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NHÌN TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN - QUYẾT LIỆT 
TRONG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngay từ đầu năm 2022, Bộ Xây dựng đã xác định tình hình 
kinh tế trong nước sẽ phải ứng phó với những vấn đề lớn 
phát sinh, chưa có tiền lệ, thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách 
thức đan xen. 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, ngay sau khi 
Chính phủ ban hành các Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2022; Bộ Xây dựng đã ban 
hành Chương trình hành  động để triển khai với 15 nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 80 nhiệm vụ cụ thể, trong 
đó phân công rõ đơn vị chủ trì, tiến độ, thời gian hoàn thành. 

Đặc biệt, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng đã ban hành Nghị 
quyết số 19-NQ/BCSĐ ngày 25/4/2022 về tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của ngành Xây dựng năm 2022, trong đó xác định và chỉ 
đạo các đơn vị tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chính, 
tập trung thực hiện 3 khâu đột phá của ngành Xây dựng: (1) 
Hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng; (2) Tập trung cho 
công  tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị; (3) Đẩy mạnh 
công tác quản lý phát triển nhà ở,  thị trường bất động sản; nhất 
là tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho phân khúc thu 
nhập thấp, thu nhập trung bình. Thực hiện cải tạo, xây dựng lại 
chung cư cũ, tăng cường quản lý đảm bảo thị trường bất động 
sản phát triển ổn định, bền vững.

Việc Bộ Xây dựng đã xác định đúng, đầy đủ, tập trung chỉ 

đạo triển khai các nhiệm vụ lớn, then chốt, có trọng tâm, trọng 
điểm đã tạo chuyển biến tích cực, kết quả đạt được cơ bản đã 
hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
được giao trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, tốc độ tăng 
trưởng của ngành Xây dựng ước đạt 8 - 8,5%; Tỷ lệ đô thị hóa 
toàn quốc ước đạt 41,7%, tăng 1,2% so với năm 2021; Tỷ lệ lập 
quy hoạch chung đô thị đạt 100%; tỷ lệ lập quy hoạch phân 
khu  đối với 22 đô thị loại I và 02 đô thị loại đặc biệt đạt khoảng 
79%; tỷ lệ lập quy hoạch chi tiết bình quân cả nước đạt khoảng 
39% so với diện tích đất xây dựng đô thị. Diện tích bình quân 
nhà ở toàn quốc đạt khoảng 25,5 m2 sàn/người, tăng 0,5 m2 
sàn/người so với năm 2021. Tỷ lệ người dân đô thị được cung 
cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 94,2%, 
tăng 2,2% so với năm 2021. Tổng công suất các nhà máy nước 
đô thị và vùng nông thôn lân cận đã đạt khoảng 12,6 triệu m3/
ngđ với tổng số hơn 750 nhà máy nước sạch. Tỷ lệ thất thoát 
thất thu nước sạch giảm xuống còn 16,5%, giảm 0,7% so với 
năm 2021. Tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom xử lý đạt 
khoảng 15%. Giá trị sản xuất xi măng ước đạt sản lượng sản 
xuất đạt 85,36 triệu tấn, giảm 9,92% so với năm 2021, tiêu thụ 
87,31 triệu tấn, giảm 9,81% so với năm 2021.

THỰC HIỆN 7 NỘI DUNG LỚN ĐEM LẠI HIỆU QUẢ 
TOÀN NGÀNH

Để đạt được kết quả vượt bậc, điểm lại một năm nỗ lực 
vượt khó, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, là do toàn 
ngành Xây dựng đã triển khai hiệu quả, quyết liệt những nội 

Thống nhất hành động 
tạo đột phá trong năm 2023

> NGỌC LÝ

Những kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2022 sẽ tạo đà cho năm kế 
hoạch 2023 bứt phá, thành công. Kết quả này cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp 
phần tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026 của đất nước.
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dung lớn, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cụ thể 
hóa bằng các chính sách sát thực tiễn; đề xuất kịp thời với 
Chính phủ, các bộ ngành liên quan, để ban hành các chính 
sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thị trường, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Thứ nhất, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng đã thực hiện trách nhiệm giải trình chất vấn trước Quốc 
hội về các vấn đề trọng tâm, được xã hội quan tâm của ngành 
Xây dựng, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế 
thời gian qua... được Quốc hội cùng cử tri đánh giá cao. 

Thứ hai, xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật về xây 
dựng là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, nhằm mục tiêu 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng. 

Thứ ba, Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với Ban Kinh 
tế Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-
NQ/TW ngày 24/01/2022 về quy  hoạch, xây dựng, quản lý và 
phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Đây là cơ sở để các cấp, 
ngành từ trung ương đến địa phương tập trung thực hiện 
công tác hoàn thiện thể chế và ban hành các chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển đô thị đến năm 2030. 

Thứ tư, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại 
Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Bộ đã xây 
dựng Chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện. 
Đề xuất, trình Chính phủ Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 
triệu  căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công 

nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Đến nay, các giải 
pháp đã mang lại hiệu quả tích cực, trong năm 2022 các địa 
phương đã khởi công được 19 dự án với tổng số 33.194  căn, 
tổng diện tích xây dựng hơn 1,8 triệu m2.

Thứ năm, bám sát diễn biến của thị trường bất động sản, 
đề xuất kịp thời với Chính phủ các giải  pháp ngăn chặn nguy 
cơ "bong bóng" bất động sản trong những tháng đầu năm 
2022 và sự suy giảm của thị trường bất động sản trong những 
tháng cuối năm 2022, thúc đẩy thị trường bất động sản phát 
triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thứ sáu, chủ động, kịp thời thành lập các tổ công tác, 
đoàn làm việc với nhiều  bộ, ngành, địa phương, tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng; 
bước đầu đã mang  lại hiệu quả tích cực, một số điểm nghẽn 
trong hoạt động đầu tư xây dựng từng bước được tháo gỡ.

Thứ bảy, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy mạnh tiến độ các 
quy hoạch ngành, quốc gia được Chính phủ giao.

THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG TẠO ĐỘT PHÁ TRONG 
NĂM 2023

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề thực hiện 
các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc 
hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  5 năm 2021 - 2025, 
tạo động lực cho các năm tiếp theo để thực hiện thành công 
các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình 
thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường hơn. 

BỘ TRƯỞNG NGUYỄN THANH NGHỊ 

“Trong năm 2023, Bộ Xây dựng sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện 
thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, trọng tâm là: Hoàn 
thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa 
đổi) bảo đảm tiến độ theo yêu cầu tại Nghị quyết của Quốc hội; nghiên 
cứu, xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sau khi được Chính 
phủ thông qua chính sách, Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng 
luật, pháp lệnh năm 2024; hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Luật 
Quản lý và phát triển đô thị, Luật Cấp thoát nước, trình Chính phủ 
trước ngày 01/11/2023. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao 
tại Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 
2023; xây dựng và thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023.

Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Đề án “Đầu 
tư xây dựng kít nhất 01 triệu căn hộ, nhà ở xã hội cho đối tượng thu 
nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”. Kiến 
nghị các địa phương quyết liệt và chủ động hơn nữa trong việc tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản, nhà ở 
trên địa bàn...".
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Ở trong nước các hoạt động kinh tế - xã hội chuyển từ thích 
ứng, phục hồi sang phát triển nhanh, ổn định hơn. Tuy nhiên,  
những vấn đề tích tụ, tồn đọng lâu ngày bộc lộ rõ nét hơn 
trước  tác động của bối cảnh biến động khó lường. 

Vì thế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ rõ, ngành Xây 
dựng sẽ chủ động để đối mặt và vượt qua các khó khăn, 
thách thức, tiếp tục nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt 
là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của 
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023, 
bám sát chủ đề năm  của Chính phủ để cụ thể hóa thành các 
nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và tập trung, cố gắng cao độ để 
tổ chức thực hiện hiệu quả.

Tại Hôi nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2023 của ngành Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn 
Thanh Nghị cho biết, trong năm 2023, Bộ sẽ tập trung xây 
dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp 
luật, trọng tâm là: Hoàn thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật 
Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) bảo đảm tiến độ theo 
yêu cầu tại Nghị quyết của Quốc hội; nghiên cứu, xây dựng 
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sau khi được Chính phủ 
thông qua chính sách, Quốc hội đưa vào Chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh năm 2024; hoàn thành hồ sơ đề nghị 
xây dựng Luật Quản lý và phát triển đô thị, Luật Cấp thoát 
nước, trình Chính phủ trước ngày 01/11/2023. Triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023; xây dựng và thực 
hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 
các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023. 

Về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, tiếp tục triển 
khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng được 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công. Tổ chức và đôn 

đốc thực hiện hiệu quả Luật Kiến trúc, Định hướng kiến trúc 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050... Triển khai 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
số 06-NQ/BCT ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, 
xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch hành động 
của Bộ Xây dựng triển khai Nghị quyết. Hoàn thiện hệ thống 
dữ liệu toàn quốc về quy hoạch phát triển đô thị, gắn xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch 
với phát triển thị trường nhà ở, bất động sản. Thực hiện lập 
Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo 
tiến độ yêu cầu. Ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc 
thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị năm 
2023. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng 
phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát 
triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030, Đề án 
phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 
2018 - 2025 và định hướng đến 2030, Kế hoạch phân loại đô 
thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030. Đẩy mạnh nghiên cứu 
các mô hình phát triển đô thị gắn với vị trí địa lý, chức năng, 
vai trò và đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội để làm cơ sở 
nghiên cứu xây dựng Luật để quản lý phát triển đô thị (đô 
thị vùng núi, đô thị ven biển, đô thị đảo, đô thị cửa khẩu, đô 
thị công nghiệp, đô thị sinh thái, đô thị du lịch, đô thị thông 
minh, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị di sản, đô thị sân bay…).

Nghiên cứu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Định hướng phát triển không gian xây dựng ngầm đô 
thị; điều chỉnh Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt 
Nam; Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và 
khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 
năm 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về giảm thiểu ngập 
úng đô thị. Tiếp tục triển khai Đề án “An ninh kinh tế trong 
lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn”; Đề án 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ trao quà cho công nhân lao động 
trực tiếp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.
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trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình quốc 
gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu 
nước sạch giai đoạn 2016 - 2025; định hướng phát triển cấp 
nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2050; Chỉ thị số 34/CT-TTg về tăng cường công tác 
quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm 
cấp nước an toàn, liên tục. Đánh giá, rà soát thực trạng thoát 
nước, ngập úng đô thị lớn (Hà Nội, TP.HCM...) để có phương 
án, giải pháp hiệu quả chống ngập úng đô thị nhằm ứng phó 
với thiên tai, biến đổi khí hậu…

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai 
thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh 
nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành. Chủ động 
nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành các 
văn bản theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chính phủ ban hành 
Nghị định hướng dẫn về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai 
thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã 
hội và khu đô thị.

Rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực hoạt động xây dựng; 
Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng; Biên soạn và 
công bố các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật theo lộ trình, kế 
hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo phủ kín lĩnh vực quản lý 
của Bộ; góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng, 
phòng chống tham nhũng lãng phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo 
vệ môi trường.

Hoàn thiện “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và 
sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050” và tổ chức triển khai thực hiện sau 
khi được phê duyệt. Theo dõi diễn biến thị trường VLXD, bảo 
đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, đặc biệt là các vật 
liệu chủ yếu; nghiên cứu rà soát, đề xuất các giải pháp quản lý 
việc đầu tư phát triển các sản phẩm VLXD khi các quy hoạch 

sản phẩm hết hiệu lực; Rà soát lại các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
trong lĩnh vực VLXD để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với 
yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh 
phát triển sản xuất và sử dụng VLXD xanh, thân thiện môi 
trường trong công trình xây dựng…

Đẩy mạnh việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong 
Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 
2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng 
giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ động tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc 
tế theo lộ trình cam kết của Chính phủ và của Ngành; tích 
cực mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đa 
phương; tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động 
tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài…

Tiếp nối những kết quả vượt khó đã đạt được trong năm 
2022, bước sang năm mới 2023, toàn ngành Xây dựng phấn 
đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, trong năm 
2023, tốc độ tăng trưởng về xây dựng phấn đấu đạt 6,5 - 7%. 
Tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực nội thành/nội thị 
ước đạt 42,6%. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực 
toàn đô thị ước đạt 53,9%. Tỷ lệ người dân đô thị được cung 
cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 
96%. Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm xuống khoảng 
16%. Tỷ lệ thu gom xử lý nước thải đạt khoảng 17%. Diện tích 
bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 26 m2 sàn/người. Sản 
lượng sản xuất xi măng khoảng 93,13 triệu tấn…

Với sự quyết tâm và vào cuộc quyết liệt của toàn Ngành, 
thống nhất nhận thức và hành động, bám sát các chỉ đạo của 
Chính phủ, phối hợp tốt với các bộ ngành, năm 2023 ngành 
Xây dựng sẽ có những đột phá, góp phần xây dựng đất nước 
hùng cường, thịnh vượng.v

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn kiểm tra tuyến cao tốc 
Cam Lộ - La Sơn trước khi đưa vào sử dụng. 

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh chủ trì Hội thảo về Hoàn thiện hệ thống 
suất đầu tư và giá xây dựng tổng hợp.
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VAI TRÒ CỦA ĐÔ THỊ HOÁ TRONG PHÁT TRIỂN  
Thực tiễn và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một liên hệ 

mật thiết giữa quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế. Các 
nước có mức độ phát triển kinh tế cao mà nó được thể hiện 
một cách đơn giản qua GDP bình quân người cũng có tỷ lệ 
đô thị hóa cao hay hầu hết người dân đều sống ở các vùng 
đô thị cho thấy tương quan giữa tỷ lệ đô thị hóa và GDP-PPP 
bình quân đầu người trên thế giới.

Đô thị hóa tạo ra sự kết khối các hoạt động kinh tế, các 
thành phố có thể nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới và 
đa dạng hóa kinh tế cả nước. Lý do chính là mật độ kinh tế. 
Đặc điểm cơ bản nhất của lợi thế kinh tế nhờ kết khối là giảm 
chi phí vận chuyển hàng hóa và con người. Nhiều lợi ích 
trong số này tăng lên theo quy mô: các thị trấn và thành phố 
nhỏ không thể thu được cùng lợi ích như các thành phố lớn. 
Bằng chứng quốc tế cho thấy độ co dãn của thu nhập bình 
quân đầu người theo số dân thành phố nằm trong khoảng 
3 - 8% (Rosenthal & Strange, 2004). Mỗi khi tăng gấp đôi quy 
mô thành phố, năng suất tăng trung bình 5% (World Bank & 
Government of Vietnam, 2016).

Có tương quan mật thiết giữa đô thị hóa và công nghiệp 
hóa. Nói cách khác, các hoạt động công nghiệp, chế biến, chế 
tạo về cơ bản nằm ở các đô thị. Các hoạt động công nghiệp 
thường ghép cụm với nhau với những mật độ rất lớn. Các 
nghiên cứu của (Glaeser, 2010), nhà kinh tế đô thị hàng đầu 
tại Đại học Harvard cho thấy rất rõ mối/sự tập trung và tác 
động tích cực của nó.

QUY MÔ TỐI ƯU CỦA MỘT ĐÔ THỊ
Lợi thế kinh tế nhờ quy tụ là những lợi ích thu được nhờ 

các doanh nghiệp nằm gần nhau ở các thành phố và cụm 
công nghiệp (Glaeser, 2010). Người ta đa phần quan sát thấy 
rằng những tòa nhà chọc trời đều tập trung ở khu vực trung 
tâm của hầu hết các thành phố trên toàn thế giới, từ New 
York đến TP.HCM. Các tòa nhà cao tầng đa phần tập trung 
thành từng cụm (Shilton & Stanley, 1999). Hiện tượng này là 
do lợi thế gần gũi (Rosenthal & Strange, 2004). Tăng hiệu quả 
và tiết kiệm chi phí là kết quả của sự gần gũi với khách hàng, 
nhà cung cấp, người lao động, thậm chí với cả đối thủ cạnh 
tranh (Yankow, 2006), đồng thời lợi ích của lợi thế quy tụ còn 
đạt được nhờ tiết kiệm chi phí giao thông và tăng lợi nhuận 
(Duranton & Puga, 2004). 

Có nhiều cách khác nhau để giải thích nguồn gốc của 
sự quy tụ, nhưng về cơ bản dựa trên lập luận của (Marshal, 
1890) thì hiệu ứng lan tỏa kiến thức, chia sẻ đầu vào và hợp 
nhất thị trường lao động là 3 nguồn chính (Duranton & 
Puga, 2004; Rosenthal & Strange, 2004). Nghiên cứu gần đây 
thấy rằng trao đổi thông tin (Jaffe et al., 1993), mối liên kết 
ngành (Henderson, Kuncoro and Turner, 1995), và tìm kiếm 
thị trường lao động (Kim, 1989) tạo ra lợi thế kinh tế nhờ quy 
tụ (Timothy and Wheaton, 2001). Sự gần gũi tạo điều kiện để 
trao đổi thông tin nhằm phổ biến kiến thức. Điều này giúp 
các ngành công nghiệp đặt ở vị trí gần nhau, và tập hợp các 
ngành công nghiệp trở nên lớn hơn và dày đặc hơn. Việc tập 
trung thành cụm cho phép các doanh nghiệp tuyển dụng 
người lao động thích hợp và cho phép người lao động tìm 
việc tương xứng với năng lực của họ. Điều này có nghĩa là chi 
phí tìm việc làm cũng như chi phí tuyển dụng giảm xuống 
đồng thời năng suất tăng lên.

Với một cách tiếp cận khác, (Duranton and Puga, 2004) 
lập luận rằng, việc chia sẻ, kết nối, và học hỏi là 3 cơ chế chính 

Kinh tế đô thị trong quy hoạch, xây dựng và 
phát triển bền vững đô thị Việt Nam

> TS HUỲNH THẾ DU*

Có một liên hệ mật thiết giữa quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế. Đô thị hóa 
tạo ra sự kết khối các hoạt động kinh tế, các thành phố có thể nâng cao năng suất, 
thúc đẩy đổi mới và đa dạng hóa kinh tế cả nước.

(*) Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM).
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hay nền tảng vi mô của lợi thế kinh tế nhờ quy tụ. Cơ chế 
chia sẻ liên quan đến việc cùng nhau sử dụng những phương 
tiện vật chất vốn không thể chia nhỏ, lợi ích từ sự đa dạng 
hơn các nhà cung cấp đầu vào có thể được duy trì bởi một 
ngành công nghiệp thành phẩm lớn hơn, và lợi nhuận từ việc 
chuyên môn hóa hẹp hơn có thể được duy trì nhờ sản lượng 
nhiều hơn, cũng như chia sẻ rủi ro. Nhờ cơ chế kết nối mà sự 
quy tụ giúp cải thiện chất lượng kết nối kỳ vọng hay xác suất 
kết nối, và giảm bớt vấn đề đình trệ, trì hoãn. Cơ chế học hỏi 
dựa trên sự phát sinh, truyền bá và tích lũy kiến thức. Hơn 
nữa, chia sẻ, kết nối và học hỏi không phải là lợi thế kinh tế 
nhờ quy mô trong phạm vi doanh nghiệp mà giữa các doanh 
nghiệp với nhau; vì vậy đó là những yếu tố ngoại tác tích cực.

Bên cạnh các lợi thế quy tụ, thành phố cũng tạo bất lợi 
kinh tế do quy tụ (Gómez-Ibáñez and Nunez, 2009). Mật độ 
dân số cao gây ra tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường 
và gia tăng tội phạm (Glaeser 2010). Khi các khu vực trung 

tâm thành phố nói riêng, thành phố nói chung được mở rộng 
thì cả chi phí và lợi ích của sự quy tụ được sản sinh cùng lúc. 
Khi quy mô thành phố được mở rộng, chi phí biên của sự 
quy tụ tăng trong khi lợi ích biên giảm (Alonso, 1971). Về mặt 
lý thuyết, quy mô tối ưu của một thành phố là quy mô mà 
ở đó lợi ích biên của sự quy tụ bằng với chi phí biên, như 
minh họa. Bên trái của trạng thái cân bằng, quy mô thành 
phố là quá nhỏ, trong khi bên phải trạng thái cân bằng, qui 
mô thành phố là quá lớn so với quy mô tối ưu.

CÁC CÔNG CỤ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
Như đã nêu ở trên, trong dài hạn các lực hay cơ chế thị 

trường sẽ tạo dựng thành phố, và nhà nước chỉ có thể tác 
động lên tình trạng đô thị ở mức độ cận biên thông qua 3 
công cụ: quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, và thuế khóa hay 
trợ cấp. Đặc điểm thành công của các thành phố có khả năng 
cạnh tranh toàn cầu rất tốt là chỉ đưa ra những định hướng 
phát triển chung với tính linh loạt rất cao và tập trung vào 
việc tạo dựng những hạ tầng trọng yếu cũng như các nhân tố 
khác để có thể phát huy được những lợi thế của mình và trở 
thành nơi cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đi 
tiên phong trong các lĩnh vực mà nơi đó có lợi thế.

a) Quy hoạch
Quy hoạch là công cụ hay được nhắc đến. Tuy nhiên, vai trò 

của nó là rất hạn chế nhất là quy hoạch tổng thể (điều được 
đề cập và triển khai rất nhiều ở Việt Nam). Sự phát triển của 
một thành phố do những tác nhân kinh tế và lực thị trường 
tác động. Do vậy, không thể nhìn quy hoạch đô thị một cách 
thuần túy dưới góc độ bố trí không gian và cấu trúc đô thị mà 
cần phải gắn với tổng thể phát triển của cả nền kinh tế. Hơn 
thế, trừ dạng thành phố là các quốc gia như Singapore chẳng 

Chi phí gia tăng và lợi ích nhờ quy tụ

Nguồn: Trích từ Alonso (1971).

Bên cạnh lợi thế nhờ quy tụ đem lại, nhiều đô thị cũng đứng trước bất lợi về ô nhiêm môi trường, tắc nghẽn giao thông...
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hạn thì chính phủ trung ương (cũng là chính quyền thành phố) 
mới có thể có vai trò trong quy hoạch đô thị (cũng là hoạch 
định chiến lược phát triển của quốc gia). Đối với các thành phố 
hay đô thị trong một quốc gia, sự phát triển của nó do các lực 
thị trường tác động mà nó thay đổi thường xuyên. Vai trò của 
chính phủ trung ương (đưa ra hoặc phê duyệt các bản vẽ hay 
quy hoạch tổng thể) rất hạn chế. 

b) Đầu tư cơ sở hạ tầng
Nhà nước đóng vai trò quyết định trong việc đầu tư các cơ 

sở hạ tầng trong các đô thị và hạ tầng kết nối. Các nhà phát 
triển bất động sản thường dựa theo các hạ tầng này để tìm 
kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, họ cũng tạo ra các bất động sản có 
giá trị mà nhà nước có thể sử dụng các công cụ phù hợp để 
khai thác các giá trị tạo ra cho phát triển cơ sở hạ tầng. Việc 
xây dựng bằng được các hạ tầng trọng yếu (như hệ thống 
giao thông công cộng chuyên chở công suất lớn trong các đô 
thị và hệ thống hạ tầng kết nối giữa các đô thị trung tâm và 
các đô thị nhỏ hơn) đóng vai trò hết sức quan trọng. Điều này 
sẽ khắc phục được sự tắc nghẽn hay gia tăng khoảng cách 
trong quá trình phát triển đô thị. Điều cần hết sức lưu ý là 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng bị chi phối bởi những quy hoạch 
không thực tế hoặc bị tác động bởi các nhà phát triển bất 
động sản vì các mục tiêu ngắn hạn của họ. Philippine là một 
trường hợp điển hình bị chi phối bởi các tác động này. Điều 
này đã gây ra nhiều trục trặc cho các đô thị và ảnh hưởng đến 
năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng quốc gia.

c) Thuế khóa và trợ cấp
Đô thị là các cỗ máy tăng trưởng của một quốc gia. Do vậy, 

về nguyên tắc, không chỉ tạo đủ nguồn lực cho sự phát triển 
chính mình mà các đô thị, nhất là đô thị trung tâm của một 
quốc gia còn có thể chia sẻ với khu vực nông thôn và những 
nơi khó khăn. Nguồn thu ở các đô thị thường tập trung ở các 
hoạt động kinh tế và bất động sản. Trong đó, giá trị bất động 
sản tăng là do hạ tầng đô thị và các hoạt động kinh tế tốt. Trái 
lại, nếu khai thác tốt giá trị hay sự đóng góp của các bất động 
sản sẽ có tác động tích cực đến quá trình phát triển đô thị. 
Do vậy, Nhà nước cần có các chính sách thuế khóa phù hợp 
để các tài sản “có trách nhiệm đóng góp” vào quá trình phát 
triển hạ tầng và vận hành đô thị.

Nhìn ở góc độ ngược lại, một số hạ tầng và dịch vụ đô thị 
tạo ra các ngoại tác tích cực như hệ thống giao thông công 
cộng, nhà ở cho người có thu nhập thấp… cần có sự tham 
gia hay trợ cấp của nhà nước. Thêm vào đó, phát triển các 
hạ tầng thiết yếu, nhất là các hạ tầng dùng chung không thể 
hoặc không thu đủ bù đắp các chi phí là trách nhiệm hay vai 
trò của nhà nước. Việc dành đủ nguồn lực cho các dịch vụ hay 
hạ tầng này là vài trò của nhà nước.  

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CỦA 
ĐÔ THỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH

Sự thịnh vượng của một quốc gia phụ thuộc vào năng lực 
sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nước đó mà nó được quyết 
định bởi năng suất (Mankiw, 2015). Theo (Porter, 2008), cạnh 
tranh của các quốc gia là năng suất hay khả năng tạo ra giá trị 
với một đồng đô-la đầu vào. Quá trình phát triển của một nền 

kinh tế trải qua 3 giai đoạn gồm: (i) Nền kinh tế cạnh tranh dựa 
vào nhân tố; (ii) Nền kinh tế cạnh tranh dựa vào hiệu quả; và (iii) 
Nền kinh tế cạnh tranh dựa vào đổi mới sáng tạo. Tùy từng giai 
đoạn, mỗi quốc gia có những chính sách phát triển khác nhau. 

Nói cụ thể hơn, những chiến lược nhất quán với công 
nghiệp hóa định hướng xuất khẩu - chính sách thương mại 
và kinh tế nhắm tăng tốc quá trình công nghiệp hóa đất nước 
thông qua xuất khẩu những hàng hóa mà đất nước có lợi 
thế so sánh - để tập trung nguồn lực vào các vùng đô thị sẽ 
giúp thúc đẩy phát triển thành phố và cả nước. Trái lại, thế 
giằng co giữa công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu và 
thay thế hàng nhập khẩu - chính sách thương mại và kinh tế 
cổ xúy cho việc thay thế hàng nhập khẩu bằng sản lượng nội 
địa và đầu tư phân tán sẽ gây khó khăn cho quá trình phát 
triển các thành phố và cả nước. Tất cả các nước phát triển 
đều đã đi qua quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, trong 
đó, nguồn lực được tập trung vào các vùng đô thị trong các 
ngành cạnh tranh. Đầu tư vào nông thôn là cần thiết, nhưng 
đầu tư phân tán vào các vùng nông thôn vào giai đoạn ban 
đầu khi nguồn lực vẫn còn khan hiếm sẽ gây tổn thất cho 
tăng trưởng kinh tế và phát triển quốc gia.

Trong một phân tích gần đây của Huỳnh Thế Du (Huynh, 
2020) về chiến lược phát triển của năm quốc gia gồm Hàn 
Quốc, Indonesia, Philippine và Việt Nam cho thấy rất rõ sự 
tương phản này. Hàn Quốc và Trung Quốc đều nhất quán áp 
dụng các chiến lược công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu 
bằng cách dành nguồn lực cho các ngành cạnh tranh ở các 
vùng đô thị cho dù chính phủ hai nước đều có những chương 
trình thay thế hàng nhập khẩu nhất định như nỗ lực công 
nghiệp nặng và hóa chất (HCI) ở Hàn Quốc hay đi ngược lại 
cơ chế thị trường như thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước 
ở Trung Quốc. Như một hệ quả, họ đã đạt được tăng trưởng 
kinh tế cao trong nhiều thập niên, và năng lực cạnh tranh đã 
cải thiện đáng kể. Sau vài thập niên tăng trưởng kinh tế cao, 
họ đã có thể điều phối tỷ lệ nguồn lực đáng kể về các vùng 
nông thôn. Trong khi đó, chính sách ở Indonesia và Việt Nam 
mang tính chất kết hợp. Có sự giằng co giữa các chiến lược 
công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu và thay thế hàng 
nhập khẩu. Ngoài ra, hệt như Philippines, Indonesia cũng 
dành nguồn lực đáng kể cho nông nghiệp và phát triển nông 
thôn rất sớm thông qua các chương trình cách mạng xanh - 
cho dù điều này có lẽ là cần thiết vì nhiều hòn đảo cần được 
quan tâm chú ý, nhưng nguồn lực đã bị phân tán rất nhiều 
làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cả nước. Trong 
trường hợp Việt Nam, chiến lược phát triển nông nghiệp 
và nông thôn thực ra là rõ ràng và nhất quán. Do đó, tăng 
trưởng kinh tế ở Indonesia và Việt Nam chỉ tốt qua vài thập 
niên, và cơ hội thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình vẫn chưa 
lộ rõ. Philippines là trường hợp tệ nhất, không có chiến lược 
phát triển rõ ràng và nhất quán. Vì thế, Philippines vốn là đất 
nước phát triển nhất vào đầu thập niên 1960 đã trở nên gần 
về chót vào năm 2015. 

Cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều có chính sách dành các 
nguồn lực và cơ chế rõ ràng cho các đô thị trọng yếu của họ 
để trở thành đầu tàu tăng trưởng của quốc gia. Họ xem việc 
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phát triển các đô thị này như là những điểm trọng yếu cho 
sự phát triển và hình ảnh quốc gia. Ví dụ như việc tập trung 
nguồn lực để Seoul có thể phát triển và đăng cai Olympic 
vào năm 1988 ở Hàn Quốc hay đưa Phố Đông trở thành dự 
án trọng điểm quốc gia và Thượng Hải cần phải phát triển 
và Bắc Kinh đăng cai Olympic năm 2008… Trái lại, Indonesia, 
Philippines và Việt Nam cho dù thường nói ưu tiên phát triển 
các đô thị trọng yếu, nhưng trên thực tế thì đây là những nơi 
khai thác nguồn thu nói cách khác là như những “con bò sữa” 
cho cả nước. 

Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày một 
sâu rộng hiện nay, sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong thời 
kỳ toàn cầu hóa là cuộc cạnh tranh nhằm thu hút các doanh 
nghiệp đến tổ chức các hoạt động kinh doanh, những người 
giỏi và người giàu đến sinh sống và làm việc. Nói cách khác 
đó là cuộc cạnh tranh để thu hút được người giỏi, người giàu 
và doanh nghiệp. Thực chất điều này chỉ xảy ra ở các đô thị 
(cụ thể hơn là các đô thị trung tâm của một quốc gia, nhất là 
các nước đang phát triển). Do vậy, việc để cho các đô thị có 
thể cạnh tranh là hết sức quan trọng.

Trong một quốc gia luôn có các hệ thống đô thị gồm các 
đô thị trung tâm, các thành phố vệ tinh và các đô thị phân 
tán ở khắp mọi nơi. Tất cả các đô thị đều đóng vai trò tạo ra 
nhiều việc làm (một cách tương đối) trong vùng. Tuy nhiên, 
các đô thị nhỏ thường phụ thuộc vào một vài cơ sở sản xuất 
hay kinh doanh nào đó. Đó là những nơi tạo ra việc làm chủ 
yếu của đô thị. Tuy nhiên, khả năng đổi mới sáng tạo của các 
đô thị này thường thấp, trong khi năng lực này chủ yếu tập 
trung ở các đô thị trung tâm. Hàn Quốc là một điển hình cho 
vấn đề này với năng lực đổi mới sáng tạo chủ yếu tập trung ở 
Seoul. Trên cơ sở đổi mới sáng tạo này, các phát sinh sáng chế 
sẽ được đưa vào ứng dụng sản xuất ở các nhà máy ở các đô 
thị nhỏ hơn. Đối với trường hợp của Hàn Quốc, không chỉ tạo 
việc làm cho các đô thị trong nước mà họ còn tạo việc làm ở 
các nơi khác trên thế giới và Việt Nam đang là một nơi như 
vậy với hàng trăm nghìn việc làm do Samsung cũng như các 
doanh nghiệp khác tạo ra mà năng lực đổi mới sáng tạo chủ 
yếu tâp trung ở vùng Seoul. Các đô thị trung tâm chỉ có thể 
mở rộng phát triển khi năng lực đổi mới sáng tạo ở các đô thị 
trung tâm cao.v
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T Ừ  C H ÍN H  S Á C H  Đ Ế N  C U Ộ C  S Ố N G

Cùng với tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa ở Việt Nam 
cũng đang diễn ra nhanh chóng với mức tăng trung 
bình khoảng 0,53% mỗi năm và đạt tỉ lệ 41% năm 2022. 
Với tốc độ phát triển nhanh như vậy, đến cuối những 

năm 30 của thế kỷ 21, khoảng 50% dân số Việt Nam sẽ sống ở 
thành thị.

Đô thị hóa và phát triển đô thị ở Việt Nam đã có những đóng 
góp tích cực vào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng 
cao chất lượng sống cho người dân khi mà kinh tế đô thị đóng 
góp khoảng 60 - 70% GDP của cả nước. Tuy nhiên, quá trình đô thị 
hóa nhanh chóng cũng tạo ra chênh lệch thu nhập, thiếu cơ sở hạ 
tầng và dịch vụ cơ bản, thiếu nhà ở phù hợp với khả năng chi trả. 

Ngoài ra còn các vấn đề liên quan tới ô nhiễm cũng như suy 
thoái môi trường, tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông, tình 
trạng mất an toàn, an ninh ở nhiều khu vực đô thị. 

Giống như ở các nước khác, các thành phố ở Việt Nam chính 
là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Hai thành phố chính 
là Hà Nội và TP.HCM, cùng toàn bộ hệ thống hơn 880 đô thị 
lớn nhỏ đang là nơi thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, tạo 
việc làm thông qua thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. 
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay, nền kinh tế phải tập 
trung vào sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn để tránh rơi vào 
bẫy thu nhập trung bình. Điều này đòi hỏi các thành phố phải 
hoạt động hiệu quả hơn, chất lượng sống và năng lực người dân 
được nâng cao hơn, cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng phát triển 
tốt hơn. Vì vậy, tăng trưởng kinh tế đòi hỏi các cơ quan và chính 
quyền đô thị thành phố cải thiện công tác quy hoạch và quản 
lý thành phố, xây dựng nguồn lực tài chính và nhân lực, và cung 
cấp hạ tầng một cách có hiệu quả.

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững không 

tự diễn ra mà là do hoạch định và thực hiện chính sách. Cần có 
chính sách và hành động mạnh mẽ với sự phối hợp chặt chẽ của 

các bên liên quan. Đây là điều cần thiết nhằm thúc đẩy và định 
hướng cho quá trình đô thị hóa vì lợi ích của tất cả mọi người và 
mọi khu vực. Thông qua chính sách đô thị, Chính phủ tạo điều 
kiện tích cực cho sự phát triển của các thành phố, nơi sẽ ươm 
mầm và hình thành các điều kiện cần thiết cho quá trình tăng 
năng suất và thịnh vượng của đô thị.

Chính sách đô thị quốc gia phải tập trung vào các ưu tiên 
thiết thực như: thiết kế và áp dụng mô hình đô thị bền vững cả 
về hình thái lẫn mật độ qua mô hình đô thị nén (hạn chế việc 
phát triển đô thị thiếu kiểm soát là làm lãng phí tài nguyên), kết 
nối đô thị qua các hành lang giao thông và thúc đẩy sản xuất tập 
trung để tận dụng lợi ích quy mô kinh tế. Đồng thời phát triển 
các khu đô thị có mật độ cao (chứ không phải các khu đô thị 
“ma”), tái tạo và phục hồi các khu ở, khu trung tâm xuống cấp, 
hạn chế mở rộng đô thị vào các vùng nông thôn qua xác định 
ranh giới đô thị, áp dụng các mô hình sử dụng đất hỗn hợp, đa 
chức năng, thúc đẩy giao thông công cộng và khai thác sử dụng 
đất gắn với giao thông (TOD), phát triển và cải tạo không gian 
xanh và không gian công cộng…

Thông qua việc xây dựng tầm nhìn và mục tiêu phát triển 
chung, chính sách đô thị hỗ trợ gắn kết chính sách liên ngành 
liên quan đến đô thị, thiết lập tiêu chuẩn về các dịch vụ cơ bản, 
thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ đô thị hiệu quả, hợp lý. Chính vì 
vậy, chính sách đô thị phải là cấu phần quan trọng trong chiến 
lược và quy hoạch phát triển quốc gia. Qua đó, tăng cường xây 
dựng thể chế đô thị, thúc đẩy vai trò lãnh đạo và tính sáng tạo 
cũng như xây dựng năng lực, đối thoại và triển khai chính sách 
với các bên liên quan trong phát triển đô thị.

Giải pháp cho những thách thức đô thị ngày càng tăng nằm 
ở các phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người, các 
chính sách bảo trợ xã hội và quản trị đa cấp tốt với sự tập trung 
vào tham gia và hòa nhập. Ngoài ra còn gắn với nhu cầu mở 
rộng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cơ bản, cũng như tái tạo đô thị 
để thúc đẩy sự thay đổi sáng tạo và nâng cao chất lượng sống.

Chính sách đô thị quốc gia cần giao quyền nhiều và rõ ràng 

Đô thị hóa bền vững để duy trì tăng trưởng 
kinh tế

> TS NGUYỄN QUANG*

Tăng trưởng kinh tế đòi hỏi các cơ quan và chính quyền đô thị thành phố cải thiện công 
tác quy hoạch và quản lý thành phố, xây dựng nguồn lực tài chính và nhân lực, và 
cung cấp hạ tầng một cách có hiệu quả.

(*)Nguyên Giám đốc Chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc
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hơn cho chính quyền địa phương trong quản lý/quy hoạch đô 
thị đồng thời tạo điều kiện hoàn thiện các công cụ hữu hiệu để 
kiểm soát phát triển đô thị. Để thực hiện có hiệu quả các chương 
trình phát triển đô thị, chính quyền trung ương cần hỗ trợ việc 
nâng cao năng lực địa phương trong quản lý, huy động nguồn 
lực để đối phó với các thách thức môi trường và phát triển cơ sở 
hạ tầng đô thị.

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Để đạt được đô thị hóa bền vững, các thị trấn và thành phố 

cần được quy hoạch tốt, và chuyển hóa tầm nhìn quy hoạch 
thành những nơi có sự hòa nhập, sáng tạo và đổi mới. Các 
thành phố cần được quy hoạch, thiết kế và phát triển phù hợp 
để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và giảm 
thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, có khả năng chống chịu 
với tác động của biến đổi khí hậu.

Nhằm giải quyết những bất cập trong công tác quy hoạch, 
Luật Quy hoạch 2017 ra đời với mong muốn tạo ra sự đồng bộ, 
thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch. Với quy 
định đổi mới phương pháp lập quy hoạch theo hướng tích 
hợp đa ngành, Luật Quy hoạch được mong đợi sẽ khắc phục 
tình trạng chia cắt, cục bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và 
các vùng trên cả nước. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều bộ, 
ngành và địa phương, phương pháp tích hợp quy hoạch không 
rõ ràng dẫn tới những bất cập trong sự kết nối giữa các cấp quy 
hoạch (quốc gia - vùng - tỉnh) và loại hình quy hoạch (tổng thể, 
đô thị, sử dụng đất và ngành).

Thay đổi tư duy và nhận thức từ quy hoạch vật thể (chú 
trọng chủ yếu vào xác định không gian cho các dự án), sang quy 
hoạch chú trọng vào các mục tiêu phát triển chiến lược và tôn 
trọng xu thế thị trường với sự điều tiết của Nhà nước kiến tạo 
là một quá trình lâu dài, đòi hỏi những cải cách về mặt thể chế 
trong phối hợp, hợp tác giữa chính quyền và các bên liên quan 
(khu vực kinh tế tư nhân, cộng đồng...) đồng thời với công tác 
vận động tuyên truyền và xây dựng năng lực.

Quy hoạch chung quốc gia, vùng và tỉnh là quy hoạch phát 
triển, có vai trò chủ đạo định hướng các mục tiêu phát triển ưu 
tiên trong giai đoạn quy hoạch. Phương pháp quy hoạch chiến 
lược là lời giải thích hợp trong việc tích hợp các vấn đề chủ 
chốt ưu tiên trong quy hoạch phát triển. Quy hoạch chiến lược 
hướng tới việc giải quyết các vấn đề, tập trung vào hành động 
và thực hiện thành công tầm nhìn (đồng thời xem xét thực trạng 
các nguồn lực thực hiện). Cần tránh chi tiết hóa các quy hoạch 
phát triển, một mặt cản trở sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện 
các mục tiêu phát triển, mặt khác hạn chế tính chuyên ngành 
trong xây dựng và quản lý hiệu quả các hoạt động phát triển 
ngành trên cơ sở phân tích và quyết định dựa vào căn cứ thực 
tiễn và khoa học.

Đối với việc quy hoạch hệ thống đô thị, chúng ta không 
thể xác định theo kiểu “bốc thuốc” cho quy mô dân số, và ranh 
giới các đô thị vì sự phát triển đô thị sẽ phụ thuộc vào nhu cầu 
thị trường (tất nhiên có tính định hướng của nhà nước). Kinh 
nghiệm của các nước phát triển chỉ ra rằng quy hoạch cần linh 
hoạt, có tính chiến lược, xem xét tới cơ cấu phân khu chức năng, 
sự kết nối của các khu chức năng và sử dụng khung kiểm soát 
phát triển (tức là xác dịnh rõ những khu vực phát triển tối ưu, 
khu vực phát triển trọng điểm, khu vực hạn chế phát triển và 
khu vực cấm phát triển).

Việt Nam nên thay đổi mô hình quy hoạch tổng thể đô thị 
cứng nhắc sang mô hình quy hoạch vật thể không gian mang 
tính mềm dẻo và linh hoạt hơn đối với nhu cầu phát triển và thị 
trường, thí dụ: quy hoạch cơ cấu (structure plan), xác định các 
cấu trúc liên kết các phân khu khác nhau, phân định các mức độ 
phát triển và hạn chế phát triển của từng khu. Quy hoạch chi tiết 
khu vực sẽ được xây dưng theo quy hoạch phân vùng này. Và 
qua đó, dùng khung phát triển để kiểm soát các dự án và công 
trình phát triển cho việc cấp phép, tạo điều kiện cho các nhà 
đầu tư có thể tự xem xét công trình và dự án của mình phù hợp 
với nhu cầu kiểm soát của Nhà nước.

Ngoài ra, cần chủ động tổ chức những diễn đàn hoạch định 

Để đạt được đô thị hóa bền vững, các thị trấn và thành phố cần được quy hoạch tốt.
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tham vấn và đối thoại giữa các ban ngành và chính quyền các 
cấp. Song hành với cơ chế đối thoại này, cần xây dựng một quy 
trình minh bạch và rõ ràng trong việc xét duyệt những chương 
trình và dự án đầu tư mang tính đa ngành.

NÂNG CẤP ĐÔ THỊ
Sự xuất hiện của các khu đô thị lộn xộn, thiếu hạ tầng, tiện 

ích và phi chính thức đã trở thành biểu hiện thực tế của quá 
trình đô thị hóa tự phát, là mối quan tâm dai dẳng đối với các 
nhà thực hành và hoạch định chính sách. Trong nửa thế kỷ qua, 
các chính quyền trung ương và địa phương đã tiến hành nhiều 
chương trình nhằm cải thiện các khu nhà ở không phù hợp, khu 
ổ chuột với nhiều kết quả khác nhau. Tuy nhiên, những nỗ lực 
vẫn chưa đủ để hạn chế sự hình thành các khu ở xuống cấp này 
và định hướng các thành phố phát triển theo hướng quy hoạch 
hiệu quả.

Theo Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn 
hóa năm 1966, các quốc gia có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ quyền 
có nhà ở đầy đủ, bao hàm cả việc nâng cấp và cải thiện các khu 
nhà ở không phù hợp, khu ổ chuột. Ở cấp độ cơ bản nhất, nâng 
cấp đô thị liên quan đến việc nâng cao điều kiện sống trong các 
khu ở lộn xộn, xuống cấp và mang lại các dịch vụ cơ bản cho cư 
dân. Điều này bao gồm cải thiện và/hoặc lắp đặt cơ sở hạ tầng 
cơ bản như nước, vệ sinh, thu gom chất thải rắn, đường vào và 
lối đi bộ, thoát nước mưa, chiếu sáng, công cộng điện thoại và 
các dịch vụ cộng đồng khác.

Việc nâng cấp cũng giải quyết các vấn đề về quyền sử dụng 
đất và cải thiện nhà ở, cũng như cải thiện khả năng tiếp cận các 
dịch vụ xã hội (ví dụ như y tế, giáo dục) và các dịch vụ khác. Do 
đó, nâng cấp đô thị là nhằm mục đích phát triển cộng đồng hòa 
nhập vào cơ cấu xã hội và dịch vụ của thành phố, hạn chế sự mất 
mát về thể chất và tài sản xã hội.

Thực tế phát triển đô thị ở Việt Nam cho thấy, nhiều khu vực 
đô thị phát triển lộn xộn, rời rạc và thiếu cơ sở và dịch vụ hạ tầng, 
nhiều khu ở bị xuống cấp, điều kiện sống chật hẹp, thiếu không 
gian công cộng, giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường ngày 
một nghiêm trọng. Đại dịch Covid-19 đã phơi bày nhiều bất cập, 
trong đó có tình trạng nhà ở không phù hợp, thiếu tiện ích của 
một bộ phận dân cư nghèo, di cư… Nghị quyết 06 của Bộ Chính 
trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô 
thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng chỉ rõ 
“chất lượng đô thị hóa chưa cao, phát triển đô thị theo chiều rộng 
là chủ yếu… chất lượng hạ tầng đô thị chưa dáp ứng được yêu 
cầu phát triển dân số và kinh tế khu vực đô thị”. Để cải thiện điều 
kiện sống và hạ tầng hướng tới mục tiêu thực hiện quy hoạch 
tổng thể hệ thống đô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng đã xây dựng các 
Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia (cụ thể là Chương trình 
nâng cấp đô thị quốc gia năm 2009 - 2020).

Để cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị, Việt Nam đã có 
chính sách di dân, tái định cư, nhưng chưa cho thấy hiệu quả rõ 
rệt. Bởi vì rào cản đối với vấn đề di dân là khả năng chi trả cho 
nơi ở mới và việc đảm bảo sinh kế cũng như môi trường sống 
phù hợp của người dân. Trong bối cảnh đó, vấn đề mang tính 
giải pháp là tái định cư tại chỗ với việc cải tạo, tái cấu trúc sử 
dụng đất hiện hữu.

Các khu ở lộn xộn, dàn trải có thể được chỉnh trang, tái phát 
triển với đường xá, hạ tầng được nâng cấp cùng với các loại nhà 
ở thấp tầng và cao tầng. Không gian đất đai được giải phóng 
dùng để xây dựng công viên, khu vui chơi, dịch vụ, bãi đỗ xe… 
Hơn nữa, khi các khu phố lụp xụp trở thành các khu ở và khu 
chung cư khang trang, hiện đại với đầy đủ tiện nghi hơn, giá 
trị đất tại khu vực đó cũng tăng lên. Giá trị gia tăng này mang 
lại lợi nhuận cho cả người sở hữu nhà, đồng thời cũng chính là 
nguồn lực để các công ty phát triển xây dựng các không gian 
công cộng, dịch vụ mới cũng như để tái đầu tư cải tạo các “khu 
ổ chuột” khác của thành phố. Phương pháp quy hoạch này, 
được gọi là tái phân thửa, tái cấu trúc đất đang được nhiều nước 
từ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đến các quốc gia 
phương Tây như Canada, Thụy Điển áp dụng. Điều quan trọng 
là có sự đối thoại, hợp tác giữa cộng đồng người dân và doanh 
nghiệp, trong khi chính quyền đóng vai trò dẫn dắt, tạo hành 
lang pháp lý.

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, nâng cấp và tái thiết 
đô thị cần một cách tiếp cận hệ thống gắn với nhu cầu và đạt 
được sự đồng thuận của cộng đồng về các ý tưởng và ưu tiên 
của chính quyền địa phương. Phải đảm bảo sự cân bằng giữa 
chi phí và lợi ích dài hạn của một khu vực đô thị trong nâng cấp 
và tái phát triển. Các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phải 
được coi là tài sản xã hội, giúp nâng cao bản sắc của một đô thị, 
đóng góp nâng cao chất lượng sống và kinh tế đô thị. Chương 
trình nâng cấp cần cách tiếp cận đa mục tiêu, nâng cấp nhà ở và 
hạ tầng gắn với tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, tôn vinh các 
giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Đô thị hóa và phát triển đô thị cần nguồn lực để phát triển. 

Các thành phố cần cung cấp cơ sở hạ tầng theo quy hoạch như 
hạ tầng giao thông, điện, nước, mạng lưới viễn thông, đường sắt 
và sân bay cùng với các dịch vụ tiện ích xã hội như trường học, 
bệnh viện, chợ… Ở các nước có thu nhập cao, các thành phố tài 
trợ phần lớn cho phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Ở những quốc 
gia này, doanh thu đô thị được tạo ra chủ yếu thông qua thuế, 
tài sản công như đất công và các tài sản thuộc sở hữu công cộng 
khác. Tại nhiều thành phố ở các nước đang phát triển, doanh 
thu đô thị do địa phương tạo ra hàng năm rất hạn hẹp và đòi hỏi 
trợ cấp từ chính quyền trung ương, hoặc nguồn vốn vay từ thị 
trường tài chính nước ngoài hoặc trong nước.

Có nhiều cách khác nhau mà các thành phố có thể tăng 
ngân quỹ, bao gồm các loại thuế về du lịch, thuế bất động sản, 
thuế đánh vào doanh nghiệp và các khoản phí liên quan đến 
việc cung cấp các dịch vụ cụ thể. Điều này phụ thuộc vào khuôn 
khổ phân cấp, các quy định pháp lý, kỹ thuật và rất khác nhau 
trong từng trường hợp. Cách tiếp cận phát triển đô thị bền vững 
của UN-Habitat dựa trên tam giác chính sách bao gồm phương 
thức tài chính, quy hoạch - thiết kế đô thị, và quản trị đô thị để 
tạo nền tảng cho đô thị hóa bền vững.

Về tài chính, các thành phố cần khai thác là các nguồn lực 
“nội sinh”, là những tài nguyên nằm trong tầm tay của các thành 
phố, là tài sản đất đai, năng lực sản xuất và chuyên môn tài chính. 
Chính quyền địa phương phải tìm cách liên kết việc tạo thu ngân 
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sách với các hoạt động và tăng trưởng đô thị để tài chính địa 
phương được bền vững trong dài hạn. Kinh nghiệm ở một số 
quốc gia phát triển châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc cho thấy có 
thể tạo nguồn lực phát triển đất đai, nhà ở, đô thị theo nguyên tắc 
thị trường. Tức là nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng, trên cơ sở 
kinh doanh, thu hồi giá trị gia tăng của đất đai nơi có đường giao 
thông đi qua, nhằm mục tiêu tái đầu tư vào hạ tầng và tiện ích xã 
hội. Đây chính là mô hình thiết chế công ty dịch vụ công do nhà 
nước sở hữu và quản lý (ví dụ: Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc).

Các thành phố cần đảm bảo quyền tài sản thông qua đăng 
ký đất đai và có một hệ thống cho phép cập nhật định kỳ thông 
tin về tài sản và quyền sở hữu tài sản. Qua các công cụ này có thể 
tạo ra nhiều doanh thu hơn từ thuế tài sản và “thuế cải thiện”, 
đồng thời hướng các nguồn lực đó vào việc cải thiện nhà ở cho 
người dân và bù đắp thu nhập cho chủ sở hữu thông qua các 
mô hình tái cấu trúc đất đai. Đồng thời, nâng cao năng lực sản 
xuất để có thể tạo ra nhiều thu nhập hơn từ khu vực kinh tế.

Các thách thức tài chính to lớn của các thành phố không thể 
được đáp ứng chỉ thông qua các hành động của khu vực công. 
Khu vực tư nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo 
ra sự phát triển đô thị bền vững về mặt xã hội, kinh tế và môi 
trường. Có vô số cách để các thành phố làm việc với khu vực 
tư nhân để đạt được mục tiêu này, bao gồm các cơ cấu hợp tác 
công - tư (PPP) khác nhau. Hơn nữa, tài chính đô thị được cải 
thiện phải tích hợp với các yếu tố khác của quản trị điều hành 
và quản lý đô thị thích ứng, bao gồm quy hoạch đô thị và khuôn 
khổ quản lý đô thị, nhằm hỗ trợ tất cả các bên liên quan hiện 
thực hóa tầm nhìn chung về đô thị. Quy hoạch và thiết kế đô 
thị, thông qua việc tạo ra giá trị đô thị, có khả năng thúc đẩy môi 
trường sống đô thị bền vững, bao trùm và hiệu quả.

Đặc biệt, yếu tố thể chế đóng vai trò quan trọng trong hình 
thành các cơ chế, quy định cũng như trong việc áp dụng và thực 
thi trong quy hoạch và quản lý các thành phố. Thể chế mạnh đi 
đôi với quản trị tốt.

Luật pháp và cơ chế tạo ra khuôn khổ ổn định để tăng cường 
phát triển và tiến bộ kỹ thuật. Trong quy hoạch đô thị, khung 
pháp lý yếu ảnh hưởng đến ba thị trường chính là đất đai, nhà ở 
và tài chính; tất cả các thị trường này đều có mối liên hệ chặt chẽ 
với nhau. Để có thị trường đất đai phù hợp, các chính quyền địa 
phương phải có khả năng hỗ trợ việc tiếp cận các bất động sản 
thương mại và nhà ở với giá cả phải chăng trong khi duy trì mật 
độ thích hợp và sử dụng đất hỗn hợp.

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Cách hiệu quả nhất để giải quyết những cơ hội và thách thức 

trong phát triển đô thị là thúc đẩy áp dụng các giải pháp xanh, 
thông minh và đổi mới với công nghệ kỹ thuật cao và công nghệ 
kỹ thuật số. Văn hóa và đổi mới là nguồn vốn sáng tạo có ảnh 
hưởng trực tiếp đến các khía cạnh khác nhau của sự phát triển 
và thịnh vượng. Chúng đòi hỏi một quá trình sáng tạo được gắn 
trong cách vận hành của các trung tâm đô thị. Toàn xã hội đóng 
góp bằng sức mạnh của trí tưởng tượng và sự biến đổi sáng tạo 
của riêng mình. Và điều này phải được khuyến khích, thiết lập, 
hợp pháp hóa và thể chế hóa.

Nền kinh tế xanh mang đến những cơ hội mới cho sự thịnh 

vượng chung. Nó sẽ không chỉ góp phần đạt được các Mục tiêu 
Phát triển Bền vững như xóa đói giảm nghèo, an ninh lương 
thực, quản lý nước hợp lý mà còn có thể tạo ra động lực cho việc 
làm và phát triển.

Bất chấp những tác động tích cực đã diễn ra, bất bình đẳng 
trong tiếp cận kỹ thuật số vẫn tồn tại do đó cuộc cách mạng kỹ 
thuật số phải được chỉ đạo và phát triển một cách dân chủ và 
bao trùm. UN-Habitat ủng hộ cách tiếp cận thành phố thông 
minh lấy người dân làm trung tâm, trong đó nhấn mạnh việc 
chuyển đổi kỹ thuật số đô thị vì lợi ích của tất cả mọi người, thúc 
đẩy tính bền vững, hòa nhập và thịnh vượng, đồng thời thực 
hiện quyền con người. Điều này cho phép các thành phố thông 
minh và các đối tác phát triển đóng góp sâu rộng vào lĩnh vực 
thường chỉ tập trung vào bản thân công nghệ và chưa tập trung 
nhiều vào hòa nhập, chất lượng cuộc sống, quyền con người và 
các Mục tiêu phát triển bền vững.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mục tiêu sử dụng công nghệ kỹ 
thuật số cuối cùng hướng tới kết quả chứ không phải việc áp 
dụng công nghệ. Chuyển đổi công nghệ số không loại bỏ nhu 
cầu lập quy hoạch, quản trị, quản lý tài chính và sử dụng hiệu 
quả hơn các nguồn lực hiện có. Do đó, Việt Nam cần xây dựng 
các quy hoạch tổng thể tốt cho các thành phố thông minh 
trong tương lai để giải quyết các thách thức của đô thị hóa và 
tận dụng các giá trị gia tăng của việc kết nối vốn văn hóa, xã hội 
và công nghệ của mình.

Hơn nữa, nhiều công nghệ thông minh có thể làm cho các 
thành phố trở nên hòa nhập hơn, an toàn, linh hoạt và bền vững 
hơn, nhưng chúng nên được phổ biến rộng rãi hơn và có giá cả 
phải chăng hơn để có thể tiếp cận nhóm người nghèo, người dễ 
bị tổn thương. Chính quyền ở các cấp cần xây dựng quan hệ đối 
tác với các doanh nghiệp, giới học thuật và xã hội dân sự để thực 
hiện mục tiêu này.

Đại dịch Covid-19 đã phơi bày và làm trầm trọng thêm các 
vấn đề về thu nhập, tiếp cận nhà ở giá cả phải chăng, dịch vụ 
và cơ sở xã hội, và vệ sinh đô thị. Người nghèo, trẻ em, phụ nữ, 
người lớn tuổi và người lao động phi chính thức là những đối 
tượng dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, đại dịch mang đến cho 
các thành phố cơ hội đầu tư vào các công ghệ sáng tạo và thông 
minh như trí tuệ nhân tạo, robot, Internet vạn vật, xe tự hành, 
in 3-D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, 
lưu trữ năng lượng và điện toán lượng tử để cải thiện chất lượng 
cuộc sống và điều kiện kinh tế xã hội của người dân.

Thời gian qua, Chính phủ, các tổ chức Liên Hợp Quốc, các 
tổ chức quốc tế, cộng đồng địa phương và nhiều bên liên quan 
khác đã tích cực tìm kiếm những cách thức sáng tạo và hiệu quả 
để đẩy nhanh và mở rộng tiến độ trong việc thực hiện các mục 
tiêu phát triển cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị. Việt 
Nam cần phải sẵn sàng đưa đô thị hóa bền vững trở thành công 
cụ để duy trì tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giảm bất 
bình đẳng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường bình đẳng 
giới và vượt qua các thách thức từ “bẫy thu nhập trung bình”, trở 
thành một phần trong nỗ lực đa phương nhằm phát triển thành 
phố bao trùm, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững. Tất 
cả nhằm tạo ra sự thay đổi ở các đô thị Việt Nam, đảm bảo rằng, 
không ai và không nơi nào bị bỏ lại phía sau.v
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CÂU CHUYỆN KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ BIỂN TỪ XƯA
Xưa kia khi giao thông trên biển chưa thuận tiện, bảo vệ bờ 

biển còn rất khó khăn trước ngoại xâm và thiên tai thì các hạng 
mục kinh tế biển chưa thể phát triển. Các quốc gia có biển mà 
chậm phát triển thường gặp khó khăn khi phải chống chọi với 
xâm lược và thiên tai từ đường biển. Trên thế giới, các nước ven 
biển đã phải giải quyết nhiều bài toán khó cho sinh kế cộng 
đồng dân cư ven biển. Đất đai lúc khô lúc ngập, gần như không 
có tiềm năng tạo sinh kế. Nghề chính vẫn chỉ là làm muối, đánh 
bắt và nuôi trồng hải sản ven biển. Hoàn cảnh tự nhiên khó khăn 
nên cuộc sống không khá lên được. Ngược lại, các cường quốc 
vùng biển thì tổ chức các đội tàu mạnh để phát triển thương 
mại đường xa trên biển và hải quân mạnh để xâm chiếm đất đai 
mọi nơi gần biển. Nhìn lại lịch sử thế giới thì thấy rõ điều này.

Ở Việt Nam, Pháp xâm lược từ đường biển với phát súng 
đầu tiên bắn vào Đà Nẵng và uy hiếp kinh đô Huế. Trước nữa, 
nhiều lần các triều đại phong kiến phương Bắc như Nam Hán, 
Nguyên Mông cũng vào nước ta từ đường biển. Trên thế giới, 
các đất nước, dân tộc có tiềm năng yếu mà giáp biển đều phải 
có ý chí quật cường lắm mới tồn tại được qua những cơ binh lửa 
từ đường biển đi vào.

Một thứ nữa cũng đáng sợ khi sống ở vùng biển, đó là những 
cơn thiên tai nặng nề cũng từ biển đi vào như bão mạnh, mưa 
lớn, ngập lụt... hay nặng hơn là núi lửa, động đất sóng thần... 
Trong lịch sử thế giới, đã khá nhiều thành phố lớn biến mất chìm 
vĩnh viễn trong lòng đại dương. Ở nước ta, các tai biến thiên 
nhiên từ biển đi vào cũng có nhưng chưa có thể loại thiên nhiên 
khốc liệt. Những câu chuyện cổ còn lưu lại ở Việt Nam chỉ là tục 

xăm mình của dân sống ven biển để chống lại thủy quái.
Sau đại chiến thế giới 2, hòa bình trên toàn thế giới được 

thiết lập với khả năng chắc chắn hơn, ý tưởng các quốc gia 
chung sống hòa bình để phát triển kinh tế được thể hiện khá 
rõ ràng. Cuộc sống vùng ven biển được cộng đồng quốc tế 
quan tâm với lý thuyết “quản lý tích hợp dải ven bờ” (ICZM - 
Integrated Coastal Zone Management) và Công ước của Liên 
Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS - United Nations Convention 
on Law of the Sea). Những công cụ này đã được hầu hết các 
quốc gia có biển tán thành và áp dụng, một mặt mang lại lợi 
ích quốc gia và mặt khác cũng làm cho cuộc sống người dân 
ven biển tốt hơn. Từ đó, ngoại xâm từ biển gần như không còn, 
các quốc gia chỉ tập trung vào khai thác biển dưới góc độ kinh 
tế. Các ngành kinh tế biển thường nghe thấy như dầu khí, khai 
thác khoáng sản biển, đánh bắt - nuôi trồng hải sản, vận tải 
biển... phát triển ngày càng mạnh. Tiếp theo mạch khai thác 
kinh tế, nhiều ngành kinh tế mới đã ra đời như du lịch biển, 
khai thác năng lượng tái tạo biển, nông nghiệp... Sự khai thác 
kinh tế biển mạnh dần là cho nhu cầu phát triển đô thị biển 
ngày một lớn. Đô thị biển không còn chỉ trên vùng bờ biển, 
trên các hải đảo, mà còn được xây dựng trên mặt biển và cả 
dưới lòng biển. Nhiều quốc gia có biển đã chọn cách phát triển 
từ vùng biển ngược lên vùng núi và nhiều quốc gia có biển đã 
mở rộng diện tích ra biển bằng cách lấp biển.

Khi kinh tế biển phát triển mạnh như vậy, lại làm cho 
tình trạng hấp dẫn của biển mạnh lên, khai thác mà thiếu 
quy hoạch không chỉ làm cho thiếu hiệu quả mà còn làm cho 
thiên tai mạnh hơn. Điều đáng sợ hơn là những tranh chấp 
lãnh thổ trên biển ngày một nhiều hơn, “cái lý” thường vẫn 

Kinh tế biển và đô thị biển

(*) Nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT

> GS.TSKH ĐẶNG HÙNG VÕ*

Việt Nam đã có khoảng 40 đô thị biển. Đô thị biển Việt Nam bắt đầu phát triển theo 
hướng làm rõ động lực kinh tế của từng đô thị như du lịch, khai thác dầu khí, hàng 
hải, đánh bắt xa bờ, nuôi trồng hải sản… Hướng tới tương lai xa, chúng ta lại phải 
nghĩ tới ngữ cảnh “định dạng lại địa chính trị biển” khi “địa kinh tế biển” có thay đổi.
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thuộc bên mạnh. Luật Biển UNCLOS của Liên Hợp Quốc chỉ 
như một ước lệ vì không có lực lượng quân sự mạnh nào để 
bảo vệ việc thực thi Công ước này. Hướng tới tương lai xa, 
chúng ta lại phải nghĩ tới ngữ cảnh “định dạng lại địa chính 
trị biển” khi “địa kinh tế biển” có thay đổi.

Từ góc nhìn thiên tai vùng biển, con người vẫn chưa thể chế 
ngự được các thiên tai biển như núi lửa, động đất, sóng thần, siêu 
bão... Đấy là những rủi ro khó tránh khỏi bị hủy diệt khi xảy ra. 
Những ví dụ gần đây đã có cả như sóng thần ở Phuket đánh vào 
du lịch, động đất - sóng thần đánh vào nhà máy điện hạt nhân 
Fukushima và nhiều siêu bão ở Mỹ, Philippines làm tổn hại cuộc 
sống người dân ven biển, trên các hải đảo. Đây là những yếu tố 
tạo nên khó khăn làm cho kinh tế biển khó tạo được bền vững.

Mặc dù câu chuyện kinh tế biển còn phức tạp, nhưng đó vẫn 
là một hình thái kinh tế hấp dẫn và triển vọng lớn. Khi kinh tế 
phát triển thì các dạng không gian đô thị sẽ hình thành phục 
vụ công nghiệp biển, nông nghiệp hiện đại biển và kinh doanh 
dịch vụ biển, từ đó kinh tế bất động sản biển phát triển như một 
hạ tầng cần thiết để phát triển đô thị biển.

CÁI NHÌN MỚI VỀ KINH TẾ BIỂN
Khai thác biển vẫn làm một công việc mang lại rất nhiều lợi 

ích cho con người kể từ ngày xưa. Nghề mà dễ dàng gắn với 
người dân vùng biển nhất là đánh bắt và nuôi trồng hải sản. 
Kể từ khi dầu khí dưới đáy biển được phát hiện có tiềm năng 
lớn ở nhiều nơi, các quốc gia ven biển đã có hướng mở rộng 
hoạt động kinh tế trên biển, tập trung vào khai thác dầu khí, 
các khoáng sản dưới đáy biển và vận tải biển. Bên cạnh lợi ích 
từ khai thác biển, các thiệt hại do thiên tai từ biển gây ra cũng là 

một trở ngại lớn cho khai thác biển. Các đô thị biển, căn cứ kinh 
tế, quốc phòng ven biển thường được giấu kín để tránh sự tàn 
phá của thiên tai từ biển gây ra.

Do một mặt, khoa học - công nghệ ngày càng phát triển 
và mặt khác nữa, không khí chung sống hòa bình trên thế giới 
cũng mở rộng hơn nhiều, việc khai thác biển ngày càng đi vào 
chiều sâu, hiệu quả cao hơn và khả năng ngăn ngừa tai biến 
thiên nhiên từ biển cũng chủ động hơn. Nhừng ngành mới về 
khai thác biển đang và sẽ hình thành ngày một nhiều, cụ thể 
như mô tả dưới đây.

1) Khai thác năng lượng tái tạo từ biển
Việc khai thác và sử dụng năng lượng hóa thạch của trái đất 

là một trong những công nghiệp cơ sở quan trọng nhất của 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Trong từng bước phát triển, 
loài người đã nhận thấy rằng sử dụng năng lượng hóa thạch là 
nguyên nhân gây phát thải lớn gắn với hiệu ứng nhà kính.

Công nghệ cao đã dẫn con người tới việc sử dụng năng 
lượng hạt nhân vì mục tiêu sản xuất điện. Hệ lụy môi trường 
gần như không có nhưng rui ro khi không kiểm soát được các 
tai nạn do phản ứng hạt nhân gây ra. Thực tế đã cho thấy tai nạn 
thảm khốc tại nhà máy Chernobyl do con người gây ra và tại nhà 
máy Fukushima do thiên tai gây ra. Xu hướng toàn cầu dẫn tới 
bài bác các nguồn năng lượng từ phản ứng hạt nhân.

Người ta đã nghĩ tới nguồn năng lượng từ thủy điện mà đặt 
cho tên gọi là “nguồn năng lượng không khói”. Nhưng rồi, loài 
người cũng nhận ra những nhược điểm vô cùng lớn của thủy 
điện. Nhà máy này thường phải đặt trên vùng núi gắn với ngập 
nước nhiều vùng rừng lớn. Cây mục trong nước là nguồn phát 
thải CO2 khá lớn, gây tổn hại cho môi trường không kém gì đốt 

Khi kinh tế phát triển thì các dạng không gian đô thị sẽ hình thành.
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nhiên liệu hóa thạch. Mặt khác, thủy điện còn gây ngập lụt cho 
cộng đồng cư dân địa phương mỗi khi các nhà máy thủy điện 
đồng bộ xả nước.

Phát hiện mới gần đây là sử dụng năng lượng tái tạo từ thiên 
nhiên bao gồm ánh sáng mặt trời và gió. Đúng là các nguồn 
năng lượng tái tạo này không trực tiếp gây bất kỳ hệ lụy môi 
trường nào. Nhưng rồi con người cũng nhận ra nhược điểm lớn 
của các nhà máy điện năng lượng tái tạo từ ánh sáng mặt trời và 
gió là: (1) tốn quá nhiều diện tích đất; (2) các tấm pin ánh sáng 
mặt trời, ác-quy chứa điện lại tạo ra nguồn rác thải lớn khó xử lý. 
Người ta rồi cũng không muốn hưởng ứng việc phát triển năng 
lượng tái tạo từ ánh sáng mặt trời và đưa các cánh đồng cánh 
quạt gió thu năng lượng tái tạo ra các vùng đất đai ít khả năng 
sử dụng và có nhiều gió, nhất là vùng bãi biển ngập nước, đảo 
xa ít người ở.

Gần đây nhất, con người đã nghĩ tới nguồn năng lượng tái 
tạo từ biển mà cụ thể là từ sóng biển và từ thủy triều. Thực tế 
đã cho thấy một số nhà máy khai thác nguồn năng lượng tái 
tạo từ biển đã đi vào hoạt động khá hiệu quả. Năm 2016, các 
nhà sản xuất điện từ sóng biển và thủy triều quy mô lớn đầu 
tiên đã khánh thành và đi vào hoạt động. Nhà máy điện từ sóng 
biển của hãng ECO Wave Power (EWP) đặt tại Gibraltar đã khánh 
thành vào ngày 26/5/2022 và từ thủy triều của dự án MeyGen 
tại Scotland đã khánh thành vào ngày 12/9/2022. Các máy phát 
điện này đều sử dụng các tuabin nên gần như không gây tác 
động xấu đến môi trường. Từ đó, nhiều dự án lớn đã được tư 
duy, đề xuất, thực hiện ở nhiều nơi, có cả ở Việt Nam, tạo nên 
một xu hướng mới rất tích cực.

2) Nông nghiệp biển
Đánh bắt hải sản vốn là nghề khai thác kinh tế biển từ lâu 

đời. Theo tư duy truyền thống, người ta dẫn tới nghề nuôi trồng 
hải sản trên biển, trong đó có cả thực vật và động vật biển, 
không chỉ động vật sống dưới nước mà cả động vật bay trên trời 
sống nhờ vào biển. Nhiều loại tảo biển có nguồn dinh dưỡng 
đặc biệt mà rau trên cạn không có cũng được đưa vào canh tác. 
Động vật cũng vậy, cả động vật sống dưới biển và sống nhờ vào 
biển đều cung cấp những dinh dưỡng mà nông nghiệp trên 
đất không tạo ra được.Lúc đầu, người ta còn chỉ nghĩ tới nông 
nghiệp vùng biển nông, sau đó vùng canh tác đi dần ra vùng 
biển xa hiệu quả cao hơn.

3) Thể thao và du lịch biển
Khi các quốc gia và con người có thu nhập nhiều hơn thì thể 

thao và du lịch là các yếu tố có cơ hội phát triển mạnh để đáp 
ứng những nhu cầu mới của con người. Môi trường biển là nơi 
sinh ra được các yếu tố mới này. Nhiều môn thể thao trên biển 
đã hình thành như lướt ván theo sóng biển, đua thuyền trên 
biển, bơi biển và được đưa vào thi đấu quốc tế.

Du lịch biển đảo không phải là mới, nhưng hình thái du lịch 
đã thay đổi nhiều, ví dụ như gắn với các hình thức trải nghiệm, 
khám phá, tìm cảm giác mới trong môi trường mặt biển, nước 
biển hay đáy biển.

4) Xu hướng lấn biển và đô thị biển
Trước đây, việc gia cố bờ biển để bảo vệ đất liền được coi như 

nhiệm vụ trọng yếu của quốc gia. Hiện nay, các quốc gia có biển 
đều có xu hướng lấn biển để mở rộng lãnh thổ và khai thác tài 

nguyên biển ở mức độ cao nhất. Singapore là quốc gia mua cát 
của các nước láng giềng để lấn biển nhằm mở rộng lãnh thổ. 
Trung Quốc đã xây dựng nhiều công trình trên các đá ngầm để 
mở rộng lãnh thổ ở biển xa phía Đông. Các Tiểu vương quốc Ả 
Rập thống nhất đã tạo nên quần thể đô thị trên biển hình cây 
cọ rất độc đáo phục vụ du lịch. Công ước quốc tế về Luật Biển 
1982 đã như quá hẹp so với nhu cầu mở rộng hoạt động lấn 
biển của các quốc gia có biển. Nhu cầu tái định dạng địa kinh tế 
biển đang được đặt ra.

Quá trình lấn biển thể hiện ở tính đa dạng trong phát triển 
các hình thái đô thị biển. Trước đây, các quốc gia chỉ muốn giữ 
an toàn cho các đô thị ven biển nên thường bố trí khuất xa bờ 
biển và dựa vào các vịnh nhỏ tự nhiên tạo lợi thế tiếp cận biển 
sâu. Đến nay, con người đã chủ động phòng tránh thiên tai, 
đụng độ trên biển nên các hình thức đô thị biển gắn với phát 
triển kinh tế đã phong phú hơn xưa rất nhiều. Có đô thị ven bờ, 
có đô thị trên hải đảo, có đô thị trên mặt biển, và có cả ý tưởng 
thành lập các đô thị ngầm đáy biển. Tất nhiên, hình thái đô thị 
phải phù hợp với khả năng khai thác kinh tế biển tại khu vực với 
tầm nhìn dài hạn, đô thị phải có mật độ kinh tế cao.

Việc lấp biển và lấn biển là một xu hướng được coi như cần 
khuyến khích. Ở đây dễ nói tới cái lợi vì đơn giản là lãnh thổ được 
mở rộng, giá thành đất đai do lấn biển chắc chắn rẻ hơn đất đai 
có sẵn trên đất liền. Thế nhưng, có một điều rất quan trọng cần 
khảo sát nghiên cứu sâu là lấp biển ở chỗ nào đó sẽ tạo ra các yếu 
tố mới về địa hình biển, có khi lại là nguồn cơn gây ra các tác động 
tiêu cực tới môi trường biển, gây hại cho quốc gia và con người.

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ RỦI RO TRONG PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ BIỂN VIỆT NAM

Việt Nam là quốc gia có biển với đường bờ biển dài tới 3.260 
km dọc theo Biển Đông từ Móng Cái tới Mũi Cà Mau và từ đó 
tới Hà Tiên trên bờ Vịnh Thái Lan. Vùng biển của Việt Nam bao 
gồm quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, nhiều đảo lớn 
như Phú Quốc, Côn Sơn, Bạch Long Vĩ, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ 
và nhiều đảo khác. Từ thời phong kiến, Việt Nam đã có 2 đô thị 
biển tham gia vào thương mại quốc tế gồm Vân Đồn và Hội An. 
Trong thời Pháp thuộc, Pháp đã cho phát triển nhiều đô thị biển 
phục vụ hàng hải và du lịch bao gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha 
Trang, Quy Nhơn, Vũng Tàu. Người dân vùng ven biển sống chủ 
yếu bằng nghề chài lưới ven bờ, thu nhập không cao và luôn 
chịu ảnh hưởng tiêu cực của bão lũ ven biển.

Trong giai đoạn hiện nay, mãi tới 2007 Nhà nước mới ban 
hành chiến lược biển Việt Nam. Trên thực tế, kinh tế biển nước 
ta phát triển ở mức độ chưa cao, chủ yếu là khai thác dầu khí 
và một số loại khoáng sản biển, đánh bắt cá xa bờ, giao thông 
đường biển và du lịch biển thông thường. Phát triển kinh tế 
mạnh hơn tư duy về phát triển các đô thị. Đến nay, Việt Nam 
đã có khoảng 40 đô thị biển, trong đó đô thị biển lớn nhất là 
TP.HCM và cũng là đô thị lớn nhất cả nước. Tiếp đó là Đà Nẵng, 
Hải Phòng, Nha Trang... Bên cạnh đó, nhiều đô thị biển hiện tại 
chưa phát triển nhưng có nhiều tiềm năng phát triển trong thời 
gian tới như Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong... Đô thị biển 
Việt Nam bắt đầu phát triển theo hướng làm rõ động lực kinh tế 
của từng đô thị như du lịch, khai thác dầu khí, hàng hải, đánh bắt 
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xa bờ, nuôi trồng hải sản...
Hiện nay, phát triển đô thị biển phục vụ du lịch đang được 

các địa phương quan tâm phát triển. Cũng vì hướng đi này đã 
dẫn đến cách thức phát triển với tầm nhìn ngắn hạn. Nhiều địa 
phương đã cho phép xây dựng các nhà cao tầng rất cao chạy 
dọc bờ biển như một tường thành ngăn trở giữa đất liền và biển. 
Dân địa phương không còn đường đi xuống biển kiếm sống, 
phản ánh những bức xúc lên lãnh đạo cấp tỉnh. Nhiều lãnh đạo 
tỉnh đã phê duyệt dự án rồi lại quyết định dẹp bỏ nhà cao tầng 
đã xây dựng để mở lối xuống biển cho dân. Như vậy, quy hoạch 
chỉ như có tầm nhìn ngắn hạn, thiếu đầy đủ và chưa toàn diện.

Bên cạnh những tiềm năng kinh tế lớn, đô thị biển Việt Nam 
chưa làm tốt nhiệm vụ quản lý rủi ro do thiên tai từ biển. Trong 
tháng 10 và tháng 11/2020, thảm họa bão lụt đã gây tổn thất lớn 
về người, nhà cửa và tài sản của nhiều hộ gia đình trong một dải 
ven biển miền Trung từ Nghệ An cho tới Bình Định. Riêng 2 cơn 
bão số 6 (Linfa) và cơn bão số 7 (Nangka) đã làm 154 người chết 
và mất tích; 6.235 ngôi nhà bị cuốn trôi và 377.500 ngôi nhà bị ảnh 
hưởng; gần 16,7 nghìn héc-ta hoa màu, 2,7 triệu vật nuôi và hơn 
100 nghìn tấn lương thực bị mất trắng. Xét về kinh tế, khoảng 460 
km kênh thuỷ lợi và 580 km đường giao thông bị hỏng, thiệt hại 
lên tới 15.470 tỷ đồng. Đấy là chưa kể tới các cơ sở văn hoá, y tế, 
giáo dục, thể thao gần như bị hỏng, chưa thể khôi phục để vận 
hành trở lại. Tiếp theo, cứ vài ngày là có một bão mới. Những tên 
bão như Sandel (số 8), Molave (số 9), Goni (số 10), Khanun (số 11), 
Etau (số 12), Vamco (số 13) đã hành hạ người dân, các đô thị, làng 
mạc trên suốt dải đất ven biển miền Trung. Thực trạng này cho 
thấy ta đã ý thức được rủi ro thiên tai trên vùng ven biển nhưng 
chưa có hành động cụ thể về quản lý rủi ro.

Cũng vào tháng 10/2020, Ngân hàng Thế giới hoàn thành 
nghiên cứu về rủi ro thiên tai và giải pháp cho khu vực ven biển 
Việt Nam. Báo cáo mang tên “Tăng cường khả năng chống chịu 
khu vực ven biển: phát triển khu vực ven biển Việt Nam - cơ hội 
và rủi ro thiên tai”. Từ thực tiễn, báo cáo này đã chỉ ra rằng “Dù 
có tiến bộ đáng kể nhưng các biện pháp quản lý rủi ro thiên 
tai hiện tại của Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu”. Báo cáo 
này đã chỉ ra con số “11,8 triệu cư dân ven biển đang gặp rủi ro 
cao do lũ lớn và 35% khu dân cư đang nằm trong vùng hay bị 
sạt lở; mỗi năm, kinh tế bị thiệt hại 852 triệu USD (0,5% GDP) và 
316.000 việc làm do lũ sông và lũ ven biển”.

Năm 2021, bão xuất hiện muộn hơn mọi khi, có 8 cơn bão 
hoạt động trên Biển Đông, ít hơn 3 cơn so với năm 2020 (năm 
2020 có 13 cơn bão). Tổng lượng mưa mùa mưa, lũ cũng thấp 
hơn 2020. Trong số 8 cơn bão, có 6 cơn đi vào đất liền các tỉnh 
nước ta. Mặc dù vậy, bão lũ năm 2021 được đánh giá là gây ít 
thiệt hai hơn 2020.

Vào năm 2022, từ cuối tháng 8/2022, hàng loạt bão lớn 
lại đổ bộ hoặc ảnh hưởng mạnh tới con người và tài sản của 
người dân vùng biển nước ta. Bắt đầu là cơn bão số 3 đổ bộ 
vào phía Nam Quảng Đông (Trung Quốc) nhưng gây mưa lớn 
ở vùng núi phía Bắc nước ta. Tiếp theo là các cơn bão từ số 4 
(Noru), số 5 (Sonca), số 6 (Nesat) và số 7 đang hình thành, gây 
mưa quá lớn suốt một dải ven biển từ Thanh Hóa tới Bình Định 
chịu đựng tổn thất lớn, nước ngập khắp nơi, thiệt hại cả tính 
mạng con người, nhà cửa và tài sản, mùa màng và hạ tầng. 

Hình ảnh những cánh đồng ngập trắng nước dài ngày không 
còn xa lại với dân vùng biển.

Theo quy luật chung, các cơn bão có xu hướng chậm hơn 
những năm xưa. Khi tôi còn bé, các cụ vẫn nói rằng tới rằm 
tháng 7 mà không có bão thì yên tâm không còn bão nữa. Ngày 
nay, bão thường muộn hơn nhiều, dồn dập từ cuối tháng 8 âm 
lịch. Quy luật của bão cũng không còn như xưa theo chiều chạy 
từ Bắc xuống Nam, nay thì bất thường, bão đang chuyển dần 
xuống Nam lại xuất hiện cơn bão sau ở phía Bắc. Đúng là biến 
đổi khí hậu tạo ra hình thái mới.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2020 về “Tăng cường 
khả năng chống chịu khu vực ven biển: phát triển khu vực ven 
biển Việt Nam - cơ hội và rủi ro thiên tai” đã đề xuất 5 khuyến 
nghị cho Việt Nam:

1. Cần thiết lập và tăng cường hệ thống dữ liệu như công cụ 
trợ giúp ra quyết định tích cực. Dữ liệu là một yếu tố không thể 
thiếu để biết khả năng chống chịu của các vị trí, từ đó mới có thể 
tìm giải pháp hợp lý cho quy hoạch, giám sát và đánh giá thực 
thi quy hoạch và dự báo các tiêu cực có thể xảy ra.

2. Chú trọng tới quy hoạch vùng ven biển dựa trên phân 
tích lợi thế kinh tế và các rủi ro thiên tai. Lúc này bài toán quy 
hoạch rất cần những số liệu khảo sát vùng ven biển để làm rõ 
khả năng khai thác kinh tế biển và khả năng chống chịu các 
rủi ro do thiên tai có thể gặp phải tại những khu dân cư, khu 
kinh tế ven biển.

3. Tăng cường khả năng chống chịu của hạ tầng và dịch vụ 
công vùng ven biển. Đây là cách tiếp cận phù hợp để xây dựng hệ 
thống hạ tầng và dịch vụ công cho vùng ven biển. Hệ thống này 
phải đảm bảo bảo tính bền vững trong hoạt động, có tính đến 
sức chịu đựng trước các rủi ro thiên tai vùng biển có thể xảy ra.

4. Tận dụng các giải pháp thuận thiên, có nghĩa là không tiếp 
cận theo kiểu chống lại thiên nhiên mà tiếp cận theo kiểu phát 
hiện quy luật thiên nhiên để nương theo quy luật đó mà tồn tại 
và phát triển.

5. Nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và phục hồi. 
Điều này có nghĩa là chúng ta phải có những phương án để phát 
hiện nhằm phòng ngừa, ứng phó và giải pháp phục hồi có hiệu 
quả khi thên tai xảy ra.

Các khuyến nghị này chắc chắn sẽ giúp ta nâng cấp tư duy 
và quy hoạch cụ thể phát triển đô thị biển nước ta. Tiềm năng 
kinh tế lớn trong khung cảnh quan hệ quốc tế êm dịu hơn là 
một lợi thế, nhưng tai biến thiên nhiên trên vùng biển vẫn là 
rủi ro rất lớn. Chúng ta đặt hy vọng lớn vào quá trình phát triển 
thông minh sẽ giúp ngăn ngừa những tiêu cực từ biển tốt hơn.

Nhìn lại, có thể thấy Nhà nước ta đã đưa ra các chủ trương 
đúng, thường chậm hơn các nước khác, nhưng cái chính là 
thiếu các giải pháp đồng bộ và khả thi. Đây là kinh nghiệm 
cần rút ra để đổi mới trong phát triển các đô thị biển nước 
ta. Chúng ta cần xem lại cách thức phát triển chưa chuyên 
nghiệp trong thời gian qua và tạo cách nhìn mới mang tính 
chuyên nghiệp cho phát triển trong thời gian tới. Việt Nam 
nói chung và các đơn vị hành chính cấp tỉnh ven biển nói 
riêng cần xây dựng tầm nhìn mới để quy hoạch phát triển 
kinh tế biển như một trọng tâm. Từ đó, lan tỏa sự phát triển 
đi các địa phương khác không có biển.v
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Các thành phố là nơi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi 
và có tiềm năng, lợi thế để tạo ra sự thay đổi tích cực, 
góp phần vào sự phát triển bền vững chung của quốc 
gia. Điều này đã giúp cho mô hình kinh tế tuần hoàn 

(KTTH) đang giành lấy sự quan tâm và được áp dụng rộng rãi 
trong các lĩnh vực khác nhau ở khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt 
là, các thành phố và vùng đô thị có quy mô phù hợp nhất để 
thực hiện các hoạt động chuyển dịch sang KTTH. 

Ở Việt Nam, Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị ban hành ngày 
24/01/2022 cho thấy sự cần thiết phải có những giải pháp mới, 
đột phá gắn liền với sự phát triển bền vững của đô thị Việt Nam. 

1. KINH NGHIỆM MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN GẮN 
VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI 

Nhiều đô thị lớn và chính quyền địa phương ở các quốc 
gia trên thế giới đã xác lập tầm nhìn dài hạn phát triển KTTH. 
Tầm nhìn này được thể hiện trong các loại hình văn bản khác 
nhau như chương trình hành động ở Barcelona (Tây Ban Nha), 
Rotterdam (Hà Lan), lộ trình phát triển Amsterdam (Hà Lan) hay 
lồng ghép vào các chương trình hiện hữu như Kế hoạch tổng 
thể “không rác thải” (Zero Waste Masterplan) của Singapore. 

Một số chính quyền địa phương ở châu Âu đã bắt đầu thực 
hiện lộ trình chuyển đổi sang mô hình KTTH. Glassgrow (Anh) 
đặt mục tiêu trở thành thành phố đầu tiên của Anh đạt được 
mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2030. Để đạt được 
mục tiêu này, chính quyền thành phố đã hỗ trợ các doanh 
nghiệp chuyển đổi công nghệ, mở rộng mua sắm công “xanh”, 
tăng cường truyền thông về lợi ích của mô hình KTTH. 

Amsterdam là một trong các thành phố sớm nhất trên thế 
giới ban hành Chiến lược Amsterdam tuần hoàn giai đoạn 2020 
- 2025 (Amsterdam Circular Strategy 2020-2025). Chiến lược 
này nhằm mục đích giảm đáng kể việc sử dụng các nguyên 
liệu thô, góp phần tạo nên một thành phố bền vững. Trong 
những năm tới, thành phố sẽ phân loại các luồng nguyên liệu 
khác nhau (material flow), từ khâu nhập khẩu đến khâu chế 
biến, nhằm tái sử dụng nguồn nguyên liệu còn giá trị. Mục tiêu 
của chiến lược là giảm một nửa việc sử dụng các nguyên liệu 
thô mới vào năm 2030 và trở thành một đô thị tuần hoàn vào 
năm 2050. Chính quyền Amsterdam tập trung vào 3 lĩnh vực: 
thực phẩm và chất thải hữu cơ; hàng tiêu dùng; và xây dựng. 
Các tiêu chí tuần hoàn cũng sẽ được áp dụng trong quá trình 
mua sắm công và đấu thầu. 

2. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN GẮN VỚI 
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM

Kinh tế tuần hoàn trong xu thế phát triển 
bền vững đô thị

> PGS.TS NGUYỄN HỒNG QUÂN cùng cộng sự*

66% dân số toàn cầu sẽ sống tại các đô thị vào năm 2050 (United Nations, 2015), các 
đô thị đóng góp chính vào biến đổi khí hậu và chịu trách nhiệm cho 60 - 80% lượng phát 
thải khí nhà kính, chiếm 75% lượng tiêu thụ tài nguyên và phát sinh 50% chất thải rắn 
toàn cầu (EMF, 2017), các thành phố sẽ ngày càng đối mặt với nhiều thách thức hơn về 
kinh tế, xã hội và môi trường. Vì vậy, các đô thị sẽ đóng vai trò quan trọng trong thực 
thi chính sách phát triển bền vững và xây dựng lộ trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế 
tuần hoàn.

(*) PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED), ĐHQG TP.HCM; Trung tâm 
Quản lý nước và biến đổi khí hậu (WACC), Viện Môi trường và Tài 
nguyên (IER), ĐHQG TP.HCM; Từ Minh Thuận, Học viện Cán bộ 
TP.HCM; Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP.HCM; Đỗ Thị Hiệp, Viện 
Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED), ĐHQG TP.HCM; 
Khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng, Trường ĐH Điện lực; 
Trương Thị Ái Nhi, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn 
(ICED), ĐHQG TP.HCM; Đại học Tohoku, Nhật Bản; Nguyễn Bảo 
Trân, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED), ĐHQG 
TP.HCM; Lê Bá Nhật Minh, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần 
hoàn (ICED), ĐHQG TP.HCM; Nguyễn Minh Tú, Viện Nghiên cứu 
phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED), ĐHQG TP.HCM; Nguyễn Kiều 
Lan Phương, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED), 
ĐHQG TP.HCM; Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường, Trường 
ĐH Nguyễn Tất Thành.
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2.1 Hiện trạng về định hướng chính sách
Hiện nay, ở Việt Nam, chính sách cụ thể về KTTH còn hạn 

chế, các vấn đề có liên quan về việc giảm thiểu và tái chế chất 
thải đã được đề cập trong nhiều văn bản về phát triển bền 
vững và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Chẳng hạn như trong 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, lần đầu tiên vấn đề về giảm 
thiểu, tái chế và tái sử dụng nguồn tài nguyên đã được đề cập... 
Đặc biệt, việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở 
Việt Nam (Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ) góp phần cụ thể hóa mục tiêu giảm cường 
độ phát thải khí nhà kính trên GDP ít nhất 15% vào năm 2030 
so với năm 2014, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về “0” vào 
năm 2050. 

Đối với khu vực đô thị, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều 
chính sách nhằm thúc đẩy việc phát triển đô thị thông minh, 
xanh và bền vững, bao gồm các Quyết định phê duyệt đề án 
phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 
2018 -2025 và định hướng đến năm 2030, Quyết định phê 
duyệt kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam 
đến năm 2030… Tỷ lệ đô thị có hệ thống thu gom và xử lý 
nước thải (60% đối với đô thị loại III, 40% đối với đô thị loại IV, 
V và làng nghề) cũng là những chỉ tiêu trong chiến lược quốc 
gia về tăng trưởng xanh. Đặc biệt, tại Nghị quyết 06-NQ/TW 
về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô 
thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ 
Chính trị ban hành ngày 24/01/2022 là cơ sở, căn cứ chính trị 
quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới, tạo 
động lực để phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

2.2 Một số mô hình kinh tế tuần hoàn đô thị 
Năng lượng tái tạo trong đô thị

Tiềm năng KTTH cho năng lượng đô thị là rất lớn. Hệ thống 
năng lượng tái tạo cần được tối ưu trong quá trình sản xuất, 
tái chế, tái sử dụng vật liệu, thiết bị năng lượng tái tạo (thiết 
bị điện mặt trời áp mái). Từ đó, giảm nhu cầu vật liệu, thiết bị 
cũng như giảm phát thải khí nhà kính, tăng hiệu quả kinh tế, 
tăng việc làm. Tăng cường sử dụng vật liệu, sản phẩm carbon 
thấp, tuần hoàn (vật liệu, sản phẩm được khai thác, sản xuất 
sử dụng năng lượng xanh) cũng góp phần giảm phát thải khí 
nhà kính. 

Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn gắn với 
năng lượng tái tạo không chỉ giải quyết vấn đề phát thải khí 
nhà kính mà còn đóng góp vào nền kinh tế. Trong đó có 3 khía 
cạnh: (1) tái chế các vật liệu quý hiếm được sử dụng trong sản 
xuất thiết bị năng lượng tái tạo; (2) sử dụng vật liệu carbon 
thấp, tuần hoàn; và (3) thiết kế hệ thống tuần hoàn. Vì vậy, cốt 
lõi của quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ không chỉ là chuyển 
đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch mà còn đảm bảo nó được thực 
hiện theo cách ít lạm dụng nhất có thể về tài nguyên và môi 
trường. 

Giao thông xanh và giảm thiểu ô nhiễm không khí 
Giao thông đóng vai then chốt trong đô thị và KTTH, hướng 

tới đô thị carbon thấp, đáng sống, năng suất (Pamucar và cộng 
sự, 2021). Hệ thống đô thị bền vững thân thiện môi trường đã 
và đang áp dụng thành công tại một số thành phố lớn ở Nhật 
Bản gồm bảy giải pháp đồng bộ: (1) Quan trắc và ban hành luật 
kiểm soát phát thải ô nhiễm không khí quanh thành phố (ví dụ 
tiêu chuẩn môi trường cho PM2.5); (2) Kiểm soát tai nạn giao 
thông giúp giảm ùn tắc; (3) Khuyến khích và phát triển mạng 
lưới giao thông công cộng; (4) Hệ thống chia sẻ phương tiện 
công cộng, ví dụ xe đạp, xe đạp điện…; (5) Hệ thống quản lý và 
giám sát phương tiện giao thông; (6) Hệ thống vận tải thông 
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minh tránh kẹt xe; và (7) Giảm thiểu khí thải hiệu ứng nhà kính 
khi tăng sử dụng nhiên liệu sạch (biodiesel, hydrogen, xe điện). 
Các giải pháp này giúp cải thiện chất lượng môi trường không 
khí rõ rệt khi mức ô nhiễm môi trường không khí giảm 25% 
so với năm 1990 và tăng chất lượng cuộc sống của người dân.

Tại Việt Nam, nhiều chính sách định hướng giao thông 
xanh đã được đưa ra. Trong đó, Quyết định số 355/QĐ-TTg 
đặt ra mục tiêu đến 2020 đặt tỷ trọng đảm nhận vận tải hành 
khách công cộng 25 - 30% tại các thành phố lớn. Năm 2022, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 876/QĐ-TTg 
phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng 
xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao 
thông vận tải, hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính 
về “0” vào năm 2050. Tuy nhiên, yếu tố lượng và chất vẫn là các 
thách thức của đô thị. (1) Về số lượng, hiện hạ tầng cả 3 nhóm 
phương tiện chưa có đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng. (2) Sự 
đa dạng các bên liên quan tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn 
vẫn chưa đảm bảo. (3) Về chất lượng, KTTH đòi hỏi cao có sự 
liên kết giữa các bên liên quan; tuy nhiên, đây vẫn được coi là 
điểm nghẽn trong quá trình quản lý và vận hành của các loại 
hình giao thông. (4) Trình độ kỹ thuật nhằm tối ưu hoá vòng 
đời phương tiện còn hạn chế. 

Nông nghiệp đô thị
Nông nghiệp đô thị có vai trò quan trọng trong việc cung 

cấp mảng xanh và thực phẩm cho cư dân thành phố. Đóng 
góp của nông nghiệp đô thị liên quan đến các giải pháp KTTH 
cũng đã được thảo luận bởi nhiều học giả, như cung cấp không 
gian xanh và điều hòa khí hậu, cung cấp nguồn thực phẩm tại 
chỗ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và xử lý rác thải 
hữu cơ, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ và thị trường đô thị… 
(Anguluri and Narayanan, 2017; Pascucci, 2020). Nông nghiệp 
đô thị còn đóng vai trò tạo dựng cảnh quan và làm mới không 
gian đô thị, đóng góp vào mục tiêu đô thị xanh và bền vững. 

Cộng sinh công nghiệp
Cộng sinh công nghiệp là hoạt động hợp tác giữa các 

doanh nghiệp trong một khu công nghiệp hoặc với doanh 
nghiệp trong các khu công nghiệp khác nhằm tối ưu hóa việc 
sử dụng các yếu tố đầu vào, đầu ra như nguyên vật liệu, nước, 
năng lượng, chất thải, phế liệu... trong quá trình sản xuất kinh 
doanh. Thông qua hợp tác, các doanh nghiệp hình thành 
mạng lưới trao đổi các yếu tố phục vụ sản xuất, sử dụng chung 
hạ tầng và các dịch vụ phục vụ sản xuất, cải thiện quy trình 
công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Mua sắm công, tiêu dùng bền vững 
Để phát triển bền vững thông qua KTTH đòi hỏi phải nâng 

cao hiệu quả sử dụng nguồn lực bằng cách kéo dài giá trị của 
sản phẩm hoặc dịch vụ trong thị trường chuỗi cung ứng (EC, 
2014). Nhu cầu được tạo ra thông qua tất cả các loại hình mua 
sắm công là rất lớn, lên tới 19% GDP trên toàn châu Âu (ERAC, 
2015). 

Kế hoạch Hành động của Liên minh châu Âu về KTTH đã 
thiết lập chương trình hành động cụ thể nhằm giúp "khép 
lại vòng đời" của các sản phẩm (EU, 2017). Kế hoạch này công 
nhận mua sắm công là động lực chính trong quá trình chuyển 
đổi sang KTTH, và đề ra một số hành động Ủy ban châu Âu 

sẽ thực hiện để tích hợp nguyên tắc tuần hoàn vào “Mua sắm 
công xanh” (EU, 2017). 

Tại Việt Nam, chính sách và quy định về mua sắm công 
xanh được quy định tại Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ 
KH&ĐT vào tháng 11/2021 về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
(PPP) và dự án đầu tư có sử dụng đất; Thông tư số 08/2022/TT-
BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ KH&ĐT về quy định chi tiết việc 
cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Do vậy, thị trường mua 
sắm công xanh ở Việt Nam từng bước được hình thành, các 
yêu cầu bảo vệ môi trường đã được đề cập trong các hồ sơ 
mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu đối với nhà đầu tư và nhà thầu. 
Tuy nhiên, chúng ta chưa có các tiêu chí cụ thể, cách thức lồng 
ghép vào các hồ sơ và đánh giá hồ sơ thầu chưa được thực 
hiện trong hồ sơ yêu cầu sơ tuyển cho đến hồ sơ mời thầu. Các 
yếu tố liên quan đến đầu vào, phân tích chi phí lợi ích mở rộng 
chưa được đề cập.

Thúc đẩy khởi nghiệp mô hình kinh tế tuần hoàn khu vực 
đô thị

Thúc đẩy khởi nghiệp tuần hoàn được xem như là một 
trong những một trong những giải pháp nhằm giải quyết 
các vấn đề của đô thị. Khu vực đô thị cũng là nơi tập trung 
các nguồn nhân lực trình độ cao (từ các trường đại học), tài 
chính, có thể hỗ trợ, thúc đẩy mô hình khởi nghiệp KTTH. Theo 
Crecente và cộng sự (2021), khởi nghiệp tuần hoàn trực tiếp 
giải quyết 5 mục tiêu bền vững bao gồm: sức khỏe và có cuộc 
sống tốt; sản xuất và tiêu dùng bền vững; hành động về khí 
hậu; nước sạch và vệ sinh; tài nguyên và môi trường biển.

Tại Việt Nam, Quốc hội đã ban hành Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đầu tư, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Cùng với đó, Thủ 
tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; qua đó 
cho thấy sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc 
đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy 
nhiên, khởi nghiệp tuần hoàn trong khu vực đô thị còn hạn 
chế vì: (1) mức độ chấp nhận các sản phẩm tái chế của người 
tiêu dùng còn hạn chế; (2) chi phí đầu tư cao và lợi ích mang 
lại thấp trong ngắn hạn đối với doanh nghiệp; (3) cơ chế hỗ trợ 
tài chính xanh cho các dự án khởi nghiệp bền vững còn nhiều 
bất cập.

2.3 Thách thức chuyển đổi KTTH tại các đô thị Việt Nam
Thách thức triển khai KTTH đô thị bao gồm các thách thức 

liên quan đến văn hóa, kinh tế, cơ sở hạ tầng và hình thái đô 
thị, thể chế, chính trị và lãnh đạo, quy định chính sách, thông 
tin. Cụ thể: (1) Về văn hóa (giá trị, thái độ, bản sắc, hành vi): Sự 
thay đổi về nhân khẩu học ở thành phố ảnh hưởng đến sự đa 
dạng của các giá trị văn hóa và thái độ đối với việc cộng đồng 
sản xuất năng lượng tái tạo; (2) Về kinh tế: Nền kinh tế phụ 
thuộc vào tăng trưởng dựa vào tài nguyên, nhưng các chiến 
lược KTTH tìm cách tách tăng trưởng kinh tế khỏi tiêu thụ tài 
nguyên. Điều này cho thấy cần phải có sự dịch chuyển cơ cấu 
kinh tế vĩ mô đáng kể để tạo ra các thành phố tuần hoàn. Nói 
cách khác, nền kinh tế mới sẽ cần hướng đến các mô hình 
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dựa trên dịch vụ, tuần hoàn và chia sẻ, phụ thuộc hơn vào các 
nguồn tài nguyên tái chế và tái tạo; (3) Về cơ sở hạ tầng và quy 
hoạch không gian đô thị: Không gian và cơ sở hạ tầng được 
chia sẻ và các thành phố được cung cấp từ các nguồn năng 
lượng tái tạo tốt nhất từ nguồn địa phương. Cần có không gian 
để sản xuất tài nguyên và điều tiết chất thải. Tính không linh 
hoạt của cơ sở hạ tầng hiện có có thể làm giảm khả năng thích 
ứng của thành phố và tiềm năng thay thế, lặp lại, nội địa hóa, 
chia sẻ, tái tạo và tối ưu hóa. Không những thế, hệ thống cơ 
sở hạ tầng đô thị (nước, năng lượng, giao thông, chất thải) có 
xu hướng tuyến tính và không kết nối. Điều này ngăn cản việc 
tái chế, tái sử dụng hoặc thu hồi chất thải từ hệ thống này như 
một nguồn tài nguyên cho hệ thống khác; (4) Về chính trị, lãnh 
đạo và thể chế: Các chu kì chính trị thường ngắn và chính sách 
thương xuyên thay đổi. Thiếu một tầm nhìn chính trị dài hạn sẽ 
là thách thức cho việc chuyển đổi và là thách thức đối với triển 
khai KTTH; (5) Về thông tin: khả năng truy cập thông tin dữ liệu 
hạn chế cũng như hiếu nền tảng chia sẻ dữ liệu để trao đổi 
thông tin và phát triển KTTH và kiến thức về loại dữ liệu nào 
cần thiết để thiết kế, thực hiện, giám sát các chiến lược KTTH.

3. KẾT LUẬN
Phát triển bền vững đô thị đã và đang là một thách thức 

trên toàn cầu về kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy nhiên, các 
thành phố lại là nơi có những điều kiện thuận lợi và có tiềm 
năng, lợi thế để tạo ra sự thay đổi tích cực, góp phần vào sự 
phát triển bền vững chung của quốc gia nếu có thể áp dụng 
các mô hình và giải pháp phù hợp. Mô hình KTTH đã và đang 
được sự quan tâm và được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh 
vực khác nhau ở khắp nơi trên thế giới phục vụ phát triển bền 
vững đô thị.v
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T Ừ  C H ÍN H  S Á C H  Đ Ế N  C U Ộ C  S Ố N G

> THS.KTS PHẠM HOÀNG PHƯƠNG*

Trong thời gian qua, quy hoạch đô thị luôn đóng vai 
trò là một trong những cơ sở pháp lý rất quan trọng 
trong việc hoạch định các kế hoạch định hướng phát 
triển đô thị và quản lý đô thị. Tuy nhiên, các số liệu 

nghiên cứu tổng kết về phát triển đô thị tại Hội nghị Đô thị 
toàn quốc năm 2022 ngày 30/11/2022 vừa qua đã chỉ rõ trong 
giai đoạn từ 2010 - 2020 vừa qua, bên cạnh một số các kết 
quả đạt được trong phát triển đô thị quốc gia, vẫn còn một 
số tồn tại lớn được chỉ ra có nguyên nhân đến từ một số trong 
công tác quy hoạch đô thị chưa đạt được yêu cầu cả về chất 
và lượng. Điều này đặt ra yêu cầu cần sớm có những đổi mới 
công tác quy hoạch đô thị để quy hoạch là công cụ nền tảng 
định hướng phát triển đô thị như chỉ đạo trực tiếp của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị lần này.

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ - 
NHỮNG KẾT QUẢ VÀ TỒN TẠI

Lĩnh vực quản lý và phát triển  giai đoạn vừa qua đã đạt 
được một số kết quả đã đạt được đáng ghi nhận. Cụ thể, kể từ 
giai đoạn 2000 - 2010, khi tốc độ đô thị hóa được đẩy nhanh, 
quy mô số lượng các khu đô thị của Việt Nam tăng 2,8% hàng 
năm, với tốc độ gia tăng dân số đô thị đạt tốc độ hơn 3%/
năm. Mỗi năm, ước tính các đô thị Việt Nam có thêm từ 1 - 1,3 
triệu dân. Đến tháng 9/2022 tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đã đạt 
khoảng 41,5%, với 888 đô thị.

Đô thị hóa nhanh đã góp phần chuyển dịch tái phân bố 
lại dân cư mà còn tạo nhiều chuyển biến tích cực về không 
gian đô thị, không gian kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc 

sống, kiến tạo hình ảnh bản sắc kiến trúc - cảnh quan đô thị, 
gia tăng mức độ tiện nghi, chất lượng môi trường sống đô 
thị văn minh hiện đại. Hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã 
hội đã được đầu tư nâng cấp, tăng quy mô và cải thiện chất 
lượng phục vụ. Môi trường lao động việc làm trong đô thị 
được cải thiện dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ hộ nghèo 
ngày càng giảm. Sự phát triển của một số đô thị trung tâm đã 
tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho toàn 
vùng và các là khu vực nông thôn lân cận. 

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, các số liệu 
nghiên cứu, thống kê cũng chỉ ra một số tồn tại của công tác 
quy hoạch đô thị trong phát triển đô thị thời gian qua bao 
gồm:

(1) Quy hoạch còn triển khai mang tính dàn trải, manh 
mún dẫn đến thiếu tồng thể xuyên suốt, dẫn đến còn nhiều 
độ vênh và xung đột giữa các đồ án đô thị các cấp. Trong một 
số trường hợp, do điều chỉnh cục bộ nên đồ án quy hoạch 
cấp dưới thay đổi hoàn toàn, phá vỡ cấu trúc tổng thể đã 
được hoạch định ở các đồ án quy hoạch đô thị cấp trên. Một 
số quy hoạch chạy theo lợi ích ngắn hạn, bỏ qua các tầm nhìn 
dài hạn trong phát triển đô thị. Biểu hiện rõ nét là quy hoạch 
đô thị phải điều chỉnh cục bộ rất nhiều, đô thị phát triển lộn 
xộn, công trình cao tầng được “xen cấy” với mật độ quá cao - 
thiếu bền vững trong khu vực trung tâm nội đô.

(2) Đồ án quy hoạch đô thị trong nhiều trường hợp chưa 
thực sự là công cụ pháp lý hữu hiệu để khơi gợi và phát huy 
giá trị các nguồn lực nội tại cũng như bên ngoài trong phát 
triển đô thị. Đặc biệt là nguồn lực quan trọng như đất đai, vốn 
đầu tư công, vốn xã hội hóa, nguồn nhân lực… trong thời 
gian qua vẫn còn tình trạng được sử dụng thiếu hiệu quả, 
lãng phí dẫn đến nhiều biểu hiện như số lượng lớn dự án đầu 

Để quy hoạch là công cụ nền tảng định hướng 
phát triển đô thị

(*) Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng
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tư xây dựng “treo” - để hoang, dành nhiều vốn đầu tư xây 
dựng hạ tầng nhưng kéo dài hoặc sau khi hoàn thành có hiệu 
quả sử dụng rất thấp. 

(3) Vẫn còn tình trạng quy hoạch đô thị trong một số 
trường hợp chưa sát với thực tiễn, thiếu cơ sở đánh giá hiện 
trạng và dự báo chính xác, nên chỉ đóng vai trò các bản vẽ 
định hướng sơ lược, thiếu tính khả thi bài bản, gây tốn kém 
khó khăn trong tạo dựng bản sắc kiến trúc đô thị, đầu tư xây 
dựng và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch. Cũng vì 
những nguyên nhân này đã dẫn đến các tồn tại đang xảy ra 
tại nhiều đô thị hiện nay như tình trạng tập trung dân số quá 
đông tại khu vực tủng tâm nội đô, quá tải về hạ tầng giao 
thông, suy giảm chất lượng môi trường sống, thiếu các tiện 
ích đô thị đồng bộ phục vụ người dân… mà biểu hiện dễ 
thấy nhất chính là vấn nạn kẹt xe tại các trục tuyến phố lớn, 
tình trạng ô nhiễm rác thải tại đô thị, thiếu trường học, bãi đỗ 
xe, công viên cây xanh - vui chơi giải trí trong đô thị…

(4) Quy hoạch còn mang tính lối mòn, nên vẫn còn được 
triển khai theo kiểu dập khuôn, phân lô tràn lan, chưa đáp 
ứng được đúng - trúng các yêu cầu phát triển đô thị thực tế. 
Đặc biệt trong một số các nội dung quan trọng như tạo dựng 
bản sắc kiến trúc đô thị, thẩm mỹ kiến trúc - cảnh quan đô thị, 
phát triển hạ tầng đô thị, tăng trưởng xanh và phát triển bền 
vững, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu… vẫn còn 
thiếu. Điều này dẫn đến một  số các biểu hiện dễ thấy nhất là 
các đô thị trên khắp các vùng miền thiếu tính nhận diện bản 
sắc - kiến trúc cảnh quan đô thị nhang nhác giống nhau, hệ 
thống giao thông đô thị phát triển manh mún - thiếu đồng 
bộ, hạ tầng đô thị bị quá tải, tình trạng đảo nhiệt đô thị, bị 
thiên tai - ngập lụt - bão lũ tại các đô thị diễn biến ngày một 
phức tạp về cả tần xuất và mức độ.

ĐỂ QUY HOẠCH LÀ CÔNG CỤ NỀN TẢNG ĐỊNH 
HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Ngày 30/11/2022, tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 
có chủ đề “Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được tổ chức tại Hà 
Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu bật các 
yêu cầu đổi mới công tác quy hoạch để quy hoạch là công 
cụ nền tảng trong định hướng phát triển đô thị: “Nâng cao 
chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu 
xây dựng, quản lý phát triển đô thị; nâng cao năng lực trong 
các khâu xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Quy 
hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn 
chiến lược. Công tác quy hoạch làm tốt thì mới tiết kiệm được 
nguồn lực, xác định và phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ 
hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, chỉ ra và hóa giải những khó 
khăn, thách thức của địa phương, của vùng”. 

Các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như trên 
cũng có thể xem là các yêu cầu định hướng và nhiệm vụ 
quan trọng trong đổi mới toàn diện công tác quy hoạch đô 
thị trong thời gian tới.

(1)  Để khắc phục tình trạng “khoảng trống quy hoạch” 
tại một số đô thị, cần tiếp tục đẩy mạnh về số lượng đồ án 
quy hoạch các cấp đặc biệt là các đồ án quy hoạch vùng hiện 
nay đang còn nhiều vướng mắc, chậm triển khai trên phạm 
vi nhiều tỉnh/ thành phố. 

(2) Để khắc phục triệt để tình trạng số liệu đầu vào cho 
đồ án quy hoạch đô thị còn có sai số lớn, cần đẩy mạnh gia 
tăng về chất lượng các đồ án quy hoạch bắt đầu từ đổi mới 
toàn diện phương pháp tiếp cận và thu thập hệ thống dữ liệu 
cơ sở nền tảng phục vụ cho công tác quy hoạch bao gồm: 
hiện trạng địa hình, sử dụng đất đai, phân bố và mật độ dân 

Không gian trung tâm đô thị Hà Nội với tốc độ xây dựng phát triển thuộc nhóm nhanh nhất cả nước (nguồn ảnh: internet)
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cư... Hệ thống dữ liệu hiện trạng phục vụ quy hoạch đô thị 
cần được ghi nhận đầy đủ và cập nhật liên tục trên cơ sở đẩy 
mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ số đang ngày càng 
trở nên rât phổ biến hiện nay. Với các số liệu chính xác và mô 
hình thể hiện theo dạng đồ thị số hóa 3D theo quy mô diện 
tích  sẽ góp phần mang đến tính xác thực về hiện trạng cho 
các đồ án quy hoạch đô thị hiện nay.

(3) Đổi mới toàn diện phương pháp dự báo để có được 
các cơ sở dữ liệu quan trọng chính xác trong quy quy hoạch 
đô thị, đặc biệt là các dự báo về quy mô phát triển dân số, tốc 
độ đô thị hóa, gia tăng nhu cầu sử dụng đất, tốc độ chuyển 
dịch và phát triển kinh tế đô thị, nhu cầu về phát triển hạ 
tầng, kịch bản tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu… 
Bằng việc sử dụng các mô hình đồ thị số hóa trực quan sẽ 
giúp  xây dựng các kịch bản dự báo cụ thể để quy hoạch có 
tầm nhìn và định hướng dù dài hạn hay ngắn hạn đều luôn 
sát với yêu cầu và tiến trình phát triển đô thị trong tương lai. 

(4) Đổi mới về phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị 
trong đó phải quán triệt để các đồ án quy hoạch không còn 
là bản vẽ tổ chức không gian vật thể theo nguyên tắc thông 
thường chung mà phải trở thành công cụ để hiện thực hóa 
các định hướng chủ trương phát triển kinh tế xã hội chung 
của Đảng và Nhà nước, đồng thời sử dụng tiết kiệm/ có hiệu 
quả các nguồn lực như nguồn lực về đất đai, về con người, về 
vốn đầu tư. Dựa trên các đặc thù riêng của từng đô thị, quy 

hoạch là công cụ trực tiếp phân bố, định hình lại các nguồn 
lực trên để chúng có thể phát huy được các hiệu quả cao nhất 
theo từng giai đoạn hoạch định cụ thể. 

(5) Đổi mới để tiếp tục hoàn thiện quy trình về quy hoạch 
tích hợp trong đó quy hoạch đô thị trở thành công cụ để 
phát triển đô thị đồng thời đạt được các mục tiêu về phát 
triển kinh tế xã hội, tạo dựng bản sắc kiến trúc cảnh quan, 
phát triển đồng bộ/ bền vững, đảm bảo tốt chất lượng sống 
và môi trường đô thị, thích ứng và ứng phó có hiệu quả với 
thiên tại biến đổi khí hậu. Với các quy định quan trọng chỉ 
tiêu quan trọng như quy mô dân số, mật độ xây dựng, tầng 
cao trung bình, hệ số sử dụng đất… hệ thống các đồ án quy 
hoạch đô thị phải đảm bảo xây dựng được một tầm nhìn đầy 
đủ ở cả quy mô tổng thể và chi tiết, với mức độ hiệu quả và 
chặt chẽ tối đa để làm cơ sở pháp lý hữu hiệu cho công tác 
triển khai quản lý đô thị sau quy hoạch tiếp theo. Tiếp tục đẩy 
mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ số trong quy hoạch 
phát triển đô thị như GIS, mã QR Code…

(6) Đẩy mạnh việc quy hoạch đô thị theo các xu hướng và 
trào lưu phát triển đô thị tiến bộ trên thế giới như: đô thị sống 
tốt, đô thị nén, đô thị xanh, đô thị thông minh… điều này 
không chỉ dừng ở việc copy các nội dung hình thức theo thế 
giới mà phải được chuyển hóa theo các điều kiện thực tiễn ở 
Việt Nam, có các điều chỉnh phù hợp để các nội dung này trở 
thành động lực nội tại góp phần tạo dựng bản sắc kiến trúc 

Kẹt xe và ô nhiễm môi trường đang xuất hiện 
này càng phổ biến trở thành vấn nạn cản trở 
việc phát triển đô thị bền vững tại nhiều đô thị 
(nguồn ảnh: internet).
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cảnh quan, nâng cao chất lượng sống cũng như hiệu quả cho 
quá trình quản lý - triển khai sau quy hoạch của đô thị.

(7) Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng/ đổi mới đồng bộ cơ 
chế quản lý đô thị theo cơ sở pháp lý là đồ án quy hoạch đô thị. 
Trước tiên bắt đầu từ việc xây dựng đồng bộ quy chế quản lý 
kiến trúc và thiết kế đô thị theo đồ án quy hoạch trong  phát 
triển đô thị trên cơ sở quản lý chặt chẽ các tiêu chí và chỉ tiêu 
then chốt đã được quy hoạch trong các đồ án quy hoạch đô 
thị cấp trên. Đồng thời, tăng cường công khai minh bạch trong 
quy hoạch và quản lý đô thị với vai trò giám sát/ kiểm tra có 
đầy đủ hiệu lực của các cơ quan nhà nước, hội đồng nhân dân 
và đặc biệt là cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh việc thông tin về 
quy hoạch đô thị trên các nền tảng số (trang websie mở, thư 
viện quy hoạch mở…) vừa giúp giảm thiểu các thủ tục hành 
chính trong quản và cấp phép quy hoạch, vừa phát huy tối đa 
khả năng tiếp cận và giám sát của người dân và cộng đồng. 

Xây dựng cơ chế giám sát bao gồm quản lý phát triển 
đô thị và triển khai đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đô 
thị (bao gồm cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã 
hội) theo đúng tiến độ trong quy hoạch đô thị đã đề ra, các 
trường hợp chậm tiến độ hoặc cố ý làm sai đều cần được 
nhanh chóng phát hiện và xử lý. Mặt khác, hạn chế trường 
hợp được điều chỉnh cục bộ một cách tùy tiện, làm phá vỡ 
cấu trúc quy hoạch đã được duyệt, đồng thời vẫn có thể khắc 
phục được một cách hữu hiệu các nhược điểm mà đồ án quy 

hoạch vẫn còn khiếm khuyết.

KẾT LUẬN
Với quy mô lên tới 888 đô thị lớn nhỏ, hệ thống đô thị 

trên khắp cả nước hiện nay đóng vai trò quan trọng trong 
phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Để hệ thống các đô thị 
trên phạm vị cả nước được phát triển đồng bộ, hoàn thiện, 
đóng vai trò đầu tầu quan trọng trong phát triển kinh tế xã 
hội quốc gia, công tác quy hoạch cần được đổi mới toàn diện 
cả về chất và lượng. Cụ thể trong đó, một mặt cần thay đổi 
phương pháp triển khai lập quy hoạch, còn là sự thay đổi về 
việc quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch và cơ chế giám 
sát triển khai thực hiện quy hoạch.v
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Sơ đồ 3D biểu thị hiện trạng  phân bố dân cư theo mật độ tại TP New York và mức thu nhập hộ gia đình  tại TP Baltimore (Hoa 
Kỳ) (nguồn ảnh: internet)

Bản đồ dự báo vùng 
ngập lụt năm 2050 
của vùng TP.HCM 
và vùng ĐBSCL theo 
Kịch bản BĐKH  
(nguồn ảnh: internet)
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TỔNG QUAN KHÔNG GIAN BIỂN VÙNG TÂY NAM BỘ
Với bờ biển dài trên 3.260 km, Việt Nam có trên 3.000 hòn 

đảo lớn nhỏ (bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), và 
28 tỉnh thành giáp biển (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, 
Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, 
Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang).

Ven biển đảo là khu vực có nhiều nguồn tài nguyên phong 
phú, nhiều tiềm năng, tạo nên nhiều cơ hội phát triển nhiều 
ngành kinh tế gắn với biển. Tuy nhiên, tình hình chung trên 
thực tế hiện nay, vẫn chưa có sự phối hợp tốt giữa quy hoạch 
phát triển đô thị biển với quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội, quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch sử dụng 
đất đai, và quy hoạch bảo vệ môi trường.

Mặt khác, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị biển chưa thực 
sự đồng bộ và kết nối với nhau, chưa hiện đại và hiệu quả, đủ 
để đáp ứng các yêu cầu phát triển để khai thác tiềm năng trở 
thành các trung tâm kinh tế biển.

Trong khi đó, đa số các đô thị du lịch biển nói chung chỉ 
tập trung khai thác khu vực mặt tiền biển, thiếu quan tâm 
việc phát triển đồng bộ với khu vực đồng bằng, ven sông, 
hoặc khu vực đồi núi lân cận, thiếu kết nối và tạo dựng các 

điều kiện nền tảng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế xã hội 
cần thiết, để phát triển bền vững.

Tại vùng cực nam của Việt Nam, Vùng đô thị Tây Nam bộ 
(còn gọi là Vùng ĐBSCL) bao gồm 13 tỉnh thành, có nhiều điều 
kiện thuận lợi phát triển, nhưng cho đến nay vẫn chưa được 
phát huy tốt các tiềm năng của mình, trong khi phải chuẩn 
bị cho việc ứng phó với tình huống được xếp vào khu vực 
có nguy cơ cao trên thế giới về thiệt hại khi nước biển dâng.

CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BIỂN 
TÂY NAM BỘ

Trước hết, hình thành nền tảng pháp lý là cần thiết cho 
việc phê duyệt và quản lý các dự án phát triển lấn biển theo 
hướng bền vững. Trong khoảng vài thập niên qua, nhiều dự 
án lấn biển quy mô được thực hiện ở các nước trên thế giới, 
trong đó nhiều nhất tập trung tại United Arab Emirates, Nhật 
Bản, Trung Quốc, và Singapore.

Trong lúc đó, tuy chưa phát triển loại hình đô thị đảo và 
đô thị trên biển nhân tạo, tại Việt Nam cũng bắt đầu đã có 
nhiều dự án lấn biển để phát triển đô thị và du lịch... như TP 
Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), TP Nha Trang (Khánh Hòa), Đa 
Phước (Đà Nẵng) , TP Hạ Long (Quảng Ninh), Cần Giờ (TP.
HCM) ... và tại TP Rạch Giá (Kiên Giang).

Nói chung, việc phát triển các dự án lấn biển có thể đem 
lại những lợi ích lớn như: Gia tăng quỹ đất, đáp ứng nhu cầu 
về đất đai cho việc mở rộng không gian đô thị (quy mô có thể 
từ vài trăm đến vài nghìn héc-ta) hoặc để thực hiện các dự án 
du lịch và địa ốc; Phát triển hạ tầng, sân bay, cảng biển, các 
khu công nghiệp ven biển, các công trình phát triển năng 
lượng như nhiệt điện, điện gió,... ; Xây đê kè chắn sóng, ngăn 
nước biển, phòng chống xói lở bờ biển, góp phần giảm tình 

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ BIỂN VÙNG TÂY NAM BỘ:

Những vấn đề chiến lược
> TSKH.KTS NGÔ VIẾT NAM SƠN*

Có 4 vấn đề chiến lược quan trọng hàng đầu hiện nay trong việc quy hoạch đô thị biển Tây 
Nam bộ, bao gồm: Xu hướng phát triển lấn biển; nhu cầu phát triển kinh tế biển cho toàn 
vùng đô thị; ứng phó với nguy cơ biến đổi khí hậu & nước biển dâng; và quy hoạch theo 
phân vùng chất lượng môi trường biển. Việc quy hoạch đô thị biển Tây Nam bộ trên nền 
tảng cân nhắc 4 vấn đề chiến lược nói trên, sẽ góp phần cụ thể hóa theo tư duy khoa học 
cho các quan điểm chiến lược phát triển đô thị biển.

(*) TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn là KTS và nhà quy hoạch có trên 35 
năm kinh nghiệm quốc tế trong công tác tư vấn thiết kế, giảng dạy, 
và nghiên cứu tại Việt Nam, Mỹ, Canada, Mexico, Trung Quốc, Nhật, 
Philippines, Singapore, Malaysia… Ông là thành viên của Hội Kiến 
trúc sư Việt Nam (Ban Chấp hành), Hội Quy hoạch Việt Nam, Hội 
đồng Công trình Xanh Việt Nam (Ban Cố vấn), Viện Kiến trúc Mỹ, 
Hội Quy hoạch Mỹ, và Hội Văn hóa Kiến trúc Cảnh quan Á Châu 
(Ban Chấp hành).
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trạng sụt lún đất, cải thiện khả năng phòng chống ngập lụt 
của thành phố, và chủ động ứng phó với nước biển dâng và 
biến đổi khí hậu. Lấn biển để tạo bãi tắm, hoặc để trồng rừng 
ngập mặn, làm khu nuôi trồng thủy sản. Xây đảo nhân tạo 
(như đảo cọ tại Dubai hoặc đảo nhân tạo sân bay quốc tế 
Kansai tại Osaka).

Tuy nhiên, từ các kinh nghiệm trong nước và quốc tế, có 
thể thấy việc lấn biển cũng tiềm ẩn nguy cơ có thể gây nên 
các tác động tiêu cực như: Tác động môi trường, từ việc làm 
thay đổi hệ sinh thái ven biển, từ nhu cầu khai thác cát rất cao 
để cung ứng cho san nền (ví dụ kế hoạch lấn biển ở Indonesia 
12,5 km² cần sử dụng nguồn cung khoảng 330 triệu m³ cát); 
Tác động kinh tế - xã hội lên sinh kế của người dân ven biển, 
đặc biệt là khu vực bị lấy mất mặt tiền biển và lối tiếp cận trực 
tiếp ra biển, sau khi thực hiện dự án lấn biển phía trước; Tác 
động đến cảnh quan, môi trường sinh thái, đất ngập nước... 
có thể làm suy thoái các hệ sinh thái ven biển, giảm thiểu 
quần thể sinh vật, đất ngập nước, đất ngập mặn, bãi triều và 
rừng ngập mặn ven biển; Tác động biến đổi dòng chảy, có 
thể gây xói lở ven bờ của các khu vực lân cận.

Để cho việc lấn biển có thể được thực hiện một cách bền 
vững hơn, hài hòa được các lợi ích giữa các bên có liên quan, 
trong khi giảm thiểu tác động lên môi trường và kinh tế - 
xã hội, nhiều quốc gia đã ban hành các quy định về quản lý 
hoạt động lấn biển trong khuôn khổ hệ thống pháp luật về 
quản lý tổng hợp vùng ven bờ như Hà Lan, Úc, Singapore, 
Indonesia, Trung Quốc, Nam Phi... Đây là điều mà Việt Nam 
nên tham khảo để tạo lập các quy định và nền tảng pháp lý 
cho việc phê duyệt và quản lý các dự án lấn biển.

Trong đó cần đặc biệt lưu ý các yếu tố sau khi xem xét các 
dự án lấn biển: Xác định các tiêu chí đánh giá tác động môi 

trường, kinh tế xã hội, văn hóa lịch sử, cảnh quan...; Chọn vị trí 
với quy mô phù hợp; Cẩn trọng với các đề xuất lấn biển ở khu 
vực cửa sông mở ra biển, nơi có thể gây tác động nhiều mặt ở 
mức độ khá phức tạp; Cân nhắc nguồn vật tư cân thiết cho dự 
án lấn biển, theo hướng hạn chế các rủi ro về môi trường nói 
chung, tránh việc làm thay đổi tính chất môi trường nước và 
môi trường trầm tích của khu vực lấn biển; Hạn chế các nguy 
cơ gây tác động đến nơi sinh cư vùng ven biển, làm giảm đa 
dạng sinh học, mất tài nguyên sinh vật, gia tăng ô nhiễm, 
gia tăng các thiên tai; Phải được sự đồng thuận của người 
dân, không gây tác động tiêu cực đến sinh kế và hoạt động 
văn hóa – kinh tế - xã hội tại các khu lấn biển; Bảo đảm quốc 
phòng, an ninh và thích ứng với nguy cơ biến đổi khí hậu.

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI LIÊN KẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ BIỂN CHO TOÀN VÙNG ĐÔ THỊ

Vùng đô thị Tây Nam bộ có 7 tỉnh ven biển (Tiền Giang, 
Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, 
và Cà Mau) và 6 tỉnh thành không giáp biển (Cần Thơ, Vĩnh 
Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An).

Với lợi thế chiều dài bờ biển và sự đa dạng sinh học và 
tài nguyên của toàn vùng, chúng ta cần phải phát triển hệ 
sinh thái liên kết để phát triển kinh tế biển cho cả Vùng đô 
thị Tây Nam bộ trong một chiến lược phát triển vùng thống 
nhất, chứ không chỉ tập trung vào các tỉnh thành giáp biển 
mà thôi.

Dù không tiếp giáp trực tiếp với biển, nhưng 6 tỉnh thành 
không giáp biển vẫn cần được quy hoạch theo hướng gắn 
kết với 7 tỉnh thành ven biển, để hình thành hệ sinh thái phát 
triển kinh tế biển của toàn Vùng đô thị.

Trong đó, hoạt động kinh tế không chỉ tập trung vào khu 
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vực ven biển, mà khu vực xa biển vẫn cần được tạo điều kiện 
để có thể cùng đóng góp vai trò quan trọng trong việc sản 
xuất hàng hóa nông lâm ngư và công nghiệp, để cung ứng 
sản phẩm cho hoạt động kinh tế du lịch ven biển, cung ứng 
sản phẩm cho hoạt động logistic đường thủy và đường sắt, 
đường bộ... nối kết với các tỉnh thành trong vùng, với quốc 
gia và quốc tế... Nhờ vậy, chất lượng đời sống kinh tế - xã hội 
của các tỉnh thành trong toàn vùng đều được nâng cao.

ỨNG PHÓ VỚI NGUY CƠ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC 
BIỂN DÂNG, XÂM NHẬP MẶN, VÀ NGẬP LỤT

Ngày nay, biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang là một 
trong những nguy cơ lớn nhất trên phạm vi toàn cầu. Trong 
đó, Vùng Tây Nam bộ của Việt Nam được nhiều nghiên cứu 
quốc tế liệt vào một trong những khu vực có nguy cơ chịu 
ảnh hưởng thiệt hại nặng nề nhất.

Một trong những nguyên nhân chính là do lượng dân tập 
trung ở vùng thấp quá cao. Nếu xảy ra ngập, khu vực này sẽ 
chịu nhiều tổn thất, trong khi việc chỉnh trang đô thị tốn kém, 
cho dù chọn giải pháp nâng nền, đê bao, hay nâng cấp hạ tầng.

Do đó, việc phát triển khu vực ven biển cần được tình 
toán kỹ về mặt cốt nền, hạ tầng kỹ thuật, sự cân cân đối vấn 
đề dân số với các hoạt động kinh tế theo hướng bền vững, 
trong khi nên khuyến khích người dân di chuyển đến vùng 
đất cao sinh sống.

Tại nhiều nước tiên tiến, việc lập bản đồ xác định các khu 
vực có nguy cơ trước biến đổi khí hậu và nước biển dâng, 
ngập lụt, xâm nhập mặn, xói lở ven bờ... đi kèm với các giải 
pháp ứng phó, là một yêu cầu quan trọng hiện nay trong quá 
trình lập đồ án quy hoạch và chỉnh trang. Đây là cách làm 
khoa học cần được nghiên cứu áp dụng cho việc quy hoạch 
các đô thị ven biển tại Việt Nam.

PHÂN VÙNG PHÁT TRIỂN THEO TIÊU CHÍ CHẤT 
LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Trên thực tế, nhiều khu đô thị ven biển tại Việt Nam đang 
được phát triển đan xen giữa khu vực du lịch và đô thị biển 
với các khu vực công nghiệp và cảng biển. Điều này tạo nên 
tác động mâu thuẫn với nhau khi có nhu cầu mở rộng tương 
lai: các dự án mở rộng với hoạt động có tác động gây ô nhiễm 
có thể làm giảm giá trị môi trường của các khu đô thị cao cấp 
hiện hữu, trong khi ngược lại, việc cần phải bảo tồn giá trị 
môi trường ở mức cao lại có thể kềm hãm quy mô phát triển 
công nghiệp và cảng biển.

Chúng ta cần thấy rõ có hai hướng chính phát triển kinh 
tế biển mang tính chất khác nhau, cần có giải pháp ứng xử về 
quy hoạch phát triển bển vững khác nhau.

Thứ nhất, là phát triển đô thị biển theo hướng văn hóa, du 
lịch, vui chơi giải trí... là khu vực ít tạo nguy cơ gây ô nhiễm 
nếu được quản lý tốt việc xả thải và xử lý chất thải, nhưng 

Kế hoạch đô thị lấn biển của Singapore (Xám - vùng đất nguyên 
thủy; Hồng và Đỏ - vùng đất đã và sẽ lấn biển) (Nguồn: NTU 
Singapore, 2020).

Bản đồ nguy cơ ngập ứng với kịch bản mực nước biển dâng 
100 cm của khu vực Tây Nam bộ (ĐBSCL) (Nguồn: Bộ 
TN&MT, 2020).
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đồng thời cũng là thể loại đòi hỏi chất lượng môi trường 
xanh và sạch ở mức cao nhất.

Thứ hai, là phát triển theo hướng đô thị cảng biển, gắn 
với công nghiệp chế biến và logistics... là thể loại đòi hỏi hệ 
thống mạng lưới hạ tầng liên kết vùng (bao gồm đường thủy, 
kết hợp với đường sắt, đường bộ, và đường hàng không) hiện 
đại và hiệu quả cao. Tuy đem lại hiệu quả kinh tế lớn, nhưng 
nguy cơ tác động xấu lên chất lượng môi trường sống xung 
quanh lại rất cao và khó kiểm soát hơn rất nhiều.

Để đạt hiệu quả phát triển bền vững cao nhất, thì việc 
phân vùng phát triển tách rời hai loại hình phát triển này 
thành các khu vực riêng biệt, gắn với các giải pháp cách ly 
bảo vệ chất lượng môi trường phù hợp cho từng thể loại sẽ 
mở ra hướng phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Một ví dụ điển hình theo định hướng chiến lược này, từ 
một thực trạng phát triển đan xen giữa các khu công nghiệp, 
năng lượng, cảng biển với các khu đô thị và du lịch cao cấp, 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động tiêu cực giữa khu vực nguồn 
gây ô nhiễm đến khu vực cần chất lượng môi trường tốt nhất, 
thì quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đã được tổ chức lại theo các 
phân vùng phát triển xanh với chất lượng môi trường tối ưu 
phù hợp cho các khu đô thị du lịch cao cấp, cách ly với các 
phân vùng phát triển nâu với chất lượng môi trường đảm 
bảo nằm trong giới hạn cho phép, trước tác động môi trường 
từ các hoạt động thường xuyên của cảng trung chuyển, cảng 

biển, và các khu công nghiệp.
Đây là kinh nghiệm có thể tham khảo trong việc quy 

hoạch khu vực cụm cảng biển Trần Đề trong mối tương quan 
với các khu công nghiệp và khu đô thị du lịch trong vùng.

KẾT LUẬN
Việc quy hoạch đô thị biển Tây Nam bộ trên nền tảng 

cân nhắc 4 vấn đề chiến lược nói trên, sẽ góp phần cụ thể 
hóa theo tư duy khoa học cho các quan điểm chiến lược 
phát triển đô thị biển, trong Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị 
năm 2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền 
vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
bao gồm các việc: “(1) Tập trung xây dựng các vùng đô thị, 
hành lang đô thị, dải đô thị ven biển trên cơ sở xác định rõ 
vai trò, chức năng của từng đô thị, nhất là các đô thị động 
lực của từng vùng và cả nước, đô thị kết nối khu vực và quốc 
tế; (2) Phát triển chuỗi các đô thị biển, đô thị hải đảo gắn với 
thực hiện Chiến lược kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, 
an ninh; Quy hoạch các khu đô thị ven biển trên các địa bàn 
có nền móng vững chắc và cao độ ổn định, thuận tiện giao 
thông và cung cấp nước ngọt trong tương lai; (3) Kiểm soát 
và giám sát chặt chẽ việc lấn biển để phát triển đô thị. Đầu tư 
nâng cao khả năng chống chịu thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu của các đô thị ven biển, ĐBSCL và các vùng sinh 
thái dễ bị tổn thương”.v

Trong quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến 2030, tầm nhìn đến 
2050, McK-insey đã tổ chức lại phân vùng môi trường biển 
theo Vùng Xanh với chất lượng môi trường tốt nhất phù hợp 
cho việc phát triển du lịch và đô thị biển (Đại Lãnh và Bắc 
Vân Phong, vùng vịnh Nha Trang và đầm Nha Phu, Cam 
Lâm) và theo Vùng Nâu với chất lượng môi trường được 
đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép trước tác động môi 
trường từ hoạt động công nghiệp và cảng biển (Nam Vân 
Phong, Vịnh Cam Ranh) (Nguồn: McKinsey, 2022).

Việc Quy hoạch hệ thống cảng biển và hệ thống giao thông 
đường bộ của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với cấu 
không gian đô thị sinh trúc thái Cần Giờ Xanh ở giữa và hai 
nhánh đô thị cảng biển hình cánh cung mở ra hai bên, nối 
kết hoạt động kinh tế hợp tác liên vùng giữa các tỉnh thành 
xa biển với các tỉnh thành giáp biển, là một định hướng phát 
triển chiến lược có thể tham khảo cho Vùng Tây Nam bộ 
(Nguồn: UBND TP.HCM).
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NHỮNG HỆ LỤY TỪ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, QUẢN 
LÝ, QUẢN TRỊ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Môi trường và không gian sống ở nông thôn được tạo 
dựng, hợp thành bởi cảnh quan thiên nhiên, các khu ở bao 
gồm các khu ở định cư truyền thống (đất thổ cư) và các 
điểm dân cư mới (đất giãn dân hay đấu giá quyền sử dụng 
đất); các khu vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; các khu 
vực hành chính và dịch vụ; các khu vực văn hóa và tôn 
giáo tín ngưỡng… Trong các đồ án Quy hoạch xây dựng 
(QHXD) nông thôn mới hiện nay, các khu vực nói trên được 
thể hiện thông qua bản vẽ Quy hoạch tổ chức không gian 
kiến trúc và cảnh quan, bên cạnh các bản vẽ về quy hoạch 
hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch sản xuất.

Trước hết, mặc dù vấn đề sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp tại nông thôn Việt Nam đang có xu thế chuyển 
dịch theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm đi đôi 
với thế mạnh về sản vật của từng vùng miền, địa phương, 
thông qua các hình thức sản xuất như nông nghiệp hữu 
cơ, công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần 
hoàn… Tuy nhiên, có thể thấy, để đáp ứng với nhu cầu này, 
hầu như các đồ án QHXD nông thôn mới chưa chú trọng 
và cụ thể hóa cho lĩnh vực này - Đó là hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật, bao gồm các vấn đề cấp và thoát nước cho cả sinh 
hoạt và sản xuất theo các hình thức tập trung hóa cao. 
Thoát nước thải ở nông thôn chủ yếu vẫn vào hệ thống 
mương tiêu thoát nước lộ thiên thuộc hệ thống thủy nông 
trước đây. Ngay cả nước thải của các công trình xây dựng 

mới cũng thoát vào hệ thống này. Với các chất thải rắn, 
chủ yếu thông qua thu gom và đốt tại chỗ. Không có hạ 
tầng kỹ thuật đầy đủ cho các hình thức phát triển sản xuất 
nông nghiệp hiện đại. Chính điều đó gây nên ô nhiễm môi 
trường khí và nước ngầm.

Vấn đề lớn thứ hai, đó là vấn đề dồn điền đổi thửa, 
chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân… Trong khi rất nhiều vùng nông 
thôn, người dân ly nông, thậm chí là ly hương, tìm đến 
sinh kế ở đô thị hoặc ra hẳn nước ngoài, đất đai canh tác 
hoặc bỏ hoang hóa hoặc chuyển nhượng để có xu hướng 
chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác, càng có nguy cơ 
làm biến dạng cấu trúc làng quê, làng xã… Việc biến đổi 
lớn về nhân khẩu do di cư ở các vùng nông thôn nghèo, 
cũng đã đưa tới những giải pháp tình thế và cực đoan về 
sát nhập các huyện, xã, chưa biết hậu quả sẽ ra sao? Ở các 
vùng ven đô, vấn đề chuyển nhượng đất đai nông nghiệp 
càng trầm trọng hơn, nhất là những nơi chuẩn bị nâng cấp 
đô thị từ huyện lên quận, từ xã lên phường, càng có nguy 
cơ phá vỡ cấu trúc, cảnh quan, các hệ sinh thái… của các 
vùng làng quê, vốn được giao chức năng là các vành đai 
xanh của các đô thị, thành phố.

Với các khu ở định cư truyền thống (đất thổ cư), trong 
các đồ án QHXD nông thôn mới, gần như rất ít can thiệp, 
chỉ đưa ra việc chỉnh trang mang tính hình thức. Bên cạnh 
đó, thiếu vắng quy định cấp phép xây dựng, quy định mật 
độ xây dựng và mật độ cư trú, người dân tự ý tách thửa 
để thừa kế, chuyển nhượng, xây cất bừa bãi… làm phá vỡ 

Những tác động làm biến đổi kiến trúc 
cảnh quan và không gian ở nông thôn Việt Nam 

(*) Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng)

> THS.KTS NGUYỄN TẤT CƯƠNG* - THS.KS ĐẶNG TRẦN HƯNG*

Nông thôn Việt Nam muốn phát triển bền vững phải có quy hoạch bền vững. Nhưng 
những nghịch lý trong các mục tiêu, chương trình, cũng như cách quản lý, quản trị trong 
xây dựng nông thôn hiện nay đang là nguyên nhân khiến môi trường và không gian sống 
mang bản sắc nông thôn truyền thống dần mai một, ngày càng thiếu vắng…
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khuôn viên, hình thức kiến trúc và hệ sinh thái trong từng 
khuôn viên, đặc biệt là làm tăng mật độ xây dựng. Thậm 
chí, có những nơi gần đô thị, gần các khu công nghiệp, 
còn xây cất nhà cho sinh viên, công nhân thuê ở… Chẳng 
những phá vỡ cảnh quan, môi trường mà còn gây áp lực 
với hạ tầng kỹ thuật, văn hóa và trật tự an ninh, dẫn đến, 
một số các khu vực nông thôn đã có xu thế biến thành các 
làng như ở nội đô, chật chội, chen chúc, ô nhiễm, bên cạnh 
các khu vực quy hoạch mới theo kiểu phố chợ.

Với các điểm dân cư mới, do thường được thiết kế với 
cấu trúc dạng nhà ống, lại thiếu quản lý trong xây dựng, 
nên hết sức nhiễu loạn, nghèo nàn về hình thức kiến trúc, 
có quy hoạch mà không thể quản lý, kiểm soát được quy 
hoạch. Không có phong cách và nghệ thuật kiến trúc tổng 
thể. Chưa kể đến việc mua đi bán lại, hoặc chưa xây dựng, 
để hoang hóa… càng gây nhức nhối cho bộ mặt kiến trúc 
cảnh quan nông thôn.

Với các nhu cầu về sử dụng điện và nước trong sinh 
hoạt và sản xuất, nhiều khi đang trái và ngoài ý muốn của 
người dân - Thường thiếu điện 3 pha cho sản xuất, dư điện 
cho sinh hoạt nhưng lại giá cao, vượt quá khả năng chi trả 
của người dân. Với hệ thống cấp nước sạch, người dân vẫn 
có thói quen sử dụng nước giếng khơi, giếng khoan, nước 
mưa để tiết kiệm. Do đó, không sử dụng hết công suất cấp 
hàng tháng. Có nhiều nơi, đã phải khoán 50 nghìn đồng 
trên một tháng cho một hộ gia đình, nếu không sẽ đóng 
đồng hồ nước.

 Với các công trình phúc lợi, thuộc hạ tầng kỹ thuật và 

xã hội, chúng ta có thể thấy ngay có những sự khác biệt 
lớn giữa mục tiêu và thực tiễn. Chẳng hạn, mọi sự sinh 
hoạt văn hóa cộng đồng ở tại các quần thể công trình tâm 
linh, tôn giáo tín ngưỡng vẫn nền nếp, đáp ứng nguyện 
vọng của cư dân; trong khi những nhà văn hóa thôn, xã, 
huyện với những nội dung nghèo túng, chưa đúng với tâm 
ước của người dân. Các khu chợ và trung tâm thương mại, 
nơi diễn ra các hoạt động giao thương, trao đổi, buôn bán 
các sản vật, hàng hóa, từ nông, lâm, ngư nghiệp, nhưng 
đang có xu thế hóa theo kiểu đơn vị kinh doanh sạp hàng, 
ki ốt… hoàn toàn không phù hợp với những sản vật tươi 
sống từ trồng trọt, chăn nuôi của các địa phương.

Vấn đề “Thủy điện cóc” cũng đang là vấn đề nhức nhối 
nhất hiện nay, khi nhà nước chỉ thuần túy quan tâm đến 
phát triển đa ngành nghề của các doanh nghiệp, mà bỏ 
qua các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực sinh kế, an sinh 
của người dân, gây nên những hậu quả nghiêm trọng đến 
tính mạng, tài sản và cuộc sống định cư của người dân; 
làm xói mòn hệ sinh thái môi trường, đi ngược và ngăn 
cản trực tiếp tới các chương trình, mục tiêu phát triển bền 
vững cho nông thôn.

NHỮNG THAY ĐỔI ĐỂ GÓP PHẦN CHẤN HƯNG VÀ 
TẠO DỰNG MÔI TRƯỜNG LẪN KHÔNG GIAN SỐNG TẠI 
NÔNG THÔN VIỆT NAM THEO HƯỚNG SINH THÁI

Trước hết, trong các đồ án xây dựng nông thôn mới, 
cần xác lập cụ thể và hoàn chỉnh cho các yêu cầu về hạ 
tầng kỹ thuật - Ở đó, ngoài những yêu cầu cho sinh hoạt 

Nhà ở thị tứ vùng trung du phía Bắc kết hợp sản xuất nhỏ – Nguồn: (5)
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đời sống, cần phải đáp ứng cho cơ chế chính sách hợp 
thửa, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại 
với quy mô các cánh đồng mẫu lớn…

Cần phải có những quy định cụ thể trong cấp phép xây 
dựng tại các vùng nông thôn, tránh tùy tiện tách thửa cả 
ở đất thổ cư lẫn đất nông nghiệp, nhằm kiểm soát mật độ 
xây dựng, mật độ cư trú, giữ được các hình thái cấu trúc 
nhà ở truyền thống đi đôi với tránh được các nguy cơ mua 
bán chuyển quyền sử dụng đất nhằm chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất để làm biến dạng mô hình ở sinh thái và các 
hình thức sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp truyền thống.

Nghiên cứu lại cơ cấu diện tích đất cấp thông qua đấu 
giá quyền sử dụng đất tại các khu vực giãn dân, điểm dân 
cư nông thôn mới… Nhằm khôi phục, tái hiện lại các hình 
thức kiến trúc nhà ở theo kiểu nhà có sân vườn theo bản 
sắc vùng miền, địa phương, với mật độ xây dựng thấp, 
nhằm hài hòa với các không gian và hình thức kiến trúc 
cảnh quan của làng quê nông thôn.

Điều chỉnh các tiêu chí, tiêu chuẩn thiết kế cho các công 
trình công cộng, phúc lợi, dịch vụ, thuộc các khu trung 
tâm của xã, thị trấn… Nhằm đáp ứng thỏa đáng nhu cầu 
thị trường, cũng như tạo điều kiện sinh kế, tăng cường dân 
trí, thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần như các công 
trình chợ, nhà văn hóa, bưu điện, trường học, trạm xá…

Tránh tùy tiện lấy đất nông nghiệp phát triển thành các 
điểm dân cư mới với các hình thức quy hoạch các dạng 
nhà ống, chia lô và liền kề một cách tùy tiện, phát triển 
thiếu khoa học, chỉ thuần túy theo các trục lộ giao thông, 
rất khó bố trí hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ và thông 
minh.

Xem xét lại tiêu chí, tính chất để nâng cấp đô thị từ làng, 
xã, huyện trở thành phường, quận một cách thấu đáo, để 
các vùng nông thôn ven đô vẫn thực sự là những vành đai 
xanh của đô thị, thành phố. Tránh đô thị hóa cưỡng bức, ảo 
tưởng, chỉ có lợi cho các nhóm lợi ích trục lợi về thị trường 
bất động sản.

Nông thôn Việt Nam muốn phát triển bền vững phải có 
quy hoạch bền vững (không điều chỉnh quy hoạch). Phải 
có các quy định kiểm soát quy hoạch - kiến trúc cụ thể 
ở nông thôn gồm các khu định cư mới và khu thổ cư cũ. 
Đừng biến các khu ở của nông thôn trở thành các khu ổ 
chuột nhưng được gắn và gọi là hiện đại vì có nhà lầu, máy 
lạnh, xe hơi…

THAY LỜI KẾT
Có thể nói, các vùng miền nông thôn Việt Nam, ngoài 

việc là nơi lưu giữ bền vững nhất, sâu đậm nhất những giá 
trị văn hóa của dân tộc, còn là người mẹ nuôi sống đô thị, 

Một số hình ảnh về nhà ở và công trình công cộng bị phá hủy và ngập lụt tại miền Trung do cơn bão số 9 năm 2020 (Đoàn công 
tác khảo sát của Bộ Xây dựng).
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thành phố, thông qua việc cung cấp các sản vật nông, lâm, 
ngư nghiệp… Ai trong chúng ta cũng đều có quê quán 
trong bản khai lý lịch, phần lớn là từ nông thôn, đó là điểm 
xuất phát, cội nguồn. Học giả người Pháp Pierre Gourou 
(1900-1999) trong cuốn sách nổi tiếng “Người nông dân 
châu thổ Bắc kỳ” đã từng khái quát: “Việt Nam có một nền 
văn minh dựa trên thảo mộc và sông nước”. Đúng vậy, 
nông thôn Việt Nam luôn được thừa hưởng những ưu đãi 
từ Mẹ Thiên nhiên, được tạo dựng bởi các bậc tiền nhân 
với ước nguyện luôn tôn trọng, hòa quyện, thích nghi với 
các điều kiện tự nhiên, dựng xây mà không có, không cần 
bàn tay của kiến trúc sư… Vậy thì hậu nhân chúng ta, hãy 
tôn trọng những lợi thế và cách ứng xử đó, để làm sao, môi 
trường, cảnh quan và không gian ở tại nông thôn được 
trả lại theo đúng giá trị nguyên bản của, được tiếp nối, 

kế thừa, phát huy một cách cơ hữu, khoa học cùng dòng 
chảy trong sự nghiệp công nghiệp và hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn.v
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Nhà ở điểm dân cư nông thôn mới vùng trung du phía Bắc 
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Nhà ở thị tứ miền Trung kết hợp sản xuất nhỏ – Nguồn: (5)

Nhà ở nông thôn vùng miền núi phía Bắc – Nguồn: (5)

Nhà ở nông thôn tại các điểm dân cư miền Trung – 
Nguồn: (5)

Nhà ở nông thôn vùng Tây Nam bộ – Nguồn: (5)
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là vấn đề có vị 

trí và tầm quan trọng chiến lược trong sự phát triển của nước 
ta. Ngày 05/8/2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban 
hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân và 
nông thôn. Sau thời gian triển khai Nghị quyết, chủ trương 
của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đã trở 
thành phong trào có ảnh hưởng sâu rộng và có tác dụng lớn 
trong việc nâng cao đời sống nhân dân. Sau hơn mười năm 
triển khai, bộ mặt nông thôn nói chung và kiến trúc nông 
thôn nói riêng đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh những mặt tích 
cực đã đạt được, kiến trúc nông thôn vẫn còn nhiều vấn đề 
cần phải nghiên cứu. 

Quy hoạch và kiến trúc nông thôn mới còn nhiều hạn chế, 
kiến trúc truyền thống chưa được coi trọng, kiến trúc mới thì 
theo kiểu “dập khuôn”, thiếu đặc trưng và “phố hóa” làng với 
kiểu nhà ống đô thị. Nhà ở nông dân không được quan tâm, 
không bảo lưu được cấu trúc truyền thống, thân thiện với 
thiên nhiên và nếp sinh hoạt của nông dân. Tất cả điều đó đã 
làm mất đi bản sắc văn hóa, bản sắc địa phương trong kiến 
trúc nông thôn của từng vùng miền.

Để giải quyết được vấn đề trên, cần có những nghiên 
cứu cơ bản về bản sắc địa phương nói chung và vấn đề bản 
sắc địa phương trong kiến trúc nông thôn nói riêng. Nghiên 
cứu kiến trúc nông thôn dưới góc độ về văn hóa, bản sắc địa 
phương để tìm ra nét đặc trưng vùng miền. Truyền tải những 
đặc trưng địa phương, khu vực vào kiến trúc để thể hiện 
được bản sắc địa phương trong kiến trúc nông thôn, tạo nên 

đặc trưng kiến trúc vùng miền là hết sức cần thiết cho kiến 
trúc nói chung và kiến trúc nông thôn nói riêng.

1. BẢN SẮC VÀ BẢN SẮC ĐỊA PHƯƠNG
“Bản sắc” được giải nghĩa là “tính chất, dung mạo của 

một sự vật, một con người để phân biệt với sự vật khác, con 
người khác”. Trong sự tiếp nối vấn đề bản sắc, thì “bản sắc địa 
phương” là những đặc trưng để nhận diện một địa phương 
mà trong đó một phần có nguồn gốc tự nhiên, còn phần lớn 
là do con người ở đó tạo ra. Đó là những nét đặc trưng phản 
ánh cốt cách tinh thần của cộng đồng dân cư tại một vùng 
miền xác định, được nhận biết thông qua cách thức họ tổ 
chức cuộc sống (cư trú, sinh hoạt, lao động sản xuất) và ứng 
xử với những điều kiện tự nhiên và văn hóa - xã hội cụ thể 
của địa phương. Bản sắc địa phương là sự biểu hiện bản sắc 
chung (của dân tộc hay tộc người) trong bối cảnh của một 
vùng miền cụ thể. 

Như vậy, các khái niệm “bản sắc địa phương” đề cập 
những đối tượng có nguồn gốc tự nhiên và văn hóa gắn với 
địa bàn cụ thể của một địa phương. “Bản sắc địa phương” 
hàm ý một sự liên hệ hay đối chiếu với cái gốc là bản sắc văn 
hóa của tộc người cư trú tại đó (ứng với góc nhìn của chủ thể, 
tạm gọi là nhìn “từ bên trong”). 

Trong phạm vi một địa phương có sự thống nhất hữu cơ 
giữa các cấu trúc vật chất tự nhiên và nhân tạo với các hoạt 
động của con người (hợp thành môi cảnh), tạo nên những 
cảm xúc và nhận thức tương ứng về kiến trúc tại đó. Địa 
phương bao gồm các môi trường tự nhiên và nhân tạo hợp 
thành và tạo nên môi cảnh đặc trưng của nó. Các tính chất 
của môi trường được tiếp nối trong kiến trúc để tích hợp 

Bản sắc địa phương trong kiến trúc 
nông thôn mới

> TS.KTS VŨ ĐỨC HOÀNG*

Khai thác các yếu tố bản sắc địa phương sẽ đem lại cho kiến trúc nông thôn mới sự hài 
hòa với môi trường tự nhiên, sẽ phát huy được các giá trị truyền thống địa phương và 
phù hợp với các hoạt động văn hóa - xã hội của người dân. Điều đó cũng đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế xã hội nói chung và chương trình xây dựng Nông thôn mới nói riêng 
hiện nay.

(*) Phó trưởng bộ môn Công nghệ Kiến trúc - Đại học Kiến trúc 
Hà Nội
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công trình vào môi cảnh chung. Bản sắc địa phương phản 
ánh các nhân tố nguồn, là sự gắn kết 3 thành phần, 3 đặc 
trưng cơ bản: Không gian, Con người và Ý nghĩa. 

Đặc trưng vật chất là môi trường không gian - gồm các 
yếu tố tự nhiên và nhân tạo, phối hợp hài hòa các khía cạnh 
vật liệu, hình dạng, cấu trúc, màu sắc. 

Đặc trưng văn hóa - xã hội là con người và hoạt động của 
họ - nó quyết định sức sống của không gian, tạo nên ý nghĩa 
(meaning) như là phần hồn của tinh thần bản địa. 

Đặc trưng tinh thần là cảm xúc và nhận thức về ý nghĩa 
của môi cảnh - bắt nguồn từ môi trường vật chất (cảnh quan, 
hình ảnh) và hoạt động của con người. Từ các thành phần 
nêu trên, có thể tiếp tục trích xuất ra các khía cạnh, các yếu tố 
cụ thể hơn để tạo lập bản sắc địa phương (hình 1): 

Bản sắc địa phương là những giá trị cốt lõi, những đặc 
trưng nổi trội và đặc sắc của môi cảnh, có thể cảm nhận được 
rõ ràng, giúp phân biệt nơi này với nơi khác. Các đặc trưng 
vật chất và văn hóa - xã hội có thể quan sát được, còn đặc 
trưng tinh thần thuộc về cơ chế trải nghiệm và cảm nhận của 
con người nên thường khó nắm bắt và xác định. Trong đó, 
các cấu trúc vật chất là độc lập với con người, còn hoạt động 
và ý nghĩa thì phụ thuộc vào con người và nhận thức của họ. 
Hình ảnh có thể gây ấn tượng thị giác, nhưng thiếu sự hiện 
diện và hoạt động của con người thì cũng chỉ là những cảnh 
vật, hình khối vô hồn. Hoạt động và ý nghĩa có vai trò quan 
trọng tạo nên bản sắc - song phải cộng hưởng với cấu trúc 
không gian của công trình, của địa điểm, của địa phương

Sự cảm nhận là cơ chế của trải nghiệm tâm lý. Cảm nhận 
của mỗi người mang tính cá nhân và có thể khác nhau, 
nhưng bản sắc là những đặc điểm chung, được đồng cảm và 

ghi nhận bởi số đông. Vì thế bản sắc địa phương là sự tương 
đồng và thống nhất trong cảm nhận của mọi người về một 
địa bàn xác định. Hiện tượng học chỉ ra mối quan hệ giữa 
cảm xúc và nhận thức của con người (thuộc lĩnh vực tinh 
thần) với những biểu hiện vật chất - hình thể của không gian 
xung quanh. 

2. VAI TRÒ CỦA BẢN SẮC ĐỊA PHƯƠNG TRONG KIẾN 
TRÚC NÔNG THÔN

2.1. Kiến trúc thích ứng với môi trường sinh thái tự nhiên
Một cách tổng quát thì địa hình, khí hậu, chế độ mưa, 

nắng, gió bão, độ ẩm,.. luôn là những yếu tố quyết định hình 
thái và cấu trúc của kiến trúc dân gian, kiến trúc bản địa ở 
mọi địa phương trên thế giới. Kiến trúc thích ứng với các điều 
kiện của môi trường sinh thái tự nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến mức độ tiện nghi mà con người cảm nhận khi ở trong 
công trình, và trải qua nhiều thế hệ thì con người đã biết cách 
làm nhà như thế nào để đạt được điều đó một cách tốt nhất.

Các yếu tố về địa hình (độ cao, độ dốc, địa mạo, hình thể) 
trong phạm vi lớn của một vùng miền sẽ trực tiếp quyết định 
điều kiện thuỷ văn của các địa phương nhỏ hơn - dẫn tới sự 
hình thành các điểm cao (đồi, núi), các đường phân thủy, các 
dòng chảy (sông, suối...) và các vùng trũng tụ nước (ao, hồ, 
đầm, phá…). Điều kiện địa hình (kèm theo là thủy văn và 
thảm thực vật) có tác động điều tiết các yếu tố cụ thể của 
khí hậu vùng, miền (làm thay đổi hướng gió, nhiệt độ, lượng 
mưa, độ ẩm...), tạo thành những tiểu khí hậu khác biệt trong 
phạm vi địa phương - rồi từ đó con người mới tiếp tục xử lý 
bằng các giải pháp thích ứng thụ động để tạo thành vi khí 
hậu trong kiến trúc. 

Một xã nông thôn mới ở huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
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Kiến trúc ở các vùng khí hậu đặc trưng cũng luôn có 
những giải pháp đặc thù phù hợp. Xưa nay con người vẫn 
có thể cư trú ổn định và lâu dài tại những vùng khí hậu khắc 
nghiệt nhất - chính là nhờ kiến trúc ở đó đã thích ứng được 
với các yếu tố tự nhiên bất lợi.

2.2. Kiến trúc phù hợp với môi trường sinh thái nhân văn
Các nhân tố văn hóa - xã hội và vật chất - kỹ thuật được 

hình thành và tích lũy trong quá trình con người chung sống 
và tương tác với môi trường sinh thái tự nhiên xung quanh; 
kiến trúc theo đó cũng dần dần định hình các nguyên mẫu, 
từng bước hoàn thiện các kiểu mẫu - rồi được sử dụng phổ 
biến trong việc tạo dựng môi trường cư trú của cộng đồng 
mà hình thành các cảnh quan kiến trúc và cảnh quan đô 
thị, hòa vào cảnh quan văn hóa của địa phương. Kiến trúc 
liên quan chặt chẽ với môi trường sinh thái nhân văn tại địa 
phương. Với chức năng tạo dựng không gian cho con người 
thì kiến trúc là thành phần văn hóa vật chất phản ánh trung 
thực đời sống của cộng đồng. 

Kiến trúc là bằng chứng vật chất cụ thể hóa các đặc trưng 
của văn hóa địa phương, đồng thời cũng biểu hiện những ý 
nghĩa giá trị tinh thần của cộng đồng ở đó. Văn hóa vật chất 
và văn hóa tinh thần trong kiến trúc luôn hòa quyện với nhau 
như tính hợp lý và tính tư tưởng. Văn hóa là tiền đề nảy sinh 
kiến trúc, kiến trúc lại tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động 
văn hóa - xã hội và phát triển kinh tế - kỹ thuật. Vì thế thông 
qua kiến trúc có thể thấy được các đặc trưng văn hóa - kinh 
tế - xã hội của địa phương. 

Môi trường văn hóa - xã hội của địa phương (với những 
ràng buộc cụ thể về tập quán, tín ngưỡng, quan hệ, sở hữu, 
quy hoạch, xây dựng...) hợp thành bối cảnh đặc thù quyết 
định kiểu kiến trúc tại đó - và kiến trúc đặc trưng ở nơi này thì 
có thể không phù hợp ở nơi khác. Các điều kiện văn hóa - xã 
hội và vật chất - kỹ thuật của địa phương là môi trường thực 
tiễn để kiểm chứng kiến trúc môt cách trực tiếp, thiết thực và 
hiệu quả nhất. Những gì không đáp ứng nhu cầu hàng ngày, 
không phù hợp với hoàn cảnh sẽ bị đào thải. Trong quá trình 
giao thoa và tiếp biến văn hóa, các yếu tố giá trị mới phát 
sinh từ nơi khác cũng phải thích hợp với dân cư địa phương 
thì mới được tiếp thu và áp dụng trong kiến trúc.

Các môi cảnh (môi trường + cảnh quan) tự nhiên và văn 
hóa - xã hội có sự thống nhất và chi phối lẫn nhau trong một 
phạm vi nhất định, hợp thành bối cảnh hay ngữ cảnh đặc 
trưng của địa phương. Các yếu tố sinh thái tự nhiên và sinh 
thái nhân văn của địa phương quyết định giải pháp kiến 
trúc trên cả phương diện chức năng, hình thức và cảm nhận, 
giúp tạo nên sự khác biệt và bền vững cho kiến trúc. Sự 
phản ánh bối cảnh địa phương trong kiến trúc là nội dung 
lý luận cơ bản của các chủ nghĩa Khu vực (Regionalism) và 
Khu vực mới (Critical Regionalism), cũng như của trào lưu 
được gọi là chủ nghĩa bản địa (Vernacularism), chủ trương 
khai thác kinh nghiệm từ kiến trúc bản địa được xây dựng 
bằng các nguồn vật liệu, kỹ thuật và nhân lực tại chỗ, phù 
hợp với các môi trường tự nhiên và văn hóa - xã hội của địa 
phương. 

2.3 Kiến trúc phản ánh tinh thần của bản sắc địa phương

Hình 2. Vai trò của bản sắc địa phương trong kiến trúc.

Hình 1. Các đặc trưng và khía cạnh tạo lập Bản sắc địa phương.

Trong hiện tượng học kiến trúc, “nơi chốn” là vấn đề cốt 
lõi của mối liên hệ hữu cơ giữa công trình với con người và 
môi trường. “Thiết kế kiến trúc là làm cho tinh thần nơi chốn 
được hiển thị và nhiệm vụ của kiến trúc sư là tạo ra những 
nơi chốn đầy ý nghĩa để giúp cho con người sống hạnh 
phúc” (Christian Norberg-Schulz). Nơi chốn, ở quy mô công 
trình đơn lẻ - nó hướng đến tính cá thể, tính độc đáo. Ở quy 
mô vùng miền thì kiến trúc và cảnh quan có một tinh thần 
chung, một bản sắc chung. 

Theo E.Relph (“Place and Placelessness”) thì “nơi chốn” 
cấu thành bởi 3 yếu tố: Môi trường không gian (là đặc trưng 
cấu trúc vật chất); Con người và hoạt động của họ trong 
không gian (là đặc trưng văn hóa - xã hội); Ý nghĩa và cảm 
nhận của con người tại không gian đó (là đặc trưng tinh thần). 

Nơi chốn là địa điểm có các sự kiện, đối tượng và hoạt 
động trong không gian, là vị trí địa lý có liên hệ chặt chẽ với 
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không gian thực thể và không gian văn hóa – xã hội được 
phản ánh qua cảm xúc và nhận thức của con người. Các đặc 
trưng vật thể và văn hóa - xã hội tạo nên ngữ cảnh và ý nghĩa 
của nơi chốn, được cảm nhận thông qua trải nghiệm và quan 
sát để mô tả không gian vật chất diễn tả các đặc điểm của 
con người và hoạt động của họ trong không gian đó.

Nơi chốn là địa điểm có ý nghĩa, có cảm xúc. Qua trải 
nghiệm, con người có cảm xúc sẽ thấy mình gắn bó với địa 
điểm - cảm nhận về “hồn nơi chốn”.

Khi cảm nghiệm rõ nét và sâu sắc (con người nhận thức 
và hiểu được các tầng ý nghĩa) thì có được “ý nghĩa của nơi 
chốn”, hay “tinh thần của địa điểm”. 

Khi cảm xúc mạnh mẽ, được nhận thức sâu sắc và ghi 
nhận bởi số đông (đồng cảm và đồng thuận trong cộng 
đồng) thì có “bản sắc của địa điểm”, bản sắc của địa 
phương. 

 3. BẢN SẮC ĐỊA PHƯƠNG TRONG KIẾN TRÚC NÔNG 
THÔN

Như đã trình bày ở trên, kiến trúc cần mang được bản sắc 
địa phương nơi nó được kiến tạo để tạo ra đặc trưng khu vực, 
vùng miền. Để truyền tải được bản sắc địa phương vào kiến 
trúc khu vực thì cần xem xét các yếu, nhận diện các đặc trưng 
của bản sắc địa phương và thành phần của kiến trúc, qua đó 
lựa chọn, truyền tải bản sắc địa phương vào kiến trúc. 

Như ta đã biết, công trình kiến trúc nói riêng và kiến trúc 
nông thôn nói chung đều có các thành phần là: Cấu trúc vật 
chất (thành phần vật chất và mối quan hệ giữa các thành 
phần vật chất); Cấu trúc chức năng (các thành phần chức 
năng và mối quan hệ giữa chúng); Ý nghĩa biểu đạt (ý nghĩa 
tinh thần mà kiến trúc thể hiện). Các thành phần trên tạo nên 
công trình kiến trúc. 

Để công trình kiến trúc mang được bản sắc địa phương thì 

Hình 3. Định hướng giải pháp truyền tải bản sắc địa phương trong kiến trúc nông thôn

KIẾN TRÚC 
NÔNG THÔN

MỐI LIÊN 
HỆ

BẢN SẮC 
ĐỊA 

PHƯƠNG

ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP 

CẤU TRÚC VẬT CHẤT

Thích ứng Môi trường Tôn trọng các yếu tố tự nhiên vốn có của địa phương

Thích ứng với khí hậu - kể cả với sự biến đổi đang diễn ra

Thích ứng toàn diện và lâu dài và Bền vững về sinh thái

Hòa nhập Cảnh quan Sử dụng các yếu tố giống nhau để hòa đồng với môi cảnh 

Sử dụng các yếu tố phù hợp với đặc trưng của môi cảnh 

Bổ sung các yếu tố còn thiếu để tạo sự cân bằng cho môi cảnh

Thích hợp Địa mạo Cấu trúc, kết cấu xây dựng phù hợp với địa hình

Sử dụng vật liệu thích hợp với điều kiện tự nhiên

Tôn trọng địa hình tự nhiên

CẤU TRÚC CHỨC NĂNG

Phù hợp Hoạt động Phù hợp với Văn hóa, lối sống của người dân địa phương

Hài hòa với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương

Thỏa mãn các chức năng công trình

Đáp ứng Con người Đáp ứng yêu cầu sử dụng, tiện nghi, tiện ích

Đáp ứng nhu cầu và phục vụ hoạt động của cộng đồng 

Sự tiến bộ của khoa học - Công nghệ

Tiếp nối Truyền 
thống

Tiếp nối truyền thống VH; tôn trọng tập quán sinh hoạt của địa phương

Khai thác và phát huy các kinh nghiệm và ứng xử dân gian

Lồng ghép các giá trị VH truyền thống vào hình thể mới

Ý NGHĨA / BIỂU ĐẠT

Cảm xúc Ký ức Gợi lại ấn tượng và cảm xúc quen thuộc về Bản sắc địa phương

Gợi liên tưởng đến hình ảnh trong ký ức về Bản sắc địa phương

Cảm nhận Biểu tượng Biểu trưng hóa ý niệm và nhận thức về tinh thần của bản sắc địa phương

Chuyển hóa tinh thần BĐ từ môi cảnh vào kiến trúc (hành động)
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các thành phần kiến trúc cần có mối liên hệ chặt chẽ với các 
yếu tố đặc trưng của địa phương (bản sắc địa phương). Cụ thể: 

Cấu trúc vật chất của kiến trúc cần thích ứng với môi 
trường tự nhiên; Tiếp nối ngữ cảnh, địa hình; hòa nhập với 
cảnh quan thiên nhiên; 

Cấu trúc chức năng của kiến trúc cần đáp ứng nhu cầu sử 
dụng (con người); Tích hợp được tính thời đại với truyền thống 
(truyền thống, lịch sử); Phù hợp với các hoạt động (xã hội); 

Ý nghĩa/ cảm nhận của kiến trúc: cần liên hệ được với các 
nguyên tắc của kiến trúc truyền thống, chi tiết đặc trưng của 
địa phương; tạo được ấn tượng về bản sắc của địa phương.

Kiến trúc cần thích ứng với môi trường sinh thái tự nhiên: 
Kiến trúc tôn trọng các điều kiện tự nhiên vốn có của địa 
phương (địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn...); thích ứng với 
khí hậu địa phương (kể cả với sự biến đổi khí hậu đang diễn 
ra); ứng xử có trách nhiệm, góp phần cải thiện môi trường, 
chung sống với các yếu tố bất lợi; thích ứng toàn diện và bền 
vững - với các mức độ hiệu quả về năng lượng, về môi trường 
và về sinh thái. 

Kiến trúc cần hòa nhập với cảnh quan: Hình thức công 
trình có các yếu tố và thành phần tạo cảm nhận tương 
đồng về thị giác với cảnh quan xung quanh. Có thể tạo 
quan hệ hòa nhập bằng cách tương tự (dùng các yếu tố 
giống nhau để hòa đồng), tương hợp (dùng các yếu tố 
phù hợp với đặc trưng môi cảnh), tương tác (bổ sung 
các yếu tố còn thiếu để cân bằng môi cảnh), kể cả tương 
phản (dùng các yếu tố đối lập ràng buộc nhau để ổn định 
môi cảnh).

Kiến trúc cần phù hợp về vật chất và kỹ thuật: Kiến trúc 
phù hợp với mức thu nhập và khả năng kinh tế của người dân 
địa phương; sử dụng các vật liệu đặc trưng quen thuộc và 
phổ biến có nguồn gốc địa phương; phù hợp với trình độ kỹ 
thuật và các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực tại chỗ; sử dụng 
các kỹ thuật xây dựng đặc thù, các công nghệ thích hợp với 
điều kiện thực tế địa phương. 

Kiến trúc cần tích hợp với yếu tố đương đại: Tái lập hình 
thức địa phương bằng vật liệu mới và kết cấu mới (tạo hình 
thức địa phương mới); lồng ghép yếu tố phi vật thể của văn 
hóa truyền thống địa phương với một yếu tố hình thể mới 
và hiện đại; kết hợp khía cạnh tinh thần của thời đại với hình 
thức địa phương (tạo cảm nhận tinh thần địa phương mới)... 
Sự tích hợp với yếu tố đương đại là điều kiện để hiện đại hóa 
biểu hiện của tính địa phương. 

Kiến trúc cần tiếp nối ngữ cảnh văn hóa - xã hội: Kiến 
trúc có sự tương đồng về tính chất và nội dụng hoạt động 
với môi trường văn hóa - xã hội địa phương; đáp ứng các 
nhu cầu thiết thực, tôn trọng lối sống và tập quán sinh 
hoạt của người dân, không gây đột biến và xáo trộn; phục 
vụ hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, phát triển các quan 
hệ cộng đồng; tiếp nối truyền thống văn hóa, khai thác 
và phát huy tri thức bản địa, các kinh nghiệm xây dựng và 
ứng xử dân gian... 

Kiến trúc cần có liên hệ với các kiểu mẫu bản địa: Kiến 
trúc khai thác các nguyên tắc truyền thống trong bố cục tổng 
thể, tổ chức không gian, cấu trúc tạo hình; hình thức có liên 

hệ trực tiếp với các dạng thức dân gian, các kiểu mẫu địa 
phương (trích đoạn /mô phỏng /cách điệu thành các mã biểu 
trưng); sử dụng các chi tiết kiến trúc đặc trưng về vật liệu, kết 
cấu, cấu tạo và trang trí...

Kiến trúc cần truyển tải được tinh thần địa điểm/ địa 
phương: Kiến trúc gợi lại những ấn tượng và cảm xúc quen 
thuộc liên quan đến tinh thần địa điểm/ địa phương (vô 
thức); gợi liên tưởng đến những hình ảnh được lưu giữ trong 
ký ức về các yếu tố và giá trị bản sắc địa phương (tiềm thức); 
biểu trưng hóa ý niệm và nhận thức của cộng đồng về tinh 
thần địa phương (ý thức); chuyển hóa tinh thần địa phương 
từ môi cảnh vào kiến trúc (hành động). 

4. KẾT LUẬN
Có thể nói, qua nghiên cứu về bản sắc, bản sắc địa phương 

trong kiến trúc, ta thấy các yếu tố của bản sắc địa phương 
phản ánh đầy đủ và toàn diện các mặt của môi trường tự 
nhiên (hệ sinh thái tự nhiên) và môi trường văn hóa (hệ sinh 
thái nhân văn), từ đó thấy rõ vai trò của bản sắc địa phương 
trong việc xây dựng, tổ chức không gian kiến trúc nói chung 
và kiến trúc nông thôn mới nói riêng. 

Xác định rõ các đặc trưng của bản sắc địa phương, thông 
qua các mối quan hệ của chúng là cơ sở để khai thác, duy trì, 
tiếp nối các yếu tố đó tổ chức không gian kiến trúc nông thôn 
mới. Qua đó, kiến trúc nông thôn mới sẽ thống nhất hữu cơ 
với địa điểm, không mất đi bản sắc của địa phương vì những 
đặc trưng đấy vẫn được duy trì, củng cố và làm rõ nét trong 
từng không gian.

Xác định vai trò và mối quan hệ giữa bản sắc địa phương 
với kiến trúc nông thôn sẽ góp phần trong việc xây dựng kiến 
trúc nông thôn mới có bản sắc, duy trì và truyền tải những 
giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình phát triển nông 
thôn nói chúng và trong chương trình xây dựng nông thôn 
mới nói riêng.v
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1. Chưa khi nào câu chuyện về xây dựng nông thôn 
lại được bàn đến nhiều như bây giờ. Từ trong các 
Nghị quyết quan trọng có tính chiến lược của 
Đảng, các kỳ họp của Quốc hội, các chương trình 

hành động của Chính phủ cho đến các hội thảo của giới 
kiến trúc quy hoạch. Đô thị hóa là quy luật tất yếu trong 
phát triển của mỗi quốc gia. Liên Hợp Quốc đã chỉ rõ, thế 
kỷ 21 là thế kỷ của của đô thị với hơn 80% dân số thế giới 
sống trong các đô thị và đại đô thị. Việt Nam cũng không 
nằm ngoài quy luật khách quan đó.

Báo cáo của Bộ Xây dựng tại Hội nghị đô thị toàn quốc 
vừa được tổ chức vào ngày 30/11/2022 tại Văn phòng 
Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, nêu 
rõ, tính đến tháng 9/2022 cả nước đã có 888 đô thị các 
loại, tỷ lệ đô thị hóa đạt 41,5%, tức là khoảng 37 triệu 
dân nước ta sống trong các đô thị. Đô thị hóa và phát 
triển đô thị đã trở thành động lực quan trọng phát triển 
kinh tế - xã hội với đóng góp hơn 70% GDP cả nước. Như 
vậy có thể thấy, sự chuyển dịch mạnh mẽ của đô thị hóa 
và hệ thống đô thị cùng những con số rất ấn tượng kia 
dễ làm cho (lúc này lúc khác) hình ảnh làng quê truyền 
thống Việt Nam bị mờ đi, dẫu không bị lãng quên. Cách 

đây không lâu, tôi đã dự một cuộc hội thảo bàn về quản 
lý xây dựng kiến trúc nông thôn tại Viện Kiến trúc Quốc 
gia (Bộ Xây dựng). Tại đây, rất nhiều câu hỏi tâm huyết 
được đặt ra, như: Quản lý kiến trúc nông thôn ra sao để 
phát huy bản sắc văn hóa, kiến trúc của làng quê truyền 
thống? Từ trước đến nay quản lý xây dựng và quy hoạch 
kiến trúc nông thôn như thế nào? Làm sao để giữ được 
bản sắc kiến trúc nông thôn trước làn sóng đô thị hóa?… 
Và hầu như hội thảo còn rất lúng túng để có câu trả lời (!).

2. Tôi sinh ra ở làng, nhưng cả đời lại gắn bó với Hà 
Nội. Mà nghĩ cho cùng, hầu hết các thế hệ cư dân 
đô thị trên mảnh đất hình chữ S này đều có gốc 
rễ từ làng như tôi thì phải. Có lẽ vì thế mỗi khi nói 

về làng, là trong sâu thẳm ký ức của mỗi người chúng ta 
hình ảnh quê hương lại hiện lên rõ nét, thân thuộc biết 
chừng nào. Nghề kiến trúc cho tôi cơ hội đi nhiều, đến 
với nhiều vùng miền của đất nước. Để cho tôi được trở 
về với niềm đau đáu, đam mê mong tìm thấy ở làng quê 
nhỏ bé của mình nói riêng và của nông thôn Việt Nam 
nói chung, một cái gì đấy, giản dị thôi, mà sao lại có sức 
hấp dẫn đến vậy. Dẫu rằng vùng quê nơi tôi đến, hay trở 
về tuy đời sống đã khá hơn so với những năm khốn khó 
trước khi đổi mới, nhưng vẫn chưa thật sự đủ đầy so với 

Kiến trúc làng 
trong vòng xoáy đô thị hóa
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những gì đang hàng ngày, hàng giờ đổi thay đến chóng 
mặt nơi phồn hoa đô thị trong nền kinh tế thị trường. 

Bây giờ chúng ta hay nói nhiều đến tự hào về đô thị 
với những công trình điểm nhấn có kiến trúc tân kỳ, to 
cao lừng lững. Còn kiến trúc nông thôn, mà tôi gọi là kiến 
trúc làng, thì cái điểm nhấn kia là gì? Trên thế giới, không 
quốc gia nào lại không tồn tại hai môi trường cư trú: Đô 
thị và nông thôn. Mà đã có nông thôn là có làng. Nhưng 
có lẽ, không ở đâu có cấu trúc làng như ở nước ta. Làng 
Việt. Một kiểu làng đặc trưng của đồng bằng Bắc bộ, sản 
phẩm của nền văn minh lúa nước. Làng Việt truyền thống 
có quy mô không lớn. Làng nằm kề cánh đồng, ruộng 
lúa sở hữu của cư dân trong làng. Làng nọ cách làng kia 
cũng bởi cánh đồng làng. Từ ngàn đời nay, mối quan hệ 
xã hội trong làng chủ yếu là thứ quan hệ “Gia đình - Họ 
hàng - Làng nước”. Có nhà nghiên cứu về dân tộc học 
cho rằng, làng là sự mở rộng của huyết thống, nước thì 
xa hơn, nhưng cùng chung một cội nguồn. Có phải vì thế 
chăng mà trong lịch sử Việt Nam, các vị vua thường xưng 
“Tổ” hoặc “Tông” như Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Trần Nhân 
Tông… cũng bởi từ cội nguồn và huyết thống. Nói như 
vậy để thấy vị trí của làng quan trọng đến thế nào trong 
xã hội Việt Nam truyền thống. 

Cấu trúc không gian của làng không phức tạp, nhưng 
cũng không đơn giản đến mức đơn điệu. Ở đồng bằng 
Bắc bộ, hầu như làng nào cũng có lũy tre xanh bao bọc, 
dù làng nằm trong đê hay ngoài đê (ngoài bãi). Lũy tre 
xanh ken dày bởi lớp lớp cây tre, măng tre như bức tường 
thành che chở cho làng khi có cướp, có ngoại xâm, là nơi 
cung cấp vật liệu cho dân làng làm nhà, làm nông cụ và 
bao vật dụng sinh hoạt hàng ngày khác. Muốn vào làng 
phải đi qua cổng làng. Cổng làng xưa thường xây bằng 
gạch. Nhiều làng ở vùng trung du và xứ Đoài thì xây bằng 
đá ong, liên kết băng vữa vôi trộn với mật mía và muối rất 
chắc chắn, bền lâu mặc mưa nắng và thời gian. Qua cổng 
làng là con đường lát gạch nghiêng hình mu rùa. Từ đây 
ta sẽ bước vào thế giới làng với hệ thống đường ngang, 
ngõ tắt như xương cá, mà đường làng là cái xương sống. 
Nhưng dù đi đến đâu, thì nhà nào nhà nấy cứ mở cổng 
ra là gặp ngõ, qua ngõ là đường làng. Năm này qua năm 
khác, người sau nối người trước, tất cả đều đi trên đường 
làng và đi qua cổng làng. Ai đấy đã ví, cổng làng như sân 
ga, có đợi chờ, có chia ly. Có nước mắt em nhạt nhòa trong 
chiều muộn tiễn người yêu lên đường đi xa. Có dáng mẹ 
gầy xiêu xiêu một đời tần tảo nuôi con chờ chồng đằng 
đẵng suốt cuộc chiến tranh. Và với tôi, cái cổng làng bình 
dị ấy chính là một điểm nhấn của cấu trúc làng! Trong 
làng có đình, chùa miếu, nhưng ngôi đình có vị trí đặc 
biệt nhất trong đời sống xã hội của làng. Đây không chỉ là 
nơi thờ Thành hoàng làng, là Tổ nghề, là người khai phá 
lập ra làng, hay người có công với làng, với nước, mà còn 
là nơi sinh hoạt chung của cộng đồng làng. 

Nếu coi làng là xã hội Việt Nam thu nhỏ thời phong 
kiến, thì ngôi đình là hình ảnh của làng. Đấy là nơi diễn 
ra những cuộc họp của các vị chức sắc, bô lão trong làng, 

trong họ tộc. Từ chuyện làm lễ lên lão cho nhà này, phạt vạ 
nhà kia có con gái không chồng mà chửa, cho đến việc đại 
sự của làng như đón sắc phong của vua ban, hội làng… tất 
tật đều được diễn ra ở sân đình và theo lệ của làng. Đình 
làng là một công trình kiến trúc đặc sắc, từ kỹ thuật dựng 
lắp đến nghệ thuật chạm khắc tinh tế trên các hệ vì, bẩy, 
kẻ… là tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc truyền thống. 

Nhà trong làng xưa hầu hết là nhà tranh, vách đất. Sau 
này là tường gạch, mái ngói. Kiến trúc hầu như giống nhau. 
Có nhà chính, nhà phụ và quay về hướng Nam. Nhà chính 
thường ba gian hai chái và có hiên rộng. Hiên được che 
bởi một lớp giại đan bằng tre có thể tháo lắp dễ dàng, vừa 
kín đáo trong sinh hoạt, vừa tiện mở rộng không gian sử 
dụng khi cần thiết, đồng thời ngăn gió lạnh về mùa đông, 
che bớt cái nắng gay gắt, chói chang về mùa hè. Nhà chính 
là nơi ở, nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà, nơi tiếp khách. Hai 
chái nhà thường được xây kín, không mở cửa sổ, là nơi để 
đồ, hoặc dành làm chỗ ngủ cho đàn bà con gái. Nhà phụ 
là bếp, kho, có nhà còn để một góc làm chuồng lợn. Nhà 
chính, nhà phụ thường bố cục theo hình chữ L, ôm lấy 
khoảng sân rộng. Trước sân là một cái ao được tạo nên 
bởi quá trình vật đất tôn nền làm nhà. Chung quanh bờ ao 
thường trồng cây lưu niên. Trước nhà có vài cây cau thẳng 
vút, lá xanh mướt, quấn quýt dây trầu không, dưới gốc đặt 
bể chứa nước mưa. Phía sau nhà là hàng chuối lao xao. 
Nhà trong làng rất giản dị, nhưng hài hòa với môi trường 
thiên nhiên trong lành, có vườn cây, ao cá… Chả thế mà 
xưa cũng như nay, nhiều vị quan khi về hưu thường trở về 
làng vui thú điền viên là vậy!

3. Những năm qua, ở Việt Nam, cụm từ “Phát triển 
bền vững”, “Kiến trúc xanh” hay được nhắc tới. 
Đây là các khái niệm xuất hiện vào cuối thập niên 
80 - 90 của thế kỷ trước, do Ủy ban Môi trường 

và phát triển thế giới của Liên Hợp Quốc đề xướng. Phát 
triển bền vững và Kiến trúc xanh, kinh tế xanh đã và đang 
trở thành yếu tố cơ bản trong xây dựng và phát triển kinh 
tế của nước ta. Đô thị hóa đang làm cho khoảng cách 
giữa làng và đô thị không còn xa nữa. Thậm chí, nhiều nơi 
phố và làng đã tiếp cận nhau, hòa vào nhau để trở thành 
“Phố - Làng”. Cấu trúc làng truyền thống đã và đang đứng 
trước nguy cơ bị phá vỡ. Đây là một thực tế. Việc phát huy 
và giữ gìn không gian kiến trúc truyền thống của làng 
Việt cùng các nghề đặc trưng là vấn đề lớn rất cần được 
quan tâm trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Lâu nay, chúng ta cứ quen nói “Đô thị hóa nông thôn”. 
Đấy là sự nhầm lẫn về khái niệm dẫn đến sai lầm trong 
bản chất khi thực hiện. Đô thị hóa là quá trình biến đổi 
một một nơi nào đó thành đô thị. Nhưng không vì thế mà 
biến nông thôn truyền thống thành đô thị của thời hiện 
đại. Không gian làng truyền thống với con đê, mái đình, 
cây đa, bến nước, những ngôi nhà vườn - ao - chuồng 
khép kín hài hòa, thân thiện và cân bằng với môi trường 
thiên nhiên là những đặc trưng cần được bảo lưu và hoàn 
thiện trong tiến trình phát triển xây dựng nông thôn mới. 
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Chúng ta hiện đại hóa nông thôn (chứ không đô thị hóa 
nông thôn) là để nông nghiệp, nông thôn phát triển. Để 
đời sống nông dân được cải thiện, ấm no theo xu thế 
chung của xã hội. Để người dân không phải ly hương, 
rời bỏ mảnh đất ông bà đi kiếm sống nơi đất khách. 
Để văn hóa làng không bị mất đi. Chúng ta cải thiện hạ 
tầng kỹ thuật - xã hội ở nông thôn như xây dựng nhà 
trẻ, trường học, trạm xá…, đường giao thông bê tông, 
điện, nước sạch, sử dụng hầm chứa phân, rác thải tạo khí 
Biogas để phục vụ sinh hoạt và góp phần làm sạch môi 
trường. Chúng ta bảo tồn và phát triển những giá trị văn 
hóa tốt đẹp, những nghề truyền thống được vun đắp từ 
bao đời nay, nhưng kiên quyết xóa bỏ những hủ tục, lệ 
làng cổ hủ, lạc hậu để xây dựng hương ước mới, phong 
tục mới, cuộc sống mới trong một xã hội có kỷ cương, 
dân chủ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Sẽ ra 
sao khi cấu trúc làng truyền thống biến mất, thay vào đó 
là những dãy nhà kiểu hàng phố ngất ngưởng 4 - 5 tầng, 
kiến trúc lai căng, kệch cỡm với đủ loại biển hiệu, đèn 
màu “Karaoke”, “Massage”… mà ta gọi đó là đô thị hóa!

Người viết bài này cứ mường tượng ra cái làng xưa yêu 
dấu của mình sẽ được kiến trúc sư “sắp xếp” lại cho hợp lý 
hơn, tiện nghi hơn, bền vững hơn và đẹp hơn, để sau lũy 
tre làng, nép dưới bóng cây là những ngôi nhà 1 - 2 tầng 

xây bằng vật liệu không nung, mái lợp tôn cách nhiệt. 
Con đường làng được đổ bê tông, có hệ thống tiêu thoát 
nước. Ngày ngày, từ cái cổng làng quen thuộc, những 
nông dân của thời đổi mới ra cánh đồng cao sản làm việc 
bằng những nông cụ tiên tiến. Và khi chiều xuống, họ lại 
trở về sống bình yên trong ngôi nhà thân thuộc với đầy 
đủ tiện nghi, xem ti vi, hay nghe nhạc… trong một khuôn 
viên trong lành có vườn cây, ao cá. Rồi những đêm hội 
làng, trên chiếu chèo ở sân đình, các cô gái xinh đẹp quê 
tôi lại hóa thân vào những Thị Mầu, Thị Kính qua làn điệu 
dân ca mượt mà, đằm thắm. Đó là cuộc sống của nông 
thôn mới trong tương lai gần mà chúng ta cần hướng tới.

VĨ THANH
Nông thôn Việt Nam là thế. Là cội nguồn của dân tộc. 

Nơi lưu giữ kho tàng văn hóa và kiến trúc truyền thống. 
Nơi tạo nên tâm hồn Việt. Nơi để cho mỗi người chúng ta 
dù đi đến phương trời nào, sống đủ đầy thế nào cũng đau 
đáu một nỗi niềm trở về. 

Và như thế, làng quê truyền thống liệu có cần những 
kiểu kiến trúc “đồng phục” trong một bản quy hoạch 
khiên cưỡng mà ai đó vẽ sẵn, với cách quản lý xây dựng 
áp đặt như các khu đô thị mới trong thời kỳ chuyển đổi 
số và công nghệ số (?!).v
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> TS.KTS NGUYỄN TẤT THẮNG*

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN ĐẶT RA VỚI NÔNG THÔN VIỆT 
NAM

Nông thôn Việt Nam là nơi lưu giữ bền vững nhất những 
giá trị về văn hóa (cả vật thể và phi vật thể), bao gồm: Văn hóa 
vật chất, Văn hóa tinh thần và Văn hóa tổ chức xã hội. Mỗi người 
dân chúng ta, ai cũng có quê hương bản quán với gốc gác chủ 
yếu từ nông thôn. 

Nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều 
chiến lược, chính sách, mô hình, giải pháp… để song hành phát 
triển nông thôn đi đôi với bảo tồn, lưu giữ, kế thừa và phát huy 
những giá trị văn hóa bản địa từ nông thôn, như: Chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế; Hiện đại hóa và công nghiệp hóa nông nghiệp, 
nông thôn; Xây dựng nông thôn mới… Tuy nhiên, lại đang có xu 
hướng nan giải, quá tải, xung đột với những căn cố, những giá 
trị, những quan điểm và nhận thức… của một nơi, vốn giữ gìn 
sâu đậm nền văn hóa tinh hoa của dân tộc, nhưng cũng có thể 
chứa đựng những bảo thủ, trì trệ, thậm chí là cổ hủ… khó xoay 
chuyển nhất. (Hình 1)

Và có lẽ kết quả cho chúng ta thấy, hiệu quả đạt được tuy có 
nhưng chưa nhiều, nhưng thất bại và mất mát thì có thể nhìn 
thấy ngay: các di tích, di sản kiến trúc truyền thống đang dần cạn 
kiệt, không chỉ bởi tàn phá của thời gian, mà còn ở con người; 
Văn hóa, lối sống… đang bị đô thị hóa xâm lấn, nguy cơ phá vỡ 
và mất dần gốc rễ văn hóa; Hệ sinh thái và môi trường đang bị 
phá hủy và ô nhiễm… Khi mà chúng ta đưa ra các cơ chế chính 
sách, cụ thể hóa bằng các đồ án quy hoạch hết sức phiến diện, 
duy ý chí, với việc không coi trọng, không có cách để duy trì 
những giá trị văn hóa từ các khu định cư truyền thống của làng 
xóm, chỉ là việc không đụng chạm với thuật ngữ chung “Chỉnh 

trang”; bên cạnh các khu phát triển mới, đang có xu thế chung 
của đô thị, một form mẫu chung cho tất cả các vùng nông thôn 
trên cả nước, phá vỡ và đi ngược lại với sự hình thành vốn có tính 
thụ động, nhưng đã được chắt lọc qua lịch sử, tạo nên những 
giá trị với cốt cách văn hóa của nông thôn…

Có thể thấy ngay, với cấu trúc thổ cư truyền thống, gắn liền 
với hệ sinh thái tự nhiên, đã tạo nên văn hóa vật chất gắn với 
sinh kế: Mỗi ngôi nhà ở là một đơn vị ở cân bằng sinh thái, tự 
cung tự cấp, là một đơn vị hạ tầng xanh trong cấu trúc hạ tầng 
của nông thôn. Là nơi lưu giữ các giá trị về tổ chức quy hoạch, 
phong cách nghệ thuật kiến trúc, vật liệu và kỹ thuật xây dựng 
địa phương… Bên cạnh là kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn 
như giao thông, các công trình kiến trúc công cộng… có tính 
cộng đồng, tự quản, tự trị, gắn và thích nghi với điều kiện tự 
nhiên. Với cách tổ chức định cư đó, được gắn kết với sinh kế 
thông qua sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp - phần lớn, nông 
thôn Việt Nam đã tích tụ những giá trị về Văn hóa tinh thần, 
như: Văn hóa lối sống mang tính cộng đồng, chia sẻ, đùm bọc… 
cùng các hệ công trình văn hóa cộng đồng, văn hóa tâm linh 
luôn được gìn giữ bảo vệ, củng cố và lan tỏa để hướng tới các 
giá trị chân, thiện, mỹ; Văn hóa tổ chức xã hội: Quản lý và quản 
trị thông qua hương ước, tập tục… Dùng văn hóa đức trị là chủ 
yếu, kết cấu ổn định từ cá nhân, gia đình, dòng tộc, làng xóm… 
có thứ bậc, phân cấp, tôn ti trật tự. (Hình 2).

Tuy vậy, những phẩm chất và giá trị đó đang bị phá vỡ và có 
nguy cơ tàn lụi, nhường chỗ cho những chính sách và kiến tạo 
bất hợp lý và thiếu nhân văn, sẽ được phân tích dưới đây.

2. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG THẤT BẠI KHÔNG BẢO 
TỒN VÀ GÌN GIỮ ĐƯỢC ĐỐI VỚI QUỸ CÔNG TRÌNH VÀ 
QUẦN THỂ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG CÓ 
GIÁ TRỊ Ở NÔNG THÔN

Công trình và quần thể công trình kiến trúc 
truyền thống trong xây dựng quy chế quản lý 
kiến trúc nông thôn

(*) Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng)
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Trước hết, cần nói rõ, do chúng ta chưa hiểu đúng, chưa thấy 
hết được các giá trị về văn hóa của nông thôn - Từ đó chưa đưa 
ra được các chính sách quản lý, quản trị và vận hành một cách 
khoa học và hợp lý:

+ Với đô thị và ven đô thị, nhà ở riêng lẻ là một tế bào đất 
ở, có thể tọa lạc ở các đơn vị ở như nhà liền kề, biệt thự, nhà 
vườn… Chúng đang có tính chất tế bào đất ở dạng Studio, tùy 
theo quy mô đất sử dụng, ứng với các hình thức quy hoạch khác 
nhau. Hoàn toàn khác xa với tế bào đất ở nông thôn, với sinh 
kế gắn với nông nghiệp, mỗi khuôn viên nhà ở vừa ở, vừa canh 
tác vườn, ao, chuồng tuần hoàn hoặc sản xuất tiểu thủ công 
(thường tính bằng sào Bắc bộ), với lâm nghiệp và ngư nghiệp, 
có thể bằng héc-ta, bao gồm cả diện tích canh tác sản xuất rừng, 
cây lâu niên, chăn thả gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản, 
phát triển kinh tế du lịch cộng đồng…(Hình 3).

+ Vì không hiểu đúng bản chất đó, sự thất bại được đưa đến 
bởi 2 lý do: Cho phép việc tách thửa đất trong các khuôn viên 
nhà ở truyền thống, từ thừa kế, chuyển dịch mua bán… vô tội 
vạ, dẫn đến không quản lý được, xây cất với nhiều hình thức 
khác nhau, phá vỡ và làm biến dạng hình thái và cấu trúc không 
gian kiến trúc làng quê, xâm lấn và phá hủy dần ngôi nhà kiến 
trúc truyền thống nguyên sơ từ ban đầu, gia tăng mật độ dân 
số, mật độ cư trú, biến đổi cư dân gốc, du nhập văn hóa ngoại 
lai…(Hình 4).

+ Với các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xơ 
cứng và nhất thể hóa cho tất cả các vùng miền nông thôn; Quy 
hoạch và cấu trúc các đơn vị ở, tế bào đất ở giống đô thị, mua 
bán chuyển quyền sử dụng các tế bào đất ở, xây cất không có 
cấp phép xây dựng hoặc để hoang hóa, đầu tư trục lợi về sự 
biến động của đất… Các vấn đề liên quan đến sinh kế của người 
nông dân không được quan tâm, chỉ chú ý đến vấn đề địa ốc. 
Đất đai các vùng nông thôn, nhất là các khu vực giáp ranh với 

đô thị trở thành thị trường bất động sản bất hợp pháp, không 
thể kiểm soát. (Hình 5).

+ Với một số các vùng miền nông thôn, nơi có vốn liếng ít 
nhiều về quỹ công trình kiến trúc nhà ở có giá trị như nhà sàn, 
nhà rường… bị thương mại hóa, mua bán và di chuyển về các 
vùng ven đô thị, mất dần hình thái kiến trúc và quỹ vật chất tiêu 
biểu có tính bản địa. 

Bên cạnh đó, chồng chéo và hỗn độn các văn bản quy phạm 
pháp luật. Thiếu tổng kết lý luận và dẫn hướng. Lý luận phê bình 
yếu kém; Công tác nghiên cứu khoa học ít đóng góp cho kiến 
tạo nông thôn… Đặc biệt là trình độ quản lý, quản trị yếu kém 
của các cấp chính quyền nông thôn - với các cơ chế xin - cho; Lợi 
ích nhóm và bị chi phối, thao túng bởi thị trường bất động sản 
và các doanh nghiệp… (Hình 6).

3. XÂY DỰNG QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC VÀ CẢNH 
QUAN NÔNG THÔN

Nhiều câu hỏi sẽ cần đặt ra: Chúng ta sẽ xây dựng từ đâu? 
Xây dựng như thế nào? Xây dựng bằng cách nào? Quản lý và 
quản trị như thế nào? Dựa trên nguyên tắc nào? Lấy mục tiêu 
nào là trọng tâm?

Trước hết, quy chế quản lý kiến trúc và cảnh quan nông thôn 
phải được xây dựng dựa trên các đồ án quy hoạch phân khu 
và chi tiết, với việc xác định các chỉ tiêu về quy hoạch sử dụng 
đất, về chỉ tiêu mật độ dân số, mật độ cư trú, mật độ xây dựng, 
diện tích đất ở tối thiểu; Phân khu bảo tồn, tái phát triển và phát 
triển…

Với 3 trụ cột nguyên tắc cơ bản, được ưu tiên và sắp đặt theo 
thứ tự: Bảo tồn giá trị văn hóa - Gìn giữ môi trường - Phát triển.

Mục tiêu cần đặt ra nhằm cân bằng động giữa Văn hóa vật 
chất, Văn hóa tinh thần và Văn hóa tổ chức xã hội. Trong đó, cần 
nhấn mạnh tới Văn hóa ứng xử với hệ sinh thái tự nhiên và môi 
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trường, đây là mục tiêu quan trọng nhất, có tính quyết định đến 
mọi sự thành công.

Cần phải xác định rõ các nguồn lực để triển khai thực hiện, 
trong đó ngoài các nguồn lực phổ biến như Tài nguyên, Sức 
lao động, Nguồn vốn, Công nghệ thì cần khai thác và phát huy 
nguồn lực từ các giá trị văn hóa, bao gồm văn hóa và kiến trúc 
bản địa. Đi đôi với giải quyết thỏa đáng sinh kế của người nông 
dân. (Hình 7).

Từng bước song hành với hiện đại hóa mô hình sản xuất 
nông lâm ngư nghiệp theo hướng công nghệ cao, tuần hoàn, 
sản phẩm đạt năng suất và giá trị kinh tế cao, hướng tới phát 
triển bền vững…

Xác định cụ thể hóa từ đồ án quy hoạch xây dựng chung, 
phân khu, chi tiết. Cụ thể định lượng bằng các chỉ tiêu quy 
hoạch: mật độ dân số, cư trú, mật độ xây dựng, khống chế chiều 
cao công trình cho từng khu vực. Xác lập các khu ở định cư 
truyền thống, khống chế tách thửa diện tích khuôn viên ô đất 
phù hợp với diện tích của ô đất (khuyến khích giữ nguyên và 
định hình cơ cấu hộ gia đình phù hợp). Khảo sát, đánh giá, lập 
tiêu chí xác định kiến trúc có giá trị, bao gồm: điều tra, khảo sát, 
vẽ ghi, lập hồ sơ bản vẽ và đánh giá; Xác định giá trị dựa trên 
các tiêu chí về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan, duy nhất…; 
Phân loại và xếp hạng; Lập danh mục bảo tồn, tu bổ, cải tạo, 
xây dựng lại mới, chuyển đổi mục đích sử dụng…; Lập quy chế 
quản lý. Tiến tới lập quy chế quản lý ở từng khu vực như: xóm, 
thôn, làng, tổ dân phố, khu vực; đường giao thông liên huyện, 
xã, thôn; các công trình kiến trúc công cộng (Hiện hữu, truyền 

thống, tái phát triển; Phát triển: khu trung tâm, điểm dân cư 
nông thôn mới) (Hình 8).

Mở rộng và tái phát triển mạng lưới giao thông hiện hữu, 
phù hợp với cảnh quan thiên nhiên. Thiết lập sổ tay hướng dẫn 
và khuyến khích, bảo trợ xây dựng cải tạo và xây mới nhà ở theo 
các mẫu thức kiến trúc truyền thống của địa phương.

Bảo tồn, tu tạo, phục dựng các công trình công cộng, tôn 
giáo tín ngưỡng có giá trị văn hóa. Chấn hưng và phục hồi thích 
ứng các hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống. Xây dựng các cơ 
sở vật chất mới cho các hoạt động văn hóa đương đại kết hợp 
lễ hội văn hóa truyền thống, trên cơ sở vận dụng các mẫu thức 
kiến trúc truyền thống (nhà văn hóa thể thao, nhà cộng đồng…) 
(Hình 9).

Khuyến khích phát triển kinh tế du lịch địa phương, cộng 
đồng, hộ gia đình trên cơ sở khai thác từ quỹ kiến trúc nhà ở gắn 
với văn hóa, sản xuất, lễ hội, tập quán… Dùng sự ảnh hưởng của 
các khu vực định cư làng xóm truyền thống, có tính chất xanh cả 
cư trú lẫn hạ tầng, tạo sức lan tỏa và kết nối với các khu vực phát 
triển mới thông qua các khu ở dân cư mới, các khu sản xuất theo 
mô hình công nghệ hiện đại…

Với các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Chú ý tránh 
phát triển bám theo các trục giao thông liên huyện, xã, thôn... 
Nên phát triển cụm dân cư theo mô hình tập trung với diện tích 
đủ để ở gắn với kinh tế hộ gia đình. Khuyến khích phát triển nhà 
ở riêng lẻ dạng bán kiên cố, gắn với sinh kế và sản xuất ở các 
trang trại, du lịch cộng đồng… theo mẫu thức kiến trúc truyền 
thống. (Hình 10).

Hình 1: Xung đột giữa những giá trị văn hóa và chính sách, 
kiến tạo mới ở nông thôn.

Hình 3: Quy hoạch chia lô đất ở dạng tế bào đất studio giống 
đô thị, phá vỡ cấu trúc văn hóa và không đảm bảo sinh kế ở 
nông thôn.

Hình 2: Những giá trị về văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần 
và văn hóa tổ chức xã hội ở nông thôn.

Hình 4: Tách thửa và xây cất nhiều nhà khác, làm biến dạng 
hình thái kiến trúc nông thôn, mất dần kiến trúc truyền thống 
và kéo theo nhiều hệ lụy về văn hóa lẫn môi trường.

T Ừ  C H ÍN H  S Á C H  Đ Ế N  C U Ộ C  S Ố N G
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Những giá trị văn hóa ở cả vật thể và phi vật thể được nâng 
thành truyền thống của quốc gia, địa phương… tụ hội bởi tính 
ổn định, cộng đồng và lưu truyền - Cần được dung hợp trong 
quá trình phát triển theo hướng bền vững. Đồng thời giúp cân 
bằng và hài hòa giữa Bảo tồn và Phát triển - Truyền thống và 
Hiện đại - Bản sắc và Tiên tiến. Bảo tồn, kế thừa và phát huy 
những giá trị văn hóa để xây dựng quy chế quản lý kiến trúc 
và cảnh quan nông thôn cũng đồng thời góp phần củng cố sự 

bền vững trong an ninh lương thực quốc gia, bởi “Phi trí bất 
hưng, phi thương bất phú, phi công bất hoạt, phi nông bất ổn”. 
Với các vùng nông thôn của Việt Nam, ngoài nhiều sự tương 
đồng, vẫn có nhiều sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, văn hóa, 
trình độ phát triển kinh tế… Nên rất cần những nghiên cứu và 
xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và cảnh quan mang tính thí 
điểm, để có thể tổng kết, rút kinh nghiệm, trước khi nhân rộng 
trong cả nước.v

Hình 5: Các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới rập 
khuôn theo form mẫu chung về quy hoạch đất ở giống đô thị.

Hình 7: Các nguyên tắc, mục tiêu chính cần xác định và cụ 
thể hóa trong xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc và cảnh 
quan nông thôn.

Hình 9: Hướng 
dẫn và khuyến 
khích xây dựng các 
công trình trên cơ 
sở vận dụng, kế 
thừa mẫu thức kiến 
trúc truyền thống, 
địa phương.

Hình 10: Các hình 
thức kiến trúc nhà 
ở riêng lẻ hoặc ở 
các trang trại nông 
nghiệp gắn với 
kinh tế du lịch, cần 
được chú trọng tạo 
dựng và phát triển.

Hình 8: Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và cảnh quan 
cần cụ thể hóa từ các chỉ tiêu khống chế của các đồ án quy 
hoạch.

Hình 6: Chảy máu di sản kiến trúc các vùng nông thôn về đô thị 
và sự chồng chéo các văn bản quy phạm pháp luật lẫn tệ nạn và 
sự yếu kém trong quản lý của các chính quyền nông thôn.

6 
 

 
Từng bước song hành với hiện đại hóa mô hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp theo 
hướng công nghệ cao, tuần hoàn, sản phẩm đạt năng suất và giá trị kinh tế cao, hướng 
tới phát triển 
bền vững… 
Xác định cụ 
thể hóa từ đồ 
án quy 
hoạch xây 
dựng chung, 
phân khu, 
chi tiết. Cụ 
thể định 
lượng bằng 
các chỉ tiêu 
quy hoạch: 
mật độ dân 
số, cư trú, 
mật độ xây 
dựng, khống 
chế chiều 
cao công 
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Văn hóa  
Vật chất 
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Văn hóa 
Ứng xử với tự nhiên 

Hình 7: Các nguyên tắc, mục tiêu chính cần xác định và cụ thể hóa trong xây dựng Quy chế 
quản lý kiến trúc và cảnh quan nông thôn. 

Hình 8: Xây dựng quy chế quản lý kiến 
trúc và cảnh quan cần cụ thể hóa từ các chỉ 
tiêu khống chế của các đồ án quy hoạch. 

Phải từ Quy hoạch và Kiến 
trúc (định lượng các chỉ 
tiêu về quy hoạch sử dụng 
đất) 

3 trụ cột nguyên tắc cơ 
bản: Bảo tồn giá trị văn 
hóa - Gìn giữ môi 
trường - Phát triển 

Mục tiêu: cân bằng động 
giữa Văn hóa vật chất - 
Văn hóa tinh thần - Văn 
hóa tổ chức xã hội 

Xuất phát và cụ thể 
hóa, định lượng hóa 
các chỉ tiêu từ các đồ án 
QHC, QHPK, 
QHCT…về chỉ tiêu 
mật độ dân số, mật độ 
cư trú, mật độ xây 
dựng, diện tích đất ở 
tối thiểu; Phân khu bảo 
tồn, tái phát triển và 
phát triển… 
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Cứ mỗi lần năm cũ sắp qua đi, năm mới đang đến gần, 
những người đứng đầu một tổ chức (kể cả ở những 
cơ quan công sở hay các doanh nghiệp) thường 
chuẩn bị cho mình một hướng đi mới, một mục tiêu 

mới với những cuộc cách tân mới. Và thường trong đó có vấn 
đề nhân sự.

Cho dù là chức to như một vị Bộ trưởng cũng thường 
“quét” lại trong trí nhớ của mình xem năm qua, trong các 
cộng sự và đội ngũ nhân viên giúp việc có gương mặt nào 
sáng giá mới xuất hiện, có thành tựu nào nổi bật gắn liền 
với sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cho một 
cá nhân hay một tổ chức trực thuộc để có thể đề bạt, cất 
nhắc…

Với những người đứng đầu một doanh nghiệp (như Chủ 
tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc…) thì có vẻ dễ dàng 
hơn một chút bởi nhiều mục tiêu của doanh nghiệp được đo 
bằng con số cụ thể, hoặc là một hệ thống các chỉ số đo lường 
và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong công 
ty hoặc sự vận hành của cả công ty (thường được gọi là KPI). 
Và khi đó, trong đầu họ cũng sẽ hiện lên những gương mặt 
cụ thể, không chỉ những người hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ mà cả những người đang trở thành gánh nặng cho cả bộ 
máy của mình.

Thực ra, trên thế giới, các nhà khoa học quản lý cũng đã 
dày công nghiên cứu về lĩnh vực này và đúc kết ra những quy 
luật, những bài học, những lời khuyên… cho các nhà quản 

lý nhân sự khi có dịp rà soát lại đội ngũ nhân viên của mình. 
Trong đó có nghiên cứu về “Mối quan hệ giữa tài năng và tâm 
huyết” của nhân viên thuộc quyền.

Nhiều nghiên cứu về các tập đoàn công ty trên thế giới 
đã cho thấy, nói chung, ở mỗi tổ chức ít nhiều đều diễn ra 
tình trạng trong đội ngũ nhân viên, phần đông đều có những 
“trục trặc” giữa tài năng và tâm huyết khiến người đứng đầu 
cần phải xử lý. Vấn đề là phải đánh giá được từng người trong 
đội ngũ của mình và có cách xử lý cho chuẩn chỉ. Đội ngũ 
nhân viên ấy thường được chia gọn vào 4 vùng cơ bản:

Vùng1: Những người được xếp vào loại vừa có tài năng 
vừa tâm huyết.

Vùng 2: Những người có tài năng nhưng tâm huyết vừa 
phải.

Vùng 3: Những người có tâm huyết nhưng tài năng vừa 
phải.

Vùng 4: Những người vừa thiếu tài năng vừa thiếu tâm 
huyết.

Bằng nhiều cách, bộ phận quản trị nhân sự của đơn vị bạn 
và cả chính bạn phải xác định được những người dưới quyền 
bạn đang nằm ở vùng nào? Đương nhiên, bạn cần có các tiêu 
chuẩn đánh giá phù hợp với yêu cầu công việc của bạn.

Theo con số điều tra, thông thường ở các công ty kinh 
doanh, những người được xếp vào vùng 1 và 4 có tỷ lệ chung 
khoảng 50%. Còn lại là vùng 2 và 3.

Với những người thuộc vùng 1, thì bạn có thể yên tâm sắp 

Năm mới nghĩ về… nhân viên!

> NGUYỄN HOÀNG LINH
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xếp họ vào những việc phù hợp với năng lực hiện tại của họ, 
đồng thời luôn luôn sẵn sàng dành cho họ những vị trí cao 
hơn trong bộ máy.

Phong cách quản lý tương ứng với nhóm này là: Giao phó. 
Với nhóm nhân viên này, bạn cần tạo cơ hội cho họ gánh vác 
trách nhiệm và thực hiện nó theo sở trường của họ. Khi được 
giao phó hay ủy quyền, họ có thể sáng tạo ra những sản 
phẩm cao hơn nhiều so với yêu cầu của nhà quản lý. Công 
việc chủ yếu của nhà quản lý lúc này là quan sát và giám sát 
mà thôi. Hành vi của nhà quản lý lúc này mang tính quan hệ 
thấp, bổn phận thấp.

Với những người thuộc vùng 2, tức là những người có tài 
năng nhưng tâm huyết vừa phải. Trước hết, bạn cần tìm cho 
ra nguyên nhân tại sao họ lại thiếu tâm huyết với công việc? 
Liệu có phải vì chưa được đãi ngộ thỏa đáng không? Người 
lao động thường có xu hướng cho rằng đãi ngộ chưa thoả 
đáng so với tài năng, nhưng bạn cũng phải cảnh giác với căn 
bệnh thường gặp của nhà quản lý là đánh giá tài năng của 
thuộc cấp quá thấp. Bạn phải tìm mọi cách đưa họ sang vùng 
1, tức là những người được xếp vào loại vừa có tài năng vừa 
tâm huyết. Thú vị là điều này lại tùy thuộc vào tài năng quản 
lý và tâm huyết của chính bạn.

Phong cách quản lý tương ứng với nhóm này là: Tham gia. 
Khi bạn tiếp cận nhóm nhân viên này hết sức tránh các hành 
vi chỉ dẫn công việc cụ thể. Cần xóa ngay sự e ngại hoặc thiếu 
thiện ý bằng cách cùng tham gia với họ, thường xuyên giao 
tiếp và khuyến khích họ bằng những câu hỏi như: “Trong 
công việc này, anh (hoặc chị) có sáng kiến gì không?” và lắng 
nghe họ, khuyến khích họ trao đổi, kích thích sự hưng phấn, 
sáng tạo trong công việc. Hành vi của nhà quản lý lúc này 
mang tính quan hệ cao, bổn phận thấp.

Với những người thuộc vùng 3, tức là những người có 
tâm huyết nhưng tài năng vừa phải. Các nhà khoa học có 

lời khuyên rằng bạn nên có chương trình đào tạo cụ thể cho 
từng người để họ có điều kiện phấn đấu sang vùng 1. Mặc 
dù biết rằng việc đào tạo này là tốn kém nhưng khi hiệu quả 
công việc của người đó được nâng cao thì hy vọng sẽ bù đắp 
được trong tương lai.

Phong cách quản lý tương ứng với nhóm này là: Giảng 
giải. Nếu bạn tạo thêm động cơ và sự gắn bó của họ thì các 
nhân viên này thường rất nỗ lực trong công việc. Khi được 
giảng giải, nhân viên có cơ hội được chia sẻ trách nhiệm 
công việc và sẽ cố gắng hơn. Người quản lý chỉ cần giải thích, 
thuyết phục và làm rõ cho họ hiểu là có thể yên tâm giao việc. 
Hành vi của nhà quản lý lúc này mang tính quan hệ cao, bổn 
phận cao.

Với những người thuộc vùng 4, tức là những người vừa 
thiếu tài năng vừa thiếu tâm huyết. Với những người này, 
chắc hẳn không có con đường nào khác là phải xếp họ vào 
danh sách “báo động đỏ” và thường là chấm dứt hợp đồng 
lao động càng sớm càng tốt. Trừ những trường hợp đặc biệt 
“4C”, tức là như dân gian thường đặt cho những trường hợp 
nhân sự “con cháu các cụ” được gửi gắm từ cấp trên hoặc từ 
các đối tác thân thiết. 

Tuy thế, khi chưa thể đưa họ ra khỏi bộ máy thì các nhà 
khoa học vẫn có lời khuyên về phong cách quản lý tương 
ứng với nhóm này, đó là: Ra lệnh. Họ sẽ luôn luôn làm cho 
bạn tốn thì giờ phải để mắt tới, nhưng trong một vài loại việc 
vẫn có thể sử dụng tới họ. Nội dung của mệnh lệnh được 
phát ra bao gồm đầy đủ các yếu tố chỉ dẫn cụ thể làm gì, ở 
đâu, làm thế nào. Hành vi của nhà quản lý lúc này mang tính 
quan hệ thấp, bổn phận cao.

Cứ như vậy một cách kiên trì nhưng khẩn trương, có 
phương pháp, với sự giúp đỡ của bộ phận quản trị nhân sự 
và tài năng, tâm huyết của bản thân, bạn có thể từng bước 
cải thiện tình hình trong tổ chức của bạn.v
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> NGUYỄN LONG VÂN

Thưa các bác, em xin tự giới thiệu, em là gánh hàng rong 
thường lang thang khắp các phố phường ở những thành 
phố lớn, rồi ở những khu đông dân cư.

Chả giấu gì các bác, chúng em vẫn thường tự nhủ 
rằng, mình chỉ là đám bọt bèo của xã hội văn minh. Đẹp đẽ gì 
nơi phồn hoa đô hội lủng củng nào thúng, nào mẹt, nào xe thồ, 
nào gồng gánh… Rồi những mặt hàng bán rong toàn những thứ 
thượng vàng hạ cám, chẳng bao bì nhãn mác, chẳng xuất sứ, 
hạn dùng… Còn vệ sinh an toàn thực phẩm thì luôn luôn đứng 
hàng… đội sổ.

Nhưng chúng em xin vô cùng cảm ơn các nhà quản lý đô thị 
ở Việt Nam đã tạo điều kiện cho dòng họ nhà chúng em tồn tại và 
phát triển. Cách đây mấy trăm năm đã có người tiên đoán rằng chỉ 
ít lâu nữa thôi, những gánh hàng rong chúng em sẽ bị tuyệt chủng 
bởi sự phát triển vũ bão của văn minh loài người. Thế mà giờ đây, 
trên đất nước Việt Nam xinh xắn và thơ mộng này, chúng em được 
sinh sôi nảy nở con đàn cháu đống, quả là đại phúc!

Các bác cứ ngắm kỹ những khu đô thị lớn của các bác mà xem, 
nhà cũng cao, cửa cũng rộng đấy, người lúc nào cũng đông như 
trẩy hội đấy nhưng mà eo ôi, bẩn thì kinh khủng. Vào cái mùa khô 
hanh này, các bác cứ thử đi ven những con sông thơ mộng nổi tiếng 
một thời của Thủ đô Hà Nội xem, như sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông 
Kim Ngưu, sông Lừ…, cái mùi đặc trưng của chúng thì thôi rồi. “Nhà 
vệ sinh công cộng” thì ở khắp nơi, gốc cây, góc tường, cứ chỗ nào 
khuất khuất mội tý là mùi khai mù mịt, nước chảy lênh láng.  Chúng 
em vẫn tự hào nói với nhau rằng, hàng rong của mình “thơm như 
múi mít” mà đứng bên cạnh những con sông “thối tựa trứng ung” 
thì vẫn còn sang trọng chán!

Hôm vừa rồi, có chị bán hàng rong bất hạnh, gặp đúng anh 
công an có trái tim rắn như thép. Một cuộc giằng co gánh hoa quả 
rong giữa một người đàn ông khỏe mạnh và một chị quê mùa khắc 
khổ, giữa một bộ cảnh phục uy nghi và những chiếc quần áo cũ 
sờn, giữa một người thực thi pháp luật và một người đi bòn từng 
đồng bạc lẻ vì miếng cơm manh áo… Em nằm toang hoang ở giữa 
hai người mà chẳng biết đâu bên nào là phải, bên nào là trái nữa.

Các bác thử phân thân đứng về từng bên phân tích mà xem. Chị 
nhà quê sai cái gì? Làm mất mỹ quan đô thị ư? Thế còn những rãnh 
nước ứ đọng nhày nhụa đầy rác bẩn, rồi hè phố đào bới triền miên 
bên cạnh đấy thì sao, đâu có đẹp đẽ gì, sao không cấm tiệt đi mà cứ 
“đè” chúng em ra để cấm?

Còn với anh công an thì sai cái gì? Dùng quyền lực của một 
người có quá nhiều thế mạnh để ra tay với một kẻ vào loại yếu thế 
nhất của xã hội ư? Thế còn chức trách thực thi pháp luật, còn lòng 
tự trọng nghề nghiệp, còn sự thăng tiến của bản thân anh ta thì 
sao? Sao có thể buông bỏ được? 

May thay, khi dẫn đương sự về đồn thì chị nhà quê lại gặp ngay 
người cùng làng chính là… trưởng đồn. Thế là một cuộc “giáo dục 
cấp tốc” được tiến hành và gánh hàng rong được tha bổng, tình lý 
ven toàn, mà chúng em cũng đỡ phần oan ức! Nhưng chả mấy ai 
được may mắn như thế đâu, các bác ạ!

Thực ra đã có một thời, gánh hàng rong chúng em đã là nguồn 
cảm hứng bất tận của nhiều áng thơ văn. Tiếng rao đêm trên phố 
cổ Hà Nội đã là nỗi nhớ nhung của biết bao người con Hà thành 
tha hương. Những gánh chè đỗ xanh, những chiếc xe đẩy nộm 
bò khô… ẩn giấu biết bao số phận long đong của những kẻ đáng 
thương và cần chia sẻ

Tuy vậy, chúng em đâu có ý định cố sống cố chết bành trướng 
nơi đô hội để níu kéo sự phát triển của văn minh loài người. Con 
người văn minh thì còn lâu mới mua hàng của chúng em! Họ mua 
hàng qua siêu thị, họ đặt hàng qua internet. Chúng em tồn tại hoàn 
toàn vì con người, phục vụ con người, những con người chưa kịp 
văn minh. Chúng em là tấm gương phản chiếu trình độ phát triển 
của xã hội, và cũng còn là tấm gương phản chiếu trình độ quản lý 
của các nhà quản lý đô thị. Cho dù những bản báo cáo cuối năm 
của các nhà quản lý đô thị của chúng ta có kêu đến đâu, có tô hồng 
đến đâu mà dòng họ nhà em cứ sinh sôi này nở, con đàn cháu đống 
thì… cái đuôi chuột sẽ lộ ra ngay.

Vậy thì chúng em có thêm một lý do tồn tại nữa rồi đấy - Đó là 
tình nguyện làm một loại thuốc thử để bắt “cái đuôi chuột” của một 
văn minh đô thị được hình thành trên các bản báo cáo hồng tươi 
vào những dịp cuối năm kia nó… lòi ra.

Vậy các bác ủng hộ chúng em, các bác nhá!v

Tâm sự của gánh hàng rongTâm sự của gánh hàng rong
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Nhưng, với sự phát triển từng bước làm chủ hành vi 
công cụ và hành vi xây dựng, “tổ” của con người 
khác biệt hẳn so với tổ các giống loài động vật 
khác. Con người đã gắn những quan điểm, những 

sáng tạo, những cách thức thực hành của mình vào việc kiến 
tạo “tổ” dựa trên những hiểu biết về môi trường tự nhiên và 
xã hội. Điều này giúp con người tồn tại và phát triển tốt hơn, 
chủ động phòng chống những mối đe dọa luôn trực chờ và 
bủa vây xung quanh trong một thế giới đầy thú vị nhưng 
cũng đầy nỗi bất an. Bởi xét cho cùng, loài người được xem 
là một trong những sinh vật “yếu ớt” vì ngoại trừ bộ óc vĩ đại 
thì các phần cơ thể khác của con người lại không được tạo 
hóa “ban tặng” cho những khả năng vượt trội như các loài 
động vật.

Con người chạy không nhanh, bơi không giỏi, bay không 
biết, lại không có răng nanh và móng vuốt, không có cơ thể 
to lớn và cơ bắp khỏe, không có bộ lông điều hòa nhiệt... Vì 
vậy, kiến trúc như một “tiểu môi trường” quan trọng làm chỗ 
nương tựa của con người. Từ đó, kiến trúc phát triển là do con 
người, của con người và vì con người. Nhưng rồi con người 
đã quá tự hào về những sáng tạo của mình, theo đuổi những 
tham vọng “cao cả” hơn rất nhiều nên đôi lúc kiến trúc lại rời 
xa mất những xuất phát điểm, những mục tiêu ban đầu do 
chính con người đặt ra. May mắn thay, gần đây, các xu hướng 
thực hành kiến trúc và những người hành nghề kiến trúc đã 
xác định lại sứ mệnh xã hội, quay trở lại với nguồn gốc con 
người của kiến trúc. 

Chủ nghĩa nhân văn mới đã hiện hữu như một chiến lược 
nhận thức chung của loài người nói chung, của giới kiến trúc 
nói riêng để ứng phó với những bấp bênh và bất định của 

toàn cầu hóa, của sự cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu, 
của tiêu dùng quá độ và hủy diệt văn hóa...

Tác giả cuốn sách KTS Trần Minh Tùng - giảng viên Trường 
Đại học Xây dựng cho biết, cuốn sách “Kiến trúc và con 
người” mang đến những kiến thức xoay quanh mối quan 
hệ giữa kiến trúc và con người nhằm chứng minh mối quan 
hệ biện chứng con người nào thì kiến trúc đó và ngược lại, 
để từ đó nếu xem xét, nhìn nhận kiến trúc bởi những con 
người khác nhau thì sẽ có những quan điểm khác nhau, theo 
những hệ giá trị khác nhau.

Cuốn sách không chỉ giúp sinh viên, học viên các ngành 
kiến trúc hình thành những quan điểm thiết kế dựa trên các 
mục tiêu vì sự phát triển con người hay giúp các kiến trúc sư 
nhìn nhận và khẳng định lại tính nhân văn trong cách thức 
mình đã, đang và sẽ tiếp cận và thực hành kiến trúc, mà còn 
giúp bạn đọc phổ thông, những người quan tâm đến kiến 
trúc hiểu được những mục tiêu nhân văn ban đầu của kiến 
trúc đang được vận hành trong xã hội đương đại có thực sự 
đáp ứng được mục tiêu đó hay không.

Cuốn sách cũng là một phần của những nỗ lực thay đổi, 
đổi mới chương trình đào tạo ngành Kiến trúc tại Việt Nam 
của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo hướng bám sát 
và cập nhật những nhu cầu thực tế nhiều hơn, bảo đảm các 
chuẩn mực quốc tế tốt hơn và tạo ra những sản phẩm, thiết 
kế kiến trúc cũng nhân văn hơn.

“Kiến trúc và con người” là cuốn sách được biên soạn 
bởi KTS Phạm Minh Tùng - giảng viên Trường Đại học Xây 
dựng Hà Nội; được ấn hành bởi NXB Xây dựng, bằng tiếng 
Việt, dưới 2 hình thức sách in và sách điện tử (tại địa chỉ: 
nxbxaydung.com.vn).v

Kiến trúc và 
con người
> AN NHIÊN

Kiến trúc là ngành nghệ thuật đầu tiên 
trong số 7 ngành nghệ thuật của con người, 
bởi nó gắn liền với nhân loại ngay từ thuở 
sơ khai nhất khi con người chuyển hóa 
thành động vật bậc cao nhưng vẫn thừa 
hưởng tập tính “làm tổ” từ nguồn gốc động 
vật của mình. 
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ĐÒN BẨY TĂNG TRƯỞNG DU LỊCH 
Ngoài những cảnh đẹp về thiên nhiên, các thành phố du 

lịch nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam đều sở hữu ít nhất một 
công trình mang tính biểu tượng. Thường là tổ hợp văn hoá 
- nghệ thuật hoặc giải trí - mua sắm, để thu hút du khách đến 
tham quan và sử dụng dịch vụ.

Với những công trình văn hóa lịch sử độc đáo cùng 
các làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi, Quy 
Nhơn đang cần thêm những công trình biểu tượng tại 
trung tâm để tạo nên dấu ấn đặc biệt về văn hoá và du 
lịch. 

Sự xuất hiện của Cadia Quy Nhon đã giúp thành phố có 
một điểm nhấn về kiến trúc và mang đến những dịch vụ - giải 
trí xứng tầm quốc tế. Cadia Quy Nhon sở hữu kiến trúc mang 
phong cách biểu tượng, kết hợp mô hình tổ hợp nhiều dịch 
vụ tiện ích, phục vụ đa dạng đối tượng du khách trong và 
ngoài nước.

 VỊ TRÍ “TRÁI TIM” THÀNH PHỐ
Với tâm huyết mong muốn góp phần xây dựng Quy Nhơn 

- Bình Định phát triển, Chủ đầu tư CTCP Phát triển Bất động 
sản Phát Đạt (Phat Dat Corporation) và đơn vị phát triển dự 
án CTCP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt (Phát 
Đạt Realty) đã kiến tạo nên tổ hợp thương mại dịch vụ và căn 
hộ biển Cadia Quy Nhon, ngay quảng trường trung tâm thành 
phố. Dự án có quy mô hơn 6,5 ha với tầm nhìn trực diện biển.

Đây là vị trí độc tôn có một không hai khi sở hữu 03 mặt 
tiền đường trên giao lộ ven biển đẹp nhất Quy Nhơn là An 
Dương Vương - Xuân Diệu - Ngô Mây. Dự án hứa hẹn trở thành 
biểu tượng mới, góp phần thay đổi diện mạo cho thành phố 
du lịch Quy Nhơn trong tương lai. Nhất là khi du khách đổ về 
để tham dự các sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao được tổ 
chức thường niên như bắn pháo hoa mừng năm mới, festival 
võ Bình Định, giải chạy marathon, lễ hội du lịch biển,…

Kiến trúc dự án được lấy cảm hứng từ ngọn sóng giúp 

CADIA QUY NHON - BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA CADIA QUY NHON - BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA 
THÀNH PHỐ BIỂN XINH ĐẸPTHÀNH PHỐ BIỂN XINH ĐẸP
Với lối kiến trúc độc đáo cùng nhiều ưu điểm nổi bật, Cadia Quy Nhon đang trở thành 
biểu tượng mới tại TP. Quy Nhơn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư.

Cadia Quy Nhon - Biểu tượng quốc tế mới tại TP. Quy Nhơn.
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kích thích thị giác người nhìn và mang ý nghĩa thịnh vượng. 
Đồng thời, dự án sở hữu hệ tiện ích độc đáo theo tiêu chuẩn 
quốc tế, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách 
trong và ngoài nước. 

 Đặc biệt, với sự tham gia của “hai ông lớn” trong lĩnh vực 
quản lý và vận hành Courtyard by Marriott và Centara Hotels 
& Resorts sẽ giúp nâng tầm trải nghiệm của du khách. Đồng 
thời, dự án còn thừa hưởng công trình đường hầm nối biển 
đầu tiên tại quảng trường trung tâm thành phố, kết nối với 
clubhouse trên bãi biển, mang đến trải nghiệm độc đáo cuộc 
sống về đêm sôi động.

Sở hữu một tài sản mang tính biểu tượng của khu vực 
không chỉ mang đến tiềm năng sinh lời bền vững mà còn là 
niềm tự hào cho chủ sở hữu, thể hiện tầm nhìn và đẳng cấp 
cá nhân. Cadia Quy Nhon chính là cơ hội để các nhà đầu tư 
hiện thực hoá giấc mơ sở hữu một công trình mang tính biểu 
tượng hiếm có như thế.v

Thiết kế đậm dấu ấn bản địa được kỳ vọng giúp Cadia Quy 
Nhon trở thành biểu tượng văn hoá của thành phố.

Clubhouse mang đến cho du khách trải nghiệm mới lạ.
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CHỌN CÁCH “ĐỨNG TRÊN VAI NGƯỜI KHỔNG LỒ”
Khi lựa chọn là nhà phân phối độc quyền thương hiệu keo Khi lựa chọn là nhà phân phối độc quyền thương hiệu keo 

silicone JUNBOM của Trung Quốc, VCC đã định vị vị trí của công silicone JUNBOM của Trung Quốc, VCC đã định vị vị trí của công 
ty trên lĩnh vực này bởi JUNBOM là thương hiệu nổi tiếng Trung ty trên lĩnh vực này bởi JUNBOM là thương hiệu nổi tiếng Trung 
Quốc được thành lập cách đây 30 năm với các sản phẩm về Keo Quốc được thành lập cách đây 30 năm với các sản phẩm về Keo 
silicone xây dựng.  JUNBOND sở hữu 7 nhà máy với 1200 nhân silicone xây dựng.  JUNBOND sở hữu 7 nhà máy với 1200 nhân 
viên, 36.000 đại lý trên khắp Trung Quốc, doanh thu năm 2020 viên, 36.000 đại lý trên khắp Trung Quốc, doanh thu năm 2020 
là 2.5 tỉ nhân dân tệ.  Không chỉ dừng lại ở đó, VCC đang là nhà là 2.5 tỉ nhân dân tệ.  Không chỉ dừng lại ở đó, VCC đang là nhà 
phân phối độc quyền sản phẩm bột và cát thạch anh cho công phân phối độc quyền sản phẩm bột và cát thạch anh cho công 
ty FOSHAN ZHONGCE MINING CO.,LTD - công ty có trên 10 năm ty FOSHAN ZHONGCE MINING CO.,LTD - công ty có trên 10 năm 
kinh nghiệm sản xuất, sở hữu dây chuyền hiện đại và mỏ thạch kinh nghiệm sản xuất, sở hữu dây chuyền hiện đại và mỏ thạch 
anh 30 ha ở Trung Quốc. anh 30 ha ở Trung Quốc. 

Việc chọn cách “đứng trên vai người khổng lồ” giúp cho VCC Việc chọn cách “đứng trên vai người khổng lồ” giúp cho VCC 
không mất quá nhiều thời gian để “định vị” thương hiệu trên thị không mất quá nhiều thời gian để “định vị” thương hiệu trên thị 
trường. Đối với các tập đoàn sản xuất vật liệu lớn tại Trung Quốc trường. Đối với các tập đoàn sản xuất vật liệu lớn tại Trung Quốc 
thì việc được lựa chọn là nhà phân phối cho họ cũng không mấy thì việc được lựa chọn là nhà phân phối cho họ cũng không mấy 
dễ dàng bởi họ có những tiêu chí rất khắt khe mà không phải dễ dàng bởi họ có những tiêu chí rất khắt khe mà không phải 
doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được.doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được.

SÁNG TẠO ĐỂ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
Phân tích kỹ đặc điểm của từng loại keo, tìm hiểu tác dụng, ưu Phân tích kỹ đặc điểm của từng loại keo, tìm hiểu tác dụng, ưu 

nhược điểm của từng loại sản phẩm và đưa ra giải pháp để khắc nhược điểm của từng loại sản phẩm và đưa ra giải pháp để khắc 
phục những hạn chế được xem là sự sáng tạo có ý nghĩa lớn trong phục những hạn chế được xem là sự sáng tạo có ý nghĩa lớn trong 
việc tiếp cận thị trường của VCC.việc tiếp cận thị trường của VCC.

Việc phân loại keo Silicone được dựa vào tính chất sản Việc phân loại keo Silicone được dựa vào tính chất sản 
phẩm (keo trung tính, acid, acrylic), ứng dụng (chịu nhiệt, phẩm (keo trung tính, acid, acrylic), ứng dụng (chịu nhiệt, 
kết cấu, chịu thời tiết, trám kín khe cửa, trám kín mối nối), và kết cấu, chịu thời tiết, trám kín khe cửa, trám kín mối nối), và 
hình dạng (túi và chai nhựa). VCC cho biết mã của sản phẩm hình dạng (túi và chai nhựa). VCC cho biết mã của sản phẩm 
keo Silicone do các hãng sản xuất tự đặt không theo một quy keo Silicone do các hãng sản xuất tự đặt không theo một quy 
tắc nhất định nào cả. Đối với keo trung tính: có hãng thì đặt tắc nhất định nào cả. Đối với keo trung tính: có hãng thì đặt 
A500, có hãng đặt là S500, có hãng đặt T500… Đối với keo A500, có hãng đặt là S500, có hãng đặt T500… Đối với keo 
acid: Có hãng đặt A300, có hãng đặt S800, có hãng đặt 9300, acid: Có hãng đặt A300, có hãng đặt S800, có hãng đặt 9300, 
đối với keo Acrylic: Có hãng đặt là A100, có hãng đặt T100, có đối với keo Acrylic: Có hãng đặt là A100, có hãng đặt T100, có 
hãng đặt S100…. Điều này rất khó khăn cho người sử dụng vì hãng đặt S100…. Điều này rất khó khăn cho người sử dụng vì 
phải tìm hiểu rất kỹ trước khi sử dụng.phải tìm hiểu rất kỹ trước khi sử dụng.

Nghiên cứu kỹ những hạn chế của keo Silicone trên thị Nghiên cứu kỹ những hạn chế của keo Silicone trên thị 
trường hiện nay, VCC đã đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế, trường hiện nay, VCC đã đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế, 

VCC triển vọng trở thành nhà sản xuất và VCC triển vọng trở thành nhà sản xuất và 
phân phối chất kết dính Top 3 Việt Namphân phối chất kết dính Top 3 Việt Nam

Được sáng lập từ tâm huyết và khát vọng của doanh nhân thế hệ 8x Nguyễn Văn 
Thành, CTCP Đầu tư và thương mại Quốc tế VCC được vinh danh Top 10 thương hiệu 
mạnh phát triển quốc gia tại diễn đàn hợp tác và phát triển kinh tế quốc gia do Viện 
Nghiên cứu hợp tác khoa học - kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương tổ chức cuối tháng 
11/2022. Là hãng keo có sự sáng tạo và bứt phá ngoạn mục, VCC đang chinh phục khát 
vọng trở thành nhà sản xuất và phân phối chất kết dính Top 3 Việt Nam.
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quyết tâm đi đầu thị trường keo Silicone tại Việt Nam. Theo quyết tâm đi đầu thị trường keo Silicone tại Việt Nam. Theo 
đó, VCC đưa ra dòng sản phẩm keo túi (xúc xích) A500 và đó, VCC đưa ra dòng sản phẩm keo túi (xúc xích) A500 và 
A600 đa đạng về màu sắc như keo đóng chai truyền thống.A600 đa đạng về màu sắc như keo đóng chai truyền thống.

Dòng sản phẩm này sẽ giải quyết toàn bộ các vấn đề Dòng sản phẩm này sẽ giải quyết toàn bộ các vấn đề 
mà keo chai gặp phải cũng như giải quyết được cơ bản các mà keo chai gặp phải cũng như giải quyết được cơ bản các 
nhược điểm của keo túi 600ml nêu ở trên. Giải pháp của VCC nhược điểm của keo túi 600ml nêu ở trên. Giải pháp của VCC 
đưa ra là: Làm cho keo túi nhẹ đi (dung tích 300ml); Người sử đưa ra là: Làm cho keo túi nhẹ đi (dung tích 300ml); Người sử 
dụng sẽ có thể bắn keo 1 tay vào những vị trí khó; Tặng súng dụng sẽ có thể bắn keo 1 tay vào những vị trí khó; Tặng súng 
bắn keo cho khách hàng; Cải tiến súng bắn keo để có thể vừa bắn keo cho khách hàng; Cải tiến súng bắn keo để có thể vừa 
bắn keo túi vừa bắn keo chai; Phân phối súng bắn keo túi với bắn keo túi vừa bắn keo chai; Phân phối súng bắn keo túi với 
giá rẻ ra thị trường để người sử dụng dễ tiếp cận; Giảm giá giá rẻ ra thị trường để người sử dụng dễ tiếp cận; Giảm giá 
thành sản phẩm: Lợi ích cho người sử dụng nhiều hơn nhưng thành sản phẩm: Lợi ích cho người sử dụng nhiều hơn nhưng 
giá sản phẩm lại rẻ hơn so với keo chai; Cam kết đổi trả trong giá sản phẩm lại rẻ hơn so với keo chai; Cam kết đổi trả trong 
18 tháng nếu keo gặp hiện tượng cặn và nổ khi bắn keo.18 tháng nếu keo gặp hiện tượng cặn và nổ khi bắn keo.

Trong “ma trận” các loại keo thì việc phân loại rõ ràng, tính sẵn Trong “ma trận” các loại keo thì việc phân loại rõ ràng, tính sẵn 
bài toán kinh tế cùng với cam kết đổi trả hàng giúp cho VCC có lợi bài toán kinh tế cùng với cam kết đổi trả hàng giúp cho VCC có lợi 
thế lớn trong việc tiếp cận người tiêu dùng.thế lớn trong việc tiếp cận người tiêu dùng.

TẠO LẬP THƯƠNG HIỆU CỦA RIÊNG MÌNH
Là nhà phân phối của những thương hiệu lớn, VCC đã Là nhà phân phối của những thương hiệu lớn, VCC đã 

tạo lập chỗ đứng trên thị trường bằng việc cho ra đời sản tạo lập chỗ đứng trên thị trường bằng việc cho ra đời sản 
phẩm keo silicone mang thương hiệu của riêng mình. Từ triết phẩm keo silicone mang thương hiệu của riêng mình. Từ triết 
lý kinh doanh: Tôn trọng sự thật bản chất gốc của mọi vấn lý kinh doanh: Tôn trọng sự thật bản chất gốc của mọi vấn 
đề, đối với khách hàng VCC giúp cho người sử dụng có các đề, đối với khách hàng VCC giúp cho người sử dụng có các 
sản phẩm chất lượng tốt, giá hợp lý. Đối với nhà phân phối sản phẩm chất lượng tốt, giá hợp lý. Đối với nhà phân phối 
giúp cho nhà phân phối phát triển bền vững. Đối với cổ đông giúp cho nhà phân phối phát triển bền vững. Đối với cổ đông 

là đáp ứng kỳ vọng của họ khi đầu tư vào công ty VCC. Đối là đáp ứng kỳ vọng của họ khi đầu tư vào công ty VCC. Đối 
với CBCNV thì giúp cho mọi người có thu nhập cao, có môi với CBCNV thì giúp cho mọi người có thu nhập cao, có môi 
trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. 

Đến nay, VCC được biết đến là đơn vị sản xuất và phân phối Đến nay, VCC được biết đến là đơn vị sản xuất và phân phối 
các chất kết dính cho nhiều ngành nghề: Xây dựng, Điện tử, các chất kết dính cho nhiều ngành nghề: Xây dựng, Điện tử, 
Công nghiệp, Năng lượng, Xây dựng. Với đại diện là các dòng Công nghiệp, Năng lượng, Xây dựng. Với đại diện là các dòng 
sản phẩm keo silicone VCC đảm bảo đầy đủ chứng nhận CO, CQ, sản phẩm keo silicone VCC đảm bảo đầy đủ chứng nhận CO, CQ, 
hợp chuẩn TCVN, SGS ứng dụng vào từng hạng mục công trình hợp chuẩn TCVN, SGS ứng dụng vào từng hạng mục công trình 
khác nhau.khác nhau.

Với hệ thống phân phối rộng khắp Việt Nam, công ty đã Với hệ thống phân phối rộng khắp Việt Nam, công ty đã 
có trên 200 đại lý, nhà phân phối lớn nhỏ trải đều trên toàn có trên 200 đại lý, nhà phân phối lớn nhỏ trải đều trên toàn 
quốc như: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Phú Yên, Nghệ An, Đà quốc như: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Phú Yên, Nghệ An, Đà 
Nẵng, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Nha Trang, Buôn Nẵng, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Nha Trang, Buôn 
Ma Thuột, Vũng Tàu… Hệ thống phân phối này giúp sản Ma Thuột, Vũng Tàu… Hệ thống phân phối này giúp sản 
phẩm của VCC “phủ sóng” từ các công trình lớn đến những phẩm của VCC “phủ sóng” từ các công trình lớn đến những 
người tiêu dùng nhỏ lẻ. người tiêu dùng nhỏ lẻ. 

Trên thị trường keo Silicone hiện nay đang có sự biến Trên thị trường keo Silicone hiện nay đang có sự biến 
động lớn cùng với sự phát triển của thị trường xây dựng động lớn cùng với sự phát triển của thị trường xây dựng 
cũng như sự tiếp nhận của người tiêu dùng đối với mặt hàng cũng như sự tiếp nhận của người tiêu dùng đối với mặt hàng 
này. Keo của VCC được đánh giá có chất lượng tốt, giá thành này. Keo của VCC được đánh giá có chất lượng tốt, giá thành 
hợp lý, tiện ích khi sử dụng. Ngoài ra, chính sách bán hàng hợp lý, tiện ích khi sử dụng. Ngoài ra, chính sách bán hàng 
và chăm sóc khách hàng của VCC cũng làm hài lòng nhiều và chăm sóc khách hàng của VCC cũng làm hài lòng nhiều 
đối tượng khách hàng. Chính vì thế, VCC ngoài việc có được đối tượng khách hàng. Chính vì thế, VCC ngoài việc có được 
nhóm khách hàng “ruột” thì thị phần cũng được gia tăng nhóm khách hàng “ruột” thì thị phần cũng được gia tăng 
mạnh mẽ. Đó cũng là cơ sở để công ty này đặt kỳ vọng đứng mạnh mẽ. Đó cũng là cơ sở để công ty này đặt kỳ vọng đứng 
Top 3 nhà phân phối và sản xuất chất kết dính tại Việt Nam.Top 3 nhà phân phối và sản xuất chất kết dính tại Việt Nam.v

Sản phẩm keo mang thương hiệu VCCSản phẩm keo mang thương hiệu VCC

Ông Nguyễn Văn Thành (đứng giữa hàng đầu) thay mặt VCC Ông Nguyễn Văn Thành (đứng giữa hàng đầu) thay mặt VCC 
nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu mạnh phát triển quốc gianhận giải thưởng Top 10 thương hiệu mạnh phát triển quốc gia

Tạp thể VCC luôn sáng tạo, đoàn kết, cùng nhau phấm đấu

Hội nghị Nhà phân phối "Gắn kết phát triển"Hội nghị Nhà phân phối "Gắn kết phát triển" VCC có kênh phân phối VCC có kênh phân phối 
phủ khắp cả nướcphủ khắp cả nước
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Âm thầm tạo lập giá trị cho Tập đoàn trên tiêu chí mang 
lại lợi ích cho cộng đồng là mục tiêu xuyên suốt hơn 20 
năm qua mà chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Mạnh luôn 
kiên định. Vị doanh nhân người Thái Bình ấy luôn lấy 

niềm vui và hạnh phúc của người khác làm thước đo giá trị cống 
hiến của bản thân. Khát khao vươn tới những điều tốt đẹp trong 
cuộc sống, hành xử một cách thấm đậm tình người giúp ông có 
được niềm tin của các đối tác và sự kính trọng của toàn thể cán bộ 
công nhân viên của Tập đoàn. 20 năm qua, ông cũng chưa một 
lầm nói về bản thân, điều mà ông tự hào nhất là sự trưởng thành 
của đội ngũ cấp dưới và niềm tin của khách hàng đang sống tại 
dự án mang tên Tecco.  

Là người duy nhất đến TP. Vinh đầu tư trên tổng số gần 200 
khách mời sau Hội nghị xúc tiến đầu tư mà tỉnh Nghệ An tổ chức 
tại TPHCM vào những năm 2004. Ông Nguyễn Thế Mạnh quyết 
định xây căn hộ chung cư cao cấp khi nơi này hoàn toàn là “làng 
trong phố”. Giá bán căn hộ thời điểm đó 5,6 triệu đồng/m2, cao 
gấp đôi so với đất ở tại khu đô thị Vinh Tân khoảng 2,6 - 3 triệu 
đồng/m2 là thách thức quá lớn với doanh nghiệp. Vượt qua thời 
khắc khó khăn đó, Tecco dần định vị thương hiệu của mình trên 
hàng loạt các dự án bất động sản nhà ở trải dài trên các tỉnh thành 
trong cả nước. Có thể nhìn thấy điểm khác biệt là Tecco luôn xuất 
hiện khi thị trường chưa hình thành mặt bằng căn hộ chung cư 
cao cấp, từ Nghệ An cho đến các tỉnh thành sau này như Lào Cai, 
Thái Nguyên, Thanh Hóa…  Mới đây, Tecco cũng là đơn vị đầu 
tiên xây dựng căn hộ chung cư cao tầng tại thị xã Tân Uyên, Bình 
Dương. Dự án Tecco Felice Tower đã nhận được sự phản hồi tích 
cực từ khách hàng với lượng căn hộ bán ra đạt trên 80% sau 6 
tháng mở bán.

Sau 20 năm, người đứng đầu Tecco Group vẫn luôn kiên định 
mục tiêu “xây đắp niềm tin cộng đồng”, đặt lợi ích của khách 
hàng lên hàng đầu vẫn là chuỗi giá trị xuyên suốt trong các dự 
án của Tecco. Ông cũng là chủ doanh nghiệp bất động sản “bảo 

thủ” nhất về vấn đề quảng bá thương hiệu khi dành phần lớn 
chiết khấu cho khách hàng chứ không phải công tác maketing. 
Chính vì lẽ đó, đa phần dự án của Tecco đều duy trì mặt bằng giá 
thấp, có lợi cho người mua nhà. Khách hàng của Tecco chủ yếu là 
người có nhu cầu ở thực nên sau khi bán hàng, Tecco lại có thêm 
một lượng khách hàng “ruột” thông qua sự giới thiệu của những 
người đã mua căn hộ tại các dự án. Điểm cộng lợi thế nữa là giá 
căn hộ tại các dự án của Tecco cũng không ngừng tăng đều. Đơn 
cử như dự án Tecco Town Bình Tân (TPHCM), giá bán khởi điểm 
là 13,5 triệu đồng vào năm 2017, tăng lên khoảng 17,6 triệu năm 
2018, khoảng 20 triệu vào năm 2019 thì hiện nay giá giao dịch trên 
thị trường là 32 triệu đồng/m2.

Điểm khác biệt tạo nên một Tecco luôn vững chãi và ngày 
càng phát triển đó là cách dùng người và lựa chọn nhân sự cho 
các vị trí đứng đầu. Ông Nguyễn Thế Mạnh tuyên bố rõ ràng: 
“Tôi đặt sự trung thành lên hàng đầu, tài giỏi mà không có đức 
tôi không dùng.” Vì thế, đa phần những người giữ vị trí chủ chốt 
tại Tập đoàn đều có thời gian làm việc lâu dài, được tín nhiệm và 
đi lên từ thực lực cá nhân. Tất cả họ không có ai ngồi sai vị trí nên 
nhìn mặt bằng Tecco không có những người quá xuất chúng 
nhưng họ đều làm việc một cách xuất sắc. Những cái tên như bà 
Nguyễn Thị Yến - Tổng giám đốc Tecco Group, ông Nguyễn Văn 
Lợi - Tổng giám đốc Tecco Hà Nội, ông Chu Tú Dương - Tổng giám 
đốc Tecco Miền Nam hay ông Bùi Văn Quyền - Phó Tổng Giám 
đốc Tecco Group, ông Dương Trung Dũng - Trợ lý chủ tịch HĐQT 
đều gắn bó với Tecco như máu thịt của mình. Không chỉ có lãnh 
đạo, nhân viên cấp dưới cũng đều có cơ hội để phát huy khả năng 
và làm việc hết mình. Để có được “đội quân” như vậy, cũng do 
cách hành xử và phúc lợi mà Tecco mang lại. Đối với những người 
công tác lâu năm, sẽ được chia thêm cổ phần tùy thuộc vào đóng 
góp của họ, khi muốn bán lại cổ phần Tecco sẽ mua lại cao hơn 
nhiều so với giá lúc đầu. Tuy nhiên, hầu như không ai bán lại cổ 
phần khi đã về hưu bởi cổ tức chia hàng năm đủ để sống dư giả 

TECCO GROUP: 

Vững vàng trên vị thế mới
Được biết đến là đơn vị tiên phong khai phá các vùng đất mới trên lĩnh vực bất động 
sản nhà ở, trên 20 năm kinh nghiệm Tecco Group luôn trụ vững ở nhiều giai đoạn khó 
khăn nhất của thị trường. Vững vàng trên vị thế mới, Tecco Group dự kiến sẽ đầu tư 
khoảng 55.000 tỷ đồng trên lĩnh vực bất động sản nhà ở và bất động sản du lịch nghỉ 
dưỡng trong 5 năm tới.
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cho phần đời còn lại. 
Tecco còn có chế độ cho mua nhà giá thấp và trả chậm tạo 

điều kiện cho nhân viên có chốn an cư. Tập đoàn cũng luôn đảm 
bảo được không khí xa hoa, ấm cúng trong các hoạt động nâng 
cao đời sống tinh thần cho CBCNV. Đến Tecco làm việc, mọi người 
đều cảm nhận đó là căn nhà thứ hai thực sự của mình, được hỗ 
trợ, chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tecco chỉ có sự 
phân biệt cấp trên và cấp dưới trong công việc còn trong giao 
tiếp mọi người đối xử với nhau như một đại gia đình. Vì thế, cũng 
không có gì lạ khi chuyến du lịch nước ngoài lại thấy bà nấu cơm, 
nhân viên quét dọn, lái xe đi cùng chủ tịch HĐQT Tập đoàn, bổ 
sung thêm “dàn” lãnh đạo cao cấp. Truyền thống văn hóa đó giúp 
Tecco luôn là chỗ dựa về cả vật chất lẫn tinh thần cho người lao 
động. Nếu như nhân viên dưới quyền biết ông Nguyễn Thế Mạnh 
là người sáng suốt, thông minh thì đối với những người yếu thế 
ông luôn dành phần ưu ái và chăm lo cho họ khiến những người 
xung quanh luôn cảm nhận được lòng tốt và sự chân thành. 

Hành trình hơn 20 năm kiến tạo giá trị cho cộng đồng Tecco 
có được 5 tổng công ty trực thuộc với 42 đơn vị thành viên và liên 
doanh, đã và đang triển khai thực hiện hơn 70 dự án trải dài trên 
19 tỉnh thành trong cả nước. Trong 5 năm tới, Tecco dự kiến sẽ tiếp 
tục đầu tư 32.200 tỷ đồng cho lĩnh vực bất động sản nhà ở với số 
lượng sản phẩm dự kiến 14.300 căn hộ, biệt thự và nhà liền kề. 
Nhưng có lẽ cái được nhiều nhất của Tecco không chỉ là những 
con số mà là bước đi vững chãi trên mọi “mặt trận” đầu tư.

Trên lĩnh vực Bất động sản Du lịch nghỉ dưỡng, TECCO và đối 
tác hiện đang  đầu tư 5 dự án tiêu chuẩn quốc tế 5 sao như: Bến du 
thuyền Ana Marina tại Vịnh Nha Trang. Khu nghỉ dưỡng Selectum 
Noa tại Cam Ranh với 800 phòng khách sạn và villa đã đi vào 
vận hành. Tổ hợp Sunbay Park Resort& Spa có quy mô trên 3.100 
phòng đang được triển khai xây dựng. Tổ hợp dự án Sailing bay, 
Dự án Surya Bay Center Phan Rang đang trong giai đoạn chuẩn 
bị đầu tư. Tổng mức đầu tư cho các dự án trên khoảng 22.200 tỷ 

đồng, với 14.200 phòng khách sạn, villa.
Tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng mà Tecco và liên doanh đang 

đầu tư xây dựng hoặc đã đi vào khai thác đều sở hữu những cái 
nhất rất riêng. Đơn cử như bến du thuyền Anna Marina được xây 
dựng chuẩn 6 sao đầu tiên tại Việt Nam, có sức chứa lên đến 220 
du thuyền, xung quanh đang được xây dựng đảm bảo cho những 
cuộc đua lớn trên lĩnh vực này trong tương lai. Surya Bay là dự án 
trong lòng thành phố Phan Rang nhưng lại sở hữu gần 1 km mặt 
biển cùng với gần 1 km mặt tiền đường chính. Đơn vị vận hành và 
khai thác chuỗi du lịch nghỉ dưỡng là Crystal Bay có dày dạn kinh 
nghiệm trên lĩnh vực này với hàng loạt các chuyến bay charter 
mỗi năm. Đa phần là khách quốc tế với kỳ nghỉ kéo dài từ 5 -12 
ngày. Vì sở hữu vị trí đắc địa cùng dịch vụ hoàn hảo nên các dự 
án du lịch cũng là sự lựa chọn cho khách Việt Nam. Đây cũng là 
mảng kinh doanh mang lại nguồn thu và lợi nhuận ổn định cho 
Tecco. Ngoài ra Tecco còn đồng sở hữu các công ty khai thác đá, 
khai thác nước, mảng kinh doanh dịch vụ ở các sàn thương mại 
tại các dự án cũng mang về nguồn thu đều đặn.

Không quên chia sẻ với cộng đồng, Tecco vẫn dành một phần 
kinh phí để tham gia các hoạt động từ thiện. Tại Nghệ An, Tecco 
tài trợ trọn gói các điểm trường vùng cao gian khó tại huyện Quế 
Phong, huyện Anh Sơn, xây bảo tháp Đại Tuệ tại Nam Đàn, tôn tạo 
chùa Sư Nữ. Tại TPHCM tài trợ xây đền thờ Bình Quới (Thủ Đức) và 
hàng loạt các hoạt động ý nghĩa khác. Với Tecco thì lựa chọn chia 
sẻ và  cho đi những yêu thương không bao giờ dừng lại.v

1 Ông Nguyễn Thế Mạnh - chủ tịch HĐQT Tecco Group 
(đứng) tại một buổi họp nội bộ
2 Ông Nguyễn Văn Lợi - Tổng giám đốc Tecco Hà Nội (thứ ba 
từ trái qua) đi thị sát công trường
3 Anna Marina- bến Du thuyền chuẩn quốc tế 6 sao tại vịnh 
Nha Trang
4 Tecco đủ sức thi công các công trình lớn

1 2

3 4
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“CEO xanh” - là danh hiệu mà nhiều bạn bè giới bất động 
sản và báo chí dành cho nữ doanh nhân Lưu Thị Thanh Mẫu 
- người đồng sáng lập và Tổng giám đốc điều hành Cty CP Đầu 
tư và Xây dựng Phúc Khang (Phuc Khang Corporation). Hành 
trình tiên phong và thúc đẩy CTX của nữ CEO vừa chạm đến “cột 
mốc” mới khi được vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam 
đạt giải thưởng “Asia Pacific Leadership in Green Building” năm 
2022 hạng mục Women in Green Building Leadership Award 
của Hội đồng công trình xanh thế giới (WorldGBC). 

 
HƠN 13 NĂM TIÊN PHONG VÀ THÚC ĐẨY CÔNG 

TRÌNH XANH CHUẨN MỰC 
Hành trình gắn bó với CTX của nữ CEO Lưu Thị Thanh Mẫu 

chính thức khởi đầu khi thành lập Phuc Khang Corporation 
năm 2009. Khi ấy, ở tuổi 30, với lượng kiến thức tích lũy được, 
cùng sự động viên, hỗ trợ của gia đình và những cộng sự 
cùng chí hướng, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu đã thành lập nên 
Phuc Khang Corporation. 

Xác định sứ mệnh của doanh nghiệp là “Tiên phong và 
thúc đẩy việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức 
khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững 
theo chuẩn mực xanh toàn cầu”, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu là 
người tiên phong đặt nền móng và khơi dậy khát vọng kiến 
tạo nên những không gian sống xanh trong lành, hạnh phúc 
và bền vững để truyền lại cho các thế hệ sau. Các dự án có tên 
bắt đầu bằng “Eco” (sinh thái) như lời tuyên ngôn của doanh 
nghiệp với cộng đồng về hướng đi riêng biệt của mình.

Năm 2015, mang theo khát vọng nâng tầm bất động sản 
Việt, thúc đẩy các CTX chuẩn mực tại Việt Nam, nữ lãnh đạo 
Phuc Khang Corporation đã chính thức “thân chinh” sang 
nước bạn – Nhật Bản, tự trau dồi, học hỏi và tìm kiếm cơ hội 

xúc tiến đầu tư. Bằng sự kiên định và nghiêm túc, CEO Lưu 
Thị Thanh Mẫu đã thúc đẩy được mối quan hệ hợp tác với tập 
đoàn uy tín hàng đầu Nhật Bản chuyên kinh doanh đa ngành 
trên toàn cầu - Mitsubishi Corporation. 

Ngày 24/12/2017, Cty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang 
đã cùng Tập đoàn Mitsubishi tổ chức lễ công bố hợp tác chiến 
lược, thống nhất thành lập Phuc Khang Mitsubishi Corporation 
Holding (PKMC) theo tỷ lệ Mitsubishi Corporation (49%) và 
Phuc Khang Corporation (51%). “Cú bắt tay triệu đô” đã thai 
nghén cho sự ra đời của dòng sản phẩm Diamond Lotus - dự 
án chung cư cao tầng đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng, 
quản lý vận hành theo tiêu chuẩn LEED – một tiêu chuẩn công 
trình xanh uy tín và phổ biến tại 150 quốc gia trên thế giới. 

Cách đây không lâu, trong một sự kiện về kiến trúc xanh, 
nữ CEO từng nhấn mạnh: “Hành trình hơn 13 năm phát triển 
của Phuc Khang Corporation được xem như hành trình “xanh 
hóa”. Và trên hành trình ấy, tôi cùng với những cộng sự của 
mình luôn giữ vững tinh thần tiên phong và nỗ lực xây dựng các 
giá trị văn hóa trong những CTX, tiến tới xây dựng cộng đồng 
xanh, phát triển đô thị xanh, từ đó hướng đến tương lai xanh”. 
Minh chứng cho chặng đường tiên phong và thúc đẩy các 
CTX thành hiện thực, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu thường tự hào 
chia sẻ về các dự án do Phuc Khang Corporation làm chủ đầu 
tư như: Chung cư cao tầng Diamond Lotus Riverside, Khu đô 
thị Văn hóa – Thương mại – Du lịch Làng Sen Việt Nam.  

Trước tiên là Diamond Lotus Riverside – CTX được đầu 
tư xây dựng theo cấp độ Vàng ở hai tiêu chuẩn LEED của Hội 
đồng CTX Mỹ (USGBC) và LOTUS của Hội đồng CTX Việt Nam 
(VGBC). Bằng việc tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc đảm 
bảo sức khỏe - tiện nghi theo những tiêu chuẩn CTX chuẩn 
mực, Diamond Lotus Riverside đã ghi nhận được các chỉ số 

CEO LƯU THỊ THANH MẪU: 

13 năm tiên phong và thúc đẩy 
sự phát triển công trình xanh 
“Tạo lập những công trình xanh, khu đô thị xanh chính là tạo nên 
môi trường sống chất lượng cao, nhân văn, sinh thái cho cư dân, 
đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu, hành động vì 
biến đổi khí hậu”.
Đó là tâm niệm cũng là chí hướng dẫn dắt nữ CEO Lưu Thị Thanh 
Mẫu kiên định trên hành trình hơn 13 năm tiên phong và thúc đẩy 
công trình xanh (CTX) thành hiện thực.
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khả quan về tiết kiệm năng lượng điện - nước. Cụ thể, chỉ số 
tiêu thụ năng lượng điện giảm đến 51,11% và chỉ số sử dụng 
nước giảm 41,7 % so với mức cơ sở. 

Tháng 10/2021, Diamond Lotus Riverside đã được Hội 
đồng CTX Việt Nam trao chứng nhận LOTUS Provisional và 
đang trên đà để đạt cấp độ Vàng ở giai đoạn chứng nhận 
đầy đủ. Ngày 15/03/2022, Diamond Lotus Riverside tiếp tục 
được bình chọn là "Top 5 dự án CTX thông minh tốt nhất 
năm 2021". Tại khuôn khổ Tuần lễ CTX Việt Nam 2022, dự 
án đã được chọn là một trong hai CTX tiêu biểu để hơn 60 
đại diện các bộ ban ngành, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp 
và báo chí... đến tham quan thực địa. Và mới nhất, sáng 
ngày 15/12/2022, dự án chung cư cao tầng Diamond Lotus 
Riverside đã vinh dự đạt chứng nhận là "Dự án đáng sống 
năm 2022", bên cạnh đó, công trình cũng đón nhận thêm 
danh hiệu Dự án xanh tiêu biểu, đồng thời Phuc Khang 
Corporation cũng được tôn vinh là “Nhà phát triển dự án 
đáng sống năm 2022”.

 Ở một dự án tâm đắc khác là Khu đô thị Văn hóa – 
Thương mại – Du lịch Làng Sen Việt Nam. Dự án ngay từ 
đầu đã được định hướng trở thành “Quê hương thứ 2 ngay 
cạnh Sài Gòn” với điểm nhấn là: Trung tâm Hội nghị Tre 
Việt – công trình đạt kỷ lục Nhà tre lớn nhất Việt Nam năm 
2015. Và mới đây, Trung tâm Hội nghị Tre Việt tiếp tục được 
trao chứng nhận LOTUS SB level Gold. Ngoài ra, 2 mẫu nhà 
M1, M2 của Làng Sen Việt Nam cũng được cấp chứng nhận 
LOTUS Homes Certified từ VGBC. Làng Sen Việt Nam được 
định hướng trở thành một đô thị xanh, mang một số các giá 
trị văn hóa cốt lõi, kết nối các thế hệ.

Xuất hiện trong nhiều diễn đàn, hội thảo ở vai trò là người 
truyền cảm hứng, nữ CEO luôn tranh thủ lan tỏa và thúc đẩy 

lối sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng qua 
những hình ảnh tích cực về hệ sinh thái đa dạng và cuộc sống 
viên mãn tại các CTX được cư dân chia sẻ. Đúng như thông 
điệp mà nữ CEO từng nhiều lần nhận định: “Các CTX chuẩn 
mực sẽ tiếp tục là phương tiện để Phuc Khang Corporation làm 
ra những sản phẩm tốt, chuẩn mực, phù hợp với xu hướng của 
thế giới, lan tỏa tinh thần sống xanh cho mọi người và đóng góp 
vào sự phát triển bền vững chung của đất nước và toàn cầu”. 

 
TIÊN PHONG VÀ THÚC ĐẨY PHONG CÁCH SỐNG 

XANH BỀN VỮNG
 Không “khép mình” trong khuôn khổ người điều hành 

doanh nghiệp, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu còn dành sự quan tâm 
cho việc lưu giữ các giá trị văn hóa dân tộc, đóng góp vì sự 
phát triển của cộng đồng. “Tôi không chỉ muốn làm những CTX 
mà còn tạo ra những cộng đồng xanh, xây dựng những khu đô thị 
xanh, từ đó phát triển tương lai xanh theo hướng bền vững. Xây 
một quận xanh, một thành phố xanh, rồi nhiều thành phố xanh 
thì chúng ta sẽ có cả một Việt Nam xanh” - Doanh nhân Lưu Thị 
Thanh Mẫu bày tỏ khát vọng cháy bỏng của mình..  

Ngoài vai trò chính là Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation, 
CEO Lưu Thị Thanh Mẫu còn giữ một số chức vụ tại các hiệp hội 
khác như: Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ 
tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM, Thành viên Hội đồng quản 
trị Trung tâm nghị lực sống... Trong mỗi vai trò, nữ CEO đều đóng 
góp tích cực và tận tâm cho công cuộc thúc đẩy kiến trúc xanh 
trong nước, khu vực và quốc tế, hướng đến giải quyết các vấn đề 
môi trường toàn cầu và mục tiêu phát triển bền vững nói chung. 

Phuc Khang Corporation là nhà phát triển CTX tiên phong 
với triết lý: “Phát triển bền vững phải bắt đầu từ phát triển 
có trách nhiệm”. Theo CEO Lưu Thị Thanh Mẫu: “Tinh thần trách 
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nhiệm vì cộng đồng là một trong những trọng tâm trong chiến lược 
phát triển bền vững của doanh nghiệp”. Chính vì thế, trong hơn 13 
năm hình thành và phát triển, Phuc Khang Corporation luôn có 
các chương trình CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) từ 
khẩn cấp đến dài hạn. 

Điển hình gần nhất là chiến dịch “Trái tim xanh tình 
nguyện” được CEO Lưu Thị Thanh Mẫu khởi xướng và phát 
động kịp thời trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Nêu 
cao thông điệp “Cho đi trong yêu thương” và “Trao tặng có 
trách nhiệm”, nữ thuyền trưởng Phuc Khang Corporation 
đã dẫn dắt đội ngũ nhân sự triển khai hàng loạt các hoạt 
động đồng hành cùng chính quyền, lực lượng tuyến đầu 
và người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Chỉ trong vòng 
vài tháng, Phuc Khang Corporation đã kịp thời trao tặng gói 
trang thiết bị y tế khoảng 20 tỷ đồng cho các bệnh viện 
tuyến đầu, tài trợ hơn 11 nghìn phần quà cho người dân 
khó khăn, 20 nghìn suất ăn đồng hành cùng Hội LHPN và 
Thành đoàn TP.HCM, trao tặng 1.500 máy tính bảng và hàng 
trăm suất học bổng cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng 
bởi Covid-19...

Đến năm 2022, Phuc Khang Corporation tiếp tục triển 
khai nhiều chiến lược đồng hành cùng các doanh nghiệp 
xã hội và các trường đại học uy tín. Những chương trình 
CSR bài bản và toàn diện góp phần giúp Phuc Khang 
Corporation hoàn thiện hơn trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp, tiến gần đến khát vọng tạo ra những giá trị bình 
đẳng, nhân văn, cân bằng nguồn lực xã hội vì sự phát triển 
bền vững trong tương lai.  Đồng thời, qua đó cũng thể hiện 
tầm nhìn và tinh thần trách nhiệm của vị nữ thuyền trưởng 
tâm huyết - Lưu Thị Thanh Mẫu.  

Với những đóng góp trong lĩnh vực CTX và chiến lược 
xây dựng doanh nghiệp theo hướng bền vững gắn liền với 
trách nhiệm phụng sự xã hội, ngày 01/12/2022, nhà phát triển 
CTX Phuc Khang Corporation được vinh danh “Top 10 doanh 
nghiệp bền vững Việt Nam năm 2022” lĩnh vực Thương mại – 
Dịch vụ. Đây là năm thứ hai liên tiếp Phuc Khang Corporation 
được vinh danh là một trong 10 doanh nghiệp đứng đầu đáp 
ứng 130 tiêu chí khắt khe trong Bộ chỉ số về phát triển bền 
vững (CSI 2022).

Đó là hơn 13 năm tiên phong và thúc đẩy CTX thành 
hiện thực của CEO Lưu Thị Thanh Mẫu - Tổng giám đốc 
Phuc Khang Corporation. Hành trình của “cánh chim mở 
đường” đang từng bước được thực chứng với những giá trị 
tốt đẹp và hợp thời đúng như trải lòng của “nữ CEO xanh”: 
“Tôi thực sự hạnh phúc khi nhìn những “hạt mầm xanh” mình 
gieo nay đã lan tỏa giá trị. Chúng ta cùng thúc đẩy “thông 
điệp xanh để những giá trị tốt đẹp ngày một lan tỏa nhiều 
hơn. Chúng ta cũng cùng nhau trở thành những con người 
nhân văn, kiến tạo những giá trị nhân văn, đóng góp cho 
cộng đồng những điều tốt đẹp hơn”. 

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu (áo dài thứ 7 từ trái sang) cùng đại diện các quốc gia chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Hội đồng 
Công trình xanh thế giới trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng “Asia Pacific Leadership in Green Building” năm 2022
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ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG CTX CÁC NƯỚC NHẬN XÉT VỀ CEO LƯU THỊ THANH MẪU TRONG KHUÔN KHỔ LỄ TRAO GIẢI 
THƯỞNG “ASIA PACIFIC LEADERSHIP IN GREEN BUILDING” NĂM 2022

Đối với giải thưởng năm 2022, chúng tôi cảm 
thấy tự hào vì 3 ứng viên. Mỗi người đại diện cho 
một phẩm chất riêng và nổi bật. Mỗi người thực sự 
là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này. Họ đều làm 
việc rất tốt, đã tiên phong và đóng góp cho tương 
lai của lĩnh vực công trình xanh. 

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu là người phụ nữ truyền 
cảm hứng. Ở bà Mẫu có rất nhiều thứ đặc biệt như 
học hỏi nhanh và học hỏi không ngừng, giàu tri 
thức, sáng tạo, áp dụng các bài học thực tiễn tốt 
nhất và các dự án ở quê nhà. Chúng tôi tự hào 
về bà Lưu Thị Thanh Mẫu. Một cách tuyệt vời về 
những nỗ lực góp phần xanh hóa Việt Nam. 

BÀ JOY ESTHER GAI 
Asia Pacific Programmes Head- 
WGBC (Singapore)

BÀ VICTORIA KATE BURROWS 
Director of Advancing Net Zero – WGBC 
(France)

Tôi rất vui khi lựa chọn được người chiến thắng giải 
thưởng này – bà Lưu Thị Thanh Mẫu, một nữ doanh 
nhân Việt Nam tiên phong thúc đẩy sự phát triển công 
trình xanh. Giải thưởng này nhấn mạnh vai trò của phụ 
nữ. Đặc biệt là, sự vượt qua thách thức lớn nhất, khi 
mà các các tòa nhà được thiết kế và xây dựng trong 
quá khứ theo cách khác và bây giờ phải đối diện và 
giải quyết các vấn đề mới như giảm phát thải, tiết kiệm 
năng lượng, tài nguyên, bảo vệ sức khỏe người sử dụng 
và bảo vệ môi trường. Một lần nữa, tôi xin chúc mừng 
Bà Lưu Thị Thanh Mẫu!

Công trình xanh tại Việt Nam hiện nay có sự tiến 
bộ. Tôi rất vui mừng khi thấy sự thúc đẩy phát triển các 
công trình xanh. Hiện nay, đã có những suy nghĩ khác 
biệt về quá trình thiết kế và xây dựng các công trình 
như sử dụng vật liệu bền vững, tạo ra các tòa nhà lành 
mạnh, tiết kiệm năng lượng hơn. 
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Lửa là một phát minh quan trọng và vĩ đại nhất của con 
người. Đó chính là khởi nguyên của huyền thoại và 
văn minh loài người.

Dù bạn đang nhìn chằm chằm vào một đống lửa 
trại, hay đang xem cảnh một chiếc tàu vũ trụ đốt gần 2 triệu 
lít nhiên liệu khi nó bay lên từ bệ phóng, nỗi ám ảnh của nhân 
loại đối với lửa giống như một bản tính bẩm sinh, đến nỗi 
chúng ta xem nó như là điều hiển nhiên vậy. 

Ấy vậy nhưng lửa giúp chúng ta sống sót và phát triển. Dù 
tiềm ẩn những nguy hiểm, nhưng lửa lại là công cụ thiết yếu 
nhất của con người.

Rất kỵ với lửa, gỗ là vật liệu xây dựng thân thiện nhất của 
tự nhiên từ hàng ngàn năm nay. Có thể nói lửa và gỗ là 2 vật 
gắn liền mật thiết với lịch sử và văn minh nhân loại. Nhưng 
tính dễ cháy của gỗ - ở nhiệt độ chỉ gần 300 độ C- thường gây 
trở ngại cho việc sử dụng rộng rãi hơn. 

Cho dù gỗ là vật liệu dễ bắt cháy nhưng việc xử lý gỗ 
chống lửa chỉ mới bắt đầu đại trà từ những năm 40 của thế 
kỷ trước và các phương pháp xử lý hầu hết chỉ mới đạt yêu 
cầu làm gỗ chậm bắt cháy hoặc không cháy lan.  

Tuy nhiên, do gỗ và các loại ván gỗ ép công nghiệp là 
những vật liệu không thể thiếu được trong các công trình 
xây dựng cả công nghiệp lẫn dân dụng do đó để có thể đáp 
ứng được các tiêu chuẩn chống cháy mới theo Quy chuẩn 

Việt Nam 06:2022/BXD vừa ban hành, gỗ và ván gỗ ép phải 
có khả năng không bắt lửa hay nói cách khác, chúng phải trở 
thành vật liệu không cháy! Như thế, giờ đây các vật liệu này 
phải chịu được nhiệt độ lên tới gần 800 độ C trong thời gian 
là 30 phút!

Nhưng ngoài tính năng không cháy, gỗ và ván gỗ ép còn 
phải đảm bảo giữ nguyên vẻ bề ngoài thẩm mỹ, các tính chất 
cơ lý hóa tuyệt vời của gỗ vốn có cũng như tuân thủ nghiêm 
ngặt các tiêu chuẩn về môi trường đối với nguồn gốc hóa 
chất xử lý. Ở đây, các sản phẩm gốc nước hay có nguồn gốc 
hữu cơ tự nhiên, thân thiện môi trường luôn được thị trường 
ưa thích và lựa chọn.

Công ty MIVIKO, nhà máy xử lý chống cháy gỗ chuyên 
nghiệp đầu tiên tại Việt Nam theo phương pháp ngâm tẩm 
chân không (Fire Retardant Treated Wood- FRTW) đã kết hợp 
với đối tác từ CHLB Đức để ứng dụng công nghệ xử lý, sản 
xuất gỗ và ván ép gỗ không cháy. 

Bằng các hóa chất Nano thân thiện môi trường được 
cung cấp độc quyền, gỗ và ván gỗ ép sau khi xử lý vẫn giữ 
nguyên vẻ đẹp nguyên thủy và các tính chất cơ lý hóa ưu việt 
của chúng, thậm chí mùi hương đặc biệt của gỗ, cả khả năng 
“thở” cũng được công ty giữ nguyên vẹn. 

Với các dòng sản phẩm mới sắp được sản xuất đại trà là 
GKC- gỗ không cháy, MKC- ván MDF không cháy, PKC- ván gỗ 

GỖ KHÔNG CHÁY
Thách thức hay đẳng cấp mới?

> VŨ TIẾN DŨNG
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ép Plywood không cháy…trong thời gian sắp tới sẽ giúp các 
chủ đầu tư, nhà thầu hay các hộ gia đình… có được sự lựa 
chọn tin cậy cho các công trình hay gia thất của mình; việc sử 
dụng gỗ và ván gỗ ép không cháy sẽ là một giải pháp thay 
thế bền vững và sẵn có để trang bị nội thất cho các phương 
tiện vận tải như ô tô, tàu hỏa, tàu thủy du lịch... 

Gỗ và ván gỗ ép không cháy sẽ khơi mở nguồn cảm hứng 
mới, sáng tạo vô tận cho các kiến trúc sư và  công ty thiết kế 
nội thất. Các vật liệu mới này đặc biệt hữu dụng ở những nơi 
không được thiết kế hệ thống chữa cháy nhưng vẫn tuân thủ 
các quy tắc xây dựng, giữ được độ bền của kiến trúc.

Xu hướng thịnh hành nhiều năm nay trong các thiết kế 
hiện đại là gỗ, ván gỗ ép tiêu âm sẽ được thổi thêm một làn 
gió mới bằng vật liệu không cháy để  có thêm nhiều “thách 
thức” thiết kế độc đáo hơn, mang đến sự sang trọng và cảm 
giác yên bình, gần gũi cho cư dân khi trở về nhà. 

Cũng phải kể đến các công trình có yêu cầu đặc biệt về 
an toàn cháy nổ lẫn tính thẩm mỹ cao như cảng hàng không 
hay chùa chiền, nhà thờ…thì sử dụng gỗ và ván gỗ ép không 
cháy sẽ đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu đặt ra trong nhiều năm.

Vật liệu không cháy còn giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối 
cháy nổ cho các công trình quốc phòng, phục vụ quân đội.  

Các sản phẩm không cháy đang được thử nghiệm kỹ 
lưỡng theo QCVN 06/2022 BXD để sớm được sản xuất đại trà 

phục vụ người tiêu dùng và xuất khẩu. Ngay tại Việt Nam tới 
đây chúng ta sẽ được sử dụng các sản phẩm mà trước đây 
tưởng chừng không thể có được.

Gỗ không cháy, tuy mới, nhưng vẫn như xưa, gần gũi, ấm 
áp lại sang trọng, vẫn truyền cảm hứng cho chúng ta hàng 
ngày. Nhưng giờ chúng ban cho ta một món quà vô giá: 
Đẳng cấp mới- Đẳng cấp của sự an toàn! 

©MIVIKO 01/2023
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Một số giải pháp thiết kế công trình phòng 
ngừa, ứng phó sự cố do nước thải công nghiệp 
Design of facilities for industrial wastewater emergency prevention and response 

 
> NGUYỄN VIỆT ANH1, ĐOÀN VĂN ĐỘNG2, NGUYỄN ANH TUẤN1, TRẦN VĂN VŨ3,  
NGUYỄN XUÂN SÁNG3, LÊ HỒNG NAM4, VŨ MẠNH CƯỜNG4  
1Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;  
2Viện KH&CN Xây dựng (IBST), Bộ Xây dựng;  
3Công ty CP Xây dựng GM;  
4Công ty CP Nước và Công nghệ Môi trường (WEECO) 
 

TÓM TẮT:  
Theo quy định, các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp cần xây dựng 
Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Đối với sự cố môi 
trường do nước thải, xây dựng các công trình phòng ngừa, ứng phó sự 
cố là giải pháp kiểm soát quan trọng. Nhóm nghiên cứu đề xuất 06 sơ 
đồ, với các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố do nước thải khác 
nhau: (1) Bể điều hòa 2 ngăn; (2) Hồ sinh học hoặc công trình có dung 
tích lớn; (3) Hồ sự cố; (4) Các bể sự cố cục bộ tại các phân xưởng, kết 
hợp giải pháp tự động hóa; (5) Tăng cường hiệu suất xử lý của một số 
công đoạn hoặc mô-đun xử lý tăng cường; (6) Hồ sự cố sử dụng chung. 
Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất danh mục các yêu cầu về mặt công nghệ 
cần đáp ứng khi thiết kế công trình ứng phó sự cố do nước thải. Trừ các 
công trình thuộc sơ đồ (4), dung tích tối thiểu được đề xuất đảm bảo 
thời gian lưu nước 01 ngày, tính theo công suất thiết kế. Bên cạnh đó, 
các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng đối với hồ sự cố, bể sự cố bằng BTCT, 
bể sự cố làm bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn, bể sự cố làm 
bằng các vật liệu khác, Trạm bơm nước thải sự cố, cũng được đề xuất 
cụ thể. 
Từ khóa: Bể sự cố; hồ sự cố; nước thải; phòng ngừa và ứng phó; sự 
cố môi trường. 

ABSTRACT:  
Industrial sites are required to implement an Environmental 
emergency prevention and response plan. Construction of 
wastewater emergency response facilities is an important 
measure for wastewater emergency control. The study team 
proposes 06 schemes with different wastewater emergency 
response facilities: (1) 2-chamber equalization tank; (2) Waste 
stabilization pond or large volume facilities; (3) Emergency pond; 
(4) On-site emergency tanks at clusters, and automation response 
measures; (5) Enhancing treatment processes or facilities; (6) 
Shared emergency pond. The study team also proposes 
technological requirements to be met at design of emergency 
response facilities. Except facilities in scheme (4), the minimum 
tank volume recommended is 1 day retention time at design flow. 
Besides, building engineering requirements are also recommended 
for emergency pond, emergency tank from reinforced concrete, 
emergency tank from prefabricated concrete and from other 
materials, emergency pump station. 
Key words: Emergency pond; emergency tank; environmental 
emergency; prevention and rescue; wastewater. 

 
1. TỔNG QUAN 
Sự cố môi trường do nước thải tại các cơ sở sản xuất công 

nghiệp rất đa dạng, có thể xảy ra ở bất cứ công đoạn nào, khâu nào, 
do các nguyên nhân khác nhau, gây ra các mức độ và hậu quả khác 
nhau, thậm chí rất nghiêm trọng (thảm họa môi trường). Các giải 
pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ở các cơ sở sản xuất thường được 
áp dụng là các thiết bị đo lường, giám sát, cảnh báo, các bồn, bể 
chứa tạm thời nước thải, các đường xả tắt (by-pass) hay thậm chí là 
chế độ dừng sản xuất, dừng xả nước thải…  

Các nội dung liên quan đến công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường được quy định trong Luật BVMT năm 2020 tại các Điều 51, 
53, 87, và các  quy định chi tiết trong Chương X về phòng ngừa, ứng phó 
sự cố môi trường, Điều 121 - 129. Nghị định 08/2022-NĐ-CP quy định 

chi tiết thi hành Luật BVMT 2020 đã cụ thể hóa các quy định liên quan 
đến phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại Chương IX, mục 1, 
Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, Điều 108 - 111. 

Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế thoát nước và xử lý nước thải 
(XLNT) hiện hành (QCVN 07:2016/BXD, TCVN 7957-2008) không có 
quy định, hướng dẫn chi tiết về các mô hình và giải pháp phòng 
ngừa, ứng phó sự cố do nước thải. Các trạm XLNT tập trung cho các 
khu công nghiệp (KCN) hiện nay chủ yếu thiết kế bể điều hòa có 
dung tích chứa được 6-8 giờ theo lưu lượng giờ trung bình của nước 
thải (TCVN 7957-2008) và thường không có công trình phòng ngừa, 
ứng phó sự cố, hoặc các công trình này được thiết kế không phù 
hợp. Các bể XLNT cũng được thiết kế với công suất tính toán, và 
thường chỉ có dự phòng quá tải về lưu lượng hay nồng độ ±10%, 
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không có dung tích dự phòng để chứa nước thải khi có sự cố xảy ra. 
Các nhà đầu tư hay các đơn vị tư vấn cũng thường bỏ qua hay làm 
sơ sài về nội dung phân tích, đánh giá rủi ro, thiết lập quy trình ứng 
phó sự cố do nước thải. 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do nước thải tại cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các KCN, một nội dung quan trọng 
cần được thực hiện, là xây dựng các công trình phòng ngừa, ứng 
phó sự cố đối với nước thải. 

 
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về 

công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước 
thải của các KCN, cơ sở sản xuất công nghiệp, mã số: TNMT.2020.04.11 
do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, đơn vị thực hiện chính là Viện 
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng Hà 
Nội, phối hợp với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia trong cả 
nước. Thời gian thực hiện: 2020 - 2022 [1]. 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trên 20 cơ sở sản xuất, 
KCN trên toàn quốc, tham khảo các công trình phòng ngừa, ứng phó 
sự cố do nước thải công nghiệp (chủ yếu là các hồ sự cố), tham vấn 
hàng trăm doanh nghiệp, chuyên gia, cơ quan quản lý Nhà nước, 
chuyên gia quốc tế, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về thiết kế, thi 
công, quản lý vận hành các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố 
do nước thải công nghiệp [2], [3]. Nhóm nghiên cứu đã tham khảo 
phương pháp luận xây dựng kế hoạch an toàn hóa chất, cháy nổ, an 
toàn thực phẩm, an toàn cấp nước, các nội dung liên quan đến an 
toàn lao động, cũng như cơ sở khoa học của kế hoạch ứng phó sự 
cố, tình trạng khẩn cấp do thiên tai… để xây dựng mô hình, các giải 
pháp phù hợp trong nhận diện và đánh giá rủi ro, quy trình lập kế 
hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố, các giải pháp quản lý và các 
giải pháp công trình… Nhóm nghiên cứu cũng đã triển khai thiết kế 
cụ thể một số công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố do nước thải, 
và một số công trình đã được triển khai xây dựng. Một số kết quả 
nghiên cứu chính của Nhiệm vụ được giới thiệu dưới đây.  

 
3. CÁC SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ 

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 
Có thể bố trí các công trình lưu trữ nước thải sự cố trong các 

trạm XLNT ở cơ sở sản xuất, KCN để ứng phó sự cố theo 6 sơ đồ dưới 
đây. Việc lựa chọn sơ đồ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như các nguồn 
thải và chế độ thải nước, có đủ diện tích xây dựng không, rủi ro (có 
thể được lượng hóa) có thể xảy ra với các mức độ và kịch bản ra sao, 
điều kiện tài chính của cơ sở, mức độ ứng dụng công nghệ tự động 
hóa, công nghệ số của dự án, … [1], [4]. 

 
Sơ đồ 1. Sử dụng bể điều hòa 2 ngăn để lưu trữ nước thải khi có sự cố 

 
Sơ đồ 2. Sử dụng tạm thời hồ sinh học hoặc công trình có dung tích lớn để ứng phó khi 

có sự cố, các công trình khác làm việc tăng cường 

 
Sơ đồ 3. Sử dụng hồ sự cố để lưu trữ nước thải  

 
Sơ đồ 4. Sử dụng các bể sự cố cục bộ để ứng phó với các sự cố tại các phân xưởng, kết 

hợp giải pháp tự động hóa giám sát, đo lường, điều khiển 

 
Sơ đồ 5. Tăng cường hiệu suất xử lý của một số công đoạn trong Trạm XLNT hoặc sử 

dụng mô-đun xử lý tăng cường 

 
Sơ đồ 6. Hồ sự cố sử dụng chung cho các cơ sở sản xuất, hay cho các mô-đun của Nhà 

máy XLNT tập trung của KCN 
 
4. THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 
4.1. Các yêu cầu về mặt công nghệ 
Khi thiết kế công trình ứng phó sự cố do nước thải, bên cạnh 

việc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, cần 
chú ý đến một số vấn đề sau: 

- Các mô hình và giải pháp ứng phó sự cố được lựa chọn dựa trên 
các đánh giá về kinh tế - kỹ thuật, quỹ đất, loại hình hay ngành nghề 
sản xuất, xác xuất rủi ro có thể xảy ra sự cố, ... 

- Bể sự cố có thể được xây nổi, nửa chìm nửa nổi, chìm hay ngầm 
trong lòng đất; có thể xây dựng bể nhiều tầng. Trong mọi trường 
hợp, bể phải đảm bảo kiên cố, chống thấm, chống rò rỉ nước thải ra 
ngoài môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế về xây 
dựng hoặc tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

- Bể sự cố trong cơ sở sản xuất phải là các bể kín, có thiết kế 
thông khí, kiểm soát mùi và các chất độc hại. Bể chế tạo sẵn phải 
được kiểm tra tại hiện trường khi lắp đặt và thi công bằng cách đổ 
đầy nước. 

- Bể phải đảm bảo không bị đẩy nổi do nước ngầm khi không 
chứa nước thải; 

- Bể sự cố cần được thiết kế đảm bảo thời gian lưu nước thải 
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trong trường hợp cần thiết tối thiểu là 1 ngày tính theo công suất 
thiết kế. 

- Bể phải được thiết kế, vận hành phù hợp với Kế hoạch phòng 
ngừa và ứng phó sự cố môi trường của cơ sở. 

- Phải có giải pháp thu hồi nước thải để xử lý lại, hoặc hút chở đi 
nơi khác xử lý theo quy định, bảo đảm không xả nước thải ô nhiễm 
ra môi trường.  

- Bể phải được chia ít nhất 2 ngăn, để có thể tháo cạn, nạo vét, 
sửa chữa 1 ngăn khi cần. 

- Phải có giải pháp xả kiệt bể để nạo vét bùn, sửa chữa. 
- Phải có giải pháp kiểm soát, tránh tái ô nhiễm nước thải phát 

sinh ngoài chủ ý trong quá trình vận hành. 
- Trường hợp dự án có nhiều hệ thống XLNT thì có thể thiết kế, 

sử dụng chung bể sự cố, trên cơ sở có thiết kế phù hợp và có kế 
hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chung. Phải phân biệt được 
nguồn nước thải của đơn vị nào (bằng cách chia ngăn hay cách 
khác), lắp đặt trạm quan trắc tự động riêng biệt, … 

- Không sử dụng chung và không được kết nối bể sự cố với các 
công trình điều hòa, thu gom hoặc thoát nước mưa. 

- Cần lắp đặt thiết bị kiểm soát mực nước, báo động mực nước 
cao nhất trong bể. 

- Bể sự cố phải có biện pháp bảo vệ an toàn, tránh người không 
phận sự tiếp cận, có trang bị biển báo, phương tiện an toàn, lối lên 
xuống quản lý, đường tiếp cận nạo vét, vận chuyển bùn. 

- Cho phép lưu chứa một lượng nước mưa trong bể sự cố (lớp 
nước 0,5-1m) để tránh nứt vỡ bê tông và giảm áp lực đẩy nổi. Bể sự 
cố có từ 2 ngăn trở lên có thể xem xét sử dụng 1 ngăn để chứa nước 
mưa tái sử dụng. Trong trường hợp này, phải có giải pháp kịp thời 
xả kiệt ngăn chứa nước mưa (tự chảy hay bơm tiêu) để tăng dung 
tích chứa nước thải sự cố khi cần thiết. 

- Bể sự cố được xây dựng trong một cụm với chuỗi hồ sinh học: 
cần thiết kế để có thể tháo cạn và sử dụng 1 số bậc hồ sinh học để 
chứa nước thải sự cố (nếu cần). 

4.2. Các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng đối với hồ sự cố 
Với những địa điểm xây dựng có quỹ đất rộng, địa hình cho 

phép, độ sâu lớp nước yêu cầu không quá lớn, có thể áp dụng giải 
pháp hồ sự cố, với giá thành tương đối thấp. Thành và đáy hồ được 
trải lớp lót chống thấm và có giải pháp chống sạt lở thành hồ. Lớp 
lót chống thấm có thể sử dụng các loại vật liệu: màng chống thấm 
HDPE, màng chống thấm GCL, có kết hợp với vải địa kỹ thuật để đảm 
bảo độ bền. Thành hồ phải được gia cố chống sạt lở bằng các loại 
vật liệu như đá xây (xây kè đá), lát tấm bê tông xi măng, hệ dầm bê 
tông chia ô, … Thành hồ phải được thiết kế tính toán ổn định với 
trường hợp bất lợi nhất (khi hồ vừa thi công xong, trong hồ không 
có nước, đất thành hồ bão hòa nước, trên bờ hồ có xe chở vật liệu 
thi công lưu hành, …). Khi địa chất nền yếu cần cải tạo nền và gia cố 
chân mái hồ. Kết cấu đáy hồ, trường hợp có xe cơ giới xuống để thu 
gom bùn thì bề mặt đáy hồ có lớp BTXM (Bê tông cốt thép) phủ trên 
cùng; nếu chỉ người lên xuống thì phủ lớp cát mịn để bảo vệ lớp 
chống thấm của (đáy) hồ chứa, tránh bị rách. 
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Mặt cắt cấu tạo hồ chứa 
Sử dụng màng chống thấm HDPE, GCL hay kết hợp, lót thành và 

đáy hồ để chống thấm nước. Bên dưới màng chống thấm phải thiết 
kế hệ thống thoát khí và ống thoát nước thấm. Với khu vực nền hồ 
có mực nước ngầm cao, cần có thiết kế hạ mực nước ngầm, đồng 
thời có cấu tạo chặn và neo màng HDPE để tránh bị phồng lên trong 
quá trình sử dụng. Cần chọn loại màng HDPE có chất phụ gia kháng 
tia UV để đảm bảo độ bền khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cần có 
biện pháp bảo vệ phía trên và phía dưới của màng chống thấm 
HDPE khỏi các tác động cơ học của các vật sắc nhọn, tải trọng thi 
công, các tác động mang tính chất dài hạn. Bảo vệ phía dưới màng 
chống thấm: rải một lớp vải địa kỹ thuật sau đó đổ cát lên trên tạo 
thành lớp bảo vệ. Bảo vệ phía trên màng chống thấm: bằng lớp cát 
phủ trên, bằng các tấm đan BTCT, bằng các lớp cấu trúc tổ ong 
(Geocell, Geoweb) bằng vật liệu HDPE có đổ đá hoặc bê tông, ... 

 
Bố trí màng chống thấm HDPE cho hồ chứa 

 
Cắt ngang bố trí màng chống thấm HDPE cho hồ chứa 
Tiếp nối màng chống thấm với kết cấu bê tông, gạch, đá xây: sử 

dụng liên kết là các chi tiết bằng polymer chế tạo sẵn, có cùng thành 
phần cấu tạo với màng chống thấm, dạng chữ I, C, E, Omega, … Vật 
liên kết được lắp đặt đồng thời khi thi công các kết cấu bêtông, gạch 
đá, ví dụ polylock gắn vào cốt thép, cốp pha khi đổ bê tông. 

Tiếp nối màng chống thấm bằng bu lông, nẹp và gioăng cao su: 
Sử dụng gioăng cao su có thành phần neoprene hoặc nitrine; nẹp, 
bu lông, vòng đệm bằng thép không gỉ. 

 
Hồ ứng phó sự cố do nước thải của khu công nghiệp 

èng tho¸t khÝ m¸i

èng dÉn n−íc, khÝ m¸i
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Hồ sự cố chứa nước thải kết hợp chuỗi hồ sinh học và bãi lọc trồng cây 
4.3. Các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng đối với bể sự cố bằng 

BTCT 
Có thể sử dụng bể bê-tông cốt thép toàn khối, đổ tại chỗ đối với 

thành đáy bể, hoặc chỉ có thành bằng bê tông cốt thép, còn đáy bể 
dùng vật liệu chống thấm như đất sét, màng chống thấm HDPE, 
màng chống thấm GCL. Đây là hình thức bể chứa thông dụng, thích 
hợp với nhiều dạng địa hình, địa chất, có thể xây dựng với chiều sâu 
lớn, cho phép tiết kiệm diện tích, đáp ứng với yêu cầu công nghệ. 
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 Bể sự cố xây dựng tại chỗ bằng BTCT 

 
Bể ứng phó sự cố do nước thải Nhà máy Giấy xây dựng bằng BTCT 
Tùy từng địa chất nền, có thể sử dụng giải pháp gia cố nền móng 

như: (cọc tre, cọc cát, cọc xi măng đất, cọc BTCT cho móng bể, … Có 
thể dùng cọc BTCT đặc hoặc cọc tròn bê tông ly tâm dự ứng lực, cọc 
khoan nhồi). Những vùng có mực nước ngầm cao, chú ý cần tính 
toán để đảm bảo bể chứa không bị đẩy nổi (trong quá trình thi công 
hoặc khi bể không chứa nước). Giữa đáy và thành bể BTCT có thiết 
kế băng cản nước để đảm bảo khả năng chống thấm cho bể. Bề mặt 
bê tông thành và đáy bể được quét phụ gia chống thấm. 

4.4. Bể sự cố làm bằng cấu kiện BTCT thành mỏng lắp ghép, 
trong phủ HDPE 

Thành bể được cấu tạo bởi các module tấm bê tông cốt thép 
hoặc bê tông cốt sợi phi kim loại, thành mỏng, lắp ghép, kết nối 
bằng liên kết ngàm và cáp dự ứng lực. Các mô-đun thành bể này 
được vận chuyển và lắp dựng tại công trình. Chống thấm cho đáy 

và thành bể bằng màng chống thấm HDPE, GCL phủ lên bề mặt. Kết 
cấu của bể chứa lắp ghép đáp ứng khả năng chịu biến dạng, rung 
động, lún nền móng. Loại bể chứa này có thời gian thi công nhanh, 
giá thành hợp lý. 

 

 
Bể chứa kết cấu BTCT thành mỏng lắp ghép, gia cường bằng cáp dự ứng lực 

 
Bể sự cố đường kính 20m, xây dựng bằng BTCT chế tạo sẵn, lắp ghép, trong lót HDPE 

 
Bể sự cố sử dụng cừ UHPC kết hợp cọc neo 
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Có thể sử dụng các cấu kiện lắp ghép đúc sẵn dạng rỗng, bên 
trong được bơm cát vào để tăng trọng lượng và đảm bảo ổn định 
cho thành bể. 

 
Mặt cắt cấu tạo bể sự cố sử dụng kết cấu thành mỏng bằng bê tông cốt sợi đúc sẵn 
Bể BTCT lắp ghép căng cáp dự ứng lực dùng làm bể sự cố có một 

số tính năng ưu việt sau đây: Vật liệu mới, cường độ chịu lực cao, tỷ 
trọng bản thân nhẹ, việc vận chuyển, lắp ghép dễ dàng, tiến độ thi 
công nhanh; Dễ dàng kiểm soát về chất lượng sản phẩm do các cấu 
kiện được sản xuất trong nhà máy; Công nghệ căng cáp dự ứng lực 
cho phép tạo lực liên kết bền vững; Dễ dàng kiểm tra, thay thế, bảo 
dưỡng trong quá trình sử dụng; Có thể dễ dàng lắp ghép các thiết 
bị công nghệ hoặc kết cấu phụ trợ khác (cầu thang, sàn công tác, 
mái che, khung đỡ ống và máy bơm, ...). 

4.5. Bể sự cố làm bằng các vật liệu khác (inox, thép, FRP, HDPE) 
Thích hợp với những công trình có dung tích chứa nước thải 

nhỏ, thời gian thi công nhanh. Sử dụng các mô-đun chế tạo sẵn từ 
nhà máy, vận chuyển đến lắp đặt tại công trường. Sử dụng vật liệu 
như inox, thép sơn chống gỉ, FRP, HDPE cho phép chống ăn mòn, 
bền với thời gian. Bể HDPE thậm chí có thể gấp lại khi di chuyển, có 
thể ghép nhiều mô-đun khi cần tăng dung tích chứa. 
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Bể sự cố chế tạo sẵn bằng vật liệu FRP 
4.6. Trạm bơm nước thải sự cố 
Trạm bơm nước thải sự cố có nhiệm vụ bơm nước thải từ hồ sự 

cố trở về Trạm xử lý nước thải để xử lý lại. 
Máy bơm được chọn theo lưu lượng và cột áp cần thiết, đủ để 

bơm nước từ mực nước thấp nhất trong hồ sự cố trở về Trạm xử lý 
nước thải. Số lượng bơm bao gồm cả bơm công tác và bơm dự 
phòng. Các loại máy bơm thường được sử dụng: bơm khô, trục 
ngang; bơm khô, trục đứng; bơm chìm. Trạm bơm có thể được bố 
trí nằm trong hay nằm ngoài hồ sự cố. Các thiết bị trong trạm bơm 
bao gồm: đường ống và van khóa; thiết bị kiểm soát mực nước; 
đồng hồ đo lưu lượng; tủ điện điều khiển; máy phát điện dự phòng 
(có thể sử dụng máy phát điện của trạm XLNT) để đảm bảo nguồn 
điện liên tục cấp cho trạm bơm; chiếu sáng; thông gió [5]. Cần đảm 
bảo diện tích phục vụ, vận hành, sửa chữa máy.  
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Mặt cắt cấu tạo Trạm bơm tuần hoàn nằm trong hồ sự cố 
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Mặt cắt cấu tạo Trạm bơm tuần hoàn nằm ngoài hồ sự cố 

 
Trạm bơm nước thải tuần hoàn trong cụm hồ kiểm soát sự cố 

 
5. KẾT LUẬN 
Để phòng ngừa, ứng phó sự cố do nước thải công nghiệp, cần 

áp dụng đồng bộ các giải pháp khác nhau. Nguyên tắc quan trọng 
cần tuân thủ trong phòng ngừa, ứng phó sự cố do nước thải tại các 
KCN, cơ sở sản xuất công nghiệp là: phòng bệnh hơn chữa bệnh “an 
toàn là trên hết“. Các nguyên tắc phòng ngừa sự cố cần được tính 
đến ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết, dành diện tích và đầu tư 
nguồn lực thỏa đáng cho các giải pháp này, cũng như xây dựng một 
kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố của cơ sở thật tốt, và thường 
xuyên thực thi, đánh giá, cập nhật, cải tiến kế hoạch này. Cần nhận 
diện đầy đủ rủi ro, từ đó có các giải pháp phòng ngừa và ứng phó 
phù hợp. Bên cạnh các giải pháp công trình, các biện pháp quản lý 
đóng vai trò vô cùng quan trọng. Từ việc đảm bảo chất lượng của 
đồ án quy hoạch, thiết kế, thi công, việc tuân thủ quy trình vận hành 
và bảo dưỡng đúng, đến việc lập kế hoạch và triển khai tập huấn an 
toàn lao động, lập kế hoạch vận hành và bảo dưỡng định kỳ, kế 
hoạch an toàn cháy nổ, an toàn hóa chất, kế hoạch phòng chống 
thiên tai, kế hoạch cải tiến, nâng cấp, đổi mới công nghệ, ứng dụng 
chuyển đổi số trong quản lý vận hành trạm XLNT, … Tối ưu hóa vận 
hành và bảo dưỡng hệ thống vừa giúp cho cơ sở tiết kiệm chi phí 
vận hành, đảm bảo duy trì chất lượng nước thải sau xử lý, đồng thời 
giảm thiểu rủi ro, sự cố có thể xảy ra.  
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TÓM TẮT:  
Đô thị thông minh (ĐTTM) đã và đang là xu thế phát triển đô thị đi 
cùng với sự phát triển vũ bão của cuộc cách mạng KHCN lần thứ 4. 
ĐTTM được kỳ vọng có thể giải quyết các vấn đề thách thức của phát 
triển đô thị hiện nay như ô nhiễm, quá tải hạ tầng đô thị, bất bình 
đẳng, rủi ro và các nguy cơ không báo trước… nhờ vào những ứng 
dụng tiến bộ khoa học vào quá trình phân tích, học hỏi để ra quyết 
định thông minh và xây dựng chiến lược với tầm nhìn phát triển tối 
ưu nhất, phù hợp nhất. Phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam đã được 
định hướng tại Quyết định 950-QĐ/TTg cho giai đoạn từ 2018 đến 
2025 và trong các chính sách quốc gia khác cho giai đoạn đến 2030, 
tầm nhìn đến 2045. Bài viết bàn luận về những kinh nghiệm, con 
đường đi và quan điểm tiếp cận để có thể xây dựng phát triển đô thị 
hướng đến ĐTTM tại Việt Nam.  
Từ khóa: Đô thị thông minh; tiếp cận; lộ trình; phát triển đô thị 
 

ABSTRACT:  
Smart city has been an urban development trend along with the stormy 
development of the 4th scientific and technological revolution. Smart cities 
are expected to be able to solve big challenges of today's urban 
development such as pollution, urban infrastructure overload, social 
inequality, risks and unforeseen risks... thanks to the application of 
scientific advances to the process of analysis, learning for smart decision-
making, smart strategies-building with the most optimal and most 
appropriate development vision. Sustainable smart city development in 
Vietnam has been oriented in the Decision 950-QĐ/TTg for the period from 
2018 to 2025 and also in other national policies for the period to 2030, with 
a vision to 2045. The article discusses the path and approach to be able to 
develop from a normal city to a smart city, helping Vietnamese cities to 
plan a roadmap and a way towards smart city effectively. 
Keywords: Smart city; approaches; roadmap; urban development 

 
1. XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ ĐTTM 
Cho đến nay, khái niệm ĐTTM vẫn còn đang trong quá trình 

tranh luận và chưa có khái niệm chính thức. Tuy vậy, phần lớn đều 
cho rằng “đô thị thông minh” hay “thành phố thông minh”, (ĐTTM) 
là một thuật ngữ được phát triển cùng với sự phát triển của cuộc 
cách mạng khoa học lần thứ 4. Do vậy, ĐTTM hướng tới quá trình 
xây dựng, phát triển, quản lý của một thành phố/đô thị có liên quan 
đến ứng dụng thành quả từ cuộc cách mạng 4.0 này, đó là khả năng 
thu thập, lưu trữ, liên kết liên thông dữ liệu lớn từ các ngành/lĩnh 
vực trong cuộc sống; phân tích, đọc hiểu, học hỏi và ra quyết định 
từ dữ liệu lớn Bigdata, nền tảng công nghệ kỹ thuật số cho phép xây 
dựng mô hình mô phỏng thế giới thật và nền tảng công nghệ AI 
phát triển dựa trên trí thông minh của con người để giúp con người 
hình dung các phương án và hỗ trợ cho quá trình ra quyết định 
chính xác cho các vấn đề, tình huống trong quá trình quy hoạch xây 

dựng, phát triển và quản lý đô thị. Ở một phương diện khái quát 
nhất, ĐTTM được kỳ vọng là xu hướng phát triển có thể cung cấp 
chất lượng cuộc sống cao cho người dân, thúc đẩy kinh tế tăng 
trưởng và bảo vệ môi trường khỏi suy thoái cũng như tạo khả năng 
phát triển bền vững.  

Có hai xu hướng chính để nói về ĐTTM: xu hướng thứ nhất gắn 
ĐTTM với vai trò quan trọng của công nghệ; xu hướng thứ hai gắn 
ĐTTM với những chiến lược phát triển đô thị mang tính toàn diện 
hơn trong đó có sự trợ giúp ít nhiều của nền tảng dữ liệu và công 
nghệ. 

Về xu hướng thứ nhất: Theo đó, ĐTTM có thể được coi là thành 
phố dựa trên các công nghệ thông tin truyền thông ICT và sự tham 
gia sâu của nền tảng công nghệ vào các lĩnh vực quy hoạch cũng 
như các lĩnh vực khác nhau gồm xây dựng, quản lý, phát triển đô thị 
trong đô thị, hay nói cách khác can thiệp sâu vào các vấn đề của đô 
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thị như cơ sở hạ tầng, giáo dục, môi trường, phúc lợi công cộng, an 
toàn và sự tham gia của cộng đồng vào quá trình quy hoạch xây 
dựng quản lý và phát triển đô thị nhằm hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững; Một số chuyên gia khác cho rằng ĐTTM là đô thị 
được xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin giúp kết nối và 
tạo nên một hệ thống hữu cơ tổng thể được kết nối từ nhiều hệ 
thống thành phần với hệ thống trí tuệ nhân tạo. Hệ thống này gồm 
có mạng truyền tin và kết nối các thiết bị đầu cuối bên trong đô thị 
-mạng viễn thông số 4G, 5G (giống như các dây thần kinh của con 
người), hệ thống nhúng thông minh (giống như não bộ), các cảm 
biến/camera thu thập thông tin theo thời gian thực và được lưu trữ 
theo tiêu chuẩn dữ liệu lớn (giống như các chức năng giác quan) và 
phần mềm (giống như tinh thần và nhận thức của con người). Toàn 
bộ hệ thống này khi vận hành trong đô thị sẽ giúp nâng cao chất 
lượng cuộc sống, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền 
thành phố, giảm tiêu thụ năng lượng và giúp quản lý hiệu quả các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, thực tế áp dụng cho thấy, 
hiện nay xu hướng này mới chỉ đang tập trung vào việc cung cấp 
các công nghệ trong một số lĩnh vực để đổi mới, nâng cao chất 
lượng phục vụ dịch vụ đô thị phần ngọn mà chưa hẳn đi sâu vào xây 
dựng, củng cố nền tảng thông minh cho hệ thống hạ tầng, cơ sở vật 
chất thật sự cho đô thị. 

Về xu hướng thứ hai: Xuất phát từ quan điểm đô thị không 
chỉ là nơi cung cấp các không gian vật chất cho cuộc sống của 
con người mà quan trọng hơn đó là một hệ sinh thái nhân văn 
rộng lớn và lâu dài, cung cấp rất nhiều dịch vụ và cơ hội phát 
triển cho cộng đồng. Trước áp lực của quá trình đô thị hóa nhanh 
chóng và dân số ngày càng tăng hiện nay tại các đô thị cần được 
nhìn nhận ở góc độ tổng thể, toàn diện mới có thể giải quyết 
được bài toán phát triển đa nghiệm. Quá trình đô thị hóa đòi hỏi 
phải có những chiến lược mạnh mẽ và quy hoạch đổi mới để hiện 
đại hóa cuộc sống đô thị. Các nhà hoạch định chính sách và 
chính quyền thành phố cần chú trọng đến hoạch định chính 
sách đảm bảo cho mục tiêu dài hạn của đô thị như: cung cấp chất 
lượng cuộc sống tốt, với các dịch vụ mới một cách hiệu quả, đáp 
ứng và bền vững cho một lượng lớn dân cư… Một ĐTTM được 
mô tả như một không gian cho sự chung sống của con người 
thông qua việc sử dụng bền vững các nguồn lực và thiết lập được 
năng lực cho đô thị để đô thị không chỉ trở thành nơi định cư, 
giao lưu kinh tế và phát triển văn hóa xã hội và còn có khả năng 
hiểu và giải quyết các vấn đề quan trọng. 

Hiện nay, thuật ngữ thành phố/ĐTTM được coi là một khái niệm 
bao gồm nhiều khái niệm phụ khác nhau như môi trường thông 
minh bền vững, công nghệ thông minh, năng lượng thông minh, 
giao thông thông minh, di chuyển thông minh và chính phủ thông 
minh. Thậm chí: nhiều nghiên cứu đã sử dụng ĐTTM, ĐTTM bền 
vững v.v. thay thế cho nhau.  

 Dù có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với thuật 
ngữ ĐTTM, cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc áp 
dụng công nghệ thông tin truyền thông và thành quả từ cuộc cách 
mạng KHCN lần thứ 4 để xây dựng quản lý phát triển đô thị theo 
một cách thức khác biệt hơn, tối ưu và với nhiều kỳ vọng để giải 
quyết các vấn đề mà đô thị hiện nay đang gặp phải như ách tắc giao 
thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt, bất bình đẳng xã hội, rủi ro 
thiên tai, dịch bệnh và những rủi ro khác…  

ĐTTM cũng được cho là phải tôn trọng ba trụ cột gồm: i) tính 
bền vững dựa trên cải thiện các mối quan hệ trong đô thị (với vai trò 
là môi trường) và phát triển nền kinh tế xanh; ii) Sự thông minh dựa 
trên khả năng nhận thức cao và quản trị hiệu quả; iii) Tính toàn diện, 
bao trùm (inclusive) thông qua thúc đẩy việc làm, nền kinh tế mang 
lại sự gắn kết xã hội và lãnh thổ. 

Có thể nói, quá trình chuyển đổi theo hướng ĐTTM sẽ là một 
quá trình chuyển đổi theo cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Sự chuyển 
đổi không chỉ là ở phương thức cung cấp hạ tầng, dịch vụ/tiện ích 
cho đô thị thông qua sử dụng công nghệ và tiến bộ khoa học, mà 
còn ở phương thức chủ động chuyển đổi làm thay đổi lối lối sống 
cộng đồng và thay đổi tư duy, sự hợp tác giữa các đối tác trong 
thành phố để cùng tham gia vào quá trình quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển đô thị, để hướng đến một thành phố/đô thị tối 
ưu về sử dụng đất, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, tiết kiệm năng 
lượng, là thành phố/đô thị cho tất cả mọi người, đạt được mục tiêu 
“chiến thắng dành cho tất cả mọi người” thay vì một thành phố 
được thiết kế, vận hành có thiên vị cho một số nhóm cộng đồng 
nhất định và có thể đẩy ra ngoài những nhóm yếu thế theo phương 
thức “người chiến thắng mới dành tất cả”. 

 
2. NHỮNG DẠNG THỨC CỦA ĐTTM  
Mặc dù như trên đã đề cập, đến nay, thành phố/ĐTTM chưa có 

khái niệm chính thức, nhưng ít nhất đã có một sự đồng thuận chung 
trên toàn thế giới về thành phố/ĐTTM là một xu hướng phát triển 
đô thị đi cùng và gắn với việc áp dụng/tận dụng thành quả của cuộc 
cách mạng KHCN lần thứ 4 ít hoặc nhiều. Các quốc gia/ thành 
phố/đô thị trên thế giới đã phát triển ý tưởng “thông minh” theo các 
cách thức khác nhau để phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế 
chính trị xã hội của địa phương, năng lực công nghệ cũng như nhu 
cầu, tiềm lực thực tế.  

a) Một số mô hình thành phố/ĐTTM 
ĐTTM được phát triển thành các dạng thức thành phố khác 

nhau tùy theo năng lực và mục tiêu của các đô thị áp dụng như 
thành phố thông tin (information city), thành phố kỹ thuật số 
(digital city), thành phố phổ biến (uniqitous city), thành phố không 
dây (wireless city), đô thị thông minh (smart city) và thậm chí đô thị 
thông minh cũng liên kết đến cả khái niệm thành phố bền vững. 

- Thành phố Kỹ thuật số: là một thành phố mà mọi vật được kết 
nối với mạng chung và được trang bị các nền tảng công nghệ để 
quản lý thông tin và truyền thông từ đó kích hoạt kết nối vạn vật 
trong đô thị (Internet of Things). Các nền tảng này cũng cho phép 
xử lý một lượng lớn dữ liệu và thông tin, cung cấp các dịch vụ mới 
cho người dân thành phố cũng như chức năng mới trong việc quản 
lý môi trường đô thị. Do vậy, số hóa là yếu tố then chốt trong thành 
phố này bởi nó cho phép phát triển liên thông, truyền thống, phân 
tích dữ liệu tối ưu, đặc biệt có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ 
quyết định liên quan đến phát triển mô hình vận chuyển (giao 
thông, di chuyển…) và hậu cần đô thị mới, chẳng hạn như di chuyển 
bằng điện và chia sẻ xe hơi. Số hóa cũng tạo điều kiện cho việc áp 
dụng các công nghệ thúc đẩy chu trình tuần hoàn, tái tạo và an toàn 
mới. Nó cũng thúc đẩy sự ra đời của các hệ thống chống chịu phức 
tạp của đô thị, như thích ứng, ứng phó với các hiện tượng khí hậu 
cực đoan và các rủi  ro không báo trước của thành phố/đô thị.  

- Thành phố phổ biến (hoặc Ubiquitous cities hoặc U-cities): là 
thành phố có khả năng cung cấp và tiếp nhận các dịch vụ công và 
tư nhân bằng cách sử dụng bất kỳ thiết bị công nghệ thông tin nào 
ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Cơ sở hạ tầng của thành phố U-
infrastructure là một thành phần quan trọng thành phố 'phổ biến' 
và có tác động mạnh mẽ đến sự xuất hiện của một mô hình mới cho 
quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng đô thị bền vững về mặt sinh 
thái, cởi mở và có lợi thế về công nghệ. 

 b) Tiêu chí và khung đánh giá để xây dựng ĐTTM  
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng ĐTTM bao gồm nhiều thành 

phần hoặc nhiều chiều, cạnh thông minh - ở đó có sự tích hợp các 
khía cạnh của đô thị như giao thông, chăm sóc sức khỏe, điện, giáo 
dục, tiện ích, thực phẩm, tòa nhà, nước và an toàn để kiến tạo nên 
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một ĐTTM. Và tất cả các chiều cạnh/lĩnh vực phải hoạt động đồng 
thời, không thể chỉ căn cứ vào một khía cạnh. Theo đó, ĐTTM được 
tách thành nhiều lĩnh vực và các đô thị xây dựng chỉ số thông minh 
cho từng khía cạnh/lĩnh vực theo nhu cầu, năng lực phát triển đô thị 
tương ứng. Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu khác cho rằng có 
thể lựa chọn các chiều cạnh khác nhau để xây dựng ĐTTM phù hợp 
với năng lực và nhu cầu của địa phương. Dù là lựa chọn tập trung 
vào một hay cùng một lúc thực hiện nhiều lĩnh vực thông minh, việc 
xây dựng các tiêu chí hay chỉ số đánh giá thông minh cũng được các 
quốc gia, đô thị quan tâm để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 
chuyển đổi từ đô thị thông thường sang ĐTTM, đặc biệt phục vụ cho 
công tác quy hoạch, xây dựng quản lý phát triển ĐTTM.  

Giffinger xác định 6 đặc điểm của ĐTTM, là nền kinh tế thông 
minh, môi trường thông minh, quản trị thông minh, cuộc sống 
thông minh, di chuyển thông minh (Hình 1). Dựa trên 6 khía cạnh 
thông minh cơ sở, các nghiên cứu khác phát triển cụ thể hơn các chỉ 
tiêu thông minh, ví dụ đối với cuộc sống thông minh là sức khỏe, sự 
an toàn, văn hóa sống động và hạnh phúc; đối với di chuyển thông 
minh là sự lồng ghép công nghệ thông tin truyền thông ICT vào các 
hoạt động liên quan đến vận chuyển trong đô thị, lựa chọn giao 
thông ưu tiên không phát thải và không động cơ gây phát thải, tiếp 
cận phương tiện giao thông đa phương thức; đối với con người 
thông minh là các nội dung về khả năng nắm bắt sự sáng tạo, một 
xã hội công bằng cho mọi người, giáo dục theo phương thức của 
thế kỷ 21; đối với kinh tế thông minh là hợp tác doanh nghiệp và đổi 
mới, năng suất, kết nối liên kết địa phương và toàn cầu; đối với môi 
trường thông minh là công trình xanh, năng lượng xanh, quy hoạch 
đô thị xanh; đối với quản trị thông minh là chính phủ điện tử và ICT, 
Dữ liệu mở và minh bạch, tạo điều kiện chính sách cung và cầu 
(Hình2).  

Một số nghiên cứu khác đề xuất 06 khía cạnh nâng cao của công 
nghệ thông tin trong ĐTTM, được sửa đổi từ quan điểm tích hợp và 
tổng thể, đặc biệt tập trung vào các khía cạnh con người (khả năng 
phát triển tri thức và hợp tác) và khả năng cung cấp cuộc sống 
thông minh. IESE Cities đã xác định mười thông số để đánh giá mức 
độ thông minh của các thành phố, là: kinh tế của thành phố, nguồn 
nhân lực của thành phố, mối quan hệ quốc tế của thành phố, 
phương tiện giao thông trong thành phố và với các thành phố kết 
nối, điều kiện môi trường, công nghệ tiên tiến, quy hoạch đô thị, 
quản trị, sự tương tác của người dân và cơ sở hạ tầng (Hình 2).  

International Business Machines (IBM) cho rằng có 3 trụ cột cần 
quan tâm trong ĐTTM: Con người, cơ sở hạ tầng và hoạt động. Theo 
đó, ba dịch vụ đã được xác định, đó là: dịch vụ xã hội (bao gồm giáo 
dục, chăm sóc sức khỏe và các chương trình xã hội của người dân); 
dịch vụ cơ sở hạ tầng (bao gồm năng lượng, nước và giao thông vận 
tải) và iii) quy hoạch và quản lý (bao gồm tất cả các lĩnh vực quản trị 
thành phố, an toàn công cộng, quy hoạch đô thị và quản lý tài 
nguyên thiên nhiên)  

 

 

Hình 1: Các nhóm tiêu chí của ĐTTM (6 lĩnh vực thông minh (Giffinger et al., 2007) và 
10 lĩnh vực thông minh (IESE). Nguồn: Giffinger, 2007, IESE 

 
Hình 2: Các nhóm tiêu chí và các nội dung cụ thể liên quan đến ĐTTM.  Nguồn: Giffinger, 

2007, Boyd Cohen 2012 
c) Lộ trình và mức độ trưởng thành của ĐTTM 
Hiện nay, sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và các 

nền tảng công nghệ khác đang thúc đẩy xu hướng phát triển ĐTTM 
khắp nơi trên thế giới. Xu hướng này đang được tổ chức, thực hiện 
theo các cách thức khác nhau thậm chí có nơi xu hướng này mạnh 
mẽ đến nỗi trở thành một phong trào tự phát bị điều khiển bởi các 
công ty công nghệ và tập trung quá mức vào việc áp dụng tràn lan 
công nghệ trong thành phố mà  xa rời các nền tảng và mục tiêu của 
ĐTTM. Để có thể xác định được lộ trình phát triển ĐTTM, việc nghiên 
cứu, tham khảo về lộ trình, cấp độ thông minh cần thiết thực hiện.  

Có nhiều mức độ trưởng thành của ĐTTM và các giai đoạn 
thông minh khác nhau của đô thị. 5 cấp độ trưởng thành của thành 
phố/ĐTTM được giới thiệu gồm: (1) thử nghiệm đặc biệt- ad hoc, (2) 
sáng kiến - initiative, (3) phân tán - scattered, (4) tích hợp/lồng ghép- 
integrative và (5) thông minh - smart. Hình dưới đây mô tả 5 cấp độ 
này, trong đó cấp độ 1-2: Có những sáng kiến về ĐTTM, nhưng chủ 
yếu từ Chính phủ; Cấp độ 2-3: Sáng kiến về ĐTTM đã có sự liên quan 
đến nhiều đối tác (Chính phủ - tổ chức phi chính phủ), tuy nhiên 
không được tích hợp; Cấp độ 3-4: Hợp tác nhiều đối tác trong giải 
pháp ĐTTM, thành lập Diễn đàn hợp tác để phát triển ĐTTM, các kế 
hoạch hành động thực hiện có sự lồng ghép nội dung thông minh; 
Cấp độ 4-5: Giám sát, đánh giá và tiếp tục phát triển ĐTTM. Theo các 
cấp độ, sự tham gia của đối tác, cộng đồng được tăng lên trong phát 
triển ĐTTM. Các giai đoạn sau của cấp độ ĐTTM được gia tăng do sự 
thuận lợi về hạ tầng công nghệ, sự tham gia của các đối tác, cộng 
đồng, các nền tảng của đô thị (quy hoạch, hạ tầng, các lĩnh vực khác) 
vững chắc hơn và có vững chắc từ kết quả tăng trưởng của kinh tế 
dựa vào nền tảng thông minh (Hình 3) 

 
Hình 3: Các cấp độ trưởng thành của ĐTTM. Nguồn: Suhono, et al., 2015 
Ở một nghiên cứu khác, Cohen cho rằng các đô thị đều phát trải 

qua 03 giai đoạn phát triển ĐTTM. Giai đoạn 1 (được đặt tên là làn 
sóng đầu tiên - ĐTTM 1.0): được đặc trưng bởi các dự án do các nhà 
cung cấp công nghệ cung cấp cho các nhà quản lý thành phố - 
những người không được chuẩn bị đầy đủ để hiểu tất cả các tác 
động của các giải pháp công nghệ đối với thành phố hoặc chất 
lượng cuộc sống của người dân; Giai đoạn 2 (Làn sóng thứ hai, ĐTTM 
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2.0), được đánh dấu bởi sự phát triển các sáng kiến về đô thị - các thị 
trưởng và nhà quản lý sáng tạo lúc này đã nhận thấy tiềm năng của 
công nghệ và có thể xác định các dự án tập trung vào các giải pháp 
công nghệ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trong thành phố. 
Chúng ta đang ở giai đoạn này khi cả người dân và nhà quản lý đã 
có thể tiếp cận công nghệ và thành quả của nó và muốn các thành 
phố của mình có thể chuyển hóa để đối mặt với các vấn đề đô thị 
ngày càng trở nên phức tạp như ô nhiễm, quá tải hạ tầng, các nguy 
cơ, rủi ro không báo trước….; Giai đoạn 3 (làn sóng thứ ba, ĐTTM 
3.0), yếu tố khác biệt trong giai đoạn này là việc người dân là những 
người tham gia tích cực vào quá trình này để cùng xây dựng nên đô 
thị của mình, hướng đến sự hiệu quả trong hoạt động đô thị và dành 
nhiều không gian phát triển hơn cho thế hệ mai sau. Nhiều thành 
phố/đô thị trên thế giới đã bắt đầu giai đoạn đồng hợp tác, đồng 
xây dựng thành phố theo hướng thông minh: Cohen đề cập đến 
thành phố Vancouver, Canada, nơi có sự tham gia của 30.000 người 
trong việc đồng lập Kế hoạch hành động Vancouver là Thành phố 
xanh nhất 2020; và thành phố Vienna, Áo, nơi bao gồm các công 
dân là nhà đầu tư vào các nhà máy điện mặt trời cùng cộng tác để 
đạt được mục tiêu năng lượng tái tạo vào năm 2050 một yếu tố 
quan trọng của ĐTTM. Sự thông minh của đô thị dần mang tính đặc 
thù, và không có giải pháp duy nhất cho tất cả, vì mỗi đô thị là duy 
nhất về văn hóa, kinh tế, chính trị, lãnh thổ. 

d) Kinh nghiệm tiếp cận chuyển đổi theo hướng ĐTTM tại một 
số quốc gia trên thế giới 

Nhiều quốc gia, đô thị trên thế giới đã có những hướng tiếp cận 
khác nhau nhằm chuyển đổi theo hướng ĐTTM.  

- Chiến lược quốc gia về ĐTTM của Úc (Smart Cities Plan) được 
công bố năm 2016 bao gồm ba trụ cột: đầu tư thông minh (ưu tiên 
các dự án đáp ứng những mục tiêu kinh tế như khả năng tiếp cận, 
việc làm, nhà ở giá rẻ và môi trường lành mạnh), chính sách thông 
minh (cho phép đầu tư công và đầu tư tư nhân ở các trung tâm kinh 
tế trọng điểm) và công nghệ thông minh (tận dụng những thành 
tựu công nghệ mới để quy hoạch, vận hành các thành phố và thúc 
đẩy tăng trưởng. Tận dụng tối đa những ưu thế của dữ liệu mở theo 
thời gian thực. Thúc đẩy sử dụng những công nghệ hiệu quả về 
năng lượng). Chiến lược quốc gia về ĐTTM không chỉ cho các thành 
phố lớn hay các khu thương mại trung tâm (CBD) mà được áp dụng 
cho tất cả các đô thị với quy mô khác nhau ở mọi nơi trên đất nước 
Úc. Có thể nói, chiến lược này tạo ra nền tảng cho việc tiếp tục cải 
cách hợp tác hành động cho các đô thị hướng đến thông minh. 

- Chiến lược quốc gia về đô thị thông minh của Hà Lan được công 
bố đầu năm 2017 xây dựng trên cơ sở những “thử nghiệm” thành công 
tại các đô thị lớn như Amsterdam, Eindhoven… và là kết quả làm việc 
của 140 đại diện các đô thị, công ty và các nhà khoa học. Chiến lược 
được xây dựng trong bối cảnh các đô thị của Hà Lan đang mở rộng gây 
nên áp lực đối với các tiện ích đô thị và hê thống cơ sở hạ tầng công 
cộng. Việc đầu tư vào công nghệ thông minh là cần thiết để đáp ứng 
những thách thức xã hội đang ngày càng gia tăng cũng như là tiềm 
năng để cải thiện phát triển kinh tế của các đô thị. Chiến lược quốc gia 
về đô thị thông minh của Hà Lan đã vạch ra bước khởi đầu của một quá 
trình chuyển đổi tập thể bằng cách mô tả quá trình tạo ra các dự án. 
Trọng tâm của Chiến lược là: i) Các hình thức hợp tác mới giữa ba nhà 
(Triple Helix: trường đại học nghiên cứu - cơ sở sản xuất công nghiệp - 
Chính phủ) và bốn nhà (Quadruple Helix: trường đại học nghiên cứu - 
cơ sở sản xuất công nghiệp - Chính phủ - Cơ quan truyền thông), với sự 
giao thoa của các lĩnh vực khác nhau (năng lượng, di động, vv); ii) Điều 
kiện tiên quyết và nguồn lực cần thiết để đạt được sự đổi mới trong các 
lĩnh vực đó. Điểm nhấn của Chiến lược này không chỉ là công nghệ 
thông tin mà còn là các mô hình hợp tác giữa các “nhà” để thu hút 
nguồn lực và khuyến khích sự sáng tạo, đồng thời phát huy tối đa tiềm 

năng của các thành phố để phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh 
tranh. 

- Chính quyền các cấp ở Trung Quốc đều ưu tiên xây dựng 
ĐTTM. Các gói dự án thí điểm ĐTTM ở Trung Quốc bắt đầu từ năm 
2012 đến 2015 với sự chủ trì của 3 Bộ là: Bộ Phát triển Nhà ở, Đô thị 
và Nông thôn (MOHURD), Bộ Công nghiệp công nghệ thông tin 
(MIIT), Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST). Từ năm 2014, Ủy ban Phát 
triển và Cải cách Quốc gia (NDRC) bắt đầu tham gia hướng dẫn và 
thực hiện các dự án thí điểm ĐTTM.  Chính phủ Trung Quốc định 
nghĩa khái niệm ĐTTM là “khái niệm và mô hình mới ứng dụng công 
nghệ thông tin thế hệ mới như Internet vạn vật, điện toán đám mây, 
dữ liệu lớn để thúc đẩy thông minh hóa các lĩnh vực quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và dịch vụ cho đô thị”. Cách tiếp cận trong xây dựng 
chính sách đô thị thông minh ở Trung Quốc chủ yếu là từ trên xuống 
(top-down) với sự tham gia của nhiều cơ quan Bộ ngành Trung 
ương. Đây là sự khác biệt so với cách tiếp cận phần lớn từ dưới lên 
(bottom-up) ở các nước Châu Âu, nơi mà các sáng kiến đóng góp 
xây dựng ĐTTM chủ yếu xuất phát từ cộng đồng ở địa phương. Về 
cơ bản Trung Quốc xây dựng 4 loại văn bản chính sách về ĐTTM. 
Thứ nhất, các kế hoạch và chính sách cụ thể cho ĐTTM bao gồm các 
kế hoạch dài hạn, cơ chế xây dựng, hướng dẫn và phương pháp 
quản lý dự án. Thứ hai, chính sách về ĐTTM được tích hợp trong các 
kế hoạch tổng thể của Chính phủ trong nền kinh tế quốc gia và phát 
triển thông tin xã hội. Kế hoạch Đô thị hóa quốc gia kiểu mới giai 
đoạn 2014-2020 mô tả các định hướng về ĐTTM với 6 mục tiêu cụ 
thể: mạng băng thông rộng, quản lý công nghệ thông tin, hạ tầng 
thông minh, dịch vụ công thuận tiện, công nghiệp hiện đại, quản trị 
tốt. Thứ ba, chính sách về những chủ đề cụ thể như “thông tin đô 
thị” hay “đô thị số hóa” tương đồng với các mục tiêu của đô thị 
thông minh. Thứ tư, các dự án thử nghiệm phát triển ĐTTM hoặc hạ 
tầng có liên quan được một số cơ quan Bộ cấp kinh phí.  

- Chương trình “Sứ mệnh ĐTTM” - Smart Cities Mission (SCM) của 
Ấn Độ là sáng kiến quốc gia của Bộ Phát triển Đô thị để xây dựng 
nền tảng cho 100 thành phố thông minh (từ năm 2015-2016 đến 
năm 2019-2020). Mục đích của SCM là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân bằng cách cho 
phép sự phát triển của địa phương với ba thành phần: (a) Phát triển 
dựa vào địa điểm - hướng tới chuyển đổi các khu vực hiện tại, bao 
gồm cả các khu nhà ổ chuột, thành các khu vực được quy hoạch tốt 
hơn thông qua việc khôi phục và phát triển lại, nhờ đó nâng cao 
chất lượng sống của cả thành phố; (b) Các dự án xanh sẽ phát triển 
các khu vực mới xung quanh thành phố để đáp ứng nhu cầu nhà ở 
của dân cư đang tăng lên ở các khu vực đô thị; và (c) Phát triển các 
thành phố theo hướng áp dụng các giải pháp thông minh một cách 
chọn lọc vào cơ sở hạ tầng hiện có của thành phố.  

Trong chương trình phát triển 100 “Đô thị thông minh” tại Ấn 
Độ, trên quan điểm “Đô thị thông minh” để kích thích cơ hội việc 
làm và các hoạt động kinh tế, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc 
sống đô thị, kết hợp lý tưởng giữa phát triển bền vững và nâng cao 
sức cạnh tranh, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định tập trung vào 08 
lĩnh vực với 02 kịch bản tầm nhìn được gợi ý theo các mức độ chuyển 
đổi thông minh giúp các đô thị căn cứ trên đặc điểm đặc thù của địa 
phương để cân nhắc, thiết lập lộ trình, nguồn lực phù hợp. Tám lĩnh 
vực là: sử dụng đất và quan tâm đến mật độ xây dựng hợp lý, hệ sinh 
thái và đa dạng sinh học, năng lượng, kinh tế và doanh nghiệp, tòa 
nhà và nhà ở, giao thông, nước và vệ sinh, quản lý chất thải rắn. 02 
kịch bản gồm kịch bản chuyển đổi tăng trưởng hiệu quả và kịch bản 
hướng tới tăng trưởng xanh (lần lượt tương ứng với giai đoạn 1 và 2 
của phát triển thông minh).  

Với lĩnh vực quy hoạch và sử dụng đất, kịch bản cho tầm nhìn tăng 
trưởng xanh hiệu quả: là một thành phố sôi động và đáng sống có 
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sử dụng đất hạn chế tối đa xung đột giữa không gian xanh và các 
khu vực xây dựng, nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu xã hội của cộng 
đồng. Các nguyên tắc quy hoạch tổng thể được thể chế hóa để giảm 
thiểu sự tràn lan của đô thị và hướng dẫn sự phát triển vùng ven đô 
thị mong muốn, giữ lại các khu truyền thống và các khu bảo tồn 
khác. Mật độ cao được khuyến khích thông qua việc tăng chỉ số diện 
tích sàn ở tất cả các khu vực có đất được chuyển đổi thành không 
gian mở dành cho cộng đồng. Với kịch bản tầm nhìn về chuyển đổi 
sang tăng trưởng xanh: là hướng đến một thành phố nhỏ gọn với 
thời gian di chuyển giảm và sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên 
địa phương, với việc sử dụng đất được phân bổ không ảnh hưởng 
đến sử dụng của các thế hệ tương lai. Phương pháp tiếp cận sử dụng 
đất hỗn hợp theo TOD  (Transit-oriented development ) để loại bỏ 
sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Quy hoạch tổng thể được 
bắt buộc sửa đổi 3 năm một lần với tất cả các bản đồ có sẵn trên nền 
tảng thông tin địa lý GIS (GIS platform), không khuyến khích phát 
triển các khu nhà thấp tầng dọc theo các hành lang giao thông và 
giảm sự tràn lan đô thị. Không gian xanh đô thị và rừng được gìn giữ 
để bảo vệ đa dạng sinh học địa phương. Chính sách kinh tế xanh 
định hướng nền kinh tế của thành phố. 

Với lĩnh vực nhà ở, kịch bản tầm nhìn tăng trưởng xanh hiệu quả 
là hướng đến một thành phố không có khu nhà ổ chuột nhờ vào khả 
năng cung cấp nguồn nhà ở dồi dào và được quy hoạch tốt, được 
đặc trưng bởi hiệu quả năng lượng và tài nguyên, giảm thiểu chất 
thải và ngăn ngừa ô nhiễm. Chính quyền địa phương ban hành được 
các quy định và quy trình hiệu quả đối với quá trình liên quan đến 
phê duyệt, cấp phép xây dựng, cung cấp cơ sở hạ tầng cho mọi 
người dân đều có quyền truy cập vào các dịch vụ cơ bản. Các luật 
được sửa đổi để khuyến khích các công trình xanh, thúc đẩy tái chế 
nước thải, sử dụng năng lượng tái tạo, v.v; Với kịch bản tầm nhìn 
tăng trưởng xanh chuyển đổi: Một thành phố có đầy đủ nguồn cung 
nhà ở chất lượng cao với bảo đảm quyền sử dụng cho tất cả người 
dùng và nhóm thu nhập, được xây dựng trên các nguyên tắc thiết 
kế bền vững, trong đó tác động của một tòa nhà lên môi trường sẽ 
giảm thiểu trong suốt thời gian tồn tại của nó. Thành phố bố trí các 
đơn vị nhà ở hợp lý về mặt không gian để giảm nhu cầu đi lại và 
tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ cơ bản như cấp thoát nước, 
y tế, giao thông, giáo dục và sinh kế bền vững. 

Với vấn đề giao thông, kịch bản cho tầm nhìn tăng trưởng xanh 
hiệu quả là một thành phố có hệ thống giao thông công cộng chính 
thức và đáng tin cậy bao phủ toàn bộ thành phố thông qua một 
mạng lưới phân cấp tuyến đường mà không cần chỉ phụ thuộc vào 
phương tiện giao thông cá nhân; Chính sách đậu xe và định mức 
phát thải gắn với quyền sở hữu đối với tất cả các phương tiện giao 
thông giúp thúc đẩy các phương tiện phát thải thấp trong thành 
phố. Kịch bản cho tầm nhìn về chuyển đổi sang Tăng trưởng Xanh: 
Một thành phố có chính sách phát triển theo định hướng giao thông 
khuyến khích sử dụng đất hỗn hợp và hạn chế di chuyển dễ gây 
phát thải. Có kế hoạch vận tải đa phương thức trên toàn thành phố. 
Các chính sách về bãi đậu xe được thực thi tốt và quy định mức phát 
thải gắn với quyền sở hữu đối với tất cả các phương tiện giao thông 
thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện phát thải thấp trong thành 
phố và hạn chế giao thông di chuyển nhanh trong một số khu vực 
nhất định. 

 
3. ĐỊNH HƯỚNG ĐTTM TẠI VIỆT NAM VÀ QUAN ĐIỂM TIẾP 

CẬN  PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG ĐTTM 
Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/ 08/ 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về  phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, 
tầm nhìn đến 2030 (Quyết định 950) đã khẳng định 3 trụ cột của 
phát triển ĐTTM phù hợp với Việt Nam là quy hoạch đô thị thông 

minh, cung cấp tiện ích ĐTTM và quản lý đô thị thông minh. Nghị 
quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch 
xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững Việt Nam đến năm 
2030 tầm nhìn đến 2045 cũng chỉ ra mô hình phát triển đô thị cho 
hệ thống đô thị Việt Nam trong đó nhấn mạnh mô hình đô thị thông 
minh, đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. 

Như vậy, dựa trên khái niệm về đô thị thông minh, các nền tảng 
cần có của một thành phố, và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông 
minh dựa trên các lĩnh vực và các nhóm tiêu chí cơ bản, và định 
hướng quốc gia có thể thấy rằng quá trình chuyển đổi và phát triển 
ĐTTM tại Việt Nam có thể tiếp cận theo 3 hướng sau: 

(1) Đô thị cần xây dựng mô hình phát triển đô thị với cơ sở hạ 
tầng (cơ sở vật chất) ĐTTM hiệu quả (gồm sử dụng đất, bố trí chức 
năng trong đô thị tối ưu, hiệu quả, tiết kiệm đất đai, bảo vệ môi 
trường và hệ sinh thái) 

Mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng cốt lõi của đô thị cần tập trung 
vào nhà ở đầy đủ, cung cấp nước /năng lượng, cơ sở vệ sinh phù 
hợp, tái chế chất thải, di chuyển hiệu quả, giao thông đa phương 
thức, kết nối viễn thông, truyền thông được nối mạng, sự an toàn 
của công dân đặc biệt là đối với trẻ em, phụ nữ và những người yếu 
thế. Muốn vậy, Chính phủ, chính quyền địa phương cần thiết lập kế 
hoạch và thiết kế chính sách trong đó tập trung vào một số lĩnh vực 
như: quy hoạch tổng thể sử dụng đất; cơ chế thúc đẩy sự hợp tác 
giữa các cấp chính quyền liên vùng, nội vùng và trong đô thị; kế 
hoạch tái phát triển các khu ổ chuột, khu nhà ở phi chính thức; gia 
tăng năng lực nhà ở và giao thông trong đô thị;  quan tâm đến các 
không gian công cộng như không gian xanh công cộng, công viên, 
thư viện.. của đô thị (hạ tầng không gian xanh); xây dựng thể chế 
hiệu quả để giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động xây dựng, 
giao thông, phát triển kinh tế đô thị… Công tác quy hoạch ĐTTM 
cần được đặt làm trọng tâm nền tảng để đảm bảo tổ chức mô hình 
phát triển đô thị theo hướng thông minh, hợp lý về chức năng, sử 
dụng hợp lý nguồn lực đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường và 
thiết lập hệ sinh thái đô thị theo hướng bền vững. 

(2) Đô thị có thể cung cấp dịch vụ đô thị tốt hơn trên cơ sở áp 
dụng nền tảng kỹ thuật và công nghệ. Việc cung cấp các dịch vụ đô 
thị chuyển đổi từ cung cấp dịch vụ một chiều (nhà nước sang cho 
người dùng) thành cung cấp dịch vụ có sự tham gia từ cộng đồng, 
các đối tác (nhờ vào quá trình đồng cộng tác, cung cấp dữ liệu, chia 
sẻ dữ liệu, sử dụng dữ liệu (dữ liệu thô, dữ liệu không gian, dữ liệu 
theo thời gian thực) để cùng hoàn thiện chu trình cung cấp dịch vụ 
đô thị theo phương thức hợp tác 

Theo đó, đô thị cần phát triển một số chính sách như: i) chính 
sách huy động, khuyến khích sự tham gia của người dân trong cung 
cấp, chia sẻ dữ liệu, sử dụng công nghệ để tạo điều kiện cùng hợp 
tác trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị. Công 
dân cần tham gia sâu vào các sáng kiến và quản trị đô thị, và góp 
phần phổ biến các thiết bị thông minh và chia sẻ Internet, và tạo ra 
thông tin. Trong việc thực hiện các dự án ĐTTM, người dân cần được 
coi là những người ra quyết định quan trọng, với các ưu tiên của họ 
đối với các chiến lược và mục tiêu được hiểu là liên quan đến các 
nhu cầu và thách thức trong thành phố của họ; chính phủ nên hỗ 
trợ các sáng kiến và quản trị của họ. Cơ chế tham gia cộng đồng cần 
hướng đến: Sự tham gia của cộng đồng vào một số quyết định phát 
triển đô thị; Bình đẳng về sự tham gia của mọi công dân; Sự tham 
gia của nhiều bên liên quan và cộng đồng trong việc thực hiện 
chính sách và đánh giá chính sách ; ii) Chính sách về xây dựng dữ 
liệu đô thị: ĐTTM dựa trên dữ liệu. ĐTTM không chỉ là một công 
nghệ mà còn là một mạng lưới dựa trên cơ sở hạ tầng được thu thập, 
phân tích, quan trọng hóa và sử dụng để hiện thực hóa sự thông 
minh trong các lĩnh vực đô thị do vậy xây dựng dữ liệu cho ĐTTM 
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cần quan tâm đến dữ liệu đô thị như về đất đai, cây xanh, dân số, 
tòa nhà, khu vực xử lý rác thải, năng lượng, đường giao thông chính, 
năng lực giao thông...; iii) Chính sách để xây dựng hạ tầng số của đô 
thị. Đối với hạ tầng phần cứng cần quan tâm triển khai các mạng 
băng thông rộng và các trung tâm mạng di động; Tăng phạm vi phủ 
sóng mạng và kết nối không dây; Đối với hạ tầng mềm cần xây dựng 
cơ sở hạ tầng dùng chung làm giảm chi phí dịch vụ, phát triển mô 
hình định giá năng động, dựa trên nhu cầu để tác động đến hành vi 
và việc sử dụng dịch vụ của người dân, phát triển các giao diện 
người dùng thích ứng và hữu hình cho các dịch vụ khác nhau; iii) 
Xây dựng trung tâm dữ liệu để lưu trữ, tích hợp, phân tích thông tin 
chi tiết và hiểu các hoạt động của các thành phố, như mạng lưới xe 
buýt / xe lửa / giao thông công cộng dựa trên phân tích dữ liệu về 
các luồng giao thông phổ biến nhất bao gồm nút giao thông…; iv) 
Lắp đặt hệ thống cảm biến gồm các camera an ninh và cảm biến đo 
độ ô nhiễm không khí, phát hiện các phương tiện vi phạm quy tắc, 
thu thập dữ liệu môi trường và các lĩnh vực đô thị khác. 

Trên cơ sở nền tảng này, một số lĩnh vực cần được xây dựng 
chính sách cơ chế, đầu tư phát triển chủ yếu để chuyển đổi cách 
cung cấp và sử dụng dịch vụ đô thị. Ví dụ đối với giao thông: Tăng 
làn đường dành cho xe đạp trong thành phố; Thiết kế mạng xe buýt 
dựa trên phân tích dữ liệu của các luồng giao thông phổ biến nhất 
bao gồm cả các nút giao nhau; Dự báo lưu lượng và thông tin định 
tuyến lại; Ứng dụng hướng dẫn làn đường lái xe; Chia sẻ đi xe, chia 
sẻ xe hơi năng động, xe hơi và xe đạp cơ sở cho thuê… 

(3) Thành phố/đô thị được quản lý phát triển theo một phương 
thức mới: Chuyển từ quản lý phát triển đô thị một chiều (tuyến tính) 
sang quản lý phát triển đô thị đồng hợp tác giữa các đối tác (nhà 
nước, người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, trường học…). Quá 
trình quản lý phát triển đô thị được sự hỗ trợ của hệ thống thông 
tin, công nghệ. 

Bên cạnh việc tập trung xây dựng nền tảng của ĐTTM, các đô thị 
cần xác định lộ trình thực hiện hiệu quả. Tại Quyết định 950/QĐ-TTg, 
lộ trình cho hệ thống ĐTTM của Việt Nam được xác định gồm 03 giai 
đoạn theo nguyên tắc đi từ thí điểm điển hình quy mô nhỏ, đến thí 
điểm trong vùng và nhân rộng thành mạng lưới ĐTTM trên toàn 
quốc. Các đô thị căn cứ trên lộ trình chung, xem xét đặc thù, năng 
lực, đánh giá mức độ trưởng thành về áp dụng công nghệ, quản lý 
và nguồn lực để định hướng lộ trình phát triển phù hợp. Có thể áp 
dụng trên các quy mô từ nhỏ đến lớn hơn,  ví dụ từ quy mô của các 
ngôi nhà thông mình, đến sáng kiến thông minh ở một số phạm 
vi/lĩnh vực/khu vực cụ thể, đến khu đô thị thông minh, khu vực phát 
triển ĐTTM và đến toàn đô thị thông minh. Với mỗi quy mô cần xác 
định lĩnh vực thông minh phù hợp đảm bảo khả thi khi thực hiện. 
Ngoài ra, thực tế, do đặc điểm không đồng nhất và sự khác biệt của 
các thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng đô thị nên việc triển khai trên 
quy mô lớn và xây dựng các ứng dụng ĐTTM là rảo cản đối với các 
đô thị. Vì vậy, các chính quyền đô thị cần xác định tính chất, nhu cầu 
của các thành phố, năng lực cũng như nguồn lực có khả năng bố trí 
để đảm bảo triển khai các ứng dụng đô thị thông minh đúng lĩnh 
vực và hiệu quả đầu tư cao.  

 
MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ  
Xây dựng phát triển ĐTTM sẽ tiếp tục trở thành lựa chọn chiến 

lược của các quốc gia, đô thị trên thế giới đồng hành với sự phát 
triển của cuộc cách mạng khoa học lần thứ 4 mà thế giới chúng ta 
mới đang bước vào giai đoạn đầu tiên. Cơ hội để triển khai ĐTTM 
với một nước đi sau như Việt Nam là rất lớn và khá thuận lợi, đặc biệt 
khi Việt Nam tham gia vào Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN 
(ASCN) trên thế giới. Quá trình chuyển đổi phát triển đô thị theo 
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ĐTTM, cộng đồng thông minh. Đồng thời, cộng đồng sẽ hiểu rõ hơn 
về các tác động tích cực của ĐTTM, những ứng dụng tích cực của nó 
đối với cuộc sống của cư dân đô thị, nâng cao chất lượng, điều kiện 
môi trường sống tốt, phát triển bền vững./. 
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Nghiên cứu công nghệ bê tông siêu tính năng 
(UHPC) ứng dụng để thiết kế chế tạo dầm cầu 
tiết diện chữ U, nhịp 50m 
Ultra High Performance Concrete (UHPC) technology to manufacture bridge girders with U-
section, 50m span 
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TÓM TẮT:  
Nghiên cứu công nghệ về bê tông siêu tính năng (UHPC) ứng dụng 
cho kết cấu hạ tầng xây dựng chung, đặc biệt là hạ tầng giao thông 
(cầu đường bộ) là một lĩnh vực nghiên cứu nhận được nhiều sự 
quan tâm trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Với nhiều tính năng 
vượt trội hơn so với bê tông cốt thép thường, UHPC cho phép chế 
tạo các dầm cầu với chiều dày mỏng, khối lượng nhẹ, mức độ 
kháng ăn mòn cao, cùng tuổi thọ cao, thời gian thi công ngắn và có 
chi phí bảo trì rất nhỏ. Bài báo trình bày những nghiên cứu sử 
dụng UHPC để  thiết kế và chế tạo dầm cầu tiết diện chữ U nhịp 
50m, dự ứng lực căng sau. 
Từ khóa: Bê tông siêu tính năng - UHPC; trạng thái giới hạn cường 
độ; trạng thái giới hạn sử dụng; sợi thép cường độ cao; độ chảy 
xoè; cường độ chịu nén; cường độ chịu uốn; cường độ chịu kéo; 
modul đàn hồi. 

ABSTRACT: 
Research on Ultra High Performance Concrete (UHPC) technology 
applied to construction infrastructure in general, especially 
traffic infrastructure (road bridges) is a research area of 
interest to the world as well as in Vietnam. With many superior 
features compared to conventional reinforced concrete, UHPC 
allows the production of fishing girders with thin dimensions, light 
weight, high corrosion resistance and long service life, short 
construction time and very small maintenance fee. This paper 
presents studies on using UHPC to fabricate U-section bridge 
girders. 
Keywords: Ultra High Performance Concrete - UHPC, post-
tensioning; ultimate limit state; serviceability limit state; micro 
steel fiber; flow; compressive strength; flexural strength; tensile 
strength; modulus. 

 
1. ĐẶT VẤN DỀ 
Mặc dù đã được ứng dụng tại các nước phát triển trong 

khoảng gần 30 năm nay, nhưng UHPC đối với Việt Nam vẫn là một 
công nghệ vẫn còn khá mới với triển vọng ứng dụng cao vì có 
nhiều tính năng vượt trội hơn so với bê tông thông thường. Các 
nghiên cứu cũng như các công trình đã được thi công tại Việt Nam 
đã kiểm chứng sự hiệu quả của UHPC khi có cường độ chịu nén từ 
120 ÷ 190 MPa, cường độ chịu kéo 6 ÷ 14 MPa, cường độ chịu uốn 
20 ÷ 36 MPa và các tiêu chí khác. Điều này có được là nhờ sự phối 
trộn một hỗn hợp UHPC với các tỉ lệ vật liệu thành phần hợp lý tạo 
ra sự tối đa về độ đặc chắc tối đa cùng sự phân tán 3D của cốt sợi 
thép trong cấu trúc.  

Hiện tại ở Việt Nam chủ yếu sản xuất UHPC và chế tạo dầm Double 
T với kích thước còn hạn chế. Điều này thể hiện ở chiều dài dầm, dẫn 
đến hiệu quả của UHPC trong ứng dụng giao thông chưa được khai 
thác tối đa. Để cải thiện, có rất nhiều phương án thiết kế khác như dầm 
máng hình hộp kín hay các dầm tiết diện chữ I, chữ T, chữ U. 

 Trong bài viết này nhóm nghiên cứu trình bày về phương án 
sử dụng công nghệ UHPC chế tạo dầm chữ U nhịp dài 50m, tải 
HL93.  

Trên thế giới có Công ty Dura, Mailaysia đã thiết kế chế tạo 
dầm cầu UHPC nhịp đơn trên 100m. 

 
Hình 1. Cầu Batu 6 UHPC - nhịp 100m 
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Hình 1. Cầu Batu 6 UHPC - nhịp 100m 

 
Hình 2. Cầu Sungai Langat UHPC - nhịp 105m. Kỷ lục thế giới với dầm UHPC, 2022. 
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3. PHƯƠNG PHAP THIẾT KẾ DẦM 
Để thiết kế dầm UHPC ở 2 trạng thái giới hạn cường độ (ULS) 

và trạng thái giới hạn sử dụng (SLS), NF-P18 cho phép sử dụng kết 
hợp mối quan hệ ứng suất - biến dạng khi nén và khi kéo của 
UHPC. 

 
Hình 3. Quan hệ ứng suất - biến dạng nén của UHPC 

 
Hình 4. Quan hệ ứng suất - biến dạng kéo của UHPC 

 
Hình 5. Tổ hợp ứng suất - biến dạng (nén - kéo) của UHPC (Soft strain) 

 
4. YEU CẦU KỸ THUẬT VA VẬT LIỆU THANH PHẦN CỦA UHPC 
a) Yêu cầu kỹ thuật của UHPC 
- Hàm lượng sợi thép sử dụng: ≥ 1,5 %.  
- Khối lượng thể tích hỗn hợp UHPC: ≥ 2450 kg/m3. 
- Độ chảy xoè hỗn hợp: 16÷18 cm. 
- Cường độ nén (R28): ≥ 150 MPa. 
- Modul đàn hồi ≥ 45 GPa. 
- Cường độ chịu kéo R28 (vết nứt đầu tiền): ≥ 8,0 MPa. 
- Cường độ chịu kéo R28 (giá trị cực đại): ≥ 11,0 MPa.  
- Biến dạng co khô sau bảo dưỡng nhiệt ẩm: ≤ 100 μm/m. 
c) Lựa chọn vật liệu thành phần chế tạo UHPC 
- Chất kết dính: xi măng PC50 phù hợp với TCVN 2682:2009. 
- Phụ gia khoáng bổ sung: Silica Fume phù hợp với TCVN 

8827:2020 và xỉ GGBS phù hợp với TCVN 11586:2016. 
- Cốt liệu: cát thạch anh phù hợp với TCVN 9036:2011, ACF 

04:2020. 
- Sợi thép mạ đồng cường độ cao phù hợp với TCVN 

12392:2018. 
- Phụ gia hoá học: phụ gia dẻo gốc PCE phù hợp với TCVN 

8826:2011 và ACF 04:2020. 
- Nước trộn phù hợp với TCVN 4506:2012. 
 
5. KẾT QUẢ KIỂM TRA CAC TINH CHẤT CỦA UHPC 
a) Độ chảy xoè 
Bảng 1. Các kết quả kiểm tra tính công tác của hỗn hợp UHPC ở 

các điều kiện khác nhau 
STT Nội dung  Đơn vị  Kết quả  

1 Điều kiện LAS  

cm 

18,3 

2 
Điều kiện thực 

tế 

Lần 1 17,4 

Lần 2 16,4 

Lần 3 17,1 
b) Biến dạng co 
Bảng 2 . Các kết quả kiểm tra biến dạng co của UHPC sau bảo 

dưỡng nhiệt ẩm 
STT Nội dung  Đơn vị  Kết quả  

1 Biến dạng co mềm  
μm/m 

18,3 

2 Biến dạng co khô sau bảo 
dưỡng nhiệt ẩm 

17,1 

c) Cường độ chịu nén 
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Bảng 3. Các kết quả kiểm tra cường độ chịu nén của UHPC tại các 
độ tuổi 

STT Nội dung  Đơn vị  Kết quả  

1 Thử nghiệm trong 
LAS 

R1 

MPa 

62,3 

R5 166,7 

R14 168,4 

R28 168,6 

2 
Thực tế 

sản 
xuất 

Lần 1 

R1 

MPa 

57,8 

R5 155,1 

R14 157,3 

R28 160,0 

Lần 2 

R1 61,4 

R5 152,8 

R14 156,5 

R28 157,3 

Lần 3 

R1 55,3 

R5 152,6 

R14 156,1 

R28 156,4 

 
Hình 6. Biểu đồ ứng suất - biến dạng nén của mẫu UHPC 
d) Cường độ chịu kéo 
Bảng 4.. Các kết quả kiểm tra cường độ chịu kéo của UHPC tại các 

độ tuổi 
STT Nội dung  Đơn vị  Kết quả  

1 Thử nghiệm trong 
LAS 

R5 

MPa 

9,2/11,8 

R14 8,7/12,1 

R28 9,1/12,4 

2 
 Thực tế 

sản 
xuất 

Lần 1 

R5 

MPa 

8,6/11,3 

R14 9,0/11,5 

R28 8,6/12,1 

Lần 2 

R5 8,4/11,7 

R14 9,3/12,5 

R28 9,2/12,3 

Lần 3 

R5 8,9/11,6 

R14 8,4/12,1 

R28 8,6/12,4 

Kết quả thử nghiệm ban đầu trong phòng LAS so với thực tế 
đảm bảo hệ số dư an toàn là ≈10 % 

 
Hình 7. Biểu đồ ứng suất - biến dạng kéo của mẫu UHPC 
 
6. TÍNH TOÁN 
6.1 Trạng thái giới hạn cường độ  

 
Mẫu thí nghiệm                  Kiến nghị cho thiết kế 

Hình 8. Quan hệ ứng suất - biến dạng khi chịu nén 

 
Mẫu thí nghiệm                 Kiến nghị cho thiết kế 

Hình 9. Quan hệ ứng suất - biến dạng khi chịu kéo 
Tải thiết kế HL93. 
Nhịp 50m, dầm U hở, dự ứng lực căng sau 
UHPC thể hiện khả năng chịu kéo vượt qua cường độ kéo khi 

nứt, cho tới khi sợi thép bị kéo ra tại biến dạng 0.007; 
Hệ số sức kháng có thể lấy 0.8 xét đến mức độ phân tán đồng 

đều của sợi thép (fiber); 
Sức kháng cắt: Vyd = Vrped + Vfd + Vped 

Trong đó:  
Vrped = (0,18.√f’cd.bw.d)/γb 

Vfd = (fvd.bw/tanβw)/ γb 

βw = 1/2 tan-1(2r/(σxu – σyu)) – βo 

Chú thích: 
fcd : Cường độ chịu nén thiết kế của UHPC (MPa);  
fvd : Cường độ chịu kéo thiết kế của UHPC (MPa);  
bw : Bề dày sườn;  
γb : Hệ số chiết giảm 1.3;  
βU : Góc giữa hướng dọc trục và mặt phẳng nứt xiên, góc này 

>30°;  



01.2023ISSN 2734-9888 95

σxu, σyu : Ứng suất nén trung bình theo hướng dọc trục và 
vuông góc với trục dọc (MPa);  

βO : Góc mà tại đó vết nứt xiên, nghiêng 45° so với trục của cấu 
kiện và không tồn tại lực dọc trục;  

Vrpcd : Cường độ chịu cắt của cấu kiện dầm;  
Vfd :    Cường độ chịu cắt của sợi thép.  
Vped : Thành phần chịu kéo hiệu dụng của cáp căng dọc, song 

song với lực cắt =0; 
6.2 Trạng thái giới hạn sử dụng 
a) Giới hạn ứng suất: 
NF P18 710 [4] giữ nguyên giá trị giới hạn ứng suất của bê tông 

UHPFRC ( viết tắt là UHPC) như bê tông ứng suất trước truyền 
thống theo Eurocode 2. 

Bảng 5. Giới hạn ứng suất theo từng giai đoạn cụ thể 
Giai đoạn  Ứng suất nén  Ứng suất kéo  

Ứng suất tạm thời 
trước khi mất mát  0,6.f’ci 0,4.√f’ci 

Ứng suất sau khi hết 
mất mát 

0,4.f’c 0,4.√f’c 

b) Mất mát ứng suất:  
Mất mát lâu dài dựa vào các công thức tính kiến nghị từ TCVN 

11823:2017 hoặc AASHTO (phần lớn dựa vào thí nghiệm); 

NF P18-710 [4] giữ nguyên cách tính mất mát ứng suất của bê 
tông UHPC như bê tông ứng suất trước thông thường. 

Mất mát tức thời của UHPC có thể tính trực tiếp nếu biết mô 
đun đàn hồi của bê tông.  

c) Khống chế nứt: 
Tiêu chuẩn của Pháp NF P18-710, giới hạn về bề rộng vết nứt 

của UHPC nhỏ hơn 1mm so với bê tông truyền thống (Eurocode 2) 
trong cùng điều kiện môi trường tương ứng.  

Đối với UHPC không dự ứng lực, cho phép nứt ở TTGH sử dụng, 
chiều rộng vết nứt cho phép 0.3 mm (bình thường); 0.1 mm (khắc 
nhiệt); 0.05 mm (rất khắc nhiệt); 

Áp dụng TCVN 11823-5, tính khoảng cách tối thiểu giữa cốt 
thép chịu kéo trong trường hợp có cốt thép thường. 

6.3 Phân tích kết cấu 
Phân tích theo phần tử hữu hạn. Sử dụng các phần mềm phân 

tích tính toán kết cấu MIDAS. 
Giới hạn về độ võng tuân theo TCVN 11823-2:2017: 
Tải trọng xe nói chung:    L/800 
Tải trọng xe và/hoặc người đi bộ: L/1000 
Tải trọng xe phần hẫng:                L/300 
Tải trọng xe và/hoặc người đi bộ phần hẫng: L/375 
L: Chiều dài nhịp 

 
Hình 10. Biểu đồ momen theo TTGH 

 
Hình 11. Biểu đồ lực cắt theo TTGH 

 
Hình 12. Biểu đồ độ võng do hoạt tải HL-93 
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Hình 13. Mặt cắt ngang của dầm 

Hình 14. Mặt cắt ngang bố trí cáp dự ứng lực 

7. ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO DẦM UHPC 
- Nhiệt độ hỗn hợp UHPC: ≤35 °C.
- Nhiệt độ môi trường: ≤ 40 °C. 
- Độ ẩm không khí: ≥ 65 %. 
- Dung sai định lượng nước trộn: ±1 kg. 
- Dung sai định lượng phụ gia dẻo: ±0,5 kg.
- Tổng thời gian trộn: 11±1 phút.
- Chiều cao gầu xả hỗn hợp UHPC: ≤50 cm. 
- Chiều dày lớp UHPC bảo vệ cốt thép: ≥2 cm.
- Bảo dưỡng nhiệt ẩm: 80 °C trong 72 giờ. 

8. KẾT LUẬN 
1. Đã nghiên cứu và chế tạo được một hệ UHPC với cường chịu

nén 150 MPa và cường độ chịu kéo từ 11 MPa. 
2. Kết cấu UHPC có độ đặc chắc cao nên tăng độ bền lâu của

công trình lên tới  trên 100 năm và giảm tối đa các chi phí duy tu, 
bảo trì trong thời gian khai thác sử dụng. 

5. Kết cấu dầm thanh mảnh nên tĩnh tải bản thân nhỏ (giảm
khoảng 70% so với tĩnh tải của dầm bê tông thường), giảm được 
chi phí xây dựng móng và kết cấu mố trụ.  

6. Từ việc thiết kế, chế tạo dầm tiết diện chữ U dài 50m này sẽ
tạo tiền đề phát triển ra các mẫu dầm khác và có chiều dài nhịp 
đơn lớn hơn, có thể tới 100m. 

7. Thời gian chế tạo rút ngắn, sản xuất hàng loạt do được
modul hoá, dẫn tới công trình sớm được đưa vào vận hành sử 
dụng. 

8. Hiện nay các nhà máy bê tông lớn đều có thể làm chủ công
nghệ vật liệu, chế tạo cấu kiện dầm UHPC (bê tông ly tâm Thủ Đức 
1, bê tông Thành Hưng, bê tông Xuân Mai). 

9. Đã làm chủ phương pháp tính toán, tiêu chuẩn áp dụng,
phần mềm thiết kế đã thiết kế và chế tạo dầm các loại cho 65 cầu 
trên 17 tỉnh thành tại Việt Nam với kết quả tin cậy. 
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TÓM TẮT:  
Rủi ro được xem là các sự kiện không chắc chắn có thể xảy ra trong 
hầu hết mọi dự án, đặc biệt đối với các dự án đầu tư xây dựng. Nhằm 
tối đa hoá các cơ hội cũng như giảm thiểu các tác động tiêu cực do 
rủi ro gây ra, đội ngũ quản lý rủi ro (QLRR) cần có sự hiểu biết và 
khả năng áp dụng các công cụ, kỹ thuật trong quản lý rủi ro một 
cách hiệu quả và linh hoạt. Bằng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, 
bài báo đã tóm tắt tương tác lẫn nhau giữa các quy trình trong QLRR 
dự án, liệt kê và mô tả cách thức áp dụng của một số các công cụ 
và kỹ thuật được sử dụng phổ biến trên thế giới như mô phỏng, động 
não, ma trận xác suất và tác động, cây quyết định, phân tích độ 
nhạy,... tương ứng với các quy trình của quản lý rủi ro. Với sự tổng 
hợp này, các nhà QLRR có thể bổ sung thêm kiến thức và lựa chọn 
các công cụ phù hợp giúp QLRR dự án hiệu quả hơn.  
Từ khóa: Công cụ và kỹ thuật; quản lý rủi ro; dự án đầu tư xây dựng 
 
ABSTRACT:  
Risks are considered uncertain events that can occur in almost 
every project, especially for construction investment projects. To 
maximize the opportunities as well as minimize the negative 
impacts caused by risks, the risk management team should have 
an understanding and ability to apply tools and techniques 
efficiently and flexibly for risk management. Based on the 
theoretical research method, this paper has listed and described 
how to apply some of the tools and techniques commonly used all 
over the world such as simulation, brainstorming, probability and 
impact matrix, decision tree, sensitivity analysis, etc 
corresponding to processes of risk management. With this 
synthesis, risk managers can add more knowledge and choose the 
right tools to make project risk management more effective. 
Keywwords: Tools and techniques; risk management; construction 
investment project 
 

1. MỞ ĐẦU 
Nhằm duy trì tính cạnh tranh trong môi trường kinh doanh năng 

động, các tổ chức phải không ngừng đổi mới với các công cụ và kỹ 
thuật công nghệ tân tiến để cải thiện hiệu suất làm việc của các quy 
trình trong dự án. Yêu cầu quản lý đặt ra là tiết kiệm thời gian, giảm 
chi phí, tăng chất lượng và hiệu quả hoạt động. Rủi ro là điều khó có 
thể tránh khỏi khi thực hiện bất kỳ dự án nào, do đó, các nhà quản 
lý cần lập kế hoạch quản lý dự án bao gồm kế hoạch QLRR để giúp 
họ trở nên chủ động hơn trong  xử lý rủi ro thay vì bị động ứng phó, 
phản ứng lại. Từ đó, góp phần làm tăng cơ hội đạt được thành công 
của dự án, đảm bảo hiệu suất tốt hơn trong suốt giai đoạn vận hành 
khai thác khi đưa công trình của dự án vào hoạt động về sau. 

QLRR sử dụng tất cả thông tin thu được từ lên kế hoạch quản lý, 
nhận diện, phân tích định tính và định lượng của rủi ro để đưa ra các giải 
pháp đề xuất ứng phó với rủi ro. Theo phương châm phòng bệnh hơn 
chữa bệnh, các giải pháp ứng phó rủi ro chủ động thường được các nhà 
quản lý quan tâm đến nhiều hơn là các ứng phó bị động (Vuong, Huynh, 
& Tran, 2022) QLRR là một trong những khía cạnh quan trọng của quản 
lý dự án và có thể được hỗ trợ bởi nhiều công cụ và kỹ thuật có sẵn ở 
các giai đoạn khác nhau của dự án. QLRR là một quy trình phức tạp, vì 
vậy, để có thể QLRR hiệu quả, tăng khả năng thành công của dự án 
trong bối cảnh khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển thì cần sử dụng 
đến những công cụ và kỹ thuật hỗ trợ nhất định. 

QLRR được áp dụng chính thức vào những năm 1990 (Renuka, 
2014) nhằm tối đa hóa kết quả của các sự kiện tích cực, giảm thiểu hậu 
quả của các sự kiện bất lợi và mô hình ra quyết định đa tiêu chí được sử 
dụng phổ biến trong quản lý rủi ro vào thời điểm bấy giờ (Dawood, 
1998) (Wirba, 1996). Tuy nhiên, các mô hình này không hỗ trợ xác định 
các rủi ro của dự án và đến đầu những năm 2000, các công cụ và  kỹ 
thuật như mô phỏng Monte Carlo, phân tích thứ bậc và các công cụ hỗ 
trợ quyết định mới được sử dụng để xác định rủi ro (Dey, 2001). Trong 
khoảng thời gian này, các công cụ và kỹ thuật để xác định rủi ro và hỗ 
trợ ra quyết định tồn tại và áp dụng độc lập với nhau. Và chỉ sau năm 
2010, các công cụ hỗ và kỹ thuật này mới được tích hợp với nhau để đưa 
ra các quyết định quản lý đối với các dự án lớn (Goh, 2013) (Dey, 2010). 
Hiện nay, các công cụ xác định rủi ro như kỹ thuật động não, kỹ thuật 
Delphi, danh sách kiểm tra, sơ đồ ảnh hưởng, sơ đồ nguyên nhân và kết 
quả, nghiên cứu rủi ro và khả năng hoạt động, sơ đồ cây, phân tích 
SWOT và sổ rủi ro, cấu trúc phân chia rủi ro… được sử dụng phổ biến. 
Bên cạnh đó, ma trận khả năng xảy ra và tác động, ước tính độ tin cậy 
của hệ thống, phân tích và mô phỏng độ nhạy, phân tích cây quyết 
định, quản lý danh mục đầu tư và phương pháp ra quyết định đa tiêu 
chí là các công cụ và kỹ thuật được áp dụng để phân tích rủi ro dự án 
xác định mức ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đối với tổng thể dự án 
(Stephen O. Ogunlana, 2019). Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào 

nNgày nhận bài: 17/11/2022 nNgày sửa bài: 01/12/2022 nNgày chấp nhận đăng: 12/12/2022



01.2023 ISSN 2734-988898

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C

trong số kể trên làm rõ công cụ và kỹ thuật nào được sử dụng tương 
ứng với từng quy trình của QLRR dự án đầu tư xây dựng. 

 
2. QUY TRÌNH QLRR THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
Rủi ro xuất hiện từ khi chuẩn bị thực hiện đến khi đưa công trình của 

dự án vào vận hành khai thác, vì vậy, rủi ro cần được xác định và quản lý 
ngay từ khi bắt đầu dự án và được cập nhật thường xuyên trong khi dự 
án đang được tiến hành. Ban quản lý dự án xem xét những gì đã xảy ra 
trong dự án, tình trạng hiện tại của dự án và những gì chưa xảy ra, sau 
đó đánh giá lại các mối nguy hại và cơ hội tiềm ẩn. Hoạt động QLRR cần 
được tiến hành trong suốt vòng đời dự án và để quản lý rủi ro hiệu quả 
thì cần biết được mức độ rủi ro có thể chấp nhận được thông qua các 
ngưỡng rủi ro chấp nhận của tổ chức cũng như của các bên liên quan 
khi theo đuổi các mục tiêu dự án. 

Theo TCVN 9788:2013 và ISO GUIDE 73:2009 định nghĩa, quy trình 
QLRR là việc áp dụng một cách hệ thống các chính sách, thủ tục và thực 
tiễn quản lý vào hoạt động trao đổi thông tin, tham vấn, thiết lập bối 
cảnh, nhận diện, phân tích, đánh giá, xử lý, giám sát và xem xét rủi ro. 

Theo hướng dẫn về khối kiến thức quản lý dự án bản thứ 6 (A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge - PMBOK) của Viện quản 
lý dự án Hoa Kỳ, QLRR dự án bao gồm lập kế hoạch quản, nhận diện, phân 
tích định tính và định lượng, lập kế hoạch ứng phó, thực hiện ứng phó và 
kiểm soát các sự kiện/điều kiện bao gồm cả tích cực và tiêu cực có thể xảy 
ra trong suốt quá trình thực hiện dự án. Khi đó, mục tiêu của QLRR dự án 
là tăng khả năng xảy ra và/hoặc tác động của các rủi ro tích cực (cơ hội) và 
giảm xác suất xảy ra và/hoặc tác động của rủi ro tiêu cực (mối đe dọa) 
nhằm để tối đa cơ hội thành công của dự án.  Tương tác giữa các quy trình 
trong QLRR thực hiện dự án được thể hiện tại hình 1. 

Đầu tiên, kế hoạch QLRR được lập, quy trình  này xác định cách thức 
tiến hành các hoạt động QLRR cho một dự án và cho biết sẽ tiến hành 
xác định, phân tích, quản lý và giám sát các rủi ro như thế nào. 

Tiếp theo, tất cả các rủi ro dự án riêng lẻ có thể xảy ra cũng như 
rủi ro dự án tổng thể được xác định và các đặc điểm của chúng được 
ghi lại trong quy trình nhận dạng rủi ro. Quy trình này tạo ra sổ rủi 
ro, báo cáo rủi ro và những cập nhật  trong nhật ký giả định, trong 
nhật ký sự cố và trong sổ bài học kinh nghiệm. Các rủi ro riêng lẻ 
được xác định trở thành một phần của sổ rủi ro và báo cáo rủi ro có 
thông tin về rủi ro dự án tổng thể cũng như thông tin ở cấp độ tóm 
tắt về các rủi ro dự án riêng lẻ. Danh sách các rủi ro đã xác định, chủ 
thể rủi ro tiềm  tàng, danh sách các ứng phó rủi ro tiềm  tàng, 
nguyên nhân gốc rễ của rủi ro, cập nhật danh mục rủi ro là những 
nội dung bao gồm trong sổ rủi ro, trong khi đó, báo cáo rủi ro gồm 

các thông tin về các nguồn rủi ro tổng thể của dự án, thông tin tóm 
tắt về rủi ro dự án riêng lẻ và các thông tin bổ sung tùy thuộc vào 
các yêu cầu báo cáo được quy định trong kế hoạch QLRR. 

 Có nhiều rủi ro được kể đến trong sổ rủi ro, do đó, để QLRR hiệu 
quả cần phải xác định mức độ ưu tiên các rủi ro dự án riêng lẻ để 
phân tích hoặc đề xuất các hành động tiếp theo bằng cách đánh giá 
khả năng xảy ra và tác động của chúng cũng như các đặc điểm khác 
và lưu ý rằng phân tích định tính rủi ro là điều bắt buộc phải thực 
hiện. Khi mức độ ưu tiên của rủi ro càng cao thì xếp hạng rủi ro trong 
sổ càng cao và đây cũng chính là trình tự cần phải xử lý với rủi ro. 

Kế tiếp phải kể đến quy trình thực hiện phân tích định lượng rủi 
ro và đây là bước tùy chọn thường thực hiện đối với các dự án có 
quy mô lớn. Trong quy trình này, việc phân tích bằng số tác động 
kết hợp của các rủi ro riêng lẻ đã được nhận diện và các nguồn 
không chắc chắn khác đối với các mục tiêu tổng thể của dự án được 
thực hiện. Báo cáo rủi ro cập nhật các thông tin về đánh giá mức độ 
rủi ro tổng thể của dự án, phân tích xác suất chi tiết rủi ro tổng thể 
của dự án, mức độ ưu tiên các rủi ro dự án riêng lẻ, xu hướng trong 
kết quả phân tích rủi ro định lượng, đề xuất các phản ứng với rủi ro 
thông qua thực hiện phân tích định lượng rủi ro dự án.  

QLRR được tiếp tục với quy trình lập kế hoạch ứng phó với những 
rủi ro đã xác định được mức độ ưu tiên trước đó. Đây là quy trình phát 
triển các phương án, lựa chọn chiến lược và thống nhất các hành động 
để giải quyết rủi ro tổng thể của dự án cũng như để xử lý các rủi ro dự 
án riêng lẻ. Các yêu cầu thay đổi, kế hoạch quản lý dự án, ký sự cố, sổ bài 
học kinh nghiệm, phân công nhóm dự án, sổ rủi ro và báo cáo rủi ro  
được hình thành và được cập nhật qua quy trình này. 

Sau đó, các kế hoạch ứng phó đã thỏa thuận ở trên  được tiến hành 
thực hiện để giải quyết rủi ro dự án. Các yêu cầu thay đổi có thể trong 
chi phí và tiến độ hoặc các thành phần khác của kế hoạch quản lý dự án 
và những cập nhật trong: nhật ký sự cố, sổ bài học kinh nghiệm, phân 
công nhóm dự án, sổ rủi ro, báo cáo rủi ro là đầu ra của quy trình này. 

Cuối cùng, giám sát rủi ro là việc thực hiện các kế hoạch ứng phó 
rủi ro đã thỏa thuận ở trên, theo dõi các rủi ro đã được nhận diện, 
xác định và phân tích các rủi ro mới và đánh giá hiệu quả của quy 
trình QLRR trong suốt vòng đời của dự án. 

Khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng, có rất nhiều công cụ và kỹ 
thuật được sử dụng để hỗ trợ QLRR tương ứng với từng quy trình kể 
trên và được thể hiện tại bảng 1. 
 

 
Hình 1. Tương tác giữa các quy trình trong QLRR thực hiện dự án (nguồn: PMBOK) 
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Bảng 1. Các công cụ và kỹ thuật dùng trong QLRR thực hiện dự án (nguồn: PMBOK - bản thứ 6) 

STT Công cụ và kỹ thuật 

KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 

Lập kế 
hoạch 

Nhận 
diện 

Phân 
tích định 

tính 

Phân 
tích định 

lượng 

Lập kế 
hoạch 

ứng phó 

Thực 
hiện ứng 

phó 

Giám 
sát 

1 Nhận định chuyên gia X X X X X X  
2 Phân tích dữ liệu X X X X X  X 
3 Thu thập dữ liệu  X X X X   
4 Họp X X X    X 
5 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm  X X X X X  
6 Danh sách nhắc nhở  X      
7 Mô tả dữ liệu   X     
8 Phân loại rủi ro   X     
9 Mô tả sự không chắc chắn    X    

10 Chiến lược đối với các mối đe dọa     X   
11 Chiến lược đối với các cơ hội     X   
12 Chiến lược phản ứng dự phòng     X   
13 Chiến lược đối với rủi ro dự án tổng thể     X   
14 Ra quyết định     X   
15 Hệ thống thông tin quản lý dự án      X  
16 Kiểm toán       X 

 
Trong suốt vòng đời dự án, bảy quy trình thành phần kể trên trong 

được thực hiện lặp đi lặp lại và rủi ro có thể được xác định, nhận diện, 
lên kế hoạch ứng phó cũng như thực hiện các giải pháp ứng phó với 
những rủi ro mới này bất cứ lúc nào. Nếu sau khi đã thực hiện quy trình 
nhận diện rủi ro ban đầu, mà một rủi ro mới được phát hiện thì phải tiến 
hành phân tích định tính và phân tích định lượng cho rủi ro này, từ đó 
xây dựng kế hoạch các biện pháp ứng phó thích hợp. 

 
3. CÁC CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG QLRR 
(1) Nhận định chuyên gia: đây là công cụ và kỹ thuật được sử dụng 

phổ biến trong tất cả các quy trình QLRR dự án trừ khâu giám sát rủi ro. 
Nhận định chuyên gia là phán đoán được cung cấp bởi chuyên gia hoặc 
nhóm chuyên gia có kiến thức chuyên môn về các dự án hoặc lĩnh vực 
kinh doanh tương tự  phù hợp với hoạt động đang được thực hiện. Các 
chuyên gia  được xác định và được mời  bởi quản lý dự án để xem xét 
tất cả rủi ro riêng lẻ của dự án cũng như các nguồn rủi ro tổng thể của 
dự án. Các chuyên gia đưa ra ý kiến đánh giá trên cơ sở kinh nghiệm và 
lĩnh vực chuyên môn. Với công cụ và kỹ thuật này, người quan lý cần 
tính đến sự thiên vị của các chuyên gia  và có giải pháp hạn chế tối đa 
sự thiên vị này.  

(2) Thu thập và phân tích dữ liệu: trừ khi thực hiện các giải pháp 
ứng phó với rủi ro thì đây là công cụ và kỹ thuật được sử dụng trong tất 
cả các quy trình còn lại của QLRR. Thu thập và phân tích dữ liệu là 
phương pháp được sử dụng để thu thập, kiểm tra, đánh giá dữ liệu 
thông tin để hiểu sâu hơn về một tình huống (Institute Project 
Management, 2021). Trong đó thu thập dữ liệu sử dụng các kỹ thuật thu 
thập dữ liệu có thể được sử dụng cho nhận diện rủi ro gồm: động não, 
danh sách kiểm tra, phỏng vấn; các nhóm tập trung, bảng câu hỏi và 
khảo sát, chuẩn đối sánh; Phân tích dữ liệu bao gồm: phân tích bên liên 
quan, phân tích tài liệu, đánh giá chất lượng dữ liệu rủi ro, đánh giá xác 
suất xảy ra và tác động của rủi ro, đánh giá các thông số rủi ro khác, mô 
phỏng, phân tích độ nhạy, phân tích cây quyết định, sơ đồ ảnh hưởng, 
phân tích các giải pháp thay thế, phân tích lợi ích-chi phí, phân tích hiệu 
suất kỹ thuật, phân tích dự trữ. Cụ thể: 

- Động não: đây là kỹ thuật bao gồm tạo ý tưởng và phân tích, được 
tiến hành trong một môi trường nhóm và được dẫn dắt bởi một người 
điều hành, được sử dụng để xác định danh sách các ý tưởng trong một 
khoảng thời gian ngắn. Động não có thể được sử dụng để thu thập dữ 

liệu, giải pháp hoặc ý tưởng từ các bên liên quan, các chuyên gia và từ 
các thành viên trong nhóm dự án khi phát triển điều lệ dự án. Mục tiêu 
của động não là để có được một danh sách đầy đủ các rủi ro riêng lẻ của 
dự án và các nguồn rủi ro tổng thể của dự án. Kỹ thuật này tạo cơ hội 
cho các thành viên trong nhóm xây dựng ý tưởng cùng nhau và cấu trúc 
phân chia rủi ro có thể được sử dụng để làm khung sườn cho buổi động 
não. Thông thường động não chỉ đưa ra các ý tưởng sơ bộ, không đầy 
đủ, do đó, cần phải đảm bảo rằng các rủi ro được xác định thông qua 
động não được mô tả rõ ràng. 

- Danh sách kiểm tra: là danh sách các mục, hành động hoặc 
các điểm được xem xét và thường được sử dụng như một lời nhắc 
nhở. Danh sách kiểm tra rủi ro được phát triển dựa trên thông tin 
lịch sử và kiến thức đã được tích lũy từ các dự án tương tự và từ các 
nguồn thông tin khác. Các danh sách kiểm tra là cách hiệu quả để 
nắm bắt các bài học kinh nghiệm từ các dự án đã hoàn thành tương 
tự thông qua việc liệt kê các rủi ro của từng dự án cụ thể đã xảy ra 
trước đây và có thể liên quan đến dự án này. Tổ chức có thể duy trì 
một danh sách kiểm tra rủi ro dựa trên các dự án đã hoàn thành của 
chính mình hoặc có thể sử dụng danh sách kiểm tra rủi ro chung 
theo ngành. Việc sử dụng danh sách kiểm tra nhanh, đơn giản 
nhưng việc xây dựng một danh sách đầy đủ là không thể và cần cẩn 
thận để đảm bảo danh sách kiểm tra không được sử dụng nhằm để 
tránh nỗ lực nhận diện rủi ro thích hợp. Theo thời gian, danh sách 
kiểm tra cần được xem xét để cập nhật thông tin mới cũng như loại 
bỏ hoặc lưu trữ thông tin lỗi thời. 

- Phỏng vấn: là cách tiếp cận chính thức hoặc không chính thức 
để thu thập thông tin từ các bên liên quan bằng cách nói chuyện 
trực tiếp với họ và thường được thực hiện bằng cách đặt các câu hỏi 
được chuẩn bị sẵn và ghi lại các câu trả lời. Các rủi ro riêng lẻ của dự 
án và các nguồn rủi ro tổng thể của dự án được xác định bằng cách 
phỏng vấn những người tham gia dự án, các bên liên quan và các 
chuyên gia có kinh nghiệm. Phỏng vấn những người tham gia dự 
án, các nhà tài trợ, các giám đốc điều hành khác và các chuyên gia 
có kinh nghiệm có thể hỗ trợ trong việc nhận diện, định nghĩa các 
tính năng và chức năng của sản phẩm bàn giao mong muốn, thậm 
chí là thu nhặt được các thông tin bí mật. Để có được những đóng 
góp trung thực và không thiên vị, việc phỏng vấn này nên được tiến 
hành trong một môi trường tin cậy và bảo mật. 
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- Các nhóm tập trung: là kỹ thuật tập hợp các bên liên quan và các 
chuyên gia đã được sơ tuyển để tìm hiểu kỳ vọng và thái độ của họ về 
một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả được đề xuất. Một người điều hành 
sẽ hướng dẫn nhóm các bên liên quan và các chuyên gia đã được sơ 
tuyển thông qua một cuộc thảo luận tương tác được thiết kế mang tính 
đối thoại nhiều hơn là một cuộc phỏng vấn trực tiếp. 

- Bảng câu hỏi và khảo sát: đây là những bộ câu hỏi viết được 
thiết kế để tích lũy thông tin một cách nhanh chóng từ lượng lớn 
người trả lời. Bảng câu hỏi và khảo sát thích hợp nhất với nhiều đối 
tượng khác nhau và thích hợp khi cần sự thay đổi nhanh chóng, khi 
người trả lời phân tán rải rác về mặt địa lý và khi phân tích thống kê 
là phù hợp. 

- Chuẩn đối sánh: chuẩn đối sánh liên quan đến việc so sánh 
các phương pháp thực hành dự án thực tế hoặc đã được lên kế 
hoạch hoặc các tiêu chuẩn chất lượng của dự án với các phương 
pháp thực hành dự án thực tế hoặc đã được lên kế hoạch hoặc các 
tiêu chuẩn chất lượng của các dự án tương đương để xác định đâu 
là phương pháp thực hành tốt nhất, hình thành ý tưởng cải tiến và 
cung cấp cơ sở để đo lường hiệu suất. Các dự án được sử dụng làm 
cơ sở đối sánh có thể do cùng một tổ chức thực hiện hoặc do tổ chức 
khác thực hiện, hoặc có thể nằm trong cùng hay cũng có thể là khác 
khu vực ứng dụng. 

- Phân tích các bên liên quan: là kỹ thuật phân tích có hệ thống 
thông tin định lượng và định tính về các chủ thể liên quan để xác 
định lợi ích của chủ thể nào cần được tính đến trong suốt dự án. Kết 
quả phân tích bên liên quan đưa ra danh sách gồm các bên liên 
quan và thông tin liên quan khác như vị trí của họ trong tổ chức, vai 
trò trong dự án, cổ phần, kỳ vọng, mức độ hỗ trợ của họ đối với dự 
án và sự quan tâm của họ đối với thông tin về dự án. 

- Phân tích tài liệu: là việc xem xét và đánh giá mọi thông tin 
sẵn có dưới dạng tài liệu có liên quan đến dự án để đưa ra các yêu 
cầu, xác định các bên liên quan và các thông tin hỗ trợ khác. Các tài 
liệu được phân tích để đưa ra các yêu cầu liên quan bao gồm: các 
thỏa thuận, kế hoạch kinh doanh, bộ quy tắc kinh doanh, nhật ký sự 
cố, các chính sách và thủ tục, …  

- Đánh giá chất lượng dữ liệu rủi ro: là đánh giá mức độ chính 
xác và đáng tin cậy của dữ liệu về rủi ro dự án riêng lẻ làm cơ sở cho 

phân tích định tính rủi ro. Việc sử dụng dữ liệu rủi ro có chất lượng 
thấp có thể dẫn đến phân tích định tính rủi ro bị sai lệch. Đánh giá 
chất lượng dữ liệu là việc xác định những nội dung: (1) Mức độ hiểu 
biết về rủi ro, (2) Dữ liệu có sẵn về rủi ro, (3) Chất lượng dữ liệu, (4) 
Độ tin cậy và tính toàn vẹn của dữ liệu cho từng rủi ro. Khi chất lượng 
dữ liệu rủi ro là không thể chấp nhận được thì cần phải thu thập dữ 
liệu tốt hơn vì là nếu dữ liệu đầu vào là rác, thì dữ liệu đầu ra cũng là 
một đống rác. Chất lượng bộ dữ liệu rủi ro có thể được đánh giá 
thông qua bảng câu hỏi đo lường nhận thức của các bên liên quan 
về các đặc điểm khác nhau có thể bao gồm tính đầy đủ, khách quan, 
liên quan và kịp thời của bộ dữ liệu này. Sau đó có thể tạo trung bình 
có trọng số của các đặc điểm chất lượng dữ liệu đã chọn để đưa ra 
điểm chất lượng tổng thể.  

- Đánh giá xác suất xảy ra và tác động của rủi ro: là xem xét 
khả năng xảy ra rủi ro dự án cụ thể đã được xác định cũng như đánh 
giá tác động rủi ro đó, xem xét tác động tiềm tàng đối với một hoặc 
nhiều mục tiêu của dự án như tiến độ, chi phí, chất lượng hoặc hiệu 
suất. . Rủi ro có thể được đánh giá trong các cuộc phỏng vấn hoặc 
cuộc họp với những người tham gia gồm tất cả các bên liên quan 
dự án, các chuyên gia bên ngoài dự án cũng có thể được lựa chọn 
bởi sự quen thuộc của các bên này với các loại rủi ro được ghi trong 
sổ rủi ro. Cấp độ khả năng xảy ra và tác động của mỗi rủi ro tới từng 
mục tiêu dự án sẽ được đánh giá trong suốt cuộc phỏng vấn hoặc 
cuộc họp và nếu đánh giá của các bên liên quan dự án có sự khác 
biệt thì những khác biệt này cần được khám phá. Những rủi ro có 
xác suất và tác động thấp được đưa vào sổ rủi ro như là một phần 
của danh sách kiểm tra để kiểm soát rủi ro trong tương lai. 

- Đánh giá các thông số rủi ro khác: có thể xem xét các đặc 
điểm khác của rủi ro ngoài khả năng xảy ra và tác động của rủi ro khi 
xác định mức ưu tiên các rủi ro dự án riêng lẻ phục vụ cho việc phân 
tích sâu hơn và hành động xa hơn. Các đặc điểm khác được trình 
bày chi tiết tại bảng 2 bao gồm: Tính khẩn cấp, Tính tiệm cận, Ngủ 
mê, Khả năng quản lý, Khả năng kiểm soát, Khả năng phát hiện, Kết 
nối, Ảnh hưởng chiến lược, Tính tương trợ. Việc xem xét các đặc 
điểm được trình bày tại bảng 2 có thể đưa ra mức độ ưu tiên rủi ro 
mạnh mẽ hơn so với việc chỉ đánh giá xác suất xảy ra và tác động 
của rủi ro. 

 
Bảng 2. Những thông số khác của rủi ro ngoài khả năng xảy ra và tác động (nguồn: PMBOK) 

Đặc điểm Định nghĩa Đo lường 
Tính khẩn 

cấp 
Là khoảng thời gian mà việc ứng phó với rủi ro cần được 
triển khai trong khoảng này để đảm bảo tính hiệu quả. 

Nếu khoảng thời gian này là ngắn thì cho thấy mức độ khẩn cấp 
của rủi ro cao và ngược lại. 

Tính tiệm 
cận 

Là khoảng thời gian trước khi rủi ro có thể có tác động 
nào đó đến một hoặc nhiều mục tiêu dự án. 

 Nếu khoảng thời gian này là ngắn cho thấy tính tiệm cận của rủi 
ro cao và ngược lại. 

Ngủ mê Là khoảng thời gian có thể trôi qua sau khi rủi ro đã xảy 
ra và trước khi ảnh hưởng của nó được phát hiện. 

Nếu khoảng thời gian này là ngắn thì cho thấy tính chất ngủ mê 
của rủi ro thấp  và ngược lại. 

Khả năng 
quản lý 

Là sự dễ dàng mà chủ thể rủi ro (hoặc tổ chức) có thể 
quản lý sự xuất hiện hoặc tác động của rủi ro. 

Khi sự quản lý dễ dàng thìkhả năng quản lý của rủi ro có thể được 
gọi là cao và ngược lại. 

Khả năng 
kiểm soát 

Là mức độ mà chủ thể rủi ro (hoặc tổ chức) có thể kiểm 
soát kết quả của rủi ro. 

Khi kết quả của rủi ro có thể được kiểm soát một cách dễ dàng thì 
khả năng kiểm soát của rủi ro cao và ngược lại. 

Khả năng 
phát hiện 

Là việc dễ dàng phát hiện rủi ro xảy ra và nhận ra kết 
quả của rủi ro đang xảy ra hoặc sắp xảy ra. 

Trường hợp rủi ro có thể được phát hiện dễ dàng thì khả năng 
phát hiện của rủi ro cao và ngược lại. 

Kết nối Là mức độ rủi ro liên quan đến rủi ro riêng lẻ khác. Khi rủi ro được kết nối với nhiều rủi ro khác thì tính kết nối cao và 
ngược lại. 

Tác động 
chiến lược 

Là tiềm năng rủi ro có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực 
đến các mục tiêu chiến lược của dự án, của tổ chức. 

Trường hợp rủi ro có ảnh hưởng lớn đến các mục tiêu chiến lược 
của dự án, của tổ chức thì tác động chiến lược có thể gọi là có thể 
gọi là cao và ngược lại. 

Tính 
tương trợ 

Là mức độ rủi ro được một hoặc nhiều bên liên quan dự 
án nhận thấy là quan trọng. 

Trường hợp rủi ro được xem là rất quan trọng với một hay nhiều 
bên liên quan dự án thì tính tương trợ của rủi ro có thể gọi là cao 
và ngược lại. 
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- Mô phỏng: phân tích định lượng rủi ro sử dụng một mô hình 
mô phỏng tác động tổng hợp của các rủi ro dự án riêng lẻ và các 
nguồn không chắc chắn khác nhằm đánh giá tác động tiềm tàng 
của chúng đối với việc đạt được các mục tiêu của dự án. Phân tích 
Monte Carlo là một dạng của mô hình mô phỏng trong phân tích 
định lượng rủi ro của dự án và khi chạy phân tích Monte Carlo cho 
rủi ro nào đó của dự án (có thể là chi phí, tiến độ, …) thì mô phỏng 
sẽ sử dụng ước tính về rủi ro này. Các giá trị đầu vào của phân tích 
Monte Carlo được chọn ngẫu nhiên cho mỗi lần lặp, sử dụng phần 
mềm máy tính để lặp lại mô hình phân tích rủi ro định lượng hàng 
nghìn, hàng vạn lần và kết quả đầu ra là một mô hình phân tích định 
lượng rủi ro đại diện cho phạm vi các kết quả có thể có cho dự án 
(có thể là ngày kết thúc dự án, chi phí dự án khi hoàn thành, …). Một 
ví dụ về đường cong chữ S từ rủi ro chi phí của phân tích Monte 
Carlo được thể hiện tại hình 2. 

 
Hình 2. Đường cong chữ S phân tích định lượng rủi ro chi phí của Monte Carlo (nguồn 

PMBOK) 
- Phân tích độ nhạy: giúp xác định những rủi ro dự án riêng lẻ 

hoặc các nguồn không chắc chắn khác có tác động tiềm tàng nhiều 
nhất đến kết quả của dự án. Phân tích độ nhạy thể hiện sự biến thiên 
trong kết quả dự án tương quan với với các biến động của các yếu 
tố đầu vào của mô hình phân tích định lượng rủi ro. Lưu ý rằng chỉ 
thay đổi một yếu tố và cố định các yếu tố khác khi phân tích độ nhạy 
dự án để xác định đâu là yếu tố có tác động lớn nhất đến mục tiêu, 
kết quả đầu ra của dự án.  

- Cây quyết định: được sử dụng để hỗ trợ việc đưa ra lựa chọn 
tốt nhất trong số các phương án khác nhau. Các phương án sẽ được 
chia thành các nhánh, được hiển thị trong cây quyết định, mỗi 
phương án (mỗi nhánh trong cây quyết định) có thể có chi phí liên 
quan và rủi ro riêng lẻ liên quan (bao gồm cả các mối đe dọa và cơ 
hội). Điểm cuối của các nhánh trong cây quyết định đại diện cho kết 
quả đi theo một phương án cụ thể nào đó và kết quả này có thể là 
tiêu cực hoặc cũng có thể là tích cực (giá trị có thể là âm hoặc 
dương). Cây quyết định tính đến các sự kiện trong tương lai để đưa 
ra quyết định tại thời điểm hiện tại, cho phép có thể đánh giá về chi 
phí hoặc tiến độ và lợi ích của một số phương án ứng phó rủi ro 
cùng một lúc để xác định đâu là lựa chọn tốt nhất. Cây quyết định 
chỉ cách đưa ra quyết định giữa các chiến lược thay thế (được biểu 
thị là nút quyết định) khi môi trường kinh doanh chứa các yếu tố 
không chắc chắn (được biểu thị là nút cơ hội). Cụ thể: 

+ Nút quyết định: được ký hiệu là ■ và đây là nút mà từ đó các 
quyết định hay còn gọi là các phương án có thể lựa chọn được hình 
thành nên. Đầu vào của nút quyết định là chi phí của mỗi quyết định 
và đầu ra là quyết định được đưa ra; 

+ Nút cơ hội: được ký hiệu là ● và đây là nút mà từ đó  các cơ hội 
được hình thành nên. Khả năng tình huống hoặc doanh thu là đầu 
vào và giá trị kỳ vọng được tính bằng tiền (EMV - Expected monetary 
value) là đầu ra của nút cơ hội; 

+ Kết thúc phương án: được ký hiệu là ◄, đây là vị trí mà tại đó 
giá trị ròng của từng phương án được xác định; 

+ Quyết định hay còn gọi là phương án: là đoạn nối từ nút quyết 
định đến nút cơ hội (từ ■ đến ●); 

+ Cơ hội: là đoạn nối từ nút trạng thái đến kết thúc phương án 
(từ ● đến ◄). 

Cây quyết định nên được đọc từ trái sang phải, được bắt đầu với 
một nút quyết định hoặc một điểm mà phải đưa ra quyết định và phân 
nhánh để hiển thị các kết quả và xác suất khác nhau được tính bằng 
cách sử dụng phân tích EMV. Cây quyết định (Hình 3) được đánh giá 
bằng cách tính toán EMV của mỗi nhánh và cho phép lựa chọn được 
phương án tối ưu. Việc tính toán EMV được thực hiện trong quá trình 
phân tích định lượng rủi ro và được sửa đổi trong quá trình lập kế hoạch 
ứng phó với rủi ro khi tính toán các khoản dự phòng (contingency 
reserves). Giá trị EMV được xác định theo công thức: 

EMV = P*I                                                                                                  (1) 
Trong đó: 
EMV - Expected moneytary value - giá trị kỳ vọng được tính bằng tiền; 
P - Probability - khả năng xảy ra; 
I: Impact: Tác động 

 
Hình 3. Ví dụ sơ đồ cây quyết định (nguồn: PMBOK) 
- Biểu đồ ảnh hưởng: thể hiện một dự án hoặc tình huống trong dự 

án dưới dạng một tập hợp các thực thể, kết quả và ảnh hưởng, cùng với 
các mối quan hệ và tác động giữa chúng. Biểu đồ ảnh hưởng được sử 
dụng để hỗ trợ cho việc ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn. 
Trong biểu đồ ảnh hưởng, phạm vị hoặc phân phối xác suất có thể được 
sử dụng để biểu diễn sự không chắc chắn của một yếu tố do tồn tại các 
rủi ro dự án riêng lẻ hoặc các nguồn không chắc chắn khác và sau đó 
biểu đồ ảnh hưởng này được đánh giá bằng kỹ thuật mô phỏng để chỉ 
ra yếu tố nào có ảnh hưởng lớn nhất đến các kết quả chính của dự án. 
Kết quả đầu ra của sơ đồ ảnh hưởng tương tự như các phương pháp 
phân tích định lượng rủi ro khác, bao gồm các đường cong chữ S (Hình 
2) và biểu đồ lốc xoáy (Hình 4). 

 
Hình 4. Biểu đồ lốc xoáy (nguồn: PMBOK) 
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- Phân tích các giải pháp thay thế: là sự so sánh giản đơn về 
các đặc điểm và yêu cầu của các phương án ứng phó với rủi ro thay 
thế có thể dẫn đến việc quyết định đâu là giải pháp ứng phó với rủi 
ro thích hợp nhất. 

- Phân tích lợi ích-chi phí: là một công cụ phân tích tài chính 
được sử dụng để xác định kết quả-chi phí của các chiến lược ứng 
phó với rủi ro thay thế, và ước lượng cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của 
các giải pháp ứng phó với rủi ro thay thế nhằm xác định đâu là giải 
pháp thay thế tốt nhất về lợi ích mang lại. Kết quả phân tích lợi ích-
chi phí của chiến lược ứng phó với rủi ro được xác định bằng tỷ lệ 
giữa sự thay đổi mức độ ảnh hưởng của rủi ro và chi phí thực hiện; 
nếu tỷ lệ này cao cho thấy phản ứng với rủi ro thay thế hiệu quả và 
ngược lại. 

- Phân tích hiệu suất kỹ thuật: là so sánh các thành tựu kỹ thuật 
đạt được trong quá trình thực hiện dự án với các lịch trình thành tựu 
kế hoạch được thể hiện tại hình 5. Phân tích hiệu suất kỹ thuật yêu 
cầu định nghĩa các thước đo khách quan có thể định lượng được về 
hiệu suất kỹ thuật và các thước đo này có thể được sử dụng để so 
sánh kết quả thực tế với các mục tiêu của dự án. Các thước đo hiệu 
suất kỹ thuật có thể bao gồm trọng lượng, thời gian giao dịch, số 
lượng khuyết tật được giao, dung lượng lưu trữ, ... Độ lệch giữa 
thành tựu kỹ thuật đạt được so với mục tiêu kế hoạch có thể cho 
thấy ảnh hưởng tiềm tàng của các mối đe dọa hoặc các cơ hội.  

 
Hình 5. Ví dụ phân tích hiệu suất kỹ thuật theo thước đo trọng lượng (nguồn: (Roedler, 

2010)) 
- Phân tích dự trữ: ước tính chi phí dự án bao gồm cả dự trữ dự 

phòng được phân bổ cho các rủi ro đã xác định. Dự trữ dự phòng 
thường được xem là một phần của ngân sách nhằm giải quyết 
những điều được biết - chưa được biết có thể ảnh hưởng đến dự án, 
chẳng hạn như: có thể dự đoán việc có thể phải làm lại một số sản 
phẩm bàn giao của dự án trong khi không thể xác định được số 
lượng việc làm lại này. Dự trữ dự phòng là một tỷ lệ phần trăm của 
chi phí ước tính, một con số cố định hoặc có thể được phát triển 
bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích định lượng.  

(3) Họp: là công cụ và kỹ thuật được sử dụng trong lập kế hoạch 
rủi ro, nhận diện rủi ro, phân tích định tính rủi ro và giám sát rủi ro. 
Các thành viên tham dự họp đa dạng và có thể thay đổi phù hợp 
theo từng quy trình của quản lý rủi ro dự án. Việc sử dụng một người 
điều hành có kỹ năng sẽ góp phần làm tăng hiệu quả của mỗi cuộc 
họp, khắc phục nguồn gốc của sự thiên vị và giải quyết mọi bất 
đồng có thể phát sinh giữa các thành viên dự họp. 

(4) Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: trừ khi lập kế hoạch 
rủi ro và giám sát rủi ro, đây là công cụ và kỹ thuật được sử dụng 
trong tất cả các quy trình còn lại của QLRR  bao gồm quản lý xung 
đột, tạo điều kiện, quản lý cuộc họp và ảnh hưởng. Cụ thể: 

- Quản lý xung đột: được sử dụng để giúp đưa các bên liên quan 
thống nhất về mục tiêu, tiêu chí thành công, yêu cầu cấp cao, mô tả 
dự án, tóm tắt các mốc quan trọng và các yếu tố khác của điều lệ dự 
án. Xung đột là không thể tránh khỏi trong môi trường dự án và 
nguồn cơn các nguồn xung đột bao gồm khan hiếm nguồn lực, xây 

dựng thứ tự các ưu tiên và phong cách làm việc cá nhân. Khi quản 
lý xung đột dự án thành công dẫn đến năng suất thực hiện cao hơn 
và các mối quan hệ làm việc tích cực hơn. Nếu quản lý xung đột 
đúng cách, sự khác biệt về quan điểm có thể dẫn đến tăng khả năng 
sáng tạo và đưa ra quyết định tốt hơn. Và khi sự khác biệt trở thành 
một yếu tố tiêu cực thì các thành viên trong nhóm dự án ban đầu 
phải chịu trách nhiệm về cách giải quyết của họ. Trong trường hợp 
xung đột leo thang, người quản lý dự án nên giúp tạo điều kiện giải 
quyết thỏa đáng và cần được giải quyết sớm có thể bằng các biện 
pháp kỷ luật. Tầm quan trọng và cường độ của xung đột, áp lực về 
thời gian để giải quyết xung đột, quyền lực tương đối của những 
người tham gia vào cuộc xung đột, tầm quan trọng của việc duy trì 
một mối quan hệ tốt đẹp, động cơ để giải quyết xung đột trên cơ sở 
dài hạn hoặc ngắn hạn là các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn 
phương pháp giải quyết xung đột. Có 5 kỹ thuật chung để giải quyết 
xung đột mà mỗi kỹ thuật đều có vị trí và cách dùng khác nhau, đó 
là: rút/né tránh, mượt mà/thích ứng, thỏa hiệp/hòa giải, bắt 
buộc/trực tiếp, hợp tác/giải quyết vấn đề. 

- Tạo điều kiện: là khả năng để hướng dẫn hiệu quả một sự kiện 
nhóm đến một quyết định, giải pháp hoặc kết luận thành công. Sự 
tham gia của người điều hành đạt hiệu quả chỉ khi những người 
tham gia đạt được sự hiểu biết lẫn nhau, tất cả các đóng góp đều 
được xem xét, các kết luận hoặc kết quả có đầy đủ thông tin theo 
quy trình quyết định được thiết lập cho dự án, các hành động và 
thỏa thuận đạt được là phù hợp với xử lý sau đó. Kỹ thuật tạo điều 
kiện này hỗ trợ này cải thiện hiệu quả của nhiều kỹ thuật được sử 
dụng để xác định rủi ro dự án riêng lẻ và các nguồn rủi ro dự án tổng 
thể. Người điều hành có kỹ năng có thể giúp những người tham gia 
tập trung vào nhiệm vụ xác định rủi ro, thực hiện theo phương pháp 
liên quan đến kỹ thuật một cách chính xác, đảm bảo mô tả rủi ro rõ 
ràng, xác định và khắc phục các nguồn sai lệch và giải quyết mọi bất 
đồng có thể phát sinh. 

- Quản lý cuộc họp: là thực hiện các bước để đảm bảo cuộc họp 
đáp ứng các mục tiêu đã định một cách hiệu quả. Để làm được điều 
đó việc lên kế hoạch cuộc họp nên sử dụng đầy đủ các bước gồm 
(1) Chuẩn bị chương trình nghị sự và nêu rõ các mục tiêu của cuộc 
họp, (2) Đảm bảo rằng các cuộc họp bắt đầu và kết thúc vào thời 
gian đã công bố, (3) Đảm bảo những người được mời và tham dự là 
thích hợp; (4) Không đổi chủ đề; (5) Quản lý các kỳ vọng, vấn đề và 
xung đột trong cuộc họp; (6) Ghi lại tất cả các hành động và những 
người đã được giao trách nhiệm hoàn thành hành động.  

- Ảnh hưởng: là khả năng ảnh hưởng của các giám đốc dự án đến 
các bên liên quan một cách kịp thời. Các kỹ năng ảnh hưởng chính bao 
gồm: Khả năng thuyết phục; Khả năng trình bày rõ ràng các luận điểm; 
Khả năng lắng nghe tích cực và hiệu quả; Khả năng nhận thức và xem 
xét các quan điểm khác nhau trong bất kỳ tình huống nào và Khả năng 
thu thập thông tin liên quan để giải quyết các vấn đề và đạt được các 
thỏa thuận trong khi vẫn duy trì sự tin cậy lẫn nhau. 

(5) Danh sách nhắc nhở: là công cụ và kỹ thuật được sử dụng trong 
quy trình nhận diện rủi ro và đây là danh sách xác định trước các loại rủi 
ro có thể phát sinh trong dự án bao gồm rủi ro dự án riêng lẻ và các 
nguồn rủi ro tổng thể của dự án. Các rủi ro có ưu tiên ở mức thấp nhất 
của cấu trúc phân chia rủi ro được sử dụng làm danh sách nhắc nhở cho 
các rủi ro riêng lẻ của dự án. Bên cạnh đó, một số khuôn khổ chiến lược 
chung phù hợp hơn để xác định các nguồn rủi ro tổng thể của dự án, ví 
dụ như chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, luật pháp, môi trường; kỹ 
thuật, môi trường, thương mại, hoạt động, chính trị  hoặc biến động, 
không chắc chắn, phức tạp, mơ hồ. 

(6) Mô tả dữ liệu: là công cụ và kỹ thuật chỉ được sử dụng trong 
quy trình phân tích định tính rủi ro bao gồm ma trận xác suất và ảnh 
hưởng và biểu đồ phân cấp, trong đó: 
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- Ma trận xác suất và tác động: (Hình 6 và Hình 7) là sự tổ hợp 
khả năng xảy ra và tác động của rủi ro cho phép phân chia các rủi ro 
dự án riêng lẻ vào các nhóm ưu tiên, là cơ sở cho những phân tích 
sâu hơn và lên kế hoạch ứng phó với rủi ro. Ma trận này giúp xác 
định được những rủi ro sẽ nằm ở vùng có độ ưu tiên cao (màu nâu 
đậm) hoặc độ ưu tiên trung bình (màu nâu nhạt) hoặc độ ưu tiên 
thấp (màu trắng). Việc xác định vùng có độ ưu tiên cao, trung bình 
và thấp sẽ tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của dự án hoặc tổ chức và từ 
đó có được những giải pháp phù hợp cho từng rủi ro. 

- Biểu đồ phân cấp: khi rủi ro đã được phân loại bởi nhiều hơn 
hai tham số thì việc sử dụng ma trận xác suất ảnh hưởng là không 
thể, do đó, cần có các biểu diễn đồ họa khác và biểu đồ bong bóng 
là loại đồ họa đó. Biểu đồ bong bóng có thể hiển thị ba chiều dữ 
liệu, trong đó mỗi rủi ro được vẽ dưới dạng đĩa (bong bóng) và ba 
tham số được biểu thị bằng giá trị trục hoành - thể hiện khả năng 
phát hiện, giá trị trục tung - thể hiện mức độ tiệm cận và kích thước 
bong bóng - thể hiện giá trị tác động (Hình 8). Ngoài ra, còn có dạng 
biểu đồ thể hiện được 4 thông số của rủi ro khi sử dụng tham số 
màu của bong bóng. Tất cả dạng biểu đồ này giúp khắc phục được 
giới hạn của ma trận xác suất và ảnh hưởng chỉ có 2 chiều. 

 
Hình 6. Ma trận xác suất - tác động 

 
Hình 7. Ma trận xác suất và tác động với sơ đồ tính điểm (Nguồn: PMBOK) (nguồn: 

(Duong, 2018)) 

 
Hình 8. Biểu đồ bong bóng mô tả tính tiệm cận, khả năng phát hiện và giá trị ảnh 

hưởng (nguồn PMBOK) 

(7) Phân loại rủi ro: chỉ được sử dụng trong quy trình phân tích 
định tính rủi ro và phân tích rủi ro là hệ thống hóa tập hợp rủi ro trên 
cơ sở một số dấu hiệu và tiêu chí cho phép hợp nhất các tập hợp 
con rủi ro trong các khái niệm chung hơn. Các yếu tố quan trọng 
nhất làm cơ sở cho việc phân loại rủi ro gồm: (1) Thời gian xuất hiện; 
(2) Các yếu tố của sự xuất hiện; (3) Nguồn gốc; (4) Tính chất của hậu 
quả; (5) Lĩnh vực xuất hiện và (6) Những cơ sở khác (ví dụ như giai 
đoạn thực hiện dự án, ngân sách dự án, vai trò và trách nhiệm). Có 
thể sử dụng cấu trúc phân chia rủi ro (RBS - risk breakdown 
structure) tại bảng 3 hoặc cấu trúc phân chia công việc để phân loại 
rủi ro đối với dự án theo nguồn gốc/theo khu vực bị ảnh hưởng. 

Bảng 3. Ví dụ về cấu trúc phân chia rủi ro đối với dự án đầu tư 
(nguồn: PMBOK) 

RBS mức 
độ 0 

RBS mức 
độ 1 

RBS mức độ 2 

Tất cả các 
nguồn rủi 
ro dự án 

1. Rủi ro 
kỹ thuật 

1.1 Xác định phạm vi 
1.2 Xác định những yêu cầu 
1.3 Các uớc lượng, giả định và ràng 
buộc 
1.4 Các quy trình kỹ thuật 
1.5 Công nghệ 
… 

2. Rủi ro 
quản lý 

2.1 Quản lý dự án 
2.2 Quản lý chương trình/danh mục 
2.3 Quản lý khai thác vận hành 
2.4 Tổ chức 
2.5 Trao đổi 
…. 

3. Rủi ro 
thương 

mại 

3.1 Điều khoản và điều kiện hợp đồng 
3.2 Nhà cung cấp 
3.3 Thầu phụ 
3.4 Khách hàng/Tính ổn định của khách 
hàng 
3.5 Liên danh và liên doanh 
… 

4. Rủi ro 
bên 

ngoài 

4.1 Pháp lý 
4.2 Tỷ giá hối đoái 
4.3 Hạ tầng/cơ sở vật chất 
4.4 Môi trường/Thời tiết 
4.5 Cạnh tranh 
… 

(8) Mô tả sự không chắc chắn: công cụ  này chỉ được sử dụng 
trong quy trình phân tích định lượng rủi ro. Sự không chắc chắn là 
sự thiếu hiểu biết và nhận thức về các vấn đề, sự kiện, con đường để 
theo đuổi hoặc giải pháp để theo đuổi. Những nhân tố mới xuất 
hiện hoàn toàn nằm ngoài kiến thức hay kinh nghiệm hiện có bao 
gồm các ẩn số chưa biết và các hiện tượng “thiên nga đen” là sự 
không chắc chắn, trong đó hiện tượng “thiên nga đen” là một sự 
kiện không thể đoán trước, vượt quá những tình huống thường 
được dự kiến gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Khi yêu cầu về 
thời lượng, chi phí hoặc nguồn lực cho một hoạt động đã lên kế 
hoạch là không chắc chắn thì phạm vi giá trị có thể có được biểu 
diễn dưới dạng các phân phối xác suất trong mô hình như phân 
phối tam giác, bình thường, beta,….  

(9) Chiến lược đối với các mối đe dọa: các chiến lược này chỉ 
được xem xét trong quy trình lập kế hoạch ứng phó với rủi ro. Mối 
đe dọa là một sự kiện hoặc điều kiện nếu xảy ra sẽ có tác động tiêu 
cực đến một hoặc nhiều mục tiêu của dự án. Có nhiều chiến lược 
ứng phó với rủi ro được xem là các mối đe dọa, ví dụ nếu không thể 
né tránh được mối đe dọa, thì có thể thực hiện giảm nhẹ mức độ rủi 
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ro của mối đe dọa đó đến mức khả thi để chuyển giao hoặc chấp 
nhận. Mục tiêu của việc thực hiện các chiến lược ứng phó với mối 
đe dọa là giảm thiểu số lượng rủi ro tiêu cực. Có 5 chiến lược thay 
thế được trình bày tại Bảng 4 để ứng phó với các mối đe dọa gồm: 
né tránh, trình lên, chuyển giao, giảm nhẹ, chấp nhận.  

(10) Chiến lược đối với các cơ hội: tương tự như ứng phó với 
các mối đe dọa, các chiến lược đối với cơ hội cũng chỉ được xem xét 
khi lập kế hoạch ứng phó với rủi ro. Cơ hội là một sự kiện hoặc điều 
kiện nếu xảy ra sẽ có tác động tích cực đến một hoặc nhiều mục tiêu 
của dự án. Bảng 4 trình bày 5 chiến lược thay thế được xem xét để 

ứng phó với các cơ hội, đó là: khai thác, trình lên, chia sẻ, tăng cường 
và chấp nhận. 

(11) Chiến lược đối với rủi ro dự án tổng thể: các giải pháp ứng 
phó rủi ro cần được lên kế hoạch không chỉ đối với rủi ro dự án riêng 
lẻ mà còn để giải quyết rủi ro tổng thể của dự án và được xem xét 
khi lên kế hoạch ứng phó với rủi ro. Có thể áp dụng các chiến lược 
ứng phó với rủi ro tổng thể của dự án tương tự như việc sử dụng các 
chiến lược này ứng phó đối với các rủi ro dự án riêng lẻ, bao gồm: 
né tránh, khai thác, chuyển giao/chia sẻ, giảm nhẹ/tăng cường và 
chấp nhận (được trình bày tại bảng 4). 

 
Bảng 4. Tổng hợp các chiến lược ứng phó với rủi ro 

Chiến lược 
Phạm vi  
áp dụng 

Mục đích Hành động 

Né tránh 
Mối đe dọa/Rủi 
ro dự án tổng 

thể 

Loại bỏ mối đe dọa hoặc bảo vệ 
dự án khỏi tác động của nó. 

- Tạm ngưng thực hiện hoặc ngừng thực hiện dự án; 
- Thay đổi kế hoạch dự án (từ chối hợp tác với đối tác không đáng 
tin cậy, thay đổi các nguồn lực và phương pháp thi công xây 
dựng, kéo dài thời gian thực hiện, thay đổi kế hoạch tài chính, …); 
- Làm rõ các yêu cầu, thu thập thông tin, cải thiện giao tiếp, cập 
nhật kiến thức chuyên môn. 

Trình lên Mối đe dọa/Cơ 
hội 

Có những rủi ro nằm ngoài phạm 
vi dự án hoặc việc đề xuất 
phương án ứng phó với rủi ro 
vượt quá thẩm quyền của giám 
đốc dự án thì các cấp quản lý cao 
hơn cấp dự án hoặc các bộ phận 
có liên quan khác của tổ chức sẽ 
tiến hành thực hiện quản lý rủi ro 
thay vì cấp dự án.  

- Trình các rủi ro cho cấp quản lý cao hơn phù hợp với các mục 
tiêu sẽ bị ảnh hưởng nếu rủi ro xảy ra ví dụ như cấp program 
(nhóm các dự án có liên quan với nhau), portfolio (các program 
hoặc project được nhóm lại với nhau nhằm thực hiện mục tiêu 
chiến lược của tổ chức) hoặc các bộ phận có liên quan khác của 
tổ chức phù hợp với các mục tiêu sẽ bị ảnh hưởng nếu rủi ro xảy 
ra chứ không phải ở cấp dự án. 

Chuyển giao 
Mối đe dọa/Rủi 
ro dự án tổng 

thể 

Chuyển quyền sở hữu mối đe 
dọa cho bên thứ ba để họ thực 
hiện quản lý rủi ro và gánh chịu 
tác động của mối đe dọa nếu xảy 
ra. 

- Bảo hiểm, đặt cọc, bảo lãnh, …; 
- Các thỏa thuận chuyển trách nhiệm đối với những rủi ro cụ thể 
cho một bên khác. 

Giảm nhẹ 
Mối đe dọa/Rủi 
ro dự án tổng 

thể 

Nhằm giảm khả năng xuất hiện 
và/hoặc ảnh hưởng của mối đe 
dọa. 

- Nhóm các hành động phòng ngừa nhằm giảm khả năng xảy ra 
rủi ro như tăng cường kiểm soát, áp dụng báo cáo định kỳ, thay 
đổi phân bổ nguồn lực, tăng tần số báo cáo và các hoạt động kiểm 
soát, … 
- Nhóm các hành động giảm nhẹ ảnh hưởng của rủi ro cụ thể như: 
tăng mức bồi thường, tăng cường xử phạt, lập dự phòng phí, … 

Chấp nhận 
Mối đe dọa/Cơ 

hội/ Rủi ro dự án 
tổng thể 

Thừa nhận sự tồn tại của mối đe 
dọa và không có bất kì hành 
động chủ động nào được lên kế 
hoạch. 

- Lập khoản dự phòng gồm thời gian, ngân sách hoặc nguồn lực 
để xử lý mối đe dọa hoặc tận dung cơ hội nếu xảy ra; 
- Không thực hiện bất kì hành động đặc biệt nào ngoài việc xem 
xét định kỳ mối đe dọa để đảm bảo chúng không thay đổi đáng 
kể. 

Khai thác 
(trái ngược 

với né tránh) 

Cơ hội/ Rủi ro dự 
án tổng thể 

Hành động để đảm bảo cơ hội 
xảy ra. 

Phân công, điều động các nhân sự có khả năng để sử dụng các 
các công nghệ mới, nâng cấp công nghệ, nâng cao hiệu quả quản 
lý để giảm chi phí, thời gian, … thực hiện dự án. 

Chia sẻ 
(trái ngược 
với chuyển 

giao) 

Cơ hội/Rủi ro dự 
án tổng thể 

Phân bổ quyền sở hữu cơ hội cho 
bên thứ ba có khả năng nắm bắt 
tốt nhất lợi ích của cơ hội đó. 

Hình thành quan hệ đối tác, nhóm, hội, liên doanh, liên kết để chia 
sẻ các cơ hội của dự án. 

Tăng cường 
(trái ngược 

với giảm 
nhẹ) 

Cơ hội/Rủi ro dự 
án tổng thể 

Hành động để tăng xác suất xảy 
ra hoặc ảnh hưởng của cơ hội. 

Tăng cường các nguồn lực để hoàn thành dự án sớm, giảm chi 
phí, … 
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Sau khi thực hiện các biện pháp ứng phó rủi ro đã chọn, dự án 
được xác định xem có thêm bất kỳ rủi ro mới nào được tạo ra hay 
không. Các rủi ro này được gọi là rủi ro thứ cấp và những rủi ro thứ 
cấp này cũng cần được phân tích như một phần của kế hoạch ứng 
phó rủi ro. Ngoài ra, cũng cần đánh giá những rủi ro tồn đọng có thể 
sẽ còn sót lại sau khi lập kế hoạch ứng phó cho một rủi ro và những 
rủi ro tồn đọng này sẽ được chấp nhận một cách thụ động tức sẽ 
được ghi lại và được xem xét trong suốt dự án để xem liệu chúng có 
thay đổi về khả năng xảy ra và tác động hay không sau khi các hành 
động ứng phó đã được thực hiện. Việc lập kế hoạch ứng phó phải 
được lặp lại cho đến khi rủi ro tồn đọng có thể còn sót lại tương thích 
với khẩu vị rủi ro của tổ chức. 

(12) Chiến lược phản ứng dự phòng: chỉ khi lập kế hoạch ứng 
phó rủi ro, một số phương án ứng phó dự phòng được thiết kế để 
thực hiện trong điều kiện xác định trước khi  một số sự kiện nhất 
định xảy ra. . Kỹ thuật này thường lập nên cáckế hoạch dự phòng 
(contingency plans/fallback plans) bao gồm các sự kiện kích hoạt và 
những dấu hiệu báo trước đã được xác định để việc lập kế hoạch có 
hiệu quả. Contingency plans là các kế hoạch mô tả các hành động 
cụ thể sẽ được thực hiện nếu cơ hội hoặc mối đe dọa xảy ra trong 
khi fallback plans là các kế hoạch mô tả các hành động cụ thể sẽ 
được thực hiện nếu các contingency plans không hiệu quả. 

(13) Ra quyết định: kỹ thuật này có thể giúp xác định ưu tiên 
các chiến lược ứng phó rủi ro và được sử dụng khi lập kế hoạch ứng 
phó với rủi ro.  Phân tích quyết định đa tiêu chí sử dụng ma trận 
quyết định cung cấp hướng tiếp cận có hệ thống nhằm thiết lập các 
tiêu chí quyết định chính, đánh giá và xếp hạng các phương án thay 
thế và chọn ra phương án ưu tiên. Các tiêu chí sử dụng để ra quyết 
định lựa chọn phản ứng với rủi ro có thể bao gồm: chi phí ứng phó, 
khả năng hiệu quả của ứng phó trong việc thay đổi xác suất và/hoặc 
ảnh hưởng, khả năng sẵn có của nguồn lực, các ràng buộc về thời 
gian, mức độ ảnh hưởng nếu rủi ro xảy ra, tác động của giải pháp 
ứng phó tới các rủi ro liên quan, đưa ra các rủi ro thứ cấp, ... Khi thực 
hiện dự án, nếu lựa chọn ứng phó với rủi ro được lựa chọn ban đầu 
tỏ ra không hiệu quả thì các chiến lược ứng phó khác có thể được 
lựa chọn.  

(14) Hệ thống thông tin quản lý dự án: hệ thống này chỉ được 
sử dụng trong quy trình thực hiện ứng phó với rủi ro, cung cấp 
quyền truy cập vào các công cụ phần mềm công nghệ thông tin 
chẳng hạn như công cụ phần mềm quản lý tiến độ, phần mềm quản 
lý chi phí, nguồn lực, hệ thống ủy quyền công việc, hệ thống thu 
thập và phân phối thông tin, thu thập và báo cáo tự động về các chỉ 
số hiệu suất chính cũng như giao diện với các hệ thống tự động trực 
tuyến khác như kho lưu trữ cơ sở tri thức của tổ chức. Hệ thống 
thông tin đảm bảo rằng các kế hoạch ứng phó với rủi ro đã thỏa 
thuận và các hoạt động liên quan được tích hợp vào dự án cùng với 
các hoạt động dự án khác. Việc xây dựng và phát triển hệ thống 
thông tin quản lý dự án được khuyến khích rộng rãi nhưng không 
phải tổ chức nào cũng đủ khả năng về tài chính để thực hiện. 

(15) Kiểm toán: kiểm toán rủi ro là một quy trình độc lập, có cấu 
trúc được sử dụng trong giám sát rủi ro để xem xét tính hiệu quả 
của quy trình QLRR .. Giám đốc dự án chịu trách nhiệm đảm bảo rằng 
việc kiểm toán rủi ro được thực hiện với tần suất phù hợp như đã 
được xác định trong kế hoạch quản lý rủi ro của dự án. Kiểm toán rủi 
ro có thể được đưa vào trong các cuộc họp đánh giá dự án định kỳ 
hoặc có thể là một phần của cuộc họp xem xét rủi ro hoặc tổ chức 
các cuộc họp kiểm toán rủi ro riêng biệt. Một cuộc kiểm toán thường 
được thực hiện bởi bộ phậnbên ngoài dự án chẳng hạn như bộ phận 
kiểm toán nội bộ của tổ chức, phòng quản lý dự án hoặc bởi một 
kiểm toán viên bên ngoài tổ chức và trước khi tiến hành kiểm toán 
thì phải xác định hình thức và mục tiêu kiểm toán rủi ro. 

4. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu đã hệ thống hóa lý luận của 16 công cụ và kỹ thuật 

bao gồm định tính lẫn định lượng có thể được sử dụng tương ứng 
với 7 quy trình trong quản lý rủi dự án đầu tư xây dựng. Những lý 
luận này góp phần bổ sung nền tảng kiến thức giúp tổ chức có thể 
hiểu và áp dụng được các công cụ và kỹ thuật hỗ trợ trong thực tế 
QLRR thực hiện dự án. Ngoài các công cụ và kỹ thuật kể trên, các tổ 
chức cũng cần tìm hiểu, nghiên cứu thêm các bộ tiêu chuẩn quốc tế 
và quốc gia về quản lý rủi ro cũng như việc áp dụng linh hoạt các bộ 
tiêu chuẩn này nhằm góp phần giảm thiểu các mối đe dọa, tối đa 
hóa các cơ hội, góp phần đạt được mục tiêu mà tổ chức đã đề ra. 

QLRR là một phần cực kỳ quan trọng trong quản lý dự án đầu tư 
xây dựng và được tiến hành trên cơ sở khoa học thông tin được hình 
thành từ cơ sở dữ liệu thông qua việc sử dụng các công cụ, kỹ thuật 
trích xuất và phân tích dữ liệu. Các tổ chức có thể sử dụng các phần 
mềm để phân tích và trích xuất dữ liệu riêng biệt và sẵn có để phục 
vụ cho công tác quản lý rủi ro, nhưng để có thể làm được điều đó 
các tổ chức cần xây dựng kho dữ liệu kết nối tất cả các lớp dữ liệu 
trong toàn tổ chức để cho phép khai thác dữ liệu một cách hiệu quả. 
Do đó, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin QLRR dự án 
đầu tư xây dựng cũng có thể là hướng nghiên cứu mà tác giả có thể 
phát triển trong thời gian tới. 
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Xác định các yếu tố quan trọng quyết định 
chất lượng hồ sơ dự thầu  
Crucial factors influencing quality of tender documents  
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TÓM TẮT 
Tuy giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng cạnh tranh 
trong đấu thầu, việc đảm bảo chất lượng của hồ sơ dự thầu vẫn còn 
tồn tại nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng đến quyền quyết định của chủ 
đầu tư cho việc doanh nghiệp xây dựng có trúng thầu hay không. 
Nghiên cứu hướng đến việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất 
lượng hồ sơ dự thầu trong môi trường xây dựng tại TP.HCM. Nghiên 
cứu được tiến hành với các đối tượng đến từ các đơn vị chủ đầu tư, 
tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công của các loại 
hình dự án khác nhau. Dữ liệu thu về 175 bảng khảo sát hợp lệ và tiến 
hành xếp hạng các nhân tố theo chỉ số mức độ quan trọng (RII). Kết 
quả cho thấy bốn nhân tố có vai trò quyết định đến chất lượng của 
hồ sơ dự thầu bao gồm: 1) Năng lực tài chính của nhà thầu, 2) Nguồn 
vốn thực hiện gói thầu, 3) Phương pháp lập hồ sơ dự thầu, 4) Phương 
thức lựa chọn nhà thầu, Quy mô gói thầu và Uy tín của nhà thầu. Kết 
quả nghiên cứu mang tính tham khảo giúp các đơn vị tham gia đấu 
thầu các dự án xây dựng có góc nhìn tổng quát về các yểu tố gây 
ảnh hưởng đến chất lượng của công tác tổ chức lập hồ sơ dự thầu 
tại Việt Nam hiện nay. 
Từ khóa: Hồ sơ dự thầu; chất lượng; yếu tố ảnh hưởng; ngành Xây 
dựng; chỉ số quan trọng tương đối (RII) 
 

ABSTRACT 
In spite of playing an important role in assessing the competitiveness 
in the tendering process, the quality assurance of the bids still remains 
many issues that can affect the investor's right to decide whether the 
construction enterprise will win the bid or not. The study aimed to 
determine the factors affecting the quality of bids in the construction 
environment in Ho Chi Minh City. The research was conducted based 
on the point of views of investors, project management consultants, 
design consultants and contractors who had experiences in different 
types of projects. Data were collected from 175 valid surveys and the 
factors were ranked based on Relative Importance Index (RII) method. 
The analysis confirms four crucial factors have an impact on the 
quality of tender documents, including: 1) Financial capacity of the 
contractor, 2) Source of capital to implement the bidding package, 3) 
Method of preparing tender documents, 4) Contractor selection 
method, Bid package size and Contractor's reputation. The results 
generally provide the participants bidding for construction projects 
with knowledge of the factors influencing the quality of bidding 
documents in Vietnamese construction projects. 
Key words: Tender documents; quality; influential factors; 
construction industry; relative importance index (RII) 

GIỚI THIỆU 
Tại Việt Nam, công nghiệp xây dựng luôn được xếp vào nhóm 

ngành sản xuất vật chất lớn nhất, đóng góp đáng kể lợi nhuận cho 
nền kinh tế. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành Xây dựng vẫn đang 
thể hiện rõ vai trò đặc biệt quan trọng của mình thông qua việc thực 
hiện không ngừng các dự án, hạ tầng cơ sở cần thiết cho các đơn vị, 
tổ chức và toàn xã hội. Chỉ khi kỹ thuật xây dựng phát triển thì các 
lĩnh vực khác trong nền kinh tế mới có nhiều điều kiện thuận lợi để 
phát triển theo. Do đó, ngành công nghiệp xây dựng còn được xem 
là một công cụ điều chỉnh của nền kinh tế. 

Sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh 
mẽ vào tất cả mọi lĩnh vực và các hoạt động xây dựng cũng không 
nằm ngoài quy luật đó. Tính cạnh tranh được thể hiện dưới nhiều 
hình thức nhưng có thể thấy rõ nhất là qua công tác đấu thầu. 

Thông qua đấu thầu mà các chủ đầu tư có thể thực hiện tốt nhất 
nhiệm vụ xây dựng. Về phía các đơn vị xây dựng thì họ nhận được 
các công trình để từ đó duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của đơn vị. Với đặc thù của ngành là quá trình mua bán thông 
qua thương lượng đấu thầu xảy ra trước khi bắt đầu giai đoạn thi 
công và xây dựng công trình. Vì vậy, việc chiến thắng trong các cuộc 
đấu thầu là vấn đề mang tính sống còn đối với hầu hết các doanh 
nghiệp xây dựng. 

Để thắng thầu thì doanh nghiệp phải thể hiện tối đa năng lực 
của mình bằng nhiều cách khác nhau nhưng phổ biến và hiệu quả 
nhất đó chính là qua hồ sơ dự thầu. Lập hồ sơ dự thầu là một công 
việc hết sức phức tạp và yêu cầu thực hiện trong một thời gian hạn 
chế. Chất lượng hồ sơ đóng vai trò không nhỏ trong việc nâng cao 
khả năng cạnh tranh trong đấu thầu cũng như là một trong những 
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tiêu chí cơ bản quyết định cho việc doanh nghiệp có trúng thầu hay 
không. Nhận thức rõ về vấn đề này, việc xác định và xếp hạng các 
yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ dự thầu trong xây dựng là 
rất cần thiết và mang ý nghĩa thực tiễn đối với tất cả các doanh 
nghiệp xây dựng trong việc đảm bảo, nâng cao chất lượng và tính 
thuyết phục của hồ sơ dự thầu. 

 
I. TỔNG QUAN 
Về lý thuyết, hồ sơ dự thầu được hiểu là toàn bộ tài liệu do nhà 

thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ 
sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Các bước làm hồ sơ dự thầu bao gồm: 
đọc kỹ hồ sơ mời thầu và bản vẽ kỹ thuật thi công; thực hiện đầy đủ 
các biểu mẫu theo yêu cầu hồ sơ dự thầu; trình bày hồ sơ dự thầu; 
đánh giá và xếp hạng hồ sơ dự thầu. Liên quan đến các văn bản quy 
định của Nhà nước Việt Nam về chất lượng hồ sơ dự thầu, chính phủ 
cũng đã ban hành nghị định số: 63/2014/NĐ-CP về chi tiết thi hành 
một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu [1]. Một số điều 
khoản trong chất lượng hồ sơ dự thầu được ban hành trong nghị 
định trên phải kể đến như: Lập hồ sơ mời thầu (điều 12); Nguyên tắc 
đánh giá hồ sơ dự thầu (điều 15); Làm rõ hồ sơ dự thầu (điều 16); 
Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (điều 17); Đánh giá hồ sơ dự thầu (điều 
18); Nguyên tắc đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh 
sai lệch (điều 37). 

Một số công trình nghiên cứu đã được tiến hành trên một số 
quốc gia liên quan đến tiến trình đấu thầu cũng như lựa chọn nhà 
thầu thi công xây dựng phù hợp. Nghiên cứu của Holt và cộng sự 
(1994) đề xuất một mô hình quyết định đa tiêu chí dựa trên ba khái 
niệm chính: chi phí, thời gian và chất lượng nhằm lựa chọn nhà thầu 
xây dựng trong khu vực công của Thổ Nhĩ Kỳ [2]. Yan (2011) đã đưa 
ra phương pháp đánh giá gói thầu dự án xây dựng dựa trên mô hình 
quan hệ xám [3]. Mô hình bổ sung về mặt lý thuyết và kinh nghiệm 
cho các hoạt động định lượng khoa học, do đó được ứng dụng phổ 
biến trong các dự án xây dựng. Nghiên cứu đã cho thấy những 
người được mời thầu đều cung cấp thông tin với các chỉ số theo yêu 
cầu khá là đầy đủ, một số gói thầu có thể được sắp xếp dễ dàng theo 
ưu điểm và nhược điểm của chúng. Bên cạnh đó, Zahaf và  Gargoun 
(2014) đã có bài nghiên cứu đề cập đến việc các doanh nghiệp liên 
doanh ERP (lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp) về quy mô hoạt 
động của hệ thống thông tin quy trình đấu thầu đô thị hóa [4]. Kết 
quả nghiên cứu này nhằm tạo điều kiện giao tiếp giữa các nhân viên 
đấu thầu, thống nhất các chiến lược kinh doanh trên nền tảng quy 
trình đấu thầu chung, đồng thời giảm khoảng cách giữa cơ sở hạ 
tầng kinh doanh và kỹ thuật trong quá trình khai thác. Về việc tạo 
giá thầu nhiều giai đoạn kết hợp với việc xem xét thời gian giao 
hàng, bài phân tích của Mamaghani và cộng sự (2019) đã lựa chọn 
trường hợp nghiên cứu là việc tạo giá thầu của một hãng vận tải 
trong vận chuyển được thực hiện thông qua đấu giá kết hợp bằng 
phương pháp thuật toán tìm kiếm TABU cải tiến (ITS) [5]. Thuật toán 
này được đánh giá trong trường hợp có từ 20 đến 100 yêu cầu. Các 
kết quả tính toán cho thấy rằng thuật toán được đề xuất vượt trội 
hơn đáng kể so với CPLEX: thời gian tính toán ngắn hơn nhiều, xác 
định thời gian sớm nhất và mới nhất để phục vụ yêu cầu, giảm thiểu 
thời gian giao hàng. Ngoài ra, nghiên cứu của Zekri và cộng sự 
(2019) đã chỉ ra đặc điểm kỹ thuật của kho dữ liệu cho việc ra quyết 
định của Hệ thống thông tin quy trình đấu thầu (BPIS) [6]. Hệ thống 
này hỗ trợ quá trình kinh doanh nên được thưc hiện nhiều hơn bằng 
cách đảm bảo mức độ linh hoạt và khả năng tương tác cao hơn giữa 
các thiết bị. Trong bài báo này, các tác giả tập trung vào việc ra quyết 
định kích thước của BPIS và đề xuất một phương pháp hoạt động 
để biểu diễn sơ đồ kho dữ liệu dựa trên một bản thể luận nắm bắt 
các kiến thức đấu thầu đa chiều. 

Các vấn đề liên quan đến hồ sơ dự thầu trong xây dựng cũng 
được thể hiện ở một số nghiên cứu trong nước. Nghiên cứu của 
Phạm (2010) đã nêu lên một số vấn đề về tiêu chuẩn và phương 
pháp đánh giá hồ sơ dự thầu trong xây dựng do thực tiễn công tác 
quản lý đấu thầu còn một số hạn chế, bất cập trong đánh giá hồ sơ 
dự thầu, đặc biệt là đối với việc đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng [7]. 
Theo đó, hoạt động đấu thầu sẽ giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được 
nhà thầu đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của mình, nhờ đó họ có 
được những công trình có chất lượng cao, giá cả hợp lý; tuy nhiên, 
để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất là công việc không đơn giản. 
Một phân tích trong dự án đầu tư của ban quản lí dự án công trình 
xây dựng thành phố Sóc Trăng về giải pháp hoàn thiện công tác 
quản lý đấu thầu đã được thực hiện bởi Trần (2013) [8]. Bằng việc 
vận dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cùng 
một số phương pháp khác như: phân tích, thống kê, so sánh, tổng 
hợp; kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hồ sơ dự thầu đáp ứng các 
yêu cầu của chủ đầu tư về mặt kỹ thuật, trình độ thi công, tiến độ và 
giá cả; sử dụng có hiệu quả vốn xây dựng; kích thích khả năng cạnh 
tranh giữa các nhà thầu. Một nghiên cứu khác đến từ Trương và 
cộng sự (2017) đã thực hiện việc đánh giá sơ bộ và xếp hạng năng 
lực của nhà thầu xây dựng dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc 
[9]. Đánh giá hồ sơ dự thầu là quá trình ra quyết định theo đa tiêu 
chí, gồm tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, năng lực và kinh nghiệm, kỹ 
thuật và giá; trong đó, sự đánh giá định lượng các tiêu chí về năng 
lực và kinh nghiệm sẽ giúp bên chấm thầu sơ bộ xếp hạng các nhà 
thầu. Áp dụng cụ thể cho gói thầu xây lắp văn phòng làm việc Công 
ty Xăng dầu Khu vực V, kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp 
phân tích thứ bậc (AHP) là một công cụ tiềm năng hỗ trợ chủ đầu tư 
đưa ra các quyết định theo đa tiêu chí. Ngoài ra, Trương (2018) có 
bài nghiên cứu về việc quản lý công tác lập hồ sơ dự thầu tại Công 
ty CP xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị bằng phương 
pháp phân tích lý thuyết và nghiên cứu số liệu thực tế [10]. Kết quả 
đã đánh giá thực trạng công tác đấu thầu và lập hồ sơ dự thầu đối 
với các dự án của công ty; đưa ra một số vấn đề còn tồn tại và đề 
xuất một số giải pháp quản lý trong công tác lập hồ sơ dự thầu; từ 
đó nâng cao chất lượng đấu thầu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh 
doanh của công ty. Nghiên cứu về đầu tư công thông qua công tác 
đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Nguyễn (2018) đã áp dụng 
phương pháp lấy số liệu và mẫu kết hợp với định nghĩa - đo lường 
các biến trong mô hình nghiên cứu [11]. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy các yếu tố: số lượng nhà thầu tham dự, nguồn vốn bố trí cho 
gói thầu, tổng mức đầu tư, loại công trình có tác động cùng chiều 
đến tỷ lệ giảm giá, trong khi đó các yếu tố: người phê duyệt kết quả 
đấu thầu, chủ đầu tư, yếu tố về thời gian thực hiện hợp đồng có tác 
động ngược chiều với tỷ lệ giảm giá. Thông qua các tác động khác 
nhau của các yếu tố đối với tỷ lệ giảm giá, các nhà quản lý có thể tác 
động đến các yếu tố cho phù hợp nhằm nâng cao khả năng đấu 
thầu các dự án đầu tư công. 

Những nghiên cứu trên cho thấy việc xác định các yếu tố gây ảnh 
hưởng đến chất lượng hồ sơ dự thầu trong môi trường xây dựng tại Việt 
Nam vẫn chưa được triển khai cụ thể. Do đó, nghiên cứu này xác định 
các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của công tác lập hồ 
sơ dự thầu, nhằm giúp các bên tham gia đấu thầu nắm được tình hình 
thực tế và có các đề xuất hợp lý nhằm nâng cao được chất lượng công 
tác chuẩn bị trong đấu thầu, lập hồ sơ dự thầu cũng như đảm bảo 
nguồn nhân lực để đáp ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư, tạo lợi thế cho 
doanh nghiệp nâng cao được khả năng cạnh tranh.  

 
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Dựa trên sự tìm hiểu từ các nghiên cứu trước, các bài báo khoa học 

trong và ngoài nước, cùng với việc tham khảo ý kiến chuyên gia có kinh 
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nghiệm trong ngành Xây dựng, bảng câu hỏi trắc nghiệm được thành 
lập bao gồm 24 yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ dự thầu. Thang 
đo Likert 5 mức độ được sử dụng để đánh giá các mức độ từ 1 (không 
ảnh hưởng) đến 5 (ảnh hưởng rất nhiều). Kết quả kiểm định hệ số 
Cronbach’s Alpha của toàn bộ mục hỏi (tất cả yếu tố) là 0.876 > 0.8, 
đồng thời hệ số Cronbach’s Alpha của từng yếu tố đều lớn hơn 0.8. Điều 
đó chứng tỏ thang đo lường là phù hợp [12]. 

Đối tượng thực hiện bảng khảo sát là những người có số năm 
kinh nghiệm từ dưới 3 đến trên 10 năm đã từng tham gia thực hiện 
các dự án xây dựng tại TP. HCM. Dữ liệu được thu về theo phương 
pháp lấy mẫu thuận tiện. Bảng khảo sát được thực hiện thông qua 
hai phương thức: trực tiếp (phỏng vấn/gửi bản cứng) và gián tiếp 
(gửi đường link biểu mẫu) đến các cá nhân thuộc các đơn vị chủ đầu 
tư, tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, và nhà thầu. Dữ liệu phân 
tích trong nghiên cứu bao gồm dữ liệu khảo sát của các bảng câu 
hỏi, được tiến hành trên địa bàn TP.HCM trong khoảng thời gian cho 
phép. Số lượng phản hồi hợp lệ nhận được là 175 bảng khảo sát. 

Phương pháp chỉ số quan trọng tương đối (RII) được sử dụng để 
xác định mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng hồ sơ dự thầu. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi ở 
nhiều nghiên cứu [13, 14, 15]. Chỉ số RII được xác định bởi công thức: 

��� �  ∑W�
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  

Với: 
o Wi: là trọng số cho từng yếu tố bởi người khảo sát. 
o A: là trọng số cao nhất. 
o N: là tổng số người trả lời. 
Phần mềm SPSS 22.0 và Microsoft Excel là 2 công cụ được dùng 

để phân tích và xử lý dữ liệu. 
 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Dựa vào dữ liệu thu thập từ khảo sát được xử lý phân tích thống 

kê, kết quả cho thấy 24 yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ dự 
thầu đều có giá trị trung bình (Mean) lớn hơn 3, chứng tỏ các yếu tố 
này đều có mức độ ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu. Xếp hạng 
các yếu tố theo từng mức độ ảnh hưởng thông qua chỉ số mức độ 
quan trọng tương đối (RII) được thể hiện cụ thể trong Bảng 1. 

 
Bảng 1. Bảng xếp hạng các yếu tố ảnh hưởng theo chỉ số mức độ quan trọng (RII) 

Các yếu tố ảnh hưởng N Mean Std. Deviation RII Hạng 
NLTC. Năng lực tài chính của nhà thầu 175 4.22 0.736 0.845 1 
NVGT. Nguồn vốn thực hiện gói thầu 175 4.18 0.67 0.837 2 
PPLH. Phương pháp lập hồ sơ dự thầu 175 4.16 0.701 0.832 3 
PTLC. Phương thức lựa chọn nhà thầu 175 4.11 0.754 0.822 4 
QMGT. Quy mô gói thầu 175 4.11 0.699 0.822 4 
UTNT. Uy tín của nhà thầu 175 4.11 0.731 0.822 4 
NKKT. Năng lực, kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật (biện pháp thi 
công và các yêu cầu liên quan đến kỹ thuật) 175 4.1 0.658 0.819 5 

UTMT. Uy tín của bên mời thầu 175 4.08 0.723 0.816 6 
NKNL. Năng lực, kinh nghiệm và số lượng nhân lực dự kiến thi công 
gói thầu 175 4.07 0.695 0.815 7 

NLKL. Năng lực, kinh nghiệm của bộ phận tính khối lượng, đơn giá, 
dự toán 175 4.06 0.676 0.813 8 

CLMK.Chiến lược marketing của nhà thầu 175 4.06 0.744 0.812 9 
HLTC. Hình thức lựa chọn nhà thầu 175 4.03 0.596 0.807 10 
NKPL. Năng lực, kinh nghiệm của bộ phận lập hồ sơ pháp lý 175 4.03 0.738 0.806 11 
MĐPT. Mức độ phức tạp của các yêu cầu kỹ thuật, tài chính, an toàn 
vệ sinh lao động,… của hồ sơ mời thầu 

175 4.01 0.669 0.802 12 

NKTC. Năng lực, kinh nghiệm thi công gói thầu của nhà thầu 175 4.01 0.766 0.802 12 
CCƯD. Các công cụ và ứng dụng cần thiết khi lập hồ sơ dự thầu 175 3.98 0.678 0.795 13 
CTTC. Công tác tổ chức, phối hợp các bộ phận khi lập hồ sơ dự thầu 
(nội bộ công ty, các nhà cung cấp, thầu phụ) 175 3.97 0.629 0.794 14 

QGDT. Quyết định giá dự thầu của cấp quản lý 175 3.97 0.677 0.793 15 
YCCL. Yêu cầu về chất lượng hồ sơ của bên mời thầu 175 3.96 0.655 0.792 16 
SCMT. Số lượng và chất lượng máy móc thiết bị dự kiến thi công 
gói thầu 175 3.95 0.646 0.790 17 

MĐTT. Mức độ đầy đủ của thông tin để lập hồ sơ dự thầu (đơn giá 
dự thầu, khối lượng, thông số kỹ thuật của hồ sơ mời thầu rõ ràng, 
chi tiết,…) 

175 3.94 0.712 0.787 18 

SLHS. Số lượng hồ sơ dự thầu phải lập trong cùng một thời gian 175 3.91 0.68 0.782 19 
TGCB. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu 175 3.89 0.642 0.779 20 
QCCS. Các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 175 3.82 0.749 0.765 21 

 
Thông qua bảng xếp hạng cho thấy yếu tố “Năng lực tài chính của 

nhà thầu” xếp hạng 1 (RII = 0.845). Bên mời thầu sẽ sử dụng tiêu chí đạt 
hoặc không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh 
nghiệm của nhà thầu xây dựng. Trong đó, mức quy định tối thiểu để 

đánh giá là đạt đối với từng hạng mục về năng lực và kinh nghiệm của 
nhà thầu gồm có năng lực tài chính (tổng tài sản, tổng nợ phải trả, vốn 
lưu động, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đang thực hiện dở 
dang và các chỉ tiêu cần thiết khác) để đánh giá năng lực về tài chính 
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của nhà thầu. Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu 
chuẩn trên phải căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu.  

Yếu tố “Nguồn vốn thực hiện gói thầu” xếp hạng 2 (RII = 0.837). 
Trong Mục 1 Chương I Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT có quy định về nội 
dung đấu thầu bao gồm: Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp 
vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà 
tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong 
nước. Vốn đầu tư xây dựng cơ luôn có vai trò quan trọng trong phát 
triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, 
kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Yếu tố “Phương pháp lập hồ sơ dự thầu” xếp hạng 3 (RII = 0.832). 
Trong hoạt động đấu thầu, công tác lập hồ sơ dự thầu xây lắp ảnh 
hưởng lớn đến khả năng thắng thầu của một doanh nghiệp, nó chiếm 
một vi trí quan trọng đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm và là khâu cơ bản 
trong hoạt động đấu thầu. Hoàn thiện công tác lập hồ sơ dự thầu là một 
tất yếu khách quan mà bất cứ một doanh nghiệp xây dựng nào trong 
nền kinh tế thị trường hiện nay đều phải thực hiện.  

Yếu tố “Phương thức lựa chọn nhà thầu” xếp hạng 4 (RII = 0.822). 
Theo quy định tại Điều 28, 29, 30 và 31 Luật Đấu thầu 2013, có bốn 
phương thức lựa chọn nhà thầu như sau: Thứ nhất, phương thức một 
giai đoạn một túi hồ sơ. Thứ hai, phương thức một giai đoạn hai túi hồ 
sơ. Thứ ba, phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, áp dụng trong 
trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua 
sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp. Thứ tư, 
phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ, áp dụng trong trường hợp đấu 
thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây 
lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù. Việc 
áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu phù hợp góp phần quan trọng 
trong công tác lập hồ sơ dự thầu. 

Yếu tố “Quy mô gói thầu” được xếp đồng hạng 4 (RII = 0.822). 
Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói 
thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều 
dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho 
một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung. 
Theo quy định của pháp luật thì gói thầu bao gồm: gói thầu hỗn 
hợp và gói thầu quy mô nhỏ. Theo quy định tại Điều 63 Nghị định 
63/2014/NĐ-CP thì gói thầu quy mô nhỏ được hiểu là gói thầu cung 
cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 
10 tỷ đồng; gói thầu xây dựng, hỗn hợp có giá trị gói thầu không 
quá 20 tỷ đồng. Xây dựng giá dự thầu chính xác thì việc xây dựng 
phương án lựa chọn giá dự thầu một cách hợp lý là công việc hết 
sức quan trọng đối với các nhà thầu. Do vậy, quy mô gói thầu ảnh 
hưởng trực tiếp đến chất lượng hồ sơ dự thầu. 

Yếu tố “Uy tín của nhà thầu” cũng được xếp đồng hạng 4 (RII = 
0.822). Uy tín của nhà thầu trên thị trường xây dựng không những 
được thể hiện thông qua hồ sơ báo giá hợp lý mà còn đảm bảo được 
chất lượng thi công, hoàn thiện của nhà thầu đối với các hợp đồng 
đã từng thực hiện trước đó. Nhà thầu có uy tín hay không ảnh hưởng 
rất nhiều đến chất lượng lập hồ sơ dự thầu. 

 
IV. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu đã nhận dạng được 6 yếu tố chính gây ảnh hưởng 

đến chất lượng của hồ sơ dự thầu và tiến hành phân tích dữ liệu để 
xếp hạng các nhân tố này dựa trên kết quả tính toán theo phương 
pháp RII: (1) Năng lực tài chính của nhà thầu; (2) Nguồn vốn thực 
hiện gói thầu; (3) Phương pháp lập hồ sơ dự thầu; và 03 yếu tố đồng 
xếp hạng (4) bao gồm: Phương thức lựa chọn nhà thầu, Quy mô gói 
thầu và Uy tín của nhà thầu. Ngoài ra, các yếu tố như: Các quy định, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Thời gian chuẩn bị 
hồ sơ dự thầu; Số lượng hồ sơ dự thầu phải lập trong cùng một thời 

gian; Mức độ đầy đủ của thông tin để lập hồ sơ dự thầu (đơn giá dự 
thầu, khối lượng, thông số kỹ thuật của hồ sơ mời thầu rõ ràng, chi 
tiết);…cũng được xác định có mức ảnh hưởng rất ít hoặc không ảnh 
hưởng đến chất lượng của hồ sơ dự thầu. Kỹ năng lập hồ sơ thầu 
được thực hiện ở phương pháp, chất lượng, tiến độ thực hiện ở tất 
cả các khâu (điều tra môi trường và dự án đấu thầu, lập giải pháp tư 
vấn, xây dựng bản báo giá…) trong quá trình xây dựng hồ sơ dự 
thầu; do đó, các yếu tố ảnh hưởng này có thể được xem như là cơ sở 
lý luận để nâng cao chất lượng của công tác tổ chức và lập hồ sơ dự 
thầu. Các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng tham gia đấu thầu cũng 
như các đối tượng liên quan đến công tác này có thể tập trung 
nguồn lực và các biện pháp để tác động đến các yếu tố đã được xác 
định, từ đó triển khai các hành động hỗ trợ các bộ phận liên quan 
và phối hợp thực hiện tốt các công việc nhằm hạn chế các sai sót 
trong việc lập hồ sơ dự thầu.  
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ABSTRACT:  
The rapid global population growth leads to considerable rising 
consumption of natural resources such as air, water, and land. The demand 
for land has increased in the last two decades, both inland and seaside. 
Land reclamation along with the coastline has been preferred as a solution 
for modern urban development, such as three land reclamation projects in 
Rach-Gia Bay, the Vietnamese Mekong Delta. The synthetic urban facilities 
could cause changes in coastal geomorphology, which rare studies have 
been conducted. This study aims to evaluate the effects of land reclamation 
on changes in coastal geomorphology in Rach-Gia Bay, Vietnam. Firstly, we 
construct an overall finite element (FE) model of Thailand gulf to search for 
optimal parameters by comparing numerical data with the experimental 
ones. Secondly, a FE model of Rach-Gia Bay is conducted for two stages 
with and without artificial structure to simulate tide, wave influence, and 
sediment transportation. Lastly, analyzing flow characteristics suggested 
changes in coastal geomorphology surrounding the projects. The result 
reveals that the accretion appeared around the construction sites, and the 
sedimentation has changed significantly at some locations around the 
concrete structures. 
Keywords: Land reclamation; urban development facilities; 
geomorphological change; coastal water quality. 

TÓM TẮT:  
Sự gia tăng dân số toàn cầu dẫn đến mức tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên 
tăng đáng kể bao gồm, không khí, nước và đất đai. Nhu cầu về đất đai ngày 
càng tăng trong hai thập kỷ gần đây cả trong đất liền và ven biển. Việc cải 
tạo đất dọc theo bờ biển được ưa chuộng như một giải pháp cho nhu cầu 
phát triển đô thị hiện đại, chẳng hạn như ba dự án cải tạo đất ở Vịnh Rạch 
Giá, Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Các công trình đô thị nhân tạo 
có thể gây ra những thay đổi về địa mạo ven biển, điều mà rất ít nghiên 
cứu đề cập đến. Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc cải 
tạo đất đến sự thay đổi địa mạo ven biển vịnh Rạch Giá, Việt Nam. Đầu tiên, 
chúng tôi xây dựng mô hình phần tử hữu hạn (FE) tổng thể của vịnh Thái 
Lan để xác định các tham số tối ưu bằng cách so sánh dữ liệu từ mô hình 
số với dữ liệu thực nghiệm. Thứ hai, một mô hình của vịnh Rạch Giá được 
xây dựng với hai giai đoạn có và không có công trình nhân tạo để mô phỏng 
thủy triều, ảnh hưởng của sóng và vận chuyển bùn cát. Cuối cùng, các 
phân tích về đặc điểm dòng chảy cho thấy những thay đổi về địa mạo ven 
biển xung quanh các dự án. Kết quả cho thấy bồi tụ xuất hiện xung quanh 
các vị trí xây dựng và sự lắng đọng đã bị thay đổi đáng kể tại một số vị trí 
xung quanh các kết cấu bê tông. 
Từ khóa: Cải tạo đất; phát triển công trình đô thị; thay đổi địa mạo vùng 
biển; chất lượng nước ven biển. 
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1. INTRODUCTION 
Coastal areas offer advantageous conditions, such as residential 

areas, sea tourists, or natural eco-parks [1]. Previous research has 
stressed the crucial role of the coastal area on economic prosperity, 
social prosperity, and human communities [1, 2]. Moreover, it is 
estimated that approximately 40% of the global population lives in 
coastal areas [3]. It leads to coastal reclamation using the 
embanking-filling of wetlands and building barriers, seawalls, and 
dikes along with the seashore. Various coastal countries such as the 
USA, Japan, China, Mexico, Singapore, and Vietnam have conducted 
seashore reclamation not only for urban development but also for 
agriculture, industrial use, or recreation [4-6]. 

The rapid development of the coastal economy and accelerated 
coastal population growth could yield a sharp increase in land 
reclamation. It causes negative environmental effects [7] (e.g., 
marine resources or coastal water quality), increasing losses of 
coastal wetlands, and a greater risk of impending natural 
catastrophes related to extreme events (e.g., the 2011 Great East 
Japan Earthquake). However, the negative impact of coastal 
development is not seriously considered. A framework of the master 
management plan is not consistently provided [8]. 

In the Southern part of Vietnam, Rach-Gia city is considered as 
the administrative, economic, and cultural center and an important 
traffic hub of Kien-Giang province. With the rapid development of 
urban areas, urban expansion is considered an inevitable trend. The 
land encroachment projects are expected not only to satisfy a need 
of the local population but also to enable the promotion of tourism 
development. The 1st phase of the encroachment project was the 
Phu-Cuong reclamation project (30 ha) initiated in the 2000s. The 
project has been proving the socio-economical values. After that, the 
2nd phase (approximately 128.6ha) of land reclamation (Phu-Gia, 
Hoang-Gia, Phu Qui projects) has replenished to offer complex 
residential areas, including tourism, department store, and 
standardized residential areas. The projects could have effects on the 
natural marine environment, especially on the coastal morphology 
not only in the construction area but also in the surrounding areas. 
However, the effects of land reclamation, especially on coastal 
geomorphology, have not been seriously studied so far [6, 9]. 

In this paper, we used the combined method to evaluate the 
effects of land reclamation on changes in coastal geomorphology in 
Rach-Gia Bay, Vietnam. To achieve the objective, the following 
approach is implemented. Firstly, an overall finite element model of 
Thailand gulf (meshing grip of 1x1 km) is constructed to search for 
optimal parameters by comparing numerical data with the 
experimental ones. Secondly, a numerical model of Rach-Gia Bay 
(meshing grip of 0.2x0.2 km) is conducted for two stages with and 
without artificial structure to simulate tide, wave influence, and 
sediment transportation. Lastly, flow characteristics are analyzed to 
demonstrate changes in coastal geomorphology surrounding the 
projects.  

 
2. NUMERICAL MODEL FOR ANALYZING CHANGES IN 

COASTAL GEOMORPHOLOGY DUE TO LAND RECLAMATION 
2.1. Field measurement of water elevation and current speed 

for numerical model calibration 
Due to the lack of measured data on waves, both hourly and 

long-term periods measurement in the Rach-Gia Bay area (see Fig. 1), 
the authors built a model of the Gulf of Thailand (approximately 
meshing grid 1x1 km). The purpose is to obtain a standard set of 
model parameters that can be applied to the project area and other 
simulation scenarios. The advantages of the general model can be 

listed as diverse boundary conditions, offshore water level data 
extracted from the global tidal model provided by DHI (Danish 
Hydraulic Institute), and offshore wave data from Wave-watch III 
data published by NOAA. In addition, hydrographic monitoring at 
Phu-Quoc and Tho Chu stations can provide a reliable data source 
for model calibration and verification in the general model. After the 
model is calibrated with a suitable error (through the NASH 
coefficient), the model parameters (e.g., roughness coefficient, 
manning, turbulence conditions) are used for models of Rach-Gia 
Bay. 

The observation of water elevation and the current was carried 
out at the project area by the Nortek Acoustic Doppler Current 
Profiler® (ADCP) using the Doppler effect of sound waves scattered 
back from particles within the water column [10-12]. An in-situ wave 
measurement was carried out using the Acoustic Wave and Current 
Profiler® (AWAC) by Nortek, Norway. A total of 171 water samples 
were taken at 57 points using the 5-L horizontal sampler (Wildco®, 
USA). As shown in Fig. 2, a water level was measured in 2010 for 14 
days on May 06- May 20, as seen in Fig. 2a and another for 5 days on 
Nov 1- Nov 6, as seen in Fig. 2b). The water level changes daily among 
the measured days.  

Moreover, water samples were obtained to further laboratory 
analysis of the particle size distribution and total suspended solid. 
Table 1 shows the collected data used for a numerical model of 
Thailand gulf. 

MIKE 21 software, a numerical model by DHI, was applied in 
order to assess the potential impacts of the artificial structure on the 
natural condition of current and sediment transportation. The 
integrated models, including Hydrodynamic (HD) module (MIKE 21 
HD), Non-Cohesive Sediment Transport Module (MIKE 21ST), and 
Spectral Waves model (MIKE 21 SW), were built for the simulation. 
After simulation, the model can give the output as follows: a) water 
level and flow in MIKE 21 HD package, b) sediment load, bottom 
topographic change in MIKE 21 ST, and c) wave characteristics (e.g., 
period or wave height) in MIKE 21SW. 

.

 
Fig. 1 Coastal reclamation projects in Rach-Gia Bay with four land reclamation projects 

examined in the research, including Hoang-Gia, Phu-Gia, Phu-Cuong, and Phu-Qui projects. 
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ABSTRACT:  
The rapid global population growth leads to considerable rising 
consumption of natural resources such as air, water, and land. The demand 
for land has increased in the last two decades, both inland and seaside. 
Land reclamation along with the coastline has been preferred as a solution 
for modern urban development, such as three land reclamation projects in 
Rach-Gia Bay, the Vietnamese Mekong Delta. The synthetic urban facilities 
could cause changes in coastal geomorphology, which rare studies have 
been conducted. This study aims to evaluate the effects of land reclamation 
on changes in coastal geomorphology in Rach-Gia Bay, Vietnam. Firstly, we 
construct an overall finite element (FE) model of Thailand gulf to search for 
optimal parameters by comparing numerical data with the experimental 
ones. Secondly, a FE model of Rach-Gia Bay is conducted for two stages 
with and without artificial structure to simulate tide, wave influence, and 
sediment transportation. Lastly, analyzing flow characteristics suggested 
changes in coastal geomorphology surrounding the projects. The result 
reveals that the accretion appeared around the construction sites, and the 
sedimentation has changed significantly at some locations around the 
concrete structures. 
Keywords: Land reclamation; urban development facilities; 
geomorphological change; coastal water quality. 

TÓM TẮT:  
Sự gia tăng dân số toàn cầu dẫn đến mức tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên 
tăng đáng kể bao gồm, không khí, nước và đất đai. Nhu cầu về đất đai ngày 
càng tăng trong hai thập kỷ gần đây cả trong đất liền và ven biển. Việc cải 
tạo đất dọc theo bờ biển được ưa chuộng như một giải pháp cho nhu cầu 
phát triển đô thị hiện đại, chẳng hạn như ba dự án cải tạo đất ở Vịnh Rạch 
Giá, Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Các công trình đô thị nhân tạo 
có thể gây ra những thay đổi về địa mạo ven biển, điều mà rất ít nghiên 
cứu đề cập đến. Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc cải 
tạo đất đến sự thay đổi địa mạo ven biển vịnh Rạch Giá, Việt Nam. Đầu tiên, 
chúng tôi xây dựng mô hình phần tử hữu hạn (FE) tổng thể của vịnh Thái 
Lan để xác định các tham số tối ưu bằng cách so sánh dữ liệu từ mô hình 
số với dữ liệu thực nghiệm. Thứ hai, một mô hình của vịnh Rạch Giá được 
xây dựng với hai giai đoạn có và không có công trình nhân tạo để mô phỏng 
thủy triều, ảnh hưởng của sóng và vận chuyển bùn cát. Cuối cùng, các 
phân tích về đặc điểm dòng chảy cho thấy những thay đổi về địa mạo ven 
biển xung quanh các dự án. Kết quả cho thấy bồi tụ xuất hiện xung quanh 
các vị trí xây dựng và sự lắng đọng đã bị thay đổi đáng kể tại một số vị trí 
xung quanh các kết cấu bê tông. 
Từ khóa: Cải tạo đất; phát triển công trình đô thị; thay đổi địa mạo vùng 
biển; chất lượng nước ven biển. 
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Table 1 Collected data for the numerical model of Thailand gulf 
Parameter Description Source 

Bathymetry Bed-level data to define the 
model  

US army, Vietnam Navy, 
project data 

Water level Measurement of water level data Phu-Quoc and Tho-Chu 
stations 

Wave Wave characteristics in Phu-Quoc Phu-Quoc station 
Sediment D50 of the coastal bed materials Site survey 

The simulation model was set up for the overall Thailand gulf 
area (namely Model TLG), as shown in Fig. 3a. This flexible meshed 
model with 1x1 km, and it was used to obtain a tital elevation and 
spectral wave transition within the typical monsoon wind 
conditions. The simulated data was calibrated to verify the national 
monitoring data at Phu-Quoc station for hourly-water level and wave 
and at Tho-Chu station for the water level in May for the monsoon 
season and in November for the dry season. It commonly used 
Residual Mean Square Error (RMSE) and the Nash Sutcliffe efficiency 
(N) coefficient [13] as calibration criteria, as follows: 

���� �  �1
𝑛𝑛��𝑐𝑐� � 𝑐𝑐��

�

���
 (1) 

 

� � 1 � ∑�𝑐𝑐� � 𝑐𝑐��

∑�𝑐𝑐� � 1
𝑛𝑛 �∑ 𝑐𝑐���

� 
(2) 

where: ci is the simulated value, and ti and c is the calibrated 
value. 

As observed in Fig. 2a-b, the simulated water level is relatively 
matched to the measured one in Fig. 2a-b. After conducting the 
numerical model-updating of Thailand gulf, it is observed that 
simulated data was well-matched to tested data shown in Fig. 2a. 
The calibrated NASH efficiency in the rain and dry seasons were 0.96 
(Fig. 2a) and 0.87 (Fig. 2b). 

The optimal model parameters shall be kept for further detailed 
simulation with a finer meshing grip of Rach-Gia Bay to simulate 
coastal geomorphology with and without artificial structure. It is 
noted that the model for Estimating Equilibrium PArabolictype 
ShOreLines (MeePaSoL), a Mathlab-based model, which is available 
at “https://github.com/BSMC-20180404/MeePaSoL” was applied to 
simulate the shoreline changes under human interventions with 
reclamation projects [14].  

 
a) Water level measurement in May 2010 

 
b) Water level meausurement in November, 2010 

Fig. 2 Comparison of water level between numerical and experimental data 

 
Fig. 3 Flexible triangle-mesh model of Thailand gulf for calibration of numerical model 

of Rach-Gia Bay (Model TLG) 
2.2. Simulation model of Rach-Gia Bay for analyzing effects 

of land reclamation projects on coastal geomorphology 
a) Description of scenario 
Fig. 4 shows the bathymetry mesh of Rach-Gia Bay, which was 

zoomed in from the model of Thailand gulf, so-called Model TLG, 
(see Fig. 3) for analyzing the effects of land reclamation projects. Fig. 
4a shows a detailed model simulating current conditions (without 
artificial structure), namely model HT. The model HT was built with a 
grid area of about 200 x 200 m. Boundaries for the model (e.g., water 
level and wave boundaries) were extracted from model TLG, which 
was verified.  

As shown in Fig. 4b, a detailed model simulates the presence of 
coastal structure, including four projects (Hoang-Gia, Phu-Gia, Phu-
Cuong, and Phu-Qui projects), namely model MP. The model MP was 
utilized to evaluate the influence of structures on the coastal and 
offshore hydrodynamic regimes. Also, the model was built based on 
the previous model in Fig. 3. It is noted that the meshing grid at the 
projects was adjusted to better represent the actual shape and 
position of the four projects. 

 
a) Before projects (namely Model HT)b) After projects (namely Model MP) 
Fig. 4 Scenario model of Rach-Gia Ba for analyzing effects of land reclamation projects 

on coastal geomorphology 
b. Simulation cases 
For the model HT, the simulation was conducted for 02 typical 

wind seasons, including the Southwest monsoon season (from May 
to October) and the Northeast monsoon season (from November to 
April next year). For each season, model parameters were analyzed 
using experimentally measured data within a month. Due to 
availability of natural environmental conditions and monitoring 
data, May (data measured in May 2010) was selected to analyze the 
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Southwest season, and November (data measured in Nov 2010) was 
selected to analyze the Northeast season. Moreover, the time-step 
simulation was set to 5 seconds.  

For the model MP, the simulation was also conducted for 02 
typical wind seasons, including the Southwest monsoon season 
(from May to October) and the Northeast monsoon season (from 
November to April next year). The data were also analyzed for one 
month in May (SW season) and November (NE season).  

Table 2 Selected location for evaluation 
ID X Y Location 
P1 498008.486 1115516.131 Lac-Hong 
P2 501019.245 1113523.094 Hoang-Gia 
P3 503563.548 1111233.221 Phu-Gia 
P4 505726.206 1108688.918 Phu-Cuong 1 
P5 507422.408 1106399.045 Phu-Cuong 2 
P6 508355.320 1102073.729 Phu-Quy 
P7 500722.410 1110851.575 Lac-Hong seafront 
P8 497838.866 1113523.094 Hoang-Gia seafront 
P9 493598.361 1109664.234 Mining 1 

P10 498474.942 1102200.944 Mining 2 
Table 2 shows ten locations, namely P1-P10, selected to evaluate 

the changes in tidal-induced current, wave impacts, and sediment 
transportation due to the effects of artificial structures. The locations 
were marked in Fig. 4b. It is noted that the location P9-P10, which 
was far from the coastline, was material mines that were dredged 
into projects. Meanwhile, P1-P6 was along the coastline close to four 
artificially simulated projects (i.e., Hoang-Gia, Phu-Gia, Phu-Cuong, 
and Phu-Quy). 

 
3. ANALYZING EFFECTS OF LAND RECLAMATION ON 

CHANGES IN COASTAL GEOMORPHOLOGY 
3.1. Tidal-induced current 
Fig. 5 shows the simulation results for the flow field at a high tide 

and a low tide for the model without the presence of artificial 
structures (Model HT). When there was no construction, the tide 
(from Thailand gulf) tended to approach the coast of Rach-Gia Bay in 
the Northeast direction. When ebb tide, the current also tends to 
approach the coastline in the opposite direction 

Fig. 6 presents the tidal-induced current changes in various tidal 
regime conditions when artificial structures were assumed to be all 
constructed along the coastline. The average velocity of the tidal-
induced current in the summer and the winter seasons was 0.44m/s 
and 0.48m/s, respectively. In the summer (in May), with the influence 
of the Southwest monsoon, the tidal current tends to close to the 
shoreline (see Fig. 6a) during the tidal flood, but the current flow is 
far away from the coastline on the tidal ebb (Fig. 6b). Similarly, the 
current is far away from the beach in the tidal ebbs (see Fig. 6d), and 
it is close to the shoreline during the flooding season (November), as 
seen in Fig. 6c. The simulated hydrodynamic regime indicated the 
minor change in various structure scenarios. The water level was 
kept almost un-change, but the changes in the current direction 
could come from the interaction between the flow and the structure. 

 
a) Tidal flood                                           b) Tidal ebb   
Fig. 5 Current distribution of the natural environment for model HT 

 
a) Tidal flood in May                                                    b) Tidal ebb in May 

 
c) Tidal flood in November                                         d) Tidal ebb in November 
Fig. 6 Influences on tidal-induced currents 
3.2. Wave impacts 
Fig. 7 shows the wave-field result acting on the shoreline for the 

current condition (with artificial structures). During the Northeast 
monsoon season, the wave direction affects the shoreline in the 
Southwest direction with a maximum height of about 0.5m. 

Fig. 8a-d presented the changes in wave height and wave 
direction for two cases: before and the artificial structure constructed 
for four different examined locations (i.e., mining location., Lac-Hong 
seafront, Phu-Quy land reclamation, and Lac-Hong). It was seen that 
the wave height was decreased due to the effects of artificial 
structure at the shoreline (P1-P5, see Table 2). Meanwhile, the 
offshore location did not significantly change. It witnessed a highly 
increasing in wave height on the P6 after the beach encroachment, 
with a weight percentage of 10% and 6% in the summer and winter 
seasons, respectively. Due to the artificial projects, the wave 
direction was reflected, and wave height increased significantly, as 
detailed in Fig. 8 and Fig. 9. 

 
Fig. 7 Wave distribution on the monsoon season 

 
a) At the mining location, P10 

 
b) At Lac-Hong seafront, P7 

Before After

Before After
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c) At Phu-Quy land reclamation, P6 

 
d) At Lac-Hong, P1 

Fig. 8 Comparing the influence of encroachment project on wave distribution for 
examined locations 

In the summer, the southwest wave was predominant, attacking 
the shoreline from the Southwest direction. Maximum wave height 
during the SW season was approximately 0.4m on the nearshore and 
0.6m on the offshore. Otherwise, in the winter (November), the wave 
height on the nearshore was modeled at 0.25 - 0.3m, whereas 0.45m 
on the offshore. Fig. 9 compares the changes in wave height due to 
the artificial structures. It witnessed a decrease in the wave height on 
the shoreline, but the offshore location did not significantly change. 
There was a high increase in wave height on the edge of the beach 
encroachment, with 10% in the SW season and 6% in the NE season. 
Due to the artificial projects, the wave direction was reflected and 
increased unidirectionally in their height.

 
a) Comparing fraction of wave height change in two seasons 

 
b) Maximum wave height in the same season 

Fig. 9 Comparison of wave height changes due to artificial projects at different locations 
3.3. Sediment transport due to land reclamation 
Fig. 10 indicates changes in the suspended sediment 

concentration (SSC) before and after replenishing. Generally, after 
the construction, the concentration of sediment was mostly 
decreased in various seasons, and the less SSC was on the multiple 
scenarios for both simulated seasons. The first-highest and second-
highest sediment concentration was found at P9 (the mining 
location to obtain materials for leveling) and P10 (the other mining 

location). This numerical result is relatively consistent with real 
activities on-construction site. It suggests the connection between 
real activities and sediment concentration trends. 

Moreover, the sediment trap was found on the edge of artificial 
beaches, which is on the dominant sediment flow, as shown in Fig. 
11b. The presentence of the structures interrupted the sediment 
flow and changed the flow directions, which tends to move forward 
to the offshore. This resulted in the lack of sediment on the beaches 
behind the structure. Meanwhile, Fig. 11b shows the topography of 
Rach-Gia Bay without changing before the encroachment structure.  

 

 
a) Monsoon season 

 

 
b) Winter season 

Fig. 10 Comparison of the total suspended sediment changes  

 
a) Before land reclamation                                             b) After land reclamation 
Fig. 11 Topography change due to encroachment structure 

 
4. DISCUSSIONS ON COASTAL GEOMORPHOLOGY CHANGE 
The study area is influenced by the regular diurnal tidal regimes 

of Thailand gulf. Due to the topography characteristic, tidal-induced 
currents have complicated interaction, especially in high tidal. As 
shown in the previous study, the combined effect of tidal-induced 
currents and wave height on the tidal flood could threaten shoreline 
stability [15]. Simulation results indicated the potential impacts of 
the reclamation structure on the hydrodynamic regime, which is 
assessed to be not significant. However, the interaction of longshore 
current and artificial structure can result in the rip current on the 
structure edge. In addition, a zigzag current would occur when the 
longshore current interacts with the complex artificial headlands [1, 
16]. This would be easier to form a semi-enclosed area of very low 
flow and poor conditions of water exchange [17]. 
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Fig. 12 Shoreline changes impacted by the artificial headlands  

 
The presentence of the artificial headland interrupts the 

longshore sediment flow, as observed in Fig. 12. The figure indicates 
the simulation result of the shoreline changes due to encroachment 
projects [14, 18]. The red line indicates the natural equilibrium 
shoreline. After the construction, the shoreline morphology 
changes, influencing the sedimentation flow and leading the 
changes in the beach process. The predicted shoreline (yellow 
dotted) indicated shoreline changes after the construction. 
Simulation results suggest that the sediment was trapped in the 
Southeast of the Hoang-Gia and Phu-Gia projects. The artificial 
headlands break down the equilibrium shoreline structure, leading 
to the re-shaping of the coastline to get a new equilibrium state of 
the shoreline [14, 19]. In addition, the changes in hydrodynamic and 
sedimentation flow would also affect the deposition and erosion 
process in the area. 

 
5. CONCLUDING REMARKS 
This paper identified the potential impacts of the encroachment 

projects on the hydrodynamic regimes (longshore current, wave 
distribution), sediment transportation, and morphological changes. 
The numerical model of Thailand gulf was first built for searching the 
optimal parameters by comparing numerical data with the 
experimental ones. Then, two scenario models of Rach-Gia Bay were 
conducted to simulate the effects of artificial structures on coastal 
geomorphology. From the analysis, the following remarks can be 
drawn. First, the hydrodynamic impact was not significant, but 
sediment traps were numerically shown in the Southeast of the Phu-
Gia and Hoang-Gia projects. Second, due to the complicated artificial 

headland coastline, the zigzag current would occur locally. Last, the 
lack of sediment occurred behind land reclamation projects.  

A negative impact should be studied under global sea level rise 
or intense typhoon events for future studies. The impact of coastal 
land reclamation on seawater interface and groundwater level for 
long-term periods of the projects is also recommended.  
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TÓM TẮT 
Chung cư dành cho người thu nhập thấp là vấn đề đang được bàn 
luận rất nhiều ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Việc làm sao để 
có nhiều nhà ở xã hội giá rẻ đã được đề cập đến. Tuy nhiên vẫn 
chưa có giải pháp nào hữu hiệu. Với góc nhìn về rủi ro tài chính, 
bài báo này đã xác định được những nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến 
hiệu quả tài chính khi đầu tư dự án chung cư cao tầng dành cho 
người thu nhập thấp. Kết quả phân tích mức độ rủi ro cho thấy tất 
cả các yếu tố đều có mức độ rủi ro từ bình thường đến cao. Trong 
đó nghiên cứu chỉ ra mười ba yếu tố có mức độ rủi ro cao (mức độ 
rủi ro từ 13.09 - 14.62) bao gồm: Chi phí xây dựng công trình tăng 
so với tổng dự toán; Biến động chi phí vật liệu và nhân công; Thời 
gian hoàn thành dự án kéo dài; Chi phí ngân sách bị vượt quá; Các 
cơ chế kiểm soát chi phí yếu kém; Năng lực thi công của nhà thầu 
yếu kém; Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng; Tính chính xác 
của dự toán; Vật tư/Thiết bị kém chất lượng; Trao đổi thông tin 
chậm trễ do thiếu phối hợp giữa các bên tham gia dự án; Các vấn 
đề liên quan đến an toàn vệ sinh lao động; Các vấn đề tài chính liên 
quan đến bảo vệ môi trường và thẩm định đất đai; Ô nhiễm môi 
trường (không khí, tiếng ồn, nước ngầm) nơi dự án. 
Từ khóa: Mức độ tác động; khả năng xảy ra; mức độ rủi ro; hiệu 
quả tài chính; người thu nhập thấp 

ABSTRACT: 
Apartment for low-income people is an issue that is being 
discussed a lot in Vietnam recently. How to get more affordable 
social housing has been mentioned. However, no effective solution 
has been found yet. From a financial risk perspective, This paper 
has identified the risk factors affecting financial performance 
when investing in high-rise apartment projects for low-income 
people. The results of the risk analysis show that all factors have 
a level of risk from normal to high. In which, the study pointed out 
thirteen factors with a high level of risk, including: Construction 
costs increased compared to the total estimate; Fluctuations in 
material and labor costs; Project completion time is long; Budget 
costs are exceeded; Weak cost control mechanisms; Contractor's 
construction capacity is weak; The cost of compensation for site 
clearance increased; Accuracy of the estimate; Poor quality 
materials/equipment; Communication delays due to lack of 
coordination among project stakeholders; Issues related to 
occupational safety and health; Financial issues related to 
environmental protection and land appraisal; Environmental 
pollution (air, noise, groundwater) at the project site. 
Key words: Level of impact; possibility; risk level; financial 
performance; low income people.  
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1. GIỚI THIỆU: 
Dự kiến đến năm 2024 chúng ta có 100 triệu dân và năm 2020 có 

45% dân số sống ở thành thị tăng gấp đôi trong vòng hai thập kỷ. Như 
vậy, Việt Nam phải đối phó với nhu cầu xây dựng hàng loạt nhà ở, mà 
phần lớn dành cho người thu nhập thấp (Tổng cục thống kê, 2020). 

Theo đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ 
Xây dựng), nhu cầu về nhà ở trung, cao cấp chỉ chiếm khoảng 20 - 
30% trên thị trường (tùy từng đô thị) nhưng lại dư thừa từ 70 - 100 
triệu m². Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà giá thấp chiếm 
70 - 80% lại đang thiếu hụt trầm trọng (Báo Dân trí, 2020). 

Theo Nghị Định số 90/2006/NĐ-CP thì nhà ở xã hội là nhà ở 
thuộc sở hữu và quản lý của cơ quan nhà nước (có thể là trung 
ương hoặc địa phương) hoặc được các tổ chức phi lợi nhuận xây 
dựng để cung cấp nhà ở giá rẻ dành cho một số đối tượng thuộc 
chính sách ưu tiên trong xã hội như công chức nhà nước hoặc 
người có thu nhập thấp mà chưa có nhà ở thuê hoặc mua. Loại 
hình nhà này được cung cấp ra thị trường với mục đích đưa cơ hội 
sở hữu căn hộ với mức giá thấp hơn (thấp hơn nhà ở thương mại) 
cho những đối tượng nằm trong chính sách, đặc biệt là những đối 
tượng có hoàn cảnh khó khăn. 

Thông thường, nhà ở xã hội ở Việt Nam thường có 2 loại: Loại 
do nhà nước đầu tư, xây dựng với mục đích là nhà ở xã hội. Loại do 
doanh nghiệp tư nhân xây dựng rồi bán lại cho quỹ nhà ở xã hội, 
theo các hình thức đặc thù như giảm thuế VAT, giảm thuế đất hoặc 
nhà ở thương mại nhưng phải bán lại 5% cho vào quỹ nhà ở xã hội 
địa phương theo pháp luật hiện hành (Biền, 2006 ). 

Nhu cầu hiện nay về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập 
thấp là rất lớn. Tuy nhiên hiện nay thị trường lại đang thiếu nguồn 
cung, đặc biệt là ở các khu đô thị lớn. Nghiên cứu nhằm xác định 
các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính khi đầu tư các 
dự án chung cư cao tầng cho người thu nhập thấp của chủ đầu tư. 
Qua đó sẽ giúp các chủ đầu tư xác định được những nhân tố rủi ro 
và các hiệu quả tài chính khi đầu tư các dự án chung cư cao tầng 
cho người thu nhập thấp tại Việt Nam. Từ đó giúp chủ đầu tư có 
những chiến lược phù hợp để lường trước và phòng tránh nhằm 
thúc đẩy phát triển đầu tư các dự án chung cư cao tầng dành cho 
người thu nhập thấp tại Việt Nam. 

 
2. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 
Zou và nnk. (2007), đã nghiên cứu Những rủi ro tài chính trong 

các dự án xây dựng ở Trung Quốc. Mục đích của bài báo này là để 
hiểu những rủi ro chính trong các dự án xây dựng ở Trung Quốc và 
phát triển các chiến lược để quản lý chúng. Rủi ro được ưu tiên dựa 
trên mức độ ảnh hưởng của chúng đối với các mục tiêu dự án điển 
hình về chi phí, thời gian, chất lượng, an toàn và bền vững môi 
trường, sau đó được xem xét kỹ lưỡng từ góc độ chung của các 
bên liên quan và vòng đời của dự án. Kết quả cho thấy chủ đầu tư, 
nhà thiết kế và các cơ quan chính phủ phải có trách nhiệm quản lý 
các rủi ro liên quan của họ và hợp tác làm việc từ giai đoạn khả thi 
trở đi để giải quyết các rủi ro tiềm ẩn kịp thời; các nhà thầu chính 
và nhà thầu phụ có kinh nghiệm xây dựng và quản lý nên được lựa 
chọn để giảm thiểu rủi ro xây dựng và thực hiện các hoạt động xây 
dựng an toàn, hiệu quả và chất lượng. 

Thanh và Mai (2013) nghiên cứu về các động của các yếu tố rủi 
ro trong dự án xây dựng và giải pháp quản lý rủi ro. Mục tiêu của 
nghiên cứu này là xác định tác động của các yếu tố rủi ro lên kết 
quả của các dự án xây dựng, qua đó đề xuất những giải pháp quản 
lý rủi ro. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn trên bảy yếu tố rủi ro 
có tác động tiêu cực (có ý nghĩa về mặt thống kê) đến kết quả của 

dự án, bao gồm: rủi ro tài chính, rủi ro kỹ thuật, rủi ro quản lý, và rủi 
ro thị trường. 

Jayasubha và Vidivelli (2016) đã phân tích các rủi ro chủ yếu 
trong công trình xây dựng. Quản lý rủi ro có liên quan trực tiếp 
đến việc hoàn thành dự án thành công. Nghiên cứu cho thấy tài 
liệu về quản lý dự án mô tả một quy trình quản lý rủi ro chi tiết 
và được chấp nhận rộng rãi, được xây dựng về cơ bản từ bốn 
giai đoạn lặp đi lặp lại: xác định rủi ro, ước tính rủi ro, lập kế 
hoạch và thực hiện phản ứng rủi ro, thường bao gồm cả việc 
quản lý quy trình quản lý rủi ro. Lập kế hoạch dự án xây dựng là 
một yếu tố cần thiết trong việc quản lý và thực hiện các dự án 
xây dựng, liên quan đến việc xác định các nhiệm vụ công việc 
và tương tác của chúng, cũng như đánh giá các nguồn lực cần 
thiết và thời lượng hoạt động dự kiến. 

Rostami và Oduoza (2016) đã nghiên cứu rủi ro chính trong các 
dự án xây dựng ở Ý: theo quan điểm của nhà thầu. Nghiên cứu cho 
thấy quản lý rủi ro (RM) trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang 
được cải tiến liên tục và hỗ trợ sử dụng hiệu quả các nguồn lực chủ 
yếu mang lại hiệu quả cho tổ chức của họ bằng cách bảo vệ các 
nguồn lực sẵn có. Trên cơ sở nghiên cứu định tính với các cuộc 
phỏng vấn bán cấu trúc cho thấy quản lý rủi ro đóng góp vào sự 
thành công của tổ chức và giúp nâng cao năng suất cũng như lợi 
nhuận của các tổ chức. 

Fernado và nnk. (2017), đã nghiên cứu Quản lý rủi ro tài chính 
ảnh hưởng đến nhà thầu xây dựng: thực hiện phòng ngừa rủi ro tại 
Sri Lanka. Mục đích của nghiên cứu này là xác định những rủi ro tài 
chính lớn ảnh hưởng đến các nhà thầu xây dựng ở Sri Lanka và 
nghiên cứu tính phù hợp của các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro sẵn 
có như các giải pháp khắc phục trong việc quản lý những rủi ro tài 
chính. Theo kết quả nghiên cứu, rủi ro tài chính nghiêm trọng nhất 
ảnh hưởng đến các nhà thầu được phát hiện có liên quan đến sự 
thay đổi của giá vật liệu. Kỹ thuật phòng ngừa rủi ro phổ biến nhất 
được các nhà thầu sử dụng để đối phó với các rủi ro tài chính được 
xác định là "hợp đồng kỳ hạn". 

Perera và nnk. (2020), đã nghiên cứu Quản lý rủi ro tài chính và 
kinh tế liên quan đến xây dựng nhà chung cư cao tầng ở Sri Lanka. 
Nghiên cứu cho thấy các rủi ro tài chính và kinh tế liên quan đến 
các dự án xây dựng cao tầng là rất nhiều.Tuy nhiên, rất ít nghiên 
cứu gần đây thảo luận về việc quản lý những rủi ro này. Vì vậy, mục 
đích của nghiên cứu là cung cấp một hướng dẫn để quản lý  hiệu 
quả các rủi ro tài chính và kinh tế liên quan đến các dự án xây dựng 
chung cư cao tầng ở Sri Lanka. Các kết quả cho thấy "các vấn đề tài 
chính phát sinh do sai sót trong ước tính" là dấu hiệu rủi ro kinh tế 
và tài chính mà các chủ đầu tư bất động sản liên quan đến các dự 
án xây dựng chung cư cao tầng phải đối mặt, trong khi "quản lý 
hợp đồng kém" là dấu hiệu rủi ro kinh tế và tài chính mà các nhà 
thầu của các dự án này phải đối mặt. 

Trang (2021) đã ứng dụng mô hình EFA trong việc nghiên cứu 
các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng. Nghiên cứu cho thấy trong các dự án đầu tư xây dựng, 
rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Để quản lý rủi ro hiệu quả việc 
đầu tiên cần làm là xác định các yếu tố rủi ro. Nếu xác định chính 
xác và nhanh chóng, các nhà quản lý có thể giảm thiểu tối đa mức 
độ rủi ro trong quá trình thực hiện công việc. Trong nghiên cứu 
này, tác giả chọn huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam để 
thu thập dữ liệu. Qua phân tích EFA, nghiên cứu đã xác định bốn 
nhóm nhân tố rủi ro chính ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự 
án tại khu vực Tây Giang đó là những rủi ro từ chủ đầu tư, nhà 
thầu, nhà thầu phụ và đơn vị tư vấn. 
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3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1. Quy trình nghiên cứu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Quy trình nghiên cứu. 

 
 

Để thực hiện nghiên cứu, bài báo đã thực hiện nhiều công 
đoạn và được thể hiện quy trình nghiên cứu như hình 1. Đầu 
tiên là xác định vấn đề nghiên cứu, tham khảo tài liệu và các 
nghiên cứu liên quan, tham khảo ý kiến chuyên gia về các yếu 
tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính khi đầu tư dự án 
chung cư cao tầng dành cho người thu nhập thấp. Tiếp theo sẽ 
xây dựng bảng câu hỏi rồi tiến hành khảo sát thử với chuyên 
gia. Từ đó hoàn thiện bảng câu hỏi và tiến hành khảo sát chính 
thức. Số liệu được thu thập sẽ được kiểm tra bằng kinh nghiệm 
và kiểm định độ tin cậy của thang đo. Cuối cùng là tiến hành 
phân tích và báo cáo kết quả. 

3.2. Thu thập số liệu 
Bảng câu hỏi sau khi hoàn thiện được khảo sát theo phương 

pháp lấy mẫu thuận tiện từ ngày 1/10/2021 đến ngày 
21/2/2022. Kết quả thu được 79 phiếu. Trong đó số phiếu hợp 
lệ là 79 phiếu (chiếm tỉ lệ 100%), không có phiếu không hợp lệ 
(chiếm tỉ lệ 0%). Trong 79 phiếu hợp lệ có 71 phiếu (chiếm tỉ lệ 
89.87%) cho thấy đã từng tham gia dự án chung cư cao tầng 
dành cho người thu nhập thấp và 8 phiếu (chiếm tỉ lệ 10.13%) 
cho thấy chưa từng tham gia dự án chung cư cao tầng dành 
cho người thu nhập thấp. Để nghiên cứu đánh giá đúng thực 
trạng của các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính 

khi đầu tư dự án chung cư cao tầng dành cho người thu nhập 
thấp, nghiên cứu sẽ loại 8 phiếu cho thấy chưa từng tham gia 
làm dự án chung cư cao tầng dành cho người thu nhập thấp. 
Kết quả sẽ còn lại 71 bảng khảo sát (chiếm tỉ lệ 89.87%) được 
giữ lại thực hiện phân tích kết quả cho nghiên cứu này. 

 
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 
4.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo. 
Nghiên cứu tiến hành kiểm định độ tin cậy của thang đo đối 

với các yếu tố đánh giá về khả năng xảy ra rủi ro và mức độ tác 
động của các yếu tố khi có rủi ro xảy ra. Kết quả kiểm định cho 
thấy độ tin cậy Cronbach’s Alpha của nhóm khả năng xảy ra rủi 
ro là 0.916 và nhóm mức độ tác động khi có rủi ro xảy ra là 
0.924. Tất cả các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến 
tổng lớn hơn 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha khi loại biến đều 
cho thấy không có sai khác đáng kể với hệ số  Cronbach’s Alpha 
của cả nhóm. Kết quả phân tích cho thấy thang đo được sử 
dụng trong nghiên cứu là phù hợp và đáng tin cậy. 

4.2. Giá trị trung bình và xếp hạng các nhân tố theo khả 
năng rủi ro xảy ra và mức độ tác động khi có rủi ro xảy ra 
của các yếu tố rủi ro khi đầu tư dự án chung cư cao tầng 
dành cho người thu nhập thấp ở Việt Nam. 

Xác định vấn đề nghiên cứu 

Nhận dạng các nhân tố 
rủi ro ảnh hưởng đến 
hiệu quả tài chính. 

Tham khảo ý kiến 
chuyên gia 

Tham khảo các tài 
liệu, bài báo khoa học 

Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát và tiến hành khảo sát thử 

Khảo sát chính thức và thu thập số liệu 

Phân tích kết quả 
Xử lý số liệu bằng SPSS và phân tích dữ liệu 

Báo cáo kết quả 
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Bảng 1. Giá trị trung bình và xếp hạng các nhân tố theo khả năng rủi ro xảy ra và mức độ tác động khi có rủi ro xảy ra của các yếu tố rủi ro khi đầu 
tư dự án chung cư cao tầng dành cho người thu nhập thấp ở Việt Nam.  

STT Tên nhân tố 

Khả năng xảy ra rủi ro Mức độ tác động khi 
có rủi ro 

Giá trị trung 
bình 

Xếp 
hạng 

Giá trị 
trung bình 

Xếp 
hạng 

1 Thời gian hoàn thành dự án kéo dài 3.944 1 3.648 5 
2 Biến động chi phí vật liệu và nhân công 3.831 2 3.775 2 
3 Chi phí xây dựng công trình tăng so với tổng dự toán. 3.831 2 3.817 1 
4 Chi phí ngân sách bị vượt quá tổng mức đầu tư 3.789 4 3.634 6 
5 Trao đổi thông tin chậm trễ do thiếu phối hợp giữa các bên tham gia dự án 3.789 4 3.479 21 
6 Các vấn đề tài chính liên quan đến bảo vệ môi trường và thẩm định đất đai 3.789 4 3.465 24 
7 Hỗ trợ ưu đãi lãi suất vốn vay 3.761 7 3.380 27 
8 Các cơ chế kiểm soát chi phí yếu kém 3.732 8 3.662 4 
9 Các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 3.732 8 3.521 14 

10 Ô nhiễm môi trường (không khí, tiếng ồn, nước ngầm) nơi dự án.  3.719 10 3.521 14 
11 Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng 3.690 11 3.634 6 
12 Tính chính xác của dự toán. 3.662 12 3.634 6 
13 Năng lực thi công của nhà thầu yếu kém 3.634 13 3.761 3 
14 Vật tư/Thiết bị kém chất lượng. 3.634 13 3.634 6 
15 Kế hoạch quản lý dự án và quản lý rủi ro chưa quan tâm đúng mức 3.620 15 3.578 10 
16 Rủi ro liên quan đến Chính phủ 3.606 16 3.493 19 
17 Quản lý kế hoạch tài chính không phù hợp 3.563 17 3.563 11 
18 Chính sách ưu đãi về thuế 3.563 17 3.507 18 
19 Chưa có kinh nghiệm về đầu tư NOXH 3.563 17 3.479 21 
20 Các thủ tục hành chính thuận lợi 3.535 20 3.563 11 
21 Thay đổi chính sách tiền lương. 3.535 20 3.521 14 
22 Tỷ lệ lạm phát 3.535 20 3.465 24 
23 Biến động tỷ lệ lãi suất 3.521 23 3.493 19 
24 Thay đổi chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 3.451 24 3.521 14 
25 Tai nạn lao động 3.451 24 3.535 13 
26 Tính ổn định của cấu trúc tài chính 3.409 26 3.366 28 
27 Biến động tiền tệ 3.380 27 3.479 21 
28 Biến động tỷ giá hối đoái 3.310 28 3.394 26 

 
 

Bảng 1 trình bày giá trị trung bình và xếp hạng của nhóm 
yếu tố khả năng xảy ra rủi ro và mức độ tác động của các yếu tố 
khi có rủi ro xảy ra. Kết quả cho thấy nhóm các yếu tố rủi ro xảy 
ra có mười yếu tố được đánh giá lớn nhất gồm: 1). Thời gian 
hoàn thành dự án kéo dài. 2). Biến động chi phí vật liệu và nhân 
công; Chi phí xây dựng công trình tăng so với tổng dự toán. 4). 
Chi phí ngân sách bị vượt quá tổng mức đầu tư; Trao đổi thông 
tin chậm trễ do thiếu phối hợp giữa các bên tham gia dự án; 
Các vấn đề tài chính liên quan đến bảo vệ môi trường và thẩm 
định đất đai. 7). Hỗ trợ ưu đãi lãi suất vốn vay. 8). Các cơ chế 
kiểm soát chi phí yếu kém; Các vấn đề liên quan đến an toàn vệ 
sinh lao động (ATVSLĐ). 10). Ô nhiễm môi trường (không khí, 
tiếng ồn, nước ngầm) nơi dự án. 

Nhóm mức độ tác động khi có rủi ro cho thấy có mười yếu 
tố có mức độ tác động lớn nhất gồm: 1). Chi phí xây dựng 
công trình tăng so với tổng dự toán. 2). Biến động chi phí vật 
liệu và nhân công. 3). Năng lực thi công của nhà thầu yếu 

kém. 4). Các cơ chế kiểm soát chi phí yếu kém. 5). Thời gian 
hoàn thành dự án kéo dài. 6). Chi phí ngân sách bị vượt quá 
tổng mức đầu tư; Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng; 
Tính chính xác của dự toán; Vật tư/Thiết bị kém chất lượng. 
10). Kế hoạch quản lý dự án và quản lý rủi ro chưa được quan 
tâm đúng mức. 

4.3. Phân tích mức độ rủi ro khi đầu tư dự án chung cư 
cao tầng dành cho người thu nhập thấp ở Việt Nam. 

Hillson và Hulett, 2004; Mitrut, 2005; cho biết sự tồn tại của 
các quan điểm khác nhau không loại trừ việc chấp nhận rủi ro 
là kết quả của hai khía cạnh: khả năng xảy ra và tác động của nó 
(Dumbrava và nnk., 2013). Do đó, đánh giá xếp hạng rủi ro là 
tích số giữa khả năng xảy ra và mức độ tác động. Ta có mức độ 
rủi ro (IMP) = Khả năng xảy ra (P) x Mức độ tác động (I). Theo 
Ma trận rủi ro thì mức độ rủi ro từ 1 – 6 là có rủi ro thấp; mức độ 
rủi ro từ 7 - 12 là rủi ro bình thường; mức độ rủi ro từ 13 - 16 là 
rủi ro cao; mức độ rủi ro từ 17 - 25 là rủi ro rất cao. 
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Bảng 2. Xếp hạng các yếu tố rủi ro khi đầu tư dự án chung cư cao tầng dành cho người thu nhập thấp ở Việt Nam theo mức độ rủi ro IMP = P x I 

STT  Yếu tố rủi ro Số Mẫu Tần suất xuất hiện P Mức độ tác động I Tích số P*I Xếp hạng 

1 Chi phí xây dựng công trình tăng so với 
tổng dự toán.  71 3.8310 3.8169 14.62 1 

2 Biến động chi phí vật liệu và nhân công 71 3.8310 3.7746 14.46 2 

3 Thời gian hoàn thành dự án kéo dài. 71 3.9437 3.6479 14.39 3 

4 Chi phí ngân sách bị vượt quá 71 3.7887 3.6338 13.77 4 

5 Các cơ chế kiểm soát chi phí yếu kém 71 3.7324 3.6620 13.67 5 

6 Năng lực thi công của nhà thầu yếu kém 71 3.6338 3.7606 13.67 5 

7 Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng 71 3.6901 3.6338 13.41 7 

8 Tính chính xác của dự toán. 71 3.6620 3.6338 13.31 8 

9 Vật tư/Thiết bị kém chất lượng. 71 3.6338 3.6338 13.20 9 

10 Trao đổi thông tin chậm trễ do thiếu phối 
hợp giữa các bên tham gia dự án 71 3.7887 3.4789 13.18 10 

11 Các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh lao 
động (ATVSLĐ) 71 3.7324 3.5211 13.14 11 

12 Các vấn đề tài chính liên quan đến bảo vệ 
môi trường và thẩm định đất đai 71 3.7887 3.4648 13.13 12 

13 Ô nhiễm môi trường (không khí, tiếng ồn, 
nước ngầm) nơi dự án 

71 3.7183 3.5211 13.09 13 

14 Kế hoạch quản lý dự án và quản lý rủi ro 
chưa quan tâm đúng mức 71 3.6197 3.5775 12.95 14 

15 Hỗ trợ ưu đãi lãi suất vốn vay 71 3.7606 3.3803 12.71 15 

16 Quản lý kế hoạch tài chính không phù hợp 71 3.5634 3.5634 12.70 16 

17 Các thủ tục hành chính thuận lợi 71 3.5352 3.5634 12.60 17 

18 Rủi ro liên quan đến chính phủ 71 3.6056 3.4930 12.59 18 

19 Chính sách ưu đãi về thuế 71 3.5634 3.5070 12.50 19 

20 Thay đổi chính sách tiền lương. 71 3.5352 3.5211 12.45 20 

21 Chưa có kinh nghiệm về đầu tư NOXH 71 3.5634 3.4789 12.40 21 

22 Biến động tỷ lệ lãi suất 71 3.5211 3.4930 12.30 22 

23 Tỷ lệ lạm phát 71 3.5352 3.4648 12.25 23 

24 Tai nạn lao động 71 3.4507 3.5352 12.20 24 

25 Thay đổi chính sách đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng 71 3.4507 3.5211 12.15 25 

26 Biến động tiền tệ 71 3.3803 3.4789 11.76 26 

27 Tính ổn định của cấu trúc tài chính 71 3.4085 3.3662 11.47 27 

28 Biến động tỷ giá hối đoái 71 3.3099 3.3944 11.24 28 
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Kết quả ở bảng 2 cho thấy tất cả các yếu tố gây rủi ro ảnh 
hưởng đến hiệu quả tài chính của các dự án chung cư cao tầng 
dành cho người thu nhập thấp đều có mức độ rủi ro từ trung bình 
đến cao. Trong đó có mười ba yếu tố cho thấy mức độ rủi ro cao 
bao gồm:  Chi phí xây dựng công trình tăng so với tổng dự toán 
xếp hạng một với mức độ rủi ro 14.62. Biến động chi phí vật liệu và 
nhân công xếp hạng hai với mức độ rủi ro 14.46. Thời gian hoàn 
thành dự án kéo dài xếp hạng ba với mức độ rủi ro 14.39. Chi phí 
ngân sách bị vượt quá xếp hạng bốn với mức độ rủi ro 13.77. Các 
cơ chế kiểm soát chi phí yếu kém xếp hạng năm với mức độ rủi ro 
13.67. Năng lực thi công của nhà thầu yếu kém xếp hạng sáu với 
mức độ rủi ro 13.67. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng xếp 
hạng bảy với mức độ rủi ro 13.41. Tính chính xác của dự toán xếp 
hạng tám với mức độ rủi ro 13.31. Vật tư/Thiết bị kém chất lượng 
xếp hạng chín với mức độ rủi ro 13.20. Trao đổi thông tin chậm trễ 
do thiếu phối hợp giữa các bên tham gia dự án xếp hạng mười với 
mức độ rủi ro 13.18. Các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh lao 
động xếp hạng mười một với mức độ rủi ro 13.14. Các vấn đề tài 
chính liên quan đến bảo vệ môi trường và thẩm định đất đai xếp 
hạng mười hai với mức độ rủi ro 13.13. Ô nhiễm môi trường (không 
khí, tiếng ồn, nước ngầm) nơi dự án xếp hạng mười ba với mức độ 
rủi ro 13.09. 

 
5. KẾT LUẬN: 
Bảng câu hỏi sau khi hoàn thiện được gửi đi khảo sát theo 

phương pháp lấy mẫu thuận tiện và thu về được 79 phiếu. Sau khi 
tiến hành phân tích các dữ liệu định danh để chọn đối tượng phù 
hợp với nghiên cứu. Kết quả có 71 bảng khảo sát (chiếm tỉ lệ 
89.87%) cho rằng đã từng tham gia đã từng tham gia dự án chung 
cư cao tầng dành cho người thu nhập thấp được giữ lại để thực 
hiện phân tích. 

Nghiên cứu cho thấy có mười yếu tố rủi ro xảy ra được đánh 
giá lớn nhất gồm: 1). Thời gian hoàn thành dự án kéo dài. 2). Biến 
động chi phí vật liệu và nhân công; Chi phí xây dựng công trình 
tăng so với tổng dự toán. 4). Chi phí ngân sách bị vượt quá tổng 
mức đầu tư; Trao đổi thông tin chậm trễ do thiếu phối hợp giữa 
các bên tham gia dự án; Các vấn đề tài chính liên quan đến bảo vệ 
môi trường và thẩm định đất đai. 7). Hỗ trợ ưu đãi lãi suất vốn vay. 
8). Các cơ chế kiểm soát chi phí yếu kém; Các vấn đề liên quan đến 
an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). 10). Ô nhiễm môi trường 
(không khí, tiếng ồn, nước ngầm) nơi dự án. 

Bên cạnh mười yếu tố yếu tố rủi ro xảy ra được đánh giá lớn 
nhất nghiên cứu cũng cho thấy mười yếu tố có mức độ tác động 
lớn nhất khi có rủi ro xảy ra gồm: 1). Chi phí xây dựng công trình 
tăng so với tổng dự toán. 2). Biến động chi phí vật liệu và nhân 
công. 3). Năng lực thi công của nhà thầu yếu kém. 4). Các cơ chế 
kiểm soát chi phí yếu kém. 5). Thời gian hoàn thành dự án kéo dài. 
6). Chi phí ngân sách bị vượt quá tổng mức đầu tư; Chi phí đền bù 
giải phóng mặt bằng tăng; Tính chính xác của dự toán; Vật tư/Thiết 
bị kém chất lượng. 10). Kế hoạch quản lý dự án và quản lý rủi ro 
chưa được quan tâm đúng mức. 

Cuối cùng nghiên cứu này đã chỉ ra mười ba yếu tố cho thấy 
mức độ rủi ro cao bao gồm:  1). Chi phí xây dựng công trình tăng 
so với tổng dự toán; 2). Biến động chi phí vật liệu và nhân công; 3). 
Thời gian hoàn thành dự án kéo dài; 4). Chi phí ngân sách bị vượt 
quá; 5). Các cơ chế kiểm soát chi phí yếu kém; 6). Năng lực thi công 
của nhà thầu yếu kém; 7). Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 
tăng; 8). Tính chính xác của dự toán; 9). Vật tư/Thiết bị kém chất 
lượng; 10). Trao đổi thông tin chậm trễ và thiếu phối hợp giữa các 
bên tham gia dự án; 11). Các vấn đề liên quan đến ATVSLĐ; 12). Các 
vấn đề tài chính liên quan đến bảo vệ môi trường và thẩm định đất 

đai; 13). Ô nhiễm môi trường (không khí, tiếng ồn, nước ngầm) nơi 
dự án. 
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TÓM TẮT 
Phân tích cân bằng thời gian - chi phí là một trong những bài toán 
quan trọng nhất của công tác lập kế hoạch và kiểm soát dự án xây 
dựng. Trong số các kỹ thuật được áp dụng, nhóm phương pháp 
metaheuristic được đánh giá là có khả năng mạnh mẽ và giải quyết 
có hiệu quả cao bài toán cân bằng thời gian - chi phí. Bài báo này 
trình bày việc xây dựng mô hình tính cho bài toán tối ưu cân bằng 
thời gian - chi phí trên cơ sở áp dụng thuật toán Balancing 
Composite Motion Optimization (BCMO) - một thuật toán thuộc 
nhóm các phương pháp metaheuristic mới được giới thiệu gần đây 
- kết hợp với phương pháp trọng số thích ứng cải tiến. Một ví dụ 
được phân tích để minh họa khả năng của mô hình trong việc tạo ra 
các giải pháp tối ưu/gần tối ưu. Kết quả thu được từ thử nghiệm số 
cũng được so sánh với kết quả khi ứng dụng các thuật toán khác 
nhau đã được công bố trước đây, cho thấy ưu điểm của thuật toán 
trong việc giải quyết các bài toán tối ưu phức tạp. 
Từ khóa: Cân bằng thời gian - chi phí; tối ưu; metaheuristic; phương 
pháp trọng số; balancing Composite Motion Optimization. 
 

ABSTRACT 
Time-cost trade-off analysis is one of the most important problems of 
planning and controlling construction projects. Among the applied 
techniques, the group of metaheuristic methods is evaluated as having 
a strong capability and being able to solve in high efficiency the time-
cost trade-off problem. This paper presents the creation of a 
computing model for the time-cost trade-off optimization problem 
based on applying the Balancing Composite Motion Optimization 
(BCMO) - an algorithm belonging to a group of recently introduced 
metaheuristic methods - in combination with the Modified Adaptive 
Weight Approach. An example is analyzed to demonstrate the model's 
capability in generating optimal/near-optimal solutions. The results 
obtained from the numerical experiment are also compared with the 
results when applying different algorithms which were published 
previously, showing the algorithm's advantage in solving complex 
optimization problems. 
Keywords: Time-cost trade-off, Optimization, Metaheuristic; 
Weight approach, Balancing Composite Motion Optimization. 

 
1. GIỚI THIỆU 
Bài toán cân bằng thời gian - chi phí (tên tiếng Anh: time-cost trade-

off problem) truyền thống đã trở thành chủ đề nghiên cứu chuyên sâu 
kể từ khi phát triển phương pháp đường găng (Critical Path Method - 
CPM) vào cuối những năm 1950 [1]. Bản chất của bài toán là tìm cách 
giải quyết mâu thuẫn trong việc đạt được cả hai mục tiêu trong một dự 
án: thời gian ngắn và chi phí thấp. Hai mục tiêu này bị xung đột vì việc 
hoàn thành một nhiệm vụ trong khoảng thời gian bắt buộc (rút ngắn) 
dẫn đến phải sử dụng nhiều chi phí và nguồn lực trực tiếp hơn. Nhưng 
mặt khác, nó dẫn đến giảm tổng thời gian của dự án và các chi phí gián 
tiếp. Sự cân bằng giữa khung thời gian và chi phí liên quan của các 

nhiệm vụ dự án được xây dựng về mặt toán học như một bài toán tối 
ưu hóa đa mục tiêu, cụ thể là hai mục tiêu: thời gian và chi phí (Time and 
Cost Optimization - TCO).  

Để giải quyết bài toán TCO, các nhà nghiên cứu đã áp dụng 
nhiều kỹ thuật khác nhau. Theo đánh giá từ các tài liệu [2-3], cho 
đến nay, các phương pháp giải quyết bài toán TCO hiện tại có 
thể được chia thành ba nhóm: phương pháp tìm kiếm (heuristic 
methods), phương pháp quy hoạch toán học (mathematical 
programming models) và các thuật toán tối ưu dựa trên nền tảng 
của sự tiến hóa (evolutionary-based optimization 
algorithms_EOAs), cũng chính là các thuật toán metaheuristic. 
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Nhóm các thuật toán metaheuristic như là một giải pháp để khắc 
phục các thiếu sót, hạn chế của hai nhóm phương pháp đầu tiên 
đã nói ở trên [4]. Trong số đó, có thể kể đến thuật giải di truyền 
(Genetic Algorithm - GA) [5-7], thuật toán tối ưu đàn kiến (Ant 
Colony Optimization - ACO) [2,8-9], thuật toán tiến hóa vi phân 
(Differential Evolution - DE) [3], thuật toán tối ưu bầy đàn 
(Particle Swarm Optimization - PSO) [10-12], v.v... 

 Năm 2020, thuật toán Balancing Composite Motion 
Optimization (BCMO) được nhóm tác giả Thang Le-Duc, Quoc-
Hung Nguyen, H. Nguyen Xuan công bố trên tạp chí Information 
Sciences [13]. BCMO là một thuật toán tối ưu hóa metaheuristic 
mới được xây dựng dựa trên sự cân bằng giữa hai chuyển động 
tìm kiếm tổng thể và cục bộ, đã được chứng minh là mang lại kết 
quả có độ chính xác cao trong việc xác định giải pháp tối ưu 
trong các bài toán thử truyền thống và 3 bài toán thiết kế kỹ 
thuật thực tế. Trong bài báo này, thuật toán BCMO được phát 
triển cho các biến rời rạc kết hợp với phương pháp trọng số thích 
ứng cải tiến (Modified Adaptive Weight Approach - MAWA) để 
giải quyết bài toán TCO cho những dự án không lặp lại trong xây 
dựng.  

 
2. TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU, BÀI TOÁN TCO VÀ PHƯƠNG PHÁP 

TRỌNG SỐ THÍCH ỨNG CẢI TIẾN 
2.1. Tối ưu đa mục tiêu (Multi-Objective Optimization) 
Dạng toán học của bài toán tối ưu đa mục tiêu được phát biểu 

như sau: 

Tìm tập  1 2, , , ;Dx x xx   với ;DRx  

Sao cho các hàm  kf x  tối ưu; 

Với  1,2, , ; 2k K K   (1) 

Trong thực tế các hàm mục tiêu thường xung đột với nhau, 
có nghĩa là tất cả K hàm mục tiêu không thể đạt cực trị đồng thời. 
Như thế, một nghiệm tốt nhất cho bài toán là không dễ xác định. 
Một lời giải được cho là tốt nhất thường là sự thỏa hiệp giữa các 
mục tiêu và phụ thuộc vào hàm mục tiêu được đánh giá là quan 
trọng nhất. Vì không thể so sánh đơn giản các giải pháp với nhau, 
nên giải pháp "tốt nhất" được tạo ra từ việc tối ưu hóa sẽ tương 
ứng với lựa chọn chủ quan của người ra quyết định từ một tập 
giải pháp tiềm năng, xét về đặc điểm cụ thể của chúng. Tập giải 
pháp tối ưu tiềm năng như vậy được gọi là biên Pareto (Pareto 
front) và mục tiêu của tối ưu hóa đa mục tiêu là thiết lập toàn bộ 
biên Pareto cho bài toán thay vì một giải pháp tốt nhất [5,14]. 

2.2. Bài toán TCO 
TCO là bài toán tối ưu hai mục tiêu, là mối quan hệ cân bằng 

giữa thời gian và chi phí. Trong quá trình lập kế hoạch hoặc trong 
trường hợp bị chậm trễ, người quản lý dự án cần phải cân bằng 
giữa thời gian và chi phí của dự án để nâng cao hiệu quả tổng 
thể. Nói cách khác, trong quá trình tối ưu hóa tương ứng, người 
ta cố gắng xác định phương án thực hiện từng công tác của dự 
án xây dựng bao gồm M công tác để đạt được lịch trình tối ưu, 
cùng nhau dẫn đến thời gian dự án và tổng chi phí của dự án là 
tối thiểu. Do đó, bài toán cân bằng thời gian - chi phí được điều 
chỉnh để xác định tập hợp các phương án thời gian - chi phí sẽ 
cung cấp lịch trình tối ưu. Thời gian và tổng chi phí của các mục 
tiêu dự án được tính lần lượt theo các công thức (2) và (3) [2] như 
sau: 

( ) ( )max
i

k k
i i

i L
T t x



 
 
  
  (2) 

trong đó ( )k
it  là thời lượng của công tác i khi thực hiện phương 

án thứ k, ( )k
ix  là biến chỉ số của công tác i khi thực hiện phương án 

thứ k: ( ) 1k
ix   khi i thực hiện phương án k và ( ) 0k

ix   trong 

các trường hợp còn lại, với 
( )

1
1

k
k
i

i
x


 . kL  là chuỗi công tác trên 

đường xuyên mạng (trong sơ đồ mạng, đó đường nối các công việc, 

từ khởi đầu đến kết thúc dự án) thứ k và  1 2, , , ,k k k nkL i i i   

trong đó jki  biểu diễn thứ tự của công tác thứ j trên đường xuyên 

mạng thứ k. L  là tập tất cả các đường xuyên mạng và 

 1, 2, ,kL L k m    trong đó m là tổng số đường xuyên 

mạng.  
( ) ( ) ( )k k k
i i i

i M
C dc x T ic


    (3) 

trong đó 
( )k
idc  là chi phí trực tiếp của công tác i khi thực 

hiện phương án thứ k, 
( )k
iic  là chi phí gián tiếp của công tác thứ 

i khi thực hiện theo phương án thứ k, có thể tính toán bởi các 
chuyên gia bằng cách ước lượng hoặc thu được từ việc chia chi 
phí gián tiếp của ngân sách theo tổng thời gian của hợp đồng; 
M là tập hợp các công tác trong mạng. 

2.3. Phương pháp trọng số thích ứng cải tiến 
Phương pháp trọng số là việc gán trọng số cho từng hàm 

mục tiêu và kết hợp chúng thành một hàm đơn đối tượng, được 
Zadeh [15] đề xuất lần đầu tiên vào năm 1965. Phương pháp 
trọng số thích ứng (Adaptive Weight Approach - AWA) được Gen 
và Cheng [16] áp dụng vào bài toán TCO trong xây dựng năm 
2000. Tuy khắc phục được điểm yếu của các cách tiếp cận thông 
thường, nhưng AWA của Gen và Cheng vẫn còn một số tồn tại. 
Phương pháp trọng số thích ứng cải tiến (Modified Adaptive 
Weight Approach - MAWA) do Zheng và cộng sự đề xuất năm 
2004 [5] để giải bài toán TCO trên cơ sở thuật toán GA. Một số 
tác giả sau này khi giải bài toán TCO bằng các thuật toán khác 
cũng sử dụng MAWA của Zheng [2-3,6]. 

Nội dung của MAWA có thể tóm tắt như sau: 

Với ký hiệu: objT  là giá trị hàm mục tiêu tổng thời gian; objC  

là giá trị hàm mục tiêu tổng chi phí; 

+ Nếu 
max min
obj objT T  & 

max min
obj objC C  

 
min

max min
;obj

t
obj obj

T
v

T T



 

 
min

max min
obj

c
obj obj

C
v

C C



; 

;t cv v v    

;tt
vw
v

  ;cc
vw
v

  

+ Nếu 
max min
obj objT T  & 

max min
obj objC C  

0,5;t cw w   
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+ Nếu 
max min
obj objT T  & 

max min
obj objC C  

0,1;tw  0,9;cw   

+ Nếu 
max min
obj objT T  & 

max min
obj objC C  

0,9;tw  0,1.cw   

Khi đó bài toán TCO được viết dưới dạng: 
max max

max min max min( ) obj obj obj obj
t c
obj obj obj obj

T T C C
f x w w

T T C C

 

 

   
 

   
 (4) 

Trong công thức (4): 
( )f x  - giá trị mới của hàm cho mỗi cá thể khi chuyển thành 

một mục tiêu; 
max max,obj objT C - giá trị lớn nhất của hàm thời gian và giá thành 

trong tập các phương án chọn (quần thể đang xét); 
min min,obj objT C  - giá trị nhỏ nhất của hàm thời gian và giá thành 

trong tập các phương án chọn (quần thể đang xét); 

,t cw w  - trọng số tương ứng với hàm thời gian và giá thành;  

objT  - tổng thời gian ứng với một nghiệm  x  nào đó của tập 

nghiệm đang xét; 

objC  - tổng giá thành ứng với một nghiệm  x  nào đó của 

tập nghiệm đang xét; 
  - số ngẫu nhiên phân bố đều trong khoảng [0, 1]. 

 
Hình 1. Sơ đồ thuật toán BCMO 

3. THUẬT TOÁN BCMO   
BCMO được phát triển dựa trên giả thiết rằng giải pháp/nghiệm 

tối ưu có thể tìm được trong không gian tìm kiếm trong khi chuyển 
động tìm kiếm của các giải pháp ứng viên là như nhau trong tìm 
kiếm tổng thể cũng như tìm kiếm cục bộ. Những giả thiết này cho 
phép các giải pháp ứng viên tốt nhất trên mỗi thế hệ tăng cường 
tìm kiếm trong không gian cục bộ ban đầu hoặc chuyển sang không 
gian cục bộ khác để tiếp tục tìm kiếm. Một mô hình toán học xác 
suất được tạo ra để quản lý sự di chuyển của từng cá thể. Khi mỗi cá 
thể đạt được sự cân bằng giữa chuyển động tìm kiếm và khai thác 
của nó, thì khả năng tìm kiếm của toàn bộ quần thể cũng có thể 
được cân bằng, do đó có thể đạt được giải pháp tối ưu. 

BCMO được tiến hành theo ba bước sau: 
- Bước 1: Tạo quần thể ban đầu. 
Giống như các thuật toán tối ưu Metaheuristic khác, quần thể 

ban đầu của BCMO được hình thành theo luật phân bố đều trong 
không gian nghiệm theo công thức sau: 

   1,L U L
i i i id   x x rand x x  (5) 

trong đó  𝐱𝐱��, 𝐱𝐱�� là giới hạn trên và giới hạn dưới của biến thứ i; 
(1, )rand d  là vector có độ lớn d thỏa mãn luật phân bố đều trong 

khoảng [0,1] và d là số tham số đầu vào. 
- Bước 2: Xác định điểm tổng thể hiện tại và cá thể tốt nhất. 
Trong bước này, véc tơ chuyển động của cá thể thứ i trong mỗi 

thế hệ đối với điểm tối ưu tổng thể O, được ký hiệu là iv  có thể 

được tính như sau: 

/i i j j v v v  (6) 

trong đó jv  là chuyển động của cá thể thứ j trong mỗi thế hệ 

đối với điểm O, /i jv  là chuyển động tương đối của cá thể i so với 

cá thể j. 
 

Như vậy, iv  sẽ được tính phụ thuộc vào hai điểm trong đó có 

điểm O là nghiệm của bài toán nhưng chưa được xác định. Để khắc 
phục tình trạng này, các tác giả của thuật toán đưa ra khái niệm 

“điểm tối ưu tổng thể thay thế”, ký hiệu là inΟ  và có thể nhận được 

từ công thức (7) sau đây:  

   11 1 1

1
1

in

t t t
t
O

t

if f f

otherwise





  


u u x
x

x
 (7) 

trong đó cá thể tốt nhất của thế hệ hiện tại 1
tu  được tính toán 

dựa trên thông tin quần thể của thế hệ trước: 

1 1/ 2 2/12
t t t

k k k


  
LB UBu v v  (8) 

với LB, UB lần lượt là cận dưới và cận trên của không gian tìm 

kiếm; 1/ 2
t
k kv  và 2/1

t
kv  tương ứng là các chuyển động giả tương 

đối của cá thể 1
thk đối với cá thể 2

thk  và của cá thể 2
thk  đối với cá 

thể tốt nhất trước đó. 1k  được chọn ngẫu nhiên trong khoảng 

 2,NP  và 2 1k k  (NP: số cá thể trong quần thể). 

- Bước 3: Tính toán chuyển động tổng hợp của cá thể trong 
không gian nghiệm. 
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Ở bước 3, chuyển động tìm kiếm tổng thể jv  được xác định 

như sau: 

 inj j O j v α x x  (9) 

trong đó jα  là đạo hàm bậc nhất của khoảng cách giữa inΟ  

và cá thể thứ j, được tính như sau: 

j GS jL α dv  (10) 

với GSL  là chiều dài bước chuyển động tìm kiếm tổng thể của 

cá thể thứ j; jdv  là vector chỉ phương, dấu của nó là âm hay dương 

với xác suất bằng 0,5. 
Tương tự, với các công thức (9) và (10), ta tính được chuyển động 

tương đối của cá thể thứ i đối với cá thể thứ j: 

 /i j ij j i v α x x  (7) 

Cuối cùng, vị trí của cá thể thứ i ở thế hệ tiếp theo được tính bởi 
công thức (11) như sau: 

1
/

t t
i i i j j
   x x v v  (11) 

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của thuật toán BCMO được biểu diễn 
trên hình 1. 

 
4. MÔ HÌNH BÀI TOÁN TCO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN BCMO 

KẾT HỢP MAWA 
Trên cơ sở trình tự và sơ đồ thuật toán BCMO nêu trên, các nội 

dung cơ bản khi ứng dụng thuật toán BCMO kết hợp MAWA cho bài 
toán TCO như sau: 

- Bước 1: Xây dựng quần thể ban đầu với NP cá thể. Trong bài 
toán TCO, các biến tham gia là các công tác, nhận các giá trị rời rạc 

trong phạm vi số lựa chọn có thể cho mỗi công tác .ik  Công thức 

(5) dùng cho các biến liên tục sẽ được chuyển đổi để tính với các 

biến rời rạc:  i ikx randi . Tương ứng sẽ có được thời gian và 

chi phí cho từng công tác thành phần. Sau khi được NP cá thể phù 
hợp, quần thể ban đầu  0,X i  được xây dựng xong. Tính objT  và 

objC  của các cá thể theo các biểu thức (2) và (3). Xác định 

max max&obj objT C  và min min&obj objT C  của quần thể rồi tính trọng số 

,t cw w  theo MAWA. Tính giá trị hàm mục tiêu (0, )F i  cho mỗi 

cá thể theo công thức (4) và sắp xếp  0,X i  theo thứ tự giá trị 

(0, ).F i  Lưu ý tính chất của hàm ( )f x  theo (4) của bài toán TCO 

để lấy (0, )F i  là nghịch đảo của ( )f x  cho phù hợp với các mô tả 

trong thuật toán ở mục 3. 

- Bước 2: Thiết lập vector thử 1
tU  theo công thức (8). Tính objT  và 

objC  của 1
tU  rồi tính giá trị hàm mục tiêu  1tF U  với các trọng số ở 

trên. Xác định điểm tối ưu tổng thể thay thế t
inO  theo công thức (7). 

- Bước 3: Cho  ,1X t  nhận giá trị  tinX O . Tính toán chuyển 

động tổng hợp của cá thể trong không gian nghiệm để tìm vị trí mới 
của các cá thể từ 2NP. Tính trọng số của quần thể mới theo MAWA 
rồi tính giá trị hàm mục tiêu ( , )F t i  cho mỗi cá thể và sắp xếp theo 

thứ tự giá trị ( , ).F t i  

Bước 2 và bước 3 nằm trong vòng lặp với số lần lặp maxt được 

dự kiến trước. Nếu điều kiện dừng thỏa mãn thì kết thúc tính toán 
và in kết quả cuối cùng.  

 
5. VÍ DỤ SỐ 
5.1. Số liệu của bài toán 
Trên cơ sở mô hình tính như trên, các tác giả lập trình để có 

chương trình tính (đặt tên là TCO_BCMO) và tính toán cụ thể cho bài 
toán 7 công tác đã được giải bằng các thuật toán GA [5], ACO [2] và 
DE [3]. Sơ đồ mạng của bài toán như trên hình 2, số liệu về thời gian 
và chi phí liên quan tới các lựa chọn của từng công tác của dự án 
được cho trong bảng 1. Bên cạnh đó, chi phí gián tiếp được giả định 
là 1.500$ mỗi ngày. 

 
Hình 2. Sơ đồ mạng của bài toán ví dụ số 

 
Bảng 1. Các lựa chọn công việc của bài toán ví dụ số 
ID Lựa chọn Thời gian (ngày) Chi phí trực tiếp ($) 

 1 14 23.000 
1 2 20 18.000 
 3 24 12.000 
 1 15 3.000 
 2 18 2.400 

2 3 20 1.800 
 4 23 1.500 
 5 25 1.000 
 1 15 4.500 

3 2 22 4.000 
 3 33 3.200 
 1 12 45.000 

4 2 16 35.000 
 3 20 30.000 

5 

1 22 20.000 
2 24 17.500 
3 28 15.000 
4 30 10.000 

 1 14 40.000 
6 2 18 32.000 
 3 24 18.000 
 1 9 30.000 

7 2 15 24.000 
 3 18 22.000 

Ở bài toán này, trong bài báo [2] đã chỉ ra điểm lý tưởng z  
(điểm đồng thời có thời gian ngắn nhất và chi phí thấp nhất) và 

điểm không mong muốn nhất z  (điểm đồng thời có thời gian dài 

nhất và chi phí lớn nhất): ( ) (60, 220.500)z time, cost ; 

( ) (105, 323.000).z time, cost  
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5.2. Kết quả và bàn luận 
Chạy chương trình TCO_BCMO với các tham số được thiết lập 

như sau: số cá thể trong quần thể NP=30, số lần lặp 50. Kết quả giải 

bài toán theo thuật toán BCMO và so sánh với kết quả từ các thuật 
giải khác được trình bày trên bảng 2. 

 
Bảng 2. Kết quả giải bài toán theo GA, ACO, DE và BCMO 

STT 
TCO_GA [5] TCO_ACO [2] TCO_DE [3] TCO_BCMO 

Thời gian Chi phí Thời gian Chi phí Thời gian Chi phí Thưởng Thời gian Chi phí 
1 66 236.500 60 233.500 60 223.500 10.000 62 233.000 
2 73 251.500 62 233.000 61 225.000 9.000 63 225.500 
3 84 251.000 63 225.500 63 220.400 7.000 67 224.000 
4   67 224.000 63 218.500 7.000 68 220.500 

 
Đối với kết quả của nghiên cứu với thuật toán DE [3], các lời giải 

nhận được với sự bổ sung ràng buộc: đó là thời gian dự án không 
vượt quá 70 ngày (thời hạn hợp đồng) và thưởng-phạt cho hoàn 
thành dự án sớm hoặc muộn là 1.000$/ngày. Do đó, thông tin về các 
kết quả của TCO_DE khi đưa vào trong bảng 2 phải thêm cột tiền 
thưởng để cộng thêm vào chi phí khi so sánh với kết quả từ các thuật 
toán còn lại. Tuy nhiên, cũng dễ nhận ra rằng, do tác động của điều 
kiện thời hạn hợp đồng, các phương án nhận được từ TCO_DE đều 
thiên về thời gian ngắn nhất (60, 61 và 63 ngày) và nó tương đồng 
với TCO_ACO ở hai phương án 60 và 63 ngày.  

Từ bảng 2 cho thấy TCO_ BCMO cho các kết quả tương tự như 
TCO_ ACO và đều là các kết quả thuộc biên Pareto. Tuy nhiên, 
TCO_BCMO chưa thấy cho phương án 60 ngày (thời gian ngắn nhất 
có thể). Ngược lại, nó cho phương án 68 ngày với chi phí 220.500$, 
có tập các lựa chọn công việc [1,1,1,3,4,3,1] tương ứng với thời gian 
các công việc [14,15,15,20,30,24,9](ngày) và chi phí các công việc 
[23.000,3.000,4.500,30.000,10.000,18.000,30.000]($). Trong điều 
kiện không có ràng buộc về thời gian hợp đồng và chi phí thưởng-
phạt, đây là phương án với thời gian tương đối ngắn và có chi phí 
thấp nhất. 

Bảng 3. Kết quả giải bài toán khi có ràng buộc thời hạn hợp 
đồng và thưởng-phạt  

STT TCO_DE TCO_BCMO 
 Thời gian Chi phí Thời gian Chi phí 

1 60 223.500 60 223.500 
2 61 225.000 61 225.000 
3 63 220.400 63 220.400 
4 63 218.500 63 218.500 
5   65 222.900 
6   67 221.000 
7   68 218.500 
Thử nghiệm chạy chương trình với các điều kiện thêm vào về 

thời hạn hợp đồng kèm theo thưởng-phạt, chúng tôi cũng nhận 
được kết quả tương tự như của TCO_DE (xem bảng 3), nghĩa là khi 
đó xuất hiện phương án 60 ngày và thiên về các phương án có thời 
gian ngắn nhất (60, 61 và 63 ngày). Các phương án dài ngày hơn (65, 
67, 68 ngày) xuất hiện nhưng với tần suất thấp. Trong số các phương 
án mà TCO_BCMO đưa ra, có thể đánh giá phương án 68 ngày với 
chi phí 218.500$ là phương án có ý nghĩa thực tế cao, bởi vì nó vẫn 
nằm trong thời hạn hợp đồng, có chi phí thấp (bằng với phương án 
63 ngày) nhưng nhà thầu lại không bị căng thẳng về thời gian thực 
hiện. 

Vì không có điều kiện để lập trình và chạy các chương trình khác 
trên cùng một nền tảng máy tính nên ở đây không so sánh về tốc 
độ tính toán. Tuy nhiên, từ các tham số được thiết lập nêu trên cũng 
có thể đánh giá rằng BCMO trong bài toán TCO tương đương với các 
thuật toán khác về tốc độ tính toán. 

 

6. KẾT LUẬN 
Với sự cân bằng giữa tìm kiếm tổng thể và cục bộ, BCMO là một 

thuật toán tối ưu đầy hứa hẹn, đặc biệt trong trường hợp các hàm 
tối ưu với các biến thiết kế lớn. Trong thuật toán không dùng tham 
số điều khiển quá trình tìm nghiệm, do vậy tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dùng. Việc áp dụng thuật toán BCMO vào giải bài toán tối 
ưu cân bằng thời gian - chi phí với các kết quả trên đã củng cố thêm 
nhận định về khả năng và ưu thế của thuật toán. Các phương án 
được đề xuất từ mô hình TCO_BCMO là phù hợp và có phần hợp lý 
hơn kết quả thu được từ các mô hình metaheuristic khác. Điều đó 
cho phép kỳ vọng vào sự phát triển của thuật toán để giải các bài 
toán phức tạp hơn trong các lĩnh vực khác nhau. 
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Phương pháp thực hành tính toán cốt đai chịu 
cắt của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật 
Practical method for stirrup design of reinforced concrete beam with rectangular cross 
section subjected to shear force 
 
> GS.TS PHAN QUANG MINH 1, PGS.TS PHẠM THÁI HOÀN 1 

1 Bộ môn Công trình Bê tông cốt thép, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
 
TÓM TẮT 
Bài báo đề xuất phương pháp thực hành tính toán cốt đai chịu lực 
cắt của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật dưới tác dụng của 
tải trọng phân bố đều và tải trọng tập trung. Phương pháp được đề 
xuất dựa trên cơ sở tiêu chuẩn Thiết kế bê tông và bê tông cốt thép 
- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2018, kết hợp tham khảo điều kiện 
tính toán của một số tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép 
tiên tiến trên thế giới như tiêu chuẩn Đức, châu Âu và Canada, trong 
đó cho phép tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng mà không cần 
xem xét các tiết diện nghiêng khi xác định lực cắt do ngoại lực tác 
dụng. Phương pháp đề xuất cho phép thực hành tính toán cốt đai 
chịu lực cắt của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật dưới tác 
dụng của tải trọng phân bố đều và tải tập trung một cách thuận tiện 
và dễ dàng với sai số tương đối nhỏ so với tính toán chính xác theo 
tiêu chuẩn. Sự đơn giản và thuận tiện cùng với sai số chấp nhận 
được của phương pháp phù hợp cho các kỹ sư trong thực hành tính 
toán kết cấu bê tông cốt thép. 
Từ khóa: Phương pháp thực hành; cốt đai; dầm bê tông cốt thép; 
TCVN 5574:2018. 

ABSTRACT: 
This study presents a practical method for stirrups design of 
reinforced concrete beam with rectangular cross section subjected to 
uniformly distributed and concentrated loads. The proposed method is 
based on the TCVN 5574:2018, combined with reference to the 
calculation conditions of some advanced reinforced concrete 
structure design standards in the world such as German, European and 
Canadian standards, which allows to calculate the strength on the 
inclined section without considering the inclined sections when 
determining the shear force due to the external force. The proposed 
method allows to conveniently and easily calculate the stirrups of 
reinforced concrete beams with rectangular cross section under the 
effect of uniformly distributed and concentrated loads with small 
relative error when compared to the exact method. The simplicity and 
convenience along with the acceptable error of the proposed method 
are suitable for engineers in the practice calculation of reinforced 
concrete structures. 
Keywords: Practical method; stirrups; reinforced concrete beam; 
TCVN 5574:2018.

 
1. GIỚI THIỆU 
Bài toán cường độ trên tiết diện nghiêng chịu cắt nói chung hay 

tính toán cốt đai chịu cắt của dầm BTCT (BTCT) nói riêng là một bài 
toán phức tạp do việc tính toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích 
thước hình học, mặt cắt tiết diện, sự tác động của tải trọng, vật liệu 
và đặc điểm của cấu kiện, vì vậy nên trên thế giới có nhiều trường 
phái tính toán khác nhau [1]. Các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông, 
BTCT của Việt Nam từ trước đến nay như TCVN 5574:1991, TCXDVN 
356:2005 (sau đổi thành TCVN 5574:2012) và mới nhất là TCVN 
5574:2018 đều được ban hành dựa trên tiêu chuẩn gốc của Liên Xô 
và Nga sau này. Năm 2012 Cộng hòa liên bang Nga ban hành tiêu 
chuẩn SP 63.13330.2012 [2] kèm chỉ dẫn (Posobie) cho SP 63.13330 
[3], Việt Nam dựa trên tiêu chuẩn này ban hành TCVN 5574:2018 [4] 
nhưng không kèm theo chỉ dẫn. Việc chỉ ban hành tiêu chuẩn, trong 
đó cơ bản nêu những vấn đề chung nhất về nguyên lý tính toán và 
cấu tạo, mà không kèm theo chỉ dẫn gây khó khăn trong việc sử 

dụng cho các kỹ sư thiết kế kết cấu cũng như công tác dạy và học 
kết cấu BTCT trong ngành Kỹ thuật Xây dựng ở các trường đại học. 

Theo sau tiêu chuẩn thiết kế, trong các tài liệu hướng dẫn tính 
toán theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 [5-9], các tác giả trình bày việc 
tính toán cốt đai cho dầm BTCT tiết diện chữ nhật chịu tải trọng 
phân bố đều và tập trung theo nhiều cách khác nhau trên cơ sở tuân 
thủ nguyên lý chung được quy định, hướng dẫn trong tiêu chuẩn. 
Gần đây nhất, tác giả Lê Bá Huế và Phan Minh Tuấn [1] đã kiến nghị 
một phương pháp tính toán cốt đai chịu cắt của dầm chịu tải tập 
trung theo TCVN 5574:2018. Phương pháp được kiến nghị dựa trên 
cơ sở hiệu chỉnh phương pháp được nêu trong chỉ dẫn - Posobie cho 
SP 63.13330 [3], trong đó, các tác giả chỉ ra rằng các công thức cơ 
bản và hướng dẫn tính toán thực hành được trình bày trong chỉ dẫn 
- Posobie cho SP 63.13330 đối với trường hợp dầm BTCT chịu tải 
phân bố đều cho kết quả chính xác và phù hợp. Kết quả này được 
các tác giả bằng một nghiên cứu trước đó [10] chứng minh thông 
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qua một cách trình bày và đường lối tính toán khác tường minh hơn 
nhưng cho kết quả hoàn toàn trùng khớp với tính toán theo chỉ dẫn 
- Posobie cho SP 63.13330. Trong khi đó, đối với trường hợp dầm 
chịu tải tập trung, các tác giả cho rằng tuy đầy đủ nhưng Pocobie 
trình bày mang tính thực dụng, không tường minh, nhiều chỗ tính 
toán quá an toàn, đôi chỗ lại không, từ đó kiến nghị phương pháp 
tính toán mới cho trường hợp này. Phương pháp kiến nghị trên 
được chứng minh là cho kết quả tính toán cốt đai cho dầm chịu tải 
tập trung an toàn và tiết kiệm thông qua các thí dụ kiểm tra và so 
sánh. Mặc dù phương pháp kiến nghị cũng được trình bày tường 
minh, bám sát cơ sở lý thuyết của TCVN 5574:2018 một cách logic, 
dễ hiểu và dễ sử dụng hơn, tuy nhiên do đặc thù của sự phức tạp 
trong việc xác định tiết diện nghiêng trong bài toán tính toán cốt 
đai, quy trình tính toán cốt đai cho dầm chịu tải phân bố đều [10] và 
dầm chịu tải tập trung theo phương pháp trên vẫn tương đối dài, 
đòi hỏi người áp dụng phải có mực độ hiểu biết nhất định về sự phá 
hoại của dầm trên tiết diện nghiêng do lực cắt gây nên. Bên cạnh 
đó, việc phải xem xét các trường hợp xảy ra của tiết diện nghiêng 
trong tính toán dẫn đến khó khăn trong việc lập trình tính toán tự 
động đối với kỹ sư thực hành thiết kế kết cấu. 

 Để giảm thiểu sự phức tạp trong tinh toán cốt đai cho dầm 
trong cả hai trường hợp chịu tải phân bố đều và tải tập trung, bài 
báo này đề xuất phương pháp thực hành dựa trên cơ sở tiêu chuẩn 
TCVN 5574:2018. Phương pháp được đề xuất với sự tham khảo điều 
kiện tính toán của một số tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT tiên tiến 
trên thế giới như tiêu chuẩn Đức, châu Âu và Canada, trong đó cho 
phép tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng mà không cần xem 
xét các tiết diện nghiêng khi xác định lực cắt do ngoại lực tác dụng. 
Phương pháp đề xuất được kiểm chứng thông qua các thí dụ tính 
toán và so sánh kết quả với phương pháp chính xác trong cả hai 
trường hợp dầm chịu tải phân bố đều và tải tập trung. Dưới đây sẽ 
trình bày về phương pháp tính toán cốt đai cho dầm tiết diện chữ 
nhật theo TCVN 5574:2018 trên cơ sở nguyên lý của tiêu chuẩn và 
quy trình của phương pháp đề xuất trong trước đó [7] (gọi là 
phương pháp theo TCVN 5574:2018), phương pháp thực hành đề 
xuất cho các trường hợp dầm chịu tải tập trung và phân bố đều và 
các thí dụ kiểm chứng. 

 
2. TÍNH TOÁN CỐT ĐAI CHỊU CẮT CHO DẦM BTCT THEO 

TCVN 5574:2018 
2.1. Lý thuyết cơ bản 
Tính toán cốt đai chịu cắt cho dầm nhằm đảm bảo độ bền của 

cấu kiện trên tiết diện nghiêng chịu tác dụng của lực cắt. Trước khi 
điều kiện này được đảm bảo, dầm cần đảm bảo điều kiện cường độ 
trên dải nghiêng giữa các tiết diện nghiêng, thường được gọi là điều 
kiện bụng dầm không bị nén vỡ bởi ứng suất nén chính: 

 00,3 bQ R bh  (1) 
trong đó Q là lực cắt trong tiết diện thẳng góc của dầm, Rb là 

cường độ chịu nén tính toán của bê tông dầm, b và h0 lần lượt là bề 
rộng và chiều cao làm việc của tiết diện. 

Khi điều kiện (1) được đảm bảo, tính toán cốt đai chịu cắt được tiến 
hành dựa trên sơ đồ nội lực trên tiết diện nghiêng thể hiện trên Hình 1. 

 
Hình 1. Sơ đồ nội lực trên tiết diện nghiêng chịu cắt 

Điều kiện cường độ là: 
 b swQ Q Q  (2) 

trong đó Qb và Qsw là khả năng chịu cắt của bê tông và cốt đai 
trên tiết diện nghiêng C: 

 b
b

MQ C  với  2
01,5b btM R bh  (3) 

Giá trị của Qb được khống chế trong khoảng: 
   ,min ,max0,5 2,5b bt o b b bt oQ R bh Q Q R bh         (4) 

Tức là giá trị C, chiều dài hình chiếu của tiết diện nghiêng, được 
khống chế trong khoảng:  0,6 3o oh C h . 

Trong các biểu thức (3) và điều kiện (4), Rbt là cường độ chịu kéo 
tính toán của bê tông. 

 0,75sw swQ q C  (5) 
với C được khống chế trong khoảng (ho; 2ho) với mọi tiết diện 

nghiêng dọc cấu kiện và swq  là khả năng chịu cắt của cốt đai trên 

đơn vị chiều dài: 

 sw sw
sw

R Aq s  (6) 

trong đó Rsw, Asw, s lần lượt là cường độ chịu cắt tính toán của cốt 
thép đai, diện tích 1 lớp cốt đai và khoảng cách giữa các lớp cốt đai. 
Cốt đai được coi là tính toán nếu thỏa mãn điều kiện: 

 ,min 0,25sw sw btq q R b  (7) 
Từ điều kiện khống chế của C, biểu thức (5) có thể được biểu diễn lại 

dưới dạng sau nhằm thuận tiện trong tính toán mà vẫn đảm bảo an toàn 
chịu lực [1, 10]: 

  

0

0 0

0,75  khi  2
1,5    khi  2

sw
sw

sw

q C C h
Q q h C h  (8) 

Ngoài ra, chỉ dẫn - Pocobie cho SP 63.13330 [3] và [1] cũng thống 
nhất rằng trong thực hành thiết kế nên lựa chọn tiết diện dầm để thoả 
mãn điều kiện: 

 ,max 2,5b bt oQ Q R bh  (9) 

2.2. Trường hợp dầm chịu tải tập trung 
Trường hợp dầm chịu một lực tập trung đặt cách gối tựa một đoạn 

a như thể hiện trong Hình 2, điều kiện cường độ (2) được viết lại như 
sau:  

     0,75b
u b sw sw

MQ Q Q Q q CC
 (10) 

 
Hình 2. Dầm chịu tải tập trung cách gối tựa a 

 
Hình 3. Sự biến thiên của hàm Qu và các thành phần theo C 
Sự biến thiên của hàm số Qu và các thành phần theo C được thể 

hiện trên Hình 3, trong đó hàm số Qu sẽ tồn tại cực trị trong khoảng 
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 0,6 ; 2o oh h  nếu điều kiện  10,6 0,75 2o b sw oh c M q h    thoả mãn. 

Từ đó điều kiện cường độ (10) theo các trường hợp của a và c1 được 
triển khai cụ thể như sau với lưu ý tiết diện và vật liệu dầm được lựa 
chọn thoả mãn điều kiện (9): 

- Trường hợp  0,6 2  o oh a h  

Nếu 1c a→    1 3u u b swQ Q Q c M q  

Nếu 1c a→      0,75b
u u sw

MQ Q Q a q aa  

- Trường hợp  2 3  o oh a h  

Nếu 1 02c h →
 
 

1 3
min

1,5
u b sw

u b
u sw o

Q c M q
Q Q MQ a q ha

 
    


  

Nếu 1 02c h →   1,5b
u sw o

MQ Q q ha  

- Trường hợp  3  oa h  

Nếu 1 02c h → 
 
 
1

0

3min 3 0,5 1,5
u b sw

u
u bt o sw o

Q c MqQ Q Q h R bh q h
 
 

 


 

Nếu 1 02c h →  03 0,5 1,5u u bt o sw oQ Q Q h R bh q h     

Từ các điều kiện cường độ trên, khả năng chịu cắt trên đơn vị 
của cốt đai swq  

yêu cầu theo các trường hợp của a và c1 như sau, 

trong đó 1 2 bc M Q  [1]: 

- Trường hợp  0,6 2  o oh a h  

Nếu 1c a→ 
2

3sw
b

Qq M  

Nếu 1c a→ 0,75
b

sw

Q M a
q a


  

- Trường hợp  2 3  o oh a h  

Nếu 1 02c h →

2

0

3max

1,5

b
sw b

Q
Mq Q M a

h



  



  

Nếu 1 02c h → 
01,5
b

sw

Q M a
q h


  

- Trường hợp  3  oa h  

Nếu 1 02c h → 

2

0

0

3max 0,5
1,5
bsw

bt

Q
Mq Q R bh

h


  


 

Nếu 1 02c h → 0,5
1,5

bt o
sw

o

Q R bhq h


  

Bài toán kiểm tra cường độ và bài toán tính cốt đai chịu cắt cho 
dầm được được tiến hành theo các trường hợp của a và c1 như trên, 
trong đó với bài toán thiết kế, sau khi tính được swq , so sánh với 

,min 0, 25sw btq R b , lấy giá trị lớn nhất để tính sau đó chọn khoảng 

cách cốt đai s thoả mãn các yêu cầu cấu tạo khác.  
2.3. Trường hợp dầm chịu tải phân bố đều 
Trường hợp dầm chịu tải phân bố đều  q g p  với g là tĩnh tải 

và p là hoạt tải được thể hiện trong Hình 4, trong đó giá trị tải trọng 

tính toán phân bố đều khi tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng 
được lấy là q1:  

   1 0,5 0,5q g p q p  (11) 
Điều kiện cường độ (2) được viết lại như sau: 

    1 0,75b
b sw sw

MQ q C Q Q q CC  (12) 

hay            10,75b
u sw

MQ Q q C q CC   (13) 

 
Hình 4. Sơ đồ tính toán cốt đai cho dầm chịu tải phân bố đều 
Sự biến thiên của hàm số Qu và các thành phần theo C được 

thể hiện trên Hình 5, trong đó hàm số Qu sẽ tồn tại cực trị trong 
khoảng  0,6 ;2o oh h nếu điều kiện 

    2 10,6 0,75 2o b sw oh c M q q h  thoả mãn và Qu sẽ tồn tại cực trị 

trong khoảng  2 ;3o oh h nếu điều kiện   3 12 3o b oh c M q h  thoả 

mãn. 

 
Hình 5. Sự biến thiên của hàm số Qu và các thành phần Qb, Qsw, q1C và theo C 
Điều kiện cường độ (13) theo các trường hợp của c2 và c3 được triển 

khai cụ thể như sau với lưu ý các trường hợp khác điều kiện cường độ 
đã được đảm bảo khi tiết diện và vật liệu dầm được lựa chọn thoả mãn 
điều kiện (9): 

- Trường hợp 3 02c h   

Nếu 20,6 2  o oh c h   

→    2 14 0,75u u b swQ Q Q c M q q     

- Trường hợp 32 3  o oh c h   

Nếu 20,6 2  o oh c h   

→    
 
2 1

1

4 0,75min 3 0,5 3 1,5
u b sw

u
u o bt o o sw o

Q c M q qQ Q Q h R bh qh q h
   
   


  

Nếu 2 00,6c h hoặc 2 02c h  

→  3 14 1,5u u b sw oQ Q Q c Mq q h     

- Trường hợp 3 3  oc h  

Nếu 20,6 2  o oh c h   
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→ 
   
 

2 1

3 1

4 0,75
min 4 1,5

u b sw
u

u b sw o

Q c M q qQ Q Q c M q q h
   
  


 

Nếu 2 00,6c h hoặc 2 02c h  

→   13 0,5 3 1,5u u o bt o o sw oQ Q Q h R bh qh q h      

Từ các điều kiện cường độ trên, khả năng chịu cắt trên đơn vị của 
cốt đai swq  yêu cầu theo các trường hợp của c2 và c3 như sau: 

- Trường hợp 3 02c h  → 
2

14
3

b
sw

b

Q M qq M


  

- Trường hợp 32 3o oh c h  →

2
1

1

0

4
3max 4
1,5

b

b
sw

b

Q Mq
Mq Q Mq
h

 

  


  

- Trường hợp 3 3  oc h  

→ 

2
1

0 1 0

0

4
3max 0,5 3

1,5

b

bsw
bt

Q M q
Mq Q R bh q h

h

 
   


 

Bài toán kiểm tra cường độ và bài toán tính cốt đai chịu cắt cho 
dầm được được tiến hành theo các trường hợp của c2 và c3 như trên, 
trong đó với bài toán thiết kế, sau khi tính được swq , so sánh với

,min 0,25sw btq R b , lấy giá trị lớn nhất để tính tt sw sw sws R A q  sau đó 

chọn khoảng cách cốt đai s thoả mãn các yêu cầu cấu tạo khác. 
 
3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH ĐỀ XUẤT 
3.1. Cơ sở lý thuyết 
TCVN 5574:2018 [4] cho phép không cần xem xét điều kiện trên các 

tiết diện nghiêng dọc trục cấu kiện nếu lực cắt trong tiết diện thẳng góc 
Q1 thỏa mãn điều kiện: 

1 ,1 ,1b swQ Q Q   (14) 
trong đó: 

,1 00,5b btQ R bh  (15) 

,1 0sw swQ q h  (16) 

Khi kiểm tra điều kiện (14), nếu Q1 nằm gần gối tựa một khoảng 
a < 2,5h0 thì Qb,1 cần nhân thêm hệ số 2,5/(a/ho) và ,1 02,5b btQ R bh

. Nếu Q1 nằm gần gối tựa một khoảng a < h0 thì Qsw,1 cần nhân thêm 
hệ số (a/ho). 

Cốt thép đai được kể đến trong tính toán khi thỏa mãn điều kiện 
(7). 

Trong biểu thức (16), góc nứt của vết nứt nghiêng . 
Trong thực tế và theo các nghiên cứu thực nghiệm, góc nứt  của 
vết nứt nghiêng thay đổi trong khoảng từ  = (22÷40)0. Một số tiêu 
chuẩn thực hành (Simplifications for design) của các nước tiên tiến 
sử dụng các góc nghiêng  như sau:  

- Tiêu chuẩn Đức DIN [12] sử dụng góc nghiêng , tương 
ứng với chiều dài hình chiếu của vết nứt nghiêng C = 1,25h0; 

- Tiêu chuẩn Đức DIN 1045-1 [13] áp dụng cho Tiêu chuẩn châu 
Âu EC2 [14] sử dụng góc nghiêng , tương ứng với chiều dài 
hình chiếu của vết nứt nghiêng C = 1,2h0; 

- Tiêu chuẩn Canada [15] sử dụng góc nghiêng  tương 
ứng với chiều dài hình chiếu của vết nứt nghiêng C = 1,33h0; 

Tham khảo từ các số liệu thực tế và các giá trị trên, đề xuất chọn 
góc nghiêng   = 37,50, ta có: 

,1 01.3sw swQ q h  (17) 

Trên cơ sở của điều kiện (14) và (17), đề xuất phương pháp thực 
hành tính toán cốt đai chịu cắt cho dầm chịu tải tập trung và tải 
trọng phân bố đều như dưới đây. 

3.2. Phương pháp đề xuất và quy trình cho trường hợp dầm 
chịu tải tập trung 

Điểm đặt lực tại tiết diện cách gối tựa một đoạn a nên tiết diện 
thẳng góc để xác định lực cắt Q1 là tại a, khả năng chịu cắt Qb,1 của 
bê tông như sau:

 2
0

,1
1,250,5 2,5bt

bt o b bt o
R bhR bh Q R bha    (18) 

Từ đó điều kiện cường độ (14) được triển khai như sau: 
2,5 bt oQ R bh  với 0,5 oa h  (19a) 

2
0

w
1,25 bt

s
R bhQ q aa   với 0,5 1.3o oh a h   (19b) 

2
0

w
1,25 1.3bt

s o
R bhQ q ha   với 1,3 oa h (19c) 

Từ điều kiện cường độ (19a, b, c), quy trình tính toán cốt đai cho dầm 
chịu tải tập trung theo phương pháp thực hành đề xuất như sau: 

- Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính của bụng dầm theo 
điều kiện (1). 

- Kiểm tra điều kiện bê tông không đủ khả năng chịu cắt, cần bố 
trí cốt đai: 

,min 00,5b btQ Q R bh 
 

- Xác định khả năng chịu cắt của bê tông: 
2
0

,1
1,25 bt

b
R bhQ a

 
- Chọn trước dw và số nhánh n, tìm khoảng cách s của cốt đai 

thông qua qsw.  
- Tính qsw với các trường hợp khác nhau của a: 
Nếu 0,5 oa h → kiểm tra điều kiện 2,5 bt oQ R bh và đặt đai theo 

cấu tạo. 

Nếu 0,5 1.3o oh a h  → 1
w

b
s

Q Qq a


   

Nếu 1,3 oa h → 1
w

01,3
b

s
Q Qq h


   

- Tính được swq , so sánh với ,min 0,25sw btq R b , lấy giá trị lớn nhất 

để tính stt (chọn trước đường kính dsw và số nhánh n): sw sw
tt

sw

R As q  

- Chọn khoảng cách cốt đai s thỏa mãn điều kiện cấu tạo khác. 
3.3. Phương pháp đề xuất và quy trình cho trường hợp dầm 

chịu tải phân bố đều 
Với dầm chịu tải phân bố đều, giá trị tại tiết diện c có khả năng 

chịu cắt của dầm là nhỏ nhất: 

0
2

0
1

1,25 2,5btR bhc hq   

Vậy tiết diện thẳng góc để xét lực cắt Q1 là:

 

 min 2,5 ;oa h c  với 

1 max 1 2,5 bt oQ Q aq R bh   , trong đó Qmax là lực cắt lớn nhất tại gối tựa.  

Tại tiết diện a, khả năng chịu cắt của bê tông Qb,1 như sau: 
2

,1
1,25 bt o

b
R bhQ a (20) 

Điều kiện cường độ (14) được viết thành: 

1 max 1 2,5 bt oQ Q aq R bh    với 0,5 oa h  (21a) 
2

1 max 1 w
1,25 bt o

s
R bhQ Q aq aqa     với

0,5 1.3o oh a h   
(21b) 
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2

1 max 1 w
1,25 1,3bt o

s o
R bhQ Q aq q ha     với 1,3 oa h (21c) 

Từ điều kiện cường độ (21a, b, c), quy trình tính toán cốt đai cho 
dầm có lực cắt lớn nhất tại gối tựa Qmax, chịu tải phân bố đều q1 theo 
phương pháp thực hành đề xuất như sau: 

- Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính của bụng dầm theo 
điều kiện (1) với Qmax. 

- Kiểm tra điều kiện bê tông không đủ khả năng chịu cắt, cần bố 
trí cốt đai: 

,min 00,5b btQ Q R bh 
 

- Xác định tiết diện nguy hiểm a: 

 min 2,5 ;oa h c với 0
2

1

1,25 btR bhc q

 
- Xác định lực cắt tại vị trí cần xét Q1: 1 max 1Q Q aq   

- Xác định khả năng chịu cắt của bê tông: 
2

,1
1,25 bt o

b
R bhQ a

 
- Chọn trước dw và số nhánh n, tìm khoảng cách s của cốt đai 

thông qua qsw.  
- Tính qsw với các trường hợp khác nhau của a: 
Nếu 0,5 oa h → kiểm tra điều kiện 2,5 bt oQ R bh và đặt đai theo 

cấu tạo. 

Nếu 0,5 1.3o oh a h  → 1 1
w

b
s

Q Qq a


   

Nếu 1,3 oa h → 1 1
w

01,3
b

s
Q Qq h


   

- Tính được swq , so sánh với ,min 0,25sw btq R b , lấy giá trị lớn nhất 

để tính stt (chọn trước đường kính dsw và số nhánh n): sw sw
tt

sw

R As q  

- Chọn khoảng cách cốt đai s thỏa mãn điều kiện cấu tạo khác. 
 
4. THÍ DỤ TÍNH TOÁN 
4.1. Dầm chịu tải tập trung 
Xét dầm khung BTCT chịu lực tập (Hình 6) có tiết diện b h , chịu 

tải tập trung P đặt cách mép các gối tựa một đoạn a: 
Để kiểm chứng phương pháp đề xuất, một số tiết diện dầm với 

cấp độ bên chịu nén của bê tông được tiến hành khảo sát như sau: 
Ba loại tiết diện dầm phổ biến: 

- Tiết diện dầm 220 500 mmb h   với giả thiết 

0 0,9 450 mmh h  ; 

- Tiết diện dầm 250 600 mmb h   với giả thiết 

0 0,9 540 mmh h  ; 

- Tiết diện dầm 300 700 mmb h   với giả thiết

0 0,9 630 mmh h  . 

Với mỗi tiết diện dầm, xét các trường hợp bê tông dầm có cấp 
độ bền chịu nén phổ biến cho cấu kiện chịu uốn khác nhau: 

- B15 với 8,5 MPabR  và 0,75 MPabtR  ; 

- B20 với 11,5 MPabR  và 0,90 MPabtR  ; 

- B25 với 14,5 MPabR  và 1,05 MPabtR  . 

-  
Hình 6. Sơ đồ tính dầm chịu tải tập trung cho thí dụ 
Với mỗi trường hợp tiết diện dầm và cấp độ bền bê tông, xét các 

trường hợp lực tập trung P đặt tại vị trí a khác nhau trong khoảng từ 
0,5h0 đến 3h0, bao gồm cả các vị trí tại a bằng 1,0h0; 1,5h0; 2,0h0; 2,5h0; 

Lực tập trung P được lựa chọn phù hợp với tình huống chịu lực 
của tiết diện dầm trong thực tế, đảm bảo các điều kiện (1) và (9) và 
thỏa mãn điều kiện cần phải tính toán cốt đai chịu cắt

,min 00,5b btQ Q R bh  , cụ thể như sau: 

- Lực P = 150 kN = 150 000 N cho tiết diện dầm 
220 500 mmb h   ; 

- Lực P = 200 kN = 200 000 N cho tiết diện dầm 
250 600 mmb h   ; 

- Lực P = 250 kN = 250 000 N cho tiết diện dầm 
300 700 mmb h   . 

Với các thông số trên, có tất cả 54 trường hợp được khảo sát. Kết 
quả tính toán khả năng chịu cắt yêu cầu của cốt đai swq cho 54 

trường hợp khảo sát theo cả hai phương pháp gồm TCVN 5574:2018 
và phương pháp đề xuất được thể hiện trong Bảng 1, trong đó giá 
trị swq được lấy là giá trị lớn nhất giữa kết quả tính toán được và 

,min 0,25sw btq R b . Kết quả tính toán theo phương pháp đề xuất 

được đánh giá thông qua hệ số n là tỷ số giữa swq theo phương pháp 

đề xuất và tính theo TCVN 5574:2018 
 

Bảng 1. Kết quả tính toán cốt đai trong trường hợp dầm chịu tải tập trung 

b 
(mm) 

h 
(mm) 

ho 

(mm) 
Cấp độ 
bền BT 

qsw,min 

(N/mm) 
Q 
(N) 

Qb,1 

(N) 
c1 

(mm) 
a 
(mm) 

qsw (PP đề xuất) 
(N/mm)  

qsw (TCVN 
5574:2018) 
(N/mm) 

n* 

220 500 450 

B15 

41,3 150 000 185 625 668 225 41,3 41,3 1,00 

41,3 150 000 92 813 668 450 127,1 114,4 1,11 

41,3 150 000 61 875 668 675 150,6 149,6 1,01 

41,3 150 000 46 406 668 900 177,1 149,6 1,18 

41,3 150 000 37 125 668 1125 192,9 156,2 1,24 

41,3 150 000 30 938 668 1350 203,5 167,2 1,22 

B20 

49,5 150 000 222 750 802 225 49,5 49,5 1,00 

49,5 150 000 111 375 802 450 85,8 49,5 1,73 

49,5 150 000 74 250 802 675 129,5 120,3 1,08 

49,5 150 000 55 688 802 900 161,2 124,7 1,29 
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49,5 150 000 44 550 802 1125 180,3 143,0 1,26 

49,5 150 000 37 125 802 1350 192,9 156,2 1,24 

B25 

57,8 150 000 259 875 936 225 57,8 57,8 1,00 

57,8 150 000 129 938 936 450 57,8 57,8 1,00 

57,8 150 000 86 625 936 675 108,3 91,0 1,19 

57,8 150 000 64 969 936 900 145,4 106,7 1,36 

57,8 150 000 51 975 936 1125 167,6 129,8 1,29 

57,8 150 000 43 313 936 1350 182,4 145,2 1,26 

250 600 540 

B15 

46,9 200 000 253 125 820 270 46,9 46,9 1,00 

46,9 200 000 126 563 820 540 136,0 118,8 1,14 

46,9 200 000 84 375 820 810 164,7 162,6 1,01 

46,9 200 000 63 281 820 1080 194,8 162,6 1,20 

46,9 200 000 50 625 820 1350 212,8 171,9 1,24 

46,9 200 000 42 188 820 1620 224,8 184,4 1,22 

B20 

56,3 200 000 303 750 984 270 56,3 56,3 1,00 

56,3 200 000 151 875 984 540 89,1 56,3 1,58 

56,3 200 000 101 250 984 810 140,7 129,2 1,09 

56,3 200 000 75 938 984 1080 176,7 135,5 1,30 

56,3 200 000 60 750 984 1350 198,4 156,9 1,26 

56,3 200 000 50 625 984 1620 212,8 171,9 1,24 

B25 

65,6 200 000 354 375 1148 270 65,6 65,6 1,00 

65,6 200 000 177 188 1148 540 65,6 65,6 1,00 

65,6 200 000 118 125 1148 810 116,6 95,9 1,22 

65,6 200 000 88 594 1148 1080 158,7 115,7 1,37 

65,6 200 000 70 875 1148 1350 183,9 141,9 1,30 

65,6 200 000 59 063 1148 1620 200,8 159,4 1,26 

300 700 630 

B15 

56,3 250 000 354 375 1072 315 56,3 56,3 1,00 

56,3 250 000 177 188 1072 630 115,6 79,1 1,46 

56,3 250 000 118 125 1072 945 161,0 152,7 1,05 

56,3 250 000 88 594 1072 1260 197,1 155,5 1,27 

56,3 250 000 70 875 1072 1575 218,7 174,6 1,25 

56,3 250 000 59 063 1072 1890 233,1 189,6 1,23 

B20 

67,5 250 000 425 250 1286 315 67,5 67,5 1,00 

67,5 250 000 212 625 1286 630 67,5 67,5 1,00 

67,5 250 000 141 750 1286 945 132,2 112,7 1,17 

67,5 250 000 106 313 1286 1260 175,4 129,6 1,35 

67,5 250 000 85 050 1286 1575 201,4 156,6 1,29 

67,5 250 000 70 875 1286 1890 218,7 174,6 1,25 

B25 

78,8 250 000 496 125 1500 315 78,8 78,8 1,00 

78,8 250 000 248 063 1500 630 78,8 78,8 1,00 

78,8 250 000 165 375 1500 945 103,3 78,8 1,31 

78,8 250 000 124 031 1500 1260 153,8 107,1 1,44 

78,8 250 000 99 225 1500 1575 184,1 138,6 1,33 

78,8 250 000 82 688 1500 1890 204,3 159,6 1,28 
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*n = qsw (PP đề xuất)/qsw (TCVN 5574:2018) 
Kết quả Bảng 1 cho thấy hệ số n lớn hơn 1 trong mọi trường hợp 

khảo sát, có nghĩa là phương pháp đề xuất luôn cho kết quả an toàn. 
Hầu hết các trường hợp khảo sát (48 trên tổng số 54) cho kết quả n 
dao động từ 1 đến dưới 1,35, có 2 trường hợp cho kết quả n >1,5, cụ 
n = 1,73 với tiết diện dầm 220 500 mmb h   , bê tông B20, a = h0 

và n = 1,58 với tiết diện dầm 250 600 mmb h   , bê tông B20, a = 
h0. Trong các trường hợp có n >1,35 lượng cốt đai yêu cầu nhỏ (đặt 
theo cấu tạo) dẫn đến hệ số n lớn, thực chất mức độ chênh lệch 
lượng cốt đai yêu cầu theo hai phương pháp không quá lớn. Như 
vậy phương pháp đề xuất được tiến hành đơn giản hơn rất nhiều, 
cho kết quả tính toán cốt đai trong trường hợp dầm chịu tải tập 
trung thiên về an toàn với độ chênh lệch chấp nhận được, phù hợp 
sử dụng trong thực hành thiết kế.  

4.1. Dầm chịu tải phân bố đều 
Xét dầm khung bê tông cốt thép (Hình 7) có tiết diện b h , chịu 

tải chịu tải trọng phân bố đều gồm hai thành phần tĩnh tải g và hoạt 
tải p. 

 
Hình 7. Sơ đồ tính dầm chịu tải phân bố đều cho thí dụ 

Các tiết diện dầm và cấp độ bên chịu nén phổ biến của bê tông 
đã tiến hành khảo sát như với trường hợp dầm chịu tải tập trung ở 
trên cũng được sử dụng cho trường hợp dầm chịu tải phân bố đều. 
Để phù hợp với thực tế đồng thời có nhiều dữ liệu khảo sát, nhịp 
của dầm với từng tiết diện dầm được cố định, tĩnh tải phân bố đều 
cho mọi trường hợp không đổi, 20  kN/mg  , trong khi đó hoạt tải 
p được thay đổi để lực cắt lớn nhất tại gối tựa Qmax và tải trọng phân 
bố đều q1 (xác định theo biểu thức (11)) thay đổi theo. Hoạt tải p 
được cho thay đổi từ 10 kN/m với bước tăng 10 kN/m cho đến khi 
điều kiện (1) hoặc (9) không còn được đảm bảo với lực cắt Qmax. 
Ngoài ra, tất cả các trường hợp khảo sát đều có lực cắt thỏa mãn 
điều kiện cần phải tính toán cốt đai chịu cắt ,min 00,5b btQ Q R bh  . 

Nhịp lựa chọn cho các tiết diện dầm như sau: 
- Nhịp dầm L = 6,0 m với tiết diện dầm 220 500 mmb h   ; 
- Nhịp dầm L = 7,2 m với tiết diện dầm 250 600 mmb h   ; 
- Nhịp dầm L = 8,4 m với tiết diện dầm 300 700 mmb h   . 
Với các thông số trên, có tất cả 55 trường hợp được khảo sát. Kết 

quả tính toán khả năng chịu cắt yêu cầu của cốt đai swq với 55 

trường hợp khảo sát trên theo cả hai phương pháp gồm TCVN 
5574:2018 và phương pháp đề xuất được thể hiện trong Bảng 2, 
trong đó giá trị swq được lấy là giá trị lớn nhất giữa kết quả tính toán 

được và ,min 0,25sw btq R b . Kết quả tính toán được theo phương 

pháp đề xuất được đánh giá thông qua hệ số n là tỷ số giữa swq theo 

phương pháp đề xuất và tính theo TCVN 5574:2018. 

 
Bảng 2. Kết quả tính toán cốt đai trong trường hợp dầm chịu tải phân bố đều 

b h ho 

Cấp 

độ 

bền 

BT 

qsw,min 

(N/mm) 

L 

(m) 

g p q1 
Qmax 

(N) 
c3 c  a 

Q1 

(N) 

Qb,1  

(N) 

qsw (PP 

đề xuất) 

qsw (TCVN 

5574:2018)  

n* 

(mm) (kN/m) 
 

(mm) 
 

 
(N/mm) 

 

220 500 450 

B15 

41,3 6,0 20 10 25 90 000 1416 1293 1125 61 875 37 125 42,3 41,3 1,03 

41,3 6,0 20 20 30 120 000 1293 1180 1125 86 250 37 125 84,0 62,9 1,34 

41,3 6,0 20 30 35 150 000 1197 1092 1092 111 767 38 233 125,7 103,0 1,22 

41,3 6,0 20 40 40 180 000 1119 1022 1022 139 127 40 873 168,0 162,2 1,04 

B20 

49,5 6,0 20 10 25 90 000 1551 1416 1125 61 875 44 550 49,5 49,5 1,00 

49,5 6,0 20 20 30 120 000 1416 1293 1125 86 250 44 550 71,3 51,8 1,38 

49,5 6,0 20 30 35 150 000 1311 1197 1125 110 625 44 550 112,9 86,3 1,31 

49,5 6,0 20 40 40 180 000 1226 1119 1119 135 226 44 774 154,6 126,2 1,22 

49,5 6,0 20 50 45 210 000 1156 1055 1055 162 510 47 490 196,6 184,4 1,07 

B25 

57,8 6,0 20 10 25 90 000 1675 1529 1125 61 875 51 975 57,8 57,8 1,00 

57,8 6,0 20 20 30 120 000 1529 1396 1125 86 250 51 975 58,6 57,8 1,01 

57,8 6,0 20 30 35 150 000 1416 1293 1125 110 625 51 975 100,3 75,2 1,33 

57,8 6,0 20 40 40 180 000 1324 1209 1125 135 000 51 975 141,9 109,7 1,29 
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57,8 6,0 20 50 45 210 000 1249 1140 1125 159 375 51 975 183,6 149,5 1,23 

57,8 6,0 20 60 50 240 000 1185 1081 1081 185 930 54 070 225,4 207,0 1,09 

250 600 540 

B15 

46,9 7,2 20 10 25 108 000 1811 1653 1350 74 250 50 625 46,9 46,9 1,00 

46,9 7,2 20 20 30 144 000 1653 1509 1350 103 500 50 625 75,3 55,3 1,36 

46,9 7,2 20 30 35 180 000 1531 1397 1350 132 750 50 625 117,0 89,9 1,30 

46,9 7,2 20 40 40 216 000 1432 1307 1307 163 715 52 285 158,7 136,3 1,16 

46,9 7,2 20 50 45 252 000 1350 1232 1232 196 543 55 457 201,0 198,1 1,01 

B20 

56,3 7,2 20 10 25 108 000 1984 1811 1350 74 250 60 750 56,3 56,3 1,00 

56,3 7,2 20 20 30 144 000 1811 1653 1350 103 500 60 750 60,9 56,3 1,08 

56,3 7,2 20 30 35 180 000 1677 1531 1350 132 750 60 750 102,6 77,2 1,33 

56,3 7,2 20 40 40 216 000 1569 1432 1350 162 000 60 750 144,2 111,7 1,29 

56,3 7,2 20 50 45 252 000 1479 1350 1350 191 250 60 750 185,9 155,1 1,20 

56,3 7,2 20 60 50 288 000 1403 1281 1281 223 964 64 036 227,8 214,3 1,06 

B25 

65,6 7,2 20 10 25 108 000 2143 1956 1350 74 250 70 875 65,6 65,6 1,00 

65,6 7,2 20 20 30 144 000 1956 1786 1350 103 500 70 875 65,6 65,6 1,00 

65,6 7,2 20 30 35 180 000 1811 1653 1350 132 750 70 875 88,1 65,6 1,34 

65,6 7,2 20 40 40 216 000 1694 1547 1350 162 000 70 875 129,8 99,2 1,31 

65,6 7,2 20 50 45 252 000 1597 1458 1350 191 250 70 875 171,5 133,6 1,28 

65,6 7,2 20 60 50 288 000 1515 1383 1350 220 500 70 875 213,1 174,1 1,22 

65,6 7,2 20 70 55 324 000 1445 1319 1319 251 457 72 543 254,9 231,4 1,10 

300 700 630 

B15 

56,3 8,4 20 10 25 126 000 2315 2113 1575 86 625 70 875 56,3 56,3 1,00 

56,3 8,4 20 20 30 168 000 2113 1929 1575 120 750 70 875 60,9 56,3 1,08 

56,3 8,4 20 30 35 210 000 1956 1786 1575 154 875 70 875 102,6 77,2 1,33 

56,3 8,4 20 40 40 252 000 1830 1671 1575 189 000 70 875 144,2 111,7 1,29 

56,3 8,4 20 50 45 294 000 1725 1575 1575 223 125 70 875 185,9 155,1 1,20 

56,3 8,4 20 60 50 336 000 1637 1494 1494 261 291 74 709 227,8 214,3 1,06 

B20 

67,5 8,4 20 10 25 126 000 2536 2315 1575 86 625 85 050 67,5 67,5 1,00 

67,5 8,4 20 20 30 168 000 2315 2113 1575 120 750 85 050 67,5 67,5 1,00 

67,5 8,4 20 30 35 210 000 2143 1956 1575 154 875 85 050 85,3 67,5 1,26 

67,5 8,4 20 40 40 252 000 2005 1830 1575 189 000 85 050 126,9 96,7 1,31 

67,5 8,4 20 50 45 294 000 1890 1725 1575 223 125 85 050 168,6 131,1 1,29 

67,5 8,4 20 60 50 336 000 1793 1637 1575 257 250 85 050 210,3 167,4 1,26 
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67,5 8,4 20 70 55 378 000 1710 1561 1561 292 166 85 834 251,9 223,0 1,13 

67,5 8,4 20 80 60 420 000 1637 1494 1494 330 349 89 651 293,9 285,8 1,03 

B25 

78,8 8,4 20 10 25 126 000 2739 2500 1575 86 625 99 225 78,8 78,8 1,00 

78,8 8,4 20 20 30 168 000 2500 2282 1575 120 750 99 225 78,8 78,8 1,00 

78,8 8,4 20 30 35 210 000 2315 2113 1575 154 875 99 225 78,8 78,8 1,00 

78,8 8,4 20 40 40 252 000 2165 1977 1575 189 000 99 225 109,6 81,7 1,34 

78,8 8,4 20 50 45 294 000 2041 1864 1575 223 125 99 225 151,3 116,1 1,30 

78,8 8,4 20 60 50 336 000 1937 1768 1575 257 250 99 225 192,9 150,6 1,28 

78,8 8,4 20 70 55 378 000 1847 1686 1575 291 375 99 225 234,6 185,1 1,27 

78,8 8,4 20 80 60 420 000 1768 1614 1575 325 500 99 225 276,3 233,5 1,18 

78,8 8,4 20 90 65 462 000 1699 1551 1551 361 212 100 788 318,0 292,7 1,09 
* n = qsw (PP đề xuất)/qsw (TCVN 5574:2018). 
 

Kết quả Bảng 2 cho thấy hệ số n lớn hơn 1 mọi trường hợp khảo 
sát, có nghĩa là phương pháp đề xuất luôn cho kết quả an toàn. Tất 
cả các trường hợp khảo sát cho kết quả n dao động từ 1 đến dưới 
1,38, trong đó 10 trường hợp n > 1,3 có lượng cốt đai yêu cầu nhỏ 
(đặt theo cấu tạo) dẫn đến hệ số n lớn, thực chất mức độ chênh lệch 
lượng cốt đai yêu cầu theo hai phương pháp không đáng kể. Như 
vậy có thể thấy phương pháp đề xuất được tiến hành đơn giản hơn 
rất nhiều, cho kết quả tính toán cốt đai trong trường hợp dầm chịu 
tải tập trung thiên về an toàn với độ chênh lệch chấp nhận được, 
phù hợp sử dụng trong thực hành thiết kế. 

 
5. KẾT LUẬN 
Trong nghiên cứu này, phương pháp thực hành tính toán cốt 

đai chịu lực cắt của dầm BTCT tiết diện chữ nhật dưới tác dụng của 
tải trọng phân bố đều và tải trọng tập trung đã được đề xuất. Trên 
cơ sở tiêu chuẩn Thiết kế bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 
5574:2018, kết hợp tham khảo điều kiện tính toán của một số tiêu 
chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép tiên tiến trên thế giới như 
tiêu chuẩn Đức, châu Âu và Canada, phương pháp đề xuất cho phép 
tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng mà không cần xem xét 
các tiết diện nghiêng khi xác định lực cắt do ngoại lực tác dụng. 
Phương pháp đề xuất được kiểm chứng thông qua 54 trường hợp 
khảo sát với dầm chịu tải tập trung và 55 trường hợp khảo sát với 
dầm chịu tải phân bố đều. Kết quả khảo sát cho thấy phương pháp 
đề xuất cho phép thực hành tính toán cốt đai chịu lực cắt của dầm 
BTCT tiết diện chữ nhật dưới tác dụng của tải trọng phân bố đều và 
tải tập trung một cách thuận tiện và dễ dàng với sai số so với tính 
toán chính xác của tiêu chuẩn trong hầu hết các trường hợp dưới 
35% khi dầm chịu tải tập trung và dưới 30% với dầm chịu tải phân 
bố đều. Một số trường hợp sai số lớn hơn khi lượng cốt đai yêu cầu 
nhỏ, cốt đai đặt theo cấu tạo nên thực chất sự chênh lệch không quá 
lớn. Sự đơn giản và thuận tiện cùng với sai số chấp nhận được của 
phương pháp phù hợp cho các kỹ sư trong thực hành tính toán kết 
cấu bê tông cốt thép. 
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Nhận diện sự giao thoa văn hóa, kiến trúc 
Pháp - Việt, trường hợp các công trình thuộc 
địa tại Huế 
The cross - cultural identification, French - Vietnamese architecture, case of french 
colonial constructions in Hue 

 
> KTS NGUYỄN THỊ HIỀN1, TS LÊ MINH SƠN1 

1 Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 
 

TÓM TẮT:  
Thành phố Huế, một đô thị di sản đặc sắc cấp quốc gia của Việt Nam. 
Đặc biệt có kinh thành Huế từng là kinh đô của Việt Nam dưới triều 
nhà Nguyễn (1802-1945), được Unesco công nhận là di sản văn hóa 
thế giới năm 1993. Trong thời kỳ Pháp thuộc (1875-1945), Huế là thủ 
phủ của xứ Trung Kỳ (Annam). Người Pháp đã cho xây dựng tại nơi 
đây một lượng lớn các công trình kiến trúc với nhiều phong cách 
khác nhau, trong đó đặc biệt chú ý những công trình được thiết kế 
với phong cách kết hợp Pháp-Việt. Thông qua việc nghiên cứu và 
khảo sát hiện trạng kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế, bài viết sẽ tiến 
hành nhận dạng sự giao thoa kiến trúc giữa hai nền văn hóa khác 
biệt này, tìm hiểu những nguyên nhân và động cơ xúc tác cho kiểu 
kiến trúc kết hợp này được xây dựng. 
Từ khóa: Kiến trúc thuộc địa; đô thị Huế; giao thoa kiến trúc; phong 
cách kết hợp; Trung Kỳ; Annam. 
 

ABSTRACT 
 Hue city is a unique national heritage city of Vietnam. Especially, Hue 
citadel used to be the capital of Vietnam under the Nguyen Dynasty 
(1802-1945), recognized by Unesco as a world cultural heritage in 1993. 
During the French colonial period (1875-1945), Hue was the capital of 
Trung Ky (Annam). The French have built here a large number of 
architectural works with many different styles, in which special 
attention is paid to works designed with the combined French-
Vietnamese style. Through the study and survey of the current status 
of French colonial architecture in Hue, the article will identify the 
architectural interference between these two different cultures, find 
out what causes and motives that have influenced the architecture of 
Hue for this type of hybrid architecture to be built. 
Keywords: Colonial architecture; Hue City; architecture 
interference; combined style; Trung Ky; Annam. 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay (2022) tại thành phố Huế còn 

khoảng hơn 50 công trình kiến trúc thuộc địa1. Sở dĩ không có con số 
chính xác về số lượng các công trình là vì ở Huế không có cơ quan chức 
năng đứng ra chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ về chúng (hoặc không 
công bố), một lý do nữa là các hồ sơ bản vẽ kiến trúc gốc của những 
công trình này có thể đã không còn tồn tại sau cuộc đảo chính của 
người Nhật đối với người Pháp vào năm 1945 (bị đốt hoặc được đem về 
nước Nhật). Với lý do khách quan đó nên trong bài viết chúng tôi sử 
dụng các cách tiếp cận như sau: Về phương pháp nghiên cứu sử dụng 
chính là khảo sát và vẽ ghi hiện trạng các công trình tại thực địa, đối 
tượng và phạm vị nghiên cứu của chúng tôi là những công trình kiến 
trúc thuộc địa mang phong cách kết hợp được xây dựng trong khoảng 
thời gian từ năm 18742 đến 1945 tại thành phố Huế. Mục tiêu của bài 

 
1 Xem thêm khảo sát của nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Vũ Trọng 
Thi, Tôn Thất Hiếu Khoa, Trần Thị Thùy Hương, “Kiến trúc Pháp thuộc tại 
thành phố Huế”, TCKH Đại học Huế, Vol. 130 No. 6E (2021) 

viết là nhận diện được sự giao thoa văn hóa và kiến trúc Việt - Pháp 
thông qua những công trình thuộc địa, nhận định những nguyên nhân 
chính dẫn đến sự xuất hiện thể loại công trình xây dựng đặc sắc này.  

 
II. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NHỮNG CÔNG TRÌNH PHONG 

CÁCH KẾT HỢP  
Căn cứ vào lịch sử hình thành và phát triển của quá trình thuộc 

địa Pháp ở Huế, quá trình khảo sát của chúng tôi tập trung ở 2 khu 
vực chính, bám dọc theo 2 bờ sông Hương: Khu vực Bắc sông Hương 
(đoạn từ chùa Linh Mụ kéo dài đến cuối đường Chi Lăng) và khu vực 
Nam sông Hương, còn gọi là khu phố Tây (đoạn từ Nhà Máy xi măng 
Long Thọ đến cầu Đập Đá); Ngoài ra nhóm nghiên cứu còn tìm kiếm 
và khảo sát một số công trình nằm rải rác và cách xa khu vực trung 
tâm (ví dụ: Nhà Máy nước Vạn Niên). 

2 Vào năm 1874 là mốc thời gian mà tòa công sứ đầu tiên được xây dựng tại 
Huế để phục vụ cho chính quyền thực dân. 
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Sau khi quan sát hình ảnh của 50 công trình kiến trúc thuộc địa 
tại Huế chúng tôi tiến hành đối chiếu với các đặc điểm đặc trưng 
của các phong cách kiến trúc phương Tây, kết quả cho thấy có 12 
công trình theo phong cách Tân Cổ Điển (tỷ lệ 24%); 23 công trình 
theo phong cách kết hợp Đông Tây (46%); 11 công trình theo phong 
cách Địa Phương Pháp (22%); 3 công trình theo phong cách Art-
Déco (6%) và 1 công trình theo phong cách kiến trúc Triều Nguyễn 
(2%). 

Trong quá trình khảo sát công trình kiến trúc thuộc địa Pháp tại 
Huế trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi đã phân loại, tổng hợp 

được 12 công trình xây dựng theo lối kiến trúc kết hợp Á-Âu. Cụm 
từ “phong cách kết hợp Á-Âu” mà chúng muốn nói đến ở đây là 
những công trình kiến trúc mà trước hết quan sát bằng mắt thường 
có thể thấy được cùng tồn tại kết hợp những chi tiết, họa tiết trang 
trí của kiến trúc Á Đông với Kiến trúc Cổ Điển Phương Tây.  

Thông thường công trình này có đặc điểm về kết cấu, mặt bằng 
theo phong cách phương Tây nhưng về hình khối bên ngoài hay 
những chi tiết, hoa văn trang trí ở mặt đứng, mái, diềm mái, cửa, 
công-xôn theo kiểu truyền thống Việt Nam hoặc chịu ảnh hưởng 
của kiến trúc Hoàng cung. 

 
Bảng 1: Thống kê các công trình kiến trúc thuộc địa được thiết kế theo phong cách kết hợp: 

STT Tên hiện tại Tên thời pháp thuộc Năm xây dựng Địa điểm Tình trạng  Ghi chú 
1 Công Ty “An Phú Tân” Không rõ Không rõ 148 BTX Chờ thu hồi TB 
2 Khách sạn Bến Ngự Không rõ Không rõ 25 PĐP Xuống cấp Kém 
3 Trường CĐCN Huế Ecole Pratique  1921-1924 70 NH Xuống cấp TB 
4 Cung An Định Cung An Định 1917-1919 179 PĐP Đã trùng tu Tốt 
5 Kho lưu trữ sách Không rõ Không rõ 27 PĐP Xuống cấp Kém  
6 Lạc Tịnh Viên Nhà tư 1910 65 PĐP Bảo quản tốt Tốt 
7 Nhà hàng Đông Dương Biệt thự tư Không rõ 177 PĐP Đang cải tạo TB 
8 Trung tâm cấp cứu Không rõ Không rõ 109 PĐP Đang sử dụng Khá 
9 Nhà lưu niệm Từ Cung Biệt thự tư Không rõ 145 PĐP Đã cảo tạo Khá 
10 Sở NNPT NT Biệt thự tư Không rõ 07 ĐĐ Đã cải tạo Tốt 
11 Công Ty Thành Đạt Biệt thự tư Không rõ 05 LTK Đã cải tạo Khá 
12 Hội VHNT Huế Biệt thự tư 1930 26 LL Để hoang kém 

 
III. NHẬN DIỆN SỰ GIAO THOA KIẾN TRÚC PHÁP-VIỆT QUA CÁC CÔNG TRÌNH PHONG CÁCH KẾT HỢP 
3.1. Bố cục mặt bằng chi tiết công trình 

   

 

Công trình số 8 Công trình số 7 Công trình số 6 Công trình số 5 

    
Công trình số 1 Công trình số 9 Công trình số 4 Công trình số 12 

 

 

  
Công trình số 3 Công trình số 11 Công trình số 2 Công trình số 10 
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Dựa vào những hình ảnh mặt bằng trên, có thể nhận diện như 
sau 

Mặt bằng chia thành 4 xu hướng với các đặc trưng riêng: 
Dạng thứ nhất (công trình số 8, số 7, số 6): Mặt bằng có dạng 

chữ nhật, nhà 1 tầng đối xứng. Sảnh chính vào không gian trang 
trọng nhất căn nhà, kế 2 bên là các không gian phụ. Riêng công trình 
số 6 mặt bằng hoàn toàn theo lối kiến trúc nhà ở truyền thống Huế 
(nhà rường) với khu vực khách, Đông phòng, Tây phòng, liêu; 

Dạng thứ hai (công trình số 5, số 1, số 9, số 4, số 12): Mặt bằng 
có dạng chữ nhật, công trình từ 2 đến 3 tầng, đối xứng. Chỉ có một 
vài khác biệt nhỏ như là công trình có vệ sinh trong công trình như 
công trình 1, công trình 12; cầu thang chuyển tầng không được đặt 
đối xứng. Sảnh đón là điểm nhấn công trình, được bố trí nhô ra 
(công trình số 1, số 4); 

Dạng thứ 3 (công trình số 3, số 11): Nhà 1 tầng mặt bằng dàn 
đều ra 2 bên, có hành lang; 

Dạng thứ 4 (công trình số 2, số 10): Mặt bằng không đối xứng, 
không gian linh hoạt thoát khỏi sự ràng buộc về tỷ lệ, tạo sự mềm 
mại uyển chuyển không cứng nhắc rập khuôn như 3 dạng trên. 

Theo nhận xét chung, mặt bằng công trình có dạng hình chữ 
nhật, phần lớn công trình dạng đối xứng, có hành lang bao quanh. 
Riêng đối với công trình dạng thứ 4, có thể những công trình này 
được xây dựng vào cuối thời kỳ Pháp thuộc, khi con người có cái 
nhìn hiện đại hơn và tiếp thu những yếu tố mới cũng như kinh 
nghiệm của những công trình trước đây. 

3.2. Bố cục mặt đứng công trình

 

    
Công trình số 8 Công trình số 7 Công trình số 6 Công trình số 5 

    
Công trình số 9 Công trình số 4 Công trình số 1 Công trình số 12 

 

  
Công trình số 3 Công trình số 11 Công trình số 2 Công trình số 10 

Dựa vào những hình ảnh mặt đứng trên, công trình có sự 
tương đồng, ảnh hưởng của kiến trúc địa phương Huế như sau: 

Mặt đứng công trình dạng đối xứng, dạng nhà 3 gian (công trình 
số 8), 5 gian (công trình số 6). Và có sự sai lệch về kích thước và tỷ lệ 
giữa một công trình Tây và nhà Việt; 

 Yếu tố phương Tây thay đổi tuân theo bố cục gian - chái và trải 
rộng theo chiều ngang; 

Mái có độ dốc lớn, đổ về 2 hoặc 4 phía. Mái lợp ngói nhiều lớp, 
chủ yếu là các loại ngói truyền thống của một ngôi nhà rường như 
ngói liệt, ngói vảy cá, một số công trình có điểm nhấn là ngói lưu ly 
theo hình thức cung đình Huế; 

Hệ mái của các ngôi nhà thuộc địa vẫn mô phỏng theo hệ mái 
của căn nhà ở truyền thống Huế, điểm khác biệt ở đây là công trình 
thuộc địa có mặt đứng 2 tầng trong khi đó một ngôi nhà truyền 
thống chỉ 1 tầng; 

Riêng đối với công trình số 2, công trình số 10 không đối xứng 
nhưng vẫn mang những nét kết trúc của nhà truyền thống Huế dựa 
vào hệ mái và các chi tiết họa tiết (phần này chúng tôi sẽ chi tiết hơn 
ở mục về chi tiết, họa tiết trang trí sau). 

3.3. Vật liệu và kỹ thuật xây dựng 

    
Tường gạch chịu lực có độ dày từ 0,3m-
0,6m 

Sàn bê tông cốt thép, công trình cao từ 2-3 
tầng, không gian lớn 

Dầm thép chữ I đỡ sàn bê tông cốt thép.  Gạch bông xi măng hoa văn cách điệu nhiều 
màu sắc 

    
Ngói liệt Ngói vảy cá Ngói lưu ly Khảm sành sứ 
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Vật liệu xây dựng địa phương sử dụng ở công trình kiến trúc truyền 
thống địa phương và kiến trúc Hoàng gia triều Nguyễn được sử dụng 
lại ở những căn nhà thuộc địa (gỗ, ngói và khảm sành sứ). Người Pháp 
cũng thừa nhận và sử dụng những người thợ xây dựng thủ công địa 
phương vì theo họ: “những người thợ thủ công này có thể đem lại những 
sự giúp đỡ rất lớn bằng cách trang trí cho những tòa nhà mới, với những 
hoa văn truyền thống mà họ thực hiện rất khéo léo; các họa tiết trang trí sẽ 
luôn luôn hài hòa rất tốt với tri thức của một đất nước.3 

Điểm khác biệt lớn nhất ở đây chính là một số vật liệu và kỹ thuật 
xây dựng hiện đại thời Pháp lúc bấy giờ được đưa vào sử dụng. Công 
trình có kết cấu phổ biến là thép chữ I chèn gạch rỗng, càng về sau, 
sàn bê tông cốt thép được đưa vào sử dụng để tạo ra những công 
trình có không gian, khẩu độ lớn. Vật liệu mới được sử dụng gồm xi 
măng, kính, gạch bông, sắt. 

3.4. Các họa tiết trang trí 

  
 

 
Công trình số 5 Công trình số 2 Công trình số 3 Công trình số 1 

  

  

Công trình số 6 Công trình số 4 Công trình số 7 Công trình số 9 

 

 

  

Công trình số 8 Công trình số 10 Công trình số 11 Công trình số12 
 

Dựa vào những hình ảnh họa tiết trang trí trên, công trình có sự 
tương đồng, ảnh hưởng của kiến trúc địa phương Huế như sau: 

Mái lợp ngói 2 lớp, ngói liệt (các công trình số 3, số 6, số 8, số 9, số 
12), ngói vảy cá (công trình số 2, số 10), ngói lưu ly (công trình số 2); 

Công-xôn dạng đầu đao cách điệu (công trình số 2, số 5, số 11); 
Cột vuông, tròn theo lối cột truyền thống (các công trình số 3, 

số 6, số 9); 
Cửa sổ 2 lớp, lớp trong cửa kính, ngoài cửa lá sách (các công trình 

số 1, số 4, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12). Một số công trình có cửa đi 
dạng cửa liệt bản (công trình số 3, số 6, số 9). Kết hợp cửa có khung 
sắt uốn cong hình chữ C làm thành một lưới hoa văn duyên dáng 
(kiến trúc Pháp) (công trình hình số 8, số 9). Các dạng cửa được sử 
dụng như cửa song chữ thọ (công trình số 2, số 12), chữ công (công 
trình số 5); 

Diềm mái dạng diềm lá đề (công trình số 3, số 11), diềm răng 
ngựa (công trình số 10), diềm cánh sen (công trình số 6, số 8, số 9); 

Đầu cột theo thức cột cổ điển Pháp, hoa văn trang trí cách điệu; 

 
3 Ernest Hébrard, « L’architecture locale et les questions esthétiques en 
Indochine », Jean Royer (dir.) L’urbanisme dans les colonies et les pays 
tropicaux, 1933, tome 2, p. 33. 

Phào chỉ được sử dụng tạo sự mềm mại cho công trình (kiến trúc 
Pháp); 

Các hoa văn trang trí đắp nổi kết hợp hài hòa, sinh động giữa phong 
cách cung đình Huế với các họa tiết hội họa và nghệ thuật khảm nổi 
sành sứ, thủy tinh về chủ đề hoa lá như mai, liên, cúc, trúc; và chủ đề con 
vật như lân, rồng, phượng và các chi tiết khác bác bửu, mây trời (công 
trình số 1, số 6),... kết hợp với họa tiết phương Tây như lá phong, chùm 
nho, đàn, đồng hồ,.... (công trình số 4, số 7, số 9); 

Trang trí mái được sử dụng với các chi tiết của kiến trúc truyền 
thống như guột mây (công trình số 1, số 2), bẹ, mỏ cu,... tạo sự mềm 
mại cho mái công trình. Đối với công trình số12, hệ mái được trang 
trí bằng hàng hoa bách hợp với vật liệu sắt. Đây là chi tiết trang trí 
ưa chuộng trong kiến trúc Pháp lúc bấy giờ. 

 
IV. NHỮNG YẾU TỐ XÚC TÁC TRONG VIỆC TẠO RA NHỮNG 

CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC KẾT HỢP 
Đường lối chính trị của Toàn quyền Đông Dương: 
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Đến những năm 1920, kiến trúc thuộc địa đã được làm rõ nét 
bởi những thử nghiệm khác nhau, tuy nhiên không có được 
đường lối quy chuẩn từ phía Toàn quyền và chưa thực sự có được 
một người lãnh đạo cho những cơ quan xây dựng công cộng 
trong những thời kỳ này, cũng như là không có sự phối hợp cùng 
nhau giữa những quốc gia của cộng đồng Âu Châu4. Tuy nhiên 
với chính sách kết hợp được điều hành bởi Albert Saraut trong 
suốt hai nhiệm kỳ làm tổng toàn quyền Đông Dương (1911-1914 
và 1914-1919), kiến trúc được biết đến với một vai trò mới trong 
thuộc địa. 

Đường lối chính trị theo chủ trương kết hợp của toàn quyền 
Alber Sarraut dành cho xứ Đông Dương thuộc địa là lý do quan 
trọng nhất dẫn đến Triều đình Huế (Bảo Đại) cũng phải cho xây 
dựng các công trình kết hợp.  

Trào lưu sính ngoại của giới chức triều đình nhà Nguyễn: 
Giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, văn hóa và văn minh 

phương Tây bắt đầu xâm nhập và ngày càng có nhiều ảnh hưởng 
đối với văn hóa bản địa, thể hiện trên nhiều mặt của đời sống 
chính - trị xã hội, phong tục tập quán và khoa học - kỹ thuật. Các 
lễ nghi phương Tây bắt đầu được du nhập và phổ biến. Ở kinh 
đô Huế bắt đầu có trường đua ngựa, có cầu sắt bắc qua sông 
Hương, các Tiến sĩ được đi xe hơi dạo phố thay vì cưỡi ngựa như 
trước đây, vua học tiếng Pháp và lái xe hơi, các buổi biểu diễn 
nghệ thuật có thêm tuồng kịch phương Tây với các đạo cụ phục 
trang của người Pháp. Các buổi yến tiệc của triều đình khi đón 
tiếp khách phương Tây có nhảy đầm và uống rượu Tây. 

Trị vì đất nước trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu tiếp xúc và 
hội nhập với văn hóa và văn minh phương Tây, Hoàng đế Khải 
Định trong những năm 1916 - 1925, với bản tính yêu nghệ thuật 
và chuộng sự mới lạ đã nhanh chóng tiếp nhận để từ đó làm 
người khởi xướng và chủ trì công cuộc cải tạo, kiến thiết các công 
trình mang phong cách Tân Cổ Điển nổi tiếng Huế như Cung An 
Định, điện Kiến Trung, cửa Hiển Nhơn, cửa Chương Đức và lăng 
mộ của chính mình (Ứng Lăng) v.v... Bên cạnh đó ông còn sáng 
tạo ra mẫu thiết kế trang phục độc đáo cho chính mình, kết hợp 
giữa kiểu quân phục phương Tây và triều phục của phương 
Đông. 

Ảnh hưởng của môi trường tự nhiên và điều kiện khí hậu địa 
phương: 

Pháp là một nước khí hậu lục địa, mùa hè mát nhưng mùa 
đông rất khắc nghiệt, trong khi đó Huế thuộc địa phương với 
vùng đồng bằng và khí hậu nhiệt đới gió mùa. Bản thân người 
Pháp trong thời gian đầu xây dựng những công trình kiến trúc 
theo lối Cổ Điển nguyên mẫu nên không thích hợp cho các quan 
chức Pháp khi làm việc, về thời gian sau này họ ý thức được điều 
đó và sử dụng lại những kinh nghiệm thông gió - chiếu sáng tự 
nhiên trong các căn nhà ở truyền thống của người dân địa 
phương để tích hợp vào trong các công trình thuộc địa giai đoạn 
sau.   

 
KẾT LUẬN 
Thông qua khảo sát khoảng 50 công trình kiến trúc thuộc địa 

Pháp tại Huế, chúng tôi đã phân loại được 12 công trình xây 
dựng theo lối kiến trúc Đông-Tây. Phần lớn những công trình này 
đều là những Cung, Biệt thự của các Quan chức người Việt làm 
trong bộ máy chính quyền thực dân (hoặc những quan lớn trong 
triều đình nhà Nguyễn). Như Paul Doumer đã nói “Phủ Khâm sứ, 

 
4Gwendolyn Wright, « Indochina: the folly of grandeur », The politics of design 
in French colonial urbanism, Chicago, University of Chicago Press, 1991, tr 
161-233 

một doanh trại và một khách sạn nhỏ nằm bên hữu ngạn sông 
Hương, thành phố và Hoàng Thành trải dài bên tả ngạn, giữa 
chúng là nhánh sông dài 400m, thế cũng đủ để không va chạm 
nhau hàng ngày … sự ngăn cách này nói lên thực tế chế độ bảo hộ 
ở An Nam”5, thông qua vấn đề này cho thấy được những phản 
ứng khá nhạy cảm của các quan chức người Việt trong vấn đề 
giữ gìn và phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống Triều 
Nguyễn, tuy nhiên họ cũng phải chấp nhận một điều là các gu 
thẩm mỹ này của họ bắt buộc cùng phải tồn tại trên một hương 
vị Tây Phương thời thượng lúc bấy giờ. 

Một số lượng lớn các công trình kiến trúc thuộc địa ra đời 
theo phong cách kết hợp là hệ quả tất yếu của quá trình giao 
thoa văn hóa giữa Pháp và Việt Nam (kiến trúc cung đình Triều 
Nguyễn). Những công trình này chính là thành quả của sự kết 
tinh, chắt lọc thông qua các yếu tố: Chính trị, văn hóa, lối sống, 
điều kiện tự nhiên v.v... 

Đã có một sự chuyển biến lớn, tích cực trong lối sống và sinh 
hoạt hằng ngày của người dân địa phương khi họ tiếp nhận 
luồng văn hóa và văn minh phương Tây thông qua quá trình 
chinh phục thuộc địa của người Pháp. Ngược lại nền kiến trúc 
truyền thống lâu đời của Triều Nguyễn cũng đã tác động rất lớn 
đến những suy nghĩ, thiết kế của người Pháp, buộc họ phải thay 
đổi để thích nghi. 
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Bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị trong phát 
triển khu trung tâm đô thị Hải Phòng, coi di 
sản là tài sản để xác lập chiến lược bảo tồn  
Conservation of architectural and urban heritage in the development of Hai Phong urban 
center: consider heritage as an asset to establish a conservation strategy 
 
> TS.KTS NGUYỄN QUỐC TUÂN 
Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc - Công trình, Trường Đại học Phương Đông 
Email: tuan@phuongdong.edu.vn  
 

TÓM TẮT:  
Đô thị Hải Phòng - mà hạt nhân trung tâm là “khu phố Pháp” 
là thành phố lớn thứ hai của miền Bắc, kết hợp đồng thời hai 
chức năng kinh tế cảng biển và quốc phòng. Những thành tố 
giá trị của khu trung tâm đô thị Hải Phòng đã tích hợp thành 
giá trị tổng thể, do đó, việc bảo tồn đô thị và kiến trúc phải 
được nhìn nhận và đánh giá một cách tổng hợp theo tiêu chí 
tích hợp giá trị di sản đô thị và di sản kiến trúc. 
Bài viết đề xuất xem xét chiến lược bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản kiến trúc và đô thị thời Pháp thuộc ở Hải Phòng dưới 
góc độ kinh tế di sản, coi di sản là tài sản, làm rõ các giá trị 
cấu thành giá trị kinh tế của di sản kiến trúc và đô thị thời 
Pháp thuộc. 
Với tầm nhìn về một trung tâm đô thị mới xứng tầm của đô 
thị Hải Phòng trong thế kỷ 21 - một thành phố cảng biển, công 
nghiệp, thương mại vươn tầm khu vực và quốc tế trong thế kỷ 
XXI, bài viết đề xuất 5 nhóm giải pháp bảo tồn và phát huy giá 
trị khu phố trung tâm đô thị Hải Phòng. 
Từ khóa: Hải Phòng; khu đô thị trung tâm; di sản đô thị; thời 
Pháp thuộc; giá trị kinh tế di sản. 

ABSTRACT:  
Hai Phong urban area - whose central core is the "French Quarter" has 
become the second largest city of the North of Vietnam with the 
combination of two economic functions: a seaport and the national 
defense. The valuable elements of the Hai Phong urban center have been 
integrated into the overall value, therefore, urban and architectural 
conservation must be recognized and evaluated in an integrated manner 
according to the integration of economic values of urban and 
architectural heritage. 
The article proposes to consider the strategy of preserving and promoting 
the value of architectural and urban heritage during the French colonial 
period in Hai Phong from the perspective of heritage economy, considering 
heritage as an asset, clarifying the constitutive values. economic value of 
architectural and urban heritage of the French colonial period. 
With a vision of a new urban center worthy of Hai Phong in the 21st century 
- a seaport, an industrial and commercial hub reaching regional and 
international standards in the 21st century, the article proposes 5 sets of 
solutions to conserve and promote values of Hai Phong central urban area. 
Keywords: Hai Phong; central urban area; urban heritage; French colonial 
period; economic value of heritage. 

 
  

1. ĐẶC ĐIỂM KHU TRUNG TÂM ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG 
Hải Phòng có vị trí địa chính trị trọng yếu nơi cửa sông lớn đổ ra 

biển. Đô thị Hải Phòng được hình thành từ ý chí cực đoan của người 
Pháp khi muốn xây dựng một thành phố cảng biển - vừa là đầu mối 
giao thương hàng hải quốc tế, vừa để phục vụ công cuộc khai thác 
thuộc địa. Đô thị Hải Phòng - mà hạt nhân trung tâm là “khu phố 
Pháp” đã nhanh chóng phát triển thành thành phố lớn thứ hai của 
miền Bắc với sự kết hợp đồng thời hai chức năng kinh tế cảng biển 
và quốc phòng. Lịch sử phát triển đô thị Hải Phòng đã thể hiện rõ 
nét hai đặc điểm chính như sau: 

+ Sự hình thành và phát triển cấu trúc tổng thể khu trung tâm đô 
thị Hải Phòng gắn liền với yếu tố sông nước 

Hải Phòng được chia thành 5 vùng đất nằm giữa 6 con sông: 
giữa sông Bạch Đằng và sông Cấm là huyện Thuỷ Nguyên; giữa sông 
Cấm và sông Lạch Tray là 4 quận nội thành và huyện An Dương; giữa 
sông Lạch Tray và sông Văn Úc là 3 quận, các huyện An Lão, Kiến 
Thụy; giữa sông Văn Úc và sông Thái Bình là huyện Tiên Lãng; giữa 
sông Thái Bình và sông Hoá là huyện Vĩnh Bảo. Ngay từ việc xác lập 
ranh giới tự nhiên và nhân tạo độc đáo của mình, cùng những đặc 
điểm kiến trúc cảnh quan riêng gắn với yếu tố sông nước đã tạo cho 
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đô thị Hải Phòng có bản sắc riêng. 
Với sông Cấm đóng vai trò quan trọng, người Pháp đã sớm xây 

dựng cảng biển lớn ngay trong giai đoạn đầu phát triển (năm 1876), 
từ đó, vùng đất này có lợi thế trao đổi hàng hóa bằng đường thủy 
thuận lợi, là căn nguyên tạo ra sức sống và sự lớn mạnh nhanh 
chóng của đô thị Hải Phòng. 

Hải Phòng những năm 70 của thế kỷ XIX được cấu thành bởi hai 
bộ phận chính: 1/ phía Tây Nam giáp sông Tam Bạc là khu người Việt 
và Hoa kiều mà người Pháp thường gọi là "khu bản xứ", gồm một số 
cơ quan quân sự, kinh tế của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn 
cùng với một số phố xá và nhà dân; 2/ phía Bắc giáp sông Cấm là 
khu tô giới (thường gọi là khu nhượng địa) do Pháp cai quản mà hạt 
nhân là Sở Thuế đoan, Toà lãnh sự và đồn binh, tại đây cũng dần dần 
xây lên những kiến trúc đô thị hiện đại đầu tiên của Hải Phòng. 

 
Hình 1. Khu phố Pháp Hải Phòng (nguồn: tác giả) 
Nét độc đáo của khu trung tâm đô thị Hải Phòng là sự hòa quyện 

của những dòng sông với một đô thị chuyển tải những mạch nguồn 
kết nối từ quá khứ tới hiện tại. Cùng với các công trình kiến trúc Pháp 
được xây dựng từ hơn 100 năm trước, cảnh “trên bến dưới thuyền” 
xôn xao tấp nập những cánh buồm nâu trên sông Tam Bạc vốn đã 
đi vào thơ, ca, nhạc, họa…, hệ thống sông - hồ đã tạo nên những 
cảnh quan đô thị đậm bản sắc Hải Phòng. 

+ Sự hòa trộn Làng cổ - Phố Việt - Khu phố Pháp trong khu trung 
tâm đô thị Hải Phòng 

Khác với phần lớn các đô thị thời cận đại ở Việt Nam, đô thị Hải 
Phòng được hình thành theo cách riêng: không gắn liền với thành 
lũy phòng ngự, không dựa trên cơ sở một điểm tụ cư truyền thống, 
không phát triển từ Làng lên Phố, cũng không nằm trên tuyến giao 
thương lâu đời, Hải Phòng là đô thị hoàn toàn mới được hình thành 
vào thời kỳ cận đại, được quy hoạch và xây dựng từ đầu trên vùng 
đất trống. Chỉ có một số đô thị nghỉ mát như Sapa, Tam Đảo, Đồ Sơn, 
Đà Lạt,.. được hình thành theo cách thức như vậy, song cấu trúc 
không gian lại hoàn toàn khác (nương theo địa hình đồi núi phức 
tạp nên có hình thái không chính tắc). Trong khi đó, Hải Phòng được 
quy hoạch mang đặc tính hình học rõ ràng, có đầy đủ các thiết chế 
đô thị và các kiến trúc tương ứng. 

Trong sự tương đồng về lịch sử phát triển đô thị thời cận đại với 
Hà Nội, các khu phố trung tâm Hải Phòng có quy mô gọn gàng hơn. 
Sự phát triển mở rộng khu phố của người Pháp ở phía Bắc - giáp 
sông Cấm đã không tạo ra sự xung đột, đối chọi với khu phố bản xứ 
ở phía Nam - giáp sông Tam Bạc. Khác với Hà Nội, Huế, Sài Gòn, khi 
mà khu phố Pháp và khu phố cổ/ thành lũy /khu phố bản xứ thường 
có khoảng cách nhất định, được giãn cách bởi sông, hồ…, ở Hải 
Phòng các khu phố này lại hướng vào nhau - tưởng là sẽ tạo ra xung 
đột nhưng thực tế lại giao thoa khá êm ả. Ranh giới nước của khu 
trung tâm đô thị thời ấy (hay còn gọi là khu phố Pháp) vốn được tạo 
bởi sông Cấm, sông Tam Bạc và kênh vành đai dường như đã trở 
thành chất xúc tác, là đường biên không dễ vượt qua để hai khu phố 
Pháp với Việt - Hoa tự thân hướng về phía nhau một cách hài hòa. 

 
Hình 2: Khu vực đô thị của người Pháp - nguồn: internet 

 

 
Hình 3: Cảnh buôn bán trên bến dưới thuyền ở khu phố của người Việt - Hoa dọc sông 

Tam Bạc - nguồn: internet 
Sự pha trộn của các cộng đồng dân cư với truyền thống văn hóa 

riêng làm đa dạng hóa các hoạt động sống trong khu trung tâm đô 
thị Hải Phòng (hay còn gọi là khu phố Pháp Hải Phòng). Các tuyến 
hoạt động của người Pháp xây dựng và hoạch định tương đối rạch 
ròi: tuyến Điện Biên Phủ tập trung các hoạt động thương mại - dịch 
vụ; tuyến Hoàng Văn Thụ tập trung các hoạt động tôn giáo - văn 
hóa - tinh thần; tuyến Nguyễn Tri Phương tập trung nhiều cơ sở 
hành chính; dải vườn hoa Trung tâm dành cho nghỉ ngơi giải trí…), 
được hòa trộn với hoạt động thương mại tại các khu chợ của người 
Hoa và Việt, cùng các không gian hoạt động của người Việt vốn 
“trên bến dưới thuyền” ở phía Nam. Sự giao thoa Á và Âu có lúc rạch 
ròi ở từng địa điểm cụ thể, có lúc lại hòa trộn cùng tạo nên đặc trưng 
tổng thể cho khu phố Pháp Hải Phòng. Bên cạnh các khu phố của 
người Việt lại có khu phố Tây và phố Tàu. Các hoạt động đô thị lan 
tỏa, đan cài giữa các cộng đồng Việt - Hoa - Pháp cùng tồn tại, gắn 
với cảng biển với tính giao lưu quốc tế, đã làm cho khu phố Pháp 
Hải Phòng có những đặc điểm đô thị rất riêng, có thể coi là một giá 
trị đặc sắc về kinh nghiệm dung hòa các hoạt đông đô thị thời Pháp 
thuộc ở Việt Nam.   

 
2. COI DI SẢN LÀ TÀI SẢN: CHÚ Ý GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA DI 

SẢN KIẾN TRÚC VÀ ĐÔ THỊ THỜI PHÁP THUỘC 
Theo Xavier Greffe, di sản hiện được coi là một đòn bẩy quan 

trọng để phát triển kinh tế. Nó được coi là một công cụ để thỏa mãn 
nhu cầu về các hoạt động giải trí, tạo cơ hội cho một số khu vực 
thiếu thốn tạo ra việc làm mới, một nguồn tài liệu tham khảo mới 
cho những đổi mới kinh tế, một cách thực thi tích cực bản sắc của 
chính quyền địa phương. 
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Bảng 1. Các giá trị cấu thành hệ thống giá trị kinh tế của di sản kiến trúc và đô thị (nguồn: tác giả) 
Giá trị vật thể: Có thể khai thác (*) Giá trị vật thể: Không thể khai thác (**) Giá trị phi vật thể (***) 

Bất động sản - Giá trị đất và công trình 
- Di sản đô thị trong vùng 
lõi của thành phố - nơi 
luôn có giá trị bất động 
sản cao nhất 

Kiến trúc 
 

- Phát triển nền kinh tế du 
lịch 
- Trở thành nguồn gen quý 
để nhân rộng trong quản lý 
và phát triển đô thị 

Lịch sử Tăng cường kết nối cộng 
đồng, trở thành niềm tự hào 
của cộng đồng Cảnh quan đô 

thị 
Văn hóa 

Địa điểm Tác động xã hội 
 
Tinh thần/ Nơi 
chốn 

Sử dụng - Các tiện ích cần thiết 
cho đời sống cộng đồng 
- Phát triển kinh tế du 
lịch 
- Cho thuê 
- Các hoạt động tiềm 
năng khác… 

Phối kết đô thị  - Phối kết giữa các thành 
phần đô thị và các khu vực/ 
địa điểm để tăng thêm giá 
trị cho di sản, cũng như các 
khu vực đô thị lân cận 
- Sức hấp dẫn của các hoạt 
động đô thị lâu đời trong các 
khu phố lịch sử 

Xây dựng biểu 
tượng/ tên 
thương hiệu / 
hình ảnh cho 
thành phố và 
cộng đồng (****) 

Tạo bản sắc, sự khác biệt, 
góp phần hình thành lợi thế 
cạnh tranh cho quốc gia/ 
thành phố 

Kinh tế du lịch Thu tiền từ bán vé và 
cung cấp dịch vụ du lịch 

Giáo dục 
 

Nuôi dưỡng tình yêu với quá 
khứ, với cộng đồng và với 
địa điểm Tư liệu khoa học 

Có thể định lượng được Có thể định lượng được nhưng khó khăn Không định lượng được 
Tăng/ giảm theo giá trị thị trường/ thời 

điểm 
Tăng dần theo mức độ thịnh vượng của một 

quốc gia/ TP 
Tăng dần theo mức độ thịnh vượng của một 

quốc gia/ TP 

Do đặc điểm lịch sử phát triển đô thị thời kỳ cận hiện đại ở Việt 
Nam, các khu phố Pháp luôn nằm trong vùng lõi của các đô thị. Di 
sản đô thị thời Pháp thuộc thường không phân tán/ manh mún / 
không hình thành các khu dân cư tự phát đông đúc quanh các di 
tích truyền thống, mà tập hợp thành mảng với quy hoạch rõ ràng, 
có cảnh quan đẹp với nhiều giá trị cộng hưởng và khả năng phối kết 
cao, dễ quản lý tập trung, song cũng chịu sức ép lớn hơn từ phát 
triển kinh tế và thương mại hóa bất động sản. 

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc và đô thị thời Pháp 

thuộc có đặc điểm khác với các loại hình di sản/ hoặc di tích truyền 
thống khác, bởi giá trị lớn nhất của di sản thời Pháp thuộc là giá trị 
sử dụng. So với loại hình di tích “đóng cửa”, “bất khả xâm phạm”, di 
sản thuộc địa cho phép chúng ta “tận dụng tùy ý và tùy sức, mà còn 
là một di sản, một tài nguyên của cải - văn hóa - nhân văn” (GS 
Hoàng Đạo Kính). Ngoài các công trình kiến trúc, di sản thời Pháp 
thuộc còn có các công trình công nghiệp/ nhà máy cũ, công trình 
giao thông (cầu thép, đập), tiện ích đô thị (tháp nước, hoa viên…)... 
rất đa dạng, hầu hết còn tình trạng tốt để sử dụng.

Nhà nước và các nhóm cộng đồng có lợi ích liên quan cần căn 
cứ vào mối tương quan giữa chi phí bảo tồn và lợi ích mà di sản kiến 
trúc và đô thị thời Pháp thuộc có thể mang lại cho nền kinh tế quốc 
gia/ địa phương trong dài hạn, để xây dựng chiến lược bảo tồn và 
phát huy phù hợp. Chúng ta cần làm rõ hơn cách nhìn di sản kiến 
trúc và đô thị thời Pháp thuộc dưới góc độ giá trị kinh tế, bởi vì hầu 
hết những tác động đến di sản đô thị chủ yếu là do nguyên nhân 
kinh tế. Việc đánh giá đúng giá trị kinh tế của di sản đô thị phù hợp 
với bản chất của kinh tế học di sản. 

+ Cấu thành giá trị kinh tế của di sản kiến trúc và đô thị 
Chúng tôi làm rõ các giá trị cấu thành giá trị kinh tế của di sản 

kiến trúc và đô thị thời Pháp thuộc. Trên cơ sở phân tích, đánh giá 
và xác định các đặc điểm, giá trị của loại hình di sản này, chúng tôi 
liệt kê chi tiết các giá trị trong bảng dưới đây: 

Giải thích: 
(*) Giá trị vật thể có thể khai thác được tính từ giá trị bất động 

sản bán, cho thuê, từ các dịch vụ, hàng hóa cung cấp cho mục đích 
khai thác du lịch. Trong các đô thị lịch sử, có nhiều không gian chức 
năng được tạo ra trực tiếp từ các tòa nhà, để ở, kinh doanh và cho 
thuê, hoặc bán không gian. 

(**) Giá trị vật thể không khai thác đến từ các dịch vụ do di sản 
cung cấp như một điểm du lịch. Việc đo lường giá trị vật thể không 
thể khai thác khó hơn đáng kể. Các yếu tố phù hợp nhất để định giá 
di sản là tính thẩm mỹ và giá trị giải trí. 

(***) Giá trị phi vật thể là giá trị khó định lượng nhất vì nó liên 
quan đến lịch sử, văn hóa, giáo dục và các vấn đề xã hội. Trong nhiều 
trường hợp, lợi ích này được gọi là giá trị tồn tại, nó ngày càng có 

giá trị theo thời gian. 
(****) Chúng tôi nhấn mạnh khái niệm “giá trị hình thành nên 

hình ảnh đô thị”. Di sản đô thị góp phần hình thành địa danh, tăng 
khả năng cạnh tranh của đô thị bằng cách thu hút nhân tài, chuyên 
gia, cũng như đầu tư. Không gian di sản còn có thể phát triển không 
gian kinh tế trong đô thị. 

+ Lượng hóa giá trị kinh tế của di sản   
Hiện có 4 phương pháp định giá di sản phổ biến, bao gồm: 1/ 

Phương pháp Định giá ngẫu nhiên (CVM); 2/ Phương pháp Thực 
nghiệm lựa chọn (CE hoặc CM); Phương pháp Định giá hưởng thụ 
(HPM); Phương pháp Chi phí du lịch (TCM), Từ 4 phương pháp này, 
mỗi nhóm di sản sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp để có kết quả 
lượng giá xác thực nhất. Thông qua lượng giá di sản, chúng ta đổi 
mới cách nhìn di sản dưới góc độ là một động lực kinh tế, là tài sản, 
để từ đó xây dựng chiến lược bảo tồn tốt hơn. 

Tại Việt Nam, Tuấn và Navrud (2008) đã ước tính giá trị kinh tế 
của di tích thánh địa Mỹ Sơn trên cơ sở áp dụng phương pháp CVM 
với mẫu khảo sát: 967 người, gồm 4 nhóm: 1) Khách nước ngoài đến 
Mỹ Sơn; 2) Khách nội địa đến Mỹ Sơn; 3) Khách du lịch nội địa đến 
vùng phụ cận; và 4) Người dân địa phương. Giá trị kinh tế ước tính 
của Mỹ Sơn là 5 triệu USD và WTP/ người cao nhất là 8,78 USD đối 
với khách du lịch quốc tế và thấp nhất là 2,17 USD đối với người dân 
địa phương. Lưu ý: Nghiên cứu này được thực hiện vào năm 2008 
khi GDP của Việt Nam còn thấp, lượng khách du lịch chưa nhiều. Nếu 
thực hiện nghiên cứu tại thời điểm hiện tại, giá trị kinh tế của thánh 
địa Mỹ Sơn chắc chắn cao hơn nhiều lần. 

Năm 2019, các nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Hà Nội đã 
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chọn phố cổ Hội An làm đối tượng nghiên cứu định giá di sản bằng 
phương pháp TCM. Nghiên cứu cho thấy hầu hết các nghiên cứu 
định giá di sản đều xây dựng đường cầu với cách tiếp cận hàng hóa 
tư nhân. Các học giả cho rằng di sản là một dạng hàng hóa công 
cộng khá thuần túy. Việc đánh giá di sản có thể mang lại kết quả 
chính xác hơn nếu đường cầu được thiết lập dựa trên hàng hóa công 
cộng. Nghiên cứu này đưa ra những lập luận về tính ưu việt của việc 
định giá di sản giữa việc xây dựng đường cầu đối với hàng hóa công 
so với hàng hóa tư nhân và bước đầu được áp dụng cho phương 

pháp Chi phí du lịch theo vùng (ZTCM) cho Hội An. Giá trị của khu 
phố cổ Hội An được đánh giá theo đường cầu hàng hóa công cộng 
là 4.255.724.958 USD (hơn 4 tỉ USD). Kết quả này cao hơn 206,6% so 
với giá trị được đánh giá bởi đường cầu đối với hàng hóa tư nhân 
(theo cùng một bộ số liệu khảo sát). 

+ Những đánh giá ban đầu cho di sản kiến trúc và đô thị khu phố 
Pháp Hải Phòng 

So với đối tượng nghiên cứu của hai nghiên cứu trên, khu phố 
Pháp Hải Phòng có nhiều điểm tương đồng hơn với phố cổ Hội An. 

Bảng 2. Tám nguyên tắc đánh giá di sản kiến trúc và đô thị thời Pháp thuộc với tài nguyên di sản Khu phố Pháp Hải Phòng (nguồn: tác giả) 
Nguyên tắc Tài nguyên di sản khu phố Pháp Hải 

Phòng 
Diễn giải 

 Nguyên tắc 1: Đánh giá giá trị 
kinh tế phải bao gồm cả việc tính giá trị 
sử dụng. 

Gần 50 công trình công cộng (trong đó 
có 10/13 công trình được xếp hạng 1 
nằm trong khu phố) 
Trên 100 biệt thự giá trị 

Tất cả các di sản đều tập trung thành mảng trong khu 
trung tâm đô thị có diện tích 1,8 km2, được bao bọc bởi 2 
con sông và một dải vườn hoa, thuận lợi để phối kết tiềm 
năng. 

 Nguyên tắc 2: Đánh giá giá trị 
kinh tế của di sản phải bao gồm việc tính 
toán giá trị địa điểm của tài sản, bao 
gồm cả yếu tố giá trị bất động sản của di 
sản và giá trị tinh thần của di sản. 

- Lễ hội Hoa Phượng đỏ hàng năm 
- Lễ hội chùa/ đền địa phương 
- Một trong những khu phố có gu ẩm 
thực ngon nhất cả nước 

Khu phố là vùng lõi của đô thị Hải Phòng với gần 150 năm 
lịch sử, trở thành nơi lưu giữ ký ức và có giá trị tinh thần to 
lớn đối với hàng triệu người dân địa phương. 

 Nguyên tắc 3: Đánh giá nên 
bao gồm việc đo lường tiềm năng kết nối 
của các thành tố đô thị và các yếu tố liên 
quan của chúng. 

- Sông Cấm 
- Sông Tam Bạc 
- Khu vườn trung tâm 
- Hồ Tam Bạc 
- Cảng Hải Phòng 
- Các di sản truyền thống như Chùa, 
Đền ... 
- 3 chợ địa phương 

Khu phố có sự kết nối tuyệt vời với sông Cấm ở phía Bắc, 
sông Tam Bạc ở phía Đông Nam. Mặt còn lại được bao 
quanh bởi dải vườn hoa dài 1,6km, sau đó là những khu 
dân cư địa phương đông đúc và sôi động, những khu chợ 
sống động.  
Việc kết nối các thành tố đô thị chắc chắn tăng thêm giá trị 
cho Khu phố Pháp. 

 Nguyên tắc 4: Cần sử dụng 
phương pháp định giá để truyền tải giá 
trị vô hình của tài sản vào giá trị của 
hàng hóa/ bất động sản có liên quan 

-  Phí thuê hàng trăm căn Shop house 
- Giá của hệ sinh thái dịch vụ 
- Giá cả hàng hóa trong khu vực so với 
các khu vực khác cùng thành phố  

Dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí tại các địa điểm di sản 
(trong Khu phố Pháp) có thể được đánh giá thông qua sự 
so sánh giá cả/ chi phí với các khu vực khác của thành phố, 
từ đó lượng giá được một phần giá trị kinh tế của địa điểm 
thông qua chênh lệch lợi tức kinh doanh. 

 Nguyên tắc 5: Giá trị cộng 
hưởng hai chiều phải được đo lường 
trong đánh giá giá trị di sản tham gia 
khai thác du lịch 

- Từ khách du lịch đến và đi 
- Từ thuyền viên đội tàu đến và đi 
- Từ các thương nhân đến và đi 

Thông qua giao lưu với khách du lịch, các đội tàu cập cảng 
Hải Phòng, thương nhân buôn bán hàng hóa và cung cấp 
dịch vụ, cộng đồng địa phương có thể được hưởng lợi từ 
tích lũy văn hóa, các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, 
hình thành lối sống, văn hóa, giáo dục có tính quốc tế, làm 
cho Khu phố lịch sử trở nên hấp dẫn hơn. 

 Nguyên tắc 6: Thiết lập mô 
hình tính toán phải bóc tách di sản theo 
quyền sở hữu khi khảo sát, đánh giá từng 
khu vực di sản cụ thể. 

- Tài sản thuộc sở hữu nhà nước 
- Sở hữu tư nhân 
- Tài sản thuộc sở hữu cộng đồng (như 
di sản truyền thống: chùa, đền ...) 

Hầu hết các di sản thời Pháp thuộc trong Khu phố đều 
thuộc sở hữu Nhà nước. Việc tính toán đầy đủ giá trị di sản 
trong các phương án bảo tồn, phát triển và chuyển đổi 
công năng phải dựa trên giá trị thị trường, đảm bảo không 
để thất thoát bất kỳ tài sản công nào. 

 Nguyên tắc 7: Cần kết hợp ưu 
điểm của các phương pháp để xây dựng 
phương pháp phù hợp nhất. 

- CVM 
- CE 
- HPM 
- TCM 

Kết hợp 3 phương pháp CE, HPM và TCM có thể đưa ra một 
phương pháp định giá hoàn thiện hơn cho di sản kiến trúc 
và đô thị thời Pháp thuộc.  
CE bao hàm các thuộc tính, HPM có thể tính toán đầy đủ 
giá trị bất động sản và giá trị sử dụng, còn TCM tính giá trị 
khai thác du lịch và dịch vụ theo phân vùng (phù hợp với 
các di sản tập trung theo mảng trong đô thị).  
Tuy vậy, việc tổng hợp, đối sánh, loại bỏ các giá trị trùng 
lặp giữa các lớp, cùng với việc bổ sung các giá trị còn thiếu 
gặp nhiều khó khăn hơn so với chỉ áp dụng 1 hoặc 2 
phương pháp cùng lúc. 

 Nguyên tắc 8: Tính toán chi phí 
cần quan tâm đế so sánh PPP (tính toán 
tương đồng giữa các quốc gia). 

Để khắc phục giả thiết cho rằng độ co giãn trong từng vùng không quá khác nhau, việc áp dụng 
ZTCM cho các điểm du lịch quốc tế cần có những điều chỉnh và giải pháp hiệu quả theo hình thức 
PPP. 

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C
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Tuy nhiên, điểm khác biệt rõ ràng nhất là Khu phố Pháp Hải Phòng 
không hoàn toàn là một địa điểm du lịch, mà là một trung tâm hoạt 
động của một thành phố 2 triệu dân. Do đó, việc tính toán và lượng 
giá di sản đô thị sẽ phức tạp hơn rất nhiều, do có nhiều mối quan hệ 
chồng chéo giữa kinh tế, xã hội và chính trị liên quan đến di sản ở 
đây. Phải bóc tách được các lớp giá trị của di sản đô thị thuộc địa 
Pháp, cũng như thống kê từng lớp tài nguyên di sản, tiến hành định 
giá, sau đó tính giá thành đúng và đủ. Việc tổng hợp, đối sánh, loại 
bỏ các giá trị trùng lặp giữa các lớp, cùng với việc bổ sung các giá trị 
bị thiếu có thể sẽ khó hơn, song nếu được thực hiện một cách bài 
bản, sẽ cho chúng ta kết quả có độ chính xác cao, từ đó cung cấp cái 
nhìn chuẩn xác hơn về giá trị tổng hợp của di sản kiến trúc và đô thị 
khu phố Pháp Hải Phòng. 

Để có thể đưa ra đánh giá chính xác về giá trị kinh tế của di sản, 
cần phải có một quá trình nghiên cứu, khảo sát, thu thập số liệu, 
đánh giá, tính toán, chỉnh lý và xác minh lâu dài. Trong khuôn khổ 
bài viết này, thông qua việc nghiên cứu, khảo sát di sản di sản kiến 
trúc và đô thị thời Pháp thuộc ở Khu phố Pháp Hải Phòng, chúng tôi 
liên hệ 8 nguyên tắc đánh giá giá trị kinh tế đối với tài nguyên di sản 
của khu phố này, như sau: 

 
3. GỢI MỞ CHO BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU PHỐ 

TRUNG TÂM ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG 
Khu phố Pháp Hải Phòng có đầy đủ yếu tố đại diện cho các giá 

trị về kiến trúc, đô thị, cảnh quan và sử dụng,... Mặt khác, do được 
“đảm bảo sự tồn tại lâu dài”, ít thay đổi từ năm 1955 đến nay (khi 
hầu hết các công trình xây dựng thời Pháp thuộc đều được dùng 
làm trụ sở công quyền, công trình công cộng) nên khu phố này còn 
mang một giá trị nữa - đó là tính toàn vẹn của một di sản đô thị vốn 
rất khó giữ gìn ở các thành phố lớn trong hơn một thế kỷ qua. 

3.1. Cần xác định phạm vi khu trung tâm đô thị mang tính lịch sử 
Trong bối cảnh đô thị được xem là một môi trường xây dựng liên 

tục có thay đổi về cảnh quan, thì thành phần và cấu trúc lịch sử vẫn 
luôn hiện hữu qua thời gian. Hầu hết các đô thị cổ còn đến ngày nay 
đã trở thành các Thành phố lịch sử hoặc trên quy mô nhỏ hơn là 
Trung tâm lịch sử. Các không gian lịch sử này có vị trí trung tâm trong 
các đô thị hiện đại (đã trải qua quá trình mở rộng theo thời gian). 
Trung tâm này phản ảnh các đặc tính văn hóa đa dạng khác nhau 
của đô thị trong quá trình phát triển của đô thị, do đó nó còn là nhân 
chứng, tài liệu/ hồ sơ lịch sử chứa đựng các thông tin quý giá về 
chiều dày thời gian của đô thị. Trung tâm đô thị lịch sử là môi trường 
cảnh quan lịch sử có quy mô và đặc điểm khác nhau tùy vào từng 
đô thị, ở đó tập trung các giá trị văn hóa, nghệ thuật, các di sản kiến 
trúc quý giá. 

Theo Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung TP Hải 
Phòng ban hành năm 2016, có thể hiểu khu trung tâm đô thị Hải 
Phòng nằm trong khu đô thị hiện hữu (điều 4), được cấu thành bởi: 
1/ Khu vực đô thị cũ, bao gồm khu nội thành cũ và một phần trung 
tâm quận Kiến An, và 2/ Khu vực còn lại của đô thị hiện hữu thuộc 
các quận Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến An, Hồng Bàng, Lê Chân, 
Ngô Quyền. Cách xác định phạm vi quá rộng này chưa làm rõ được 
vị trí, vai trò, tính đặc thù của khu vực trung tâm đô thị, đặc biệt là 
khu phố Pháp có nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, nơi chốn. Có thể xem 
khu phố này là khu trung tâm đô thị lịch sử của Hải Phòng. 

TP Hải Phòng cần tham khảo TP Hà Nội đã xây dựng được quy 
chế quản lý quy hoạch, kiến trúc có tính đặc thù cho ba khu vực: Khu 
phố cổ Hà Nội (2013), Khu phố cũ Hà Nội/ hay còn gọi là khu phố 
Pháp Hà Nội (2015) và gần đây là Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ 
cận (5/2022). TP Hải Phòng nên sớm xác định phạm vi, ranh giới, xây 
dựng Quy chế Quản lý kiến trúc đặc thù cho khu vực phố Pháp của 
mình. Khu vực này có thể xem là khu vực lõi có giá trị quan trọng 

hàng đầu trong tổng thể đô thị Hải Phòng trong quy hoạch tầm 
nhìn đến 2050. 

3.2. Trục di sản đô thị Hải Phòng 
Dải vườn hoa trung tâm Hải Phòng là ví dụ thú vị trong phát 

triển đô thị về sự chuyển đổi linh hoạt từ kênh nước thành vườn hoa. 
Có thể đánh giá đây là một vườn hoa trung tâm hiếm có (kéo dài 
2,6km) của một đô thị lớn ở Việt Nam, có thể nói là độc nhất vô nhị.  

Gần đây, các nhà chuyên môn đã đề xuất khái niệm cho một 
không gian tập hợp nhiều di sản/ khu vực di sản có giá trị, đó là Trục 
di sản đô thị. Phân tích trường hợp trục di sản đô thị Đà Lạt đang 
được đề xuất ở phía Nam hồ Xuân Hương, dải vườn hoa bờ Nam 
sông Hương kết hợp các thiết chế văn hóa tại Huế, hay không gian 
Hồ Gươm của Hà Nội, chúng ta thấy rõ hơn tiềm năng của việc hình 
thành một trục di sản đô thị của khu trung tâm Hải Phòng. Với nhiều 
di sản đô thị tập hợp hai bên dải vườn hoa, cùng nhiều hoạt động 
đô thị diễn ra, đã nuôi dưỡng “hồn nơi chốn” cho không gian công 
cộng đáng quý này. Những biệt thự cũ có thể tìm được “lối ra mới” 
bằng việc chuyển đổi chức năng thành các thiết chế văn hóa, các 
bảo tàng tư nhân, bảo tàng danh nhân đất Cảng. Huế khá thành 
công khi tạo dựng được ở bờ Nam sông Hương các nhà trưng bày 
điêu khắc Điềm Phùng Thị, tranh Lê Bá Đảng, nhà trưng bày áo dài, 
nghề thủ công Huế..., thì Hải Phòng cũng có thể tôn vinh nhạc sĩ Văn 
Cao, nhà văn Nguyên Hồng, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, doanh nhân 
Nguyễn Sơn Hà... 

 
Hình 4: Các trục/ tuyến quan trọng của khu phố trung tâm đô thị Hải Phòng - nguồn: 

tác giả 
Cộng hưởng thêm yếu tố cảnh quan khi kết nối 2 con sông, dải 

vườn hoa trung tâm có tiềm năng to lớn trở thành Trục di sản đô thị 
Hải Phòng. Có thể gia tăng giá trị cho trục di sản này bằng cách mở 
rộng các điểm đến hấp dẫn trong phạm vi gần, kết nối với các hoạt 
động bản địa, với các loại hình di sản khác để tạo ra giá trị tổng hợp 
có sức hấp dẫn và khả năng phát huy cao hơn cho tổng thể không 
gian di sản đô thị 

3.3. Coi di sản là tài sản, đánh giá đúng và đủ giá trị kinh tế của di 
sản  

Tại các nước đang phát triển, bảo tồn các công trình lịch sử có 
thể là gánh nặng cho ngân sách/ nguồn lực kinh tế, trong lúc có rất 
nhiều công việc cần phải đầu tư cho phát triển. Trong bối cảnh có ít 
sự lựa chọn các kịch bản phát triển, các cơ quan quản lý thường có 
xu hướng tư duy rằng bảo tồn là trở lực, thậm chí xung đột với sự 
phát triển. Chúng tôi cho rằng, bản thân Bảo tồn và Phát triển không 
có mâu thuẫn, đối kháng gay gắt. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi có những 
yếu tố ngoại lực tác động, hoặc những yêu cầu phát triển quá nóng.  

Theo TS. Martin Rama - chuyên gia của Ngân hàng Thế giới: 
“nhiều thành phố ở những đất nước có thu nhập cao là một điểm hội 
tụ cho sáng tạo chứ không chỉ đơn thuần là sản xuất. Các thành phố 
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lớn nhất trên thế giới là những thành phố thu hút tài năng hàng đầu: 
các doanh nhân lớn, nhà nghiên cứu đầy sáng tạo, nghệ sĩ nổi tiếng... 
Những người này thường kỹ tính, tinh tế trong chọn lựa vì họ có nhu 
cầu cao. Và họ không thật quan tâm đến các đô thị chức năng, họ 
muốn sống ở những thành phố thú vị, những đô thị có tính cách. Họ 
tìm kiếm một khung cảnh văn hóa rực rỡ, những bảo tàng hấp dẫn với 
kiến trúc đẹp... Vì vậy, ở nấc thang phát triển cao này, bảo tồn lại chính 
là một tài sản kinh tế cực kỳ quan trọng…” 

Khi đạt đến ngưỡng phát triển nhất định, di sản kiến trúc và đô 
thị là một trong những chìa khóa mở ra cánh cửa kết nối với giới tinh 
hoa trong việc lựa chọn một nơi chốn/ một đô thị để sống, làm việc 
và cống hiến. Các trung tâm đô thị lịch sử lúc này có vai trò là những 
hub/ không gian kết nối tinh thần, nuôi dưỡng sáng tạo, làm giàu 
văn hóa, tạo “dinh dưỡng” và nguồn gen cho cây đô thị nhân văn 
tiếp tục nảy nở và phát triển. Trong bối cảnh chúng ta đang cần quy 
tụ các chuyên gia giỏi để phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam 
nói chung và TP Hải Phòng nói riêng, thì các nhà quản lý càng cần 
thông tuệ, sáng suốt trong việc hoạch định các chiến lược bảo tồn, 
gìn giữ di sản đô thị cho sự phát triển tương lai của Thành phố.  

Khi nhìn vào giá trị kinh tế của di sản kiến trúc và đô thị, cần xem 
công tác bảo tồn như một chiến lược đầu tư lâu dài và thông minh 
cho tương lai. Cần có cái nhìn tổng thể trong công tác bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản, đánh giá đúng các nguồn lực mà di sản kiến 
trúc và đô thị có thể tạo ra, không chỉ từ nội tại của nó, mà quan 
trọng hơn/ nhiều hơn là từ các phối kết đô thị để tạo ra động lực 
phát triển tổng hòa, sức thu hút/ hấp dẫn, hình ảnh và thương hiệu 
cho đô thị. Di sản góp phần gia tăng sức cạnh tranh cho đô thị trong 
phát triển kinh tế du lịch, thu hút nhân tài, tạo dựng vị thế của một 
điểm đến. 

3.4. Giải quyết tốt các quan hệ sở hữu trong xây dựng chính sách về 
bảo tồn 

Khác với di tích đã được xếp hạng, với bảo tồn di sản kiến trúc 
và đô thị, công tác chuyên môn thuần túy của khoa học bảo tồn chỉ 
là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là các yếu tố xã hội chi phối việc 
thực thi và sự thành công của các kế hoạch bảo tồn. Nếu như các 
công trình công cộng thời Pháp thuộc có thể tranh thủ các nguồn 
kinh phí từ phía Nhà nước, thì việc bảo tồn và phát huy giá trị các 
biệt thự thời Pháp thuộc tại Hải Phòng khó khăn hơn. Với trên một 
trăm biệt thự có giá trị thuộc sở hữu tư nhân còn lại, vấn đề sở hữu 
phải được nghiên cứu, phân tích, đề xuất chính sách thấu đạt song 
song với giới chuyên môn bàn sâu kỹ các giải pháp bảo tồn. 

Đối với di sản biệt thự cũ, vấn đề lấn cấn nhất luôn là sở hữu, cơ 
bản có 2 nhóm: 1/ nhóm thuộc sở hữu nhà nước, được chuyển đổi 
chức năng thành văn phòng, trụ sở, và 2/ nhóm thuộc sở hữu tư 
nhân (đơn hoặc đa sở hữu). Nhóm 2 thường có tình trạng đa sở hữu 
nên khá phức tạp trong thảo luận, thống nhất giải pháp bảo tồn. 
Các chủ sở hữu tư nhân cũng ít có khả năng + nguồn lực để trùng 
tu, duy tu công trình thường xuyên. Tình trạng nhiều biệt thự xuống 
cấp, biến dạng cho thấy nguy cơ mai một, biến mất những giá trị 
của môi trường/ không gian di sản trong đô thị.  

Để bảo tồn quỹ biệt thự, bên cạnh việc khảo sát, đánh giá, phân 
loại kịp thời và đầy đủ quỹ di sản biệt thự (gồm cả các biệt thự thuộc 
sở hữu tư nhân) để có chính sách bảo tồn thích hợp, chúng tôi muốn 
nhấn mạnh các yếu tố xã hội trước khi thảo luận các giải pháp bảo 
tồn kiến trúc:  

• Chú ý nguyên tắc thị trường khi xây dựng các kế hoạch/ 
phương án bảo tồn/ phát huy giá trị biệt thự thời Pháp thuộc.  

• Cần tìm ra những giải pháp phù hợp để khơi lại tiềm năng và 
giá trị của quỹ biệt thự này, đặc biệt là giá trị sử dụng và giá trị thẩm 
mỹ/ cảnh quan đô thị. 

• Xác lập quy trình bảo tồn khoa học, làm rõ vai trò và vị trí/ thời 
điểm tham gia của KTS trong toàn bộ kế hoạch. 

 
Hình 5: Tập hợp các công trình quan trọng hai bên dải vườn hoa trung tâm Hải Phòng - nguồn: tác giả 
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• Chú ý hoàn thiện các giải pháp về mặt xã hội trước, mở đường 
cho các giải pháp kỹ thuật, bảo tồn kiến trúc được thực thi thông 
suốt và thuận lợi. 

Chúng tôi đề nghị nghiên cứu và xây dựng được mô hình/ cơ 
chế chuyển giao quyền sở hữu (tạm thời và lâu dài) có sự tham gia 
của ba bên, trong đó có Nhà nước (thông qua ủy quyền cho các cơ 
quan chuyên môn/ Trung tâm quản lý, thẩm định, trung gian điều 
phối...). Có giải pháp cho tư nhân thuê, với điều kiện phải ký hợp 
đồng đầu tư trùng tu, bảo tồn theo các qui định của Thành phố. Nên 
xây dựng hồ sơ bảo tồn từng biệt thự, trong đó có yêu cầu, giải pháp, 
dự kiến kinh phí... để những pháp nhân/ cá nhân quan tâm có thể 
tham gia thuê/ đấu thầu/ mua lại nếu là biệt thự đa sở hữu. Họ phải 
cam kết đầu tư trùng tu, bảo tồn, sau đó sử dụng, khai thác kinh 
doanh theo những hình thức phù hợp đã được qui định. Chi phí bỏ 
ra cho bảo tồn phải được miễn giảm thuế/ khấu trừ thuế, coi đây là 
một chính sách ưu đãi/ khuyến khích để có thể huy động được các 
nguồn lực xã hội tham gia bảo tồn. Đối với các chủ sở hữu chính 
thức của các biệt thự, họ cũng có thể tham gia chương trình này để 
nhận được những ưu đãi kinh tế từ chính quyền. Rất nhiều thành 
phố ở châu Âu đã thành công với mô hình này. 

3.5. Áp dụng TDR trong điều tiết tài nguyên không gian khu đô thị 
trung tâm 

Xem xét áp dụng phương pháp Điều tiết tài nguyên không gian 
đô thị (TDR) để đảm bảo cân bằng giá trị kinh tế/ bất động sản giữa 
các công trình/ khu vực di sản bị khống chế phát triển, với các dự án 
xây dựng mới trong đô thị. Đối với các khu vực đô thị lớn có mật độ 
xây dựng và độ nén cao, TDR có thể được chuyển giao và mang lại 
lợi nhuận cho các chủ sở hữu di sản (vốn thấp tầng) thông qua 
chuyển giao/ bán quyền sở hữu khoảng không phía trên cho các dự 
án gần đó có nhu cầu sử dụng thêm không gian để tăng chiều cao 
và diện tích sử dụng.  

Đối với khu trung tâm đô thị Hải Phòng, TDR có thể áp dụng 
trong điều tiết/ chuyển giao quyền sở hữu mật độ xây dựng giữa các 
lô đất có công trình di sản (vốn phải duy trì mật độ rất thấp) với các 
khu vực phát triển đô thị mới/ công trình mới có nhu cầu lớn hơn về 
diện tích xây dựng. Nhiều nơi, các nhà đầu tư luôn muốn đặt dự án 
của mình ở khu vực lõi đô thị / trung tâm đô thị lịch sử, do tiềm năng 
thương mại và giá trị thặng dư lớn hơn. Song, cũng không phải ở 
bất cứ nơi nào, di sản cũng có thể bị xâm hại và môi cảnh bị biến 
dạng, vì vẫn có nhiều Chính quyền nhất quán với chính sách bảo 
tồn, cẩn trọng trong các thay đổi liên quan đến không gian di sản. 

Với TDR, Nhà nước phải giữ vai trò “cầm chịch” trong điều phối/ 
kết nối, cũng như phải kiểm soát chặt chỉ số mật độ xây dựng trung 
bình của từng khu vực di sản (được chỉ rõ trong quy hoạch đô thị và 
quy hoạch bảo tồn). Cần tránh tình trạng trong khi Chính quyền 
muốn giãn dân/ giảm mức độ nén của đô thị và các khu vực di sản, 
thì một số nhà đầu tư/ phát triển đô thị lại sử dụng TDR để đảo 
ngược chính sách này, cuối cùng chính di sản và không gian di sản 
lại là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp nhất. 

Chúng tôi kiến nghị xem xét dừng/ hạn chế xây dựng cao 
tầng trong khu phố Pháp Hải Phòng. Những dự án mới có khối 
tích lớn, hình thức xa lạ với môi cảnh chung của khu phố này nên 
được bố trí ở khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Trong thế kỷ 20, khu 
phố Pháp đã hoàn thành vai trò là trung tâm của đô thị Hải 
Phòng. Thế kỷ 21, với tầm nhìn mới về một đô thị Hải Phòng 
hướng biển, một thành phố cảng biển, công nghiệp, thương mại 
vươn tầm khu vực và quốc tế, Hải Phòng xứng đáng có một trung 
tâm đô thị mới xứng tầm. Trung tâm mới của Hải Phòng sẽ ở bờ 
Bắc sông Cấm, được kết nối trân trọng với trung tâm cũ là khu 
phố Pháp ở bờ Nam, tạo thành chỉnh thể đô thị trung tâm Hải 
Phòng nhân văn, hiện đại và bản sắc. 

4. KẾT LUẬN 
Di sản kiến trúc và đô thị, với những thuộc tính của nó, đã chứng 

minh có giá trị kinh tế to lớn, có thể tạo ra những nguồn lực quan 
trọng để phát triển mà không cần phải thay thế hay phá hủy. Đánh 
giá đúng giá trị của di sản và làm rõ các nội hàm bên trong của chuỗi 
giá trị này có thể tạo ra giá trị thương hiệu kinh tế - văn hóa - đô thị 
mang dấu ấn riêng của đô thị Hải Phòng trong bối cảnh toàn cầu 
hóa và cách mạng 4.0. 

Di sản kiến trúc và đô thị thời Pháp thuộc rất phong phú, với đặc thù 
vừa mang lại cơ hội kinh tế và phát triển cho cộng đồng, vừa chấp nhận 
những thách thức và áp lực ngược trở lại từ phía cộng đồng. TP Hải 
Phòng cần coi di sản kiến trúc và đô thị thời Pháp thuộc như một tài sản 
thực sự có thể góp phần tạo ra của cải, cũng như động lực kinh tế - phát 
triển cho tương lai. Không nên coi di sản đô thị đơn thuần là bất động 
sản cũ để chuyển đổi theo hướng thương mại hóa như các dự án bất 
động sản thông thường. Cần đánh giá đúng và đủ giá trị tổng hợp của 
di sản để có chiến lược bảo tồn tốt hơn. 

Cần căn cứ vào tương quan giữa chi phí và lợi ích mà di sản đô thị 
có thể mang lại cho nền kinh tế về lâu dài, để xây dựng chiến lược bảo 
tồn và phát huy phù hợp. Cần thiết kế chính sách để các di sản kiến trúc 
và đô thị tham gia tích cực vào phát triển kinh tế, cùng sự hợp tác của 
các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, trong đó đi đầu và tập hợp là các 
kiến trúc sư / chuyên gia đô thị, bởi lẽ, đây là di sản đô thị. Để xây một 
công trình mới, có lẽ chỉ cần tiền, nhưng để có một công trình di sản, 
ngoài tiền ra, cũng có những thứ không mua được, đó là thời gian, là 
niên đại, là lịch sử, là ký ức, nơi chốn và kỷ niệm.  
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TÓM TẮT: 
Nước biển dâng dẫn đến xâm nhập mặn đe dọa trực tiếp đến đời 
sống của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó các 
công trình bê tông cốt thép chịu tác động trực tiếp và ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến tuổi thọ công trình. Trong bài báo này, nhóm tác 
giả tiến hành khảo sát hiện trạng ăn mòn các công trình nhà ở tập 
thể kết cấu bê tông cốt thép tại 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 
Thông qua kết quả khảo sát đã đánh giá được hiện trạng xâm nhập 
mặn của từng địa phương và việc đảm bảo các yêu cầu thiết kế và 
thi công các công trình xây dựng nằm ở vùng chịu tác động của 
môi trường biển. 
Từ khóa: Xâm nhập mặn; độ bền công trình bê tông cốt thép. 
 
ABSTRACT 
Sea level rise leading to saline intrusion directly threatens the 
lives of people in the Mekong Delta, in which reinforced concrete 
constructions are directly affected and seriously affect the 
construction durability. In this paper, the authors survey the 
current corrosion of reinforced concrete structures in collective 
housing projects in 5 provinces in the Mekong Delta. Through the 
survey results, the current status of saline intrusion in each 
locality has been assessed and the fulfillment of requirements in 
the design and construction of the building in Marine environment. 
Key words: Saline intrustion; reinforced concrete constructions 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Biến đổi khí hậu ngày nay trở thành một trong những thách 

thức lớn nhất đối với nhân loại, tác động nghiêm trọng đến môi 
trường, đời sống và quá trình sản xuất trên phạm vi toàn thế giới. 

Nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng gây ngập lụt, nhiễm mặn 
nguồn nước, đất gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến đời sống và kinh tế của người dân, trong 
đó các công trình xây dựng bị tác động một cách lâu dài và ảnh 
hưởng đến tuổi thọ một cách rõ rệt. Theo báo cáo của IPCC về biến 
đổi khí hậu, nhiệt độ trung bình toàn cầu và mực nước biển tăng 
nhanh trong vòng 100 năm qua, đặc biệt trong khoảng 25 năm 
gần đây. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy nhiệt độ toàn 
cầu sẽ gia tăng từ 1,40C đến 5,80C từ 1990 đến 2100. Biểu hiện rõ 
nhất của sự nóng lên của trái đất là băng tan và nước biển dâng 
cao [1]. Nếu khoảng thời gian 1962 - 1993, lượng nước biển trung 
bình toàn cầu tăng 1,8 mm/năm, thì từ 1993 - 2003 mức tăng là 
3,1mm/năm. Tổng cộng, trong 100 năm qua, mực nước biển đã 
tăng 310 mm. Dự báo đến cuối thế kỷ XXI, nhiệt độ trung bình sẽ 
tăng lên khoảng từ 2,00C - 4,50C và mực nước biển toàn cầu sẽ tăng 
từ 180 mm - 590 mm. Khi mực nước biển dâng thêm 150 mm trong 
100 năm thì 20% dân số ven biển phải hứng chịu lũ lụt nghiêm 
trọng và nguy cơ sẽ tăng gấp đôi khi mực nước biển dâng 750 mm 
(dự kiến năm 2100) [2]. Mực nước biển dâng sẽ dẫn đến một chuỗi 
tác động xấu lên các hệ sinh thái ven biển, nhiễm mặn nguồn nước 
ngầm, lũ lụt và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng ven biển, trong đó 
các công trình bê tông cốt thép chịu các tác động rõ rệt [2].  

Ở Việt Nam, tình hình biến đổi khí hậu diễn ra rất phức tạp và 
được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề. 
Là một quốc gia nằm dọc theo bờ biển, trong vòng 50 năm qua 
nhiệt độ trung bình ở Việt Nam đã tăng khoảng 0,50C-0,70C, mực 
nước biển dâng khoảng 200 mm [3]. Đồng bằng sông Cửu Long là 
một trong ba đồng bằng trên thế giới bị ảnh hưởng nhất do nước 
biển dâng (bên cạnh sông Nile (Ai Cập) và sông Ganges 
(Bangladesh)). Nếu mực nước biển dâng cao 1m, sẽ có khoảng 40% 
diện tích Đồng bằng sông Cửu Long, 11% diện tích Đồng bằng 
sông Hồng và 3% diện tích các tỉnh khác thuộc vùng ven biển sẽ bị 
ngập, trong đó thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ngập trên 20% diện 
tích; khoảng 10-12% dân số nước ta bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn 
thất khoảng 10%GDP [3]. 

Chống biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu đòi hỏi các quốc gia 
cùng phối hợp giải quyết. Trong lĩnh vực xây dựng đã hoàn thiện 
và cập nhật các tiêu chuẩn công trình thích ứng với môi trường 
biển và biến đổi khí hậu. Tại các quốc gia này đã nghiên cứu giải 
pháp kết cấu, kiến trúc và các loại vật liệu mới có tính đến yếu tố 
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Chống biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu đòi hỏi các quốc gia 
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pháp kết cấu, kiến trúc và các loại vật liệu mới có tính đến yếu tố 

 

biến đổi khí hậu. Vật liệu xây dựng bền vững trong môi trường 
biển và khí hậu biển ngày càng được quan tâm và có nhiều giải 
pháp giúp tăng tuổi thọ công trình [4]. 

Các công trình bê tông cốt thép vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long đang chịu những ảnh hưởng rõ rệt của môi trường biển, 
trong đó độ bền và tuổi thọ công trình được đặc biệt quan tâm. 
Trong bài báo này, nhóm tác giả khảo sát hiện trạng của các công 
trình xây dựng dạng nhà ở tập thể, có kết cấu bê tông cốt thép và 
kiến trúc tương tự nhau, tuy nhiên, các công trình có thời gian sử 
dụng và vị trí địa lý khác nhau (khoảng cách ra tới biển, tình trạng 
xâm nhập mặn, nguồn nguyên vật liệu, hướng gió...), vì vậy hiện 
trạng công trình có nhiều điểm khác nhau. Ngoài ra, việc áp dụng 
các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu tác động của 
môi trường biển còn nhiều hạn chế, điều này cũng ảnh hưởng trực 
tiếp đến độ bền của công trình [5].  

 
2. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Trong bài báo này, để đánh giá hiện trạng của công trình một 

cách chi tiết, nhóm tác giả tiến hành khảo sát trực tiếp tổng thể 
công trình, khảo sát các chi tiết, các kết cấu có khả năng cao bị ảnh 
hưởng do môi trường biển và ghi nhận hiện trạng. Trong đó đặc 
biệt chú ý đến các vị trí tiếp xúc với nguồn nước, các vị trí có nguy 
cơ bị ngập úng, chân tường; các chi tiết thành mỏng; các chi tiết 
kim loại.  

Nhóm tác giả sử dụng các hình ảnh và kết quả được ghi nhận 
và thu thập được trong quá trình khảo sát trực tiếp tại 5  tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long bao gồm : Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre 
và Kiên Giang. Trong quá trình khảo sát, nhóm tác giả có sử dụng 
các hồ sơ thiết kế hoặc hồ sơ sửa chữa, cải tạo (nếu có) của các 
công trình để đánh giá tổng thể về đặc điểm kết cấu và các yếu tố 
ảnh hưởng đến độ bền của công trình. Bên cạnh đó, tác giả sử 
dụng hình thức phỏng vấn trực tiếp các nhân sự quản lý để thu 
thập các thông tin về lịch sử công trình, lịch sử sử dụng nguyên vật 
liệu, quá trình duy tu sửa chữa, điều kiện khí hậu, thiên tai, ngập 
úng hàng năm... Từ đó đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng ở các 
vùng địa lý và khí hậu, có các kiến nghị, giải pháp phù hợp và hiệu 
quả. 

  
3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH 
Qua khảo sát tổng thể cho thấy Đồng bằng sông Cửu Long 

thường xuyên xuất hiện ngập lụt ở vùng thượng du, xâm nhập 
mặn ở vùng ven biển, đất nhiễm phèn và sự xâm lấn nước phèn 
chua ở những vùng trũng thấp; thiếu nước ngọt cho sản xuất và 
sinh hoạt ở những vùng gần biển; xói lở bờ sông, bờ biển xảy ra ở 
nhiều nơi và ngày càng trở nên nghiêm trọng; ô nhiễm nguồn 
nước, kể cả nước mặt và nước ngầm… Việc đánh giá tình hình và 
tìm ra những giải pháp cho toàn vùng là vấn đề rất lớn. Có thể nói 
trong vòng 10 năm trở lại đây, Đồng bằng sông Cửu Long đã bị 
ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Tại khu vực này, năm 
2015 do dòng chảy thượng nguồn sông Mê Kông bị thiếu hụt, mực 
nước thấp nhất trong vòng 90 năm qua nên xâm nhập mặn đã 
xuất hiện sớm hơn so với cùng kỳ hàng năm, ảnh hưởng đến sản 
xuất nông nghiệp, cũng như hệ thống hạ tầng. Khu vực các cửa 
sông thuộc sông Tiền, phạm vi xâm nhập vào đất liền của độ mặn 
4g/l vào sâu nội đồng từ 20 đến 25 km. Khu vực các cửa sông 
thuộc sông Hậu, phạm vi xâm nhập vào đất liền của độ mặn 4g/l, 
vào sâu nội đồng từ 15 đến 20 km. Khu vực ven biển Tây (trên sông 
Cái Lớn) phạm vi xâm nhập vào đất liền của độ mặn 4g/l, vào sâu 
nội đồng từ 5 đến 10 km [3].  

Các công trình khảo sát đều có một số đặc điểm chung, thuận 
tiện cho quá trình so sánh, đánh giá. Cụ thể, các công trình được 

thiết kế với bê tông mác 200, kiến trúc nhà ở tập thể với thiết kế 01 
tầng, trần bê tông cốt thép có lợp mái tôn chống nóng. Tuy nhiên, 
ở mỗi địa phương có đặc điểm khác nhau về nguyên vật liệu, 
nguồn nước, mức độ tác động của biến đổi khí hậu, quá trình duy 
tu cải tạo, sửa chữa thay mới… Vì vậy hiện trạng ghi nhận cũng có 
nhiều điểm khác biệt ở các địa phương. Sau đây là các kết quả 
khảo sát đặc điểm của các công trình và tác động của môi trường 
biển đến hiện trạng của các công trình này. 

3.1. Tỉnh Bạc Liêu 
Công trình khảo sát cách biển 2-3 km, tuổi thọ công trình trên 

20 năm. Mặc dù đã có một số lần cải tạo sửa chữa nhưng hiện 
trạng công trình ghi nhận nhiều tác động nghiêm trọng do ngập 
lụt và ăn mòn bê tông cốt thép. Cốt nền của công trình thấp hơn 
cốt đường (Đường Cao Văn Lầu) từ 70 - 80 cm nên thường xuyên 
xảy ra ngập lụt. Nguyên nhân ngập lụt do chiều cường, nước biển 
dâng cao kết hợp với mưa lớn.  

 
a) Cột bê tông cốt thép bị phá hủy b) Kiểm tra cường độ bê tông 

  
c) Chi tiết hoa sắt bị ăn mòn d) Chi tiết cửa thông gió bị phá hủy do ăn 

mòn cốt thép 
Hình 1. Hiện trạng công trình tại tỉnh Bạc Liêu 

Vì vậy các kết cấu bằng thép đều bị rỉ sét và bong tróc nhiều; 
các kết cấu xà gồ, vì kèo bằng thép hộp cũng han rỉ nhiều, đáng 
giá mức độ han rỉ là 45 - 65 % (theo diện tích bề mặt), mặc dù đã 
sơn sửa nhiều lần. Mái tôn mạ kẽm đã được thay thế cho tấm lớp a-
mi-ăng ban đầu nhưng sau các lần cải tạo đều phải thay mới do 
quá trình ăn mòn mái tôn rất nhanh. Tại thời điểm khảo sát, diện 
tích mái tôn bị rỉ sét đổi màu lên đến trên 80%. Điều này có thể 
thấy tác động của khí hậu biển là rất rõ ràng đến kết cấu kim loại. 
Các cột bê tông cốt thép (hình 1. a) và chi tiết thành mỏng (ô 
thoáng cửa - hình 1.c) đều bị nứt vỡ, lộ cốt thép bị han rỉ và ăn mòn 
nhiều. Các chi tiết kim loại như song sắt (hình 1.d), quạt trần…đều 
ghi nhận trạng thái rỉ sét nghiêm trọng.  

3.2. Tỉnh Cà Mau 
Các công trình khảo sát có vị trí cách biển khoảng 30 km và có 

tuổi thọ từ 20 đến 30 năm. Tại tỉnh Cà Mau, hiện tượng ngập mặn 
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và nước biển dâng xảy ra thường xuyên hàng năm (xạt lở diễn ra 
chủ yếu ở nhà dân, ven biển, kênh rạch). Trong khoảng 7-8 năm trở 
lại đây sự ảnh hưởng do biến đổi khí hậu ngày càng trở nên rõ rệt. 
Công trình trong khu vực khảo sát có hiện trạng ăn mòn được ghi 
nhận khá nghiêm trọng, diễn ra nhiều và dù có sửa chữa thường 
xuyên nhưng sau thời gian ngắn (1-2 năm) tình trạng hỏng hóc lại 
xảy ra. Cụ thể như sau: mái tôn mạ dày 0.42mm bị rỉ sét nhiều; các 
lanh tô cửa bị nứt vỡ (do bản mỏng có kích thước chỉ 80 x 150 mm, 
tương tự như ở Bạc Liêu), lộ cốt thép; nền trệt được lát gạch nhưng 
bị sụt nún, hư hỏng; sơn tường và lớp vữa chân tường bong tróc 
hư hỏng nặng (100% diện tích chân tường (hình 2.d); lan can sắt rỉ 
sét hư hỏng nặng cần thay thế; các chân cột bê tông cốt thép đều 
bị nứt vỡ, lộ cốt thép đã bị rỉ sét (hình 2.a,b,c). Các vết nứt kéo dài 
dọc thân cột có kích thước từ 1- 3 mm, có vị trí trên 10mm. 

  
a) Nứt chân cột do cốt thép bị phá hủy b) Vị trí nứt vỡ do cốt thép bị ăn mòn 

 

 

c) Xác định chất lượng bê tông qua đo điện trở  d) Hư hỏng chân tường 
Hình 2. Hư hại công trình tại tỉnh Cà Mau 
Nguyên nhân của sự ảnh hưởng nghiêm trọng này có thể giải 

thích do công trình rất gần các đầm nuôi tôm (500 - 1000m), kết 
hợp với hiện tượng xâm nhập mặn diễn ra mạnh gần đây, do vậy 
nguồn nước bị nhiễm mặn đã tác động trực tiếp đến quá trình ăn 
mòn cốt thép trong bê tông, đặc biệt là khu vực chân tường. Một 
nguyên nhân khách quan do thời điểm xây dựng công trình, cát 
nhiễm mặn được sử dụng để tôn nền, tuy nhiên trong thiết kế 
công trình không có lớp bê tông lót nền, vì vậy hiện tượng ẩm 
chân tường diễn ra khá nghiêm trọng. Thêm vào đó, thời điểm xây 
dựng chưa có nước máy, nước trộn bê tông bị nhiễm mặn và theo 
thời gian sẽ ăn mòn cốt thép trong bê tông.  

Bảng tổng hợp đặc điểm và các thông tin của các công trình khảo sát tại 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

Địa điểm/Định vị Năm xây dựng Đặc điểm công trình/ Kết cấu 
Tình trạng Tu 

sửa/Cải tạo 
Tỉnh Bạc Liêu 
Địa chỉ: Khom Đầu Lộ, Phường 
Nhà Mát, TP Bạc Liêu 
Vị trí: Cách biển 2 -3 km 

1998 – 2002 
(trên 20 năm) 

 

- Kết cấu cột, dàm, sàn: bê tông cốt thép 
- Mái tôn + trần tôn 
- Bê tông Mác 200 
- Lanh tô cửa 80 x150 (mm) 

- Cài tạo lần 1 năm 
2011,  
- Cải tạo lần 2 năm 
2019 

Tỉnh Cà Mau 
Địa chỉ: xã Thạnh Phú, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau 
Vị trí: cách biển 30 km 
 

1979 – 1982 
(Trên 30 năm) 

 
Một số khu nhà xây 

dựng nằm 1998 - Kết 
cấu nhà lắp ghép. 

 

- Công trình bê tông cốt thép 
- Bê tông Mác 200 
- Vữa mác M75, dày 20 mm 
- Lớp bảo vệ cốt thép 15 mm (thực tế) (Theo thiết 
kế: Cột 25mm, dầm & đà kiểng: 25mm) 
- Bê tông lót nền M100 
- Lanh tô cửa 80 x150 (mm) 

Đã tu sửa nhiều lần 

Tỉnh Kiên Giang 
Tân Khánh Hòa - huyện Giang 
Thành 

2017 
 

- Công trình kết cấu bê tông cốt thép. Nền có sử 
dụng cao su lót chống thấm nước. Phía trên là lớp 
bê tông cốt thép đá 1 x 2, dày 100mm, B15 
- Mái BTCT đá 1x2 dày 80mm, Mác 200 

Chưa tu sửa  
 

Xã Tân Khánh Hòa - huyện Giang 
Thành 
Công trình cách biển 26 km 

2003 
 

-Nhà bê tông cốt thép, trần bê tông, mái tôn 
chống nóng. 
-Bê tông Mác 200 

Có tu sửa 2 lần 
 

Xã Thạch Đông - Mỹ Đức - Hà Tiên. 
Cách biển 3 km 

2000 - 2002 
 

- Nhà bê tông cốt thép, mái tôn chống nóng. 
-Bê tông Mác 200 

Đã tu sửa nhỏ và 
đại tu 

Ấp Rạch núi, xã Thuận Yên, TP Hà 
Tiên 
Cách biển 300m 

2012 - 2014 
 

-Công trình kết cấu bê tông cốt thép. Mác bê 
tông M200 
-Nền có bê tông lót đá 1 x 2, dày 100mm, Mác M100 

Có tu sửa nhỏ 

Tỉnh Trà Vinh 
Ấp Xóm Trảng - Nguyệt Hóa - 
Châu Thành - Trà Vinh 
Cách biển 10 km 

 
2003 

-Móng và cột bê tông cốt thép. Tường gạch, mái 
tole,  
-Thép - gỗ -  bê tông cốt thép tùy theo cấu kiện 

 
Tu sửa năm 2017 

Tỉnh Bến tre 2000 -Mái Fibro xi măng, vì kèo gỗ không bị ảnh hưởng 
nhiều. Tường gạch 

Chưa tu sửa 

 

N G H I Ê N  C Ứ U  K H O A  H Ọ C
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3.3. Tỉnh Trà Vinh 
Tình hình khí hậu chung của tỉnh Trà Vinh là nắng nóng và mưa 

nhiều. Thời gian mưa trong năm kéo dài và cũng là một trong số 
các tỉnh chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn và môi trường biển, 
ngoài ra còn có các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lốc, 
thiên tai. Đối với công trình khảo sát đều có tuổi thọ từ 10 - 15 năm 
trở lên, có ghi nhận các hiện tượng mái tôn hỏng do rỉ sét, các cấu 
kiện cột bê tông cốt thép bị nứt vỡ ở chân cột (hình 3, a, b, c). Đây 
là các hư hỏng điển hình của các công trình chịu tác động của môi 
trường biển. Chiều rộng vết nứt thường trong khoảng 1 - 5 mm, 
chiều sâu từ 10 - 50mm.   

  
a) Chân cột bê tông cốt thép bị hư hỏng b) Cột bê tông cốt thép bị nứt vỡ 

  
c) Chi tiết hoa sắt bị rỉ sét d) Kết cấu nhà bị ảnh hưởng không nhiều 

Hình 3. Một số hình ảnh hiện trạng công trình tại Trà Vinh 

 
Hình 4.  Đập Láng Thé - Tỉnh Trà Vinh 
Tuy nhiên, các công trình xây dựng trong khoảng 10 năm trở 

lại đây chịu ít ảnh hưởng do xâm nhập mặn. Công trình đập ngăn 
mặn Láng Thé (Cống 10 cửa, hình 3) được xây dựng năm 2003 
(cách cửa biển 10km) đã phòng ngừa và giảm thiểu tác động của 
xâm nhập mặn đến các công trình hạ tầng cũng như đời sống 
người dân. Gần đây hệ thống nước máy đã được triển khai, nâng 
cao chất lượng nước và hạn chế sử dụng nước nhiễm mặn. Đa số 
diện tích không còn hiện tượng ngập lụt do triều cường, vì vậy qua 
khảo sát công trình, các kết cấu bê tông cốt thép bị ảnh hưởng 

không nhiều.  
Ngoài ra, hệ thống cây xanh quanh các khu vực ven biển đã 

làm giảm ảnh hưởng của môi trường biển đến các công trình xây 
dựng. Các kênh rạch ở quanh công trình đã góp phần rút nước 
nhanh, hạn chế hiện tượng ngập mặn. Bên cạnh đó là quá trình 
sơn sửa bề mặt giúp hạn chế quá trình ăn mòn cốt thép. Do đó, Trà 
Vinh đã giảm thiểu được các tác động do quá trình biến đổi khí 
hậu và xâm nhập mặn gây ra. Các tác động này được đánh giá là 
nhẹ hơn các tỉnh như Bạc Liệu, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang và 
một số tỉnh khác. 

3.4. Tỉnh Bến tre 
Bến Tre là tỉnh có trình trạng xâm nhập mặn khá mạnh do hệ 

thông kênh rạch dày đặc. Công trình khảo sát nằm ở vị trí cách 
biển khoảng 60 km, tuy nhiên các kênh rạch đều bị xâm nhập mặn. 
Bến tre có hệ thống các đập ngăn mặn chưa hoàn thiện như tỉnh 
Trà Vinh, vì vậy nước biển vẫn xâm nhập vào rất sâu trong đất liền.  

Có hai dạng công trình địa điểm khảo sát tại Bến Tre. Các công 
trình cũ đã hơn 20 năm tuổi, tuy nhiên do chưa cải tạo nên vẫn giữ 
nguyên hiện trạng với mái Fibro xi măng, vì kèo gỗ. Tuy nhiên các 
kết cấu và vật liệu này không bị ảnh hưởng đáng kể do xâm nhập 
mặn. Các kết cấu bê tông cốt thép do có vị trí xa biển, không tiếp 
xúc trực tiếp với nước mặn ở kênh rạch, do vậy không ghi nhận các 
hiện tượng ăn mòn đặc trưng như ở các tỉnh khác (hình 5.a,b). 
Ngoài ra còn những dãy nhà mới xây dựng một số năm thì không 
ghi nhận có ảnh hưởng nào rõ rệt do biến đối khí hậu (hình 5.d). 

  
a) Hiện trạng nhà sử dụng kết cấu mái 
bằng gỗ, lợp fibro xi măng 

b) Nhà mái tôn, ít hư hại, ăn mòn 

 

 

a) Ăn mòn nước biển tại kè kênh rạch 
b) Các công trình mới, không ghi nhận hư 
hại 

Hình 5. Hiện trạng các công trình khảo sát tại Bến Tre 

3.5. Tỉnh Kiên Giang 
Với đặc điểm mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm với 

lượng mưa lớn kèm theo chiều cường dẫn đến hiện tượng ngập lụt 
diễn ra một cách thường xuyên ở khu vực khảo sát tại Kiên Giang. 
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Tuy nhiên, những năm gần đây, nước biển không xâm nhập vào 
đất liền do các biện pháp ngăn chặn từ các cửa sông, kênh rạch. 
Các kênh lớn đều có đắp đê; các sông cái lớn đều có các đập ngăn 
mặn, do vậy khu vực trong đất liền không bị ảnh hưởng nhiều bởi 
hiện tượng nước biển dâng.  

 

a, b) Nhà ở không có các hỏng hóc, phá hủy nghiêm trọng 

 

 

c) Toàn cảnh dẫy nhà tập thể d) Một số vị trí hư hỏng nặng do tiếp xúc trực 
tiếp với nước mặn 

Hình 6. Hiện trạng các công trình tại tỉnh Kiên Giang 

Nước chiều cường thường rút nhanh trong khoảng 2 tiếng, do 
vậy mưa lớn nếu không kết hợp với chiều cường thì cũng không 
gây ra ngập úng. Nước sinh hoạt của người dân được cung cấp đầy 
đủ, không bị khan thiếu. Thiên tai hàng năm khá ít, chủ yếu là một 
số hiện tượng lốc xoáy ở khu vực U Minh thượng, gió bão gây tốc 
mái nhà, mái tôn chống nóng. Một số khu vực bị sạt nở ở tuyến U 
Minh. 

Các công trình khảo sát ở xã Tân Khánh Hòa, xây dựng năm 
2003, cách biển 26 km, không ghi nhận các ảnh hưởng của tác 
động môi trường biển. Công trình Thạch Đông - Mỹ Đức - Hà Tiên 
cách biển 3 km, xây dựng những năm khoảng 2000-2002, không bị 
ngập nước, môi trường biển không ảnh hưởng nhiều đến công 
trình. 

Công trình ở ấp Rạch Núi, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên. Cách biển 
300m, xây dựng năm 2012 - 2014 cũng không ghi nhận các ảnh 
hưởng rõ rệt của nước biển, xâm nhập mặn và môi trường biển 
đến chất lượng công trình (hình 6 a, b, c). Tuy nhiên, một số vị trí 
tiếp xúc trực tiếp với nước biển vẫn ghi nhận các hư hỏng nghiêm 
trọng do cốt thép bị ăn mòn gây ra.  

 

4. KẾT LUẬN 
Dựa trên đặc điểm và hiện trạng của các công trình khảo sát tại 

5 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhóm tác giả đưa ra một 
số kết luận sau: 

- Các công trình khảo sát đều có các hư hỏng và xuống cấp do 
tác động của môi trường biển. Đặc trưng nhất là hiện tượng ăn 
mòn cốt thép dẫn đến phá hủy kết cấu bê tông cốt thép và các kết 
cấu kim loại bị rỉ sét. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào nhiều tác 
nhân như: nước biển, khí hậu biển, nước nhiễm mặn, nguyên vật 
liệu nhiễm mặt…hoặc kết hợp nhiều yếu tố; 

- Các yếu tố tác động và mức độ ăn mòn phụ thuộc vào vị trí 
địa lý và hiệu quả của việc ngăn cản xâm nhập mặn. Tại các địa 
phương như Trà Vinh, Kiên Giang, Bến Tre, các hệ thống đập ngăn 
mặn có hiệu quả rõ rệt trong việc hạn chế xâm nhập mặn, từ đó 
giảm thiểu tác động của môi trường biển đến các công trình bê 
tông cốt thép. Hệ thống đê đập ngăn mặn và các hành lang cây 
xanh ven biển phát huy tốt vai trò ngăn chặn các tác nhân gây ăn 
mòn;  

- Các địa điểm khảo sát tại Bạc Liêu, Cà Mau ghi nhận công 
trình bê tông cốt thép bị tác động nghiêm trọng. Nước biển tác 
động trực tiếp đến kết cấu bê tông cốt thép, khí hậu biển tác động 
trực tiếp đến các hệ mái tôn, kết cấu thép, sắt trang trí. Tại Cà Mau, 
tác nhân ăn mòn còn xâm nhập từ nguyên liệu đầu vào như cát 
xây dựng, gây ăn mòn lâu dài và khó có phương án khắc phục; 

- Nhiều kết cấu bê tông cốt thép chưa đáp ứng yêu cầu theo 
tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 9346:2012) ảnh hưởng trực tiếp đến độ 
bền của công trình. Đặc biệt là mác bê tông thiết kế và chiều dày 
lớp bê tông bảo vệ cốt thép; 

- Việc sử dụng các biện pháp như sơn phủ, thảm lót cao su nền 
nhà cũng hạn chế đáng kể tác động môi trường biển đến độ bền 
của thép và bê tông cốt thép. Ngoài ra, có thể sử dụng xi măng 
bền sunfate hoặc phụ gia khoáng để nâng cao khả năng bền 
sunfate và khả năng chống thấm cho bê tông. Không thiết kế các 
chi tiết thành mỏng có cốt thép trong các công trình này. 
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