế 20% tro bay. Xỉ thép cũng khả 
thi khi sử dụng trong bê tông geopolymer để giải quyết vấn đề môi 
trường.  

- Do có hàm lượng SiO2 cao hơn và hàm lượng Al2O3  cao hơn
đáng kể so với tro bay, RFCC khi thay thế tro bay làm tăng mạnh 
cường độ chịu nén của bê tông geopolymer. Điều này minh chứng 
cho khả năng thay thế tro bay và khả năng ứng dụng RFCC trong bê 
tông geopolymer. 

- Sự kết hợp giữa RFCC và xỉ thép trong hỗn hợp bê tông
geopolymer gốc tro bay có thể đảm bảo khả năng chịu nén của sản 
phẩm và giải quyết các bài toán về xử lý phế phẩm công nghiệp và 
bảo vệ môi trường. 
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