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Thách thức về năng suất trong phát triển
đô thị ở Việt Nam
> MR MARC FORNI *
Để duy trì tăng trưởng kinh tế dài hạn nhờ tăng năng suất, đồng thời giảm thiểu tình
trạng bất bình đẳng đáng kể giữa các vùng, Việt Nam phải sử dụng nguồn lực đất
đai, lao động và ngân sách hiệu quả hơn.

B

a lĩnh vực chính về cải cách thể chế được xác định
là chìa khóa để đạt được các mục tiêu cấp cao này
bao gồm: (1) nới lỏng rào cản đối với dịch chuyển lao
động; (2) cải thiện quy hoạch và quy định sử dụng
đất; (3) cải thiện tính đáp ứng trong phân bổ ngân sách đối
với nhu cầu của các khu vực đô thị đang tăng trưởng nhanh
chóng và có hiệu quả cao hơn.
I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH
CỦA VIỆT NAM
Hệ thống chính thức các thành phố và thị xã Việt Nam
bao gồm hai cấu phần chính: cơ cấu hành chính của chính
quyền đô thị và hệ thống phân loại đô thị. Phần ngoài của
hai cấu phần này đã tạo ra một tập hợp các không gian chưa
được xác định rõ ràng ở Việt Nam, được gọi là đô thị cấp hai
và đô thị loại vừa.
Hệ thống phân loại đô thị
Hệ thống phân loại đô thị Việt Nam là cấu phần nền tảng
của chính sách phát triển đô thị. Trong hệ thống phân cấp
này, sáu loại đô thị được phân loại theo cơ cấu và trình độ
phát triển kinh tế, dân số, mật độ dân số, và trình độ phát
triển cơ sở hạ tầng. Hệ thống này bao gồm hơn 800 “đô thị”
được phân loại thành 6 loại, từ đô thị loại đặc biệt (loại 0), bao
gồm Hà Nội và TP.HCM (cấp tỉnh), đến loại 5 bao gồm thị trấn
và phường.
Trưởng ban Điều phối, chuyên gia về Khả năng chống chịu đô thị
cho đô thị, đất đai và khả năng thích ứng với Việt Nam - WB

(*)
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Căn cứ vào hệ thống phân loại đô thị, Chính phủ thực
hiện phân bổ ngân sách cho các đô thị. Do đó, hệ thống này
ảnh hưởng đến quyết định của chính quyền địa phương và
cung cấp động lực mạnh mẽ để các đô thị nỗ lực dịch chuyển
lên phía trên nấc thang đô thị. Công thức sử dụng để quyết
định phân loại đô thị gán trọng số không cân xứng cho hạ
tầng đô thị 1. Cách tiếp cận này tạo ra động cơ quá mức khiến
các thành phố và thị xã đầu tư quá nhiều và không hiệu quả
vào hạ tầng và nhanh chóng chuyển đổi mục đích sử dụng
đất từ đất nông thôn sang đất đô thị (Coulhart, Quang và
Sharpe 2006).
Nhìn chung, định nghĩa đô thị được diễn giải hoặc tính
toán hơi khác nhau giữa các cấp chính quyền khác nhau.
Trong tổ chức hành chính Việt Nam, thuật ngữ khu vực đô thị
được sử dụng để chỉ hơn 800 đơn vị được xác định theo hệ
thống phân loại đô thị như mô tả trên đây. Theo hệ thống
này, đô thị bao gồm từ các đơn vị cấp tỉnh (loại 0) đến cấp
huyện (loại 1 và 2 và đa số của loại 3), đến cấp xã (một phần
của loại 3 và 4, và toàn bộ loại 5). Trên thực tế, một đô thị là
đơn vị hành chính cấp thấp hơn có thể thuộc một khu vực
nông thôn là đơn vị hành chính cấp cao hơn.
Hệ thống Quy hoạch Vùng
Việt Nam không có chính quyền cấp vùng. Cho mục đích
quy hoạch, quốc gia được chia thành 6 vùng kinh tế - xã hội:
(1) Trung du và Miền núi Bắc bộ; (2) Đồng bằng sông Hồng;
(3) Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung; (4) Tây Nguyên; (5)
Đông Nam bộ; và (6) ĐBSCL. Do tình trạng đặc biệt, Hà Nội và
TP.HCM được coi là các đơn vị quy hoạch riêng.

Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và Chiến lược Phát triển
kinh tế - xã hội được chuẩn bị cho quốc gia và từng tỉnh tương
ứng cho giai đoạn 5 năm và 10 năm, với tầm nhìn lần lượt là
15 - 20 năm. Kế hoạch và chiến lược này được rà soát và cập
nhật 5 năm một lần, và đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ chính
quyền trung ương quản lý tình trạng bất bình đẳng giữa các
vùng. Phân bổ ngân sách ngày càng hướng đến các vùng và
khu vực nghèo hơn, giúp giảm nhẹ chênh lệch về thu nhập
giữa các vùng, mặc dù hoạt động kinh tế ngày càng tập trung
về không gian tại Hà Nội và TP.HCM và khu vực bao quanh.
Khung pháp lý và quy định về đất đai và quy hoạch
Theo Hiến pháp Việt Nam, đất đai là nguồn tài nguyên
đặc biệt của quốc gia, có vai trò quan trọng đối với phát triển
đất nước. Điều 53 xác định đất đai là “tài sản công” thuộc “sở
hữu toàn dân” do Nhà nước “đại diện chủ sở hữu và thống
nhất quản lý”. Theo Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước quyết
định chính sách thu, chi tài chính về đất đai. Nhà nước cũng
chịu trách nhiệm điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất (mà
không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại) thông qua
chính sách thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Phát triển
của khung pháp lý và quy định về đất đai - đặc biệt là việc
thương mại hóa quyền sử dụng đất và công nhận việc định
giá đất đai và bất động sản theo thị trường - đã tạo ra một thị
trường bất động sản sôi động và nhu cầu đất đai tăng nhanh.
Theo hệ thống quy hoạch hiện tại của Việt Nam, có hai
loại quy hoạch với mục tiêu rõ ràng là điều tiết sử dụng đất
và phát triển không gian: (1) quy hoạch sử dụng đất theo
Luật Đất đai do Bộ TN&MT quản lý và (2) quy hoạch đô thị

theo Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng
quản lý.
Quy hoạch chung đô thị là việc tổ chức không gian và bố
trí công trình trên các khu vực chức năng khác nhau trong
một thành phố. Quy hoạch chung đô thị cũng bao gồm một
nội dung về sử dụng đất bằng cách quyết định địa điểm của
các mạng lưới giao thông theo quy hoạch và các nhóm sử
dụng đất khác nhau và bằng cách thiết lập các chỉ số chính
như dân số, hệ số sử dụng đất, chiều cao, và mật độ xây dựng
cho các khu vực khác nhau làm cơ sở để kiểm soát phát triển.
Hai loại quy hoạch này, do các cơ quan khác nhau làm đầu
mối xây dựng với các khung thời gian khác nhau, không phải
lúc nào cũng phù hợp với nhau.
II. ĐÔ THỊ HÓA KINH TẾ, KHÔNG GIAN VÀ DÂN SỐ
TẠI VIỆT NAM
Chuyển đổi cơ cấu ở Việt Nam từ năm 1986 đã thay đổi
sâu sắc môi trường kinh tế - xã hội quốc gia, bao gồm cả cảnh
quan đô thị, từ đó hình thành “nền kinh tế đô thị” mới nổi.
Đến năm 2016, khoảng 60% tổng số việc làm của cả nước
là trong các khu vực cấp 2 và cấp 3 (nghĩa là trong khu vực
công nghiệp và dịch vụ), đóng góp khoảng 85% GDP. Phát
hiện này cho thấy, Việt Nam có giai đoạn chuyển đổi cơ cấu
tốt hơn mức dự kiến nếu xét tỷ lệ đô thị hóa chính thức tương
đối thấp là 35% 2.
Nhìn chung, quá trình chuyển đổi cơ cấu được định hình
bởi các chính sách về không gian của Việt Nam trong 3 lĩnh
vực chính: (1) dịch chuyển lao động; (2) quy hoạch đô thị
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và sử dụng đất; (3) chính sách tài khóa và tài trợ. Các chính
sách không gian đã có thành công đáng kể trong việc tạo
điều kiện tăng trưởng kinh tế trên diện rộng với đặc trưng là
không có bất bình đẳng lớn giữa các vùng.
Hình thái đô thị hóa không gian 2 cấp
Khi quá trình đô thị hóa không gian của Việt Nam diễn tiến
qua nhiều thập kỷ, quá trình này đã định hình các cụm đô thị
lớn bao quanh Hà Nội và TP.HCM. Dựa trên dữ liệu ánh sáng
ban đêm 3 (NTL), đến năm 2017, tổng diện tích đất đô thị của
quốc gia đã lên tới 2,2% (hình 1), với tốc độ tăng trưởng kép
hàng năm là 17,7% trong giai đoạn 2012 - 2017. Tốc độ đô thị
hóa không gian như vậy là rất nhanh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hình 1. Tổng diện tích đất thuộc khu vực đô thị: Việt Nam,
1996-2017.
Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu Ngân hàng Thế
giới dựa trên phân tích của Thiết bị đo bức xạ thuộc Chương
trình Phòng thủ vệ tinh khí tượng (DMSP-OLS) và Thiết bị đo
bức xạ hồng ngoại có thể nhìn thấy (VIIRS) được tải xuống từ
https://ngdc.noaa.gov/eog/.
Từ năm 2012 - 2017, tăng trưởng không gian đô thị, được
đo bằng tăng trưởng NTL thuần, đã diễn ra nhanh chóng
tại Hà Nội - Vùng Đồng bằng sông Hồng và TP.HCM - vùng
Đông Nam bộ, cũng như dọc bờ biển Việt Nam. Ngược lại,
tăng trưởng NTL thuần ở vùng Tây Nguyên giảm đi, hàm ý
tình trạng thiếu tăng trưởng không gian đô thị. Trong khi đó,
vùng ĐBSCL có gia tăng chung về tăng trưởng không gian
đô thị, nhưng có chênh lệch đáng kể trong vùng. Những khu
vực của ĐBSCL có tăng trưởng không gian đô thị nhiều hơn
tập trung ở phía Bắc, gần TP.HCM; gần ven biển tới phía Đông
Nam của vùng; và dọc theo ranh giới về phía Tây Bắc của
vùng. Những phần khác của ĐBSCL chỉ thể hiện tăng trưởng
không gian rất chậm và rải rác.
Tăng trưởng không gian đô thị nhanh chóng ở các vùng
đô thị Hà Nội và TP.HCM chủ yếu diễn ra ở các đô thị cấp hai
- đặc biệt là các thị xã và thị trấn nhỏ ở ngoại vi của những
vùng này, một số ở các huyện nông thôn trước đây có mức độ
đô thị hóa rất thấp. Các quận/huyện mới nổi ở TP.HCM và các
tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, và Bình Dương
có tăng trưởng không gian mạnh nhất (mức tăng DN tuyệt
đối trên 12.000). Một số quận/huyện duyên hải, đặc biệt bao
quanh một số thành phố thuộc tỉnh, cũng có tăng trưởng
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mạnh về NTL thuần.
Trong khi đó, các khu vực rộng lớn bên ngoài hai vùng đô
thị lớn và trải rộng trên cả nước mới bắt đầu đô thị hóa ở cấp
độ thấp. Ngoài hai vùng đô thị lớn, nhiều quận/huyện trên cả
nước, bao gồm cả ĐBSCL và Tây Nguyên, hiện có tỷ lệ diện
tích đô thị từ 10 - 20%.
Một câu hỏi liên quan đến phát triển nở rộ của các quận/
huyện trong giai đoạn đầu đô thị hóa là liệu những quận/
huyện đó có tới được giai đoạn đô thị hóa tiếp theo hướng
tới nền kinh tế quần tụ hay không (nghĩa là tỷ lệ diện tích đô
thị cao hơn 20%, lên tới 50%). Nếu có, quá trình đô thị hóa ở
Việt Nam có thể khó quản lý hơn so với đô thị hóa trong các
thập kỷ trước, đặc biệt là tránh làm sụt giảm thêm hiệu quả
sử dụng đất và phát triển bền vững.
Trong tương lai, các vấn đề hiệu quả sẽ tiếp tục ảnh hưởng
đến đa số các quận/huyện đô thị hóa ở mức độ thấp. Nhiều
quận/huyện có mức tăng trưởng không gian mạnh nhất ở
các vùng đô thị lớn là các huyện nông thôn và quận/huyện
có tỷ lệ diện tích đô thị ở mức trung bình (20 - 50%). Những
quận/huyện có tăng trưởng cao về không gian này được
phát triển theo cách sử dụng rất nhiều đất. Tăng trưởng của
những quận/huyện này, cho đến nay, có tương quan mạnh
mẽ với tăng trưởng công nghiệp của các vùng đô thị lớn. Khi
mở rộng không gian hơn nữa (từ 20 - 50% lên tỷ lệ diện tích
đô thị 100%), lộ trình đô thị hóa trong tương lai của Việt Nam
cần được quản lý chặt chẽ và cần có chiến lược phát triển đô
thị bền vững bằng cách cân nhắc phân bổ hiệu quả nguồn
lực công và đầu tư hiệu quả hơn mức mà hệ thống phân loại
đô thị hiện tại có thể thực hiện.
Cuối cùng, do gia tăng dân số diễn ra chủ yếu ở một số
khu vực hạn chế của một số thành phố nhất định, có thể phát
sinh nhiều thách thức của đô thị trong cung cấp dịch vụ hạ
tầng và nhà ở. Ngoài ra, các khu vực nội đô cũ của năm thành
phố lớn nhất quốc gia có tăng trưởng không gian và dân số
dưới mức trung bình của quốc gia. Phát hiện này cho thấy
mật độ theo chiều đứng ở các quận nội đô này còn ở mức rất
thấp, đặt ra câu hỏi về hiệu quả sử dụng đất và phục hồi của
các quận nội đô. Các mô hình phát triển không gian và sử
dụng đất trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến sự bền vững của
quá trình chuyển đổi đô thị đang diễn ra ở Việt Nam, cũng
như khả năng duy trì mức giá hợp lý của dịch vụ đô thị.
III. CÁC THÁCH THỨC CHÍNH ĐỐI VỚI NĂNG SUẤT ĐÔ THỊ
Một trong những lợi ích chính của đô thị hóa là việc tập
trung người dân và hoạt động kinh tế có thể dẫn tới năng
suất cao hơn thông qua tính kinh tế nhờ tích tụ tích cực.
Tuy nhiên, đi ngược lại tính kinh tế nhờ tích tụ này, và có xu
hướng làm sụt giảm cả năng suất và an sinh, là ảnh hưởng
tiêu cực của tắc nghẽn, phát sinh từ áp lực mà dân số đô thị
gây ra đối với dịch vụ cơ bản, cơ sở hạ tầng, đất đai và nhà ở,
và môi trường.
Nút thắt về hạ tầng
Mặc dù có mức độ tập trung việc làm cao nhất ở hai vùng
đô thị lớn, mức độ kết nối hạ tầng và liên kết vùng hiện tại
chưa phản ánh được năng lực hoạt động kinh tế của các vùng

này. Ngoài ra, vùng đô thị Hà Nội còn thiếu tính kinh tế nhờ
tích tụ vì hoạt động công nghiệp trong thành phố và vùng
Đồng bằng sông Hồng có tính phân tán rộng về không gian
và nằm trong các khu công nghiệp nhỏ và rải rác trong vùng.
Đầu tư không đủ cho cả không gian đường bộ và các
phương án giao thông công cộng cũng như quản lý giao
thông kém cũng góp phần gây tắc nghẽn giao thông ngày
càng tăng ở Hà Nội và TP.HCM. Các thành phố Việt Nam phải
chịu đựng không khí kém chất lượng, thể hiện ở mức bụi siêu
mịn - đặc biệt là PM2.5 4 - vượt tiêu chuẩn an toàn về không
khí của Tổ chức Y tế thế giới. Do những hạn chế trong kết nối
với hệ thống thoát nước cũng như hạn chế trong năng lực xử
lý, 80% nước thải của Hà Nội bị xả trực tiếp ra sông.
Mô hình tăng trưởng của Việt Nam có độ lệch với hệ thống
đô thị Việt Nam
Có sự chênh lệch đáng kể giữa tăng trưởng dân số, kinh
tế, và không gian ở các khu vực khác nhau với cấp độ khác
nhau. Không giống như gia tăng dân số, chủ yếu tập trung
ở các thành phố lớn, tăng trưởng không gian đô thị diễn ra
phân tán hơn nhiều trên cả nước. Trong giai đoạn 2012 - 2017,
khoảng 40% tăng trưởng không gian đô thị diễn ra ở năm
thành phố lớn, thành phố thuộc tỉnh và thị xã. Các huyện
nông thôn, chiếm diện tích quốc gia lớn hơn, chiếm xấp xỉ
60% tăng trưởng còn lại. Ngược lại, mô hình đối lập lại diễn
ra với tăng trưởng dân số, với gần 60% tổng mức tăng trưởng
ở các thành phố và thị xã và 40% ở phần còn lại của quốc gia.
Cả Hà Nội và TP.HCM đều có tăng trưởng không gian đô
thị mạnh mẽ hơn ở vùng ngoại ô hoặc các quận/huyện lân
cận và gia tăng dân số mạnh mẽ hơn ở các quận/huyện liền
kề với khu vực nội đô cũ. Ngược lại, khu vực nội đô cũ có tăng
trưởng dân số và tăng trưởng không gian đều yếu. Mặc dù
mô hình tăng trưởng của Hà Nội tương tự với TP.HCM, nhiều
quận của Hà Nội mức tăng trưởng không gian đô thị thấp
hơn nhiều. Trong số các quận/huyện có tăng trưởng cao, các
quận/huyện có gia tăng dân số tăng cao nằm trong Hà Nội,
bao quanh bởi các quận/huyện có tăng trưởng cao về không
gian ở phía Đông Bắc Hà Nội.
Mặc dù việc làm ở vùng đô thị TP.HCM tập trung xung
quanh thành phố, thị trường việc làm Hà Nội phân tán hơn
về không gian, ảnh hưởng bất lợi đến hiệu quả lao động liên
quan đến tích tụ lao động của vùng. Phát hiện này cũng phù
hợp với mô hình phát triển không gian khác biệt của hai vùng
đô thị lớn, một lần nữa cho thấy lợi ích tích tụ yếu hơn ở vùng
Đồng bằng sông Hồng mặc dù có kết nối hạ tầng tốt hơn.
IV. TRỞ NGẠI THỂ CHẾ CHÍNH ĐẰNG SAU CÁC THÁCH
THỨC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
Chuyển dịch lao động
Nghiên cứu toàn diện cho thấy những hạn chế trong tiếp
cận dịch vụ công và phúc lợi xã hội, và thể chế hóa bởi hệ
thống đăng ký cư trú lâu đời, đã gây ra chi phí kinh tế - xã hội
đáng kể đối với người lao động nhập cư mà người dân và gia
đình có đăng ký thường trú được miễn.
Lao động nhập cư phải đối mặt với rào cản đáng kể trong
tiếp cận nhà ở có chất lượng và giá hợp lý, đặc biệt là nhà

thuê. Có thực tế được thừa nhận rộng rãi là còn có nhu cầu
đáng kể về nhà ở và nhà thuê trong các khu công nghiệp
(KCN) chưa được đáp ứng. Tình trạng thiếu hụt nhà ở có tác
động tiêu cực đáng kể đối với chất lượng điều kiện sống của
người di cư.
Tuy nhiên, những nỗ lực gần đây để thực hiện các quy
định và sáng kiến về nhà ở, vẫn chưa hiệu quả. Giá đất ở các
khu vực đô thị lớn tăng lên làm tổn hại khả năng tồn tại về tài
chính của các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp.
Hơn nữa, bất cập trong quy hoạch đất đai và phối hợp
chưa hiệu quả giữa quy hoạch của các ngành khác nhau của
Chính phủ (công nghiệp, đô thị và nhà ở) chưa khuyến khích
việc xây dựng nhà ở. Cuối cùng, các dự án nhà ở công cộng
phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu rõ ràng của người lao động
trong các KCN vì các dự án này thường ở các địa điểm bất lợi
và thiếu kết nối với các trung tâm sản xuất, hạn chế về dịch
vụ xã hội và cơ sở hạ tầng không đạt chuẩn.
Quy hoạch và sử dụng đất
Các khung pháp lý và quy định về quy hoạch đất đai và
không gian có tác động to lớn đối với cách thức ra quyết
định về chuyển đổi và phân bổ đất và cách thức mở rộng và
phát triển các khu vực đô thị.
Việc mở rộng nhanh chóng các khu vực đô thị bậc thấp
và khu vực nông thôn công nghiệp hóa và tình trạng chưa
tận dụng hết và hiệu quả còn thấp ở các trung tâm đô thị Hà
Nội và TP.HCM là kết quả trực tiếp của tình trạng thiếu quản
lý đất đai hiệu quả, quy hoạch không gian, và cơ chế phối
hợp để kiểm soát chuyển đổi đất quá mức, phát triển các
KCN, và cạnh tranh giữa các địa phương.
Do phát triển mật độ thấp và kết nối giao thông còn yếu
giữa các vùng, các trung tâm đô thị của Việt Nam là những
ốc đảo phân tán và chưa đóng vai trò khu vực đô thị tích hợp
về kinh tế và vật chất, và tất cả các yếu tố này đều cản trở
mạnh mẽ tính kinh tế nhờ tích tụ và liên kết vùng.
Quy hoạch không gian dưới hình thức quy hoạch sử dụng
đất và quy hoạch chung đô thị đã trở thành công cụ chủ yếu
để tối đa hóa giá trị cho chính quyền và các nhà phát triển tư
nhân và kích thích tăng trưởng kinh tế, chứ không phải công
cụ điều tiết các nhu cầu có tính cạnh tranh về quyền sử dụng
và phát triển đất để bảo vệ lợi ích công cộng.
Tăng trưởng không gian thiếu kiểm soát và thiếu phối hợp
xuất phát từ chuyển đổi đất nông thôn sang đô thị quá mức
Ở Việt Nam, có thể quan sát thấy hoạt động chuyển đổi
đất nông thôn sang đất đô thị hoặc đất nông nghiệp sang
phi nông nghiệp được thực hiện trên quy mô lớn trong
những thập kỷ gần đây, thể hiện ở tốc độ và mô hình mở
rộng đô thị. Việc phân bổ lại quyền sử dụng đất một cách
rộng rãi và định giá thấp mức giá bồi thường dẫn tới việc
nhiều nông dân mất đi sinh kế, và do vậy, vấn đề này ngày
càng gây tranh cãi.
Cơ chế chính để cấp đất thổ cư là thông qua hoạt động
phát triển khu đô thị mới do khu vực tư nhân thực hiện, và
Chính phủ tích cực tạo điều kiện thu hồi đất để chuyển đổi
đất nông nghiệp ở khu vực nông thôn cho mục đích sử dụng
đô thị. Cách tiếp cận này đã dẫn tới tình trạng phân tán không
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gian của các khu đô thị mới và kết nối yếu kém với cơ sở hạ
tầng quan trọng. Một hậu quả khác là việc tạo ra quá nhiều
nhà ở cao cấp, thể hiện bởi các thành phố “ma” ở Hà Nội hay
các đô thị “ngủ đông” tương tự ở thành phố mới Bình Dương.
Ngược lại, quỹ đất sẵn có cho nhà ở giá hợp lý lại rất hạn
chế hoặc không thể tiếp cận được, dù là nhà ở xã hội chính
thức, nhà ở thương mại giá hợp lý, dự án phân lô, hay nhà ở
tự xây dựng.
Chi phí cho đất chiếm tới 60% tổng chi phí của một đơn vị
nhà ở. Nhà ở tự xây dựng là nguồn cung nhà cho thuê quan
trọng đối với người di cư. Do đó, đảm bảo tiếp cận đất đai
cũng là một phương thức quan trọng để tăng nguồn cung
nhà cho thuê giá hợp lý cho người di cư.
Một đặc điểm chung khác của khu vực ngoại ô hoặc nông
thôn là các khu công nghiệp. Mặc dù các khu công nghiệp
góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế thành công
của Việt Nam, nhưng dấu chân không gian của các KCN và
tình trạng thiếu tích hợp với các khu vực xung quanh minh
họa khá rõ cho nhiều vấn đề có ảnh hưởng đến hiệu quả và
tính bền vững của không gian. Các quyết định thành lập các
KCN hoàn toàn dựa trên các chỉ thị hành chính thay vì đánh
giá khách quan về nhu cầu, dẫn tới tỷ lệ lấp đầy thấp ở nhiều
KCN. Theo báo cáo Việt Nam 2035 của Ngân hàng Thế giới,
việc xây dựng ồ ạt các KCN, tỷ lệ lấp đầy thấp có ảnh hưởng
mạnh mẽ về tài chính và dẫn tới phải đánh đổi trong phân
bổ nguồn lực (Ngân hàng Thế giới 2016). Tình trạng phân bổ
8
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không hợp lý như vậy dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra nếu không
có chính sách phù hợp.
Mô hình phát triển không gian thiếu kiểm soát và thiếu
phối hợp ở Việt Nam không chỉ cản trở tính kinh tế nhờ tích
tụ, mà còn góp phần gây ra tình trạng dễ bị tổn thương hơn
trước rủi ro khí hậu. Việt Nam được coi là một trong những
quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới trước tác động của
biến đổi khí hậu (Ngân hàng Thế giới và ADB 2018), với thiệt
hại kinh tế hàng năm do thiên tai ước tính gần 1,5% GDP của
quốc gia 5. Mở rộng đô thị mật độ thấp và công nghiệp hóa
nông thôn đang chiếm chỗ của các khu vực tự nhiên và đất
nông nghiệp, phá hủy môi trường sống tự nhiên và vùng đất
ngập nước, gây sức ép đối với hệ sinh thái và khiến nhiều
người dân và tài sản gặp rủi ro thiên tai. Một số hoạt động
phổ biến nhưng chưa được kiểm soát, như khai thác cát để
san lấp mặt bằng cho mở rộng đô thị và lấp kênh rạch và các
tuyến đường thủy khác, đã phá vỡ hệ sinh thái nước và làm
tăng nguy cơ lũ lụt và xói mòn.
Nhìn chung, công tác quy hoạch còn thiếu kiểm soát về
không gian và quy định phát triển. Kế hoạch sử dụng đất và
quy hoạch chung đô thị được xây dựng dựa trên các dự báo
định lượng chi tiết về nhu cầu sử dụng đất theo 20 nhóm sử
dụng đất, và nhu cầu này lại dựa trên một loạt các quy định
về diện tích đất tối thiểu theo đầu người do Chính phủ quy
định. Tuy nhiên, những quy định này thường không gắn với thị
trường bất động sản thực và nhu cầu kinh tế - xã hội của các

địa phương. Chưa có khuôn khổ rõ ràng hay cơ chế hiệu quả để
điều tiết không gian trong các quy hoạch, dẫn tới việc không
gian mở, đất nông nghiệp và các tài nguyên thiên nhiên khác
chưa được bảo vệ đầy đủ. Cũng không có công cụ hiệu quả để
giám sát và xử phạt hoạt động đô thị hóa và công nghiệp hóa
tự phát ở khu vực ngoại ô và nông thôn. Đặc biệt, việc chuyển
đổi đất ở vùng ven đô không được thực hiện theo cấu trúc quy
hoạch không gian rõ ràng. Do đó, mọi khu đất được phân loại
là nông nghiệp, dù ở cách xa khu vực đô thị tổng hợp, đều có
thể được chính quyền địa phương chuyển đổi và phát triển để
đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Theo cách này, chính quyền
địa phương có được diện tích đất phát triển tối đa được phép,
tạo nguồn thu đáng kể, thông qua thuế sử dụng đất một lần
hoặc thuế phát triển công nghiệp. Mặt khác, những người có
đất bị thu hồi hoặc chuyển đổi sẽ bị hạn chế quyền phát triển
trên đất ngay sau khi công bố quyết định chuyển đổi đất (và
thường rất lâu trước khi việc thu hồi đất thực sự diễn ra), do vậy
người bị thu hồi đất sẽ chịu tổn thất do bồi thường thấp hơn
giá thị trường.
Những vấn đề này bắt nguồn từ cơ cấu ưu đãi theo quy
định tại hệ thống phân loại đô thị, được thiết lập năm 2001
và sửa đổi năm 2009. Trong hệ thống phân cấp này, 6 loại
hình đô thị được xác định theo các mức độ khác nhau về hoạt
động kinh tế, phát triển vật chất, dân số, mật độ dân số, và
cung cấp hạ tầng, với việc sử dụng một tập hợp các chỉ số.
Các chỉ số này dựa trên tình huống lý tưởng hóa và không

phân biệt giữa vai trò, đặc điểm và tiềm năng phát triển của
các thành phố. Trên thực tế, các loại hình đô thị được xác định
theo hệ thống phân loại này không phù hợp với mô hình
tăng trưởng không gian, nhân khẩu, và kinh tế, là mô hình
phân tán nhiều hơn về không gian vì nhiều huyện nông thôn
lại có kết quả tốt hơn về kinh tế so với các quận nội thành.
Quan trọng hơn, hệ thống phân loại này là cơ sở để chính
phủ xác định các chức năng hành chính, cơ quan thuế, và
phân bổ ngân sách nhà nước cho các khu vực đô thị. Vì phân
loại đô thị có liên kết chặt chẽ với phân bổ ngân sách và thẩm
quyền về quản lý đất đai, các thành phố có động cơ để nhanh
chóng chuyển đổi đất nông nghiệp và mở rộng quá mức
ranh giới phát triển để được nâng loại đô thị, bất kể nhu cầu
thực tế và tiềm năng tăng trưởng của các đô thị. Tình trạng
này thường dẫn tới đô thị hóa giả tạo và các đô thị được thiết
kế quá mức cần thiết.
Thiếu tích hợp và phối hợp giữa các quy hoạch và địa
phương khác nhau
Theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Việt Nam có năm
cấp quy hoạch: quốc gia, vùng, tỉnh/thành phố, phân khu
(khu vực trong thành phố), và dự án. Kế hoạch kinh tế xã
hội bao gồm các văn bản chính thiết lập chiến lược và định
hướng phát triển chính ở cấp quốc gia, vùng, và tỉnh/thành
phố. Tiếp theo là các quy hoạch không gian: kế hoạch sử
dụng đất, quy hoạch chung, và quy hoạch ngành ở cấp vùng,
tỉnh/thành phố và cấp huyện/phân khu.
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Hệ thống quy hoạch ở Việt Nam rất phức tạp về thể chế,
chưa có cơ chế hiệu quả để phối hợp giữa các tỉnh hoặc giữa
các thành phố/quận huyện, dẫn tới cạnh tranh quá mức về
nguồn lực và trùng lặp về hạ tầng như cảng biển, cảng hàng
không, và khu công nghiệp.
Luật Quy hoạch (21/2017/QH14) được thông qua vào
tháng 11/2017 và có hiệu lực vào tháng 01/2019 nhằm cải
thiện hiệu quả và chất lượng của hệ thống quy hoạch. Luật
mới nỗ lực thống nhất các quy định ở cấp quốc gia và đảm
bảo có được phối hợp tốt hơn giữa các loại quy hoạch hiện
có, bao gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch
chung, và quy hoạch ngành. Những quy hoạch, kế hoạch này
đã trở nên hạn chế trong việc quản lý một cách hiệu lực và
hiệu quả các tài sản quốc gia như tài nguyên đất đai và đáp
ứng với quá trình chuyển đổi kinh tế - xã hội của quốc gia.
Theo Luật Quy hoạch mới, hệ thống quy hoạch quốc gia
có năm cấp: quốc gia, vùng, tỉnh, đơn vị hành chính - kinh
tế đặc biệt, và khu vực đô thị và nông thôn. Các quy hoạch
quốc gia được chia thành 4 nhóm: quy hoạch tổng thể quốc
gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng
đất quốc gia, và quy hoạch ngành quốc gia. Một thay đổi
đáng chú ý là ở cấp tỉnh chỉ có một quy hoạch tích hợp các kế
hoạch trước đây được lập riêng bao gồm kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung và
quy hoạch ngành.
Luật Quy hoạch mới là một bước tiến hết sức quan trọng
để định hình lại các chính sách nhằm hình thành một cách
tiếp cận chiến lược và tích hợp hơn khi lập quy hoạch. Tuy
nhiên, có lo ngại rằng, mặc dù việc soạn thảo luật mới và sửa
đổi 48 luật khác liên quan đến quy hoạch được ưu tiên thực
hiện, chưa có đủ kiến thức về cách thức hoạt động của luật
này trên thực tế. Lo ngại này cũng đặt ra các vấn đề năng lực
và thể chế. Ngoài các yêu cầu và quy trình kỹ thuật sẽ cần có
một giai đoạn chuyển đổi, cách tư duy của các cấp lãnh đạo
trong các cấp chính quyền khác nhau vẫn là thách thức lớn
sau nhiều thập kỷ thực hiện kế hoạch tập trung. Trong giai
đoạn đầu triển khai này, vẫn xuất hiện các câu hỏi kỹ thuật ở
cấp trung ương và địa phương về ảnh hưởng của Luật Quy
hoạch mới đối với thực tiễn và sản phẩm quy hoạch, đặc biệt
trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, và cụ thể hơn là đối với các
thành phố trực thuộc trung ương.
Một vấn đề khác là thiếu sự phối hợp giữa các địa phương,
đặc biệt là trong nội bộ các khu vực đô thị và vùng đô thị lớn.
Mặc dù một vùng không thuộc 4 cấp trong hệ thống hành
chính của chính quyền, đã có những nỗ lực để công nhận và
thúc đẩy phối hợp vùng, như xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và quy hoạch giao thông cho 4 vùng kinh
tế trọng điểm: Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ và ĐBSCL. Mặc dù
thực tế là có văn bản pháp quy về việc thành lập Ban chỉ đạo
và các cơ quan điều phối cho các vùng kinh tế trọng điểm,
những Ủy ban này lại không có nguồn lực tài chính, nhân
lực và thẩm quyền chính trị đáng kể cần thiết để thực hiện
hiệu quả việc phát triển toàn vùng. Trong mỗi vùng, các
tỉnh, thành phố, và quận/huyện thường không tuân thủ quy
hoạch và định hướng ở cấp vùng và vẫn cạnh tranh để thu
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hút đầu tư và hạ tầng. Chẳng hạn, đến năm 2030, Việt Nam
sẽ có 23 sân bay (13 sân bay nội địa và 10 sân bay quốc tế)
không cân xứng với nhu cầu của quốc gia. Một số cảng hàng
không và cảng biển được vận hành với một phần công suất
thiết kế. Ngoài ra, kết nối giữa những trung tâm giao thông
này và hệ thống đường bộ còn khá yếu.
V. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
Những phát hiện trên đây khuyến nghị thiết kế lại đáng
kể các chiến lược kinh tế không gian của quốc gia để tạo ra
liên kết không gian và công nghiệp phong phú hơn nhằm
tận dụng tốt nhất tiềm năng của tính kinh tế nhờ tích tụ và
để xử lý ảnh hưởng ngày càng tăng của tắc nghẽn do áp lực
dân số đô thị đối với các dịch vụ cơ bản, hạ tầng, đất đai, nhà
ở, và môi trường.
Để đảo ngược tình hình này, cần thay đổi chính sách, quy
định, và quy trình cơ bản liên quan đến chuyển đổi đất, phân
bổ đất, và quy hoạch không gian.
Giảm chi phí kinh tế - xã hội đối với người di cư phát sinh từ
hệ thống đăng ký cư trú.
Nếu người di cư có thể đăng ký thường trú một cách hiệu
quả, kịp thời, và với chi phí thấp, rào cản họ gặp phải khi sử
dụng dịch vụ công sẽ được giảm nhẹ.
Tăng cường cơ chế kiểm soát chuyển đổi đất từ nông thôn
sang đô thị.
Cần đánh giá kỹ lưỡng hơn hoạt động của khu vực tư
nhân và thương mại như các khu đô thị mới và các khu công
nghiệp vì lợi ích công cộng. Cần tiến hành đánh giá tác động
xã hội và tham vấn cộng đồng thận trọng hơn để xác định
mục đích công cộng của các dự án trước khi phê duyệt.
Ban hành quy định về các khu vực phát triển trong kế hoạch
sử dụng đất và kiểm soát phát triển chặt chẽ hơn đối với các khu
vực nông thôn và ven đô trong quy hoạch chung. Cần bảo đảm
thực hiện quy trình đền bù và tái định cư công bằng. Cần thực
thi quy định về cung cấp nhà ở xã hội trong phạm vi dự án phát
triển nhà ở thương mại tại các Khu đô thị mới theo Nghị định
188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 6.
Có chỉ đạo và điều phối rõ ràng ở cấp quốc gia cho công
tác quy hoạch, phát triển và giám sát các KCN.
Cải cách hệ thống phân loại đô thị để có giám sát theo
định hướng hành động và thực tiễn hơn, tập trung vào kết
quả và tăng trưởng năng động thay vì đầu vào và quy mô
tĩnh như hiện tại.
Áp dụng cơ chế tái phát triển nội đô.
Áp dụng cơ chế để tăng mật độ và tái phát triển trung
tâm thành phố. Việc thực hiện như vậy không chỉ giải phóng
các khu đất có vị trí tốt để sử dụng với mật độ cao hơn nhằm
đáp ứng các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn, mà còn
giảm nhu cầu và khuyến khích mở rộng đô thị về vật chất.
Các thành phố cũng cần ưu tiên phát triển giao thông công
cộng, cũng như tổ chức lại và tăng cường sử dụng đất dọc
theo các hành lang giao thông công cộng.
Xây dựng hướng dẫn chi tiết để làm rõ quy trình thực hiện
góp quyền sử dụng đất. Thực hiện cải cách thuế tài sản.
Cải thiện cơ chế dựa trên thị trường để định giá và phân bổ đất.

Phương pháp định giá đất của Việt Nam cần phù hợp với
chuẩn mực quốc tế, tăng tính minh bạch của việc định giá
đất, tăng cường vai trò của thẩm định giá viên độc lập trong
các hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh. Áp dụng cơ chế
minh bạch để phân bổ đất thông qua đấu giá hoặc đấu thầu
cạnh tranh và tăng cường kiểm soát và giám sát công khai
các hoạt động phân bổ đất không tuân thủ quy định.
Tập trung vào quy hoạch không gian tích hợp và áp dụng
các cơ chế phối hợp giữa các chính quyền địa phương.
Tăng cường kiểm soát phát triển thông qua các quy
định phân khu. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 có quy
định về quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000), là một
quy hoạch không gian trung gian giữa quy hoạch chung và
quy hoạch chi tiết (1/500). Quy hoạch phân khu nhằm tăng
cường kiểm soát phát triển của chính quyền địa phương và
hướng dẫn xây dựng đồ án quy hoạch chi tiết cho từng dự án
(như quy định về sử dụng đất, chiều cao công trình, mật độ
xây dựng, hệ số sử dụng đất, vị trí các công trình hạ tầng và
thiết kế đô thị) cho các khu vực nhất định trong thành phố.
Tuy nhiên, trên thực tế, chính quyền địa phương còn thiếu
năng lực và nguồn lực để lập quy hoạch phân khu, và các quy
hoạch này chủ yếu được thông qua cho mục đích thu hút nhà
đầu tư và lợi ích cá nhân.
Tìm hiểu cơ chế phối hợp trong vùng và trên toàn
vùng đô thị lớn. Tình trạng thiếu phối hợp giữa các địa
phương ở các khu vực đô thị và vùng đô thị lớn của Việt Nam
dẫn tới sự cần thiết phải tìm hiểu các cơ chế khác nhau để
phối hợp trong vùng và trên toàn vùng đô thị lớn. Cơ chế như
vậy sẽ giúp hỗ trợ tính kinh tế nhờ tích tụ và nâng cao hiệu

quả đầu tư hạ tầng và cung cấp dịch vụ công. Có thể tìm hiểu
các cơ chế tài trợ khác để tạo điều kiện cho hợp tác liên tỉnh
và liên vùng, như cung cấp tài trợ đối ứng đặc biệt để phát
triển hạ tầng của vùng.v
1
Để đủ điều kiện được phân loại thành một trong sáu loại đô thị, các thành
phố và thị xã phải đạt tối thiểu 70 điểm/tối đa 100 điểm dựa trên các tiêu chí sau:
cơ sở hạ tầng đô thị (tối đa 55 điểm); chức năng đô thị (tối đa 15 điểm); quy mô dân
số đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (tối đa 10 điểm cho mỗi tiêu chí); và mật độ
dân số đô thị và lao động phi nông nghiệp (tối đa 5 điểm cho mỗi tiêu chí).
2
Có ý kiến cho rằng số liệu thống kê chính thức của Việt Nam chưa thể hiện
đầy đủ mức độ đô thị hóa thực tế của quốc gia (OECD 2018). Vấn đề đo lường chưa
chính xác mức độ đô thị hóa chính thức của Việt Nam được thảo luận trong chương
2 (cụ thể tại hộp 2.1).
3
Dữ liệu ánh sáng ban đêm (NTL) do vệ tinh thu thập đo lường cường độ ánh
sáng vào ban đêm trong một khu vực không gian nhất định.
4
PM2.5 là hạt bụi có đường kính 2,5 micron trở xuống.
5
Văn phòng Liên hợp quốc về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (UNDRR),
PreventionWeb, https://www.preventionweb.net/countries.
6
Theo Điều 6 Nghị định 188/2013/NĐ-CP, việc bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội
trong dự án phát triển nhà ở thương mại tại các Khu đô thị mới tại các đô thị từ loại
3 trở lên có thể được thực hiện như sau: Thứ nhất, nếu dự án phát triển nhà ở thương
mại hoặc Khu Đô thị Mới có quy mô sử dụng đất trên 10 ha, phải dành 20% tổng diện
tích đất ở hoặc tổng diện tích mặt bằng để xây dựng nhà ở xã hội. Nếu nhà đầu tư
không muốn phát triển nhà ở xã hội, 20% tổng diện tích đất ở sẽ được chuyển giao
cho Ủy ban Nhân dân. Thứ hai, trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại hoặc
Khu Đô thị Mới có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha, chủ đầu tư được lựa chọn hình thức
chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% đất theo khung giá đất,
hoặc nộp số tiền tương đương để Ủy ban Nhân dân xây dựng quỹ nhà ở xã hội.
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Xây dựng và phát triển đô thị thông minh Góc nhìn từ thiết chế xã hội và văn hóa đô
thị tại Việt Nam
Construction and development of smart city - Perspective from urban social and culture
institutions in Vietnam

> TS.KTS NGUYỄN TẤT THẮNG*
TÓM TẮT
Có lẽ chưa bao giờ như trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam là
một quốc gia có tốc độ đô thị hóa cao, đang kỳ vọng và mong muốn
trong việc lựa chọn xây dựng, phát triển và tái thiết các đô thị theo
nhiều xu hướng khác nhau, như: đô thị xanh, đô thị sinh thái, đô thị
bền vững, đô thị thông minh, đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu…
trên cơ sở có sự tham gia và hỗ trợ của các công nghệ và kỹ thuật
số - Trong khi kiến trúc thượng tầng gồm nền tảng chính trị - xã hội
từ thể chế, thiết chế trong quản lý, quản trị đi cùng với các cơ chế,
chính sách, các quy định pháp luật, các cơ sở dữ liệu còn chưa đồng
bộ, thiếu và yếu. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng cơ sở kỹ thuật
thiếu tính đồng bộ, thiếu tính kết nối và chia sẻ… Điều đó muốn nhấn
mạnh, việc xây dựng và phát triển các đô thị theo hướng thông
minh, không chỉ thuần túy áp dụng kinh nghiệm của các quốc gia
trên thế giới, mà cần tìm ra những rào cản, hạn chế - Để từ đó, xác
định chiến lược, giải pháp và bước đi phù hợp, nhằm giải quyết thỏa
đáng giữa hiện đại hóa đi đôi với phát triển bền vững, thỏa mãn
đồng thời và cân bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội - môi trường.
Trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc hoàn thiện đồng thời giữa thiết
chế chính trị, văn hóa và các vấn đề thuộc về xã hội học đô thị.

(*)
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ABSTRACT
Perhaps never before as now, Vietnam, a country with a high
rate of urbanization, is expecting and wishing to choose to build,
develop, and rebuild urban areas in accordance with many different
trends such as: Green cities, Ecological cities, Sustainable cities,
Smart cities, Climate change responsive cities... on the basis of
participative and supportive technologies and digital - While the
superstructure, which includes the political and social foundation
from regulations, management and governance institutions, as well
as mechanisms, policies, legal laws, and databases, are still lacking,
weak and inconsistent. Along with that is the lack of synchronous
technical infrastructure system, lack of connectivity and sharing…
That emphasizes that, in order to construct and develope smart
cities, it is necessary not only to utilize the experience of other
countries throughout the world, but also to identify the barriers
and restrictions. Identifying appropriate strategies, solutions, and
measures to satisfactorily deal with modernization in conjunction
with sustainable development, while simultaneously fulfilling and
balancing socioeconomic development – environment. In which
significant emphasis is placed on the concurrent completion of
political and cultural institutions, as well as issues of urban sociology.
Keywords: Smart urban; Smart city; Social institutions;
Urban sociology.

1. KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
THÔNG MINH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
Có thể thấy, trên thế giới, có khá nhiều quan điểm khác
nhau về đô thị thông minh (ĐTTM). Nhưng tựu trung lại,
đều hướng tới việc sử dụng các công nghệ và kỹ thuật số,
nhằm trợ giúp mọi sự vận hành của mỗi đô thị theo hướng
thông minh trong việc kết nối, sử dụng các tiện ích và dịch
vụ đô thị một cách tiện lợi, an toàn và chính xác nhất, trên
cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu của chính quyền đô thị
và của từng cư dân đô thị, có liên quan nhiều góc độ đến
thiết chế xã hội, văn hóa và xã hội học đô thị (Hình 1).
Tại Trung Quốc:
Trung Quốc đang đầu tư ồ ạt vào quá trình chuyển đổi
kỹ thuật số của các thành phố. Với cách tiếp cận từ trên
xuống của quốc gia đối với phát triển đô thị, quốc gia này
đã có thể tập hợp các ngành công nghiệp và nguồn lực
của mình một cách hiệu quả để hỗ trợ mục tiêu quốc gia
về phát triển thành phố thông minh (TPTM). Bằng cách sử
dụng quan hệ đối tác công tư và thúc đẩy đổi mới công
nghệ có mục tiêu, Trung Quốc đã phát triển cơ sở hạ tầng
TPTM, đã được áp dụng cho nhiều đô thị lớn và các ngành
liên quan.
Những đổi mới trong công nghệ blockchain (chuỗi
khối), trí tuệ nhân tạo (AI), máy học, 5G và các phương tiện
năng lượng mới trong nhiều thập kỷ qua, vốn dĩ đã biến
nhiều vùng của Trung Quốc thành các TPTM. Những điều
này phần lớn có thể thực hiện được, thông qua các sáng
kiến do nhà nước dẫn đầu trong đổi mới công nghệ cũng
như sự tham gia của các doanh nghiệp công - tư. Thượng

Hải, Hàng Châu, Thâm Quyến và Bắc Kinh là một trong
những thành phố sớm nhất bắt đầu quá trình chuyển đổi
và tiến độ của họ hiện cung cấp kế hoạch chi tiết về cơ
sở hạ tầng TPTM cho nhiều thành phố cấp thấp hơn của
Trung Quốc.
Không giống như các TPTM kiểu phương Tây, thường
có cách tiếp cận từ dưới lên trong quá trình phát triển và
triển khai, các TPTM của Trung Quốc chủ yếu hướng từ
trên xuống, với chính quyền trung ương đóng vai trò quan
trọng trong việc phát triển và triển khai các TPTM của họ.
Những gã khổng lồ công nghệ trong nước của Trung Quốc
cũng là những tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc
thúc đẩy hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thành phố và các công
ty như Alibaba, Tencent, Didi Chuxing, Baidu và Huawei,
đã bắt đầu triển khai các công nghệ của họ để hướng tới
mục tiêu quốc gia của Trung Quốc là phát triển các TPTM.
Năm 2011, kế hoạch 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc
đã công bố ý định phát triển “các thành phố kỹ thuật số”.
Trong kế hoạch này, Bắc Kinh đã tìm cách đẩy nhanh việc
xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) thế
hệ mới, mạng thông tin di động, cơ sở hạ tầng internet,
mạng truyền hình kỹ thuật số và truyền hình, các phương
tiện thông tin vệ tinh, và một mạng truyền dẫn đường trục
quốc gia tốc độ cực cao, dung lượng lớn và thông minh
cao. Chính phủ muốn xây dựng kết nối băng thông rộng
khắp các khu vực thành thị và nông thôn để tăng cường
kết nối giữa các khu vực. Cơ sở hạ tầng này, hiện đóng vai
trò là nền tảng cho các TPTM của Trung Quốc. TPTM là các
khu vực đô thị thu thập một lượng lớn dữ liệu và sử dụng
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Hình 1: Định nghĩa thành phố thông minh theo các nhà nghiên cứu trên toàn cầu. Nguồn: [1].
nó để cải thiện hoạt động của thành phố. Các nhà phát
triển có thể tạo các ứng dụng công nghệ dựa trên cơ sở
hạ tầng truyền thông quan trọng của thành phố, sau đó
chuyển đổi dữ liệu thành thông tin chi tiết và thông tin chi
tiết thành các công cụ. Đến lượt mình, những ứng dụng
này đóng vai trò như một hình thức hợp tác công tư, tạo
cơ hội cho chính phủ, công ty và công chúng. Ví dụ, trong
trường hợp phương tiện công cộng, người đi xe buýt có
thể sử dụng ứng dụng giám sát giao thông với thời gian
thực để tìm ra thời điểm tối ưu để đi lại với lượng giao
thông ít hơn, đồng thời giảm bớt sự căng thẳng cho hệ
thống giao thông công cộng.
Trong các kế hoạch 5 năm tiếp theo, tầm nhìn của Bắc
Kinh đã thu hẹp vào phát triển TPTM. Các nhà hoạch định
chính sách đã chuyển hướng các nguồn lực đáng kể theo
hướng tăng cường đổi mới công nghệ và quan hệ đối tác
công tư đằng sau các TPTM, bao gồm sự phát triển của
5G, AI, phương tiện năng lượng mới, điện toán đám mây,
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công nghệ blockchain và Internet vạn vật (IoT). Tất cả đều
phục vụ một chức năng quan trọng trong cơ sở hạ tầng
của nhiều khu vực đô thị của Trung Quốc. Chỉ riêng vào
đầu năm 2020, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của
Trung Quốc đã ký kế hoạch tài chính trị giá 1,4 nghìn tỷ
USD để hỗ trợ đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực này.
Nguồn: [2].
Tại Ấn Độ :
“Sứ mệnh thành phố thông minh’’ là một dự án mang
tính cách mạng do Chính phủ Ấn Độ khởi xướng vào năm
2015, nhằm biến đổi cảnh quan đô thị của đất nước. Mục
tiêu chính của chính phủ là chuyển đổi tất cả các thành
phố của Ấn Độ thành TPTM, bằng cách tận dụng các công
nghệ và thúc đẩy phát triển khu vực địa phương. Chính
phủ có kế hoạch tái phát triển các khu vực hiện có, tạo sinh
kế cho người dân địa phương và phát triển các khu vực
mới (ví dụ : khu vực đồng xanh), để đáp ứng cho dân số
đô thị ngày càng tăng. Việc triển khai các giải pháp thông

Hình 3: Xây dựng kiến trúc thượng tầng và hạ tầng cơ sở
theo hướng minh bạch, văn minh và thông minh

Hình 2: Các yếu tố chính để xác định thành phố thông minh.
Nguồn: [3]

Hình 4: Xây dựng, quản lý, khai thác và chia sẻ các nguồn dữ
liệu, đảm bảo lợi ích quốc gia, quyền lợi và nghĩa vụ của cư
dân đô thị.

minh ở các thành phố sẽ đòi hỏi việc triển khai công nghệ,
thông tin và dữ liệu để tăng cường cơ sở hạ tầng và cải
thiện dịch vụ. Sự phát triển toàn diện như vậy sẽ nâng cao
chất lượng cuộc sống, tạo việc làm và nâng cao thu nhập
cho người dân địa phương. Ấn Độ đã chọn 100 thành phố
để phát triển thành phố theo vùng và toàn thành phố từ
năm 2019 đến năm 2023. (Hình 2).
Các khu vực đô thị dự kiến sẽ chứa 40% dân số Ấn Độ
và đóng góp 75% vào GDP của Ấn Độ vào năm 2030. Tại Ấn
Độ, sứ mệnh TPTM là một sáng kiến về quy hoạch thành
phố và đô thị. Chính phủ thông qua các chương trình khác
nhau, đang thử nghiệm các sản phẩm và sáng kiến mới
để triển khai hiệu quả TPTM. Các sáng kiến như diễn đàn
TPTM, thu thập thông tin chi tiết hợp tác từ tất cả các lĩnh
vực liên quan để lập kế hoạch và thực hiện dự án hiệu quả.
Ngoài ra, các công ty tư nhân đang hợp tác với các thành
phố để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới nhằm đáp
ứng nhu cầu của địa phương. Nhằm tạo nên một TPTM,
gói gọn những bài học từ sứ mệnh TPTM, để phác thảo
CÁI GÌ?, TẠI SAO? và CÁCH NÀO? của một TPTM. Nó được
cấu trúc như một cuốn sổ làm việc với các nhiệm vụ trong
mỗi phần để giúp các thành phố lập biểu đồ hành trình
TPTM của riêng họ. Cuốn sách minh họa cách một TPTM
là một thành phố hoạt động vì người dân. Đây không phải
là trạng thái cuối cùng cao nhất của một thành phố và nó
không nằm ở đỉnh của kim tự tháp nhu cầu của một thành

phố - từ cơ bản đến sáng tạo. Thông minh làm cho một
thành phố có khả năng và nhanh nhẹn hơn để chuyển từ
cấp độ này sang cấp độ tiếp theo, được hướng dẫn bởi các
nguyên tắc tận dụng tối đa nguồn lực hạn chế, đưa mọi
người cùng tham gia, nhanh chóng thích ứng với những
thay đổi, kiên cường đối mặt với những căng thẳng hoặc
cú sốc ở mỗi giai đoạn, và sử dụng công nghệ một cách
cẩn thận ở mọi bước để đạt được quy mô và tốc độ.
Tại Malaysia:
Malaysia đã thiết lập khung quy định TPTM Malaysia
(MSCF), là một khuôn khổ cấp quốc gia, đóng vai trò
hướng dẫn và tham chiếu cho chính quyền địa phương
với tư cách là người quản lý thành phố, chính quyền tiểu
bang, các bộ và ban ngành liên bang, các doanh nghiệp
trong ngành, viện sĩ và các bên liên quan khác trong việc
lập kế hoạch và phát triển các TPTM trong Malaysia toàn
diện và phù hợp với diễn biến hiện tại. Tài liệu bao gồm
định nghĩa TPTM trong bối cảnh của Malaysia, 7 thành
phần chính của TPTM, gồm : Nền kinh tế thông minh,
Cuộc sống thông minh, Môi trường thông minh, Con
người thông minh, Chính phủ thông minh, Di động thông
minh và Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số thông minh. Các định
hướng chính sách và phác thảo các chiến lược và sáng
kiến đề xuất cho từng thành phần, có thể tham khảo cho
những người quan tâm đến việc thực hiện các sáng kiến
TPTM ở Malaysia. Nguồn : [4].
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MSCF được phát triển có tính đến tầm quan trọng của
việc triển khai và phát triển TPTM ở Malaysia. Chính phủ
Malaysia tin rằng TPTM là cách tiếp cận trong tương lai
để quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị, có thể cung
cấp các giải pháp cho các thách thức đô thị như cung cấp
dịch vụ đô thị kém hiệu quả, ô nhiễm môi trường và tắc
nghẽn giao thông, do đó cải thiện chất lượng cuộc sống
của người dân đô thị. MSCF cũng được thành lập để đáp
ứng các chương trình nghị sự quốc gia và toàn cầu, đặc
biệt là hướng tới việc đạt được các mục tiêu phát triển bền
vững (SDGs) và để đảm bảo rằng Malaysia luôn theo kịp
các xu hướng phát triển đô thị toàn cầu.
Trong bối cảnh của Malaysia, TPTM được định nghĩa là
thành phố sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ và
tiến bộ đổi mới để giải quyết các vấn đề đô thị, bao gồm
nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế, phát triển môi trường bền vững, an toàn và khuyến
khích các thực hành quản lý đô thị hiệu quả. TPTM Malaysia
nhằm giải quyết các vấn đề về thách thức đô thị, hướng tới
đạt được ba trụ cột chính là kinh tế cạnh tranh, môi trường
bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG
MINH, GÓC NHÌN TỪ THIẾT CHẾ XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA
ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM
Đô thị là một thực thể sống động, được kiến tạo và kết
nối thông qua môi trường tự nhiên, môi trường xã hội,
môi trường nhân tạo... Tổng hòa của các mối quan hệ đó
thường được biểu hiện qua các thiết chế xã hội và văn hóa
xã hội, ứng với mọi hoạt động và hành vi của con người.
Một đô thị, một thành phố... được coi là đáng sống,
là chất lượng tốt... nếu tất thảy các môi trường đó đều
trong lành, an toàn, thân thiện, tiện nghi, thông minh,
minh bạch... đối với cư dân và du khách. Không những
vậy, chúng luôn cần được hoàn thiện hơn, chất lượng hơn
trong quá trình phát triển, thông qua các cơ chế Quản lý Pháp chế, các kiến tạo về tiện ích và tiện nghi và ý thức văn
hóa lẫn hành vi của cư dân đô thị.
Hầu hết, các đô thị ở Việt Nam đang đứng trước các
vấn đề lớn mới nảy sinh mang tính toàn cầu, như hội nhập,
cạnh tranh đô thị, yêu cầu về phát triển bền vững gắn với
tăng trưởng xanh. Tại các đô thị lớn, tình trạng ùn tắc giao
thông đang trở nên phổ biến, việc quản lý các lĩnh vực hạ
tầng đô thị như cấp, thoát nước, thu gom xử lý rác thải và
nước thải… còn lạc hậu và gặp nhiều khó khăn; các dịch
vụ công cộng như y tế, giáo dục, văn hóa… đều quá tải; ô
nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự; mất an toàn, dịch
vụ về các thủ tục hành chính rườm rà và nhiều rào cản đã
làm cản trở sự phát triển kinh tế. Để giải quyết các vấn đề
trên, nhu cầu phải thay đổi cách thức quản lý, quản trị phát
triển đô thị đang đặt ra hết sức cấp bách. Đây chính là cơ
hội cho sự hình thành các đô thị thông minh (ĐTTM) trong
bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra khá mạnh mẽ tại Việt Nam.
Theo đó, ĐTTM là đô thị sử dụng công nghệ thông tin
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(CNTT) và truyền thông (ICT - Information Communication
Technology) cùng mạng lưới thiết bị kết nối qua internet
(Internet of Things - IoT) để làm nền tảng xây dựng đô thị
đáng sống với quy hoạch bền vững, quản lý đô thị hiệu quả,
minh bạch và có tính cạnh tranh đô thị cao về mọi mặt, kết
nối và chia sẻ với các đô thị lân cận… ĐTTM sẽ mang các
đặc điểm chính là thành phố hiện đại, có nền kinh tế số,
môi trường thông minh, quản trị thông minh, giao thông
thông minh, năng lượng thông minh, y tế thông minh,
giáo dục thông minh… cùng nhiều yếu tố thông minh
khác, cung cấp dịch vụ, tiện ích tới người dân và doanh
nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, Việt Nam
đang gặp phải không ít thách thức, như: hệ thống cơ sở dữ
liệu đô thị phân tán ở nhiều ngành, thiếu tính nhất quán
dẫn đến việc dự báo, định hướng và điều hành gặp khó
khăn. Chưa hình thành hệ thống cơ sở pháp lý, quy phạm
pháp luật và hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên
quan, trong khi phát triển ĐTTM có tính chất liên ngành,
liên quan tới nhiều lĩnh vực. Chưa có chính sách thu hút
các doanh nghiệp CNTT về kinh doanh và đầu tư vào xây
dựng ĐTTM, chưa có kế hoạch cụ thể phối hợp với doanh
nghiệp CNTT xây dựng khung thông minh để thống nhất,
đồng bộ hóa hạ tầng CNTT phục vụ xây dựng ĐTTM.
Với những hạn chế và thách thức trên, việc xây dựng
các ĐTTM ở Việt Nam, không chỉ thuần túy dựa vào các
nguồn lực, công nghệ…Dưới góc độ xã hội học đô thị, cần
chú trọng đi trước một bước, giải quyết các vấn đề có tính
tiên quyết sau đây:
- Nhà nước và các cấp chính quyền đô thị cần phải công
khai và minh bạch các chủ trương, chính sách trong quản
lý, quản trị, đầu tư xây dựng ĐTTM. Đặc biệt là các lĩnh vực
liên quan đến đầu tư công, quy hoạch sử dụng đất đai, các
cơ chế chính sách về dịch vụ công ích…Đây là vấn đề có
tính tiên quyết, nếu muốn thực hiện khả thi và hiệu quả
phát triển ĐTTM. Việc công khai minh bạch này, mới có
thể từng bước xây dựng, cấu trúc và hoàn thiện song hành
cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đó
cũng chính là việc xây dựng kiến trúc thượng tầng của một
nhà nước, một chính quyền đô thị theo hướng văn minh,
thông minh, có hiệu lực và được cộng đồng xã hội ủng hộ,
thực thi. (Hình 3).
- Từng bước xây dựng và quản lý, khai thác, chia sẻ các
nguồn dữ liệu của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân một cách
đồng bộ, chính xác. Có như vậy, mới kiến tạo đúng được
các cơ chế, chính sách, quy định trong quản lý, quản trị đô
thị một cách khoa học và hiệu quả. Các nguồn dữ liệu này,
ngoài cơ sở là nền tảng để xây dựng và cấu trúc hình thành
trong quản lý, quản trị ĐTTM, giải quyết các mối quan hệ
dân sự đa dạng trong xã hội, nhằm tìm đến mẫu số chung
để đảm bảo lợi ích tối đa của quốc gia, cũng như quyền lợi
và nghĩa vụ của cộng đồng xã hội - thì cũng cần đồng thời
cần giữ được bảo mật, khi có các sự cố về an ninh mạng. Cần
chú trọng ban hành các quy định về quyền và trách nhiệm
bảo mật, bảo đảm an toàn dữ liệu ĐTTM. (Hình 4).

Hình 5: Xây dựng và phát triển ĐTTM cần gắn kết giữa không gian Văn hóa vật chất, Văn hóa tinh thần và Văn hóa
tổ chức xã hội.
- Các ĐTTM không thể đứng đơn lẻ, chúng cần được
kết nối và chia sẻ, đôi khi là nhân tố hạt nhân, ảnh hưởng
tốt đến sự phát triển của cả vùng đô thị có tính vùng miền
- Và do đó, cần xây dựng, kết nối liên thông, duy trì và vận
hành hệ thống dữ liệu không gian đô thị số hóa và cơ sở
dữ liệu đô thị quốc gia. Xây dựng và phát triển hệ thống
cơ sở dữ liệu đô thị và hệ thống dữ liệu không gian đô thị
theo tầng bậc đơn vị hành chính, từng bước hoàn thiện
theo cấp độ đô thị, vùng và quốc gia. Cũng như, đi đôi với
việc nâng cao năng lực bảo vệ an ninh, an toàn thông tin,
xử lý sự cố.
- Việc đầu tư xây dựng và phát triển các ĐTTM, cũng
cần được đồng thời giải quyết song hành giữa các lĩnh vực
và không gian đô thị, có liên quan giao thoa giữa văn hóa
và văn minh, trên nền tảng của không gian văn hóa vật
chất (các vật chất tiện ích đô thị), không gian văn hóa tinh
thần (không gian kết nối mạng internet), không gian văn
hóa tổ chức xã hội (quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của
chính quyền đô thị). Đó cũng chính là giải quyết đồng thời
giữa bảo tồn và phát triển, truyền thống và hiện đại, bản
sắc và tiên tiến. (Hình 5).
- Việc đầu tư xây dựng và phát triển các ĐTTM, không
phải dễ đạt được ngay, mà là quá trình liên tục và dần tiếp
nối. Do đó, cần phải ngăn chặn ngay, không để mãi tiếp
tục xảy ra các yếu kém trong quản lý, quản trị phát triển
đô thị, có nguy cơ cản trở việc hướng dần tới ĐTTM như:
xác định chưa chuẩn các hình thức giao thông công cộng
đi đôi với nhập khẩu các công nghệ và thiết bị lạc hậu,
không phù hợp; Rối, mất kiểm soát, chính sách quản lý và
phát triển về lưu lượng và phương tiện giao thông cá nhân
chưa phù hợp; Lạm dụng điều chỉnh quy hoạch cục bộ;
Thiếu đồng bộ và kỹ thuật về xây dựng các hệ thống hạ
tầng kỹ thuật đô thị như đường xá, vỉa hè, cây xanh, cấp
điện, cấp thoát nước, mạng viễn thông và internet… Do
đó cần phải đào tạo, tuyển dụng, nâng cao năng lực trình

độ… cho các nguồn nhân lực tham gia phát triển ĐTTM
theo hướng chuyên nghiệp hóa. Đi đôi với phát triển ứng
dụng thông minh hỗ trợ ra quyết định trong công tác lập,
thẩm định, công bố công khai quy hoạch đô thị. Phát triển
hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch và tiếp nhận ý
kiến góp ý, phản hồi của cộng đồng, thông minh hóa quản
lý, giám sát thực hiện quy hoạch đô thị.
Có thể nói, xã hội học đô thị chủ yếu hướng tới khía
cạnh tổ chức xã hội, tác động vào cộng đồng cư dân thông
qua các thiết chế, luật định để điều hành và quản lý, phù
hợp với các đặc điểm kinh tế xã hội, văn hóa của cộng
đồng, đi đôi với sự thích ứng, hoà nhập vào môi trường
tự nhiên, xã hội, vật chất và hình thể của đô thị. Việc phát
triển các đô thị theo hướng thông minh tại Việt Nam,
không ngoài mong muốn thực chất là hướng tới phát triển
các đô thị theo hướng bền vững, nhằm giải quyết đồng
thời giữa phát triển kinh tế, hạnh phúc của con người và
bảo vệ môi trường. Nhiệm vụ đó, cần đòi hỏi chính từ Nhà
nước và các cấp chính quyền đô thị cùng cư dân đô thị
trong việc cùng xây dựng, kiến tạo và thực thi các cơ chế,
chính sách, nghĩa vụ và quyền lợi theo hướng minh bạch,
dân chủ và khoa học.
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Hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch
thành phố thông minh ở Việt Nam
Technical infrastructure in smart city planning

> PGS.TS NGUYỄN HỒNG TIẾN*
TÓM TẮT:
Thành phố thông minh đang được các Bộ, ngành và UBND các
địa phương triển khai thực hiện, vấn đề này không mới so với thế
giới nhưng Việt Nam đang là giai đoạn đầu. Nhiều nghiên cứu, hội
thảo về vấn đề này đã được tổ chức. Cũng như nhiều câu chuyện
bắt đầu để xây dựng đô thị trong đó có thành phố thông minh trước
hết là công tác quy hoạch. Bài viết trình bày khái quát về thành phố
thông minh và hạ tầng kỹ thuật là nội dung quan trọng trong quy
hoạch thành phố thông minh.
Từ khóa: Thành phố thông minh, thoát nước bền vững, Giao
thông thông minh, Cấp nước an toàn.
I. KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ THÔNG MINH
1. Khái niệm về Thành phố thông minh:
Khái niệm về thành phố thông minh hiện có nhiều cách
hiểu khác nhau:
- Thành phố thông minh theo bài viết trên Tạp chí xã hội
thông tin của Tập đoàn VNPT: “Đó là một thành phố bền
vững và đáng sống; ở đó người dân được sử dụng nhiều
dịch vụ, tiện ích hơn, công bằng bình đẳng hơn, tiết kiệm
hơn, môi trường sống được cải thiện. Thành phố thông minh
nhìn ở khía cạnh công nghệ đó là một thành phố ứng dụng
công nghệ thông tin và truyền thông kết nối các cảm biến,
mạng không dây tốc độ cao, xử lý dữ liệu lớn để nâng cao
chất lượng sống của cư dân đô thị, cải thiện chất lượng phục
(*)
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vụ của chính quyền đô thị, giảm tiêu thụ năng lượng, quản lý
hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên”.
Theo Hội đồng đô thị thông minh (Smart Cities Council SCC): Thành phố thông minh là một thành phố sử dụng công
nghệ thông tin và truyền thông để nâng cao chất lượng cuộc
sống, tạo công ăn việc làm cho phát triển kinh tế thịnh vượng
và khả năng phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai.
2. Tiêu chí đánh giá đối với 1 thành phố thông minh
bao gồm:
- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hiện đại, kết hợp với dữ liệu
công thực hiện công khai để cho phép người dân truy cập
bất cứ khi nào cần.
- Quản lý tổ chức bằng hình thức điện tử, sử dụng công
nghệ thông tin hiện đại.
- Kinh tế: nền kinh tế thông minh là chủ chốt để xây dựng
Smart City.
- Các dịch vụ và hạ tầng trọng yếu được quản lý bởi công
nghệ điện toán thông minh.
- Hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông được đầu tư
hiện đại.
- Cộng đồng dân cư là những công dân có khả năng tham
gia và có thể phối hợp cùng với cơ quan chức năng để quản
lý thành phố.
- Môi trường tự nhiên là một trong những tiêu chí quan
trọng để xây dựng đô thị thông minh.
Với những tiêu chí cơ bản trên khi được thực hiện sẽ mang
đến thành phố sạch, hiện đại. Tạo nên môi trường sống tuyệt
vời cho người dân trong tương lai.
3. Các yếu tố cơ sở hạ tầng của một thành phố thông
minh: (i) Cung cấp đủ nước; (ii) Bảo đảm cung cấp điện; (iii)
Quản lý chất thải; (iv) Phát triển giao thông; (v) Nhà ở giá rẻ;

(vi) Kết nối công nghệ thông tin và công nghệ số; (vii) Quản
trị nhà nước tốt, đặc biệt là Chính phủ điện tử và có sự tham
gia của công dân; (viii) Môi trường bền vững; (ix) An toàn, an
ninh; (x) các vấn đề y tế, giáo dục.
4. Một số giải pháp để phát triển thành công thành phố
thông minh: (i) Xây dựng Chính phủ điện tử và dịch vụ công
dân; (ii) Quản lý chất thải rắn; (iii) Quản lý chất lượng nước; (iv)
Quản lý năng lượng; (v) Xây dựng đô thị năng động; (vi) Các
ứng dụng khác.
5. Các bước thực hiện dự án thành phố thông minh: (i)
Thành lập cơ quan quản lý; (ii) Xác định các thách thức, hạn
chế của thành phố; (iii) Đề xuất các giải pháp với tầm nhìn
tổng hợp; (iv) Xây dựng kế hoạch thực hiện; (v) Xác định các
đối tác, hợp tác hỗ trợ; (vi) Đánh giá kết quả.
Thông qua cách đặt vấn đề trên cho thấy từ khái niệm đến
các tiêu chí, nội dung và giải pháp để xây dựng thành công
một thành phố thông minh đều khẳng định vai trò đặc biệt
quan trọng của hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Hình 1: Thành phố Thông minh.

II. HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG QUY HOẠCH THÀNH
PHỐ THÔNG MINH
Hạ tầng kỹ thuật đóng vai trò quan trong trong quy hoạch
đô thị nói chung và trong quy hoạch thành phố thông minh
nói riêng. Ngoài các nội dung quy hoạch truyền thống đang
được sử dụng cần thiết phải bổ sung làm rõ và hoàn thiện nội
dung quy hoạch để đáp ứng yêu cầu của quy hoạch thành
phố thông minh.
1. Cơ sở dữ liệu đô thị nói chung và hạ tầng kỹ thuật
nói riêng: Đây là bước khỏi đầu rất quan trọng. Không có cơ
dữ liệu hay cơ sở dữ liệu thì khó có thể nói đến thành phố
thông minh vì vầy cần phải sớm nghiên cứu, hướng dẫn lập
cơ sở dữ liệu đô thị đặc biệt các dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật đô
thị trong đó lưu ý các dữ liệu về hiện trạng, các dữ liệu về dự
báo tiềm năng phát triển và các dữ liệu tác động làm hạn chế
phát triển (Biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường….);
Có cơ chế chia sẻ, cập nhật và kết nối thông tin.Các ứng dụng
cho quản lý đô thị, quy hoạch.. dựa trên nền tảng thiết bị
thông minh sẽ truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu này vì vậy xây
dựng một hệ cơ sở dữ liệu lớn cho quy hoạch phát triển đô
thị thông minh cần phải dặc biệt lưu ý việc này.
2. Giao thông đô thị: Hệ thống giao thông đặc biệt
mạng lưới giao thông gắn kết với quy hoạch không gian đô
thị và quy hoạch sử dụng đất đai bao gồm: (1) Tổ chức mạng
lưới giao thông hiệu quả nhất cho việc đi lại, hạn chế tiêu tốn
năng lượng (lựa chọn mạng lưới ngắn và thuận tiện; mạng
lưới gắn với mô hình phát triển đô thị tập trung); tổ chức giao
thông đô thị hợp lý góp phần thúc đẩy phát triển giao thông
công cộng thuận lợi, an toàn); (2) Tạo khả năng tiếp cận đến
mạng lưới giao thông: Lựa chọn loại hình giao thông công
cộng theo quy mô đô thị; Mạng lưới đường chính thuận lợi,
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Tái tạo và
giữ gìn
các không gian
tự nhiên

Hình 2: Mô hình Thoát nước bền vững [6].
đường phố đủ rộng để bố trí giao thông công cộng 2 chiều;
lựa chọn vị trí điểm đỗ, bãi đỗ, bến đỗ hợp lý liên kết, kết nối
các loại hình giao thông công cộng thông qua việc thúc đẩy
mô hình phát triển đô thị mới - TOD).
Mục tiêu của giao thông thông minh là chấm rứt được
tình trạng tắc nghẽn giao thông, tích hợp nhiều loại hình
giao thông và đáp ứng đi lại của người dân. Các tiêu chí đánh
giá và phát triển giao thông thông minh có thể bao gồm: (1)
Kết nối thông minh, (2) quản lý và điều hành thông minh,
(3) tiện ích thông minh, (4) cảnh báo thông minh và (5) đi lại
thông minh.
Quy hoạch giao thông thông minh cần xác định vai trò
quan trọng của Trung tâm quản lý giao thông: Vị trí, quy mô
phải được xác định để quản lý kết nối giao thông công cộng
bằng xe bus, ta xi với đường sắt đô thị, đường thủy (nếu có);
có hệ thống giám sát đường cao tốc, thu phí điện tử, đèn giao
thông, điều khiển giao thông… Qua hệ thống quản lý thông
minh cung cấp cho người tham gia giao thông những thông
tin kịp thời và chuẩn xác nhất để có thể đưa ra những phán
đoán/quyết định việc sử dụng tuyến, loại hình giao thông và
thời gian xuất hành hiệu quả.
3. Thoát nước đô thị:
- Tổ chức thoát nước mặt đô thị cần phải hướng tới mục tiêu
bền vũng ứng phó với biến đổi khí hậu: Dựa trên cơ sở dữ liệu
đầy đủ về điều kiện tự nhiên đề xuất lựa chọn tần suất thiết
kế, khống chế cao độ nền xây dựng tối thiểu hợp lý; xây dựng
bản đồ ngập úng đô thị (bản đồ ngập úng hiện trạng và dự
báo các khu vực ngập úng theo các kịch bản). Ngay trong các
giải pháp quy hoạch đô thị phải bố trí các khu vực/ dành chỗ
20
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để chứa nước - vùng ngập nước tự nhiên thay vì để nước tự
do lấn chiếm không gian như hiện nay, một số khu vực có thể
cho phép ngập lụt nhằm đảm bảo thoát lũ an toàn và giảm
khối lượng san nền. Đề xuất mô hình và ứng dụng các giải
pháp thoát nước bền vững bắt đầu từ quy hoạch sẽ tăng khả
năng chống chịu và giảm thiểu đáng kể các rủi ro. Xác định
các vị trí đặt trạm quan trắc tự động thông qua đó giám sát
nguồn nước thải để báo về các trung tâm xử lý.
- Tổ chức thoát nước thải và xử lý nước thải: Tùy vào từng
khu vực cụ thể, cần phân tích, đánh gía và lựa chọn giải pháp
xử lý nước tập trung hoặc phi tập trung hay kết hợp nhằm
nâng cao tỷ lệ nước thải được xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp
nhận; bổ sung công trình tách nước thải đối với các đô thị
đã có hệ thống cống chung, xây dựng hệ thống cống thoát
riêng đối với các khu công nghiệp, khu đô thị mới. Nghiên
cứu, lựa chọn các công nghệ tiên tiến trong xử lý nước thải,
bùn thải phù hợp với đặc điểm của từng khu vực và sức chịu
tải của nguồn tiếp nhận; đề xuất các quy định về tái sử dụng
nước thải, bùn thải sau xử lý ..
4. Cấp nước sinh hoạt đô thị: Cấp nước phải hướng tới
bảo đảm an ninh nước và cấp nước bảo đảm an toàn: Nhận
diện đầy đủ các rủi ro, đề xuất các giải pháp quản lý rủi, cần
bổ sung xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước
(Nghị định số 43/2015/NĐ-CP); xác định các vị trí quan trắc
ô nhiễm nguồn; có các giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt và
nước dưới đất; có các giải pháp bổ cập nước ngầm.
5. Quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn:
Cần phải xác định ngay từ khi lập quy hoạch quản lý chất thải
rắn (CTR) đó là: Quản lý chất thải rắn là một trong những nội

Hình 3. Mô hình xã hội/kinh tế tuần hoàn [7].
dung quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và phù hợp
với xu hướng quốc tế đó là: Chất thải hiện nay đang được
coi là một nguồn tài nguyên, việc hướng tới một nền kinh tế
không chất thải hoặc kinh tế tuần hoàn đang được nghiên
cứu và áp dụng. Chính vì vậy chất thải rắn cần phải được
phân loại, thu gom phù hợp với công nghệ xử lý, khuyến
khích các công nghệ xử lý CTR thành nguyên liệu, nhiên liệu,
các sản phẩm thân thiện môi trường; xử lý kết hợp thu hồi
năng lượng, tiết kiệm đất đai .Trong quy hoạch quản lý CTR
những ý tưởng này phải được lưu ý mặt khác vị trí, quy mô
các cơ sở xử lý CTR phải đảm bảo quy định có liên quan đến
khoảng cách an toàn về môi trường.
6. Chiếu sáng đô thị:
a) Nguồn điện cho chiếu sáng đô thị, cho sinh hoạt sẽ ưu
tiên dùng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng
tái tạo. Các ngôi nhà, tòa nhà sẽ dùng vật che bên ngoài hoặc
trên nóc nhà và công trình bằng hệ thống pin mặt trời để thu
năng lượng sử dụng cho chính công trình.
b) Chiếu sáng thông minh là chiếu sáng sử dụng công
nghệ điều khiển tác động vào nguồn sáng nhằm đạt được 2
mục tiêu (1) Nâng cao chất lượng chiếu sáng, làm thay đổi các
chỉ tiêu ánh sáng của môi trường được chiếu sáng về độ rọi,
độ chói, chỉ số thể hiện màu (CRI) và thẩm mỹ, (2) Tiết kiệm
điện năng cho chiếu sáng. Hệ thống chiếu sáng thông minh
mà trong đó hệ thống được điều khiển linh hoạt điều chỉnh độ
sáng, điều chỉnh màu sáng phù hợp; cho phép tích hợp chiếu
sáng với các chức năng của môi trường được chiếu sáng, tận
dụng ánh tự nhiên và tiết kiệm năng lượng, an toàn nhưng
vẫn đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, chính vì vậy khi quy

hoạch chiếu sáng đô thị cần lưu ý các nội dung quan trọng này.
III. KẾT LUẬN
Thành phố thông minh đã và đang thành hiện thực. Mọi
nỗ lực xây dựng thành phố thông minh có ứng dụng công
nghệ thông tin - truyền thông là nhằm nâng cao chất lượng
cuộc sống cho người dân, cải thiện chất lượng phục vụ của
chính quyền mặt khác việc nâng cao trách nhiệm của người
dân với thành phố mình đang sống là rất quan trọng. Để xây
dựng thành phố thông minh điều đầu tiên và quan trọng
nhất bắt đầu từ công tác quy hoạch.v
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Những nút thắt nội tại cần gỡ để phát triển
thành phố thông minh

> TRẦN NHƯ MAI*
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đô thị thông minh (ĐTTM) là xu thế phát triển chung
hiện nay trên thế giới. Việt Nam xác định phát triển ĐTTM,
bền vững là một hướng đi có tính đột phá để góp phần
nâng cao tính cạnh tranh quốc gia. Trong nhiều năm qua,
Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách thúc
đẩy xây dựng và phát triển ĐTTM như Quyết định 950/QĐTTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền
vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến
năm 2030 (Đề án 950), Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt
“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030”, cùng nhiều chương trình, định
hướng khác có liên quan.
Thực hiện vai trò, chức năng quản lý nhà nước về công
nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT), phát triển đô
thị và các nhiệm vụ được giao tại Đề án Phát triển ĐTTM
bền vững Việt Nam (Đề án 950), ngay trong năm 2018, Việt
Nam đã chính thức gia nhập Mạng lưới đô thị thông minh
ASEAN (ASCN)*. Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao và 3 thành
phố thành viên đã tích cực phát huy vai trò và tham gia các
hoạt động chung của ASCN; tham gia các hoạt động hợp
tác mở rộng như hợp tác ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Hàn
Quốc… về đô thị thông minh.
Hiện nay, trong khu vực, Việt Nam đang là quốc gia
tích cực xây dựng ĐTTM với 3 trong số 26 thành phố thuộc
mạng lưới Thành phố thông minh ASEAN từ năm 2018, và
trên cả nước đã có 41/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương đã, đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị
thông minh.
Từ góc độ nhận thức, phát triển ĐTTM chính là thực hiện
(*)
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chuyển đổi số cho một đô thị với ba nội dung chính bao
gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Phát triển ĐTTM đã trở thành lựa chọn thiết thực tại
các đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống và năng lực
cạnh tranh. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống lại đại dịch
Covid-19 vừa qua, ĐTTM đã giúp nền kinh tế đô thị và an
sinh xã hội nhanh chóng phục hồi. Trước mắt, việc áp dụng
mô hình ĐTTM cần trở thành ưu tiên trong phát triển các
khu đô thị mới và các công trình xây dựng mới. Đối với khu
vực đô thị hiện hữu, giải quyết ĐTTM từng phần, bảo đảm
sự phù hợp về nguồn lực, năng lực và bối cảnh kinh tế - xã
hội địa phương.
2. MỘT SỐ NÚT THẮT TRONG TRIỂN KHAI CÁC DỰ
ÁN PHÁT TRIỂN ĐTTM
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0,
ĐTTM chắc chắn là sự lựa chọn của nhiều đô thị, nhiều địa
phương. Tuy nhiên quá trình triển khai các dự án phát triển
ĐTTM còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế có thể tạo nên
những nút thắt nếu không kịp thời có những giải pháp
tháo gỡ các bất cập này.
Các khó khăn mà nhiều địa phương đang gặp phải, đó
là:
(1) Thiếu hệ thống cơ sở pháp lý, quy phạm pháp luật
và hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan, trong
khi phát triển ĐTTM có tính chất liên ngành, liên quan tới
nhiều lĩnh vực. Việc thực hiện quy trình lập, thẩm định,
phê duyệt dự án thực hiện theo Luật Đầu tư công và Luật
Ngân sách Nhà nước còn phức tạp, thời gian kéo dài, nhất
là các dự án hợp tác công tư (PPP) dẫn đến việc khi dự án
được thông qua thì giải pháp công nghệ không còn phù
hợp.
(2) Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị còn mỏng, phân tán ở

nhiều ngành, thiếu tính nhất quán, dẫn đến việc dự báo,
định hướng và điều hành gặp nhiều khó khăn. Các quyết
định về hoạch định dự án ĐTTM chỉ thực sự tốt nếu đầu
vào là nguồn dữ liệu chính xác, đầy đủ. Đây được coi là
nền tảng khi xây dựng dự án phát triển ĐTTM. Tuy nhiên,
để có được lượng dữ liệu lớn (Big-Data) cũng đồng nghĩa
với việc an toàn và bảo mật thông tin cũng tiềm ẩn nhiều
nguy cơ.
(3) Năng lực, cơ sở CNTT-TT, khả năng kết nối vạn vật
còn hạn chế, trình độ giữa các Bộ ngành và các địa phương,
các đô thị, vùng miền còn chênh lệch. Thiếu nền tảng để
tích hợp quy hoạch và quản lý. Mỗi cơ quan chuyên ngành
(kế hoạch đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên - môi
trường, giao thông vận tải và phòng cháy chữa cháy…) sử
dụng cơ sở dữ liệu riêng rẽ, không dễ dàng chia sẻ. Trong
công tác thiết kế quy hoạch đô thị chưa chú trọng vấn đề
thiết kế và tạo lập hạ tầng thông tin. Chỉ khi đô thị được
triển khai đầu tư xây dựng, thậm chí khi đưa vào khai thác,
vận hành thì các vấn đề tạo lập, xây dựng thông tin, dữ liệu
phục vụ quản lý, điều hành mới được đề cập đến. Trong
khi đó, hạ tầng mạng CNTT là cấu trúc để kết nối cho phép
định hướng xây dựng ĐTTM, dữ liệu sẽ chỉ hữu ích khi
chúng có thể được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi.
(4) Quy hoạch ĐTTM chưa đảm bảo sự tích hợp giữa quy
hoạch đô thị với khung kiến trúc hạ tầng CNTT; thiếu thể
chế phù hợp trên cơ sở tích hợp giữa quy hoạch và quản lý
hướng đến các mục tiêu an ninh, an sinh và an toàn. Quy
hoạch vật thể đặt tầm nhìn và dự báo dài hạn trong tương
lai nhưng lại thiếu tính chiến lược để định hướng thực hiện
nhất là cơ sở tính toán nguồn lực. Các chương trình phát
triển được đầu tư theo từng giai đoạn nên khó tìm được
tính đồng bộ ở cấp độ vùng và đô thị. Tình trạng phát
triển tự phát chưa được kiểm soát tốt, ảnh hưởng nhiều

đến quỹ đất dành cho phát triển đồng bộ trong tương lai
và gây nhiều bất cập về phân bổ dân cư, lao động, hạ tầng
kỹ thuật và xã hội, cảnh quan, môi trường và định hướng
nghiên cứu phát triển triển đô thị theo mô hình TOD.
(5) Mô hình, cơ cấu tổ chức, phương thức quản lý đô thị
chưa đồng bộ, thiếu liên kết, chia sẻ, sự hợp tác giữa các
bên còn lỏng lẻo; Việc xây dựng ĐTTM đôi khi còn chạy
theo phong trào, dẫn đến chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng lớn,
nếu áp dụng không phù hợp sẽ gây hậu quả tiêu cực.
(6) Thiếu nguồn vốn đầu tư, kinh phí hoạt động. Khả
năng tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình xây dựng ĐTTM
chính là việc đầu tư đơn lẻ, manh mún, thiếu tính hệ thống.
(7) Cộng đồng dân cư chưa thực sự quan tâm tham gia.
Năng lực thích ứng và tiếp cận môi trường mới của các
công dân đô thị còn hạn chế.
(8) Các doanh nghiệp chưa mặn mà trong việc tham
gia đầu tư xây dựng ĐTTM do hệ thống cơ chế, chính sách
chưa thật hoàn chỉnh...
Bên cạnh đó, nhận thức về ĐTTM từ các nhà quản lý
(lãnh đạo ở địa phương) chưa được nâng cao. Năng lực
quản lý nhà nước vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng
yêu cầu quản trị trong thời đại công nghệ số. Trong khi
đó, ĐTTM được phát triển chủ yếu dựa trên nền tảng công
nghệ
Đối với các đô thị lớn, việc thực hiện những giải pháp
thông minh thường là rất khó, do có quá nhiều mối quan
hệ ràng buộc, đặc biệt là những mối quan hệ nhóm lợi ích,
cho tới những vấn đề kỹ thuật. Thể chế hiện tại giới hạn
ở thẩm quyền của mỗi cấp chính quyền trong quản lý về
lãnh thổ trong khi các hoạt động kinh tế, đi lại, định cư, hạ
tầng kỹ thuật và hệ thống sinh thái có sự phụ thuộc với
nhau, dẫn đến thiếu sự kết nối và giải quyết vấn đề phát
triển đô thị theo không gian về lãnh thổ. Trong khi đó, đối
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với các đô thị nhỏ, nếu thực hiện các giải pháp thông minh
sẽ tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển,
để trở thành những thành phố hấp dẫn hơn
ĐTTM không phải là vấn đề xây dựng thương hiệu
cho các thành phố mà là ứng dụng hiệu quả CNTT để giải
quyết những vấn đề hiện hữu, nhằm cải thiện chất lượng
cuộc sống của người dân trong đô thị cũng như góp phần
tăng hiệu quả cho công tác quản lý đô thị.
3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG
PHÁT TRIỂN ĐTTM
Trước hết, cần tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các văn
bản quy phạm pháp luật, nhất là các quy định pháp luật liên
quan đến đầu tư hạ tầng; quản lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu;
an toàn thông tin, an ninh mạng. Rà soát, đề xuất sửa đổi,
bổ sung hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định,
hướng dẫn liên quan đến quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ
thuật và quản lý phát triển đô thị phục vụ phát triển ĐTTM.
Hướng dẫn cho các đô thị lập kế hoạch phát triển ĐTTM, vừa
phù hợp với nhu cầu của địa phương, vừa hướng đến việc
kết nối liên thông với nhau trong tương lai theo một chiến
lược quốc gia thống nhất. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc
thù để khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp
tham gia trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, cung cấp và khai
thác các dịch vụ về ĐTTM. Xây dựng cơ chế chia sẻ, cập nhật
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và kết nối thông tin. Cần thiết phải có những quy định về
định mức, quản lý chi phí dự án đầu tư hạ tầng ĐTTM.
Muốn phát triển hiệu quả ĐTTM, cần phải xây dựng
ngân hàng dữ liệu lớn và mở về đô thị. Dữ liệu của ĐTTM
cần phải được liên thông và chia sẻ để khu vực tư nhân,
doanh nghiệp có thể tiếp cận. Từ đó, sẽ giúp tận dụng
được nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực xã hội để
giải quyết vấn đề phát triển đô thị thông qua những ứng
dụng của ĐTTM.
Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên
nền GIS cung cấp cơ sở dữ liệu để triển khai thực hiện quy
hoạch ĐTTM, quản lý điều hành ĐTTM cũng như tích hợp
các tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ đó,
xây dựng các hướng dẫn áp dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết
định (GDSS) trong quy hoạch đô thị.
Sử dụng một cách có hệ thống CNTT-TT vào trong việc
quản lý, điều hành của Nhà nước nhằm xây dựng nền hành
chính hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, trong đó xây dựng
Chính phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến, tăng cường
năng lực, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước, mang
lại thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho dân chúng. Lấy người
dân làm trung tâm trong quá trình hoạch định và thực thi
chính sách về ĐTTM.
Kiểm soát hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là đầu tư
hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng CNTT-TT. Cần thu hút mạnh mẽ

Hình 1. Mô hình ĐTTM.
Nguồn: https://www.smartcitynetworks.com
các nguồn lực đầu tư, tăng cường xã hội hóa, có tính kết
nối cao và hiệu quả, trong đó nhà nước đóng vai trò quan
trọng trong xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT.
4. KẾT LUẬN
Để phát triển đúng theo mô hình ĐTTM, mỗi quốc gia
cần có một chiến lược tổng thể chung với những lộ trình
phát triển cụ thể. Trên cơ sở đó, từng đô thị lựa chọn mục
tiêu ưu tiên phát triển riêng dựa trên những vấn đề và điều
kiện thực tế của mỗi địa phương đang phải đối mặt.
ĐTTM cần được hiểu là phương tiện để phát triển
bền vững, cạnh tranh, thịnh vượng, và cuộc sống có chất
lượng. ĐTTM không đơn thuần chỉ là đầu tư cho CNTT. Bản
thân CNTT không thể giải quyết các vấn đề bức xúc trong
quá trình đô thị hóa. ĐTTM không chỉ dựa vào công nghệ
kết nối và tính toán hay kiểm soát, mà cần kết hợp với hệ
thống quản trị với sự tương tác của các bên tham gia với sự
sáng tạo và thông minh của cả hệ thống. Ngoài công nghệ
cần phải có chính quyền thông minh, lãnh đạo thông minh
để ra quyết định đúng, lựa chọn đúng, đưa ra giải pháp
thông minh. Công nghệ chỉ có thể là công cụ, còn thể chế
mới là điều quan trọng và không dễ xây dựng.
Để kết nối công nghệ, phương tiện, dịch vụ, hệ thống
thông minh trong một ĐTTM, Việt Nam cần phải xây dựng
các tiêu chuẩn, tiêu chí để đảm bảo tính bảo mật thông

tin truy cập và khai thác, đảm bảo chất lượng, an toàn
trong cung cấp dịch vụ, quản lý vận hành, giao dịch, đánh
giá, kiểm tra phối hợp và chia sẻ khai thác. Nếu thiếu tiêu
chuẩn, thì thành phố thông minh sẽ chỉ là những mảng
sáng rời rạc, không có tính liên kết, thiếu tính tổng thể và
tất nhiên là sẽ không thể phát huy hiệu quả cao nhất của
một đô thị hiện đại.v
* Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN (ASCN)
chính thức được thành lập tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 32 diễn ra tháng
4/2018 tại Singapore. Việt Nam là thành viên của mạng lưới
với 3 đại diện gồm các thành phố: Hà Nội, TP.HCM và Đà
Nẵng, Bộ Xây dựng là đại diện quốc gia của Việt Nam.
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XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH:

Đảm bảo tính thống nhất và
xuyên suốt

> TS NGUYỄN NHẬT QUANG(1)
TS PHAN THẾ HÙNG(2)
1. BỐI CẢNH CHUNG
Hiện nay, xây dựng Thành phố thông minh (TPTM), đô thị
thông minh (ĐTTM) đang trở thành một vấn đề cấp thiết của
nhiều quốc gia để giải quyết các vấn đề: dân số đô thị tăng
cao, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường…
Tại Việt Nam, phát triển đô thị thông minh bền vững
hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác,
phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng
nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người,
nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo tạo điều
kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu
quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị
thông minh; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm năng; nâng
cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao
sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế là mục tiêu
đã được khẳng định trong Quyết định số 950 QĐ-TTg ngày
01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát
triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 –
2025, định hướng đến năm 2030.
2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TPTM
Phát triển TPTM ở nước ta đang ở trong các giai đoạn ban
Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA
Giám đôc Trung tâm NCKH và Ứng dụng CGCN (Viện Quy hoạch
xây dựng Hà Nội)
(1)

(2)
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đầu. Một số tỉnh, thành phố cũng đã quan tâm bắt tay vào
việc xây dựng và phê duyệt các đề án, quy hoạch phát triển
TPTM.
Đến nay, trên cả nước đã có 41/63 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương đã, đang triển khai xây dựng đề án phát
triển TPTM. Trong đó, có 30 tỉnh, thành trong cả nước đã
phê duyệt và triển khai các dự án, đề án phát triển TPTM.
Có thể liệt kê ra đây một số đề án: Đề án Xây dựng TP
Cần Thơ phát triển thành ĐTTM giai đoạn 2021 - 2025, tầm
nhìn đến năm 2030”, phê duyệt tháng 8/2021; Đề án phát
triển ĐTTM tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2025,
tầm nhìn đến năm 2030, phê duyệt 11/2019; Đề án xây
dựng mô hình TPTM tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022,
tầm nhìn đến năm 2030, phê duyệt 10/2019; Đề án phát
triển dịch vụ ĐTTM trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đến
năm 2020, định hướng đến năm 2025, phê duyệt 8/2018;
Đề án xây dựng TPTM tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025,
định hướng đến năm 2030, phê duyệt 12/2018; Đề án triển
khai mô hình TPTM tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020,
phê duyệt 2017; Đề án Xây dựng TP.HCM trở thành ĐTTM
giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, phê duyệt
11/2017…
Cụ thể: Tỉnh Thừa Thiên - Huế, xây dựng TPTM với 4
mục tiêu tổng quát: (1) Chất lượng cuộc sống của người dân
được nâng cao; (2) Quản lý đô thị tinh gọn; (3) Nâng cao
năng lực cạnh tranh; (4) Dịch vụ công nhanh chóng, thuận
tiện. Mô hình triển khai là lấy phát triển dịch vụ ĐTTM là
nhiệm vụ trọng tâm.

Đề án đã xây dựng “Trung tâm Giám sát điều hành
ĐTTM”, Trung tâm này có chức năng giám sát, xử lý giao
thông; giám sát, quản lý hình ảnh phục vụ xử phạt vi phạm
hành chính thông qua hình ảnh; quản lý các phương tiện
công cộng; quản lý các điểm đỗ xe trên đường phố, tầng
hầm của các tòa nhà cao tầng. Đồng thời, giám sát an ninh,
tình hình an toàn trật tự tại các khu vực trung tâm, khu vực
trọng yếu, khu di tích, nơi tập trung đông người trên địa
bàn TP Huế.
Các dịch vụ ĐTTM khác sẽ được kích hoạt theo lộ trình,
nhằm đảm bảo hướng đến cung cấp một ứng dụng duy
nhất toàn tỉnh. Từ kết quả triển khai thí điểm, sẽ nâng cấp,
mở rộng tích hợp các nền tảng và dịch vụ ĐTTM trong giai
đoạn 2019 - 2022.
Tỉnh xác định, việc xây dựng ĐTTM là nhiệm vụ mới ở
Việt Nam, do đó việc triển khai đòi hỏi phải vừa làm vừa
học. Xây dựng ĐTTM là chiến lược phát triển lâu dài, đòi hỏi
có lộ trình và bước đi cụ thể cho từng giai đoạn.
TP.HCM đang triển khai 4 nhiệm vụ lớn liên quan đến
các vấn đề chung của các Sở ban ngành, quận huyện, đó là:
(1) Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh
thái dữ liệu mở; (2) Xây dựng Trung tâm điều hành ĐTTM; (3)
Xây dựng Trung tâm dự báo và mô phỏng kinh tế - xã hội;
(4) Thành lập Trung tâm an toàn thông tin. (Tổ chức theo mô
hình Công ty cổ phần, để có cơ chế chính sách đãi ngộ xứng
đáng cho các chuyên gia giỏi).
Bên cạnh 4 Trung tâm nêu trên, mỗi Sở, ban, ngành
sẽ thực hiện các dự án, trong đó có các ứng dụng chuyên

ngành, tuy nhiên phần dữ liệu và dịch vụ phải được “kết
nối theo cả chiều ngang”, tránh tình trạng “cát cứ dữ liệu”.
TP.HCM chọn 3 đơn vị thí điểm xây dựng ĐTTM là: quận 1
(nội thành), quận 12 (ven đô) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Đề án của TP.HCM đưa ra tầm nhìn đến 2025.
TP Đà Nẵng đã triển khai một số dự án thí điểm liên
quan đến TPTM, sau đó tổ chức rút kinh nghiệm để mở rộng
phạm vi, sau đó mới phê duyệt Đề án. Một số ứng dụng
thông minh đã triển khai thành công trong các lĩnh vực như:
Giao thông; An ninh trật tự và phòng chống thiên tai, cứu
hộ, cứu nạn; Cấp điện; Cấp nước; Môi trường (chất thải rắn,
nước thải, nước ao hồ, không khí); Chiếu sáng công cộng; Vệ
sinh an toàn vệ sinh thực phẩm; Giáo dục; Y tế.
Phần mềm Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu triển khai trên 28
quận, huyện, xã, phường và thí điểm sử dụng dữ liệu nhân
khẩu, hộ khẩu điện tử khi giải quyết thủ tục hành chính,
nhằm thay thế sổ hộ khẩu bằng giấy thông thường.
Trong giai đoạn 2019 - 2025, Đà Nẵng dự kiến triển khai
53 dự án, được phân chia theo 6 trụ cột của TPTM (theo mô
hình châu Âu).
TP Cần Thơ năm 2022 triển khai xây dựng Trung tâm
điều hành ĐTTM và triển khai một số lĩnh vực ưu tiên như:
giao thông thông minh, giám sát môi trường, an ninh trật
tự, du lịch thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông
minh... kế hoạch năm 2023 - 2025 sẽ mở rộng triển khai đô
thị thông minh trên các lĩnh vực ưu tiên, thu hút xã hội hóa
đầu tư phát triển đô thị thông minh.
Có thể thấy, các tỉnh thành có nhiều quan điểm xây dựng
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TPTM. Có tỉnh “phát triển”, có tỉnh “xây dựng”, có tỉnh “triển
khai”, có tỉnh “triển khai mô hình ĐTTM”, có tỉnh “xây dựng
mô hình ĐTTM”, có tỉnh “phát triển dịch vụ ĐTTM”. Về giai
đoạn, tầm nhìn, cũng không giống nhau hoàn toàn.
Nhiều tỉnh thành, hiện chỉ đang dừng ở giai đoạn khởi
động, tức là phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện hạ tầng kỹ
thuật, mạng kết nối, trung tâm an toàn thông tin, tạo lập
và duy trì một số cơ sở dữ liệu (CSDL) cốt yếu về dân cư,
đất đai, doanh nghiệp, xây dựng cổng thông tin giao tiếp
giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, xây dựng
thí điểm một số ứng dụng thông minh trong giao thông, du
lịch, y tế, giáo dục…
Mỗi thành phố thường nhấn vào các vấn đề nóng khác
nhau, TP Huế nhấn mạnh vào du lịch; TP.HCM nhấn mạnh
vào kinh tế, ùn tắc giao thông, triều cường, ngập nước. Đà
Nẵng, Quảng Ninh, Lào Cai chọn kinh tế và du lịch…
Hiện nay các đề án TPTM đang được thúc đẩy, tuy nhiên
qua các nghiên cứu, khảo sát các Đề án chủ yếu tiếp cận vấn
đề xây dựng TPTM theo các ứng dụng (giao thông, y tế, giáo
dục, môi trường…), ưu tiên các vấn đề bức xúc, đặc thù của
địa phương, mà chưa quan tâm đúng mức đến khía cạnh
“thông minh bền vững”. Vấn đề xây dựng và liên tục làm
giàu hạ tầng dữ liệu chưa được quan tâm đầy đủ, hoặc thậm
chí chưa được đề cập rõ ràng trong các Đề án.
Các ứng dụng thông minh trong TPTM thường được
quan niệm như các ứng dụng thuần túy công nghệ thông
tin. Mức độ quan tâm cũng thường ở mức “Có thì tốt” mà
chưa phải là “Nhất thiết phải có”.
Nhiều đề án xây dựng TPTM của các tỉnh thành do các
hãng công nghệ “có năng lực” tư vấn đồng thời triển khai
và giao phó việc xây dựng TPTM. Cách làm này có ưu điểm
là nhanh có các ứng dụng thông minh phục vụ người dân
và doanh nghiệp. Tuy nhiên cách này không khuyến khích
phát triển được cộng đồng doanh nghiệp địa phương, đặc
biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
3. NHỮNG KHÓ KHĂN CẦN THÁO GỠ ĐỂ PHÁT
TRIỂN TPTM
a. Quan tâm và nhận thức của các cấp lãnh đạo cũng
như người dân
Kinh nghiệm của quốc tế cũng như trong nước về xây
dựng TPTM chỉ ra rằng thách thức lớn nhất là sự quan tâm
và nhận thức của các cấp lãnh đạo (từ cấp thành phố đến
cấp Sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở) cũng như người dân
và doanh nghiệp.
Hiện nay, nhận thức về đô thị thông minh được hiểu
theo nhiều cách khác nhau: triển khai mô hình đô thị thông
minh hay chỉ phát triển dịch vụ ĐTTM hay đơn giản chỉ là
tăng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc điều
hành, quản lý… Điều này khiến cho việc triển khai các đề án
TPTM khó đạt được mục tiêu.
Nhận thức để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực
và phát huy các lợi thế của địa phương, hạn chế các rủi ro
trong quá trình phát triển ĐTTM.
Nhận thức làm thế nào để tạo điều kiện cho người dân,
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tổ chức, hào hứng tham gia và đóng góp tích cực, hiệu quả
vào quá trình xây dựng, quản lý và phát triển ĐTTM…
Nhận thức việc xây dựng TPTM cần mang tính thống
nhất, xuyên xuốt các lĩnh vực về đô thị, đồng thời xác định
đây là việc lâu dài, thường xuyên do đó tránh tình trạng
phát triển TPTM hay ĐTTM theo phong trào.
Nhận thức việc thông minh hóa các đô thị đang phát
triển nhanh như TP.HCM, TP Hà Nội và các tỉnh thành khác
của Việt Nam, một mặt, đòi hỏi học tập kinh nghiệm quốc
tế, mặt khác, đòi hỏi cách làm sáng tạo, tránh sao chép dập
khuôn máy móc, dẫn đến lãng phí, hiệu quả thấp.
Người dân và doanh nghiệp nhận thức mình là chủ
thể tham gia vào quá trình xây dựng, quản lý và phát triển
ĐTTM.
b. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung
Cấu phần hạ tầng CSDL dùng chung là cấu phần quan
trọng nhất trong “Kiến trúc ICT TPTM”. Theo quan điểm
mới về chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư, phần cứng, phần mềm, cơ chế chính
sách, nhân sự đều có thể thay thế, nâng cấp nhưng dữ liệu
như một tài sản quan trọng cần được bảo vệ, khai thác và
liên tục được làm giàu.
Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung là hệ thống tích hợp
dữ liệu không gian đô thị và Hệ thống thông tin về hạ tầng
đô thị. Hệ thống này phải là một Hệ thống CSDL (GIS 2D,3D)
liên ngành Quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - phát triển
đô thị và các dữ liệu chuyên ngành như Giao thông, năng
lượng, cấp nước, thoát nước, chất thải, y tế, giáo dục… Hệ
thống này sẽ làm cơ sở để phát triển các ứng dụng quản lý,
hỗ trợ ra quyết định, giúp lãnh đạo các cấp giám sát điều
hành, quản lý một cách tổng thể, cho phép chia sẻ dữ liệu
cho phát triển đô thị thông minh, giúp cho doanh nghiệp
tạo ra dịch vụ mới…
Tuy nhiên, đây đang là một nút thắt lớn thể hiện trên hai
khía cạnh: (1) vừa thiếu vừa thừa dữ liệu; và (2) khai thác dữ liệu.
Ở khía cạnh thứ nhất (vừa thiếu vừa thừa dữ liệu), Đề án
của hầu hết các tỉnh thành trong nước đều gặp tình trạng
này. Dữ liệu còn thiếu, điều này dễ thấy, trong các dự án
ứng dụng CNTT, các Sở, ban, ngành và cấp cơ sở thường đề
xuất dự án xây dựng dữ liệu hoặc CSDL để bổ sung vào kho
dữ liệu của mình. Việc này tốn nhiều kinh phí. Trong khi,
thực ra, nhiều dữ liệu đã có sẵn trên máy vi tính, máy chủ dữ
liệu, những chưa có một cơ chế đủ mạnh để sàng lọc, thu
gom, tập hợp các dữ liệu đó lại, hay nói cách khác, xây dựng
những CSDL chuyên ngành.
Việc cần làm là Thành phố (với sự tham mưu của Sở, ban,
ngành và cấp chính quyền cơ sở) phải xây dựng một “Mô
hình thông tin”, trong đó xác định rõ, dữ liệu trong mỗi Sở,
ban, ngành và cấp chính quyền cơ sở là dữ liệu gì, mô tả chính
xác về dữ liệu đó, kèm cách thức thu thập, đánh giá, xử lý, lưu
trữ, mức độ “chuyên dụng”, phân phối và khai thác dữ liệu.
Các thành phố cũng phải xây dựng công cụ (sử dụng AI?)
giúp các Sở ban ngành và cấp chính quyền cơ sở tập hợp
các dữ liệu tản mát trên các máy vi tính, máy chủ dữ liệu về
Kho dữ liệu của Thành phố với phương châm “Dữ liệu chỉ

cần vào một lần”.
Ở khía cạnh thứ hai (khai thác dữ liệu), Đề án của TP.HCM
cũng đã nêu ra và nhiều tỉnh thành cũng gặp phải đó là các Sở
ban ngành và cấp chính quyền cơ sở đều có kho dữ liệu của
mình, nhưng do tình trạng “cát cứ”, mạnh ai nấy làm, không
có sự thống nhất chung (không có một “Mô hình thông tin”
chung), dẫn tới Sở này không sử dụng được dữ liệu của Sở
khác, hoặc sử dụng được, song bị hạn chế về chất lượng dữ
liệu, dữ liệu thiếu chính xác và không đầy đủ…
Để giải quyết vấn đề này cần xây dựng khung CSDL
thống nhất về kỹ thuật đồng thời cũng cần các quy định
chặt về tránh nhiệm cung cấp thông tin cũng như quyên lợi
được sử dụng thông tin trong hệ thống CSDL dùng chung.
Việc xây dựng hạ tầng dữ liệu dùng chung cần thống
nhất mô hình thông tin để phép kết nối các CSDL với nhau,
loại trừ dữ liệu trùng lắp và đảm bảo tính thống nhất dữ liệu
trong toàn hệ thống.
Hiện nay, các tỉnh thành đang triển khai Chính phủ điện
tử, Chính quyền điện tử, còn trong hầu hết các dự án TPTM
đều xây dựng các Trung tâm điều hành ĐTTM. Đây là nguồn
cung cấp dữ liệu lớn cho Hệ thống CSDL dùng chung. Tuy
nhiên, hiện nay cần bổ sung các cơ sở pháp lý, cơ chế tích
hợp với Hệ thống CSDL dùng chung đảm bảo an toàn, đồng
bộ và chính xác.
c. Thiếu các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về TPTM
Để đánh giá mức độ thông minh của thành phố hay
một đô thị cần dựa vào các tiêu chuẩn đánh giá. Hiện nay,
tổ chức ISO đã ban hành nhiều tiêu chuẩn về đô thị thông
minh như ISO37166:2022; ISO 37150:2021… ISO 37120:2014,
quy định 100 chỉ số thuộc 17 lĩnh vực (46 chỉ số cốt lõi, 54 chỉ
số hỗ trợ), mà các TPTM cần đạt được.
Mặt khác, cũng trên tinh thần đó, trước khi Bộ TT&TT
ban hành Bộ chỉ số đo lường “mức độ thông minh” của các
thành phố, đô thị ở Việt Nam, TP Đà Nẵng thì đánh giá TPTM
thông qua 6 nhóm tiêu chí, mỗi nhóm tiêu chí gồm một số
chỉ số: Phát triển con người (7 chỉ số); Tiếp cận cơ hội số (6
chỉ số); Môi trường kinh tế (11 chỉ số); Môi trường đô thị (11
chỉ số); Đời sống văn hóa - xã hội (4 chỉ số); Quản lý đô thị
(5 chỉ số).
TP.HCM đã tham khảo các tiêu chuẩn khác của thế giới
và đưa ra một số chỉ số đánh giá TPTM về 13 lĩnh vực “nóng”:
Kinh tế (5 chỉ số), Nguồn nhân lực (9 chỉ số), An ninh trật tự,
an toàn (4 chỉ số), Chăm sóc sức khỏe (4 chỉ số), Vệ sinh an
toàn thực phẩm (2 chỉ số), Chống ùn tắc giao thông (6 chỉ
số), Chống ngập (4 chỉ số), Bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm
(8 chỉ số), Chính quyền điện tử (4 chỉ số), Quy hoạch đô thị
(2 chỉ số), Mức độ hài lòng của người dân (11 chỉ số), Sự tham
gia của người dân vào công cuộc xây dựng TPTM (3 chỉ số),
Mức độ sáng tạo của thành phố (3 chỉ số)…
Trong giai đoạn vừa qua, Bộ KH&CN đã công bố 14 TCVN
về Phát triển ĐTTM, bền vững cho cộng đồng và đang xây
dựng tiếp các chuẩn về Hạ tầng kỹ thuật ĐTTM; Bộ TT&TT
đưa ra bộ tiêu chí đánh giá KPI về ĐTTM. Trong bộ chỉ số
này (Phiên bản 1.0) bao gồm các chỉ số cơ bản nhất cho
ĐTTM phù hợp với giai đoạn khởi đầu xây dựng ĐTTM ở

Việt Nam, tập trung đánh giá việc ứng dụng công nghệ
thông tin và truyền thông (ICT) trong các hoạt động của đô
thị; Bộ TN&MT xây dựng TCVN về Hệ thống thông tin địa lý
số (GIS)…
Đến nay, Bộ TT&TT đang phối hợp với Bộ Xây dựng và
các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá,
công nhận đô thị thông minh; Tuy nhiên, các bộ tiêu chuẩn,
tiêu chí theo các mục tiêu quản lý chuyên ngành lĩnh vực
đặc thù vẫn còn thiếu; Hệ thống tiêu chí đánh giá các TPTM
của các địa phương cũng còn rất khác nhau và chịu ảnh
hưởng nhiều của các nhà cung cấp giải pháp TPTM, ĐTTM.
Để giải quyết vấn đề này, các Bộ, ngành cần sớm ban
hành các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn về TPTM, ĐTTM.
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn này không chỉ đánh giá TPTM,
ĐTTM mà còn nhằm kiểm soát và giới hạn các phát triển
đổi mới và còn xác định các yêu cầu đối với khả năng liên
thông, liên tác của các giải pháp công nghệ riêng cũng như
việc tích hợp các thành phần trong ĐTTM...
d. Xây dựng TPTM nên chăng bắt đầu ngay từ quy hoạch
thông minh
Trong nhiều đề án TPTM phần quy hoach chủ yếu đưa
ra các vấn đề như công bố quy hoạch, cập nhật quy hoạch
mới… Tuy nhiên để đảm tính xuyên xuốt và thông nhất
thì yếu tố thông minh phải được đưa ngay từ khi nghiên
cứu lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy
hoạch chuyên ngành ở nhiều mức như: Quy hoạch chung
toàn Thành phố, Quy hoạch chung quận, huyện, thị xã, Quy
hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết.
4. KẾT LUẬN
Các đề án về TPTM, ĐTTM đang được xây dựng và triển
khai ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Song các vấn đề về
nhận thức, vấn đề về hệ thống xây dựng CSDL, vấn đề các
tiêu chuẩn, quy chuẩn… cho TPTM, ĐTTM còn gặp nhiều
khó khăn cần vượt qua. Do đó, các đề án TPTM, ĐTTM cần
mang tính thống nhất, xuyên xuốt các lĩnh vực. Phát triển
TPTM là việc phức tạp, lâu dài, tốt kém do đó cần phát huy
nguồn lực từ địa phương cũng như sự tham gia tích cực
hiệu quả của người dân, và các doanh nghiệp.v
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GIS - Nền tảng thực hiện quy hoạch
đô thị thông minh
> CẨM TÚ
Bộ Xây dựng đã hoàn thiện và ban hành “Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở
dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh” làm tài liệu
để các địa phương nghiên cứu, tham khảo áp dụng trong quá trình tổ chức thiết lập Hệ
thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS trên địa bàn.

THIẾT LẬP HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÔ THỊ LIÊN
THÔNG
Xây dựng và phát triển các thành phố thông minh là một
nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết
số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ 4. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành
Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 phê duyệt Đề án
phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn
2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, trong giai
đoạn 2018 - 2025 ưu tiên xây dựng các nội dung cơ bản bao
gồm: Quy hoạch đô thị thông minh; Xây dựng và quản lý đô
thị thông minh; Cung cấp các tiện ích đô thị thông minh cho
các tổ chức, cá nhân trong đô thị với Cơ sở nền tảng là Hệ
thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hệ thống hạ tầng ICT trong
đó bao gồm cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh được
kết nối liên thông và hệ thống tích hợp hai hệ thống trên.
Hệ thống thông tin địa lý (viết tắt là GIS) là hệ thống có
chức năng thu thập, lưu trữ, thao tác và phân tích các dữ
liệu không gian để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Hệ
thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS là hệ thống
được thiết kế, xây dựng để quản lý các cơ sở dữ liệu đô thị
theo dạng các lớp bản đồ (quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ
thuật, nhà ở, các công trình hạ tầng, dịch vụ xã hội...) được
tích hợp trên nền dữ liệu địa lý quốc gia trong hệ quy chiếu
và hệ tọa độ quốc gia. Hệ thống sẽ cho phép hiển thị các lớp
thông tin đã được sàng lọc, phân tích, tổng hợp, tính toán
theo yêu cầu truy cập thông tin của người sử dụng hệ thống.
Các tính năng cơ bản của GIS gồm thu thập dữ liệu, lưu trữ,
truy vấn, phân tích, hiển thị và truy xuất dữ liệu. Do đó, việc
thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS
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là nền tảng căn bản cung cấp cơ sở dữ liệu để triển khai thực
hiện quy hoạch đô thị thông minh, quản lý điều hành đô thị
thông minh cũng như tích hợp các tiện ích phục vụ người
dân và doanh nghiệp.
Theo Bộ Xây dựng, hướng dẫn này áp dụng cho việc tổ
chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên
nền GIS tại các địa phương. Đối tượng sử dụng là UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo Sở Xây
dựng, Sở TT&TT, các sở ngành có liên quan, UBND cấp huyện
và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ích đô thị trong
chỉ đạo, phối hợp liên ngành, liên cấp để triển khai, tổ chức
thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS
đối với các đô thị trên địa bàn.
Mục tiêu thực hiện thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị
liên thông trên nền GIS là tạo nền tảng để các đô thị triển
khai các ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý phát triển
đô thị nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng phát triển đô thị
thông minh. Đây cũng là công cụ nâng cao chất lượng, hiệu
quả thực thi công vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước;
đáp ứng nhu cầu khai thác, chia sẻ thông tin về phát triển đô
thị đối với người dân và doanh nghiệp thực hiện việc tra cứu,
phản ảnh thông tin, đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng hệ
thống cơ sở dữ liệu, xây dựng và quản lý đô thị. Từng bước
thực hiện xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu đô thị kết nối
liên thông ở cấp tỉnh và toàn quốc.
Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS là hệ
thống được thiết kế, xây dựng để quản lý các cơ sở dữ liệu đô
thị theo dạng các lớp bản đồ (quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ
thuật, nhà ở, các công trình hạ tầng, dịch vụ xã hội...) được tích
hợp trên nền dữ liệu địa lý quốc gia trong hệ quy chiếu và hệ tọa
độ quốc gia. Hệ thống sẽ cho phép hiển thị các lớp thông tin đã

được sàng lọc, phân tích, tổng hợp, tính toán theo yêu cầu truy
cập thông tin của người sử dụng hệ thống. Trên thế giới hiện
nay đã có nhiều quốc gia đang sử dụng GIS trong công tác quản
lý quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị.
ĐÃ TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG
Tại Việt Nam, việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị
ứng dụng nền tảng GIS đã được một số địa phương tiến hành
triển khai trong những năm qua và đã đạt được những kết
quả đáng khích lệ.
Tại tỉnh Bình Dương, trong thời gian qua đã triển khai
các nội dung liên quan đến GIS thông qua Dự án “Xây dựng
hệ thống thông tin địa lý và các phần mềm chuyên ngành
xây dựng” đã khởi tạo thành công hệ thống thông tin địa lý
chuyên ngành xây dựng, hệ thống được cài đặt trên Trung
tâm dữ liệu dùng của tỉnh Bình Dương và thực hiện các dịch
vụ cung cấp dữ liệu. Người dân, cơ quan và doanh nghiệp có
thể truy cập và tìm kiếm thông tin tại địa chỉ “http://gisxd.
binhduong.gov.vn”. Các lĩnh vực ứng dụng gồm: Kiến trúc Quy hoạch; Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị; Nhà ở và
Bất động sản; Hoạt động xây dựng; Kinh tế vật liệu xây dựng;
Thanh tra. Hệ thống GIS đã cơ bản phục vụ cho chức năng,
nhiệm vụ của các phòng trực thuộc Sở, cung cấp các cơ sở
dữ liệu về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, thông tin nhà ở và
bất động sản, nhà cao tầng, mỏ khoán sản và các phản ánh
về sai phạm trong lĩnh vực xây dựng… UBND tỉnh cũng đã
ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng
cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng làm cơ sở cho các đơn vị có
liên quan trong công tác khai thác, sử dụng, cập nhật, quản
lý cơ sở dữ liệu dùng chung liên ngành. Trên cơ sở hệ thống
dữ liệu đã được thiết lập, hiện nay Bình Dương đã tiếp tục

nghiên cứu phát huy các tiềm năng của dữ liệu thông qua
các nghiên cứu: ứng dụng công nghệ vệ tinh, viễn thám xây
dựng nguồn dữ liệu tham chiếu định hướng cập nhật, số hóa
dữ liệu về giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng;
ứng dụng GIS 3D và các mô hình thành phố 3D trong công
tác quản lý đô thị và các hoạt động xây dựng (thí điểm trên
địa bàn thành phố Thủ Dầu Một); triển khai áp dụng mô hình
cập nhật dữ liệu GIS ngành xây dựng theo quy trình nghiệp
vụ; đề xuất và thực hiện thí điểm mô hình quản lý GIS kết hợp
BIM trong quản lý đầu tư xây dựng.
Tại Bắc Ninh, từ năm 2018 đến nay tỉnh đã tập trung xây
dựng các cơ sở dữ liệu, nền tảng công nghệ dùng chung
thống nhất cho toàn tỉnh, triển khai theo mô hình tập trung
tại trung tâm dữ liệu tỉnh; xây dựng, ban hành các Quy chế,
quy định quản lý, vận hành các hệ thống thông tin dùng
chung nhằm tăng cường kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu,
giảm thiểu tình trạng manh mún, phân mảnh ứng dụng và
cát cứ dữ liệu. Đây là nội dung quan trọng, là cơ sở để triển
khai các ứng dụng Chính quyền điện tử, các ứng dụng của
Trung tâm điều hành, các nền tảng kết nối người dân, doanh
nghiệp với các cơ quan nhà nước, trên nhiều lĩnh vực như: cơ
sở dữ liệu dùng chung và hệ thống thông tin quản lý tích hợp
trên nền tảng GIS về các lĩnh vực công thương, giao thông
vận tải, giáo dục đào tạo, quy hoạch xây dựng, khí tượng
thủy văn và biến đổi khí hậu...
Việc đầu tư, thiết lập Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đô thị
liên thông ứng dụng nền tảng GIS đem lại nhiều lợi ích cho
chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong việc nâng
cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị đô thị; cung cấp, chia
sẻ thông tin quản lý đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,
người dân có nhu cầu sử dụng; tạo nền tảng để các doanh
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nghiệp có thể phát triển ứng dụng quản lý, cung cấp dịch vụ;
tạo môi trường tương tác, kết nối giữa chính quyền với người
dân và doanh nghiệp, với những ưu điểm chính như sau:
Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: Hệ thống quản lý cơ
sở dữ liệu đô thị liên thông ứng dụng nền tảng GIS là công cụ
hỗ trợ hiệu quả công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch
xây dựng, quy hoạch đô thị; quản lý đầu tư xây dựng phát triển
đô thị theo quy hoạch xây dựng được duyệt; tạo nền tảng cơ
sở để áp dụng các công cụ hỗ trợ ra quyết định (DSS) đánh giá
đa mục tiêu, hỗ trợ phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu nhằm
hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn giải pháp tối ưu để ra
quyết định trong quá trình phê duyệt quy hoạch xây dựng, đô
thị và quản lý phát triển đô thị; tạo nền tảng cơ sở để áp dụng
các công cụ quản lý đô thị tích hợp công nghệ 3D, công nghệ
viễn thám…; tích hợp thông tin pháp lý đối với công tác quản
lý dân cư, đất đai, giao thông và các dịch vụ công trong đô thị;
cải cách hành chính, hiện đại hóa và đơn giản hóa các thủ tục
hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, phát triển
đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; phổ biến các chính sách pháp
luật, quản lý điều hành của Trung ương và địa phương.
Đối với doanh nghiệp: Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đô
thị liên thông ứng dụng nền tảng GIS cho phép khai thác,
chia sẻ các thông tin pháp lý, thông tin quy hoạch xây dựng,
đô thị; là kênh thông tin phản ánh những khó khăn vướng
mắc trong quá trình hoạt động tại các địa phương. Tùy vào
mức độ phát triển của hệ thống có thể cho phép các cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM
Bước

01

Bước

02

Bước

03

Nghiên cứu, xây dựng và ban hành
Đề án, kế hoạch, chương trình thực
hiện

Thu thập, tổng hợp, phân loại, xử lý
và thiết lập dữ liệu nền tảng

Thiết lập trung tâm quản lý cơ sở dữ
liệu và thiết kế phần mềm quản lý

GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI MỞ RỘNG
Bước

04

Nghiên cứu, xây dựng và ban hành
quy chế, quy định

Bước

05

Bước

06

Tổ chức đào tạo, tập huấn thực hiện

Công bố, đưa vào sử dụng Hệ thống
cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên
nền GIS

Sơ đồ minh họa 06 bước thực hiện tổ chức thiết lập Hệ thống
cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS

Giao diện truy cập thông tin quy hoạch trên hệ thống của
tỉnh Bình Dương

6 BƯỚC TỔ CHỨC THIẾT LẬP
Quy trình của giai đoạn thí điểm và giai đoạn triển khai mở rộng có thể khái quát gồm 6 bước.
Bước 1: Nghiên cứu, xây dựng và ban hành đề án, kế
hoạch, chương trình thực hiện xây dựng Hệ thống cơ
sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS cấp tỉnh trong
đó cần xác định các lĩnh vực ưu tiên thực hiện thông
minh hóa, lựa chọn khu vực thí điểm trước khi mở
rộng triển khai, phương pháp thực hiện, giải pháp kỹ
thuật, tổ chức thực hiện và dự kiến nguồn kinh phí
thực hiện.
Bước 2: Thu thập, tổng hợp và phân loại dữ liệu; Xử
lý, chuẩn hóa dữ liệu và thiết lập dự liệu nền tảng; Rà
soát, đánh giá quy trình báo cáo, quản lý dữ liệu và
phân công, phân cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Thiết lập trung tâm quản lý cơ sở dữ liệu và
thiết kế phần mềm quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu.
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Bước 4: Nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy chế,
quy định về: tổ chức bố trí nhân sự thực hiện các cấp;
công tác phối hợp triển khai liên ngành trong việc
cung cấp, chia sẻ và duy trì dữ liệu; trách nhiệm của
các bên trong quá trình triển khai thực hiện; hướng
dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu theo phân cấp, phân
quyền.
Bước 5: Tổ chức đào tạo, tập huấn theo các nhóm
thực hiện gồm: trực tiếp quản lý, vận hành.
Bước 6: Công bố, công khai rộng rãi về cổng thông
tin Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền
GIS đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Một góc Ngã 6, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, một trong những trục kết nối giao thông, phát triển đô thị của tỉnh.

các cấp độ khác nhau như xin cấp phép xây dựng, cung cấp
thông tin quy hoạch… hoặc phát triển các tiện ích trên cơ sở
các dữ liệu được hệ thống phân cấp cho phép sử dụng.
Đối với người dân: Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông
trên nền GIS là cổng kết nối giữa người dân và chính quyền
các cấp; hỗ trợ người dân tra cứu các thông tin về chính sách
pháp luật, quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn;
phản ánh kịp thời những vi phạm, bất cập, thúc đẩy người
dân tham gia công tác quản lý đô thị.
PHÂN ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN
Bộ Xây cũng hướng dẫn cụ thể các bước tổ chức thiết lập
Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS. Ban
hành quy định khung về trách nhiệm các ngành, các cấp,
phân định rõ trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp trong
quá trình thực hiện. Định kỳ rà soát, cập nhật sửa đổi bổ sung
trong quá trình thực hiện để hoàn thiện cơ chế phối hợp liên
cấp, liên ngành. Thu thập, tổng hợp, phân loại, xử lý, tích hợp
dữ liệu và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ. Thiết lập hệ thống
quản lý, lưu dữ liệu gốc trên cơ sở các dữ liệu sau khi xử lý và
đảm bảo an ninh, an toàn. Cập nhật thường xuyên các dữ
liệu nền tảng trong quá trình khai thác vận hành. Tích hợp
các thông tin dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý
đô thị, phát triển các tiện ích đô thị. Thiết lập trung tâm quản
lý cơ sở dữ liệu và thiết kế phần mềm quản lý. Tổ chức đào
tạo, tập huấn theo các nhóm thực hiện. Công bố, đưa vào sử
dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS.

UBND cấp tỉnh ban hành quy định về công tác thu thập,
quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đô thị, trong đó
quy định cần bao gồm các nội dung về Công tác thu thập,
quản lý cơ sở dữ liệu; Khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu; Trách
nhiệm và quyền hạn của các cơ quan thực hiện; Lưu trữ, bảo
quản và an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu.
UBND cấp tỉnh căn cứ vào các quy định pháp luật hiện
hành về công tác lập bản đồ, lập quy hoạch, tổ chức nghiên
cứu và ban hành quy định thống nhất về quy cách thể hiện
bản đồ số trong các công tác lập quy hoạch để tạo thuận lợi
trong công tác tích hợp các bản đồ lên hệ thống quản lý cơ
sở dữ liệu.
Các Sở ngành phối hợp xây dựng các tài liệu hướng dẫn
kỹ thuật đối với công tác xử lý, số hóa dữ liệu theo các mảng,
lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công theo dõi, thực hiện để
trình UBND tỉnh ban hành.
Theo khuyến nghị của Bộ Xây dựng, GIS là một công cụ
có khả năng hỗ trợ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý cơ sở
dữ liệu đô thị của phục vụ chỉ đạo điều hành các cấp chính
quyền. Việc ứng dụng GIS là một quá trình liên tục, theo
nhiều giai đoạn và đòi hỏi tính gắn kết đồng bộ với các bước
phát triển chung của địa phương. Do đó, việc triển khai xây
dựng cơ sở dữ liệu đô thị và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đô
thị cần phải chú trọng đến việc kế thừa, tái sử dụng các nội
dung, tài nguyên sẵn có về hạ tầng công nghệ thông tin, bản
quyền phần mềm GIS, các cơ sở dữ liệu GIS mà tỉnh đã đầu
tư trước đó.v

ISSN 2734-9888

5.2022

33

T Ừ C HÍN H S Á C H Đ Ế N C UỘC S Ố NG

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH:

Thống nhất dữ liệu và hoàn thiện
chính sách
> AN DI
Đến thời điểm hiện nay, cả nước có 57 địa phương đã và đang triển khai các đề án liên
quan đến phát triển đô thị thông minh, trong số đó có 44/63 tỉnh/thành phố trực thuộc
Trung ương đã hoặc đang triển khi xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh.

X

ây dựng và phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) là
một trong mười nhiệm vụ của Đề án 950 của Chính
phủ. Hiện Việt Nam có khoảng 870 đô thị được chia
thành các loại từ đô thị trung ương tới các đô thị
nhỏ là các thị trấn, thị xã. Mỗi đô thị có quy mô khác nhau,
tính chất phát triển khác nhau. Có đô thị phát triển về du
lịch, có đô thị phát triển về công nghiệp, dịch vụ, có đô thị lại
phát triển về quản lý hành chính… Mỗi đô thị khác nhau sẽ
có cách tiếp cận khác nhau tuỳ vào trình độ và đặc thù phát
triển của đô thị ấy.
XÂY DỰNG NGUỒN DỮ LIỆU THỐNG NHẤT
Trong Đề án 950 của Chính phủ cũng chỉ rõ, phát triển
đô thị thông minh dựa trên ba trụ cột lớn: quy hoạch đô thị
thông minh, xây dựng đô thị thông minh và các dịch vụ tiện
ích thông minh. Và ba trụ cột này đều trên cơ sở hệ thống dữ
liệu liên thông.
Tuy nhiên, có một thực tế là, hiện nay ĐTTM ở Việt Nam
đang phát triển theo hướng nhiều nhà tư vấn, nhiều thông
tin công nghệ, nhiều đơn vị đến làm việc với các địa phương
và đề xuất cùng làm việc với các đô thị để xây dựng đề án.
Chính điều này dẫn đến thực trạng là các nguồn dữ liệu thiếu
thống nhất, mỗi đề án theo một hướng.
Từng chia sẻ tại một cuộc toạ đàm về “Smart city - chuyển
đổi số”, ông Lê Hoàng Trung - Phó cục trưởng Cục Phát triển
đô thị (Bộ Xây dựng) cho rằng, mỗi đơn vị xây dựng đề án
trên một hệ thống, một phần mềm, nền tảng khác nhau thì
khi cần sự liên thông, chia sẻ thông tin không thể nào “ăn rơ”
với nhau được. Việc này làm ảnh hưởng tới quá trình sau này
chúng ta số hóa, chuyển đổi số. Có nghĩa là liên quan tới việc
triển khai đô thị thông minh.
Không chỉ vậy, về mặt dữ liệu cũng cùng chung tình trạng
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rời rạc, không có sự liên thông. Ngay đô thị Hà Nội bao nhiêu
năm nay vẫn loay hoay với nền tảng dữ liệu. “Khi Hà Nội triển
khai đô thị Hoà Lạc mà sáu tháng sau mới hoàn thiện hệ thống
bản đồ để gửi Bộ Xây dựng thẩm định và đóng dấu thì tôi hiểu
là công nghệ số chưa đến với Hà Nội”, bà Trần Thu Hằng - Vụ
trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng) từng chia sẻ.
Cũng theo bà Hằng, dưới góc độ là cơ quan tham mưu về
luật pháp, năm nay chúng tôi sẽ xây dựng Luật Quy hoạch đô
thị nông thôn, trong đó vấn đề công nghệ số và thể chế liên
quan đến phát triển đô thị thông minh sẽ là rất quan trọng
trong Luật Đất đai. Hai là, xây dựng nền tảng dữ liệu. Nhưng
những vấn đề này không thể làm ngay mà phải lâu dài và tốn
kém. Trước mắt thì chúng ta phải có sự liên thông với các hệ
thống dữ liệu quốc gia. Chúng tôi cũng hết sức nỗ lực, nhưng
con số này hầu như là chưa có gì. Hiện nay, lập các quy hoạch
chúng ta vẫn là khảo sát bản đồ, đo đạc, hệ thống dữ liệu cập
nhật bằng tay chứ chưa có gì mang tính ứng dụng công nghệ
thông tin thông minh.
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH CHO PHÁT TRIỂN ĐTTM
ĐTTM là sản phẩm cuối cùng. Nó cũng giống như sản
phẩm xây dựng đô thị. Trước đây xây dựng đô thị đã đảm bảo
tiện ích, thuận lợi cho người dân đô thị và hiệu quả sử dụng đô
thị. Bây giờ áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ
vào trong đô thị để làm cho nó thông minh hơn tạo ra tiện ích
và hiệu quả hơn cho đời sống người dân đô thị. Nhưng làm sao
tạo ra tiện ích lớn nhất thì chúng ta từng bước xây dựng từng
cấu phần của đô thị để nó thông minh. Để làm được thì phải
từ giai đoạn xây dựng quy hoạch, thu thập số liệu và trước hơn
nữa là xây dựng thể chế, chính sách thực hiện.
Hiện nay Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cùng Bộ
Thông tin & Truyền thông, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành

Trung ương đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.
Nhưng quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm cung
cấp số liệu, chia sẻ thông tin vẫn chưa được cụ thể.
Nhìn chung, xây dựng ĐTTM ở ta hiện nay đang vướng
mắc về liên thông số liệu, không theo dõi được biến động về
quy hoạch. Ngay việc người dân có thể dùng được số liệu quy
hoạch cũng còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù các địa phương
đã có quan tâm thể hiện ở việc ban hành nhiều văn bản liên
quan tới chủ trương định hướng về xây dựng và phát triển
ĐTTM. Song, việc xây dựng hệ thống dữ liệu, dù đang được
triển khai, nhưng còn hạn chế. Nhiều địa phương còn lúng
túng trong việc phân công cơ quan đầu mối chủ trì. Không
những thế, về nhận thức và cách làm đô thị thông minh cũng
mỗi nơi mỗi nhau.
Theo các chuyên gia, xây dựng ĐTTM phải dựa vào nguồn
lực trong nước mới có thể phát triển bền vững. Như với
TP.HCM, cần có cơ chế khuyến khích phát triển các giải pháp
cho thành phố thông minh. TP.HCM đang xây dựng thành
phố thông minh hướng đến ba mục tiêu cơ bản gồm: Nâng
cao chất lượng cuộc sống người dân, tăng sức cạnh tranh của
nền kinh tế và có được môi trường sống bền vững.
Để làm chủ công nghệ trong xây dựng đô thị thông minh,
TP.HCM cần xây dựng cơ chế thử nghiệm các giải pháp công
nghệ mới trong điều kiện thực tế, tạo điều kiện cho hoạt
động nghiên cứu, phát triển các giải pháp về thành phố
thông minh có đặc thù của Việt Nam, tiến tới làm chủ công
nghệ về thành phố thông minh.
Chẳng hạn, TP.HCM nên xây dựng một khu đô thị thông
minh điển hình trong phạm vi hẹp. Tại khu đô thị thông minh
điển hình thử nghiệm này, mọi ý tưởng, sáng tạo, giải pháp
đều được chấp nhận thử nghiệm mà không phải xin cấp
phép, bỏ qua những thủ tục hành chính rườm rà để tạo điều

kiện cho ý tưởng thành sản phẩm, thành công nghệ một
cách nhanh nhất.
Trong điều kiện hiện nay, việc xây dựng các giải pháp
riêng đặc thù cho TP.HCM là cần thiết. Để làm được như
vậy, TP.HCM cần có cơ chế cho việc nghiên cứu, phát triển
và thử nghiệm các giải pháp thành phố thông minh trong
điều kiện thực tế. Khi có cơ chế chính sách phù hợp và
mang tính khuyến khích thì việc làm chủ công nghệ xây
dựng thành phố thông minh sẽ không còn khó khăn, việc
tập hợp lực lượng sáng tạo sẽ dễ dàng hơn và thành phố
có thể hoàn toàn tự chủ trong việc xây dựng đô thị thông
minh.
Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Huy
Dũng cho biết, Bộ đã sớm ban hành một số văn bản hướng
dẫn tạo khung pháp lý trong lĩnh vực ICT cho phát triển
ĐTTM, bao gồm Khung tham chiếu ICT, Bộ chỉ số KPI phát
triển ĐTTM và các nội dung về ứng dụng công nghệ thông
tin để cung cấp các dịch vụ, tiện ích ĐTTM.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, với sứ mệnh dẫn dắt
và định hướng quá trình Chuyển đổi số quốc gia nói chung,
trong đó bao gồm nội dung ICT cho phát triển thành phố
thông minh, và cũng đã rất nỗ lực, tích cực phối hợp với các
bộ, ngành liên quan, các địa phương cùng một số cơ quan
quốc tế để thúc đẩy triển khai ĐTTM bền vững tại Việt Nam.
Rõ ràng, dù chúng ta đã có sự quan tâm thống nhất từ địa
phương tới Trung ương, nhưng điều quan trọng để xây dựng
những ĐTTM - nội dung cốt lõi trong Đề án 950 của Chính
phủ, cần nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn. Bởi, khi
chính sách chưa thông, những mong ước cao vời, những đề
án hoành tráng sẽ khó có thể “về đích” nhưng mong muốn,
và nó sẽ mãi chỉ là các bản báo cáo đẹp đẽ mỗi khi chúng ta
nói về tương lai.v
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Mô hình trang trại xanh thông minh,
thích ứng với biến đổi khí hậu cho
khu ven biển huyện Cần Giờ, TP.HCM

> TS.KTS NGÔ LÊ MINH (1)
THS.KTS LÊ NGUYỄN HOÀNG VŨ (2)
TÓM TẮT:
Mục đích của bài báo này nhằm tìm hiểu, đề xuất mô hình trang
trại xanh thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu cho khu ven
biển huyện Cần Giờ, TP.HCM. Cần Giờ là huyện ngoại thành ven biển
phía Đông Nam của thành phố, với đặc điểm địa hình trũng thấp,
cốt nền trung bình cao từ 0 - 1,5 m so với mực nước biển. Những
năm gần đây, huyện Cần Giờ bị ảnh hưởng ngày càng nhiều từ hiện
tượng biến đổi khí hậu (BĐKH), đó là việc mất đất ở và đất canh
tác tại một số vùng ven biển, ven sông, kênh rạch, khiến người dân
phải di cư không mong muốn. Ngoài ra, sự xuất hiện của dịch bệnh
Covid-19 đã gây ra tác động kép mang tính tiêu cực đến cuộc sống
và các hoạt động kinh tế của người dân.
Từ khóa: Trang trại xanh thông minh; Mô hình phát triển; Biến
đổi khí hậu; Cần Giờ - TP.HCM
1. GIỚI THIỆU
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thuộc danh sách 10
thành phố trên thế giới bị ảnh hưởng từ hiện tượng biến đổi
khí hậu (BĐKH) và mực nước biển dâng cao (NBD). Có thể nói,
BĐKH đang và sẽ là thách thức to lớn cho TP.HCM, khi mà
liên tục phải đối mặt với tình trạng ngập lụt do triều cường
vào mùa mưa, và nước mặn xâm nhập sâu trong mùa khô.
(1)
(2)
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Tình trạng BĐKH có tính liên vùng, tại TP.HCM, khu vực đặc
trưng là vùng trũng thấp và sông ngòi chằng chịt như các
quận huyện phía Nam (huyện Nhà Bè, Bình Chánh và huyện
Cần Giờ). Cần Giờ là huyện ngoại thành ven biển phía Đông
Nam, với đặc điểm địa hình trũng thấp, cốt nền trung bình
cao từ 0 - 1,5 m so với mực nước biển. Khu vực này đang chịu
ảnh hưởng trực tiếp của BĐKH đến đời sống con người ở hai
phương diện môi trường ở và sinh hoạt hằng ngày. Đây là
khu vực được dự báo sẽ bị ngập ngày càng nặng khi mực
nước biển dâng cao. Hậu quả chủ yếu của BĐKH&NBD đối
với huyện Cần Giờ là tình trạng ngập lụt, xâm nhập mặn, thay
đổi nhiệt độ, và sạt lở (Ngô L. M., 2021). Những tác động tiêu
cực từ sạt lở đất ven sông và xói lở bờ biển gây tác động trực
tiếp đến đời sống người dân trong khu vực này. Trong đó, các
công trình nhà ở, đặc biệt là nhà ở nông thôn khu vực ven
biển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện tượng ngập lụt gây
hư hỏng các công trình nhà ở của người dân địa phương, suy
giảm nguồn đất ở, tác động trực tiếp đến đời sống của người
dân và cả các khu kinh tế (Hình 1). Hệ quả tất yếu là gia tăng
đói nghèo, không còn cơ hội làm nông nghiệp, và buộc phải
di cư về các khu trung tâm, gây thêm áp lực vốn đã rất lớn
đến khu vực trung tâm TP. Huyện có thế mạnh về phát triển
ngành thủy sản và kinh tế biển, và có tiềm năng về ngành
du lịch sinh thái. Tuy nhiên, nguồn lợi từ thiên nhiên dần bị
cạn kiệt, lại chịu tác động trực tiếp từ BĐKH&NBD trong một
vài năm gần đây nên các KDC của huyện Cần Giờ đang đối
mặt với việc mất đất canh tác, thậm chí cả một phần đất ở
tại các xã An Thới Đông, Lý Nhơn và xã đảo Thạnh An (Mai T.
A., 2019). Ngoài ra, sự xuất hiện của dịch bệnh Covid-19 trong
thời gian qua đã gây ra tác động kép mang tính tiêu cực đến
cuộc sống và các hoạt động kinh tế của người dân (công việc

sản xuất nông nghiệp bị ngưng trệ, đứt gãy chuỗi cung ứng
lương thực thực phẩm). Với nguồn thu nhập eo hẹp từ hoạt
động sinh kế nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng và buôn bán
thủy hải sản, cùng với tập quán sinh sống, sản xuất bám biển,
người dân khu vực ven biển càng không dễ dịch chuyển, di
cư hay từ bỏ đi nơi khác (Arlene C. L. 2007).
Vậy, làm thế nào để phát triển bền vững các KDC tại
huyện Cần Giờ, TP.HCM trước các tác động của BĐKH là một
vấn đề cần tìm hiểu và nghiên cứu, khi mà trong tương lai,
những mô hình kiến trúc nhà ở nông thôn ven biển hiện hữu
có thể không còn đáp ứng được nhu cầu sinh sống và sản
xuất nông nghiệp của người dân nơi đây. Từ đó, đề xuất một
mô hình trang trại xanh thông minh, thích ứng với biến đổi
khí hậu cho khu ven biển huyện Cần Giờ, TP.HCM.
2. KINH NGHIỆM VỀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Khái niệm thành phố thông minh và bền vững đã trở
thành chủ đề nóng trên phạm vi toàn cầu trong vài thập kỷ
qua, đặc biệt là dưới những tác động ngày càng mạnh mẽ
của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc đánh giá những lợi
ích&thách thức của các thành phố thông minh và bền vững
là một thách thức lớn do tính chất phức tạp của các thành
phố, nhất là những đô thị lớn như TP.HCM. Trong bối cảnh
tốc độ đô thị hóa nhanh và chủ trương phát triển đô thị sáng
tạo, TP.HCM đang hướng tới việc nâng cao chất lượng sống
người dân và xây dựng một thành phố hiện đại, thông minh
và bền vững.
Thành phố bền vững thông minh phản ánh sự chuyển đổi
từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức, từ những
mô hình chưa được thực hiện thành mô hình hiện thực, từ tài
sản hữu hình sang tài sản vô hình (coi tri thức là một thứ giá

Hình 1. Khu dân cư thị trấn Cần Thạnh tại huyện Cần Giờ
[Nguồn: Ngô L. M., 2021].
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Hình 2. Thành phố thông minh hướng đến việc nâng cao chất
lượng cuộc sống người dân đô thị [Nguồn: Ngô L. M., 2019].
trị), từ cấu trúc tuyến tính thành cấu trúc hệ thống đan xen,
từ quy mô quốc gia sang qui mô toàn cầu (Carrillo, 2002). Từ
đó, con người mong chờ những sự thay đổi lớn trong thời kỳ
của nền kinh tế tri thức thế kỷ 21. Một thành phố bền vững là
thành phố có tầm nhìn về tương lai, được xây dựng và phát
triển để phục vụ cho các công dân của thành phố đó, cung
cấp chất lượng cuộc sống tốt hơn trong hiện tại, đồng thời
duy trì hoặc gia tăng niềm hạnh phúc & thịnh vượng cho các
thế hệ tương lai. Theo (Mori và Yamashita, 2015), một thành
phố bền vững thông minh có thể đem lại lợi ích tối đa về
kinh tế xã hội cho dân cư của mình mà không làm mất đi tính
công bằng giữa các thành phần, cũng như không suy giảm
các thông số về môi trường sống.
Theo chuyên gia phân tích Jack Gold của J. Gold Associates,
thành phố thông minh là nơi biến dữ liệu thu thập từ cảm
biến thành hành động. Ông cho rằng thành phố thông minh
là thành phố với cơ sở hạ tầng được quản lý tốt hơn với khả
năng thay đổi được, dựa trên dữ liệu đầu vào và điều chỉnh
để tận dụng tốt nhất các nguồn tài nguyên hay nâng cao tính
bảo mật, an ninh. Theo đó, thành phố thông minh bền vững
là một thành phố sáng tạo, có sử dụng công nghệ thông tin,
truyền thông (ICT) và các phương tiện khác để nâng cao chất
lượng cuộc sống, hiệu quả hoạt động và dịch vụ đô thị, đồng
thời đáp ứng được nhu cầu của hiện tại cũng như tương lai
về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường (Hình 2). Mục tiêu
chính của thành phố bền vững thông minh là nâng cao chất
lượng cuộc sống của người dân trên nhiều khía cạnh và ở
những quy mô khác nhau, thông qua việc cung cấp và tiếp
cận với các nguồn tài nguyên nước, năng lượng, giao thông
và di động, giáo dục, y tế, môi trường, quản lý chất thải, nhà
ở, công ăn việc làm, và sử dụng công nghệ thông tin. Với
những hệ thống đô thị ngày càng phức tạp và quy mô gia
tăng liên tục, thì công nghệ thông tin có thể coi như một nền
tảng quan trọng để vượt qua những thách thức và tận dụng
các cơ hội mới, hướng tới sự phát triển thông minh và bền
vững cho thành phố.
Như vậy, hiện nay, thành phố thông minh được quan tâm
và hiểu theo hướng là những thành phố ứng dụng công
nghệ thông tin và truyền thông để nâng cao chất lượng cuộc
sống người dân đô thị, dùng công nghệ kết nối các cảm biến,
mạng không dây tốc độ cao, xử lý dữ liệu lớn, cải thiện chất
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Hình 3&4. Thành phố hành chính mới Putrajaya, Malaysia
[Nguồn: tác giả, 2017]
lượng phục vụ của chính quyền thành phố, giảm tiêu thụ
năng lượng, và quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên
nhiên. Một ví dụ như Putrajaya - thành phố hành chính mới
và cũng là thành phố thông minh ở Malaysia, cách thủ đô
Kuala Lumpur 30 km (Hình 3 & 4), được xây dựng trên một
vùng đất diện tích 4.932 héc-ta (gần 50 km2). Thành phố được
xây dựng năm 1995, hoàn thành 2002 theo sáng kiến của cựu
Thủ tướng Mahathir Mohammad với mức đầu tư ban đầu
11 tỷ USD. Trước đây, thành phố tọa lạc ở trên mảnh đất là
khu rừng trồng cao su và cây cọ dầu, từng là Trung tâm hành
chính của chính phủ Liên bang. Thành phố được quy hoạch
cho 250 nghìn dân, hiện nay mới chỉ có 65 nghìn dân. Hầu
hết những người sinh sống làm việc ở đây là các công chức,
nhân viên phục vụ trong các công sở hành chính của chính
phủ. Thành phố Putrajaya đã có sự phát triển vượt bậc vào
những năm 1990. Tuy vậy, với quan sát và trải nghiệm thực tế
của tác giả tại thành phố Putrajaya cuối năm 2017 thì thành
phố thông minh này đang thiếu sức sống, thiếu lịch sử và văn
hóa. Thành phố chỉ nhộn nhịp vào ban ngày khi các công
chức, nhân viên đến làm việc tại các công sở hành chính của
chính phủ. Còn về đêm thì thành phố lại trở nên vắng vẻ hơn,
bởi phần nhiều nhân viên hành chính quay trở về nhà mình
tại thủ đô Kuala Lumpur. Do vậy, thành phố này còn thiếu

Hình 5. Mô hình nhà kính nổi Jellyfish Barge ở Ý [Nguồn: https://www.archdaily.com].

Hình 6. Ứng dụng kết hợp mô hình Vườn - Ao - Chuồng (VAC) và Aquaponics [Nguồn: https://www.pinterest.com ].

sức sống về đêm, chưa thể sầm uất và nhộn nhịp cho mọi
đối tượng. Chính phủ Malaysia sẽ cần phải đầu tư và tìm cách
lôi kéo người dân ở lại thành phố thông minh này nhiều hơn
nữa trong thời gian tới.
3. KINH NGHIỆM VỀ TRANG TRẠI NÔNG NGHIỆP
THÔNG MINH
Tại Italia, hãng thiết kế Studiomobile đã đề xuất một mẫu
nhà kính nổi để cải thiện an ninh lương thực ở những khu
vực có ít đất canh tác. Jellyfish Barge bao gồm một nhà vườn
nổi bằng kính, được nâng đỡ bởi một giá đỡ bằng gỗ, có diện
tích 70 m2. Nó nổi nhờ 96 thùng phi nhựa tái chế được dính
bên dưới, và có dạng mô-đun. Vì vậy, cũng có thể được gắn
vào bất kỳ số lượng đơn vị Jellyfish Barge nào khác. Nhà kính
có thể bơm nước mà nó nổi lên để tưới tiêu, cho dù đó là
nước sông, nước mặn hay thậm chí là nước ô nhiễm. Nước
được tạo ra phù hợp cho việc tưới tiêu bằng cách xử lý nó với
7 dạng thu năng lượng mặt trời trên nhà nổi. Ngoài ra, còn có
một hệ thống hứng nước mưa và có khả năng sản xuất tổng
cộng 150 lít nước ngọt mỗi ngày. Jellyfish Barge cũng có hệ
thống thủy canh, rất hiệu quả và có thể tiết kiệm nước hơn
tới 70% so với hệ thống thủy canh tiêu chuẩn. Hệ thống này
có thể sử dụng khoảng 15% nước biển để tăng hiệu quả. Một

hệ thống tự động cung cấp khả năng giám sát và điều khiển
từ xa đối với hệ thống thủy canh. Mô hình hiện đang hướng
tới việc tập trung vào việc tối ưu hóa hệ thống và giảm chi
phí xây dựng (Hình 5).
Ngoài ra, còn có thể ứng dụng kết hợp mô hình Vườn - Ao
- Chuồng (VAC) và Aquaponics. Đó là hệ thống trồng cây kết
hợp nuôi cá, sự tích hợp này mang lại lợi ích thiết thực và tính
độc đáo của mô hình. Thay vì bổ sung phân bón và các hóa
chất để trồng cây, Aquaponics sử dụng chất thải từ cá nhờ sự
chuyển hóa từ các loài vi sinh vật thành chất dinh dưỡng cần
thiết và đầy đủ cho sự phát triển của cây. Ngược lại, thay vì
phải xử lý rồi xả nước từ nuôi cá ra môi trường, Aquaponics
sử dụng cây trồng để làm sạch nước và trả lại cho bể cá. Nước
này có thể được tái sử dụng vô thời hạn và chỉ cần thay thế
khi nó bị bay hơi. Đây là một hệ thống tuần hoàn khép kín và
đang được áp dụng tại Việt Nam (Hình 6).
4. MÔ HÌNH TRANG TRẠI XANH THÔNG MINH CHO
KHU VEN BIỂN HUYỆN CẦN GIỜ
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đứng trước bối cảnh
toàn cầu đang phải đối mặt với các loại thiên tai, dịch bệnh
khó lường, không gian sinh sống của con người sẽ có những
thay đổi trong thời gian tới. Nhà ở và nơi sản xuất không chỉ
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đảm bảo tính riêng tư, tiện nghi thoải mái và khả năng tiếp
cận các dịch vụ, mà còn phải đáp ứng các yêu cầu mới về vệ
sinh môi trường và an toàn phòng tránh được thiên tai. Tức
là, nhà ở cần được trang bị những tính năng tự bảo vệ, tự
điều chỉnh, hay tự thích nghi với môi trường xung quanh, cho
phép con người sinh sống một cách tiện nghi và an toàn hơn.
Nhằm mục đích tìm hiểu, đề xuất mô hình trang trại xanh
thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu cho khu ven biển
huyện Cần Giờ, TP.HCM, nghiên cứu này đã điều tra, thu thập
các thông tin về mức độ ảnh hưởng của BĐKH đối với cuộc
sống và sinh hoạt của người dân tại huyện Cần Giờ. Những
kết quả khảo sát từ năm 2019-2021 là những cơ sở khoa học
để đề xuất những khả năng ứng dụng mô hình trang trại
xanh thông minh cho khu ven biển huyện Cần Giờ, TP.HCM.
Đó là những giải pháp:
a) Giải pháp trang trại đứng quy mô nhỏ tự phục vụ
Dựa vào bài học kinh nghiệm và kết hợp mô hình
Aquaponics và Jellyfish Barge (đã trình bày trong phần 3 ở
trên), giải pháp đề xuất trang trại đứng quy mô nhỏ, theo xu
hướng sinh thái và có khả năng tự phục vụ cho hộ gia đình
ven biển. Mô hình này có tính thích ứng BĐKH và dịch bệnh,
bao gồm 2 giải pháp kỹ thuật là dùng kết hợp sàn nổi Floating
Green-floor và nhà xanh nổi Floating Green-house. Tổng hợp
lại, nhóm tác giả đề xuất giải pháp tổ chức mô hình kiến trúc
khu vực nông thôn ven biển thích ứng BĐKH tại huyện Cần
Giờ (Hình 7). Trong quá trình áp dụng các giải pháp này, cần
xem xét trong mối tương quan với đặc thù các điều kiện tự
nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Cần Giờ để tính toán lượng
ứng dụng sao cho phù hợp nhất với đặc thù từng khu dân cư,
nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
b) Mô hình trang trại xanh thông minh cho khu ven biển
huyện Cần Giờ
Mô hình này đề nghị áp dụng cho các hộ gia đình từ 4 - 5
người, quy hoạch liền kề theo tuyến, với quy mô diện tích
trung bình mỗi khu đất là 100 m2 (lấy 5 x 20 m làm điển hình),
mật độ xây dựng 50 - 80%, mật độ xây dựng cho nhà chính
là 50%, tương đương 50 m2 (5 x 10 m). Phần còn lại là các
khu chức năng như sân, vườn, nhà phụ... Hệ kết cấu BTCT,
các thành phần cấu tạo khác như tường bao xây gạch xanh,
tường ngăn bằng vách nhẹ như tấm cemboard, gỗ công
nghiệp. Tầng 1 bố trí các không gian không thiết yếu như
phòng khách, không gian sinh hoạt chung, để xe, kho…
nhà vệ sinh được bố trí tách rời, khu vực phía sau nhà ở cuối
hướng gió; Tầng 2 bố trí các không gian thiết yếu như phòng
ngủ (khi cần có thể chuyển đối thành phòng bếp - ăn), vệ
sinh. Cần bố trí 2 phòng ngủ cho hộ từ 4 - 5 người. Các không
gian trống trong nhà, cũng như ban công có thể ứng dụng
các giải pháp xanh, sử dụng giải pháp vườn đứng (thủy canh)
nhằm mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ, tạo vi khí hậu cho ngôi nhà,
cung cấp nguồn thực phẩm hàng ngày, đảm bảo khả năng tự
cung tự cấp khi có thiên tại hay dịch bệnh (Hình 8).
Mô hình nhà xanh nổi - Floating Green-house được lắp
dựng riêng rẽ hoặc theo nhóm mô đun. Thành phần chính
của mô hình là tre, gỗ, ETFE (ethylene tetrafluoroethylene)
hoặc poly cacbonat và đế làm bằng phuy nhựa tái chế. Mô
hình tận dụng lượng bức xạ mặt trời để làm bay hơi nước, để
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Hình 7. Giải pháp tổng hợp cho mô hình nhà nổi và trang
trại xanh [Nguồn: tác giả, 2021].
nguội rồi chắt lấy nước tinh khiết. Năng lượng mặt trời làm
nóng nước đến mức bốc hơi. Khi nước bay hơi, hơi nước bốc
lên, ngưng tụ lại thành nước sạch khi nguội đi và nhỏ xuống,
tích tụ lại. Có nhiều loại thu năng lượng mặt trời, bao gồm
thu năng lượng mặt trời tập trung quy mô lớn, thu dạng hộp
và hố, và thu từ chai nước hoặc túi nhựa. Mô hình nhà xanh
nổi - Floating Green-house yêu cầu cung cấp năng lượng cho
quạt và máy bơm được cung cấp bởi các hệ thống khai thác
năng lượng tái tạo được tích hợp trong cấu trúc (tiêu thụ điện
năng thấp được cung cấp bởi các tấm pin mặt trời và các hệ
thống năng lượng tái tạo khác) (Hình 9).
KẾT LUẬN
TP.HCM đang trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng,
có điều kiện thuận lợi để ứng dụng công nghệ vào việc phát
triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác. Thành phố đã xác
định được mục tiêu phát triển và xây dựng một đô thị thông
minh, sáng tạo và khoa học. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của
hiện tượng BĐKH, TP.HCM và các khu vực lân cận cũng đang
phải đối mặt với nhiều tác động theo hướng tiêu cực. Độ ẩm
không khí giảm, mực nước biển và mực triều cường có xu
hướng tăng cao hàng năm. Đây là vấn đề cần được tìm hiểu,
nghiên cứu sớm ở nhiều lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng,
kiến trúc nhà ở, trong đó có cả nhà ở vùng ven biển huyện
Cần Giờ. Đây là khu vực được dự đoán sẽ chịu tác động của
BĐKH nhiều nhất, đặc biệt là vấn đề xâm nhập mặn và ngập
do BĐKH đối với nhà ở của người dân.
Bài báo này tìm hiểu những kinh nghiệm về nhà nổi và
trang trại xanh thích ứng với BĐKH và dịch bệnh, từ đó gợi
ý một số giải pháp về mô hình trang trại xanh thông minh
cho huyện Cần Giờ. Việc ứng dụng kết hợp mô hình VAC và
Aquaponics (canh tác theo phương đứng) tích hợp vào ngôi
nhà giúp đảm bảo cho khả năng tự cung tự cấp nguồn lương
thực, thực phẩm cho người dân khu vực này không những
khi xảy ra dịch bệnh, mà còn kể cả khi BĐKH diễn biến cực
đoan. Các thiết kế linh hoạt và thích ứng không gian sống

Hình 8. Mô hình nhà ở liền kề kết hợp sàn nổi Floating Green-floor ở trạng thái bị nước ngập [Nguồn: tác giả, 2021].

Hình 9. Mô hình nhà xanh nổi - Floating Green-house
[Nguồn: tác giả, 2021].
được nghiên cứu và đề xuất, nhằm đảm bảo an toàn, tài sản
và sinh kế của cư dân. Các giải pháp đề xuất cho khu vực
nông thôn ven biển huyện Cần Giờ trong nghiên cứu này
hướng đến khả năng thích ứng với BĐKH, giúp các trang trại
xanh hơn, thông minh và linh hoạt hơn tại huyện Cần Giờ.
Từ đó, các giải pháp được đề xuất có thể được xem xét áp
dụng cho các vùng nông thôn ven biển khác, góp phần giảm
thiểu nguy cơ gây tổn thương cho cộng đồng tại các khu vực
ven biển Việt Nam.v
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CÔNG TÁC LẬP, QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM:

Thực trạng và giải pháp
> TS.KTS CHÂU THANH HÙNG*

Công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị (QHĐT) có vai trò quan trọng trong quá trình
phát triển kinh - tế xã hội và phát triển đô thị. Tăng cường quản lý nhà nước trong công
tác lập và QHĐT nhằm đảm bảo cho các đô thị phát triển bền vững là nhiệm vụ cấp
thiết.

T

hời gian qua, công tác lập và QHĐT luôn được Chính
phủ, các Bộ, ngành và chính quyền đô thị quan tâm
để làm thay đổi diện mạo thành phố theo hướng văn
minh, hiện đại và góp phần nâng cao chất lượng sống
cho người dân đô thị. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu
phát triển bền vững cho hệ thống đô thị Việt Nam, vẫn còn
rất nhiều khó khăn bởi công tác quy hoạch và quản lý QHĐT
hiện còn nhiều hạn chế, bất cập cần phải nhanh chóng khắc
phục để thúc đẩy các đô thị phát triển trong thời gian tới.
1. VAI TRÒ CỦA ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Cùng với sự phát triển nhanh về các mặt kinh tế - xã hội,
hệ thống đô thị Việt Nam đang phát triển mạnh cả về số
lượng và quy mô dân số đô thị. Năm 1990 cả nước có khoảng
500 đô thị (tỷ lệ đô thị hoá khoảng 19,51%), đến năm 1999 là
604 đô thị (tỷ lệ đô thị hoá khoảng 23,61%), năm 2009 là 731
đô thị (tỷ lệ đô thị hoá khoảng 29,6%), năm 2015 là 787 đô
thị (tỷ lệ đô thị hoá khoảng 35,2%). Đến thời điểm hiện tại,
cả nước có 862 đô thị (tỷ lệ đô thị hóa ước đạt khoảng 40%),
trong đó bao gồm hai đô thị đặc biệt, 20 đô thị loại I, 29 đô
thị loại II, 45 đô thị loại III, 85 đô thị loại IV và 681 đô thị loại V
(số liệu 4/2022).
Tăng trưởng kinh tế khu vực đô thị trung bình đạt từ 12
- 15%, cao hơn từ 2 - 2,5 lần so với mặt bằng chung của cả
nước. Khu vực đô thị đã thực sự trở thành động lực, đầu tàu
phát triển kinh tế xã hội của các vùng và cả nước, đóng góp
khoảng 70% GDP cả nước, chiếm tỷ trọng chi phối trong thu
ngân sách, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp. Đóng góp cho
sự phát triển chung có vai trò lớn của công tác Quy hoạch
đô thị.

(*)
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Với vai trò quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa
- hiện đại hóa (CNH-HĐH), quy hoạch đô thị được xác định
như là một trong những động lực cho tăng trưởng và phát
triển đất nước. Vì thế, để tạo được động lực tăng trưởng mới,
khai thác có hiệu quả tiềm năng cho phát triển, quy hoạch đô
thị cần thể hiện rõ và hoàn thành xuất sắc vai trò của mình;
phải coi quy hoạch là một trong những nhiệm vụ hàng đầu,
là khâu then chốt, có tính chất đột phá trong phát triển kinh
tế - xã hội, phát triển đất nước nói chung và phát triển đô thị
nói riêng.
Khi đất nước bước vào quá trình đổi mới và chuyển sang
kinh tế thị trường, vai trò của quy hoạch đô thị lại càng được
khẳng định rõ rệt: (1) Có thể xác định được các chỉ sốvề không
gian kiến trúc để làm cơ sở cho việc phát triển hạ tầng, cải tạo
xây dựng đô thị mới và thực hiện các dự án sử dụng đất; (2)
QHĐT thị còn là công cụ không chỉ hướng dẫn mà còn thực
hiện đầu tư phát triển đô thị dựa trên cơ sở phản ánh chính
xác nhất về kinh tế, xã hội cũng như các xu hướng phát triển
thực tế. (3) Kích thích hệ thống cơ chế nhằm đảm bảo cung
cấp đầy đủ và bền vững. Đồng thời cũng giúp quản lý các cơ
sở hạ tầng, dịch vụ công cộng dựa vào cơ sở thương mại hóa
các dịch vụ này một cách tốt nhất; (4) Hỗ trợ quản lý có hiệu
quả trong việc điều chỉnh, sử dụng, mua bán và đầu tư phát
triển đất đại cho nhiều mục đích xây dựng đô thị.
2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
2.1. Tỷ lệ bao phủ quy hoạch chi tiết còn thấp
Quy hoạch chi tiết xây dựng (QHCTXD) được phê duyệt
nhằm cụ thể hóa các Đề án, Chương trình phát triển đô thị và
là cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình;
QHCTXD cũng là công cụ giúp các cơ quan quản lý nhà nước

về xây dựng như Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Phòng Quản lý
đô thị các quận, thành phố… quản lý hoạt động xây dựng
và kiểm soát quá trình phát triển của đô thị theo mục tiêu
đã đề ra. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số
37/2010/NĐ-CP về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý
quy hoạch đô thị “Kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chức
thực hiện quy hoạch đô thị từ nguồn kinh phí của tổ chức,
cá nhân thực hiện dự án đầu tư xây dựng được tính vào tổng
mức đầu tư của dự án”. Theo đó, đối với những khu đô thị mới
với quy mô dự án trên 5 ha thì nhà đầu tư tự bỏ kinh phí để
lập QHCT 1/500. Riêng đối với những khu vực khác trong đô
thị (khu dân cư ổn định, khu vực mở rộng, phát triển đô thị)
kinh phí thực hiện đồ án QHCT từ ngân sách của địa phương
nhằm phục vụ công tác quản lý. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên
việc triển khai QHCT tại một số địa phương không đúng tiến
độ, tỷ lệ bao phủ quy hoạch rất thấp khoảng từ 70 - 80%,
thậm chí một số địa phương (Bình Thuận, Cà Mau) tỷ lệ này
chỉ đạt 65%. Điều này gây khó khăn cho việc quản lý đô thị,
đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng tại các địa phương trong
thời gian qua.
Ông Lê Tuấn Hải - Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau cho biết:
“Địa phương đang gặp nhiều khó khăn về kinh phí nên tỷ
lệ quy hoạch của thành phố còn hạn chế; ngoài quy hoạch
chung 1/2000 đạt khoảng 80% thì quy hoạch chi tiết 1/500
để quản lý còn rất thấp, chỉ có những khu đô thị mới, chủ đầu
tư mới tiến hành lập quy hoạch này”. Ông Hải còn cho biết
thêm: “QHCT 1/500 đòi hỏi kinh phí lớn, khoảng 53 triệu đ/
ha và cấp nào lập quy hoạch thì cấp đó xuất kinh phí. Do đó,
mặc dù đã nỗ lực nhưng hầu như làm trước trả sau và mỗi
năm chỉ có thể làm được 2 - 3 khu”.
Bên cạnh đó, một số QHCT hạ tầng kỹ thuật đô thị lại

Bảng 1. Số lượng đô thị và tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam từ
1990 đến 2022
Năm

Số lượng
đô thị

Tỷ lệ đô thị Dân số đô thị
hóa (%)
(triệu người)

Tổng dân số
(triệu người)

1990 500

19,5

12,9

66,0

1999 604

23,6

18,1

76,6

2009 731

29,6

25,6

86,0

2015 787

35,2

31,3

91,7

2022 862

40,0

39,5

98,8

không thể thực hiện được do vướng quy định. Cụ thể, quy
hoạch hệ thống thoát nước và cây xanh chỉ đô thị loại I và đô
thị đặc biệt mới được làm quy hoạch, còn lại các đô thị loại từ
loại II trở xuống thì nằm trong quy hoạch chung. Tuy nhiên,
quy hoạch chung không thể nào thể hiện đầy đủ và chi tiết
hệ thống hạ tầng kỹ thuật này. Thực tế, nhiều mảng trong
hạ tầng kỹ thuật muốn quản lý tốt cần phải có QHCT, nếu
không có quy hoạch chuyên ngành thì rất khó để quả lý bởi
không có quy hoạch cụ thể về hạ tầng kỹ thuật đô thị, từ đó
hệ thống cống thoát nước (một mảng trong hạ tầng kỹ thuật)
của đô thị khó xác định hoặc không thể khẳng định đâu là
cống trục chính, đâu là trục phụ và việc đấu nối của các dự
án, công trình đi sau là vô cùng khó.
2.2. Chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao
Nhờ đầu tư và triển khai đồng bộ nhiều dự án phát triển
kết cấu hạ tầng, trong những năm qua diện mạo đô thị của
nước ta đã khang trang, văn minh và hiện đại hơn. Các quy
hoạch được phê duyệt cho thấy định hướng rất tốt để triển
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Bảng 2. Phân loại quy hoạch đô thị
Tiêu chí cơ bản
1

Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển
kinh tế – xã hội của đô thị

2

Quy mô dân số

3

Mật độ dân số

4

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

5

Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng
Cấp quản lý hành chính đô thị

1

Thành phố trực thuộc trung ương: đô thị loại đặc
biệt hoặc đô thị loại I

2

Thành phố trực thuộc tỉnh: đô thị loại I hoặc loại II
hoặc loại III

3

Thị xã: đô thị loại III hoặc IV

4

Thị trấn: đô thị loại IV hoặc loại V

khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng nhằm thực hiện có
hiệu quả và đạt được mục tiêu phát triển bền vững cho các
đô thị.
Bên cạnh đó, quy hoạch cũng đã tạo nên một lối sống
mới, diện mạo đô thị khác biệt, khắc phục được nhiều tồn
tại hạn chế từ hệ thống giao thông, vấn đề thoát nước, ngập
úng đến văn minh đô thị. Tất cả đã mang lại hiệu quả thiết
thực so với thời điểm chúng ta chưa có quy hoạch, đây là
thành quả rất đáng ghi nhận, tạo điều kiện để thu hút nhiều
nguồn lực tham gia, đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã
hội của đô thị.
Tuy nhiên, do những yếu tố, chất lượng một số đồ án quy
hoạch chất lượng chưa cao, chưa phù hợp với điều kiện tự
nhiên, kinh tế - xã hội và tiềm năng, lợi thế phát triển của đô
thị. Có không ít đồ án quy hoạch phải điều chỉnh nhiều lần
trong thời gian ngắn kể từ khi được phê duyệt. Điều này vừa
làm lãng phí nguồn lực của địa phương vừa gây khó khăn
cho công tác quản lý Ngành và sự phát triển chung của đô
thị. Thực tế cho thấy, nhiều đồ án quy hoạch hệ số sử dụng
đất cho cây xanh, đất công cộng và đất giao thông vẫn còn
rất thấp so với tiêu chuẩn hiện hành. Trong khi chỉ tiêu đất ở,
đặc biệt là đất phân lô thể hiện qua các đồ án quy hoạch nhất
là các dự án phát triển nhà ở có xu hướng tăng so với nhu cầu
thực tế. Hiện rất nhiều đô thị còn “nợ” các chỉ tiêu nói trên khi
thực hiện nâng cấp đô thị. Nguyên nhân có nhiều, trong đó,
nhà đầu tư vì quá chú trọng đến lợi ích đã tạo ra nhiều đất ở
so với nhu cầu của người dân vùng dự án nên dẫn đến tình
trạng dư thừa đất ở.
Ngoài ra, một số đồ án chưa phân tích, đánh giá triệt để
các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, sử dụng đất đai, hiện
trạng về xây dựng, hạ tầng kỹ thuật. Do vậy, việc đề xuất định
hướng phát triển đô thị chưa phù hợp với tốc độ phát triển
theo từng giai đoạn xây dựng làm cho quy hoạch chưa đáp
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ứng kịp sự phát triển của xã hội và gây ra nhiều bất cập. Nhiều
đồ án QHCT chưa tuân thủ đúng quy hoạch chung được
duyệt. Quy hoạch một số dự án liền kề có sự chồng chéo, đấu
nối các công trình hạ tầng chưa có sự đồng bộ, khớp nối. Vì
vậy đã dẫn đến rất nhiều sai sót của các dự án trong quá trình
triển khai thực hiện.
2.3. Năng lực của tổ chức, cá nhân lập quy hoạch đô thị
còn hạn chế
Đối với một ngành nghề nhất định nào đó sẽ có các tiêu
chí về điều kiện nhất định khi thực hiện công việc theo quy
định của pháp luật, đối với nghề kiến trúc sư nói chung và
lĩnh vực thiết kế quy hoạch cũng vậy, cần phải đáp ứng đầy
đủ quy định về điều kiện năng lực theo đúng quy định, cụ
thể: Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây
dựng được quy định tại Điều 9 Nghị định 37/2010/NĐ-CP “Tổ
chức tư vấn lập quy hoạch đô thị phải có các cá nhân đủ điều
kiện năng lực chuyên môn theo quy định tại khoản 1 Điều
6 để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chuyên ngành về quy
hoạch không gian, hạ tầng kinh tế, kinh tế và môi trường đô
thị, có cơ sở vật chất và trình độ quản lý để bảo đảm chất
lượng đồ án”. Theo quy định trên thì điều kiện của tổ chức lập
quy hoạch xây dựng cũng chính là điều kiện năng lực của cá
nhân, cụ thể là Kiến trúc sư thực hiện công việc thiết kế, chủ
trì lập đồ án quy hoạch xây dựng. Tuy nhiên thực tế, năng
lực của cá nhân hành nghề trong lĩnh vực này còn nhiều hạn
chế do không được đào tạo đúng chuyên ngành phù hợp. Ví
dụ người có bằng kiến trúc sư công trình (chuyên ngành đào
tạo Kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp) nhưng
lại hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hoặc chủ trì lập
đồ án quy hoạch xây dựng là chưa phù hợp và chưa đáp ứng
được yêu cầu nhiệm vụ. Như điều bất hợp lý ở đầy là điều
kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư không quy định
rõ cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch
phải tốt nghiệp chuyên ngành quy hoạch xây dựng, cụ thể:
tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD của Bộ Xây
dựng quy định chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ
hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng "thuộc một trong
các chuyên ngành: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, kinh tế
đô thị, hạ tầng kỹ thuật hoặc các chuyên ngành có liên quan
đến yêu cầu của việc lập đồ án quy hoạch xây dựng". Do vậy,
nhiều cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy
hoạch nhưng chuyên ngành đào tạo không phù hợp.
Bên cạnh đó, trong quá trình lập quy hoạch một số đơn
vị tư vấn chưa đánh giá đầy đủ điều kiện tự nhiên, chưa sát
với tình hình thực tế khu vực quy hoạch, tiềm năng cũng như
khả năng, nguồn lực của địa phương để có những giải pháp
đề xuất phù hợp, nên chất lượng của một số đồ án quy hoạch
còn hạn chế, thiếu khả thi và còn phải điều chỉnh nhiều lần.
3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Thời gian qua, Sở Xây dựng và các địa phương đã có
sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về
quy hoạch xây dựng, các đơn vị tham gia lập quy hoạch
xây dựng đã được hướng dẫn tuân thủ nghiêm túc các quy
định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn; chất

Hình 1. Đất ở đô thị đầu tư hạ tầng chưa hoàn chỉnh.

lượng các đồ án quy hoạch ngày càng được nâng cao; công
tác tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt các hồ sơ luôn được
đảm bảo về thời gian theo quy định. Tuy nhiên, công tác
quản lý quy hoạch vẫn còn gặp nhiều khó khăn: ở một số
địa phương đất ở do dự án tạo ra nhiều hơn so với nhu cầu
của dân nên dận đến tình trạng dư thừa đất ở trong khi đất
cho hạ tầng kỹ thuật như công viên, đất sử dụng công cộng
(nhà trẻ, y tế, văn hóa, thể thao) và đất giao thông đô thị đặc
biệt là giao tĩnh (bãi đậu xe) chiếm tỷ lệ rất thấp so với tiêu
chuẩn sử dụng. Một số đồ án quy hoạch xây dựng phát sinh
hạn chế, bất cập, không bảo đảm các yêu cầu trong công
tác quản lý. Điều này mang đến nhiều hệ lụy gây mất cân
đối trong sử dụng đất đai đô thị, giảm chất lượng sống của
người dân, đồng thời khó khăn trong công tác quản lý, phát
triển bền vững cho đô thị.
Bên cạnh đó, pháp luật về quy hoạch xây dựng và các
quy định có liên quan có sự thay đổi nhiều lần trong thời
gian ngắn. Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Hội Kiến trúc
sư Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội, nêu một
trong số những việc mà công tác quy hoạch chưa thực hiện
được, ví dụ việc thực hiện Quy hoạch số 1259/QĐ-TTg ngày
26/7/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng
Thủ đô Hà Nội, trong đó có kế hoạch di chuyển tất cả các
bộ ngành ra khỏi Thủ đô, tuy nhiên đến nay sau 10 năm
nhưng vẫn chưa làm được. “Với Luật Quy hoạch có hiệu lực
từ ngày 01/01/2019, chúng tôi đánh giá rất tích cực Luật này.
Tuy nhiên khi triển khai thì thấy rằng cần có một quy hoạch
“mẹ” để liên kết, kết nối, tích hợp các quy hoạch chuyên
ngành, các quy hoạch đặc thù trong một bản quy hoạch,

mà chúng ta có thể gọi nôm na là nhạc trưởng”, ông Hải
cho hay.
Theo ông Hải, trong dự án quy hoạch có nhiều công
việc, hạng mục công trình. Vì thế không thể triển khai cùng
một lúc mà cần "nhạc trưởng" chịu trách nhiệm làm đầu mối
phối hợp chỉ đạo cách làm, cái nào làm trước, cái nào làm
sau để tạo ra phản ứng dây chuyền theo hướng tích cực.
Thêm vào đó, nguồn lực của địa phương còn hạn chế,
chưa dành nhiều kinh phí cho công tác lập quy hoạch, nhất
là quy hoạch chi tiết các khu vực đã có quy hoạch phân
khu được duyệt, các khu vực phải thực hiện chỉnh trang đô
thị. Một số dự án chậm triển khai thực hiện sau khi có chủ
trương đầu tư của cấp có thẩm quyền.
Bộ máy quản lý nhà nước cũng là vấn đề lớn ảnh hưởng
tới công tác quản lý đô thị nói chung bao gồm quản lý
quy hoạch đô thị hiện nay. Nhìn chung, công tác quản lý
quy hoạch xây dựng nói chung và quản lý quy hoạch đô
thị nói riêng tại Sở Xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu
cầu nhiệm vụ; cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ quản
lý quy hoạch đa phần có trình độ chuyên môn, năng lực
công tác tốt. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy tại phòng Quản lý
đô thị, phòng Hạ tầng kinh tế các quận, huyện, thị, thành
phố trên cả nước hiện vừa thiếu và yếu. Lực lượng nhân sự
làm công tác quản lý quy hoạch rất mỏng và không được
đào tạo đúng chuyên ngành. Đa phần cán bộ quản lý quy
hoạch tại các phòng nêu trên là kỹ sư xây dựng nên khó
khăn trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát, thực hiện
thẩm định và quản lý có hiệu quả các đồ án chuyên ngành
quy hoạch xây dựng.
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Hình 2. Lấy ý kiến quy hoạch, nhiệm vụ quan trọng bắt buộc nhưng vẫn chưa được quan tâm.
4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU
QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Chính vì quy hoạch đô thị có vai trò rất quan trọng trong
phát triển đất nước nói chung và được xác định như là một
trong những động lực cho tăng trưởng. Chính vì vậy, để tạo
được động lực tăng trưởng mới, khai thác hết tiềm năng cho
phát triển; phải coi quy hoạch là một trong những nhiệm vụ
hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời cần phải
khắc phục những bất cập, tồn tại trong công tác lập, quản lý
quy hoạch đô thị.
Chính quyền các đô thị cần phải tăng cường công tác
quản lý, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong công
tác lập và quản lý đô thị bao gồm: quản lý quy hoạch kiến
trúc, cảnh quan đô thị, trật tự xây dựng, dự án xây dựng trên
địa bàn theo giấy phép xây dựng đã được cấp, đảm bảo
chất lượng công trình, thẩm mỹ kiến trúc và cảnh quan môi
trường. Đồng thời nâng cao chất lượng đồ án thông qua
công tác lập, thẩm định và phê duyệt đồ án QHĐT. Trong đó,
công tác quy hoạch xây dựng phải dài hơi và đi trước một
bước, làm cơ sở cho việc quản lý đất đai, thỏa thuận địa điểm,
cấp chứng chỉ quy hoạch, triển khai các dự án phát triển đô
thị và cấp phép xây dựng.
Trước mắt, UBND các cấp và chính quyền đô thị trong
phạm vi quản lý cần ưu tiên lập các quy hoạch phân khu, quy
hoạch chi tiết tại những khu vực cần tạo quỹ đất để mời gọi
đầu tư dự án phát triển đô thị. Đối với các khu vực đông dân
cư hoặc bất cập trong việc chuyển đổi, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng và khu vực quy
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hoạch chỉnh trang, cải tạo đô thị cũng sớm có quy hoạch chi
tiết xây dựng để làm công cụ quản lý, kiểm soát đảm bảo cho
đô thị phát triển bền vững.
Bên cạnh tăng cường quản lý, chất lượng các đồ án quy
hoạch bao gồm đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi
tiết xây dựng mới cần phải được nâng lên đảm bảo tính
thống nhất, đồng bộ về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh
quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các đồ án
quy hoạch trước và định hướng quy hoạch chung đã được
phê duyệt. Để làm được điều này, công tác lựa chọn đơn vị
tư vấn lập đồ án phải đảm bảo về điều kiện năng lực, kinh
nghiệm và phù hợp với quy mô đồ án theo quy định và có sự
am hiểu sâu sắc các đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã
hội, văn hóa và tiềm năng phát triển của địa phương. Đội ngũ
làm công tác thẩm định đồ án quy hoạch tiếp tục nâng cao
về năng lực, trình độ chuyên môn. Việc triển khai quy hoạch
công khai, minh bạch, lấy ý kiến của nhân dân; đồng thời tiếp
thu ý kiến đóng góp từ các chuyên gia đầu ngành để nâng
cao chất lượng các đồ án.
Các địa phương tiến hành xử lý kiên quyết, dứt điểm
các trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng như vi
phạm trật tự xây dựng, xây dựng công trình không đúng với
quy hoạch, không phép hoặc sai giấy phép xây dựng. Các tổ
chức, cá nhân khi thực hiện những chương trình, kế hoạch
đầu tư xây dựng phát triển đô thị hoặc các hoạt động khác
có liên quan đến quy hoạch đô thị phải tuân thủ quy hoạch
đã được phê duyệt. Các Sở, ngành có liên quan cần phối hợp
chặt chẽ với UBND các cấp và chính quyền đô thị trong quá

trình lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý xây dựng trên địa
bàn; triển khai hiệu quả công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ
thiết kế cơ sở, kỹ thuật thi công, dự toán dự án đầu tư xây
dựng công trình.
Việc xây dựng, hoàn thiện quy chế quản lý không gian
kiến trúc cảnh quan đô thị và thiết kế đô thị ở một số khu vực,
tuyến đường chính của đô thị phù hợp với quy hoạch chung
đã được phê duyệt nhằm tạo điểm nhấn, nét đặc sắc riêng
cho từng đô thị và làm cơ sở phục vụ công tác quản lý xây
dựng trên địa bàn cũng cần được đẩy mạnh triển khai. Công
tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng cho
người dân có nhu cầu để ổn định cuộc sống ở nhiều khu vực
cũng phải được tăng cường hơn.
Ngoài ta, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các
quy hoạch đã được phê duyệt cũng cần được tăng cường.
Khắc phục tình trạng rời rạc trong quy hoạch, tránh điều
chỉnh nhiều lần các đề án đã quy hoạch. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, công khai rộng rãi trong nhân dân để tạo sự
đồng thuận, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý và thực
hiện quy hoạch trên địa bàn quản lý.

năng phát huy nguồn lực trong xã hội; sự phối hợp đa ngành
trong quá trình lập quy hoạch vận còn nhiều bất cập. Chất
lượng một số quy hoạch chưa cao, thiếu tính khả thi, không bảo
đảm nguồn lực để thực hiện. Nội dung đồ án QHĐT còn thiếu
đồng bộ, chưa đáp ứng được các quy định và yêu cầu quản
lý xây dựng theo quy hoạch; thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa
các sở, ngành, địa phương trong quá trình lập và quản lý quy
hoạch; nhiều địa phương còn để xảy ra tình trạng dự án đầu tư
xây dựng không tuân thủ quy hoạch được duyệt. Các quy hoạch
phát triển đô thị, khu dân cư, hạ tầng xã hội thiếu đồng bộ, triển
khai chậm. Công tác quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô
thị chưa được quan tâm đúng mức, mới chỉ tập trung cho các
khu quy hoạch mới, các khu trung tâm; hạ tầng kỹ thuật đô thị
còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ… Do vậy, việc nâng cao chất
lượng các đồ án quy hoạch cũng như tăng cường công tác quản
lý QHĐT thời gian tới là một trong những yếu tố quan trọng
góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của từng địa
phương, từng đô thị nhằm phục vụ yêu cầu thu hút các nguồn
lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.v

5. KẾT LUẬN
Tuy đã có những bước tiến quan trọng trong công tác lập,
quản lý QHĐT, nhưng hiện nay nhiệm vụ này vẫn bộc lộ một số
hạn chế. Mặc dù phương pháp quy hoạch thời gian qua đã có
nhiều đổi mới căn bản song vẫn chưa theo kịp các yêu cầu quản
lý, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cách tiếp cận còn nặng
theo cách áp đặt từ trên xuống, thiếu linh hoạt và hạn chế khả
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Lại chuyện “nhà

nhỏ giá rẻ”!

> NGUYỄN HOÀNG LINH

H

ôm 9/5, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol
đã chính thức nhậm chức vào đúng thời điểm
nền kinh tế đang gặp những thách thức do hậu
quả của đại dịch COVID-19, chiến sự ở Ukraine
và nhiều yếu tố khác dẫn đến lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối
đoái và đặc biệt giá nhà ở trong nước đang có xu hướng
tăng mạnh…
Mặc dù vậy, trong chương trình hành động của mình,
ông Yoon vẫn kiên trì cam kết giảm thuế bất động sản, xây
dựng 2,5 triệu căn nhà mới, gồm cả những ngôi nhà nhỏ
giá rẻ cho những người trong độ tuổi 20-30.
Theo công bố của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc
(BOK) mới đây, tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân
đầu người của Hàn Quốc năm 2021 là 35.168 USD (gấp
khoảng 10 lần Việt Nam). Vậy mà vị tân tổng thống xuất
thân từ một công tố viên chuyên điều tra về giới chính trị
Hàn Quốc vẫn nhất nhất quan tâm đến vấn đề nhà ở của
dân chúng, mà điểm nhấn ở đây là… nhà nhỏ giá rẻ!
Lại liên tưởng đến Việt Nam, một đất nước vẫn ở nhóm
những nước nghèo, chỉ tính riêng thời gian dành cho cuộc
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vật lộn với quan điểm “nhà nhỏ giá rẻ” tồn tại hay không
tồn tại đã mất cả chục năm trời.
Xuất phát từ việc mong người dân có nhà ở nhưng phải
là một nơi ở đàng hoàng, văn minh, bảo đảm các tiêu chí
về vệ sinh, môi trường…, con số giới hạn diện tích tối thiểu
45 m2 cho mỗi căn hộ chung cư thuộc nhà ở thương mại
đã được quy định tại Luật Nhà ở năm 2005. Tuy nhiên, khi
áp dụng vào thực tiễn, điều này đã khiến cho khả năng
tiếp cận nhà ở của đông đảo người dân giảm thấp cơ hội
vì vượt qua quá nhiều so với nguồn thu nhập.
Cuộc “phá rào” cho cách mạng “nhà nhỏ giá rẻ” bắt đầu
từ thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng năm 2010, mà điển
hình là Công ty Đất Lành. Doanh nghiệp này đã “lách luật”
bằng cách vẫn xây căn hộ 45m2 nhưng có tường ngăn ở
giữa và có cửa thông nhau. Mỗi ngăn 22,5m2 này đều có
ban công và khu vệ sinh riêng biệt. Với sáng kiến như vậy,
sản phẩm của Đất Lành đã được đông đảo người dân hoan
nghênh, bởi muốn mua cả căn 45m2 hoặc mua nửa căn
22,5m2 đều được đáp ứng.
Tuy nhiên, cuộc tranh cãi cả về đạo lý và pháp lý đã nảy
sinh, đặc biệt UBND thành phố Hồ Chí Minh không ủng
hộ việc xây dựng “nhà nhỏ giá rẻ” trên địa bàn của mình,

phần vì lo lắng chúng trở thành những “khu nhà ổ chuột”
trong tương lai, phần nữa lo chúng sẽ phá vỡ quy hoạch,
phá nát hạ tầng…
Việc đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt đối
với những người có thu nhập thấp luôn luôn được Chính
phủ và xã hội quan tâm nên đã trở thành chủ đề nóng
không những trên công luận mà còn ở rất nhiều cuộc tọa
đàm, hội thảo với sự tham gia của đông đảo các chuyên
gia, các nhà khoa học.
Theo TS. Đinh Thế Hiển, việc TP.HCM không đồng ý cho
xây dựng căn hộ 25m2 bởi lo nát hạ tầng, vỡ quy hoạch là
hoàn toàn có thể chia sẻ được. Thế nhưng, cần nhớ rằng,
mỗi dự án được duyệt luôn luôn phải bảo toàn được quy
hoạch của khu dân cư ở nơi đó. Cho dù được xây 25m2,
nhưng dự án với diện tích đó, trong khu vực đó chỉ được có
một số lượng dân cư như vậy thôi thì chủ đầu tư có muốn
chia, muốn vẽ thế nào cũng chỉ được từng ấy căn đủ cho
số lượng dân cư đã được duyệt. Số người ở phải tương
xứng với diện tích xây dựng và cảnh quan, công viên dự
án. Tổng số dân số phù hợp với mật độ xung quanh.
Cho nên, vấn đề cốt lõi không phải là 25m2 hay 30m2,
cũng không phải câu chuyện so sánh với Singapore hay
Nhật Bản, Hồng Kong có nhà mười mấy mét vuông, mà là
câu chuyện quy hoạch. Quy hoạch có chuẩn mực không,
thực hiện quy hoạch có nghiêm túc không?
Có 2 vấn đề đáng quan tâm. Thứ nhất, quy hoạch là
chuyện vài chục năm, khi đã quy hoạch xong thì không ai
được phép nhân danh ai để phá quy hoạch đó, bởi đó là
tính toán dài hạn. Thứ hai, khi quy hoạch đúng rồi thì phải
thực hiện nghiêm túc. Nếu việc thực hiện quy hoạch diễn

ra nghiêm túc thì cho dù là căn hộ 10m2 cũng không thể
nào ảnh hưởng đến hạ tầng. Chúng ta đang bỏ qua cái
“gốc” mà chỉ lo nói về phần “ngọn” của câu chuyện.
GS. Đặng Hùng Võ cũng đã nêu ý kiến về vấn đề này.
Ông cho biết, các nước trên thế giới vẫn có những căn hộ
bé, thậm chí còn dưới 25m2. Như Hồng Kông, họ cũng làm
nhiều căn hộ bé vì phù hợp với thu nhập của nhiều người
dân. Điều quan trọng bây giờ là Việt Nam phải đưa ra được
là tiêu chuẩn kỹ thuật, ít nhất là quy chuẩn kỹ thuật tạm
thời, chứ không thể với tùy từng trường hợp lại áp dụng
khác nhau.
Ví dụ, một chung cư sẽ không thể toàn các căn hộ 25m2
mà phải xây dựng đan xen để tránh hiện tượng cái gì cũng
lít nhít. Như vậy, trong một tầng, có bao nhiêu phần trăm
căn hộ diện tích nhỏ? Tiếp theo là phí dịch vụ của các căn
hộ như thế nào để tạo ra một sự đồng đều và thống nhất.
Tiếp nữa, là việc xây dựng phải gắn với kết nối hạ tầng
giao thông. Nhược điểm của Việt Nam là tầm nhìn ngắn
hạn, theo kiểu giật gấu vá vai, quy hoạch đến đâu, dân
"chen chân" đến đó. Chính vì vậy, dẫn đến hệ lụy là đô thị
xộc xệch.
Một thiếu sót nữa của thị trường bất động sản là phân
khúc cho thuê. Nếu như thị trường phát triển được phân
khúc này sẽ đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều khách
hàng có thu nhập thấp. Khi đó, những xung đột về căn hộ
diện tích lớn hoặc nhỏ sẽ không phải vấn đề lớn…
Nhắc lại chuyên cũ một chút và liên hệ với lời cam kết
đầy tâm huyết của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sukyeol về việc sẽ giảm thuế bất động sản để nhằm mục tiêu
xây dựng 2,5 triệu căn nhà mới, gồm cả những ngôi nhà

ISSN 2734-9888

5.2022

49

G Ó C N H ÌN T Ừ T H Ự C T IỄ N

Nhà ở xã hội Bình Dương.

nhỏ giá rẻ cho những người trong độ tuổi 20-30 để rút ra
những bài học cần thiết trong quá trình thực hiện chiến
lược phát triển nhà ở của Việt Nam.
Về vấn đề này, quan điểm của Bộ Xây dựng từ nhiều
năm nay đã khá rõ ràng. Luật Nhà ở năm 2005 có quy định,
nhà ở thương mại phải có diện tích sàn không được nhỏ
hơn 45m2. Sau một thời gian áp dụng vào thực tiễn, Bộ
thừa nhận, nhu cầu về căn hộ có diện tích nhỏ (dưới 45
mét vuông) là rất lớn. Loại nhà ở này nhằm phục vụ đối
tượng có thu nhập thấp, độc thân, hộ gia đình trẻ có 2-3
thành viên tại các đô thị lớn, các khu vực phát triển công
nghiệp.
Chính vì thế, Bộ Xây dựng đã có nhiều nỗ lực nghiên
cứu và khuyến nghị, thậm chí còn cho phép làm thí điểm,
kết quả là Luật Nhà ở năm 2014 đã bỏ quy định giới hạn
diện tích tối thiểu 45 mét vuông đối với căn hộ chung cư
thương mại. Theo đó, căn hộ chung cư phải có thiết kế, xây
dựng theo kiểu khép kín, có diện tích sàn theo tiêu chuẩn,
quy chuẩn xây dựng.
Qua nhiều năm tranh cãi và đúc kết, đến nay, xu thế xây
dựng “nhà nhỏ giá rẻ” đã sáng sủa hơn rất nhiều.
Cách đây ít ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã
đến dự lễ khánh thành và động thổ dự án nhà ở xã hội
Becamex - Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Tại đây, Tổng công ty Becamex IDC đã khánh thành khu 2
nhà ở xã hội và tiếp tục động thổ xây dựng 20.000 căn hộ
nhà ở xã hội giai đoạn tiếp theo tại thành phố Thuận An,
thành phố Dĩ An, thành phố mới Bình Dương, thị xã Bến
Cát, huyện Bàu Bàng.
Đề án nhà ở xã hội Becamex IDC với quy mô ban đầu
120.000 căn, phục vụ nhu cầu an cư của hơn 300.000 người
với giá ưu đãi từ 100-200 triệu đồng/căn hộ (30 m2 sàn) kết
hợp cho vay mua nhà đã thu hút hàng chục nghìn công
nhân lao động, người thu nhập thấp.
Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét, thời

50

5.2022

ISSN 2734-9888

Nhà ở xã hội Becamex - Định Hòa.
gian qua, tỉnh Bình Dương có bước phát triển rất nhanh,
cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, từ một tỉnh có tỷ trọng
nông nghiệp trên 90% sang tỉnh công nghiệp có cơ cấu
sản phẩm công nghiệp lên đến trên 60%, dịch vụ trên 35%.
Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, Bình
Dương có hơn 1,6 triệu lao động. Lực lượng lao động này
có nhu cầu rất lớn về nhà ở, đặc biệt dịch bệnh Covid-19
vừa qua càng cho thấy điều này.
Thủ tướng cho rằng, các căn hộ hiện tại về cơ bản đáp
ứng được nhu cầu sinh hoạt của các gia đình nhỏ nhưng
trong tương lai, cần quan tâm mở rộng diện tích các căn
hộ với điều kiện sống tốt hơn nữa, đầu tư hạ tầng y tế, giáo
dục, môi trường, văn hóa- xã hội... đồng bộ, hoàn chỉnh
hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển và mong muốn, nhu cầu
của người lao động; qua đó góp phần giúp nhà đầu tư an
tâm vì có thị trường lao động ổn định, chuỗi cung ứng lao
động ổn định…
Đến đây, có thể thấy rằng, với tầm nhìn của một nguyên
thủ quốc gia, kể cả ở Hàn Quốc hay Việt Nam, hay ở một
nước nào khác thì việc quan tâm đến “nhà nhỏ giá rẻ” luôn
luôn là một vấn đề không nhỏ!v

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Hợp đồng xây dựng
> AN NHIÊN
Cuốn sách “Hợp đồng trong xây dựng” cung cấp
những kiến thức cần thiết cho ngành Kinh tế xây
dựng, ngành Quản lý xây dựng, những độc giả
quan tâm đến việc lập, quản lý thực hiện và giải
quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.

X

ây dựng là một hoạt động tổng hợp có vai trò hết
sức quan trọng trong mọi quốc gia. Xây dựng góp
phần tạo nên bộ mặt của nền kinh tế đất nước, đồng
thời tạo lập cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu cho các
ngành sản xuất khác phát triển. Hoạt động xây dựng hết sức
đa dạng, bao gồm: lập quy hoạch xây dựng; khảo sát, thiết kế,
thi công, giám sát thi công xây dựng; lập và quản lý dự án đầu
tư xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và
các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.
Để thực hiện được các hoạt động nêu trên, Chủ đầu tư đã
thông qua việc ký kết các hợp đồng xây dựng với nhà thầu
xây dựng. Hợp đồng xây dựng được thiết lập thể hiện mối
quan hệ và sự ràng buộc pháp lý giữa các bên giao và nhận
thầu trong việc thực hiện các công việc cụ thể của hoạt động
xây dựng nhằm thỏa mãn các lợi ích mà các bên hướng tới.
Tuy nhiên, hợp đồng đó chỉ có hiệu lực khi ý chí của các
bên phù hợp với ý chí của Nhà nước. Các bên được tự do thỏa
thuận để thiết lập hợp đồng, nhưng sự “tự do” ấy phải được
đặt trong giới hạn bởi lợi ích của người khác, lợi ích chung
của xã hội và trật tự công cộng. Nhất là khi quan hệ hợp đồng
xây dựng được thiết lập để thực hiện các công việc xây dựng
trong các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn đầu tư công,
vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn đầu tư theo hình
thức đối tác công tư, thì việc kiểm soát và quản lý của nhà
nước đối với quan hệ hợp đồng đó càng cần thiết phải chặt
chẽ nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng nguồn
vốn.
Cuốn sách “Hợp đồng trong xây dựng” nhằm thỏa mãn
những điều kiện và ràng buộc trên đây; đồng thời còn cung
cấp những kiến thức cần thiết cho sinh viên ngành Kinh tế
xây dựng, ngành Quản lý xây dựng, những độc giả quan tâm
đến việc lập, quản lý thực hiện, cũng như giải quyết những
tranh chấp hợp đồng xây dựng trong thực tế xây lắp của từng
cá nhân, từng tổ chức.
Cuốn sách đề cập đến những nội dung sau:

- Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây
dựng từ khái niệm, hình thức, phân loại; nguyên tắc soạn
thảo, ký kết, thực hiện... đến hiệu lực, tính pháp lý và quản
lí hợp đồng;
- Thành phần cơ bản trong hợp đồng xây dựng gồm các
thông tin, nội dung, khối lượng công việc, các yêu cầu; giá
hợp đồng, tạm ứng, thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng;
quyền, nghĩa vụ của các chủ thể; tạm dừng, chấm dứt,
thưởng phạt do vi phạm hợp đồng; các nội dung khác của
hợp đồng và giám sát, nghiệm thu hợp đồng xây dựng;
- Điều chỉnh hợp đồng gồm khái niệm, nguyên tắc và các
trường hợp điều chỉnh; quy định về điều chỉnh giá và điều
chỉnh hợp đồng; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây
dựng;
- Quản lý thực hiện hợp đồng gồm khái niệm, vai trò, nội
dung quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng; các tiêu chí đánh
giá, các nhân tố ảnh hưởng, các phân đoạn cần thiết và phần
mềm quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng;
- Khiếu nại, tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp đồng
xây dựng.
Cuốn sách chọn lọc những kiến thức từ các tài liệu khoa
học trong nước và nước ngoài, có trích nguồn từ một số văn
bản quy phạm pháp luật hiện hành, trong quá trình sử dụng,
nếu văn bản quy phạm pháp luật tương ứng thay đổi, mong
độc giả cập nhật để việc sử dụng nguồn dữ liệu luôn mang
lại tính thực tiễn.
Cuốn sách “Hợp đồng trong xây dựng” được phát hành
bằng tiếng Việt dưới 2 hình thức sách in và sách điện tử (tại
địa chỉ: nxbxaydung.com.vn). NXB Xây dựng trân trọng giới
thiệu cuốn sách tới độc giả.v
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Một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả trong
đánh giá viên chức tại Bệnh viện Xây dựng(*)

> HỒ NGUYỆT THOA*

Đ

ể quản lý tốt đội ngũ viên chức, những năm qua
Bệnh viện Xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chú trọng
các khâu từ tuyển dụng, sử dụng, đánh giá đội
ngũ viên chức trong bệnh viện. Hoạt động đánh
giá viên chức đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên,
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, hoạt
động đánh giá viên chức tại Bệnh viện Xây dựng, cũng cần
có những giải pháp thiết thực (như: tiêu chí chưa cụ thể,
phương pháp đánh giá chưa sát thực tế, việc lượng hoá các
chỉ tiêu đánh giá còn chung chung…) đưa hoạt động đánh
giá viên chức trở thành động lực cho phát triển, là cơ sở để
tin cậy trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ
luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức.
I. VỀ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN XÂY DỰNG
Bệnh viện Xây dựng hiện là Bệnh viện đa khoa hạng I,
với quy mô 370 giường bệnh, là tuyến chuyên môn cao nhất
trong mạng lưới y tế ngành Xây dựng có nhiệm vụ giúp Bộ
Xây dựng quản lý, theo dõi công tác y tế, y học lao động
trong các đơn vị trực thuộc Bộ; Thực hiện các chương trình
y tế quốc gia thuộc ngành Xây dựng; Khám, chữa bệnh và
chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động ngành Xây dựng và cộng đồng, đồng thời
thực hiện các chức năng quản lý chuyên môn theo chức
năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng và Bộ Y tế giao cho.
Hiện nay Bệnh viện hoạt động với quy mô 370 giường
(*)
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bệnh viện, gồm 23 khoa, phòng chức năng với đội ngũ nhân
viên được bổ sung cả về số lượng và chất lượng. Tính đến
31/12/2020, Bệnh viện Xây dựng đã có tổng số 320 người,
phân loại cụ thể như sau:

Biểu đồ 1. Cơ cấu đội ngũ viên chức theo trình độ chuyên
môn năm 2020 tại Bệnh viện Xây dựng.

Biểu đồ 2. Cơ cấu đội ngũ viên chức theo giới tính năm
2020 tại Bệnh viện Xây dựng.
Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Xây dựng

Đơn vị: Người
Năm

Tổng số CBVC

Sau đại học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Khác

2016

280

48

70

16

134

12

2017

292

45

73

19

143

12

2018

308

50

89

21

137

11

2019

313

52

97

23

131

8

2020

320

53

115

24

121

7

Bảng 3. Cơ cấu đội ngũ viên chức theo trình độ chuyên môn từ năm 2016 - 2020
Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Xây dựng
Để nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, Bệnh viện
cử luân phiên các cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi đào
tạo ngắn hạn, dài hạn tại các trường đào tạo hàng đầu của
Việt Nam. Định kỳ hằng tháng Bệnh viện tổ chức các lớp
học chuyên môn tại Bệnh viện với việc thường xuyên tham
gia giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành trong công tác
chuyên môn khám và chữa bệnh, tổ chức các lớp sinh hoạt
chuyên môn theo từng chuyên đề với sự hướng dẫn của các
bác sĩ trong bệnh viện đã có trình độ cao và kinh nghiệm
công tác lâu năm. Qua đó các y, bác sĩ nhất là đội ngũ y, bác
sĩ trẻ tuổi, còn thiếu kinh nghiệm có điều kiện được nâng
cao trình độ chuyên môn.
Qua số liệu thống kê tại bảng 3 có thể thấy đội ngũ viên
chức của Bệnh viện đã lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất
lượng. Trình độ đại học và trên đại học năm sau tăng hơn

năm trước. Điều đó thể hiện sự quan tâm, chú trọng đến
việc nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của Ban lãnh
đạo Bệnh viện.
II- MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG ĐÁNG GIÁ VIÊN
CHỨC TẠI BỆNH VIỆN XÂY DỰNG
1. Mục tiêu
Trong thực tế, bất cứ một hoạt động nào thực hiện cũng
đều hướng tới những mục tiêu nhất định. Và trong hoạt
động đánh giá viên chức tại Bệnh viện Xây dựng cũng vậy,
họ luôn hướng tới việc sử dụng, bố trí đúng người, đúng
việc, đánh giá đúng năng lực, trình độ của người viên chức,
đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công chức, công vụ. Cụ
thể, mục tiêu của hoạt động đánh giá viên chức y tế tại
Bệnh viện này nhằm hướng tới hai nội dung chính:
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Thứ nhất, đánh giá viên chức y tế nhằm tìm ra những
viên chức hoàn thành tốt công việc để khen thưởng, khích
lệ, phát huy những điểm mạnh của họ. Từ đó làm căn cứ để
quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng,
bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện
chính sách đãi ngộ đối với những viên chức có thành tích
tốt.
Thứ hai, đánh giá viên chức y tế nhằm tìm ra những cá
nhân yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc còn tồn
tại những hạn chế để kịp thời đào tạo, chấn chỉnh lại cũng
như xử lý và khắc phục những yếu điểm đó.
2. Phương hướng
Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, Bệnh viện Xây
dựng cần đi theo những phương hướng cụ thể như sau:
Thứ nhất, chi tiết hóa các quy định pháp luật về đánh
giá viên chức.
Hoàn thiện văn bản pháp lý nhằm trao quyền tự chủ,
tự chịu trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
công lập để quản lý, điều hành tổ chức, trong đó có quyền
đánh giá viên chức thuộc quyền.
Thứ hai, xây dựng và ban hành quy chế chi tiết các
phương pháp, tiêu chí đánh giá viên chức, phù hợp với đặc
điểm công việc và chuyên môn của từng viên chức.
Thứ ba, hoàn thiện quy trình đánh giá viên chức theo
hướng có sự tham gia của nhiều bên.
Thứ tư, đưa ra các giải pháp về con người và nguồn lực.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH
GIÁ VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN XÂY DỰNG
1. Nhóm giải pháp về nhận thức
Đánh giá viên chức là khâu trọng yếu trong quá trình
hoạt động của một cơ quan, tổ chức, liên quan đến sự phát
triển, đến uy tín, danh dự của từng viên chức cũng như của
cơ quan, tổ chức đó. Tuy nhiên, hoạt động này được diễn ra
mặc định theo định kì hàng tháng, hàng quý và hàng năm
nên nhiều khi không thật sự được quan tâm.
Đây là một thực tế đang tồn tại ở đa số viên chức trong
các bệnh viện công lập nói chung và viên chức y tế tại Bệnh
viện Xây dựng nói riêng. Chính vì vậy, để hoạt động đánh
giá viên chức chính xác, khách quan và hiệu quả nhất có
thể cần thay đổi nhận thức đánh giá của viên chức, thể hiện
trách nhiệm trong việc xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp,
xây dựng cơ quan, tổ chức.
Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý - những người có vai
trò quyết định tới kết quả của hoạt động đánh giá cần phải
nhận thức rõ hoạt động đánh giá viên chức chính là giúp
cho cơ quan, tổ chức phát triển tốt đẹp và bền vững. Chính
vì vậy, họ cần nhìn thẳng, nhìn đúng, khách quan và chính
xác để bao quát toàn bộ hoạt động của cơ quan, tổ chức
và viên chức dưới quyền. Đồng thời cần thực hiện đánh giá
một cách khách quan, công bằng, không bao che, bỏ qua
những thiếu sót của viên chức mà cần thẳng thắn chỉ ra
những lỗi sai cũng như hạn chế và hướng viên chức khắc
phục yếu điểm và phát huy điểm mạnh của bản thân.
Còn đối với viên chức thông thường, không phải là viên
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chức lãnh đạo, quản lý, họ cũng cần nhận thức rõ vai trò
quan trọng của công tác đánh giá. Trên thực tế, hoạt động
đánh giá giúp viên chức tiến bộ và hoàn thiện hơn. Việc
đánh giá không phải để vùi dập, kìm hãm sự phát triển của
viên chức mà đánh giá để viên chức thấy rõ những điểm
mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó phát huy những ưu
điểm cũng như khắc phục những hạn chế để có thể hoàn
thiện mình. Đồng thời, hoạt động đánh giá cũng là căn cứ
để thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức như: quy
hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; khen thưởng, kỷ luật,... Vì vậy,
đánh giá đúng thực chất về viên chức thì những chế độ,
chính sách đối với viên chức mới chính xác, công bằng và
tạo động lực giúp họ phát huy tối đa năng lực của bản thân.
2. Nhóm giải pháp về xây dựng các văn bản thực
hiện công tác đánh giá viên chức
Trong bất cứ một hoạt động nào thì giải pháp về thể chế
đều giải pháp trọng tâm và cần được ưu tiên. Hoạt động
đánh giá viên chức cũng vậy, việc chi tiết hóa các quy định
pháp luật về đánh giá viên chức, hoàn thiện văn bản pháp
lý nhằm trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho người
đứng đầu bệnh viện để quản lý, điều hành tổ chức là một
giải pháp cần phải đặc biệt lưu tâm.
Trên thực tế, hiện nay có khá nhiều văn bản của Đảng,
Nhà nước liên quan đến vấn đề đánh giá viên chức, nhưng
về đánh giá viên chức y tế vẫn chưa được cụ thể, rõ ràng
trong việc phân công, xác định thẩm quyền, trách nhiệm
của người đứng đầu, của tập thể và cá nhân viên chức trong
bệnh viện. Việc hoàn thiện đánh giá, xếp loại viên chức cần
đảm bảo các mục đích: thể chế hóa quan điểm, đường lối
của Đảng về công tác đánh giá, xếp loại viên chức nêu trong
Nghị quyết số 26-NQ/TW và trong Luật Viên chức, Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật
Viên chức.
2.1. Về nội dung, tiêu chí đánh giá
Thông thường, sự nhầm lẫn giữa nội dung và tiêu chí
đánh giá trong hoạt động đánh giá viên chức nói chung
và viên chức y tế nói riêng không phải là hiếm thấy. Chúng
ta cần phân biệt rõ hai khái niệm này. Nội dung là những
vấn đề chung, cơ bản, có tính khái quát cao trong khi mỗi
viên chức đều có chức trách, nhiệm vụ riêng, vì thế cần
có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đối với từng người.
Những tiêu chí này do Bệnh viện Xây dựng xây dựng trên cơ
sở pháp luật quy định, quyết định của UBND TP Hà Nội và vị
trí việc làm của từng viên chức. Các tiêu chí đó sẽ là căn cứ
để đánh giá chính xác viên chức, là cơ sở để so sánh những
viên chức với nhau.
Trong hướng dẫn số 2902/HD-SNV ngày 25/9/2019 về
việc đánh giá và phân loại đánh giá hằng năm đối với cán
bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong
các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
thẩm quyền quản lý của UBND TP Hà Nội và Luật Viên chức
số 58/2010/QH12 của Quốc hội đều quy định rõ về nội dung,
tiêu chí đánh giá viên chức, ví dụ tại Khoản 1 và 2 Điều 41
Luật Viên chức (Mục I của Mẫu số 03 Nghị định 56 - kèm
theo Hướng dẫn này). Nó đồng nghĩa với việc nội dung và

tiêu chí đánh giá viên chức trong các văn bản này là đồng
nhất giữa nội dung và tiêu chí đánh giá viên chức, điều này
gây khó khăn cho các đơn vị quản lý viên chức nói chung và
Bệnh viện Xây dựng khi đánh giá với những nội dung còn
mang định tính nhiều hơn.
Trên thực tế tại Bệnh viện Xây dựng, việc đánh giá viên
chức còn chưa chú trọng đến công tác thu thập các thông
tin cần thiết từ nhiều phía, đặc biệt là các thông tin từ bệnh
nhân, người nhà bệnh nhân nên có đôi khi còn chưa khách
quan, phiến diện. Trong nhóm nội dung, tiêu chí đánh giá
viên chức ngoài các nội dung, tiêu chuẩn có tính định tính,
thì các nội dung về chuyên môn, kết quả thực hiện nhiệm
vụ cũng chưa được lượng hóa, khó đo lường do chưa đánh
giá theo vị trí việc làm đích thực.
Tính chất của mỗi loại công việc của các vị trí việc làm
trong Bệnh viện Xây dựng không giống nhau nên yêu cầu
đặt ra là cần phải có tiêu chuẩn, định mức riêng đối với mỗi
loại công việc thì mới có thể cụ thể hóa, rõ ràng. Để giải
quyết vấn đề này, cần dựa trên cơ sở vị trí việc làm và bảng
phân công công việc cho từng viên chức cụ thể.
Căn cứ vào quá trình nghiên cứu và tìm hiểu các quy
định pháp luật, quy định của UBND TP Hà Nội, trong phạm
vi nghiên cứu của mình, tôi đề xuất những tiêu chí đánh giá
viên chức, cụ thể:
Thứ nhất, có tiềm năng phát triển nghề nghiệp.
Thứ hai, được đánh giá, nhận xét từ phía người bệnh.
Thứ ba, bổ sung thêm ở các tiêu chí đánh giá kết quả
thực hiện công việc cần đáp ứng nguyên tắc SMART, bao
gồm: Cụ thể (Specific); có thể đo lường được (Mearuable);
có thể đạt được (Achievable); hợp lý (Relevant); có hạn định
thời gian (Time-bound).
Thứ tư, mỗi tiêu chí đều có tầm quan trọng khác nhau
nên cần có hệ số kèm theo để những tiêu chí quan trọng
được nhấn mạnh, không cào bằng.
2.2. Đổi mới về phương pháp đánh giá
Hoạt động đánh giá viên chức y tế tại Bệnh viện Xây
dựng hiện nay đang thực hiện theo hướng dẫn số 3270/
HD-SNV về việc đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm
đối với cán bộ công chức viên chức, lao động hợp đồng làm
việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Hà Nội. Theo đó,
phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại viên chức hàng
năm được thực hiện theo 3 bước: Tự đánh giá, phân loại;
Tham gia đánh giá và đề xuất phân loại đánh giá; Quyết
định đánh giá và xếp loại chất lượng.
Thực tế tại Bệnh viện Xây dựng nên sử dụng các phương
pháp đánh giá như: Phương pháp tự nhận xét, phương
pháp 3600, phương pháp tập trung dân chủ, phương pháp
cho điểm xếp hạng theo tiêu chí, phương pháp phỏng vấn
đánh giá… Từ cơ sở lý luận về đánh giá viên chức, có thể
áp dụng chủ yếu 2 phương pháp là đánh giá tổng hợp và
phỏng vấn đánh giá để đánh giá kết quả công việc của viên
chức, cụ thể:
Thứ nhất, phương pháp đánh giá tổng hợp
Phương pháp này khá giống phương pháp 3600 hiện

được sử dụng rất phổ biến ở nhiều bệnh viện trong nước
và nhiều nước trên thế giới. Một trong những yếu tố khiến
viên chức không hài lòng chính là việc đánh giá không
đúng mức năng lực và công sức họ bỏ ra. Phương thức
đánh giá hiệu quả theo một chiều, cấp trên đánh giá cấp
dưới bắt đầu nhường chỗ cho những cách thức mới, đa
chiều và linh hoạt hơn, trong đó phương pháp 3600 là một
ví dụ điển hình. Nếu phương thức đánh giá truyền thống
khó có thể đánh giá viên chức trong mối quan hệ tổng thể
với đồng nghiệp, thậm chí khó thể biết suy nghĩ thật của
họ trước công việc của mình thì phương pháp 360 0 giúp tổ
chức thu thập và phân tích được các thông tin phản hồi từ
nhiều phía, từ cả lãnh đạo, đồng nghiệp, bệnh nhân, người
nhà bệnh nhân và từ chính mỗi viên chức. Nếu như trước
đó, việc giám sát của các cấp lãnh đạo, quản lý là căn cứ
để đánh giá và là thước đo quyết định hiệu quả cuối cùng
của công việc thì hiện giờ kết quả đánh giá viên chức được
khách quan, minh bạch hơn vì có sự đánh giá từ nhiều góc
độ khác nhau.
Việc phân tích, so sánh các kết quả đánh giá tạo nên sự
khách quan trong việc đánh giá người viên chức. Thực tế,
nếu bộ phận nhân sự cho rằng viên chức này cần phải mở
rộng mối quan hệ với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và
cải tạo các mối quan hệ đó theo chiều hướng tốt hơn, trong
lúc đó những bệnh nhân lại hoàn toàn hài lòng về cách làm
việc của người viên chức đó, đồng thời đánh giá cao tinh
thần và trách nhiệm làm việc của họ thì trong trường hợp
này việc đánh giá đó đã không đánh giá đúng năng lực làm
việc cũng như phẩm chất đạo đức của viên chức hoặc là
người viên chức đó phải tự điều chỉnh mình dựa trên những
phân tích tình huống.
Một phương thức khá mới đó là việc sử dụng một số
phần mềm đơn giản hay excel để hệ thống hóa các thông
tin từ nhiều phương diện khác nhau trên cơ sở các bảng hỏi
hoặc thực hiện đánh giá online. Trong trường hợp này, các
câu hỏi sẽ tự động xuất hiện trên màn hình máy tính của
viên chức. Mỗi một cá nhân sẽ có một mật khẩu hoặc mã
đăng nhập riêng để có thể xem kết quả đánh giá của mình
nhằm đảm bảo tính bảo mật.
Trong thời đại công nghệ 4.0, hệ thống đánh giá online
này rất thuận lợi cho các cấp lãnh đạo, quản lý bệnh viện
cũng như cho chính người viên chức. Nó cho phép các cấp
lãnh đạo, quản lý quản lý việc đánh giá viên chức theo một
hệ thống logic. Họ có thể mở xem kết quả đánh giá bất cứ
lúc nào của cả viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và
cả viên chức thông thường. Bên cạnh đó, chương trình này
còn có thể giúp các cấp lãnh đạo, quản lý định hướng cho
viên chức cấp dưới các chương trình huấn luyện bổ sung để
nâng cao trình độ, năng lực bản thân.
Thứ hai, phương pháp phỏng vấn đánh giá
Phương pháp phỏng vấn là cơ hội đối thoại trực tiếp
giữa cấp trên và cấp dưới; cấp dưới tham gia tích cực vào
quy trình đánh giá, có trách nhiệm hơn với kết quả đánh giá
đối. Tuy nhiên, trong thực tế phương pháp này này chiếm
mất nhiều thời gian của các cấp quản lý, lãnh đạo.
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3. Nhóm giải pháp về con người
Thứ nhất, đối với các cấp lãnh đạo, quản lý:
Thẩm quyền đánh giá viên chức y tế thuộc về trách
nhiệm của những người lãnh đạo, quản lý trong bệnh viện.
Vì vầy, cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của họ cũng chính
là để nhấn mạnh đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý
của lãnh đạo trong bệnh viện, từ việc lập kế hoạch đến việc
kiểm tra và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
của viên chức.
Một là, phải nắm rõ thông tin về viên chức được đánh
giá, nắm được kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức
để làm căn cứ đánh giá, so sánh, đối chiếu với yêu cầu của
vị trí việc làm, với ngạch, bậc viên chức đang hưởng và kế
hoạch được giao.
Hai là, phải nghiêm túc chấp hành bộ tiêu chí đánh giá
viên chức đã đề ra. Qua thực tiễn đánh giá, điểm nào trong
bộ tiêu chí chưa phù hợp thì sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Ba là, các cấp lãnh đạo, quản lý trong bệnh viện trước khi
đánh giá viên chức cần lắng nghe thêm các ý kiến, luồng dư
luận liên quan đến viên chức được đánh giá; phát động các
thành viên tham gia đánh giá viên chức dám nói thẳng, nói
thật, tranh luận công khai về kết quả thực hiện nhiệm vụ
của viên chức. Họ phải là những người nghiêm túc và kiên
quyết loại bỏ lợi ích nhóm, tư tưởng sợ mất phiếu bầu, sợ
mất lòng, né tránh; vượt lên những cám dỗ… thì việc đánh
giá viên chức mới đạt được hiệu quả, bản thân mỗi người
viên chức mới có thể tâm phục, khẩu phục và tín nhiệm họ.
Thứ hai, đối với đồng nghiệp:
Khi thực hiện đánh giá viên chức tại Bệnh viện Xây dựng,
mỗi cá nhân khi nhận xét, đánh giá về đồng nghiệp cần
bảo đảm tuân thủ theo nguyên tắc khách quan, công bằng,
chính xác, không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức. Kết
quả đánh giá của mỗi viên chức phải được thông báo công
khai tại bảng tin, trang thông tin điện tử của bệnh viện...
Việc đánh giá viên chức công khai trên trang thông tin
điện tử của bệnh viện không chỉ để viên chức bệnh viện
nắm được mà mỗi người dân, bệnh nhân hay người nhà
bệnh nhân cũng có thể biết và theo dõi.
Đặc biệt, trong ngành y tế - một ngành đặc thù gắn bó
với người dân, có trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ nhân dân,
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và chất lượng cuộc sống
của người dân. Do đó, việc đánh giá viên chức trở nên rất
cần thiết, là khâu để giúp tìm ra người có năng lực, tâm
huyết với nghề và loại ra khỏi bộ máy những người không
đủ năng lực, phẩm chất nhằm đảm bảo chăm sóc sức khoẻ
nhân dân ngày càng tốt hơn đúng với tiêu chí “lương y như
từ mẫu”.
Thứ ba, đối với bản thân mỗi viên chức:Mỗi viên chức
khi thực hiện đánh giá cần phải tự đánh giá bản thân, nhìn
nhận bản thân mình một cách khách quan. Viên chức phải
kết hợp tốt giữa tự nhận xét, đánh giá với ý kiến, nhận xét
của các đồng nghiệp cũng như các cấp lãnh đạo, quản lý
trong bệnh viện để đánh giá được đầy đủ, chính xác, toàn
diện. Mỗi cá nhân cần tự đánh giá một cách trung thực
trong phiếu tự đánh giá viên chức theo quy định để tự rút
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ra ưu điểm, nhược điểm của bản thân và từ đó rút kinh
nghiệm, phát huy tốt những ưu điểm đã đạt được, đồng
thời sửa chữa, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế còn tồn
tại. Sau khi tự đánh giá, viên chức cũng nên có những biện
pháp mang tính thiết thực và lâu dài để kịp thời khắc phục
những yếu điểm. Có thể nói, việc đánh giá viên chức chỉ
thực sự có hiệu quả khi mỗi viên chức thực sự nghiêm túc
trong việc tự phê bình và phê bình, tự nhận thức được vai
trò quan trọng của hoạt động đánh giá viên chức.
4. Nhóm giải pháp về quy trình
Để đánh giá viên chức y tế tại Bệnh viện Xây dựng một
cách khách quan và công bằng nhất, cần hoàn thiện quy
trình đánh giá viên chức theo hướng có sự tham gia đánh
giá từ nhiều phía chứ không chỉ từ sự đánh giá của các lãnh
đạo hay việc tự đánh giá của bản thân viên chức.
Hiện nay, tại nhiều cơ quan, tổ chức, việc kết quả đánh
giá không phản ánh đúng hiệu quả làm việc thực tế của
từng viên chức không phải là tình trạng hiếm gặp. Ở nhiều
cơ quan, tổ chức còn tồn tại tình trạng luân phiên nhận
danh hiệu chiến sĩ thi đua, viên chức hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ mỗi năm trong khi chưa có kết quả làm việc của
năm đó để “tránh mẩt quyền lợi”. Điều đó đã ảnh hưởng
không nhỏ tới tâm lý của viên chức, tạo không gian tiêu cực
trong tổ chức.
Hiện tại, Bệnh viện Xây dựng vẫn thực hiện quy trình
đánh giá viên chức theo đúng quy định tại Nghị định
90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2020 về đánh giá,
xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Tuy nhiên, với Bệnh viện Xây dựng, cần hoàn thiện quy
trình đánh giá viên chức với sự tham gia đánh giá và tham
khảo ý kiến góp ý của bệnh nhân, của người nhà bệnh nhân
và xem xét tiềm năng phát triển của viên chức kết hợp trong
các buổi họp để đánh giá từng viên chức trong đơn vị.
Trong thực tế, ý kiến người bệnh, người nhà bệnh nhân
là một kênh quan trọng để đánh giá viên chức hằng năm.
Nó là căn cứ tạo cho các cấp lãnh đạo, quản lý có cái nhìn
toàn diện, khách quan về thái độ cũng như cách thức phục
vụ của viên chức. Viên chức Bệnh viện Xây dựng cung cấp
dịch vụ công cho người dân và được người dân hài lòng
là tiêu chí quan trọng để đánh giá; nếu vì lý do nào đó mà
bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân chưa hài lòng, có
nhận xét không tốt với một cá nhân viên chức nào đó thì
tập thể và các cấp lãnh đạo, quản lý bệnh viên sẽ có cơ sở
đánh giá chính xác và khách quan hơnChính vì vậy, để góp
phần nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả hoạt động nghề
nghiệp của viên chức, cần phải đổi mới quy trình đánh giá
viên chức như vậy để có cái nhìn nhiều mặt, khách quan hơn,
thấy được thái độ và chất lượng hoạt động nghề nghiệp
của viên chức và cũng để biết rõ lòng tin của người dân
ở mức độ nào đối với bệnh viện. Ngoài ra, Bệnh viện Xây
dựng cũng cần tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các phương
pháp, các quy trình đánh giá viên chức phù hợp bởi đánh
giá đúng viên chức chính là bước đi cơ bản trong tiến trình
chuyên nghiệp hóa đội ngũ viên chức và xây dựng thành
công hệ thống dịch vụ công chất lượng, chuyên nghiệp.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP
Để các giải pháp trên được thực hiện một cách có hiệu
quả, thì yêu cầu kiên quyết là các điều kiện thực hiện phải
được đảm bảo:
Một là, cần có sự thống nhất về ý chí của toàn thể bộ
máy bệnh viện cũng như từ tất cả viên chức, người lao
động. Để các giải pháp thực sự đạt được hiệu quả đánh
giá viên chức, thì bản thân viên chức phải thực sự hiểu
được vai trò, sự quan trọng của đánh giá ấy để thực hiện
một cách nghiêm chỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy và
đội ngũ lãnh đạo cũng chính là đối tượng để thực hiện
các giải pháp. Có được sự thống nhất về ý chí là điều kiện
quan trọng để thực hiện các giải pháp đạt hiệu quả cao
nhất.
Hai là, cần có điều kiện cần và đủ về mặt vật chất.
Hoạt động đánh giá viên chức y tế hiện nay cần phải tiến
hành qua nhiều công đoạn, với nhiều hình thức kiểm tra,
xác nhận, bên cạnh đó phải đảm bảo nguyên tắc không
ảnh hưởng tới công việc. Vì vậy, cần phải cung cấp đầy
đủ cho người được đánh giá và người đánh giá những
phương tiện để tiến hành để đảm bảo các giải pháp được
tiến hành theo đúng trình tự, đạt hiệu quả.
Ba là, điều kiện về tính khách quan, minh bạch, trung
thực. Đánh giá viên chức là một hoạt động quan trọng,
mang đến cho người được đánh giá những cơ hội để
hoàn thiện, phát triển bản thân, và cả những lợi ích. Vì
vậy, trong việc đánh giá, bản thân người được đánh giá
phải tự đánh mình giá phải khách quan, trung thực và
người đánh giá cũng cần phải có thái độ đó. Để từ đó
đánh giá được đúng người, đúng việc, đúng khả năng,
công bằng, khách quan, không thiên vị.v
Đây cũng là nội dung mà nghiên cứu sinh Hồ Nguyệt
Thoa thực hiện với đề tài: “Đánh giá viên chức tại Bệnh
viện Xây dựng” (luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý
công) - một nội dung có thể sẽ gợi mở những vấn đề mới
trong quản lý công ở các đơn vị ngành Xây dựng.
(*)
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TÓM TẮT:
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về vai trò và sự ảnh hưởng
của hàm lượng cốt sợi thép phân tán trong chế tạo bê tông siêu
tính năng – UHPC. Thông qua các thử nghiệm tính chất cơ lý của
hỗn hợp UHPC và UHPC, có thể đưa ra được các số liệu tham khảo
về việc lựa chọn hàm lượng sợi phù hợp cho tính toán cấp phối và
kết cấu UHPC để đảm bảo được mức tối ưu nhất về tính công tác
và cường độ.
Từ khoá: Bê tông siêu tính năng UHPC, cốt sợi phân tán, sợi thép
cường độ cao, bảo dưỡng nhiệt ẩm, độ chảy xoè, cường độ chịu
nén, cường độ chịu kéo, cường độ chịu uốn, modul đàn hồi và hệ số
Poison’s.
ABSTRACT:
This paper presents research results on the role and influence of
the content dispersed steel fiber reinforcement in ultra high
performance fibre reinforced concrete – UHPC. Through testing
the physical and mechanical properties of the UHPC and UHPC
blends, it is possible to provide reference data on the selection of
the appropriate fiber content for the calculation of the
composition and the UHPC mixer to ensure that the most optimal
level of workability and mechanical properties.
Keywords: Ultra high performance fibre reinforced concrete –
UHPC, dispersed steel fiber, heat moisture curing, flow,
compressive strength, tensile strength, flexural strength, elastic
Modulus and Poisson’s.
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I. TỔNG QUAN
1. UHPC – Vật liệu thành phần
Sau thành công của dự án “Sửa chữa mặt cầu Thăng Long”,
UHPC được biết đến rộng rãi ở Việt Nam. Hiện nay, UHPC là một
trong những sản phẩm tiên tiến nhất của công nghệ bê tông, sử
dụng cốt sợi thép phân tán nên có độ bền rất cao, độ dẻo dai lớn
và tuổi thọ rất cao. Nhờ có sự liên kết hạt tối đa, tối ưu hoá về độ
đặc chắc cùng sự phân tán 3D của cốt sợi thép nên UHPC có được
cường độ chịu nén lên tới 200 MPa, cường độ chịu kéo và cường
độ chịu uốn lần lượt là 17 MPa, 45 MPa (tuổi 28 ngày).
Khi có thêm sợi thép, khả năng chịu biến dạng ngang và chịu
kéo đã được tăng cường, từ đó UHPC tăng vượt trội về các đặc tính
cường độ. Tuy vậy, khi tăng hàm lượng sợi lên một giới hạn nào đó,
độ chảy của hỗn hợp UHPC sẽ giảm. Từ đó có thể dẫn đến sự phân
tán sợi thép khi thi công sẽ không được tốt và cường độ chịu kéo,
chịu uốn của UHPC không có sự tăng cường độ tối đa. Dưới đây là
các loại sợi thép thẳng thường được sử dụng trong sản xuất chế
tạo UHPC, trong nghiên cứu này sử dụng loại sợi thép có tỉ lệ
hướng sợi 65.

Hình 1. Các loại sợi thép được sử dụng trong bê tông siêu tính năng - UHPC
Các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, UHPC được chế tạo
tại Việt Nam có thể đạt cường độ chịu nén R28 khoảng 180 ÷ 210
MPa, cường độ chịu kéo trực tiếp xấp xỉ 17 MPa. Từ đó, sẽ có
những sản phẩm, công trình UHPC với các thiết kế độc đáo, riêng
biệt và hiệu quả.

Nghiên cứu này được thực hiện để có hệ thống số liệu tham
chiếu khách quan cho lựa chọn mức hàm lượng cốt sợi sử dụng.
Nghiên cứu này sử dụng 4 cấp phối tương ứng lần lượt với 4 hàm
lượng sợi khác nhau và mẫu đối chứng là: 0%, 1%, 2%, 3%.
2. Phương pháp nghiên cứu và các tiêu chuẩn liên quan
Các chỉ tiêu tính chất cơ lý thực hiện theo các tiêu chuẩn sau:
- TCCS 02:2017/IBST, Bê tông tính năng siêu cao UHPC –
hướng dẫn thiết kế kết cấu;
- TCVN 3108:1993, Hỗn hợp bê tông nặng – phương pháp xác
định khối lượng thể tích;
- TCVN 3111:1993, Hỗn hợp bê tông nặng – phương pháp xác
định hàm lượng bọt khí;
- TCVN 9204:2012, Vữa xi măng khô trộn sẵn không co;
- NF P18-470:2016, Ultra High Performance Fibre Reinforced
Concrete – Specifications, performance, production and
conformity;
- ASTM C230/C230M-21, Standard Specification for Flow Table
for Use in Tests of Hydraulic Cement;
- ASTM C469/C469M-14e1, Standard Test Method for Static
Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Concrete in
Compression;
- ASTM C1609/C1609M - 19a, Standard Test Method for
Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam
With Third – Point Loading);
- ASTM C1856/C1856M-17, Standard Practice for Fabricating
and Testing Specimens of Ultra-High Performance Concrete;
II. NỘI DUNG KỸ THUẬT
1. Giới thiệu khái quát
a) Vật liệu thành phần trong nghiên cứu này bao gồm:
Nhóm chất kết dính:
- Xi măng PC 50, TCVN 6282:2009 Xi măng Poóc lăng – yêu
cầu kỹ thuật;
- Silica fume, TCVN 8827:2011 Phụ gia khoáng hoạt tính cao
dùng cho bê tông và vữa;
- GGBS, TCVN 11586:2016 Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho
bê tông và vữa;
Nhóm các loại vật liệu thành phần khác
- Cát thạch anh, TCVN 9036:2011 Nguyên liệu để sản xuất
thuỷ tinh – cát – yêu cầu kỹ thuật;
- Sợi thép - Micro Steel fiber, ASTM A820/A820M-16 Standard
specification for Steel fibers for fiber – reinforced concrete;
- Phụ gia dẻo gốc PCE, TCVN 8826:2011 Phụ gia hoá học cho
bê tông;

- Độ chảy xoè: cône Suttard và cone ASTM C230;
- Hàm lượng bọt khí;
- Biến dạng co: lăng trụ 100 x 100 x 400 mm;
- Mẫu cường độ chịu nén: lăng trụ 40 x 40 x 160 mm;
- Mẫu cường độ chịu nén: trụ tròn d100 x h200 mm;
- Mẫu cường độ chịu kéo: xương 50 x 100 x 500 mm;
- Mẫu cường độ chịu uốn: lăng trụ 100 x 100 x 400 mm;
c) Chế độ bảo dưỡng mẫu và gia công mẫu
- Sau khi đúc, làm phẳng, các mẫu được dán màng film PVC và
phun nước bảo dưỡng ẩm tự nhiên trong điều kiện phòng thí
nghiệm;
- Khi đủ 1 ngày tuổi, các mẫu được bảo dưỡng nhiệt bão hoà
ẩm ở điều kiện 80 °C liên tục trong 72 giờ tiếp theo;
- Sau đó, các mẫu được bảo dưỡng ẩm đến khi đủ tuổi 28
ngày;
- Đối với mẫu nén trụ tròn, capping bằng keo epoxy làm
phẳng mặt mẫu.
d) Cốt sợi thép

Hình 4. Sợi thép hợp kim cường độ cao được nhập khẩu từ nước ngoài
Bảng 1. Kết quả thử nghiệm các tính chất cơ lý của sợi thép
Nội dung
Đơn vị
Kết quả
Tỉ lệ hướng sợi

-

65

Hàm lượng tạp chất

%

0

Tỉ lệ sợi sai kích thước hình học

%

0,5

Cường độ chịu kéo

MPa

3200

2. Cấp phối thử nghiệm
a) Kí hiệu mẫu
- 0% Sf: Mẫu UHPC không sử dụng cốt sợi thép;
- 1% Sf: Mẫu UHPC sử dụng 1% cốt sợi thép;
- 2% Sf: Mẫu UHPC sử dụng 2% cốt sợi thép;
- 3% Sf: Mẫu UHPC sử dụng 3% cốt sợi thép;
b) Cấp phối hỗn hợp
Bảng 2. Cấp phối đối chứng dùng cho thử nghiệm nghiên cứu này
Đơn
Tên vật liệu
0% Sf 1% Sf 2% Sf 3% Sf
vị
Tổng chất kết dính
kg
1175,0
Cát thạch anh

kg

980,0

Sợi thép

kg

Phụ gia

kg

24,0

N/CKD

-

0,155

0,0

79,0

158,0

236,0

Hình 2. Sự phân tán sợi thép trong cấu trúc đá UHPC
b) Các loại mẫu đánh giá:

Hình 3. Các loại mẫu được sử dụng trong thử nghiệm tính chất cơ học của UHPC

Hình 5. Hỗn hợp UHPC được trộn bằng máy trộn chuyên sâu tốc độ cao
3. Kết quả thử nghiệm hỗn hợp UHPC
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Bảng 3. Kết quả thử nghiệm các tính chất của các mẫu hỗn hợp
UHPC
Kí hiệu mẫu
Độ chảy
xoè, cm

0% Sf

1% Sf

2% Sf

3% Sf

Suttard

21,4

17,8

14,1

11,9

cone C230

24,2

21,3

17,6

15,1

2395

2445

2475

2505

Khối lượng thể tích, kg/m³
Hàm lượng bọt khí, %

3,2

2,7

2,4

2,3

Co mềm, μm/m

-550

-500

-400

-200

Nhận xét:
- Các mẫu 1% Sf, 2% Sf, 3% Sf có kết quả kiểm tra độ chảy xoè
lần lượt bằng khoảng 86%, 70%, 59% so với mẫu 0% Sf;
- Hàm lượng lượng bọt của các mẫu hỗn hợp UHPC có kết quả
kiểm tra tỉ lệ nghịch so với mức tăng của hàm lượng sợi thép;
- Các mẫu 1% Sf, 2% Sf, 3% Sf biến dạng co mềm trong 24 giờ
sau khi trộn lần lượt bằng khoảng 91%, 73%, 36% so với mẫu 0%
Sf;

Hình 8. Đo biến dạng co mềm và co khô của các mẫu UHPC
Ghi chú: Biến dạng co mềm – co khô
- Biến dạng co mềm là độ co của UHPC được đo từ thời điểm
mẫu hỗn hợp UHPC bắt đầu đầu kết đến khi đủ 24 giờ;
- Biến dạng co khô là độ co của UHPC được đo từ thời điểm
kết thúc đo co mềm đến khi mẫu đạt 28 ngày tuổi
- Giá trị co của UHPC được ghi nhận bởi các trị số thể hiện trên
2 đồng hồ lắp tại 2 đầu của mẩu thử;
- Mẫu thử được bảo dưỡng ẩm tự nhiên trong suốt quá trình
đo (bằng khăn ẩm) và đặt trong điều kiện phòng thí nghiệm.
4. Kết quả thử nghiệm UHPC
a) Cường độ chịu nén

Hình 6. Biểu đồ ảnh hưởng của hàm lượng sợi đến độ chảy hỗn hợp UHPC

Hình 7. Kiểm tra độ chảy xoè và khối lượng thể tích của các mẫu hỗn hợp UHPC
Bảng 4. Kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của các mẫu UHPC
Kí hiệu mẫu
0% Sf

R28, MPa

R5, MPa
125,5

131,7

127,4

149,0

145,3

149,4

153,1

156,5

152,2

161,9

155,5

159,0

130,9

128,5

125,2

135,4

131,9

132,0

150,6

149,4

157,6

151,9

150,4

147,2

149,8

157,5

159,1

156,4

157,7

161,4

164,2

128,2

1% Sf

143,7

2% Sf

162,3

132,1

158,3

152,5

158,6
158,2
158,4

157,3

159,7

162,2

161,0

163,2

149,1

153,3

153,9

3% Sf

133,8

133,1

147,9
154,6

133,4

158,8

163,6

162,6
- Cường độ chịu nén của mẫu 0% Sf có kết quả trung bình R28
lớn hơn 3,8% so với R5;
- Cường độ chịu nén của mẫu 1% Sf có kết quả trung bình R28
lớn hơn 3,7% so với R5;
- Cường độ chịu nén của mẫu 2% Sf có kết quả trung bình R28
lớn hơn 2,9% so với R5;
- Cường độ chịu nén của mẫu 3% Sf có kết quả trung bình R28
lớn hơn 2,4% so với R5;

Hình 9. Biểu đồ ảnh hưởng của hàm lượng sợi đến cường độ chịu nén UHPC
Nhận xét:
- Cường độ chịu nén của mẫu 1% Sf lớn hơn 16,2% so với mẫu
0% Sf;
- Cường độ chịu nén của mẫu 2% Sf lớn hơn 20,4% so với mẫu
0% Sf;
- Cường độ chịu nén của mẫu 3% Sf lớn hơn 23,0% so với mẫu
0% Sf;
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Hình 10. Thử nghiệm cường độ chịu nén mẫu UHPC
b) Cường độ chịu kéo và cường độ chịu uốn

Bảng 5. Kết quả thử nghiệm cường độ chịu kéo và ứng suất kéo – biến dạng R5 mẫu UHPC
Kí hiệu mẫu

0% Sf

1% Sf

2% Sf

3% Sf

Viên mẫu 1, MPa
Ứng suất,
Biến dạng,
MPa
‰

Viên mẫu 2, MPa
Ứng suất,
Biến dạng,
MPa
‰

Trung bình – R5, MPa
Ứng suất,
Biến dạng,
MPa
‰

Vết nứt đầu tiên

5,4

0,11

6,2

0,14

5,8

0,12

Giá trị cực đại

6,0

0,16

6,4

0,16

6,2

0,16

Tỉ lệ, %

90,2

-

96,7

-

93,5

-

Vết nứt đầu tiên

7,0

0,15

6,5

0,14

6,7

0,15

Giá trị cực đại

7,7

1,41

8,1

1,65

7,9

1,53

Tỉ lệ, %

90,9

-

80,2

-

85,6

-

Vết nứt đầu tiên

7,1

0,18

8,5

0,21

7,8

0,20

Giá trị cực đại

10,4

2,87

10,0

2,23

10,2

2,55

Tỉ lệ, %

68,3

-

85,0

-

76,6

-

Vết nứt đầu tiên

8,0

0,21

8,1

0,22

8,1

0,22

Giá trị cực đại

10,6

3,06

11,2

3,87

10,9

3,47

Tỉ lệ, %

75,5

-

72,3

-

73,9

-

Bảng 6. Kết quả thử nghiệm cường độ chịu kéo và ứng suất kéo – biến dạng R28 mẫu UHPC
Kí hiệu mẫu

0% Sf

1% Sf

2% Sf

3% Sf

Viên mẫu 1, MPa
Ứng suất,
Biến dạng,
MPa
‰

Viên mẫu 2, MPa
Ứng suất,
Biến dạng,
MPa
‰

Trung bình – R28, MPa
Ứng suất,
Biến dạng,
MPa
‰

Vết nứt đầu tiên

6,0

0,11

6,1

0,11

6,1

0,11

Giá trị cực đại

6,4

0,12

6,2

0,13

6,3

0,13

Tỉ lệ, %

93,8

-

98,4

-

96,1

-

Vết nứt đầu tiên

6,9

0,16

7,4

0,17

7,2

0,17

Giá trị cực đại

8,6

1,79

8,4

1,92

8,5

1,86

Tỉ lệ, %

80,2

-

88,1

-

84,2

-

Vết nứt đầu tiên

8,5

0,19

9,0

0,22

8,8

0,21

Giá trị cực đại

10,7

2,90

11,2

2,93

11,0

2,92

Tỉ lệ, %

79,4

-

80,4

-

79,9

-

Vết nứt đầu tiên

9,4

0,21

9,1

0,22

9,3

0,22

Giá trị cực đại

12,3

3,74

12,6

3,61

12,5

3,69

Tỉ lệ, %

76,4

-

72,2

-

74,3

-

- Mẫu 2% Sf có trung bình cường độ chịu kéo lớn hơn 69,6%
và giới hạn đàn hồi chịu kéo lớn hơn 78,3% so với mẫu 0% Sf;
- Mẫu 3% Sf có trung bình cường độ chịu kéo lớn hơn 87,2%
và giới hạn đàn hồi chịu kéo lớn hơn 91,3% so với mẫu 0% Sf;

Hình 11. Biểu đồ ảnh hưởng của hàm lượng sợi đến cường độ chịu kéo UHPC
Nhận xét:
- Mẫu 1% Sf có trung bình cường độ chịu kéo lớn hơn 31,2%
và giới hạn đàn hồi chịu kéo lớn hơn 39,1% so với mẫu 0% Sf;

Hình 12. Thí nghiệm cường độ chịu kéo, ứng suất kéo – biến dạng mẫu UHPC
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Bảng 7. Kết quả thử nghiệm cường độ chịu uốn UHPC
R5
Kí hiệu mẫu

0%
Sf

Vết nứt đầu
tiên
Giá trị cực
đại
Tỉ lệ, %

1%
Sf

Vết nứt đầu
tiên
Giá trị cực
đại
Tỉ lệ, %

2%
Sf

Vết nứt đầu
tiên
Giá trị cực
đại
Tỉ lệ, %

3%
Sf

Vết nứt đầu
tiên
Giá trị cực
đại
Tỉ lệ, %

Bảng 8. Các kết quả khác của các mẫu UHPC

R28

Ứng
suất,
MPa

Độ
võng,
mm

Ứng
suất,
MPa

Độ võng,
mm

10,4

0,02

12,0

0,05

11,4

0,05

13,9

0,06

87,7

-

86,3

-

14,9

0,13

16,2

0,17

17,8

0,32

20,4

0,47

83,7

-

79,4

-

22,9

0,39

24,0

0,33

31,3

0,68

31,7

0,51

73,1

-

75,7

-

23,5

0,31

24,6

0,21

32,4

0,66

32,7

0,57

72,5

-

74,9

-

Kí hiệu mẫu

Modul đàn hồi,GPa

Poison’s

Co khô, μm/m

0% Sf

32,91

0,17

-375

1% Sf

39,76

0,18

-300

2% Sf

47,12

0,19

-270

3% Sf

52,51

0,19

-175

Nhận xét:
- Modul đàn hồi của mẫu 1% Sf lớn hơn 20,8% so với mẫu 0% Sf;
- Modul đàn hồi của mẫu 2% Sf lớn hơn 43,2% so với mẫu 0% Sf;
- Modul đàn hồi của mẫu 3% Sf lớn hơn 59,6% so với mẫu 0% Sf;

Nhận xét:
- Cường độ chịu uốn của mẫu 1% Sf lớn hơn 51,0% so với mẫu
0% Sf;
- Cường độ chịu uốn của mẫu 2% Sf lớn hơn 149,0% so với
mẫu 0% Sf;
- Cường độ chịu uốn của mẫu 3% Sf lớn hơn 157,3% so với
mẫu 0% Sf;

Hình 15. Thí nghiệm ứng suất nén – biến dạng mẫu UHPC, để xác định Modul đàn hồi
và hệ số Poison’s
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Hình 13. Biểu đồ ảnh hưởng của hàm lượng sợi đến cường độ chịu kéo khi uốn UHPC

III. KẾT LUẬN
So với mẫu đối chứng, không có sợi thép
1. Hàm lượng cốt sợi thép tăng làm giảm tính công tác và giảm
lượng bọt khí của hỗn hợp UHPC, độ co giảm 2 ÷ 3 lần.
2. Hàm lượng cốt sợi thép tăng làm tăng cường độ chịu nén,
kéo và uốn, tương ứng lớn nhất là 23%, 87% và 157%.
3. Biến dạng đàn hồi khi kéo tăng lớn nhất là 91%.
4. Hàm lượng sợi thép tăng làm tăng giá trị modul đàn hồi, lớn
nhất là 60%.
5. Trung bình cường độ chịu nén, kéo và uốn của mẫu UHPC
tại tuổi R28 lần lượt lớn hơn khoảng 4%, 9%, 14% so với tuổi R5.

Hình 14. Thí nghiệm cường độ chịu uốn, ứng suất uốn – biến dạng mẫu UHPC
c) Các kết quả khác

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. FHWA-HRT-18-036, Properties and Behavior of UHPC-Class Material.
2. ASTM C469/C469M-14e1, Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity
and Poisson's Ratio of Concrete in Compression.
3. BS EN 14889-1:2006, Fibres for concrete – Steel fibres. Definitions, specifications
and conformity.
4. ACF 04:2020, Materials UHPC – Technicals Specification
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Tái sử dụng kính thải làm cốt liệu
cho hỗn hợp bê tông
Reuse of waste glass as fine aggregate for concrete mixtures
> LÊ ĐỨC HIỂN1; VÕ VĂN THẢO1*; NGUYỄN NGỌC CHIẾN2
Khoa Kỹ thuật Công trình, Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM
2
HVCH, Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM
Email: leduchien@tdtu.edu.vn; vovanthao@tdtu.edu.vn

1

TÓM TẮT:
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về tính công tác, cường độ nén,
mođun đàn hồi và độ bền trong môi trường sulfate của bê tông sử
dụng cốt liệu tái chế từ kính thải thay thế cho cốt liệu mịn tự nhiên
(cát). Theo đó, các hỗn hợp bê tông được tạo ra bằng cách thế cát
bởi kính thải với tỉ lệ 100/0, 90/10, 80/20, 70/30 theo khối lượng
và tỉ lệ nước với xi măng lần lượt là 0.5, 0.6, 0.7. Kết quả cho thấy
bê tông tươi sử dụng cốt liệu tái chế từ kính thải có tính linh động
giảm. Tuy nhiên, cường độ chịu nén, mođun khi nén tĩnh và độ bền
được cải thiện đáng kể so với bê tông thông thường khi tỉ lệ thay thế
cốt liệu và lượng nước sử dụng phù hợp.
Từ khóa: Kính thải; tính công tác; cường độ chịu nén; độ bền.
ABSTRACT:
This paper presents the research results on workability, compressive
strength, elastic modulus and durability in sulfate environment of
concrete using recycled aggregate from waste glass to replace
natural fine aggregate (sand). Accordingly, concrete mixtures are
created by replacing sand by waste glass in the ratio of 100/0, 90/10,
80/20, 70/30 by weight and the ratio of water to cement is 0.5, 0.6,
0.7. The results show that concrete using recycled aggregate from
waste glass has reduced workability. Nevertheless, compressive
strength, static modulus and durability are significantly improved
compared with conventional concrete when aggregate replacement
ratio and water use are appropriate.
Keywords: Waste glass; workability; compressvive strenght; durability.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đang là thách thức lớn đối
với nhiều quốc gia mà đặc biệt là CTRSH ở các đô thị. Theo kết quả
báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia chuyên đề « Quản lý chất
thải rắn sinh hoạt » của Bộ Tài nguyên và Môi trường [1], năm 2010
khối lượng CTRSH ở nước ta là 44.400 tấn/ngày và con số này ở năm
2019 là 64.658 tấn/ngày, tăng 44%. Trong thành phần CTRSH thì

kính thải chiếm từ 0.5%-2.0% về khối lượng. Hầu hết CTRSH này
không được tái chế mà chỉ xử lý theo phương pháp chôn lấp, đốt
hoặc theo các dòng chảy tự nhiên ra biển gây ảnh hưởng đến môi
trường. Mặt khác, nguồn cát tự nhiên phục vụ cho xây dựng ngày
càng khan hiếm, quá trình khai thác cát sông không những làm cạn
kiệt tài nguyên mà còn chứa đựng nhiều nguy cơ và hệ lụy đến môi
trường sống. Vì vậy, sử dụng kính thải - một thành phần đáng kể
trong CTRSH làm cốt liệu tái chế thay thế cho cát tự nhiên trong sản
xuất bê tông có ý nghĩa trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, góp
phần tích cực bảo vệ môi trường và phù hợp với tiêu chuẩn định
hướng phát triển bền vững của ngành Xây dựng trong giai đoạn
hiện nay [2]
Bê tông sử dụng kính thải phối hợp với cát tự nhiên làm cốt liệu
nhỏ có những tính chất khác biệt so với bê tông thông thường. Về
tính công tác, ảnh hưởng của kính thải đối với độ sụt bê tông có sự
khác nhau ở các nghiên cứu trước đây. Theo Bashar Taha và Ghassan
Nounu [3] tính công tác của bê tông giảm 20.83% và 33.33% khi thay
thế cát bằng kính thải có kích cỡ hạt nhỏ hơn 5mm tương ứng với tỉ
lệ 50% và 100%. Kết quả cũng tương tự được tìm thấy trong nghiên
cứu của Chen và cộng sự [4], độ sụt của bê tông giảm theo tỉ lệ thay
thế cát bằng kính thải 10%, 20%, 30%, 40%, 50% khi kích cỡ hạt của
kính thải nằm trong khoảng (0.3-0.038mm) và có 40% hàm lượng
<0.15mm. Tuy nhiên, ở một số nghiên cứu khác, độ sụt của bê tông
có sử dụng kính thải có thể được tăng lên. Esraa Emam Ali và Sherif
H. Al-Tersawy [5] đã thay thế cát bằng kính thải có kích cỡ (50.075mm) với các tỉ lệ 10%, 20%, 30%, 40%, 50% để có hỗn hợp bê
tông có độ sụt tăng lên lần lượt 1.52%, 4.54%, 7.58%, 10.61%,
12.12%. Cũng với tỉ lệ thay thế này, khi kích cỡ hạt của kính thải từ
(2.36-0.3mm), Sharifi và cộng sự [6] cũng đã thu được kết quả tương
tự. Về đặc tính cường độ của bê tông đông cứng, nhiều nghiên cứu
cho rằng khi tỉ lệ thay thế cát tự nhiên bằng kính thải không quá
30%, cường độ nén của bê tông tăng lên còn khi tỉ lệ này lớn hơn thì
cường độ bị giảm xuống. Malik và cộng sự [7] đã thay thế một phần
cát tự nhiên bằng kính thải có kích cỡ hạt (1.18-0mm) ở các mức
10%, 20%, 30%, 40% theo khối lượng. Kết quả là cường độ chịu nén
ở 28 ngày tuổi của bê tông tăng lên 20%, 25%, 9.8% khi tỉ lệ thay thế
lần lượt là 10%, 20%, 30% và ở mức 40% giảm 8.5%. Cũng với kích
cỡ hạt kính vỡ (1.18-0mm), khi tỉ lệ thay thế cho cát tự nhiên 10%,
20%, 30% thì cường độ chịu nén của bê tông tăng lần lượt là 47.66%,
68.94% và 31.49% theo kết quả của Turgut và Yahlizade [8] . Mặt
khác, bê tông sử dụng kính thải thay thế cho cát tự nhiên phát triển
cường độ muộn hơn so với bê tông thông thường. Chen và cộng sự
[4] đã thấy được sự gia tăng đáng kể cường độ chịu nén của bê tông
khi thay thế cát bằng kính thải với các tỉ lệ 10%, 20%, 30%, 40% ở
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tuổi muộn. Ở mức thay thế 40%, cường độ tăng thêm 17%, 27%,
43% so với mẫu đối chứng ở 28, 91 và 365 ngày.
Đối với vật liệu bê tông, ngoài đặc tính cường độ thì độ bền
trong các môi trường làm việc cũng rất quan trọng, đặc biệt trong
môi trường sulfate. Đối với bê tông sử dụng kính thải, độ bền của
bê tông được Her-Yung Wang và Wen-Liang Huang [9] thể hiện đối
với bê tông tự đầm, tác giả thay thế cát bằng thủy tinh thải với hàm
lượng 10%, 20% và 30% và đánh giá độ bền trong Na2SO4. Kết quả
ở mức thay thế 30%, độ hao hụt khối lượng mẫu 2.25%, trong khi
mẫu đối chứng hơn 3.5%. Ở một nghiên cứu khác của Vinod Tanwar
và cộng sự [10] cũng thu được kết quả tương tự với dung dịch
MgSO4 khi thay thế cát bằng kính thải ở các mức 5%, 10%, 15%, 20%.
Trong nghiên cứu này, kính thải được thu thập từ các công trình
xây dựng khi tháo dỡ, sau đó được vệ sinh, xử lý để đạt kích cỡ hạt
phù hợp cho bê tông và thay thế cho cốt liệu mịn tự nhiên để chế
tạo các mẫu thử nghiệm ở các tỉ lệ 0% (mẫu đối chứng), 10%, 20%
và 30%. Lượng nước sử dụng ở 3 mức khác nhau với tỉ lệ W/B (nước
và xi măng) lần lượt bằng 0.5, 0.6 và 0.7. Các hỗn hợp bê tông ướt
được đánh giá tính công tác thông qua độ sụt của bê tông tươi,
đánh giá cường độ chịu nén khi đông cứng với mẫu lăng trụ
100x200mm (đường kính x chiều cao) ở 3, 7, 14 và 28 ngày tuổi và
modun đàn hồi khi nén tĩnh của các hỗn hợp ở 28 ngày. Độ bền của
bê tông được xác định khi ngâm các tổ hợp mẫu trong dung dịch
Na2SO4 nồng độ 1M với 8 chu kỳ, mỗi chu kỳ 14 ngày để xác định
khối lượng hao hụt của các mẫu trong môi trường Sulfate.
Quá trình chuẩn bị, chế tạo các hỗn hợp bê tông và các thí
nghiệm được thực hiện ở phòng thí nghiệm công trình của Trường
Đại học Tôn Đức Thắng. Kết quả nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ
ảnh hưởng của kính thải đến tính công tác, cường độ và tính bền
của bê tông tái chế khi sử dụng loại cốt liệu này.
2. VẬT LIỆU VÀ CHƯƠNG TRÌNH THÍ NGHIỆM
2.1. Vật liệu
a. Xi măng (OPC) : là loại xi măng PC40 loại I có cường độ
46N/mm2, khối lượng riêng γOPC = 3.10 g/cm3.
b. Kính thải (WG) : được thu thập từ các bộ phận của công trình
xây dựng, rửa sạch, sấy khô. Sau đó được nghiền nát, sàng phân loại
để đạt kích cỡ hạt tương đương với cốt liệu mịn. Kính thải có khối
lượng riêng γWG = 2.58 g/cm3, mođun độ lớn MWG = 2.67

(a) Sàng kính

(b) Mẫu kính sau khi sàng

Hình 2- Quá trình sàng và phân loại kính thải
c. Cốt liệu mịn (SA) : là cát sông, mô đun độ lớn MSA = 2.71, khối
lượng riêng γSA = 2.65 g/cm3

Hình 3a- Phân bố thành phần hạt của SA và WG
d. Cốt liệu lớn (NA) : đá tự nhiên 1x2cm, kích thước hạt lớn nhất
Dmax = 19mm.

(a) Thu gom kính thải
(b) Nghiền kính
Hình 1- Quá trình thu gom và nghiền kính thải
Bảng 1. Thành phần oxít chính của OPC và WG (% khối lượng)
Thành phần
OPC
WG

64

SiO2

20.51

65.12

Al2O3+Fe2O3

7.47

6.60

CaO

57.05

7.90

MgO

3.86

5.00

Na2O+K2O

2.08

11.78
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Hình 3b- Phân bố thành phần hạt của NA
Kính cỡ hạt và phân bố thành phần hạt của WG, SA, NA đạt yêu
cầu của ASTMC33/C33M-18 [11]
e. Nước (W) : nước sinh hoạt.

2.2. Thành phần hỗn hợp bê tông: hỗn hợp bê tông được thiết kế
thành phần theo phương pháp ACI 211.1 [12] dựa trên cường độ
chịu nén mong muốn ở 28 ngày tuổi bằng 25MPa, độ sụt 10cm
tương ứng với tỉ lệ khối lượng nước và xi măng (W/B) bằng 0.5 để
tính toán khối lượng vật liệu thành phần trong 1m3 của mẫu bê tông
đối chứng (A0). Sau đó, thay thế cốt liệu mịn bằng kính thải theo các
tỉ lệ 10%, 20%, 30% về khối lượng để tạo ra các mẫu A1, A2, A3. Điều
chỉnh tỉ số W/B = 0.6, W/B = 0.7 và thay thế cốt liệu mịn bằng kính
thải theo các tỉ lệ trên để được các mẫu B0, B1, B2, B3 và C0, C1, C2,
C3 tương ứng.
Bảng 2. Thành phần các hỗn hợp bê tông (kg/m3)
Kí
OP
W/B
NA
SA
WG
WG/SA (%)
hiệu

C

A0

885.0

0.0

0

A1

796.5

88.5

10

708.0

177.0

20

A3

619.5

265.5

30

B0

885.0

0.0

0

B1

796.5

88.5

10

708.0

177.0

20

B3

619.5

265.5

30

C0

885.0

0.0

0

C1

796.5

88.5

10

708.0

177.0

20

619.5

265.5

30

A2

B2

C2
C3

350

350

350

0.5

0.6

0.7

775

775

775

Trong đó :
R : cường độ chịu nén (MPa)
P : Lực nén lúc mẫu bị phá hoại (N)
F : Diện tích chịu nén (mm2)
α: Hệ số tính đổi kích thước mẫu lăng trụ 100x200mm về mẫu
lập phương 150x150x150mm. Ở đây lấy bằng α =1.16
2.5. Thí nghiệm Modun đàn hồi khi nén tĩnh
Thí nghiệm xác định mođun đàn hồi khi nén tĩnh (E0) được thực
hiện trên máy nén đa năng UTest đối với 12 hỗn hợp bê tông ở 28
ngày tuổi, mỗi tổ gồm 3 mẫu lăng trụ 100x200mm và tính giá trị
trung bình. Modun đàn hồi tĩnh được xác định theo phương pháp
của TCVN 5726-1993 [15] như sau :
б� � б�
𝐸𝐸� �
𝜀𝜀� � 𝜀𝜀�

Trong đó :
б1: Ứng suất thử, lấy ở khoảng 1/3 cường độ mẫu theo thí
nghiệm cường độ chịu nén.
Б0: Ứng suất ban đầu.
ε1- ε0 : Chênh lệch biến dạng tương đối của bê tông ở mức ứng
suất thử và ứng suất ban đầu.

(a) Thí nghiệm nén mẫu

(a) Đúc mẫu bê tông
(b) Bảo dưỡng mẫu bê tông
Hình 4- Chế tạo và bảo dưỡng mẫu bê tông
2.3. Thí nghiệm tính linh động: hỗn hợp bê tông tươi được thiết
kế với độ sụt dự kiến thông qua thí nghiệm côn hình nón có chiều
cao 30cm, đường kính đáy 20cm, đường kính đỉnh 10cm, độ sụt
phản ánh tính công tác của bê tông tươi và được xác định theo
ASTM C143/C143M-12[13]
2.4. Thí nghiệm cường độ chịu nén
Tương ứng với mỗi hỗn hợp bê tông chế tạo các mẫu thử lăng
trụ đường kính 100mm chiều cao 200mm, thí nghiệm nén trực tiếp
ở các ngày tuổi 3,7,14 và 28. Mỗi ngày tuổi nén 6 mẫu và lấy giá trị
trung bình cộng. Quá trình thí nghiệm theo TCVN 3118:93[14] và
cường độ chịu nén được xác định theo công thức :
P
R��
F

(b) Ứng suất ở 1/3 cường độ và biến dạng
tương ứng
Hình 5- Thí nghiệm cường độ chịu nén và đo biến dạng
2.6. Thí nghiệm độ bền trong môi trường Sulfate
Sử dụng dung dịch Na2SO4 nồng độ 1M để ngâm 12 hỗn hợp
bê tông với 8 chu kỳ, mỗi chu kỳ 14 ngày. Sau khi ngâm, các mẫu
được vớt, để khô tự nhiên với nhiệt độ phòng, sấy ở 105oC đến
khối lượng không đổi, cân để xác định khối lượng sau mỗi chu
kỳ. Hao hụt khối lượng mẫu thông qua chêch lệch khối lượng sau
mối chu kỳ để đánh giá tính bền của các hỗn hợp bê tông trong
môi trường Sulfate.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tính công tác của bê tông tươi khi sử dụng cốt liệu mịn tái
chế từ kính thải
Tính linh động bê tông tươi theo kết quả thí nghiệm độ sụt của
hỗn hợp bê tông được thể hiện ở hình 6
Từ kết quả trên nhận thấy bê tông sử dụng cốt liệu mịn tái chế
từ kính thải có độ sụt giảm trung bình 12.42% ở các hỗn hợp và sự
sụt giảm này tăng theo hàm lượng kính thải thay thế cho cát. Cụ thể,
ở các hỗn hợp A (W/B = 0.5), độ sụt giảm 9.09%, 18.18%, 27.27% khi
tỉ lệ thay thế là 10%, 20%, 30% và trung bình là 13.64%. Tương tự ở
hỗn hợp B (W/B=0.6) là 6.25%, 18.75%, 25% và trung bình 12.50%
còn ở hỗn hợp C (W/B=0.7) là 5.56%, 16.67%, 22.22% và trung bình
là 11.11%.
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Hình 6- Độ sụt của các hỗn hợp bê tông
Sự sụt giảm tính linh động của bê tông khi sử dụng kính thải
thay thế cho cát trong trường hợp này là do yếu tố hình dáng của
hạt kính thải. Các hạt kính với hình dạng sắc nhọn, bề mặt gồ ghề,
khắc nghiệt đã cản trở sự di chuyển của chính nó và các cốt liệu khác
trong hỗn hợp bê tông làm cho tính linh động của nó giảm xuống
[3, 4, 16]. Kết quả tính linh động của bê tông tương ứng với thành
phần thay thế cho cát và kích cỡ hạt còn tương đối thô trong nghiên
cứu này phù hợp với các công bố trước. Sự gia tăng tính linh động
của bê tông chỉ được tìm thấy khi hàm lượng hạt mịn thủy tinh thải
trong hỗn hợp lớn [5, 6] hoặc ảnh hưởng của kính thải đến tính linh
động của bê tông không đáng kể khi cấp phối của thủy tinh nghiền
nằm gần với cận dưới BS 882 : 1992 theo kết quả nghiên cứu của
Batayneh và cộng sự [17].
3.2. Ảnh hưởng của kính thải đến cường độ chịu nén của bê
tông tái chế
Cường độ chịu nén của các hỗn hợp bê tông qua các ngày tuổi
được thể hiện ở hình 7.

Hình 7- Cường độ chịu nén của các hỗn hợp bê tông
Từ kết quả thể hiện ở hình 7nhận thấy : cường độ của bê tông
sử dụng cốt liệu tái chế bằng kính thải ở 28 ngày tuổi khi tỉ lệ W/B =
0.5 đều cao hơn mẫu đối chứng. Cụ thể cường độ tăng lên 2.61%,
11.96%, 6.43% tương ứng với tỉ lệ thay thế kính thải cho cát 10%,
20% và 30%. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu ở [7] cũng như
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của Chen và cộng sự [4] khi các hạt thủy tinh thải ngoài nhiệm vụ
thay thế cốt liệu mịn trong thành phần bê tông thì hình dạng trụ
của nó có chức năng chống nứt bên trong hỗn hợp từ đó cải thiện
được yếu tố cường độ. Mặt khác, trong thành phần kính thải ngoài
SiO2 còn có Al2O3, CaO, MgO tham gia vào các phản ứng hydrat hóa
và pozzolanic bổ sung chất kết dính cho bê tông. Từ các yếu tố trên
nhận thấy cường độ bê tông sử dụng kính thải thay thế cát khi lượng
nước sử dụng hợp lý được cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, khi tăng tỉ lệ W/B, cường độ của tất cả các tổ hợp đều
giảm so với tỉ lệ W/B = 0.5. Ở 28 ngày tuổi tương ứng với W/B = 0.6,
cường độ giảm xuống 6.34% cho mẫu đối chứng và 12.18%, 19.74%,
23.95% cho các mẫu khi tỉ lệ thay thế cát bằng kính thải 10%, 20%,
30%. Khi W/B = 0.7, tỉ lệ này lần lượt là 10.19%, 17.49%, 29.37%,
33.96%. W/B tăng lên hỗn hợp bê tông chứa lượng nước dư, làm
tăng tính rỗng trong cấu trúc dẫn đến cường độ của bê tông giảm
xuống. Đối với các hỗn hợp có sử dụng cốt liệu tái chế từ kính thải,
do hàm lượng hạt mịn lớn của kính thải và bề mặt gồ ghề của nó đã
hấp thụ lượng nước lớn dẫn đến độ rỗng dư tăng lên theo tỉ lệ thay
thế làm cho cường độ của nó suy giảm đáng kể hơn. Sự suy giảm
cường độ của bê tông theo hàm lượng nước và thành phần hạt mịn
ở nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Yalley P.P và
Sam.A [18]
Mặt khác, cường độ chịu nén của bê tông cốt liệu tái chế từ kính
thải đạt được muộn hơn so với bê tông thông thường. Ở 28 ngày
tuổi, cường độ bê tông đạt được 79.89%, 77.30%, 69.57% và 70.21%
tương ứng với mẫu đối chứng và các mẫu có tỉ lệ thay thế 10%, 20%
và 30%. Ở 14 ngày, các tỉ lệ này lần lượt là 91.87%, 89.29%, 83.27%
và 84.17%. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu Malik và cộng sự [7]
khi các phản ứng pozzolanic xảy ra với xi măng trước so với thành
phần aluminosilicat có trong kính thải, dẫn đến cường độ của các
hỗn hợp bê tông có kính thải đạt được ở độ tuổi muộn hơn.
3.3. Modun đàn hồi nén tĩnh của bê tông tái chế
Quan hệ giữa modun đàn hồi nén tĩnh và cường độ chịu nén của
các tổ hợp ở 28 ngày tuổi được thể hiện ở hình 8.

Hình 8- Quan hệ E0 và R
(R: ứng suất lúc mẫu bị phá hoại nén, MPa)
Từ kết quả ở hình 8. nhận thấy modun đàn hồi nén tĩnh của các
hỗn hợp bê tông thay đổi theo tỉ lệ thay thế kính thải cho cốt liệu
mịn và hàm lượng nước. Sự thay đổi này tương ứng với sự thay đổi
cường độ chịu nén được trình bày ở mục 3.2. Modun đàn hồi nén
tĩnh của các mẫu bê tông tái chế lớn hơn mẫu đối chứng khi tỉ lệ
W/B = 0.5 và đạt giá trị cao nhất tương ứng với tỉ lệ thay thế cát bằng

kính thải 20%. Khi tăng W/B, modun nén tĩnh của các hỗn hợp bê
tông tái chế giảm mạnh.
Ngoài ra, từ kết quả được thể hiện ở hình 8. nhận thấy quan hệ
mođun nén tĩnh (E0) và cường độ chịu nén (R) của bê tông sử dụng
cốt liệu tái chế từ kính thải tương tự như bê tông thông thường.
Trong giai đoạn đàn hồi của quá trình nén tĩnh, ứng suất và biến
dạng của các hỗn hợp bê tông tương tự nhau, chưa tìm thấy sự khác
biệt đáng kể trong mối quan hệ giữa R và E0 của các hỗn hợp bê
tông tái chế và bê tông đối chứng trong nghiên cứu này.
3.4. Độ bền của bê tông tái chế trong môi trường Sulfate
Hình 9. thể hiện khối lượng mất đi của các tổ hợp bê tông trong
môi trường Sulfate sau 8 chu kỳ thí nghiệm. Có thể thấy bê tông sử
dụng cát thải thay thế cho cốt liệu mịn cải thiện đáng kể độ bền
trong SO42- và độ hao hụt khối lượng càng giảm khi tỉ lệ thay thế cốt
liệu mịn bằng cát thải tăng lên. Ở chu kỳ cuối, khi độ hao hụt trung
bình về khối lượng của các mẫu tiêu chuẩn đến 6.37% thì các mẫu
bê tông tái chế lần lượt là 5.70%, 5.03%, 4.32% tương ứng với các tỉ
lệ cát thải thay cho cốt liệu mịn 10%, 20%, 30%.
Sự hao hụt khối lượng của bê tông trong sulfate diễn ra nhanh
ở chu kỳ đầu tiên và tăng lên đến chu kỳ thứ 5. Sau chu kỳ 5, sự mất
mát khối lượng diễn ra chậm và thay đổi không đáng kể. Mặt khác,
khi tỉ lệ W/B tăng lên, hao hụt khối lượng ủa các hỗn hợp bê tông
cũng tăng theo tương ứng. Khi W/B = 0.5, hao hụt khối lượng trung
bình của các hỗn hợp sau 8 chu kỳ là 4.48%, khi W/B = 0.6 là 4.89%
và ở mức W/B = 0.7 là 5.01%. Khi lượng nước trong hỗn hợp bê tông
lớn, đi kèm với đó là sự gia tăng độ rỗng trong cấu trúc bê tông là
điều kiện thuận lợi cho quá trình thâm nhập các ion làm mất khối
lượng bê tông dẫn đến tính bền giảm xuống.

Hình 9- Khối lượng mất đi của các hỗn hợp bê tông trong môi trường sulfate
Hao hụt khối lượng bê tông và diễn biến quá trình bị ăn mòn
của nó trong trường hợp này tương đối phù hợp với nghiên cứu của
Her-Yung Wang và Wen-Liang Huang [9] khi kính thải có tính chất
kháng acid và kiềm đã có tác động tích cực đến độ bền của bê tông
trong khả năng chống lại sự tấn công trong môi trường sulfate.

hồi nén tĩnh của bê tông cốt liệu tái chế có thể cao hơn bê tông
thông thường khi tỉ lệ thay thế cốt liệu, lượng nước sử dụng phù
hợp và đạt giá trị cao nhất tương ứng tỉ lệ thay thế cát bằng kính
thải 20%, tỉ lệ nước và xi măng bằng 0.5. Mặt khác, chưa nhận ra sự
khác biệt đáng kể trong quan hệ giữa cường độ nén với modun đàn
hồi nén tĩnh của bê tông tái chế và bê tông đối chứng.
3. Độ bền của bê tông cốt liệu tái chế trong môi trường sulfate
được cải thiện đáng kể so với bê tông thông thường và tăng theo tỉ
lệ thay thế cát bằng kính thải. Ở mức thay thế 30%, độ hao hụt khối
lượng trung bình của các hỗn hợp bê tông tái chế bằng 4.32% so với
6.37% của bê tông chỉ sử dụng cốt liệu tự nhiên.
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4. KẾT LUẬN
Từ các kết quả trên, có thể đưa ra một số nhận xét về tính chất
của bê tông cốt liệu mịn tái chế từ kính thải tương ứng với nghiên
cứu này như sau :
1. Tính công tác của bê tông cốt liệu mịn tái chế đánh giá theo
độ sụt giảm theo hàm lượng thay thế cát bằng kính thải. Ở mức thay
thế 30%, độ sụt của bê tông tái chế giảm đến 12.42%.
2. Bê tông cốt liệu tái chế từ kính thải phát triển cường độ muộn
hơn bê tông thông thường. Tuy nhiên, cường độ nén, modun đàn
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TÓM TẮT
Đất bùn khai thác từ lòng sông có hệ số rỗng lớn, khả năng chịu lực kém,
đòi hỏi biện pháp gia tăng cường độ trước khi ứng dụng làm đất đắp
trong xây dựng cơ bản. Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng độ bão hoà khi
chịu cắt không thoát nước Su của đất gia cường vải địa kỹ thuật dưới
điều kiện nén ba trục trong điều kiện không thoát nước không cố kết
(UU). Kết quả nghiên cứu cho thấy các lớp vải địa kỹ thuật làm tăng
cường độ kháng cắt của đất trong cả hai trường hợp mẫu không bão
hoà và mẫu bão hoà. Quá trình bão hòa làm giảm khoảng 70-80% sức
kháng cắt không thoát nước của đất không gia cường. Khi gia cường
bằng vải 2 lớp địa kỹ thuật sau khi bão hòa, độ giảm tối thiểu của Su là
từ 45-65%. Nghiên cứu cho thấy quá trình bão hòa giảm đáng kể sức
kháng cắt không thoát nước của đất sét gia cường vải địa kỹ thuật.
Từ khoá: Vải địa kỹ thuật; đất sét; thí nghiệm cố kết 1 trục; ma sát;
thí nghiệm cắt 3 trục.

ABSTRACT
The clay excavated from the riverbed had a high void ratio and a
low capacity, requiring a reinforced method to improve its capacity
before using it as backfill in construction. This paper researches
the effect of the saturation on the un-drained shear capacity of
clay by using a triaxial shear test under the unconsolidationundrained condition. The results illustrate that geotextile layers
increase the intensity of clay in both unsaturated and saturated
conditions. The saturated process decreased the undrained shear
capacity of unreinforced specimens by about 70-80%. With two
geotextile layers, the minimum decrease of Su was from 45-65%.
The research showed that the undrained shear capacity of the clay
falls dramatically during saturated process.
Key word: Geotextiles; clay; one dimensional consolidation test;
friction; trial compression shear test.

1. GIỚI THIỆU:
Khi cát san lấp khan hiếm, đất nạo vét từ lòng sông được sử
dụng thay thế là phương pháp được đánh giá bảo vệ tài nguyên.
Đất sét này chịu tải tốt khi ở trạng thái khô. Khi độ ẩm tăng lên, đất
mất khả năng chịu lực (Huerta và Rodriguez, 1992). Sử dụng vải địa
kỹ thuật và đệm cát là phương pháp gia cường phổ biến để cải thiện
cường độ đất. Stoltz, Delmas và Barral, (2019) thực hiện với nhiều
loại vải địa khác nhau để đánh giá sự phù hợp khi dùng với các loại
bùn sét khác nhau. Kết quả cho thấy vải không dệt với kích thước
nhỏ hơn 60 m phù hợp cho các loại đất bùn sét.
Choudhary và cộng sự, (2012) cho thấy rằng việc chèn một lớp
gia cường ngang được đặt bên trong mẫu thử ở độ sâu xác định từ

đỉnh của mẫu đã nén chặt không chỉ kiểm soát đáng kể khả năng
trương nở mà còn cải thiện đáng kể giá trị CBR.
Hufenus và cộng sự., (2006) khẳng định đất sét yếu được gia
cường khi có lớp cốt liệu thô ở giữa. Vải địa kỹ thuật đóng vai trò
biên thoát nước làm cải thiện sức chịu tải và ổn định nền móng
công trình (Zornberg, J.G., & Mitchell, 1994). Yu, Zhang và Zhang,
2005 cho thấy lớp vải địa ngăn cản sự biến dạng ngang của đất.
Yang và cộng sự, (2016) cho thấy khả năng gia tăng cường độ
chống cắt của đất sét khi được gia cường vải địa kỹ thuật. Đất
bùn sét cần thời gian vài năm để có thể ổn định và cần có những
xử lý, gia cường nhằm đẩy nhanh quá trình cố kết trong đất bùn
sét loại này. Phương pháp gia cường sử dụng vải địa kỹ thuật
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đem đến nhiều hiệu quả về mặt cải thiện cường độ cho đất bùn
yếu.
Jotisankasa và Rurgchaisri, (2018) thực hiện cắt đất gia cường
vải địa kỹ thuật tổng hợp với nhiều loại đất khác nhau và phương
pháp tiếp xúc giữa vải và đất. Kết quả cho thấy mức độ hư hỏng đối
với mặt phân cách đất sét-vải địa kỹ thuật cao hơn so với chỉ loại đất
sét. Việc cắt đất không bão hòa có cường độ đỉnh cao hơn và có xu
hướng giãn ra nhiều hơn so với đất bão hòa, trong khi lớp đất không
bão hòa dường như chặt hơn so với cắt lớp đất bão hòa.
Như vậy, đất bùn sét gia cường sau khi đầm chặt bị giảm cường
độ đáng kể khi bị bão hòa. Có nhiều nghiên cứu về sức kháng cắt
trong điều kiện nén 3 trục của đất sét gia cường, tuy nhiên, chưa có
nhiều nghiên cứu về cường độ của đất sét gia cường bị ảnh hưởng
do quá trình bão hòa. Do đó, nghiên cứu về độ giảm cường độ do
quá trình bão hòa và biện pháp cải thiện cường độ là cần thiết khi
sử dụng đất bùn gia cường trong công trình xây dựng.
1. VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM
1.1 Đất sét lòng sông
Đất khai thác từ lòng rạch Cái Lớn, tỉnh Kiên Giang, được phân
loại là đất phù sa dẻo theo (MH) theo Unified Soil Classification
System (USCS). Hình 1 biểu diễn thành phần hạt của đất và Bảng 1
trình bày các tính chất của đất sét.

Hình 1- Thành phần hạt của đất sét.
Bảng 1: Tính chất của đất sét
Tính chất
Dung trọng tự nhiên, , kN/m3
Độ ẩm tự nhiên,  %

Sau khi sấy khô tối thiểu 1 ngày ở 1000C, đất được trộn với nước để
tạo ra hỗn hợp có độ ẩm tại 24,5%. Hỗn hợp này được dưỡng hộ
trong tủ dưỡng ẩm 2 ngày trước khi đem đi tạo mẫu. Các mẫu đất
sẽ được tạo ở độ ẩm OMC và dung trọng khô lớn nhất với kích thước
đường kính D là 50 mm và chiều cao là 100 mm.
2.2. Thí nghiệm xác định sức kháng cắt UU
Có tổng cộng 20 mẫu được thí nghiệm xác định sức kháng cắt
không cố kết- không thoát nước theo ASTM-D2850-UU bao gồm
mẫu không gia cường, mẫu gia cường 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp vải địa kỹ
thuật (Hình 2) với 2 điều kiện ban đầu và áp lực buồng nén:
- Các mẫu không bão hoà: các mẫu sẽ được nén với áp lực
buồng 50 kPa, 100 kPa, 150 kPa, 200 kPa.
- Các mẫu bão hoà: các mẫu sẽ được bão hoà tại áp lực buồng
500 kPa và nén thí nghiệm tại áp lực buồng 300 kPa.

Hình 2- Các mẫu thí nghiệm xác định sức kháng cắt
3. KẾT QUẢ
2.3. Ứng xử cắt mẫu không bão hoà trong điều kiện UU
a) So sánh mẫu không gia cường và gia cường bằng vải địa kỹ
thuật
Hình 3 thể hiện quan hệ giữa ứng suất lệnh (hiệu số ứng suất
dọc trục 1 và ứng suất buồng 3) theo sự biến dạng dọc trục.

Giá trị
16,13
55,4

Dung trọng khô, k, kN/m3

10,4

Hệ số rỗng ban đầu, e0

1,60

Dung trọng khô lớn nhất, , k - max (kN/m3)
Độ ẩm tối ưu, OMC, %

15,03
24,5

Giới hạn dẻo, PL

44,9

Giới hạn chảy, LL

91,5

Chỉ số dẻo, PI

46,6

Tỷ trọng, Gs

2,75

1.1. Vải địa kỹ thuật
Vải địa không dệt được sử dụng trong thí nghiệm có khối lượng
riêng 200 g/m2 và bề dày 1,3mm. Khả năng chịu kéo theo phương
dọc và ngang vải lần lượt là 9,28 kN/m và 7,08 kN/m với biến dạng
dài khi phá hoại theo phương dọc và ngang vải là 84,1% và 117,8%.
Với lưu lượng thấm ở 100 mm cột nước là 196 lít/m2/giây và hệ số
thấm k là 3,6x10-3 m/giây, vải được xem là có tính thấm cao.
2. CHƯƠNG TRÌNH THÍ NGHIỆM
2.1. Chuẩn bị mẫu
Đất sét từ nạo vét từ sông được đem đi phơi khô, nghiền nhỏ và
ray qua sàn 0,5 mm để loại bỏ các thành phần tạp chất trong đất.

Hình 3- Quan hệ ứng suất lệch và biến dạng dọc trục trong điều kiện UU
Nhận xét: Áp lực buồng càng lớn thì ứng suất lệch càng lớn với
cùng biến dạng dọc trục.
Số lớp vải gia cường càng nhiều thì cường độ càng cao.
Theo ASTM-D2850-UU, thời điểm mẫu bị phá hoại khi biến dạng
dọc trục đạt 15%. Hình 4 thể hiện giá trị áp lực thẳng đứng khi mẫu
bị phá hoại cho mẫu không gia cường và gia cường bằng vải tại các
áp lực buồng khác nhau.

Hình 4- Quan hệ ứng suất dọc trục và ứng suất khi mẫu bị phá hoại
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Giá trị lực dính (c) và góc ma sát trong () được xác định:
𝜎𝜎� � 𝜎𝜎� � 𝐾𝐾� � 2 � � � �𝐾𝐾�
Trong đó Kp: áp lực đất bị động được xác định bằng 𝐾𝐾� �
�
�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 �45� � )
�

Bảng 2 trình bày kết quả tính lực dính (c) và góc ma sát trong ()
cho các trường hợp không gia cường và gia cường bằng vải địa kỹ
thuật trong điều kiện UU. Do không đo được áp suất nước lỗ rỗng
nên giá trị này thể hiện sức kháng cắt tổng cộng của mẫu. Kết quả
cho thấy, so với mẫu không gia cường thì mẫu gia cường với vải địa
kỹ thuật có góc ma sát trong tương tự như đối với mẫu không gia
cường, tuy nhiên lực dính lớn hơn rất nhiều, gấp 2 lần đối với mẫu
gia cố bằng 3 lớp vải.
Bảng 2: Kết quả lực dính (c) và góc ma sát trong () khi không
gia cường và gia cường bằng vải.

Trường Hợp

2ctan(450+2)

tan2(450+2)



c (kPa)

Không gia cường

185,57

2,3186

11,7

60,9

Gia cường 1 lớp vải

220,08

2,1647

10,8

74,8

Gia cường 2 lớp vải

241,62

2,1015

10,4

83,3

Gia cường 3 lớp vải

336,95

2,3236

11,7

110,5

hòa

Hình 6- Tương quan ứng suất lệch và biến dạng mẫu bão hoà

b) Tương quan độ gia tăng cường độ Ruf trong điều kiện không bão

Độ gia tăng cường độ Ruf trong điều kiện không bão hoà được
xác định

��� �����
��ô�� ��� �����
Trong đó: ��� ����� ; ��ô�� ��� ����� lần lượt là ứng suất
𝑅𝑅�� �

chênh mẫu gia cường và mẫu không gia cường.
Hình 5 cho thấy Ruf lớn hơn 1 tại tất cả các cấp áp lực buồng,
điều này thể hiện vải địa kỹ thuật có tác dụng giúp gia tăng cường
độ. Khi áp lực buồng tăng lên, giá trị Ruf giảm.
Khi số lớp vải gia tăng thì giá trị Ruf càng tăng. Điều này phù hợp
với kết luận về độ gia tăng cường độ kháng cắt khi thêm số lớp vải
địa kỹ thuật.

Hình 5- Tương quan độ gia tăng cường độ Ruf và áp lực buồng
3.2 Ứng xử cắt mẫu bão hoà trong điều kiện UU
a)
Ứng xử cắt mẫu bão hoà gia cường bằng vải địa kỹ thuật
Kết quả cho thấy ứng suất chênh gia tăng theo biến dạng dọc
trục mẫu. Số lớp vải càng nhiều, áp lực chênh càng cao (Hình 6)
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Hình 7- Độ gia tăng áp lực nước lỗ rỗng mẫu bão hoà gia cường vải
Bảng 3 trình bày ứng suất chênh lệch, độ gia tăng áp lực nước
lỗ rỗng và sức kháng cắt không thoát (Su) nước mẫu bão hoà
không gia cường và gia cường bằng vải địa kỹ thuật. Sức chống
cắt không thoát nước mẫu bão hoà được xác định bằng phân
nửa của ứng suất lệch. Đây là sức kháng cắt tổng cộng của mẫu
bão bão hoà trong đó cu = Su và u = 0. Sức chống cắt tăng lên
khi số lớp vải tăng lên và áp lực nước lỗ rỗng cũng gia tăng (Hình
7). Yang và cộng sự. (2016) khẳng định áp lực nước lỗ rỗng tăng
lên do vải địa kỹ thuật khống chế độ nở hông của mẫu thí
nghiệm từ đó làm gia tăng áp lực nước lỗ rỗng so với mẫu không
gia cường. Trong khoảng biến dạng 1% đến 3%, mẫu gia cường
tạo ra áp lực nước lớn hơn so với mẫu không gia cường, do vải
địa kỹ thuật ngăn cản quá trình nở hông của mẫu, từ đó làm gia
tăng đột biến áp lực nước lỗ rỗng. Khi biến dạng tăng lên mẫu
thí nghiệm có sự phát triển biến dạng ngang (xảy ra hiện tượng
trượt giữa đất và vải địa kỹ thuật) (mẫu gia cường 1 và 2 lớp vải)
làm giảm áp lực nước lỗ rỗng đồng thời áp lực nước lỗ rỗng được
tiêu tán thông qua khả năng thấm cao của vải địa kỹ thuật.
Bảng 3: Kết quả thí nghiệm mẫu bão hoà không gia cường và
gia cường bằng vải
Độ gia tăng áp
Sức chống
Ứng suất
lực nước lỗ
cắt
Trường Hợp
chênh (kPa)
rỗng (kPa)
Su (kPa)
Không gia cường

83,02

8,30

41,51

Gia cường 1 lớp vải

105,80

11,10

52,90

Gia cường 2 lớp vải

166,26

12,40

83,13

Gia cường 3 lớp vải

179,09

58,70

89,54

Hình 8- Độ gia tăng cường độ mẫu bão hòa Rf và độ chênh áp lực nước lỗ rỗng

b) Độ gia tăng cường độ Rf trong điều kiện bão hoà
Độ gia tăng cường độ Rf được xác định:
𝑆𝑆� ��� �����
𝑅𝑅� �
𝑆𝑆� ��ô�� ��� �����
Trong đó: Su gia cường; Su không gia cường là sức kháng cắt không
thoát nước của mẫu gia cường và không gia cường.
Kết quả độ tăng cường độ R f và sự gia tăng áp lực nước được
thể hiện trong Hình 8. Khi số lớp vải tăng lên, chỉ số Rf mẫu gia
cường vải tăng.
3.3 Độ giảm cường độ mẫu không bão hoà và bão hoà
Độ giảm cường độ mẫu không bão hoà và mẫu bão hoà T
được xác định:
∆𝜎𝜎��ô�� �ã� ��à � ∆𝜎𝜎 �ã� ��à
��
∆𝜎𝜎��ô�� �ã� ��à
Trong đó không bão hoà ;  bão hoà là ứng suất chênh mẫu
không bão hoà và mẫu bão hoà.
Kết quả được thể hiện trong Hình 10
Sau khi bão hòa cường độ của mẫu giảm so với ban đầu từ
46,04 % - 82,38%.
4. KẾT LUẬN
- Các thí nghiệm sức kháng cắt bằng thiết bị nén 3 trục được
thực hiện để đánh giá ảnh hưởng vải địa với đất sét lòng sông.
Các kết luận khác bao gồm:
- Ở mẫu không bão hòa, số lớp vải càng lớn thì cường độ càng
cao. Khi gia cường, lực dính tăng lên 1,5 đến 2,5 lần, góc ma sát
trong  không thay đổi khi gia cường bằng vải. Chỉ số gia tăng
cường độ Ruf giảm khi áp lực buồng tăng.
- Các mẫu bão hòa, trong khoảng biến dạng từ 1-3% thì mẫu
gia cường vải tạo ra áp lực nước lớn hơn so với mẫu không gia
cường do vải ngăn cản sự nở hông của đất. Khi biến dạng tăng
lên xảy ra hiện tượng trượt giữa đất và vải địa kỹ thuật, làm giảm
áp lực nước lỗ rỗng đồng thời áp lực nước lỗ rỗng được tiêu tán
thông qua khả năng thấm cao của vải địa kỹ thuật.
- Sau khi ngâm bão hoà, cường độ mẫu giảm từ 46% - 82%.
- Kết quả cho thấy rằng gia cường đất sét lòng sông bằng vải
địa kỹ thuật làm gia tăng cường độ đất trong điều kiện bão hoà
và không bão hoà. Hệ thống thoát nước đóng vai trò quan trọng
trong việc cải thiện khả năng chịu tải của đất sét lòng sông.

Hình 9- Độ giảm cường độ không bão hòa và bão hòa
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Tối ưu hóa đa tiêu chí trạm xử lý nước thải
Multi-critical optimization of waste water treatment plant
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TÓM TẮT
Trạm xử lý nước thải (TXLNT) phụ thuộc rất nhiều yếu tố, để
tăng cường hiệu quả xử lý của trạm cần thực hiện theo quá
trình tối ưu hóa các thông số liên quan. Quá trình tối ưu hóa
trạm xử lý nước thải được phát triển khá nhiều trong những
năm gần đây. Tuy nhiên việc tối ưu hóa này thường chỉ tập trung
vào một tiêu chí (thông số) cụ thể nào đó mà ít có nghiên cứu
tối ưu hóa cho nhiều tiêu chí đồng thời (đa tiêu chí). Nghiên cứu
này áp dụng lý thuyết về tối ưu hóa đa tiêu chí dựa trên số liệu
đo đạc của Trạm xử lý nước thải Benchmark được các nhà
nghiên cứu châu Âu xây dựng, vận hành và thí nghiệm. Kết quả
nghiên cứu cho thấy khi tối ưu hóa 2 tiêu chí cùng lúc sẽ làm
giảm chi phí vận hành của TXLNT khoảng 11.3% so với với tối ưu
hóa 1 tiêu chí. Nếu so với vận hành thực tế của TXLNT, sau khi tối
ưu hóa chi phí vận hành giảm 40%.
Từ khóa: Tối ưu hóa; đa tiêu chí; trạm xử lý nước thải; TXLNT;
Benchmark.

ABSTRACT
Wastewater treatment plant (WWTP) depends on many factors, in
order to enhance the treatment efficiency of the plant, it is necessary
to optimize the related parameters. The process of optimizing
wastewater treatment plants has been developed quite a lot in recent
years, however, this optimization usually only focuses on a specific
criterion (parameter) and there are few optimization studies for many
simultaneous criteria (multi-criteria). This study applies the theory of
multi-criteria optimization based on the measurement data of the
Benchmark Wastewater Treatment Station built, operated and tested
by European researchers. The research results show that optimizing 2
criteria at the same time will reduce the operating cost of the WWTP
by about 11.3% compared to optimizing 1 criterion. Compared with the
actual operation of the wastewater treatment plant, after optimization,
the operating cost is reduced by 40%.
Keywords: Optimization; multi criteria; waste water treatment
plant; WWTP; Benchmark.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vấn đề tối ưu hóa cần được xem xét nhiều yếu tố (tiêu chí)
đồng thời mới mô tả đúng hành vi của đối tượng nghiên cứu.
Tuy nhiên, các tiêu chí này thường mâu thuẫn (đối nghịch) với
nhau, để đạt được tối ưu đồng thời cho nhiều tiêu chí là không
thể thực hiện được. Việc tối ưu hóa đa tiêu chí rất khó thực hiện
cả về mặt lý thuyết lẫn kỹ thuật, phần lớn các nghiên cứu của
các tác giả trước đây đều tập trung chủ yếu vào tối ưu hóa đơn
tiêu chí. Đối với tối ưu hóa TXLNT, các nghiên cứu tối ưu hóa
đơn tiêu chí gần đây gồm có SinaBorzooei và cộng sự với mục
đích giảm năng lượng tiêu thụ cho TXLNT; Sylvie Gillot và cộng
sự nghiên cứu về giá thành đầu tư và vận hành TXLNT; Nadja
Hvala, Darko Vrečko và Cirila Bordon nghiên cứu quá trình tối
ưu hóa để xử lý Nitơ và Photpho trong nước thải; Roberta
Muoio và cộng sự thực hiện tối ưu hóa để tìm thời gian lắng
trong hệ thống xử lý nước thải; Run Ting Siew và cộng sự thực
hiện tối ưu hóa chi phí vận hành; Andreja Nemet và cộng sự
thực hiện tối ưu hóa để xác định thời gian xử lý nước thải trong
mỗi bể sinh học; D.H. Nguyen và cộng sự thực hiện mô phỏng
và tối ưu hóa dữ liệu động để tìm ra cách thay đổi cấp khí cho
các bể phản ứng; Wanqiu Hu và cộng sự thực hiện quá trình tối
ưu việc bổ sung các bon cho quá trình xử lý nước thải;…

Đối với TXLNT, có hai tiêu chí có thể kể đến là chi phí vận
hành (CO) và chất lượng nước thải (QE). Hai tiêu chí này đối
nghịch nhau, muốn chất lượng nước thải được cải thiện thì chi
phí vận hành phải tăng lên, và ngược lại. Việc cân đối giá trị
giữa hai tiêu chí này như thế nào để có phương án thiết kế vận
hành hợp lý là khó xác định. Nghiên cứu này sẽ trình bày tối ưu
hóa đồng thời về chất lượng của nước thải và chi phí vận hành
trong khi vẫn tuân thủ các quy định đối với nước thải.
2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Quá trình được xem xét ở đây là trạm Benchmark bao gồm
một bể bùn hoạt tính 5 ngăn (2 bể anoxic đặt trước, 3 bể hiếu
khí đặt sau). Quá trình nitrat hóa và khử nitrat được kết hợp để
loại bỏ nitơ. Phía sau các bể lắng sinh học là bể lắng hai với hai
dòng ra: một dòng thoát ra ngoài môi trường và dòng còn lại
tuần hoàn về ngăn đầu tiên. Bên cạnh đó, một dòng bên trong
tái chế bùn từ bể hiếu khí cuối cùng đến bể anoxic đầu tiên
(Hình 1).
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Hình 1- Cấu tạo TXLNT

Các số liệu thiết kế của trạm xử lý được nêu trong Bảng 1.
Dữ liệu đo đạc được xác dòng vào và ra được thể hiện trên
www.benchmarkWWTP.org.
Bảng 1. Kích thước của trạm xử lý nước thải
Giá trị

kLa (h-1)

Bể sinh học 1

1 000 m3

n/a

Bể sinh học 2

1 000 m3

n/a

Bể sinh học 3

1 333 m3

10

Bể sinh học 4

1 333 m3

10

Bể sinh học 5

1 333 m3

3.5

Chiều cao bể lắng

4m

-

Diện tích bể lắng

1 500 m2

-

Thể tích bể lắng

6 000 m3

-

Thông số

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỐI ƯU HÓA
Có một vài cách tối ưu hóa đa mục tiêu, ở đây tiếp cận theo
cách của (Hwang & Masud, 1979) được đánh giá là có độ chính
xác cao và cơ sở khoa học rõ ràng. Việc tiến hành tối ưu hóa đa
mục tiêu được dựa trên sự tổng hợp các tiêu chí thành một tiêu
chí duy nhất. Đó là việc chuyển đổi tối ưu hóa đa mục tiêu
(MOP) thành tối ưu hóa đơn mục tiêu (MOP) để kết hợp các
hàm chi phí khác nhau (fi) của vấn đề thành một hàm mục tiêu
F:
F  x 

n



(1)

i fi ( x)

i 1



n

i  1
và
: trọng số của các tiêu chí
Ở đây
khác nhau.
Hình 2 minh họa hoạt động của phương pháp tổng hợp.
Giải pháp Pareto tối ưu là điểm mà siêu phẳng có tiếp tuyến
chung (điểm x trong hình). Các kết quả thu được MOP phụ
thuộc nhiều vào các tham số được chọn cho vectơ trọng lượng.
Các trọng số i cũng phải được chọn liên quan đến các mục
tiêu. Do đó, cách tiếp cận thường được sử dụng bao gồm giải
quyết vấn đề (MOP) với các giá trị khác nhau của .
i 0...1

Trong đó ci là hằng số đặt các mục tiêu khác nhau trên cùng
một tỷ lệ. Các hằng số ci có giá trị ban đầu là 1/fi*(x), với fi*(x) là
giải pháp tối ưu liên quan đến hàm mục tiêu fi.
4. TỐI ƯU HÓA TXLNT
Trong nghiên cứu này, tối ưu hóa TXLNT là xác định các
thông số vận hành hợp lý hệ thống sục khí và và bơm bùn tuần
hoàn bên trong hệ thống nhằm giảm thiểu chi phí vận hành và
chi phí phát sinh do không tuân thủ chất lượng nước thải đầu
ra.
Chi phí vận hành được thiết lập như sau:
f1  CCO   E  AE   E  PE   SLD  SP , (€/ngày) (3)
Trong đó AE, PE và SP tương ứng là năng lượng cấp cho hệ
thống sục khí, bơm và xử lý bùn thải. Theo (Alex et al., 2001) xác
định như sau:
SOsat
T 1.8 1000

AE 

1
T


PE

14 days 5

 V  k a t  dt , (kWh/ngày)
i

(4)

L i

7 days i 3

t 14 days

  0.004  Q

a

 t   0.008  Qr  t   0.05  Qw  t   dt ,

t  7 days

(kWh/ngày)

SP TSSe  Qw , (kg.d-1)

(5)
(6)

Chất lượng của nước thải được xác định bởi:
EQ 

1
T 1000

t 14

 BSS  TSSe  t   BCOD  CODe  t   BNkj  S Nkj ,e  t  

NO  S NO ,e  t   BBOD5  BOD5e (t )


  B

t 7

(7)

Ngoài ra, chi phí được phát sinh do không tuân thủ chất lượng
nước đầu ra được thể hiện bằng:
(8)

f 2 C
 EQ  EQ , (€/ngày)
EQ
ở đây :
S Nkj ,e  S NH ,e  S ND ,e  X ND ,e  iXB  X B , H ,e  X B , A,e   iXP  X P ,e  X I ,e  (9)
 E , SLD , EQ là các hệ số của chi phí vận hành, xử lý bùn và

chất lượng nước thải (Bảng 2).
Bảng 2. Các hệ số (Alasino et al, 2007)

i 1

Hệ số

Giá trị

Đơn vị

E

25/365

€ (kWh.ngày)-1

 EQ

50/365

€ (kg PU. ngày)-1

 SLD

75/365

€ (kg SS. ngày)-1

S S e , S NO , e , S SH , e , S ND ,e , X ND , e , X B , H , e , X B , A, e , X P , e , X I , e các hợp

phần trong nước thải.

BSS , BCOD , BNkj , BNO , BBOD5 : là các trọng số các loại ô nhiễm khác

nhau, xác định như Bảng 3 (Vanrolleghem et al., 1996).
Bảng 3. Các giá trị Bi

Hình 2- Phương pháp tối ưu hóa tổng hợp các tiêu chí
Nếu các mục tiêu khác nhau không cùng độ lớn, có thể viết
phương trình dưới dạng:
F  x 

n

c  f ( x)
i i i

i 1

(2)

BSS

BCOD

BNkj

BNO

BBOD5

2

1

30

10

2

Vấn đề tối ưu hóa đa tiêu chí được xác định bởi:
T

(10)

Min F   f1, f 2 

Tuân thủ giới hạn:
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TSSe  TSSmax ; TNe  TN max ; BOD5e  BOD5max ; CODe  CODmax ;
kL ai  kL amax ; Qa  Qa _ max

Để thực hiện, bài toán đa tiêu chí được chuyển thành bài
toán đơn tiêu chí bằng cách tổng hợp hai tiêu chí dưới dạng
trọng số tổng.
(11)
Min F 1 f1  2 f 2
  f1  1    f 2 
ở đây

1 ,2

là các trọng số liên quan đến các tiêu chí f1, f2 ,

như là: 1,2  0 và 1  2 
1.
Trọng số () thể hiện tầm quan trọng liên quan đến các thuộc
tính của tiêu chí. Mỗi vectơ cố định () chỉ cho một giải pháp
Pareto tối ưu, để có được một tập hợp nhiều giải pháp Pareto tối
ưu thì phải thực hiện nhiều lần.
Từ phương trình (1), bài toán tối ưu hóa có thể được viết
như sau:
 C
CEQ 
CO
  *  (1   )  * 
Qa , K L ai  t , i 3,...,5 
CEQ 
 CCO
Min

Ở đây

*
C EQ

và

*
C CO

(12)

là các tham số chuẩn hóa chi phí C EQ và CCO .

5. KẾT QUẢ TỐI ƯU HÓA
Trên cơ sở lý thuyết tối ưu đã trình bày ở trên, việc tối ưu
hóa cho TXLNT ở đây được thực hiện bởi phần mềm gProms, là
phần mềm thương mại rất mạnh có khả năng giải quyết bài
toán nhiều vòng lặp nhằm đưa ra kết quả tối ưu hóa.
Quá trình tối ưu hóa trong nghiên cứu này được áp dụng cho
hai trường hợp: (1) thực hiện vận hành TXLNT với một mức thời
gian tương ứng với 7 ngày làm việc liên tục (cấp khí không thay đổi
trong 7 ngày liên tục); (2) thực hiện vận hành TXLNT bảy mức thời
gian tương ứng với 7 ngày làm việc riêng rẽ (cấp khí thay đổi theo
từng ngày). Mục đích của quá trình là xác định các hệ số cấp khí
kLai tối ưu nhất cho hệ thống.
Sau khi thực hiện tối ưu hóa, kết quả của trường hợp (1) thể
hiện như Hình 3.
Thực hiện với nhiều giá trị của  khác nhau để tìm giải pháp
tối ưu tương ứng. Các kết quả thu được khác nhau của  được
trình bày trong Hình 3, dưới dạng các biến thiên của CCO và
CEQ.
Dựa vào biến thiên  trong Hình 3, có thể tìm kiếm điểm x
với chi phí thấp nhất, tương ứng điểm có  = 0.45 với chi phí là

Hình 4- Chế độ cấp khí tối ưu cho chế độ cấp khí ổn định
Hình 3- Ảnh hưởng của giá trị  đến tối ưu hóa (trường hợp cấp khí cố định)

Hình 6- Chế độ cấp khí tối ưu bảy mức ứng

Hình 5- Ảnh hưởng của giá trị  đến tối ưu hóa (trường hợp 7 mức thời gian)
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1720 (€/ngày). Lúc này biểu thị tham số cấp khí cho TXLNT
được thể hiện như Hình 4.
Về mặt giá trị, các tham số vận hành hệ thống cấp khí được thể
hiện trong Bảng 4.
Bảng 4. Giá trị các tham số tối ưu (trường hợp cấp khí ổn định)
kLa3 (ngày-1)

kLa4 (ngày -1)

kLa5 (ngày -1)

Qa (m3/ngày)

301.8

278.2

27.1

64 237.9

Kết quả trong Hình 4 và Bảng 4 cho thấy sau khi tối ưu hóa,
dòng tuần hoàn Qa tăng lên và hệ số kLa3 và kLa4 lớn hơn so
với giá trị vận hành thực của trạm Benchmark, trong khi hệ số
kLa5 thấp hơn. Kết quả này là hợp lý vì các điều kiện đều được
thỏa mãn với tổng chi phí thấp nhất, đồng thời thỏa mãn đầu
ra của chất lượng nước thải.
Đối với trường hợp (2), chọn 7 mức thời gian tương ứng với
7 ngày theo file dữ liệu đo đạc. Tương tự như trong trường hợp
của một mức, kết quả thu được của giá trị  trình bày trong
Hình 5. Có thể xác định điểm x tương ứng với tổng chi phí tối
thiểu, tương ứng với  = 0.5 và chi phí tối thiểu là 1546
(€/ngày). Kết quả này tiết kiệm ít hơn 11.3% so với trường hợp
vận hành ổn định một chế độ cấp khí.
Hình 6 trình bày hình dạng chế độ sục khí khác nhau ở mỗi
mức thời gian để phù hợp với các biến thiên về lưu lượng và
thành phần nước thải đầu vào nhằm giảm thiểu chi phí vận
hành TXLNT. Giá trị kLai của bể thứ 3 và thứ 4 cao hơn so với bể
thứ 5. Điều này phù hợp với thực tế vì tỷ lệ cấp khí tỷ lệ thuận
với lượng chất hữu cơ có trong nước thải.
Bảng 5. Giá trị của các tham số sau khi tối ưu hóa ứng với bảy
mức
Thời gian
(ngày)

1

kLa3 (ngày-1)

274.4

212.4 203.3 231.2 206.4 179.7 130.5

kLa4 (ngày -1)

243.3

230.2 177.7 230.3 207.9 168.9 150.6

kLa5 (ngày -1)

71.4

89.1 131.9 85.5

Qa (m3. ngày -1)

2

3

4

5

6

7

127.6 115.9 121.1

63 989.4

6. KẾT LUẬN
Cả hai trường hợp cấp khí (1 mức và 7 mức) được nghiên
cứu ở trên cho thấy rằng nếu sử dụng vận hành ổn định một
giá trị duy nhất (1 mức), tổng chi phí cao hơn so với trường hợp
vận hành thay đổi theo 7 mức. Trường hợp vận hành 7 mức có
thể tiết kiệm hơn trường hợp thứ nhất 174 (€/ngày) hay 63510
(€/năm), tương ứng 11.3%. Ngoài ra, nếu so sánh với hiệu quả
với vận hành thực tế của trạm Benchmark thì giảm được
khoảng 40% chi phí vận hành nếu áp dụng phương án tối ưu
hóa.
Kết quả tối ưu hóa cũng xác định được lượng tuần hoàn bên
trong Qa  64000 m3/ngày cao hơn giá trị đang vận hành thực
tế của trạm Benchmark (Qa = 55338 m 3/ngày) để có hiệu quả
vận hành tốt hơn.
Như vậy, quá trình tối ưu hóa đã đưa ra được cách thức vận
hành TXLNT hiệu quả hơn, đồng thời xác định lại các thông số
vận hành để đảm bảo nước thải đầu ra đạt quy định cho phép
của cơ quan quản lý.
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Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo trong
dự báo độ lún của móng nông

Application of artificial neural network in the prediction of settlement of shallow foundations
> TS PHẠM TUẤN ANH
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải; Email: Anhpt@utt.edu.vn

TÓM TẮT
Bên cạnh việc đánh giá sức chịu tải, độ lún cũng là một thông số quan
trọng khi tính toán thiết kế móng nông. Do đó, nghiên cứu này trình bày
kết quả ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong việc dự báo
độ lún của móng nông. Một mô hình mạng thần kinh nhân tạo đã được
xây dựng và đào tạo bằng thuật toán tối ưu giảm độ dốc. Một bộ số liệu
gồm 284 kết quả thí nghiệm nén móng nông với cấp tải trọng khác nhau,
dùng để đào tạo và kiểm tra mô hình. Kết quả của nghiên cứu được so
sánh với một số kết quả nghiên cứu của Meyerhof, D’Appolonia, cho thấy
mạng thần kinh nhân tạo cho phép dự đoán sức chịu tải móng nông sát
với kết quả thí nghiệm hơn. Kết quả của nghiên cứu là một tiền đề cho
việc ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo trong việc giải quyết các bài
toán khác trong lĩnh vực xây dựng.
Từ khóa: Độ lún móng nông; xuyên SPT; trí tuệ nhân tạo; mạng thần
kinh nhân tạo.
ABSTRACT
Besides assessing the bearing capacity, settlement is also an
important parameter when designing shallow foundations. Therefore,
this study presents the results of applying an artificial neural network
model in the settlement of shallow foundations. An artificial neural
network model was built and trained using the gradient descent
optimization algorithm. A dataset including 284 results of shallow
foundation load tests with different load levels, was used to train and
test the model. The results of the study are compared with some
research results of Meyerhof, D'Appolonia, showing that the artificial
neural network allows for predicting the shallow foundation load more
closely with the experimental results. The results of the study are a
premise for the application of artificial neural networks in solving other
problems in the field of construction.
Keywords: Shallow foundation settlement; SPT; artificial
intelligence; artificial neural network.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Móng nông là giải pháp móng phù hợp cho các công trình quy
mô vừa và nhỏ. Giải pháp móng này tương đối đơn giản về mặt thiết
kế, thi công, đồng thời giúp giảm thiểu chi phí về kết cấu móng cho
các công trình xây dựng. Khi thiết kế móng nông, có hai tiêu chí mà
các kỹ sư quan tâm là sức chịu tải cực hạn và độ lún cuối cùng của
móng dưới tác dụng của tải trọng công trình. Trong đó, thông số
sức chịu tải cực hạn của móng đã được nhiều nhà khoa học trên thế
giới quan tâm nghiên cứu. Tuy vậy, việc ước tính độ lún của móng
vẫn là một vấn đề phức tạp. Thông thường, độ lún này phụ thuộc
vào hình dạng, kích thước, chiều sâu chôn móng và đặc điểm tính
chất của đất nền. Hiện nay, giải pháp sử dụng bàn nén hiện trường
vẫn là một phương pháp tin cậy để cho ra quan hệ tải trọng - độ lún
của móng nông. Nhưng cần thấy rằng, giải pháp này tương đối mất
thời gian kèm theo chi phí không nhỏ. Do đó, nhiều phương pháp
khác nhau đã được phát triển để dự báo gần đúng độ lún của móng
nông. Một trong những phương pháp đó là cộng lún các lớp phân
tố. Phương pháp này chia nền thành các lớp đồng nhất, độ lún cuối
cùng là tổng độ lún các lớp thành viên. Nhược điểm của phương
pháp cộng lún các lớp là dựa trên một số giả thiết gần đúng, dẫn
đến kết quả thường quá thiên về an toàn. Một số nghiên cứu khác,
độ lún móng nông được xác định dựa trên kết quả thí nghiệm hiện
trường như xuyên tiêu chuẩn (SPT), xuyên tĩnh (CPT), nén ngang
(DMT). Các kết quả thí nghiệm hiện trường cho phép ước tính nhiều
thông số của đất và tránh được sai số do lấy mẫu không nguyên
trạng gây ra. Nhiều nhà khoa học đã đề xuất các phương trình thực
nghiệm, xác định độ lún của móng nông dựa trên các kết quả xuyên
SPT như: Bowles(1987) [7], Meyerhof (1965) [2], Terzaghi và Peck
(1996) [13] hay D'Appolonia (1968) [9] v.v. và kết quả xuyên CPT
như: Meyerhof (1965) [1], DeBeer (1965) [10], Schmertmann (1970)
[12] v.v. Các phương pháp trên đều đưa ra các phương trình bán
thực nghiệm, giúp xác định nhanh độ lún của móng nông dưới các
cấp áp lực khác nhau. Tuy vậy, các phương pháp này cũng đều sử
dụng các giả thiết đơn giản hóa sự làm việc của móng nông, dẫn
đến độ chính xác còn hạn chế.
Khoảng 2 thập kỷ vừa qua, các tiến bộ về trí tuệ nhân tạo đã tạo
ra các bước tiến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực nghiên cứu nói chung
và trong địa kỹ thuật nói riêng. Có thể kể đến như Phạm Tuấn Anh
(2021) [1], đã sử dụng mô hình ANN để nghiên cứu tính toán sức
chịu tải của móng nông. Al-hamed và cộng sự (2014) [6] sử dụng mô
hình ANN để dự đoán góc ma sát trong của đất. Habib Shahnazari
và Mohammad A. Tutunchian (2012) [5] sử dụng thuật toán di
truyền để xây dựng công thức hồi quy để xác định sức chịu tải cực
hạn của móng nông. Baginska (2019) [3] tìm cách tối ưu các tham số

Hình 1- Sơ đồ thuật toán mạng thần kinh nhân tạo sử dụng trong nghiên cứu
Và tín hiệu đầu ra của mạng chính là độ lún móng nông, được
của mô hình ANN bằng cách khảo sát nhiều trường hợp khác nhau
tính như sau:
nhằm dự báo sức chịu tải của móng nông.
6
Mạng thần kinh nhân tạo (ANN) là một dạng trí tuệ nhân tạo,
(2)
S
f ( N j )w j  b
bằng kiến trúc của chúng, cố gắng mô phỏng cấu trúc sinh học của
bộ não và hệ thần kinh của con người. Mặc dù khái niệm về tế bào
j 1
thần kinh nhân tạo lần đầu tiên được đưa ra vào năm 1943, nghiên
Trong đó, Nj là tính hiệu đầu ra của một nút; Xi là biến đầu vào
cứu về các ứng dụng của ANN đã nở rộ kể từ khi giới thiệu thuật
thứ i; wij là trọng số kết nối giữa biến đầu vào i và nút j; bj là độ lệch
toán đào tạo lan truyền ngược cho ANN được đề xuất vào năm 1986.
của nút j và f() là hàm kích hoạt của nút ẩn; wj là trọng số kết nối nút
Vì vậy, ANN có thể được coi là một công cụ tương đối mới trong lĩnh
ẩn j và đầu ra; b là độ lệch của nút đầu ra.
vực mô hình hóa và dự báo. Nghiên cứu này sẽ tập trung xây dựng
Mạng thần kinh nhân tạo phải được đào tạo trước khi có thể sử
một mô hình ANN, ứng dụng trong việc dự báo độ lún của móng
dụng, việc đào tạo là quá một quá trình tối ưu các trọng số, sao cho
nông dưới các cấp tải trọng khác nhau. Kết quả được so sánh với
đầu ra của mô hình sát nhất với kết quả đo được từ thí nghiệm.
một số công thức thực nghiệm để chứng minh khả năng vượt trội
Trong nghiên cứu này, mô hình mạng thần kinh nhân tạo được xây
của mô hình.
dựng trên nền tảng Python, sử dụng thư viện SKlearn. Thuật toán
đào tạo được sử dụng là thuật toán “giảm độ dốc” (SGD).
2. CÁC THUẬT TOÁN SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU
2.2. Dữ liệu đầu vào cho bài toán
2.1. Mô hình mạng thần kinh nhân tạo
Dữ liệu sử dụng để xây dựng và kiểm tra sức chịu tải cọc được
Mô hình mạng thần kinh nhân tạo là một trong những thuật
thu thập từ các nguồn khác nhau đã được công bố. Bộ số liệu gồm
toán phổ biến nhất trong họ các thuật toán máy học. Mô hình này
284 số liệu về thí nghiệm nén bàn nén hiện trường, được công bố
lần đầu được McCulloch and Pitts (1943) [4] giới thiệu.
trong các tài liệu [8], [11]. Một điều quan trọng cần lưu ý, các kết quả
Trải qua quá trình phát triển và hoàn thiện, ngày này, mạng thần
thí nghiệm nén tại hiện trường được thực hiện với nhiều loại địa
kinh nhân tạo đã phát triển vượt bậc và được ứng dụng trong mọi
chất khác nhau, chủ yếu là đất cát, ở nhiều khu vực khác nhau, dẫn
lĩnh vực của khoa học kỹ thuật. Thuật toán mạng thần kinh nhân tạo
đến kết quả đào tạo của mô hình được coi là tổng quát và có thể áp
được sử dụng để dự báo sức chịu tải trong nghiên cứu này, thể hiện
dụng cho nhiều trường hợp.
trên Hình 1.
Các tham số đầu vào gồm: chiều rộng móng (B, m), chiều dài
Trong mô hình mạng thần kinh nhân tạo, một mạng lưới gồm
móng (L, m), chiều sâu chôn móng (D, m), chỉ số SPT trung bình của
các nút được liên kết với nhau bằng các trọng số. Một mạng thần
đất dưới đáy móng (N30) và áp lực đáy móng (q, kPa). Độ lún của
kinh nhân tạo gồm ít nhất 3 lớp: lớp đầu vào, lớp ẩn và lớp đầu ra.
móng S(cm), được coi là biến đầu ra cần dự đoán. Dữ liệu được chia
Tín hiệu đầu ra của một nút ẩn thứ j bất kỳ trong mạng được tính
làm 2 tập: tập đào tạo chiếm 75% (213 dữ liệu) và tập kiểm tra chiếm
như sau:
25% (71 dữ liệu) tổng số dữ liệu. Trong đó tập đào tạo sẽ được sử
9
dụng để xây dựng mô hình và tập kiểm tra dùng để đánh giá mô
(1)

Nj f(
X i w ij  b j )
hình. Các thống kê của các thông số trên được biểu thị trong bảng
i 1
1. Có thể thấy, giá trị SPT (N30) của các kết quả hiện trường tương đối
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bao phủ các giá trị thực tế của đất. Kích thước móng (BxL) cũng nằm
bao phủ các kích thước chủ yếu của móng nông trong thực tế. Như
vậy, kết quả bài toán có tính khái quát cao và tiềm năng lớn trong
việc áp dụng thực tế.
Bảng 1. Thống kê các thông số về móng nông và đất sử dụng
trong nghiên cứu
Đơn vị
Số mẫu

N30

B

L

D

q

S

284

(m)
284

284

(m)
284

(kPa)
284

(mm)
284

Nhỏ nhất

3.00

0.50

0.50

0.00

0.30

0.60

Trung bình

23.83

7.42

18.88

2.92

199.35

19.71

60
55.00
250.00
23.00
697.00
155.00
Lớn nhất
2.3. Các chỉ tiêu hiệu suất
Trong nghiên cứu này, các chỉ tiêu hiệu suất gồm R2, lỗi bình
phương trung bình gốc (RMSE) được sử dụng để đánh giá và so sánh
các mô hình, cụ thể như sau:
1

=
RMSE

k

k

 y - y 
i

 y - y 
i

2

i

(3)

i =1

k

R = 1-

2

Hình 3- Kết quả đào tạo của mô hình mạng thần kinh nhân tạo
Kết quả hồi quy dự đoán sức chịu tải cọc của mạng thần kinh
nhân tạo trên tập huấn luyện và tập kiểm tra thể hiện trên Hình 4 và
mô phỏng kết quả dự đoán trên hình Hình 2.

2

i

i=1
k

hàm hiệu suất MSE. Qua đó, tìm được tập hợp trọng số và độ lệch
tối ưu cho mạng.
Kết quả quá trình đào tạo được thể hiện trên Hình 3.

 y - y 

2

(4)

i

i=1

Với, k là số lượng mẫu dữ liệu, yi và y i là kết quả dự báo theo
thí nghiệm và theo mô hình, y là giá trị trung bình của y i .
Cụ thể, R2 đặc trưng cho tương quan giữa 2 kết quả tính. R2 càng
gần đến 1, hai kết quả tính càng sát nhau. RMSE đặc trưng cho sai
số trung bình giữa 2 kết quả, RMSE càng nhỏ, độ chính xác dự đoán
càng cao.
3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN
3.1. Kết quả đào tạo mạng thần kinh nhân tạo
Một mạng thần kinh nhân tạo được xây dựng và dùng để dự
đoán sức chịu tải cọc, có cấu trúc (5x25x1). Trong đó, 5 là số nút đầu
vào, 25 là số nút ẩn và 1 là nút đầu ra duy nhất. Các trọng số của
mạng được khởi tạo ngẫu nhiên trong khoảng (-0.01 ÷ 0.01). Theo
nhiều nghiên cứu, trọng số khởi tạo càng nhỏ, mô hình càng dễ đạt
được tính khái quát hóa cao. Tiếp theo, thuật toán tối ưu giảm độ
dốc (Stochastic Gradient Descent) được sử dụng để tìm cực tiểu của

Hình 2- Mô phỏng kết quả dự đoán
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Hình 4- Kết quả hồi quy dự đoán của mô hình mạng TKN
Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy, mô hình mạng thần kinh
nhân tạo dự đoán chính xác độ lún của móng với chỉ tiêu hiệu suất
R2 = 0,946, RMSE = 6,5 mm trên tập huấn luyện; R2 = 0,888, RMSE =
9,759 mm trên tập kiểm tra. Kết quả đều tốt trên cả tập huấn luyện
và kiểm tra cho thấy, mô hình có khả năng khái quát hóa cao với dữ
liệu nhằm xác định chính xác độ lún của móng nông dưới các cấp
tải trọng.
3.2. So sánh kết quả tính với các nghiên cứu đã có.
Công thức tính độ lún móng nông theo Meyerhof (1965) [2]
được viết như sau:
S  4q / N30 (với B 1,22m)
(3)

2

 B  (với B>1,22m)
S   6q / N 30  

 B 1

(4)

Công thức tính độ lún móng nông theo Terzaghi và Peck (1996)
[13] được viết như sau:
(5)
S   8q / N 30  Cw Cd (với B 1,22m)
2

 B 
S  12q / N 30  
  C wC d 
 B 1
(Khi B > 1,22m)
Trong đó,
S – độ lún móng (inches);
q – áp lực đáy móng (tsf);
B – Bề rộng móng (feet);
N30 – Chỉ số SPT trung bình đất dưới đáy móng;
Cw 2  0.5( D / B) - Hệ số hiệu chỉnh mực nước;

(6)

Cd  1  0.25( D / B) - Hệ số hiệu chỉnh chiều sâu.
Các giá trị trong công thức (5) đến (8) được quy đổi về đơn vị
tiêu chuẩn trước khi áp dụng. Kết quả tính toán các phương pháp
thể hiện trên Hình 5 và Hình 6.

Hình 5- Kết quả xác định độ lún móng theo công thức Meyerhof

Hình 6- Kết quả xác định độ lún móng theo công thức Terzaghi và Peck
Bảng 2. So sánh kết quả giữa các phương pháp
RMSE (mm)

R2
Phương pháp
Đào tạo

Kiểm tra

Đào tạo

Kiểm tra

Mạng ANN

0,943

0,888

6,5

9,759

Meyerhof
(1965)

0,155

0,240

25,613

22,811

Terzaghi và
Peck (1967)

0,244

0,497

44,647

28,037

So với kết quả cả tương quan R2 và RMSE đều chứng tỏ mô hình ANN
có độ chính xác vượt trội so với các công thức thực nghiệm.
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Bài báo đã trình bày việc ứng dụng mô hình mạng thần kinh
nhân tạo để xác định độ lún của móng nông dưới các cấp tải
trọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, một mô hình mạng thần
kinh nhân tạo với 25 nút ẩn có thể dự báo tương đối chính xác
độ lún của móng nông với đất nền đặc trưng bởi chỉ số SPT với
tiêu chí độ chính xác R2 = 0,888 và RMSE = 9,759 mm trên tập
kiểm tra. Mô hình mạng thần kinh nhân tạo cho kết quả vượt trội
so với kết quả tính bằng các công thức của Meyerhof (1965) và
Terzaghi (1996). Với việc mô hình được huấn luyện trên một tập
hợp dữ liệu có phổ phân bố rộng rãi, kết quả được coi là có tiềm
năng rất lớn trong việc thay thế các công thức thực nghiệm
trong việc dự báo độ lún của móng nông dưới thí nghiệm nén
hiện trường. Trên cơ sở kết quả tính toán, kiến nghị nên nghiên
cứu đưa mô hình mạng thần kinh nhân tạo vào các tiêu chuẩn
nền móng, đồng thời tiếp tục hiệu chỉnh các công thức trong
tiêu chuẩn để đạt độ chính xác cao hơn trong thiết kế thực tế.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Thanh Tâm (2021). Ứng dụng mạng thần kinh nhân
tạo trong dự báo sức chịu tải móng nông. Tạp chí Xây dựng, 38-41.
2. Meyerhof G.G. (1965). SHALLOW FOUNDATIONS. Journal of Soil Mechanics &
Foundations Div, 91(SM2), 21-31.
3. Bagińska M. và Srokosz P.E. (2019). The Optimal ANN Model for Predicting
Bearing Capacity of Shallow Foundations trained on Scarce Data. KSCE J Civ Eng, 23(1),
130-137.
4. McCulloch W.S. và Pitts W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in
nervous activity. Bulletin of Mathematical Biophysics, 5(4), 115-133.
5. Shahnazari H. và Tutunchian M.A. (2012). Prediction of ultimate bearing
capacity of shallow foundations on cohesionless soils: An evolutionary approach. KSCE
J Civ Eng, 16(6), 950-957.
6. Al-Hamed S.A., Wahby M.F., và Aboukarima A.M. (2014). Artificial neural
network for soil cohesion and soil internal friction angle prediction from soil physical
properties data.
7. Bowles J.E. (1987). Elastic foundation settlements on sand deposits. Journal of
Geotechnical Engineering, 113(8), 846-860.
8. Briaud J.-L. và Gibbens R. (1997), Large-scale load tests and data base of spread
footings on sand, United States. Federal Highway Administration.
9. D’appolonia D.J., D’appolonia E., và Brissette R.F. (1970). Closure to
“Settlement of spread footings on sand”. Journal of the Soil Mechanics and Foundations
Division, 96(2), 754-762.
10. De Beer E. (1965). Bearing capacity and settlement of shallow foundation on
sand. Proc. of Symposium held at Duke University, 15-34.
11. Papadopoulos B.P. (1992). Settlements of shallow foundations on
cohesionless soils. Journal of Geotechnical Engineering, 118(3), 377-393.
12. Schmertmann J.H. (1970). Static cone to compute static settlement over sand.
Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 96(3), 1011-1043.
13. Terzaghi K., Peck R.B., và Mesri G. (1996), Soil mechanics in engineering
practice, John Wiley & Sons.

Nhận xét: Kết quả phân tích (Bảng 2) cho thấy, công thức thực
nghiệm xác định sức chịu tải theo Meyerhof (1965) và Terzaghi và
Peck (1967) dự báo sức chịu tải của cọc có độ chính xác không cao.
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Quản lý xây dựng nhà cao tầng trong đô thị
theo hướng giảm ùn tắc giao thông
High-rise building regulations in urban areas for mitigating traffic congestion
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Email: nguyenthanhtu@utc.edu.vn
2
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TÓM TẮT:
Ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM hiện nay
đang là vấn đề nghiêm trọng và rất khó giải quyết. Một trong những
nguyên nhân của tình trạng đó là do sự thiếu hụt trong công tác
quản lý quy hoạch xây dựng các dự án hạ tầng đô thị, đặc biệt các
dự án xây dựng nhà cao tầng trong khu vực nội đô. Bài báo này tập
trung tìm hiểu mối quan hệ giữa đặc trưng sử dụng đất đô thị thông
qua hệ số sử dụng đất FAR (Floor Area Ratio) với ùn tắc giao thông.
Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quản lý sử dụng đất đô thị từ các
đô thị lớn trên Thế giới và rà soát các quy định quản lý xây dựng nhà
cao tầng tại Việt Nam, bài báo đã có một số góp ý để nâng cao hiệu
quả quản lý xây dựng nhà cao tầng, giảm thiểu ùn tắc giao thông.
Các đề xuất tập trung vào việc xem xét điều chỉnh hệ số FAR theo
đặc điểm hạ tầng giao thông của khu vực xây dựng.
Từ khóa: Quản lý xây dưng nhà cao tầng; hệ số sử dụng đất; mật độ
xây dựng; ùn tắc giao thông; đánh giá tác động giao thông.
ABSTRACT:
Traffic congestion is the big problem in Hanoi and Ho Chi Minh city.
One of the reasons for that situation is the lack of land-use
regulations for mitigate of traffic congestion. This paper focuses
on understanding the relationship between high-rise building
regulations through FAR (Floor Aarea Ratio) and traffic congestion.
Based on the experiences in land-use regulations from several big
cities in the world and review of high-rise building regulations in
Vietnam, the article has some suggestions to improve the high-rise
building regulations. The proposals focus on considering and
adjusting the FAR according to urban transport situation.
Keywords: High-rise building regulations; floor area ratio; building
density; traffic congestion; traffic impact assessment.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhà cao tầng trên Thế giới đã xuất hiện từ thời cổ đại trong
nội đô thành phố Rome và một vài thành phố khác thuộc đế
quốc La Mã. Hiệ̣u quả của nhà cao tầng trong đô thị là tạo ra sự
tập trung dân cư, lao động và việc làm trong một không gian,
giúp rút ngắn thời gian đi lại, nâng cao năng suất lao động và
thúc đẩy sự phát triển đô thị (Kono, 2019), giải phóng con người
khỏi những con đường đầy tiếng ồn với môi trường ô nhiễm như
trong các khu đô thị truyền thống. Bên cạnh đó, nhà cao tầng
còn tạo ra những khu đô thị lý tưởng với những công trình kiến
trúc kỳ vĩ, cảnh quan đô thị hiện đại, mang tính thẩm mĩ cao. Tuy
nhiên, nó cũng gây ra những ảnh hưởng và biến đổi bất lợi về
môi trường, phá vỡ sự cân bằng sinh thái, hạn chế tiếp cận thiên
nhiên, đánh mất dần các nơi cư trú tự nhiên. Trong các vấn đề
đó, ùn tắc giao thông là một trong những hệ lụy nghiêm trọng,
gây ra các tổn thất kinh tế cũng như những ảnh hưởng về môi
trường do các hoạt động xây dựng nhà cao tầng trong đô thị.
Công tác quản lý quy hoạch nhà cao tầng tại các đô thị ở Việt
Nam hiện nay còn khá nhiều bất cập. Hệ thống văn bản pháp
luật hiện nay cơ bản đã có đủ song qua nhiều lần điều chỉnh, cho
đến năm 2021, cơ quan quản lý chỉ quản lý 2 chỉ tiêu chính: Mật
độ xây dựng MXD và Số tầng cao. Trong khi đó Hệ số sử dụng đất
HSDĐ là chỉ tiêu quan trọng nhất lại không được quy định trong
QCXDVN 1:2008/BXD. Điều này đã tạo ra kẽ hở cho các chủ đầu
tư tối đa hóa tầng cao, gia tăng lợi nhuận, từ đó gây áp lực lên
cơ sở hạ tầng xung quanh. Có thể nói rằng, hệ thống pháp luật
về nhà cao tầng trong thời gian qua đã chưa thực sự hiệu quả.
Việc xây dựng nhà cao tầng tại nhiều đô thị như Hà Nội và
TP.HCM vừa qua đã gây áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông.
Hiện tượng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên vào giờ cao
điểm. Nguyên nhân của tình trạng này một phần là do ý thức
tham gia giao thông chưa tốt, nhưng lý do chính là bởi hệ thống
giao thông không thể đáp ứng được sự gia tăng quá nhanh về
dân số và nhu cầu đi lại. Tình hình này đòi hỏi cơ quan quản lý
nhà nước cần có các giải pháp đồng bộ, và một trong các giải
pháp quan trọng đó là quản lý xây dựng nhà cao tầng theo năng
lực của hệ thống giao thông.
Mục đích của bài báo này là tìm hiểu kinh nghiệm quản lý xây
dựng nhà cao tầng tại các đô thị lớn trên thế giời, phân tích, so
sánh và đề xuất giải pháp để có thể cải thiện công tác quản lý
xây dựng nhà cao tầng tại Việt Nam.

2. QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG THÔNG QUA HỆ
SỐ SỬ DỤNG ĐẤT FAR - CÁC NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT
Quản lý quy hoạch xây dựng là một nội dung trong quản lý
quy hoạch sử dụng đất, là chính sách đô thị phổ biến ở hầu hết
các thành phố trên thế giới. Có rất nhiều quy định về quản lý sử
dụng đất song phổ biến bao gồm (1) phân vùng - theo đó việc
sử dụng đất bị hạn chế theo khu vực; (2) quy định về kích thước
lô đất (Lot size), hạn chế kích thước của từng lô đất; (3) kiểm soát
ranh giới tăng trưởng đô thị (Urban Ground Boundary - UGB),
phân tách các khu vực phát triển đô thị với các khu vực kiểm soát
đô thị hóa; và (4) quy định về tỷ lệ diện tích sàn (Floor area ratioFAR) hay còn gọi là hệ số sử dụng đất, một quy định hạn chế quy
mô công trình. Trên thực tế, các thành phố áp đặt các quy định
về sử dụng đất vì nhiều lý do khác nhau như để giảm thiểu ùn
tắc giao thông và tiếng ồn, cải thiện mỹ quan đô thị, kiểm soát ô
nhiễm không khí, thu hồi chi phí dịch vụ công cộng, gia tăng
ngân sách cho thành phố (bằng việc chuyển đổi mục đích sử
dụng đất, đấu giá đất, vv…). (Kono, 2019)
Tại các đô thị đông dân cư, việc quản lý xây dựng nhà cao
tầng là một nội dung hết sức cần thiết bởi các tác động to lớn
của nó đến nền kinh tế. Hệ quả rõ ràng nhất của nhà cao tầng
trong đô thị là hiện trạng ùn tắc giao thông. Tình trạng tắc nghẽn
giao thông ở Hoa Kỳ vào năm 2007 đã phát sinh thêm 4,2 tỷ giờ
di chuyển và tiêu thụ thêm 2,8 tỷ gallon nhiên liệu, làm mất đi
87,2 tỷ USD chỉ tính riêng về thời gian di chuyển và nhiên liệu
(Schrank và Lomax, 2009). Tại Nhật Bản, khoảng 8 tỷ giờ mỗi năm
bị mất do tắc nghẽn giao thông, và con số này tương ứng với
khoảng 40% thời gian đi lại theo nghiên cứu của Bộ Đất đai, Cơ
sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (2015).
Việc tập trung đông dân cư ở khu vực đô thị cũng có nhiều
tác động tích cực: đó là tỉ lệ việc làm cao do dễ dàng tiếp cận
hàng hóa và lao động trung gian, tạo điều kiện thuận lợi cho việc
kết hợp việc làm và lan tỏa kiến thức, kinh nghiệm (Fujita và
Thisse, 2013; Rosenthal và Strange, 2004; Puga, 2010). Nghiên
cứu của (Ciccone, 2002) ở châu Âu và (Nakamura, 1985) ở Nhật
Bản và (Ciccone và Hall, 1996) ở Hoa Kỳ cho thấy sự co giãn về
năng suất lao động do việc tập trung lao động dao động từ 5%
tại châu Âu và lên đến 11% tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu như việc
tập trung quá mức dân cư và lao động tại một khu vực mà vượt
quá năng lực cung ứng của cơ sở hạ tầng thì sẽ xảy ra ùn tắc giao
thông. Do vậy, việc nghiên cứu để xác định hệ số FAR tối ưu vừa
đảm bảo phát triển kinh tế, vừa tránh ùn tắc giao thông luôn là
vấn đề được các nhà nghiên cứu quan tâm và xem xét, mặc dù
không phải là dễ dàng.
Nhiều nghiên cứu kinh tế vĩ mô đã xem xét mối quan hệ giữa
quản lý sử dụng đất mà cụ thể là các quy định về Hệ số sử dụng
đất (FAR) với hiệu quả kinh tế tổng hợp cho đô thị. Chẳng hạn
như nghiên cứu của Bertaud và Brueckner (2005), Brueckner
(2007), và Brueckner và Sridhar (2012) đã xây dựng mối quan hệ
giữa thời gian đi lại và FAR, để từ đó xác định mức FAR tối đa với
mục tiêu tránh ùn tắc. Tikoudis và cộng sự (2017) đã xem xét
đồng thời các quy định về mức phí đường bộ và FAR cho đô thị.
Zhang và Kockelman (2016), và Kono và Joshi (2018) nghiên cứu
mối quan hệ giữa hiệu quả quần tụ (agglomeration economies)
do sự tập trung của con người và hàng hóa và mức độ ùn tắc
giao thông để xác định một hệ số FAR tối ưu cho đô thị. Nhìn
chung đa số các nghiên cứu trên đều cho rằng luôn tồn tại một
FAR tối ưu để mang lại hiệu quả kinh tế lớn nhất trong đô thị,
đồng thời xây dựng mô hình xác định FAR tối đa để tránh ùn tắc
giao thông. Khá hiếm hoi, song nghiên cứu của Kono và cộng sự
(2012) và Pines và Kono (2012), cho rằng quy định FAR tối thiểu

cần được áp dụng đồng thời cùng với quy định FAR tối đa để đạt
được hiệu quả tối ưu1 trong phát triên đô thị.
Bên cạnh các nghiên cứu vĩ mô cũng có các nghiên cứu chi
tiết hơn về FAR cho từng khu vực cụ thể. Trong đó, hầu hết các
nghiên cứu đều tập trung vào việc xây dựng hệ số FAR theo các
đặc điểm của hạ tầng giao thông và hệ thống vận tải. Theo đó,
các khu vực mà có thể tiếp cận với hạ tầng giao thông tốt, năng
lực cung ứng vận tải lớn thì có thể cho phép gia tăng hệ số FAR.
Chẳng hạn như Carvalho de Costa và cộng sự (2016) đã nghiên
cứu mối quan hệ giữa FAR và hệ thống vận tải khối lớn (high
capacity transport) trong đô thị. (Chorus, 2016) đã so sánh về
FAR giữa nhà ga trong vùng Tokyo và thấy rằng hệ số FAR ở các
ga trung tâm là cao nhất với giá trị lên đến 900%, càng ra xa
thành phố, hệ số này càng giảm. Đây chính là cơ sở lý thuyết quy
hoạch đô thị theo hướng TOD, là lấy định hướng phát triển giao
thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị, lấy đầu
mối giao thông làm điểm tập trung dân cư để từ đó hình thành
hệ thống giao thông phân tán. TOD là định hướng quy hoạch mà
nhiều thành phố trên thế giới đã áp dụng trong quá trình quản
lý xây dựng đô thị.
Trong mục tiếp theo của bài báo, các quy định về FAR của
một số thành phố sẽ được đề cập đến, như bài học kinh nghiệm
cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng cho các đô thị ở Việt
Nam.
3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG
PHÙ HỢP VỚI HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRÊN THẾ GIỚI
Việc nghiên cứu quản lý quy hoạch xây dựng các công trình
cao tầng hợp lý trong cấu trúc đô thị sẽ góp phần tạo dựng một
mạng lưới sinh thái đô thị hoàn thiện. Để quản lý quy hoạch nhà
cao tầng, mỗi nước, mỗi thành phố có cơ chế quản lý, luật lệ
riêng. Các nước phát triển kế thừa khoa học quản lý từ đầu thập
kỷ XVIII, XIX cùng với sự phát triển kinh tế xã hội nên đã tạo ra
những đô thị đẹp, hiện đại như New York, Chicago, Toronto,
Tokyo, Hamburg, Sydney v.v… tuy nhiên một số thành phố bắt
đầu đối mặt với nạn kẹt xe, ô nhiễm như Matxcova, Bắc Kinh
v.v…Các nước đang phát triển đối mặt với các thách thức nhiều
hơn như Bankok, Manila, Mexico city, Jakarta… mặc dù các nhà
quản lý, các nhà khoa học vẫn luôn tiếp tục nghiên cứu để đưa
ra các giải pháp cụ thể, khả thi đối với thành phố của mình.
Ở Washington - Mỹ, Harrison, Ballard & Allen đề xuất Hệ số sử
dụng đất HSDĐ tối đa là 15, để ngăn tình trạng tắc nghẽn khi xây
nhà cao tầng và vẫn đảm bảo tính kinh tế cho các nhà đầu tư.
Thành phố đã tiến hành khoanh vùng bản đồ vị trí xây dựng nhà
cao tầng có giá trị BĐS và có hệ số sử dụng đất cao. Chiều cao tối
đa của các tòa nhà nhỏ phải hơn 150 feet để không cao hơn đài
tưởng niệm Washington. Ngoài ra, các khu vực có khả năng tiếp
cận tàu điện ngầm với sức chứa khoảng 40.000 người/làn/giờ thì
sẽ cho phép mật độ xây dựng cao hơn.
Tại Hồng Kong, nơi có mật độ xây dựng cao nhất thế giới,
việc kiểm soát quy hoạch không chỉ là kiểm soát số tầng cao, mật
độ xây dựng mà còn kiểm soát cả dân số của tòa nhà. Hệ số xây
dựng của tòa nhà thay đổi theo địa điểm xây dựng, cụ thể nếu
địa điểm xây dựng tiếp xúc với 3 mặt phố hoặc cả 4 mặt phố thì
sẽ cao hơn là chỉ tiếp xúc với 1 mặt phố hay 2 mặt phố. Ngoài ra,
các khu vực có tiếp xúc với vận tải công cộng khối lớn, khu vực
Mặc dù không phổ biến như quy định FAR tối đa, các thành phố như Thành phố Oregon,
Buffalo và Colorado Springs đã thực hiện quy định FAR tối thiểu tại các khu vực được chỉ
định để ngăn chặn tình trạng kém phát triển. Ở Nhật Bản cũng vậy, quy định FAR tối thiểu
có thể được áp dụng theo luật quy hoạch đô thị cho một số khu vực.
1
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mới xây dựng thì hệ số xây dựng được phép tăng lên, còn các
khu vực không có VTCC khối lớn, khu vực thường xuyên ùn tắc
giao thông, khu vực bị kiểm soát đặc biệt, khu vực có vấn đề về
môi trường, vv... thì hệ số xây dựng sẽ bị giảm xuống.
Tại Singapore, quốc gia nhỏ, khả năng đất đai hạn chế, Quy
hoạch xây dựng nằm trong các QH chịu kiểm soát đặc biệt viết
tắt là (SDCP). SDCP bao gồm công viên và hồ nước, khu nhà ở,
đường phố. Nhà cao tầng nằm trong kế hoạch kiểm soát phát
triển này. Chính phủ kiểm soát cường độ sử dụng đất thông qua
Hệ số sử dụng đất HSDĐ, tác động đến tổng diện tích sàn (GFA).
Cụ thể, Chính phủ chia toàn bộ diện tích quốc gia thành 55 khu
vực và đưa ra chỉ tiêu khống chế về mật độ xây dựng và chiều
cao tòa nhà cho từng khu vực nhỏ này. Trong mỗi khu vực, tùy
theo chức năng công trình (nhà ở hay không phải nhà ở) thì
Chính phủ lại quy định từng chỉ tiêu cụ thể.
Tại Nhật Bản, Chính phủ quy định hệ số sử dụng đất cho từng
khu vực - chia theo chức năng (ví dụ khu dân cư thuần túy, khu
vực dân cư mới, khu thương mại, khu công nghiệp, khu tổ hợp
dân cư và thương mại, vv...). Trong đó, các khu vực xung quanh
các nhà ga đường sắt sẽ được xây dựng với hệ số sử dụng đất
cao hơn. Và trong toàn bộ quốc gia, thì hai khu vực là Tokyo và
Yokohama sẽ được xây dựng với hệ số sử dụng đất cao hơn cả.
Ngoài ra, để giảm thiểu ùn tắc giao thông thì các công trình có
tiếp cận với 2 mặt thoáng có đường trở lên sẽ được phép tăng
thêm 10% hệ số sử dụng đất. Các công trình chỉ có 1 mặt thoáng
và đường tiếp cận nhỏ hơn 12m sẽ phải giảm hệ số (từ 10-40%).
Ở Bangkok, Chính phủ quy định hệ số sử dụng đất tối đa là
10 lần. Tuy nhiên, các công trình gần nhà ga đường sắt đô thị và
tự chủ về bãi đậu xe trong vòng 500m thì được phép tăng hệ số
sử dụng đất lên tối đa 20%.
Tại Bắc Kinh, thành phố quản lý chiều cao cho từng khu vực,
tính theo vành đai từ khu vực Tử Cấm Thành. Ngoài ra, mỗi quận
đều có chỉ tiêu riêng về quản lý quy hoạch xây dựng nhà cao
tầng. Các công trình có kết nối chặt chẽ với GTCC và hệ thống
đường sắt sẽ được ưu tiên hơn về chiều cao.
Ngoài ra, hầu hết các thành phố khác trên thế giới đều có các
quy định nghiêm ngặt về kiểm soát xây dựng với mục đích không
chỉ là để đảm bảo năng lực cung ứng của cơ sở hạ tầng giao
thông và các cơ sở hạ tầng kĩ thuật khác mà còn cần đảm bảo mỹ
quan và các yếu tố lịch sử của thành phố.
4. ÙN TẮC GIAO THÔNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY
HOẠCH XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG HIỆN NAY TẠI VIÊT NAM
Hiện trạng giao thông tại các đô thị như Hà Nội, TP.HCM mặc
dù đã có nhiều cải thiện đáng kể song vẫn còn một số điểm ùn
tắc nghiêm trọng. Theo Sở GTVT Hà Nội, số điểm ùn tắc giao
thông thường xuyên đã được cải thiện khá nhiều, từ hơn 60 điểm
năm 2017 xuống còn khoảng 30 điểm năm 2021. Tuy nhiên, các
điểm ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm và khó giải quyết lại
là những vị trí nằm trên các trục kết nối vào trung tâm thành phố,
nơi có mật độ xây dựng nhà cao tầng cao như Tố Hữu, Lê Văn
Lương, Nguyễn Trãi. Một trong những nguyên nhân của tình
trạng đó là mật độ xây dựng nhà cao tầng trên các trục đường
này rất lớn trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được.
Để xảy ra tình trạng trên một phần là do công tác quản lý quy
hoạch xây dựng nhà cao tầng còn nhiều bất cập. Mặc dù luật
QHĐT ra đời năm 2009 và đặc biệt QCXDVN 1:2008 đã đưa ra
những công cụ hữu hiệu để quản lý kiểm soát xây dựng nhà ở
trong đó có các công trình xây dựng chung cư cao tầng. Tuy
nhiên, QCXDVN 01:2008 mới chỉ kiểm soát quy mô nhà cao tầng
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thông qua 2 chỉ tiêu chính là Mật độ xây dựng và Số tầng cao.
Trong khi đó Hệ số sử dụng đất HSDĐ hay FAR là chỉ tiêu quan
trọng nhất lại không được quy định trong QCXDVN 1:2008/BXD.
Điều này đã tạo ra kẽ hở cho các chủ đầu tư tối đa hóa quy mô
xây dựng trong suốt thời gian qua. Cho đến tháng 5/2021,
QCXDVN 01:2021/BXD đã được ban hành và có bổ sung và điều
chỉnh nhiều quy định để có thể quản lý quy hoạch xây dựng được
tốt hơn. Quy định này đã đưa Hệ số sử dụng đất như một chỉ tiêu
bắt buộc cần tuân thủ khi tiến hành xây dựng nhà cao tầng. Theo
đó, hệ số sử dụng đất tối đa trong đô thị được phép xây dựng là
13 trừ các công trình điểm nhấn sẽ có quy định cụ thể. Như vậy,
về cơ bản các công cụ quản lý Quy hoạch xây dựng nhà cao tầng
của chúng ta hiện nay đã đầy đủ.
5. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
QUY HOẠCH XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG TRONG ĐÔ THỊ
Với việc ban hành QCXDVN 01:2021/BXD trong đó có bổ sung
thêm quy định về hệ số sử dụng đất FAR là một chỉ tiêu quan
trọng trong quản lý quy mô công trình cao tầng. Điều này sẽ góp
phần đáng kể trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị,
giảm thiểu rủi ro ùn tắc giao thông đô thị. Tuy nhiên, trên cơ sở
tham khảo kinh nghiệm quản lý xây dựng đô thị của các thành
phố trên Thế giới, nhóm nghiên cứu đề xuất một vấn đề cần xem
xét trong quá trình xác định hệ số sử dụng đất FAR như sau:
- Phân vùng quản lý quy hoạch xây dựng: Phân vùng (khu vực)
quản lý phát triển. Quản lý sự phát triển tập trung trong khu vực
đất có thể cung cấp hạ tầng và dịch vụ đô thị với khu vực có mật
độ cao nhất là tại trung tâm thành phố, dọc hành lang phát triển
(các tuyến đường hướng tâm và đường vành đai), và tại các nút
TOD. Có quy định riêng cho Hệ số sử dụng đất FAR cho từng khu
vực cụ thể.
- Phát triển nén ở các khu vực thích hợp. Tạo các cơ sở làm
tăng mật độ dân cư tổng thể trong các KV1, 2 và 3, cũng như dọc
theo các hành lang tăng trưởng và ở các trung tâm hoạt động
(nút giao thông lớn). Tại các khu vực này có thể xây dựng quy
định riêng về hệ số FAR cho phép cao hơn quy định.
- Bổ sung tiêu chí giao thông: Các nghiên cứu của Mỹ, Nhật
Bản, Hồng Kong đều có tính đến mức độ tiếp cận giao thông khi
xét duyệt hệ số sử dụng đất. Theo đó, các công trình xây dựng
nếu có tiếp cận với đường lớn, có 2-3 mặt tiếp cận đường hoặc
nằm trong bán kính 500m của hệ thống vận tải công công khối
lớn thì có thể được gia tăng hệ số FAR đến 15% so với quy định.
Ngược lại, có thể giảm chỉ số này nếu công trình có khó khăn
trong tiếp cận giao thông.
- Bổ sung quy định về đánh giá tác động giao thông: Các quy
định về quy mô công trình theo QCXDVN chưa tính toán đến nhu
cầu giao thông phát sinh và thu hút đến công trình và chưa tính
toán được mức độ ùn tắc giao thông có thể xảy ra khi công trình
đi vào hoạt động. Do vậy, việc đánh giá tác động giao thông (TIA
- Traffic Impact Assessment) là nhiệm vụ cần thực hiện đối với
các công trình có quy mô lớn hoặc công trình được xây dựng ở
các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông. Tùy vào tác động lên
hạ tầng nói chung và giao thông nói riêng, đơn vị quản lý sẽ phê
duyệt cho dự án đó về chiều cao, số tầng, số tòa, diện tích xây
dựng cụ thể hoặc yêu cầu chi tiết về kết nối giao thông từ công
trình đến đường khu vực. Đề xuất của Viện Kỹ thuật giao thông
Hoa Kỳ (ITE recommended practice) thì một khu vực xây mới nếu
phát sinh từ 100 chuyến đi vào giờ cao điểm trở lên thì cần thiết
phải tiến hành đánh giá tác động giao thông. Trong trường hợp
khó tính toán được số chuyến đi vào giờ cao điểm thì các công
trình sau nhất cần phải đánh giá tác động giao thông trước khi

xây dựng (tham khảo tiêu chuẩn của Viện Nghiên cứu giao thông
ITE - Hoa Kỳ).
Tính chất công trình

Quy mô

Khu dân cư

100 căn hộ (hoặc nhà)

Khu mua sắm/TT thương mại

1000 m2 sàn

Khu văn phòng

2500 m2 sàn

Khu công nghiệp

5000 m2 sàn

Trường học

2500 m2 sàn

Sân vận động/Công trình CC

1500 ghế

Bệnh viện

1500 m2

Khu vui chơi giải trí/Khách sạn/TT
hội nghị/Hội thảo

1000 m2

Hình 1- Ngưỡng cần đánh giá tác động giao thông của công trình theo Viện
Nghiên cứu giao thông Hoa Kỳ (tham khảo)
6. KẾT LUẬN
Bài báo trình bày kinh nghiệm quản lý xây dựng nhà cao
tầng của một số thành phố trên thế giới và đề xuất một số giải
pháp để có thể hoàn thiện hơn công tác quản lý xây dựng tại
Việt Nam. Các nghiên cứu vĩ mô cho thấy việc tập trung dân cư,
lao động vào tại một khu vực sẽ có những lợi ích nhất định, góp
phần cải thiện hiệu quả lao động và làm việc, góp phần thúc
đẩy phát triển sự hình thành đô thị. Tuy nhiên sự tập trung dân
cư lớn trên một khu vực nếu vượt quá năng lực cung ứng của
hạ tầng giao thông thì sẽ tạo ra các hệ lụy như ùn tắc, khói bụi
và ô nhiễm môi trường. Do đó, việc nghiên cứu xây dựng các
chỉ tiêu kiểm soát quy hoạch xây dựng nhà cao tầng để giảm
ùn tắc nhưng vẫn góp phần vào việc phát triển kinh tế đô thị là
yêu cầu cần thiết. Các nghiên cứu về kinh tế đô thị vĩ mô đều
cho rằng luôn tồn tại một hệ số FAR tối ưu để tạo ra giá trị kinh
tế lớn nhất. Tuy nhiên việc xác định FAR tối ưu không đơn giản,
phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do đó, các nghiên cứu chủ yếu đều
tập trung vào việc xây dựng hệ số FAR tối đa để hạn chế ùn tắc
giao thông. Đây cũng là cơ sở để các đô thị trên thế giới áp
dụng trong công tác quản lý đô thị.
Dựa trên kinh nghiệm xác định hệ số FAR từ các thành phố
nước ngoài, kết hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN
01:2021 mới ban hành tháng 5/2021, nghiên cứu này đưa ra một
số đề xuất để các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thể
xem xét để bổ sung/điều chỉnh các quy định để có thể quản lý
tốt hơn công tác quản lý quy hoạch xây dựng nhà cao tầng trong
đô thị. Các đề xuất chủ yếu tập trung vào việc xem xét thêm các
yếu tố về hiện trạng khu vực xây dựng, hạ tầng giao thông và
đánh giá tác động giao thông trong quá trình thẩm định hệ số
sử dụng đất FAR. Trong tương lai, cần xem xét nghiên cứu xây
dựng hệ số FAR phù hợp cho từng đô thị và nếu có thể, nghiên
cứu xây dựng hệ số FAR tối ưu sẽ góp phần phát triển đô thị
nhưng vẫn hạn chế được các tác động tiêu cực từ các hoạt động
xây dựng nhà cao tầng.
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11. Nakamura, R., 1985. Agglomeration economies in urban manufacturing
industries: a case of Japanese cities. J. Urban Econ. 17 (1), 108–124.
12. Pigou, A.C., 1920. The Economics of Welfare, fourth ed. Macmillan, London.
13. Phạm Hoàng Phương, Quản lý phát triển công trình cao tầng nội đô – Thực
tiễn và đề xuất, 2018, website: https://kientrucvietnam.org.vn/quan-ly-phat-triencong-trinh-cao-tang-noi-do-thuc-tien-va-de-xuat/
14. Pines, D., Kono, T., 2012. FAR regulations and unpriced transport congestion.
Reg. Sci.Urban Econ. 42 (6), 931–937.
15. Pines, D., Sadka, E., 1985. Zoning, first-best, second-best, and third-best
criteria for alloca- tion land for roads. J. Urban Econ. 17 (2), 167–183.
16. Rosenthal, S.S., Strange, W.C., 2004. Evidence on the nature and sources of
agglomeration economies. In: Handbook of Regional and Urban Economics. vol. 4.
Elsevier, pp. 2119–2171.
17. Tikoudis, I., Verhoef, E.T., van Ommeren, J.N., 2018. Second-best urban tolls
in a monocentric city with housing market regulations. Transp. Res. B Methodol. 117
(Part A), 342–359.
18. Wheaton, W.C., 1998. Land use and density in cities with congestion. J. Urban
Econ. 43 (2), 258–272.
19. Zhang, W., Kockelman, K.M., 2016. Optimal policies in cities with congestion
and agglom- eration externalities: congestion tolls, labor subsidies, and place-based
strategies. J. Urban Econ. 95 (C), 64–86.
20. Paul Chorus & Luca Bertolini (2016) Developing transit-oriented corridors:
Insights from Tokyo, International Journal of Sustainable Transportation, 10:2, 86-95,
DOI: 10.1080/15568318.2013.855850
21. Costa, Bruno, and Fabiene Costa. High-Capacity Transport, Floor Area Ratio
and Its Relationship with Urbanization of Metropolitan Areas, 2016.

ISSN 2734-9888

5.2022

83

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

nNgày nhận bài: 14/3/2022 nNgày sửa bài: 06/4/2022 nNgày chấp nhận đăng: 17/4/2022

Giải pháp thiết kế kiến trúc về không gian
lánh nạn xanh trong nhà siêu cao tầng ở Việt Nam
Architectural design solutions for green refuge space In super high rise building in Vietnam

> TRẦN PHƯƠNG MAI
Email: archmai9972@gmail.com

84

TÓM TẮT
Xu hướng nhà siêu cao tầng dạng tháp và tổ hợp nhà cao tầng trên
Thế giới không chỉ chinh phục độ cao nữa mà thường mang các đặc
điểm theo xu hướng xanh sử dụng vườn treo (sky gardens), quần tụ
từ 1 đến nhiều tòa tháp đa chức năng. Các tòa nhà siêu cao tầng
thường được coi như landmark của đô thị và khu vực, kết hợp giữa
không gian lánh nạn thuần túy công năng kỹ thuật và an toàn với
kiến trúc cảnh quan, cây xanh, cầu nối trên cao sẽ đạt hiệu quả tối
ưu cho kỹ thuật - thẩm mỹ - kinh tế. Bài báo này trình bày mô hình
không gian lánh nạn xanh trong kiến trúc nhà siêu cao tầng ở Việt
Nam với các giải pháp sử dụng không gian lánh nạn kết hợp với vườn
treo (sky garden), vườn mái (green roof) và cầu nối (sky bridges).
Phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong bài báo là phương pháp
phân tích và tổng hợp các kinh nghiệm trong và ngoài nước về không
gian lánh nạn, trên cơ sở đó đề xuất mô hình và giải pháp không gian
lánh nạn xanh.
Từ khóa: Không gian lánh nạn xanh; nhà siêu cao tầng; vườn trên
cao; mái xanh.

ABSTRACT
The trend of tower-shaped super high-rise buildings and high-rise
building complexes in the world not only conquers heights anymore,
but often features green trends using sky gardens, gathering from
1 to mixed use complex towers. Super high-rise buildings are often
considered as landmarks of the city and the region, combining a
refuge space with purely technical functions and safety with
landscape architecture, trees, and overhead bridges will be
effective optimal for technical - aesthetic - economic. This study
proposes a green refuge space concept for super high-rise
building architecture in Vietnam, as well as options for combining
refuge space with sky gardens, green roof and sky bridges. The
research method applied in the article is the method of analyzing
and synthesizing domestic and foreign experiences on refugee
spaces, on that basis, proposing models and solutions for green
refuge spaces.
Keywords: Green refuge place; super high-rise building; sky
gardens; green roof.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Không gian lánh nạn xanh là không gian lánh nạn của tòa nhà
được kết nối trực tiếp với các không gian xanh và các không gian
sinh hoạt cộng đồng. Không gian lánh nạn trong nhà siêu cao tầng
là không gian đảm bảo lánh nạn cho con người khi xảy ra sự cố cháy
trong một khoảng thời gian nhất định để chờ đợi tự thoát hiểm hay
được cứu nạn, cứu hộ. Không gian này kết nối trực tiếp và dễ thấy
đối với tuyến cứu nạn, cứu hộ và thoát hiểm tuân thủ theo QCVN
06-2020 [1] và TCXD Việt Nam hiện hành.
Trong khoảng 5 năm gần đây, xu hướng nhà siêu cao tầng dạng
tháp và tổ hợp nhà siêu cao tầng trên Thế giới không chỉ chinh phục
độ cao nữa mà thường mang các đặc điểm theo 2 xu hướng sau:
- Vườn treo (skygarden, vertical farming, urban forest): Cây xanh
trong vườn treo nhà cao tầng không trồng như cây cảnh tại các
loggia, ban công các chung cư, mà chúng được trồng thành các
mảng xanh rộng, gồm cả cây bụi, cây leo và cây thân mộc cao.
Theo xu hướng trên, “Evolving London Skyline” (Thành phố Vĩnh
hằng) [2] là một trong những dự án độc đáo và "tự nhiên" nhất dự

kiến sẽ được xây dựng tại London trong thời gian tới. Tòa nhà được
bao phủ bởi vô số cây xanh và được xem là Vườn treo Babylon
mới. Theo bản thiết kế ban đầu, tòa nhà sẽ có chiều cao 300 mét và
có diện tích mặt bằng là 165.855 m2. Những cây cầu và đường đi bộ
nối liền các khu vực trong tòa nhà sẽ giúp dân cư tại đây có thể
tương tác với khu vực xung quanh (Hình 1).
- Xu hướng thứ hai liên quan tới việc tạo Khu phức hợp (mixed
use complex): Theo đó, các tòa nhà tháp, nhà siêu cao tầng đa chức
năng, đượ̣c quần tụ nhiều tòa tháp đa chức năng, trở thành thành
phố kết nối. Tổ hợp này bao gồm đầy đủ tiện ích trong cuộc sống
đô thị như làm việc, học tập, nghỉ dưỡng, thương mại, sức khỏe,
công viên, bể bơi… Xu hướng này giúp cho giảm nhiều mật độ giao
thông đô thị, người ngụ cư cũng không mất thời gian và chi phí
nhiên liệu nhiều cho việc đi lại. Tương lai các tòa tháp trong đô thị
sẽ trở thành một thành phố kết nối trên cao.
Điển hình cho xu hướng này là "Thành phố Tháp", một dự án
đầy tiềm năng dành cho khoảng 100 nghìn người sinh sống sẽ
được xây dựng tại Trung Quốc trong vòng 15 năm nữa [4]. Với ý
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Hình 1- Dự án “Thành phố Vĩnh hằng” - London (Anh)

Hình 2- Dự án “Thành phố Tháp” - Thượng Hải (Trung Quốc)

tưởng biến nơi này thành con thuyền của Noah thời hiện đại,
“Thành phố tháp” sẽ được thiết kế dựa trên nguyên lý cơ học, với
khả năng chống lại các thảm họa tự nhiên như cháy, bão lốc, lũ
lụt và động đất. (Hình 2). Để làm nên điều này, thành phố tháp
được thiết kế giống như một cây bách. Hệ thống màu xanh lá của
tòa tháp bao gồm các màng vảy nhỏ cùng có khả năng chống lại
bất kỳ cơn gió lớn mà không gây ra rung động. Còn lại phần "rễ"
được cắm xuống đất cực kỳ chắc chắn. Vậy nên việc đánh đổ tòa
nhà này dường như là không thể.
Nguyên tắc thiết kế không gian lánh nạn trong nhà cao tầng
ở Việt Nam [1]:
- Tất cả các tòa nhà siêu cao tầng (từ 100 mét trở lên) đều phải
bố trí không gian lánh nạn. Các tòa nhà có bố trí không gian lánh
nạn đều phải tuân thủ về kết cấu và vật liệu theo các quy định kèm
theo.
- Không gian lánh nạn cần tiếp cận trực tiếp không gian mở để
tăng cường khả năng hỗ trợ cứu nạn từ bên ngoài. Đối với nhà siêu
cao tầng, cần tận dụng không gian mở như mái, mặt tường bên
ngoài, sân vườn khối đế.
- Không gian lánh nạn cần tiếp cận không gian kỹ thuật (thang
máy, thang thoát hiểm) để đảm bảo khả năng thoát hiểm an toàn
hoặc hỗ trợ thoát hiểm an toàn, đảm bảo sự liên thông an toàn với
các lối thoát hiểm, thang thoát hiểm, thang máy cứu hộ, sơ tán dọc,
sơ tán ngang… Hành lang phải phân chia thành các đoạn dài không
quá 30m với khối căn hộ và không quá 60m đối với nhóm nhà khác.
Đối với các nhà hỗn hợp yêu cầu trên 50m. Yêu cầu thoát nạn cho
người kịp thời và không bị cản trở, bảo vệ người trên đường thoát
nạn.
- Quy mô, diện tích của không gian thoát hiểm được tính toán
tùy theo số người và độ an toàn của tòa nhà. Đáp ứng đủ về diện
tích: 0,3m2 /1 người trên số dân cư trong tòa nhà.
- Không gian lánh nạn phải đảm bảo đặt ở vị trí an toàn nhất,
tiếp xúc trực tiếp với 2 mặt thoáng của công trình trong đó có ít nhất
1 mặt tiếp cận với đường giao thông chính, nên bố trí ở đầu hướng
gió chủ đạo. Đảm bảo sự liên thông với tuyến cứu nạn, cứu hộ từ
ngoài vào, có đánh dấu từ mặt ngoài hướng tiếp cận của lính cứu

hỏa và nhân viên cứu hộ, và tuyến đó cũng phải được ngăn khói,
điều áp và chống cháy.
- Với những nhà siêu cao tầng đa chức năng, cần phân thành các
khối chức năng riêng biệt, mỗi khối chức năng này có lối thoát và
không gian lánh nạn riêng, hoặc ngăn chia bằng các khoang đệm
có ngăn khói và chống cháy lan.
- Không gian lánh nạn có thể đặt ngoài công trình, ví dụ như mái
nhà siêu cao tầng (sky roof) [4] hoặc khối hành lang cầu (skybridge)
[6].
Trong quá trình nghiên cứu và đề xuất thiết kế kiến trúc không
gian tầng lánh nạn, có rất nhiều yếu tố chi phối đến kết quả từ lý
thuyết đến thực tiễn và kinh nghiệm. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là
tính toán an toàn thoát người sau khi đã di chuyển đến và đi từ tầng
lánh nạn. Đối với nhà cao tầng, việc di chuyển từ các tầng phía trên
xuống mặt đất sẽ là bất khả thi cả với những người có sức khỏe tốt
trong điều kiện bình thường. Trong tình huống có sự cố hoặc người
sử dụng tòa nhà có thể là nhóm người yếu thế như người khuyết tật,
người già, người bệnh và trẻ nhỏ… thì cần phải có một không gian
an toàn và gần gũi nhất để di chuyển tới, sau đó sẽ được hỗ trợ để
an toàn thoát ra khỏi công trình.
Các tòa nhà cao tầng thường được coi như landmark của đô thị
và khu vực, kết hợp giữa không gian lánh nạn thuần túy công năng
kỹ thuật và an toàn với kiến trúc cảnh quan, cây xanh, cầu nối trên
cao sẽ đạt hiệu quả tối ưu cho kỹ thuật - thẩm mỹ - kinh tế. Vì vậy
việc tổ chức không gian lánh nạn trong nhà cao tầng cần hướng đến
các giải pháp thiết kế phù hợp. Bài báo này trình bày mô hình không
gian lánh nạn xanh trong kiến trúc nhà cao tầng ở Việt Nam với các
giải pháp sử dụng không gian lánh nạn kết hợp với vườn treo (sky
garden), vườn mái (green roof) và cầu nối (sky bridges).
2. MÔ HÌNH KHÔNG GIAN LÁNH NẠN XANH TRONG KIẾN
TRÚC NHÀ CAO TẦNG
2.1. Không gian lánh nạn kết hợp Sky Gardens
Việc kết hợp không gian lánh nạn với sky garden làm tăng
sự nhận biết (cảm giác thân quen) để khi gặp sự cố cư dân tòa
nhà có thể dễ dàng di chuyển đến tầng lánh nạn gần nhất. Mặt
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Hình 3- Các cách bố trí tầng lánh nạn kết hợp với sky gardens

Hình 4- Mặt cắt phân đợt tầng lánh nạn kết hợp với sky gardens

Hình 5- Chiều cao tầng lánh nạn và tỷ lệ cây xanh cho phép

khác, với nhà cao tầng, việc có những không gian xanh để sinh
hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, nơi tập thể dục, đường
dạo…là tiêu chí để đánh giá công trình đạt chứng nhận LEED
hoặc LOTUS. Chuỗi sky garden kết nối chuỗi sân vườn đô thị
theo tầng bậc xuyên suốt tòa nhà siêu cao tầng lên đến mái,
tạo ra cảnh quan đô thị xanh theo chiều thẳng đứng. Sky
gardens cũng tạo nên các khoảng trống làm giảm áp lực gió
lên bề mặt tòa nhà, điều hòa không khí trong tòa nhà, tuy nhiên
cũng phải tính đến các khoảng trống hút gió dễ lan truyền lửa
và khói. Vì vậy kết hợp với thang chống cháy, tạo ra các khoang
ngăn cháy có màn nước, vách ngăn cháy, cửa sập tuân thủ quy
chuẩn phòng cháy sẽ có được không gian lánh nạn xanh và an
toàn.
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Có 3 dạng skygardens thường được sử dụng trong nhà cao
tầng:
+ Vườn trên mái (roof garden)
+ Vườn trung gian (garden at intermediate level)
+ Vườn trên khối đế (podium garden)
Tầng lánh nạn kết hợp với skygarden có thể làm toàn bộ diện
tích sàn hoặc một phần diện tích tùy thuộc quy mô và diện tích
của tòa nhà (Hình 3). Cũng có thể làm đa dạng mặt dựng nhà
siêu cao tầng bằng cách sử dụng dạng skygardens khác nhau
(Hình 4) nhưng vẫn nên bố trí đầu hướng gió chủ đạo và quay ra
hướng đường giao thông chính.
Chiều cao của tầng lánh nạn kết hợp skygardens nên cao hơn
chiều cao thông thường của một tầng nhà (lớn hơn 4,5 mét). Khu

Hình 6- Chiều cao và khoảng cách cho phép giữa 2 tầng lánh nạn cùng cao độ

vực của không gian lánh nạn lớn hơn 50% diện tích mặt bằng
tầng, cây xanh chỉ nên chiếm 15% không gian lánh nạn, và là
đường bo mặt ngoài của không gian lánh nạn. Cây xanh không
làm cản trở tầm nhìn ra bên ngoài của không gian lánh nạn (Hình
5).
Cây xanh được trồng ở đây là những cây khó cháy hoặc thân
ngậm nước, không phải dây leo và cây thân có dầu. Tỷ lệ trồng
cây xanh theo thiết kế cho từng nhà cao tầng với mục đích sử
dụng khác nhau, số lượng người sử dụng khác nhau. Tỷ lệ cây
xanh trên mặt bằng kết hợp tầng lánh nạn không quá 15%, và
phần kỹ thuật tưới, chăm sóc, thoát nước mưa và nước tưới cây
theo quy trình tính toán tự động để không ảnh hưởng đến khác
không gian khác cũng như chi phí chăm sóc cây sau này.
Nếu 2 tầng lánh nạn cùng cao độ kết hợp với skygarden thì
khoảng cách cần tính toán để tránh hiệu ứng gió quẩn hoặc che
mất gió chủ đạo của tòa nhà bên cạnh (Hình 6).
Việc linh hoạt kết hợp sky gardens với mái xanh và cầu nối sky
bridges tạo ra không gian lánh nạn xanh và an toàn lý tưởng cho
các tòa nhà. Chủ đầu tư có thể giảm được một tầng lánh nạn
theo quy định về chiều cao nhà vẫn đảm bảo tuân thủ QCVN 062020.
Đề xuất giải pháp không gian lánh nạn trong nhà siêu cao
tầng ngoài việc đảm bảo các nguyên tắc thiết kế, tiêu chí đánh
giá không gian lánh nạn tùy thuộc chức năng, vị trí, còn linh hoạt
áp dụng cho từng trường hợp khác nhau: theo cấu trúc mặt
bằng, theo hình thái kiến trúc và mặt dựng nhà siêu cao tầng.
Cấu trúc mặt bằng các nhà siêu cao tầng, nhà tháp thường là các
dạng chữ nhật, hình vuông, hình tròn và các dạng triển khai của
các hình cơ bản đó, dạng nhà: dạng tấm, nhà 2 cánh, 3 cánh hình
chữ L, chữ U, chữ T (Hình 7). Tùy từng cấu trúc mà tổ chức không
gian lánh nạn là 1 gian, nửa tầng hoặc cả tầng, hoặc kết hợp
không gian lánh nạn cùng các chức năng tiện ích.
Nhà siêu cao tầng rất ít đơn chức năng mà thường là khu
phức hợp và có khối đế lớn để chứa các dịch vụ công cộng, khu
để xe, khu vui chơi tập gym, bể bơi, sân vườn cây xanh… Vì nhà
cao tầng có độ cao lớn nên tiết diện dạng tấm, dạng cánh cần
nghiên cứu để giảm áp lực gió lên bề mặt tòa nhà bằng những
khoảng sky gardens, nối nhiều đơn nguyên bằng các cầu nối (sky
bridges).

Nhà dạng tấm

Nhà tháp đôi có Skybridge

Nhà tháp đôi chung đế

Nhà tháp đôi có Skybridge

Nhà đa tháp chung đế

Nhà tháp đôi có Skybridge

Nhà tổ hợp đa chức năng
chung đế
GHI CHÚ

Nhà tổ hợp đa chức năng có
Skybridges

Hình 7- Đề xuất các dạng cấu trúc mặt bằng nhà cao tầng có không gian lánh nạn
2.2. Không gian lánh nạn mái kết hợp Green Roof
Mái nhà được coi là một trong những lối thoát cho con người,
hướng tiếp cận của lực lượng cứu nạn cứu hộ khi sử dụng máy
bay trực thăng cứu nạn. Nhà siêu cao tầng thường có độ cao từ
40 tầng trở lên vượt xa tầm với của phương tiện cứu hỏa (thang
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nâng ở Việt Nam hiện chỉ đạt tới 56m). Với độ cao của nhà siêu
cao tầng thì tầng mái được coi như tầng lánh nạn. Việc không
gian lánh nạn kết hợp với vườn trên mái (green roof) [5] đã tiết
kiệm cho chủ đầu tư 1 tầng lánh nạn (Hình 8).
Giải pháp này mang lại lợi ích rất lớn cho chủ đầu tư và cư
dân trong tòa nhà. Đối với cư dân, họ có một vườn sinh hoạt
cộng đồng trên mái, còn chủ đầu tư có thể bớt đi 1 tầng lánh nạn
trong tổng mức đầu tư, hoặc sẽ thêm được một chức năng thu
hút và làm điểm nhấn cho tòa nhà. Mái nhà siêu cao tầng thường
là nơi chứa hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà (HVAC),
hoặc đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Chính hệ thống này
rất nhiều khả năng mất an toàn cháy nổ. Nên đề xuất các giải
pháp để bố trí kết hợp với hệ thống kỹ thuật của tòa nhà. Vườn
trên mái cũng được nghiên cứu đề xuất các loại thực vật giữ
nước, thực vật sinh trưởng tốt trong môi trường nắng gió và
nhiệt độ cao. Hệ thống thu nước mưa để bổ sung cho lượng nước
tưới cây, tiểu cảnh và làm mát mái nhà khi cần thiết. Hệ thống
thu nhận nước mưa qua bể lắng lọc xử lý cũng góp phần vào tiết
kiệm tài nguyên nước trong tương lai.
Không gian lánh nạn kết hợp green roof được kết nối với
tuyến thang bộ, lõi kỹ thuật và thang máy cứu hỏa như tất cả các
không gian lánh nạn khác. Kịch bản thoát người ở nhóm tầng
trên thay vì đi thang bộ hoặc thang máy xuống phía dưới thì
được quy định thêm hướng đi lên trên.
Có thể tạo hiệu quả cho mặt đứng tòa siêu cao tầng thay vì
một mái có thể chia mái thành bậc thang cách 5, 10 tầng để tăng
thêm nhiều diện tích green roof và tạo thẩm mỹ mặt dựng cho
công trình hòa nhập cảnh quan thiên nhiên hơn. Các mái nhà
xanh (green roof) sẽ cho cảm giác xanh cả về thị giác cho người
dân ngoài tòa nhà chiêm ngưỡng với xu hướng nổi trội trên Thế
giới là xanh hóa theo chiều thẳng đứng (Hình 9).
Với nhà siêu cao tầng có diện tích lớn, lại ở độ cao chọc trời,
thì tầng mái có thể trở thành một quảng trường công cộng có tầm
nhìn bao quát toàn thành phố (Hình 10).

Hình 9- Green roof giật cấp bậc thang
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Hình 8- Không gian lánh nạn kết hợp green roof

Hình 10- Bố trí green roof và không gian công cộng (Tokyo, Nhật Bản)

Hình 11- Dự án “Sky Forest Ecopark”

Hình 12- Mặt bằng tầng 21 dự án “Sky Forest Ecopark”
3. THÍ DỤ VỀ KHÔNG GIAN LÁNH NẠN XANH TRONG KIẾN
TRÚC NHÀ CAO TẦNG Ở VIỆT NAM
Một trong những dự án Nhà siêu cao tầng ở Việt Nam là dự án “Sky
Forest Ecopark” [3] trong khu đô thị Ecopark, bao gồm 03 khối tháp:
Tháp SF01 có tầng cao là 31 và SF02 có tầng cao là 38 tầng, tháp SF03
cao 41 tầng; khối đế cao 02 tầng dịch vụ thương mại shop- house. Dự
án này với tiêu chí “Vẽ thiên nhiên lên bầu trời” được xem là dự án có quy
mô vườn thượng uyển lớn nhất Đông Nam Á. Tại đây, Ecopark nâng
thiên nhiên lên một tầm cao mới, với 8 công viên có quy mô 10.000 m2
giữa mây trời, cùng gần 1000 sky gardens giữa tầng không.
Việc thiết kế không gian lánh nạn cho dự án tuân thủ theo QCVN
06.2021 với định mức 0.3m2/người. Một nửa tổng số người của tất
cả các tầng phía dưới tính từ tầng có gian lánh nạn đến tầng có gian
lánh nạn tiếp theo. Việc tính toán số người cho không gian lánh nạn
được xác định theo tiêu chí một nửa tổng số người của tất cả các
tầng phía dưới đối với tầng có gian lánh nạn dưới cùng. Số người
của tầng có không gian lánh nạn tại tầng 21 và 41 là khoảng 1200
người. Trên hình 12 trình bày mặt bằng tầng 21 với không gian lánh
nạn có diện tích 630,7 m2, vượt hơn 1,4 lần so với diện tích yêu cầu
theo QCVN 06.2021. Giải pháp kiến trúc về không gian lánh nạn
được bố trí hài hòa với sky gardens, tạo ra cho dự án trở thành một
biểu tượng của kiến trúc xanh tại Việt Nam.

nạn, nơi đây còn có thể kết hợp các chức năng khác như không gian
xanh, dịch vụ công cộng giải trí, sức khỏe… Đó là điểm đến quen thuộc
cho cư dân tòa nhà. Vì vậy lựa chọn giải pháp thiết kế phải đảm bảo về
thẩm mỹ, kết cấu vật liệu, quy hoạch hạ tầng, cây xanh cảnh quan đô
thị. Các đề xuất mô hình không gian lánh nạn xanh trong bài báo này
nhằm hướng tới các giải pháp tống thể cho tòa nhà cao tầng An toàn Xanh trong thiết kế nhà cao tầng ở Việt Nam.
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4. KẾT LUẬN
Không gian lánh nạn trong nhà cao tầng và siêu cao tầng có thể
xem như một không gian đa chức năng. Ngoài chức năng chính là̀ lánh
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TÓM TẮT
Tiếp cận và giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho
các dự án phát triển cơ sở hạ tầng mang lại rất nhiều cơ hội để
bứt phá cho Việt Nam và các nước đang phát triển. Tuy nhiên, việc
thực hiện dự án ODA cũng mang lại rất nhiều rủi ro cho đất nước
khi số liệu thống kê chỉ ra phần lớn các dự án này đều thất bại
trong việc cam kết - quy mô, chất lượng, hay là tiến độ thực hiện.
Các nghiên cứu đã đề xuất rằng quản lý các yếu tố phức tạp đóng
góp một phần cốt yếu để các dự án sử dụng nguồn vốn ODA đạt
được thành công. Tại Việt Nam, có rất ít nghiên cứu được công bố
tập trung vào phân tích các yếu tố phức tạp của dự án, đặc biệt là
dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng nguồn vốn ODA. Do đó,
nghiên cứu này sẽ tập trung vào giải quyết 2 vấn đề cơ bản của
quản lý sự phức tạp đó là nhận diện các yếu tố phức tạp của các
dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam
và mô hình hóa sự tương tác các yếu tố phức tạp này bằng phương
pháp Fuzzy DEMATEL. Nghiên cứu này giúp cho các nhà quản lý, nhà
nghiên cứu nhận diện được các yếu tố phức tạp và mối quan hệ
của chúng trong dự án để đưa ra các phương pháp quản lý phù
hợp, nhằm nâng cao khả năng thành công của dự án.
Từ khóa: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; Fuzzy DEMATEL; hỗ trợ
phát triển chính thức (ODA), Việt Nam; sự phức tạp.

ABSTRACT
Official development assistance (ODA) for infrastructure
development projects plays a vital role in the development of
Vietnam and other developing countries. However, numerous
uncertainty, risks, and failures are recognized regarding the
implementation of these projects such as the increase in total
cost and time, and low construction quality. Previous studies
suggested that complexity management is the key to the success
of projects with ODA funds. In Vietnam, there is a few numbers of
research that focus on complexity management, especially ODAfunded infrastructure construction projects. As a result, this
study will concentrate on researching two fundamental objectives
of complexity management, which are identifying complexity
factors and mapping the interrelationship among these complexity
factors regarding infrastructure projects with ODA funds by using
the fuzzy DEMATEL technique. This study will help researchers and
project managers to identify complexity factors and propose
suitable complexity management strategies to achieve project
success.
Keywords: Infrastructure projects; Fuzzy DEMATEL’ Official
Development Assistance (ODA); Vietnam; complexity

1. GIỚI THIỆU
Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế
hàng đầu khu vực châu Á và Thế giới. Theo số liệu thống kê của Ngân
hàng thế giới (WB), GDP đầu người tại Việt Nam đã tăng 2,7 lần trong
giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2020, đạt giá trị gần 2.800 USD [1]. Sự
tăng trưởng vượt bậc này có sự đóng góp quan trọng của các dự án
xây dựng cơ sở hạ tầng như bệnh viện, trường học, nhà cao tầng,
đường, cầu,… Phát triển và triển khai các dự án này trong bối cảnh
thiếu hụt về nguồn vốn được giải quyết phần nào dựa vào sự đóng

góp của vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA). ODA là viện trợ
không hoàn lại hoặc hoàn lại hoặc tín dụng ưu đãi (cho vay lãi suất
thấp) cho Việt Nam của các chính phủ, cơ quan thuộc Liên hợp quốc,
tổ chức phi chính phủ, tổ chức tài chính quốc tế.
Việt Nam được đánh giá là nước dẫn đầu về tiếp nhận nguồn vốn
ODA trong khu vực và Thế giới. Tiếp cận và giải ngân vốn ODA cho các
dự án phát triển cơ sở hạ tầng mang lại rất nhiều cơ hội để bứt phá cho
Việt Nam và các nước đang phát triển khác. Tuy nhiên, việc thực hiện dự
án ODA cũng mang lại rất nhiều rủi ro cho đất nước khi số liệu thống kê
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chỉ ra phần lớn các dự án này đều thất bại trong việc cam kết quy mô,
chất lượng, hay là tiến độ thực hiện [2]. Thực tiễn cho thấy rất nhiều dự
án sử dụng nguồn vốn này (ví dụ: Dự án xây dựng tuyến đường sắt Cát
Linh - Hà Đông, Tuyến Nhổn - ga Hà Nội, Tuyến Nam Thăng Long - Trần
Hưng Đạo, Tuyến Bến Thành - Tham Lương, Tuyến Bến Thành - Suối
Tiên) không thỏa mãn các tiêu chí đặt ra ban đầu. Rất nhiều dự án bị
chậm tiến độ, vượt kinh phí và thay đổi quy mô. Từ đó, nhiều nghiên cứu
đã được thực hiện để nâng cao khả năng thành công của các dự án này.
Trong đó, các nghiên cứu đã đề xuất rằng quản lý các yếu tố phức tạp
(complexity) đóng góp một phần cốt yếu để các dự án sử dụng nguồn
vốn ODA đạt được thành công [2].
Do đó, việc nghiên cứu các yếu tố phức tạp của dự án xây dựng cơ
sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam là cần thiết. Nghiên cứu
sẽ là căn cứ để các nhà quản lý, ban quản lý dự án, các nhà thầu xây
dựng nhận diện các yếu tố phức tạp ảnh hưởng đến dự án. Từ đó, tăng
cường công tác quản lý và giảm thiểu sự phức tạp của các yếu tố này và
hỗ trợ nâng cao khả năng thành công của dự án.
2. TỔNG QUAN
Sự phức tạp là một yếu tố cơ bản của dự án. Sự phức tạp của dự án
có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến những cách
định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một
định nghĩa được công nhận rộng rãi đó là “cấp độ tác động của các
thành phần của dự án có ảnh hưởng đến nhau khi nhìn nhận dự án
dưới những góc độ khác nhau” [3]. Lúc này, một dự án được xem như
là một hệ thống (system) bao gồm rất nhiều sự tác động, ảnh hưởng
lẫn nhau của các hệ thống con (subsystems) [4]. Do đó, sự phức tạp
của dự án chính là sự phức tạp trong mối quan hệ qua lại của các hệ
thống con này.
Trong những năm gần đây, các dự án ngày càng chứa đựng nhiều
sự phức tạp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mỗi dự án đều chứa đựng
một mức độ phức tạp nhất định với nhiều hình thái và biểu hiện khác
nhau. Do đó, nghiên cứu về sự phức tạp của dự án nhận được quan tâm
lớn từ cộng đồng quản lý dự án trên thế giới. Hiện nay, Viện quản lý dự
án (PMI) - hiệp hội hàng đầu thế giới của các nhà quản lý dự án chuyên
nghiệp - đã đưa khái niệm sự phức tạp (Complexity) vào công tác quản
lý dự án trong Hướng dẫn về những kiến thức cốt lõi trong Quản lý dự
án (PMBOK) phiên bản mới nhất (PMBOK 7th edition).
Trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2018, Việt Nam đã tiếp cận
được 80 tỷ USD nguồn vốn ODA. Mặc dù khối lượng đầu tư này chỉ
chiếm khoảng 4% giá trị GDP toàn quốc, nó chiếm tỷ trọng khoảng 15%
tổng giá trị đầu tư quốc gia. Với khối lượng dòng vốn này, Việt Nam được
xếp hạng là một trong những nước dẫn đầu về tiếp nhận nguồn vốn
ODA trên toàn thế giới. Tại buổi làm việc ngày 25/7/2018, Phó Thủ tướng
Phạm Bình Minh đã đưa ra quan điểm “Kết quả trên thể hiện nỗ lực và sự
chủ động của Việt Nam trong việc tìm kiếm, tranh thủ nguồn lực bên
ngoài để phát triển đất nước” [5]. Tuy nhiên, nhiều dự án sử dụng vốn
ODA (ví dụ : dự án xây dựng tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Tuyến
Nhổn - ga Hà Nội, Tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, Tuyến Bến
Thành - Tham Lương, Tuyến Bến Thành - Suối Tiên) bị chậm tiến độ, vượt
dự toán kinh phí ban đầu, và có xuất hiện các vấn đề đáng quan tâm về
chất lượng trong quá trình thi công. Ngoài ra, rất nhiều dự án sử dụng
nguồn vốn ODA trong thời gian tới dự kiến sẽ được triển khai (ví dụ dự
án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai, hệ
thống giao thông đô thị tích hợp cho các dự án đường sắt đô thị).
Quy mô của các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng vốn ODA tại
Việt Nam thay đổi trong nhiều lần tại nhiều dự án. Một số ví dụ được liệt
kê như sau. Dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông
có tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt là 8.769,9 tỉ đồng (năm
2008). Bộ Giao thông Vận tải đã điều chỉnh tổng mức đầu tư là 18.001,5 tỉ
đồng (năm 2016) và 9.231 tỉ đồng (năm 2017). Dự án bắt đầu triển khai

từ tháng 11/2008, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2013 nhưng đến
đầu tháng 11/2022 dự án mới đưa vào khai thác, vận hành. Ngoài ra, dự
án xây dựng đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên có tổng mức
đầu tư ban đầu là 17.387 tỉ đồng (năm 2007), phê duyệt điều chỉnh là
43.757 tỉ đồng (năm 2019) và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể bàn
giao công trình để đưa vào khai thác. Sự thay đổi phạm vi và quy mô
công việc làm cho dự án trở nên rất phức tạp. Bởi sự thay đổi của một
yếu tố sẽ kéo theo sự thay đổi của hàng loạt yếu tố khác. Do đó, việc
nghiên cứu các yếu tố phức tạp của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sử
dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam là cần thiết để giúp nâng cao khả
năng thành công của dự án.
Tại Việt Nam, nghiên cứu về sự phức tạp đang trong thời kỳ sơ khai.
Có rất ít nghiên cứu được công bố tập trung vào phân tích các yếu tố
phức tạp của dự án, đặc biệt là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng
nguồn vốn ODA. Do đó, nghiên cứu này sẽ tập trung vào giải quyết 2
vấn đề cơ bản đó là: (1) nhận diện các yếu tố phức tạp của các dự án xây
dựng cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam và (2) mô hình
hóa sự tương tác các yếu tố phức tạp này.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện qua ba bước.
Bước thứ nhất, các yếu tố phức tạp của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
được xác định bằng cách thực hiện tổng quan các nghiên cứu đã được
thực hiện. Ở bước hai, các yếu tố này sẽ được đánh giá mức độ phù hợp
tại môi trường nghiên cứu là Việt Nam. Ngoài ra, các yếu tố phức tạp đặc
thù (nếu có) tại Việt Nam cũng sẽ được khám phá thông qua phỏng vấn
cùng với các kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm trong công tác quản lý các
dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng nguồn vốn ODA. Tại bước thứ
ba, mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố phức tạp được mô hình hóa
bằng phương pháp Fuzzy DEMATEL. Hình 1. minh họa cho quy trình
nghiên cứu được áp dụng cho nghiên cứu này.

Hình 1- Quy trình nghiên cứu
3.2. Phương pháp Fuzzy DEMATEL
Phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa lựa chọn Decision Making Trial
and Evaluation Laboratory (DEMATEL) được phát triển bởi Trung tâm
nghiên cứu Geneva (Geneva Research Centre of the Battelle Memorial
Institute). Phương pháp DEMATEL được ứng dụng rộng rãi trong nhiều
lĩnh vực khác nhau (quản trị nguồn nhân lực, quản lý ngành du lịch, dịch
vụ, lữ hành, y tế, …) để phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ
thống. Mô hình được phân tích giúp cho nhà quản lý biết mối quan hệ
nhân quả giữa các yếu tố tác động (cause) và các yếu tố chịu tác động
(effect) [6].
Một trong những điểm mạnh của phương pháp DEMATEL là việc
không yêu cầu quá nhiều dữ liệu. Hầu hết các nghiên cứu áp dụng
phương pháp này đều xây dựng mô hình dựa trên một mẫu nhỏ gồm
khoảng 10 - 20 người tham gia khảo sát. Như các nghiên cứu trước đã
phân tích, kết quả khảo sát chịu ảnh hưởng lớn từ người tham gia khảo
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sát. Do đó, lựa chọn những người tham gia có đầy đủ kinh nghiệm và bỏ
thời gian vào tham gia là rất quan trọng. Tuy nhiên, điều này dẫn đến
việc có ít người có thể đáp ứng được yêu cầu. Bởi vậy, DEMATEL là một
phương pháp tối ưu khi mà nó không yêu cầu quá nhiều người tham gia
khảo sát mà xem trọng chất lượng của các câu trả lời nhận được.
Các nghiên cứu đã phân tích điểm yếu của các phương pháp ra
quyết định đa tiêu chí (MCDM) truyền thống là việc không xử lý được sự
không chắc chắn trong câu trả lời của người tham gia phỏng vấn. Ví dụ
có những câu hỏi người trả lời không chắc chắn về lựa chọn giữa “hài
lòng” và “rất hài lòng”. Do đó, kết quả phân tích có thể sẽ bị sai lệch ở
một mức độ nào đó. Bởi lẽ đó, các nghiên cứu gần đây đã hạn chế sự sai
lệch này bằng cách áp dụng tích hợp các phương pháp ra quyết định đa
tiêu chí trong môi trường mờ (fuzzy). Trong nghiên cứu này, các số mờ
(fuzzy numbers) được sử dụng tuân thủ theo quy tắc số mờ tam giác
(triangular fuzzy numbers), trong đó hàm thành viên (membership
fuction) được xác định như sau:
Bảng 1. Thang đo ngôn ngữ mờ
Khái niệm mờ
Điểm số tác động
Số mờ tam giác
Không tác động
0
(0, 0, 0.25)
Tác động không thấp
1
(0, 0.25, 0.50)
Tác động trung bình
2
(0.25, 0.50, 0.75)
Tác động cao
3
(0.50, 0.75, 1.00)
Tác động rất ít
4
(0.75, 1.00, 1.00)
Quy trình tính toán theo phương pháp fuzzy DEMATEL áp dụng
theo các nghiên cứu trong quá khứ [7], bao gồm 4 bước như sau:
Bước 1: Thiết lập ma trận trung bình quan hệ trực tiếp mờ
Bước 2: Xây dựng ma trận quan hệ ảnh hưởng ban đầu mờ
Bước 3: Thiết lập ma trận quan hệ ảnh hưởng tổng mờ
Bước 4: Thiết lập một giá trị ngưỡng và trình bày các mối quan hệ
nguyên nhân - kết quả
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Tổng quan các yếu tố phức tạp
Bằng cách nghiên cứu các nghiên cứu có ảnh hưởng lớn (thông qua
hệ số trích dẫn của bài báo và uy tín của tạp chí), 21 yếu tố phức tạp của
các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng được xác định. Bảng 2 liệt kê các yếu tố
này.
Bảng 2. Các yếu tố phức tạp
TT
Tên yếu tố
1
Phạm vi và quy mô không chắc chắn
2
Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư
3
Địa điểm dự án
4
Công nghệ cao áp dụng cho dự án
5
Tác động chính trị
6
Khác biệt về văn hóa làm việc giữa các bên tham gia dự án
7
Sự biến động về tỷ giá
8
Quy trình thực hiện công việc phức tạp
9
Số lượng các bên tham gia dự án nhiều
10 Giao tiếp trao đổi thông tin giữa các bên tham gia dự án
11 Năng lực của các đơn vị tư vấn
12 Thời gian thực hiện dự án kéo dài
13 Số lượng mục tiêu của dự án lớn
14 Sự xung đột giữa các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng
15 Rủi ro của tổ chức
16 Sự tin tưởng trong nội bộ Ban quả lý dự án
17 Sự không chắc chắn của các yếu tố kỹ thuật
18 Sự giới hạn về nguồn lực của dự án
19 Sự sẵn sàng của hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ thực hiện dự án
20 Các điều khoản hợp đồng
21 Thông tin đa chiều với khối lượng lớn
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4.2. Các yếu tố phức tạp của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt
Nam
Kết quả nghiên cứu được tổng quan thực hiện tại nhiều địa điểm
khác nhau trên Thế giới. Việt Nam có những đặc trưng riêng biệt về địa
lý, khí hậu, con người, văn hóa, và phương pháp làm việc, quản lý. Do đó,
việc kiểm tra mức độ phù hợp của những yếu tố đã được xác định tại các
nghiên cứu trong quá khứ tại môi trường Việt Nam là cần thiết. Những
yếu tố không phù hợp trong môi trường Việt Nam, hoặc có mức độ
quan trọng thấp, hoặc không phù hợp sẽ được xóa bỏ. Những yếu tố chỉ
có trong môi trường Việt Nam (nếu có) sẽ được nhận diện và phân tích.
Nghiên cứu thực hiện liên hệ và nhận được sự đồng ý phỏng vấn
của 5 kỹ sư có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý các dự án xây
dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng nguồn vốn ODA. Các kỹ sư được hỏi về
từng yếu tố được nhận diện tại mục 4.1. Quá trình thảo luận cho thấy
mức độ phù hợp của từng yếu tố trong môi trường nghiên cứu. Sau quá
trình phỏng vấn, 12 yếu tố phù hợp và có mức độ quan trọng nhất được
nhận diện và phân chia gồm 3 nhóm là Sự phức tạp về kỹ thuật, Sự phức
tạp về tổ chức, và Sự phức tạp về môi trường. Bảng 3 thể hiện các yếu tố
được nhận diện này.
4.3. Mô hình hóa sự tương tác của các yếu tố phức tạp của dự án
xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam
22 kỹ sư có kinh nghiệm làm việc trong các dự án xây dựng cơ sở hạ
tầng tại Việt Nam được mời tham gia phỏng vấn để đánh giá mối quan
hệ nhân quả của các yếu tố phức tạp. Trong bảng câu hỏi, các so sánh
cặp được xây dựng bởi thang đo Likert 5 điểm. Giá trị 0, 1, 2, 3, 4, 5 mang
ý nghĩa lần lượt là không tác động, tác động thấp, tác động trung bình,
tác động cao, và tác động rất cao. Dựa theo 4 bước phân tích đã trình
bày tại Chương 3, kết quả phân tích được trình bày tại Bảng 4 dưới đây.
Lưu ý rằng, giá trị ngưỡng được xác định là 0.18 và các mối quan hệ
nguyên nhân - kết quả được trình bày dựa trên giá trị ngưỡng giới hạn
này. Tổng cộng có 13 giá trị lớn hơn hoặc bằng 0.18 được xác định là
quan trọng và được gạch chân tại Bảng 4
Bảng 3. Các yếu tố phức tạp tại Việt Nam
Sự phức tạp về kỹ thuật
C11
Phạm vi và quy mô không chắc chắn
C12
Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư
C13
Năng lực của đơn vị tư vấn
C14
Công nghệ cao áp dụng cho dự án
Sự phức tạp về kỹ thuật
C21
Thời gian thực hiện dự án kéo dài
C22
Khác biệt về văn hóa làm việc giữa các bên tham gia dự án
C23
Giao tiếp trao đổi thông tin giữa các bên tham gia dự án
Sự phức tạp về môi trường C31
Quy trình thực hiện quy trình phức tạp
C32
Số lượng các bên tham gia dự án nhiều
C33
Tác động chính trị
C34
Sự biến động về tỷ giá
C35
Địa điểm dự án
Bảng 4. Ma trận quan hệ tổng ảnh hưởng chính xác

Căn cứ trên kết quả tính toán thể hiện tại Bảng 4, mối quan hệ giữa
các yếu tố phức tạp được mô tả tại Bản đồ phức tạp ở Hình 2. Tại bản đồ
này, mũi tên nét đậm biểu thị tác động của những yếu tố có độ mạnh
hơn giá trị 0.2 (Bảng 4). Mũi tên nét nhạt biểu thị tác động của những
yếu tố còn lại. Ví dụ: Yếu tố “Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư”
(C12) có giá trị ảnh hưởng đến yếu tố “Phạm vi và quy mô không chắc
chắn” (C11) là 0.21 (Bảng 4). Do đó, tại Hình 2, mũi tên nét đậm xuất phát
từ C12 đến C11 được biểu thị. Tương tự, các yếu tố có ảnh hưởng lớn với
nhau (Bảng 4) được biểu diễn lên Hình 2.
Ngoài ra, phương pháp fuzzy DEMATEL còn cho phép nhà nghiên
cứu phân tích mối quan hệ nhân quả (cause - effect relations) giữa các
yếu tố. Bằng cách xem xét tổng các các giá trị tác động của các hệ thống
con với nhau, fuzzy DEMATEL cho phép lượng hóa giá trị tác động ròng
và giá trị chịu tác động ròng của từng yếu tố. Từ đó, giúp nhà nghiên cứu
đưa ra kết luận đâu là giá trị tạo ra tác động (cause) và đâu là yếu tố chịu
tác động (effect) trong danh sách các yếu tố phức tạp.
Dựa vào kết quả phân tích này, các nhà quản lý và nhà nghiên cứu
có thể đưa ra các phương pháp quản lý phù hợp trong từng thời đoạn
của dự án. Ví dụ, trong giai đoạn chuẩn bị dự án, cần chú trọng vào quản
lý các yếu tố tạo tác động. Còn trong quá trình triển khai, khi mà các yếu
tố tạo tác động đã gây ra sự phức tạp cho dự án và không thể quản lý
được nữa, thì lúc này cần thiết tập trung vào giảm thiểu sự phức tạp của
các yếu tố chịu tác động (effect). Bảng 5 thể hiện kết quả tính toán mối
quan hệ nhân quả của nghiên cứu này.

Hình 2- Bản đồ sự phức tạp của dự án
Bảng 5. Mối quan hệ nhân quả của các yếu tố phức tạp

Kết quả phân tích tại Bảng 5 được sử dụng để thể hiện sơ đồ nhân
quả của các yếu tố phức tạp tại Hình 3. Tại hình 3, các yếu tố có tác động
ròng được thể hiện ở phía trên trục hoành (D+R). Các yếu tố chịu tác
động ròng được thể hiện ở phía dưới trục hoành. Nhìn vào Hình 2, ta
thấy “Địa điểm dự án” (C35) là yếu tố có tác động ròng lớn nhất. Địa
điểm thực hiện dự án là yếu tố quan trọng nhất tạo ra những đặc điểm
riêng biệt của dự án (ví dụ khối lượng công tác bồi thường, giải phóng

mặt bằng, hay sự phức tạp trong công tác thiết kế, thi công,..). Ngoài ra,
yếu tố “Giao tiếp trao đổi thông tin giữa các bên tham gia dự án” (C23) là
yếu tố chịu tác động ròng lớn nhất. Dự án sử dụng nguồn vốn ODA có
sự tham gia của rất nhiều cơ quản quản lý nhà nước, các đơn vị tư vấn thi
công trong nước, các đối tác tài trợ vốn hoặc nhà thầu nước ngoài, cũng
như các người dân chịu tác động từ dự án. Do đó, để các bên thấu hiểu
phương pháp làm việc và nhu cầu của nhau là rất khó do những bất
đồng về ngôn ngữ, quy trình làm việc, và sự hiểu biết.

Hình 3- Sơ đồ nhân quả của các yếu tố phức tạp
5. KẾT LUẬN
Sự phức tạp là một đặc trưng của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có
sử dụng nguồn vốn ODA. Mặc dù các dự án xây dựng này tại Việt Nam
được đánh giá là khá thành công so với các nước phát triển khác, rất
nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sự thành công của dự án vẫn được nhận
diện và cần được nghiên cứu. Trong phạm vi nghiên cứu này, 12 yếu tố
phức tạp có mức ảnh hưởng lớn nhất đến quản lý dự án xây dựng cơ sở
hạ tầng có sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam được nhận diện. Thông
qua dữ liệu thu thập được từ bảng câu hỏi khảo sát và phân tích bằng
phương pháp fuzzy DEMATEL, mối quan hệ đa chiều giữa các yếu tố này
được nhận diện và trình bày cụ thể qua Bản đồ sự phức tạp của dự án
(Hình 2). Ngoài ra, mối quan hệ nhân quả (cause-effect) cũng được xác
định và thể hiện qua sơ đồ nhân quả của các yếu tố phức tạp (Hình 3).
Nghiên cứu này đóng vai trò như nền tảng cho việc phân tích sự phức
tạp của dự án xây dựng. Dựa vào kết quả phân tích cũng như phương
pháp nghiên cứu được trình bày tại bài báo này, các nhà quản lý và nhà
nghiên cứu có thể đề xuất các phương pháp quản lý sự phức tạp phù
hợp trong từng thời đoạn của dự án.
Lời cảm ơn: Cảm ơn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM đã
tạo điều kiện để tác giả đăng tải công trình nghiên cứu.
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TÓM TẮT:
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có đất nền thường là các lớp
trầm tích mềm yếu, có độ ẩm cao, có hàm lượng hữu cơ lớn. Đất
yếu được hiểu là các loại đất có sức chống cắt nhỏ và tính biến
dạng (ép lún) lớn, do vậy công trình xây dựng trên đất yếu, nếu
không có các biện pháp xử lý thích hợp thường dễ bị mất ổn định
toàn khối hoặc lún nhiều, lún kéo dài ảnh hưởng đến công trình bên
trên và các công trình lân cận. Xử lý nền đất yếu nhằm mục đích
làm tăng sức chịu tải của nền đất, cải thiện một số tính chất cơ lý
của nền đất yếu như: Giảm hệ số rỗng, giảm tính nén lún, tăng độ
chặt, tăng trị số modun biến dạng, tăng cường độ chống cắt của
đất,...Bài báo này các tác giả trình bày một số công nghệ xử lý nền
đất yếu khu vực ĐBSCL, kết quả nghiên cứu góp phần làm phong
phú thêm nguồn tài liệu tham khảo cho các đơn vị liên quan.
Từ khoá: Nền đất yếu; ĐBSCL; đặt tính cơ học; đất trầm tích; mô
đun biến dạng,…

ABSTRACT:
The Mekong Delta with the soft ground and soft sedimentary layers
with high humidity, high organic content. Soft ground are understood
as soils with small shear strength and large deformation, so
construction works placed on soft ground often lose stability, much
subsidence, affecting the works above and neighboring works if no
measures are taken. Soft ground treatment aims to increase the
bearing capacity of the ground, improve some mechanical properties
of the soft ground such as: Reducing porosity coefficient, reducing
compaction, increasing compaction, increasing deformation modulus,
increasing soil shear strength,... In this paper, the authors present
some technologies to treat soft ground in the Mekong Delta, the
research results contribute to enriching reference sources for
relevant units.
Keywords: Soft ground; Mekong Delta; mechanical properties;
sedimentary layers; deformation modulus,...

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Địa chất xây dựng ĐBSCL thường là á sét, sét trạng thái dẻo cứng,
dẻo mềm, dẻo chảy phân bố từ mặt đất tự nhiên xuống độ sâu khoảng
5- 15 m, thậm chí đến 35-40m tùy từng vùng, góc ma sát trong của lớp
này thay đổi trong biên độ từ 20-100, lực dính từ 0,025 đến 0,06 kG/cm2.
Do đó khi xây dựng công trinh trên nền đất này thường gặp sự cố lún.
Trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều công trình xây dựng gặp sự cố
do lún gây ra làm tốn kém và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Một trong những nguyên nhân sụt lún công trình trong vùng đất yếu
này là do giải pháp xử lý nền không phù hợp, không kiểm soát được quá
trình lún của đất nền theo thời gian. Việc xử lý khi xây dựng công trình
trên nền đất yếu phụ thuộc vào điều kiện như: đặc điểm công trình, đặc
điểm của nền đất,... Với từng điều kiện cụ thể mà người thiết kế sẽ tính
toán lựa chọn đưa ra các biện pháp xử lý nền đất yếu một cách hợp lý.
Do đó, trong bài báo này, các tác giả trình bày một số công nghệ xử lý
nền đất yếu khu vực ĐBSCL là rất cần thiết.

Nền đất yếu là nền đất không đủ sức chịu tải, không đủ độ bền và
biến dạng nhiều, do vậy không thể làm nền thiên nhiên cho công
trình xây dựng. Khi xây dựng công trình tại khu vực ĐBSCL có đất nền
thường là đất mềm yếu, tùy thuộc vào mặt cắt địa chất, chỉ tiêu cơ lý,
đặc điểm cấu tạo của công trình mà ta sử dụng phương pháp xử lý cho
phù hợp nhằm tăng sức chịu tải của nền đất, đảm bảo công trình xây
dựng trên đó giữ được ổn định lâu dài, hạn chế đến mức thấp nhất các
sự cố, hư hỏng khi xây dựng công trình trên nền đất yếu.
Kết quả thí nghiệm của rất nhiều mẫu đất thuộc các tỉnh khu
vực ĐBSCL cho các đặc trưng về biến dạng, lịch sử chịu tải, khả
năng thoát nước cũng như đặc trưng sức kháng cắt của đất cho
thấy đặc điểm của nền đất yếu thường là đất sét có lẫn nhiều hữu
cơ; sức chịu tải bé (0,5-1kg/cm2); đất có tính nén lún lớn
(a>0,1cm2/kg); hệ số rỗng e lớn (e>1,0); độ sệt lớn (B>1); mô đun
biến dạng bé (E<50kg/cm2); khả năng chống cắt (C) bé, khả năng
thấm nước bé; hàm lượng nước trong đất cao, độ bão hòa nước
G>0,8, dung trọng bé. [1]
Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công cũng như trong
giai đoạn khai thác, sử dụng cần đề ra những biện pháp xử lý nền

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
2.1. Tổng quan về nền đất yếu
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đất yếu thích hợp với từng điều kiện cụ thể cho khu vực đó. Chúng
ta đã và đang có những biện pháp xử lý nền đất yếu như: Phương
pháp xử lý nền bằng đệm cát, phương pháp gia tải trước, phương
pháp xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm, phương pháp gia cường
nền đất yếu bằng cọc bê tông cốt thép tiết diện nhỏ, phương pháp
Cọc tre và cừ tràm, phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc cát,
Phương pháp xử lý nền bằng cọc vôi và cọc xi măng đất, Gia cố
nền đất yếu bằng phương pháp hút chân không …
2.2. Một số biện pháp xử lý nền đất yếu
2.2.1. Phương pháp xử lý nền bằng đệm cát
Phương pháp xử lý nền bằng đệm cát là phương pháp thay lớp
đất yếu trên bề mặt bằng cát làm tăng tốc độ cố kết của nền công
trình, từ đó tăng khả năng chịu tải của đất nền.
Phương pháp thi công: Đào bỏ một phần hoặc toàn bộ lớp đất
yếu (trường hợp lớp đất yếu có chiều dày bé) và thay vào đó bằng
cát hạt trung, hạt thô, mỗi lớp cái rải khoảng 20cm sau đó sử dụng
đầm lăn hoặc đầm rung đầm chặt.

Hình 1- Nền công trình được thay bằng cát (Công trình Khu B Trường ĐHXD Miền Tây)
2.2.2. Phương pháp gia tải trước
Phương pháp gia tải trước là phương pháp làm cho nền đất cố
kết trước khi đặt công trình lên đó.
Phương pháp thi công có hai cách:
Cách 1: Tạo áp lực cho nền bằng cách chất lên nền 1 tải trọng
lớn, tải đó có thể là đất, cát, khối bê tông, thép...
Cách 2: Tạo điều kiện cho nước bên dưới đất nền thoát ra ngoài
dễ dàng, có thể dùng bấc thấm, giếng cát, giếng bơm nước.
Hai cách này có thể thi công độc lập từng cách, tuy nhiên khi
kết hợp hai phương pháp này cùng lúc thì tốc độ cố kết nền đất sẽ
nhanh hơn, rút ngắn thời gian chờ hơn.

Hình 2- Phương pháp gia tải trước (kết hợp gia tải và thoát nước bên dưới đất nền)
2.2.3.Phương pháp xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm
Là phương pháp kỹ thuật thoát nước thẳng đứng bằng bấc
thấm kết hợp với gia tải trước. Khi chiều dày đất yếu rất lớn hoặc
khi độ thấm của đất rất nhỏ thì có thể bố trí đường thấm thẳng
đứng để tăng tốc độ cố kết. Phương pháp này thường dùng để xử

lý nền đường đắp trên nền đất yếu. Quy trình thi công bấc
thấm bao gồm 6 bước:
Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng;
Bước 2: Chuẩn bị vật tư và công nghệ thi công;
Bước 3: Định vị mặt bằng thi công: Định vị tất cả các điểm phải
cắm bấc thấm bằng máy đo đạc theo hàng dọc và hàng ngang
đúng với sơ đồ thiết kế.
Bước 4: Thi công cắm bấc thấm
- Đưa máy cắm bấc thấm vào đúng vị trí theo đúng hành trình
đã định trước. Xác định trục xuất phát trên trục tâm để tính chiều
dài bấc thấm được cắm vào đất kiểm tra độ thẳng đúng của bấc
thấm.
- Lắp bấc thấm vào trục tâm và điều khiển máy, chiều dài bấc
thấm được gấp lại tối thiểu 30cm và đưa đầu trục đến vị trí cắm
bấc thấm.
- Gắn đầu neo vào đầu dưới của bấc thấm và được ghi lại bằng
ghim thép. Các đầu neo có kích thước phù hợp với đầu bấc thấm
thông thường bằng thép có kích thước 85x150mm dày 0,5mm.
- Cắm trục tâm đã được gắn bấc thấm đến độ sâu thiết kế với
tốc độ đều trong phạm vi 0,2-0,6m/s. Sau khi cắm xong kéo trục
tâm lên lúc này đầu neo giữ bấc thấm ở lại trong đất. Khi trục tâm
đã được kéo lên hết, dùng kéo cắt đứt bấc thấm sao cho còn lại ít
nhất 20cm đầu bấc thấm nhô trên lớp cát và quá trình lập lại với vị
trí khác.

Hình 3- Phương pháp xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm
Bước 5: Kiểm tra kỹ thuật thi công;
- Bấc thấm phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng ghi trong mục
5.3 của [2];
- Mỗi lô hàng phải có chứng chỉ xuất xưởng và kiểm tra chất
lượng kèm theo. Khối lượng kiểm tra trung bình 10000 m thí
nghiệm một mẫu hoặc khi thay đổi lô hàng nhập;
- Phải ghi lại chiều dài mỗi cuộn bấc thấm và quan sát bằng
mắt thường xem bấc có bị gãy lõi không
- Khi di chuyển, máy không được đè lên những đầu bấc thấm
đã được thi công.
- Hành trình đi chuyển của máy là ít nhất.
- Trước khi thi công chính thức, đơn vị thi công phải tổ chức thi
công thí điểm trên một phạm vi đủ để máy di chuyển 2 - 3 lần khi
thực hiện các thao tác ấn bấc thấm.
- Việc thí điểm phải có sự chứng kiến của Tư vấn giám sát và
trong quá trình thí điểm phải có theo đõi, kiểm tra.
- Kiểm tra mỗi thao tác thi công và mức độ chính xác của việc
ấn bấc thấm (độ thẳng đứng, vị trí trên mặt bằng và độ sâu).
- Thi công thí điểm đạt yêu cầu thì mới được phép tiến hành thị
công đại trà
Bước 6: Nghiệm thu công trình theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
9355:2012 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước.
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2.2.4. Gia cường nền đất yếu bằng cọc bê tông cốt thép tiết
diện nhỏ
Hiện nay, khi thiết kế các công trình nhà dân dụng trên nền đất
yếu khu vực ĐBSCL, phương án gia cố nền móng bằng cọc bê tông
cốt thép đúc sẵn tiết diện nhỏ được sử dụng khá phổ biến. Cọc bê
tông cốt thép tiết diện nhỏ là một giải pháp tốt để xử lý nền đất
yếu vì mang lại hiệu quả kinh tế và kỹ thuật. Công nghệ cọc nhỏ
cho phép giảm chi phí vật liệu, thi công đơn giản, đồng thời truyền
tải trọng công trình xuống các lớp đất yếu hơn, giảm độ lún tổng
cộng và độ lún lệch của công trình.
Cọc tiết diện nhỏ được hiểu là các loại cọc có đường kính hoặc
cạnh từ 10 đến 25cm. Ở ĐBSCL hiện nay thường sử dụng cọc được
sản xuất đại trà tại nhà máy cấu kiện bê tông An Giang. Cọc nhỏ có
thể được thi công chủ yếu bằng công nghệ đóng, ép.

tre, tràm sẽ bị mục nát tạo ra chất hữu cơ trong đất phản tác dụng
làm nền đất yếu đi.
Ở ĐBSCL thường sử dụng cừ tràm để gia cường nền đất yếu
đối với những công trình chịu tải trọng không lớn. Theo kinh
nghiệm, thường 25 cừ tràm được đóng cho 1m2, đóng theo hình
trôn ốc. Phương pháp thi công cũng rất đơn giản, hiện nay đối với
công trình đường xá thuận tiện đơn vị thi công thường sử dụng
máy đào gầu nghịch để ép cừ tràm xuống cos thiết kế.

Hình 6- Đóng cừ tràm bằng máy đào gầu nghịch
Đối với công trình thi công ở nơi có đường xá chật hẹp, hiện
nay các đơn vị thi công thường dùng dàn đóng tự chế.

Hình 4- Cọc bê tông cốt thép tiết diện nhỏ
Phương pháp thi công:
Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng
Bước 2: Định vị tim cọc
Bước 3: Đưa máy ép (đóng) vào vị trí, ép cọc đến cos thiết kế, di
chuyển dàn ép (đóng) đến tim tiếp theo.
Bước 4: Kiểm tra và nghiệm thu.

Hình 5- Ép cọc bê tông cốt thép gia cố nền đất yếu tại Vĩnh Long [3]
2.2.5. Cọc tre và cừ tràm
Cọc tre, cừ tràm là một phương pháp gia cố nền đất yếu hay
dùng trong dân gian thường chỉ dùng dưới móng chịu tải trọng
không lớn trong công trình xây dựng. Đóng cọc tre, cừ tràm là để
nâng cao độ chặt của đất, giảm hệ số rỗng dẫn đến nâng cao sức
chịu tải của đất nền.
Chỉ được đóng cọc tre, cừ tràm trong đất ngập nước để tre,
tràm không bị mục nát, nếu đóng trong đất khô không nước cọc
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Hình 7- Đóng cừ tràm dàn tự chế
2.2.6. Phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc cát
Phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc cát là một trong
những phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cơ học. Cọc cát không
phải là một bộ phận của kết cấu móng, không tiếp nhận và truyền
tải trọng xuống nền đất như những loại cọc cứng khác, cọc cát chỉ
tiếp nhận một phần tải trọng truyền xuống nền đất, nhiệm vụ
chính của cọc cát là lèn chặt và thoát nước cho nền đất, làm tăng
sức chịu tải cho nền.
Qui trình thi công cọc cát:
1. Xác định vị trí: Đặt ống vách đúng vị trí thi công đã thiết kế
trước.
2. Đóng ống vách: Dùng búa rung đóng ống vách xuống lòng
đất. Vừa đóng vừa kiểm tra áp lực đóng và độ sâu đóng, kiểm tra
đồng hồ đo chiều sâu mũi cọc.
3. Đổ cát vào trong ống: Sau khi đóng ống vách xuống độ sâu
cần thiết, mở cửa xả phễu để cho cát vào ống. Để đẩy cát xuống
thông thường khí nén áp lực cao được thổi vào ống vách để đẩy
cát xuống một cách liên tục bảo đảm cọc không bị gãy, thiếu
đường kính và liên tục từ dưới lên trên. Đặt đồng hồ đo cát ở chế
độ làm việc.
4. Rút ống vách lên: tiến hành rút vách và thực hiện mở van xả
khí từ máy nén hoặc bơm nước vào ống. Khi rút ống cọc, cần thực
hiện song song với việc điều khiển búa rung để lượng cát sẽ nằm
lại trong lòng ống. Sau đó thực hiện đo chiều sâu của lớp cát, nếu

không đạt mức nhỏ hơn thiết kế quy định thì phải tiến hành đổ cát
thêm cho đến khi đáp ứng đủ.
Cọc cát thi công đơn giản, vật liệu rẻ tiền (cát) nên giá thành rẻ
hơn so với dùng các loại vật liệu khác. Cọc cát thường được dùng
để gia cố nền đất yếu có chiều dày > 3m.

Hình 8- Công nhân cho cát vào trong ống vách
2.2.7. Phương pháp xử lý nền bằng cọc vôi và cọc xi măng đất
Cọc vôi thường được dùng để xử lý, nén chặt các lớp đất yếu
như: Than bùn, bùn, sét và sét pha ở trạng thái dẻo nhão. Việc sử
dụng cọc vôi có những tác dụng sau:
- Sau khi cọc vôi được đầm chặt, đường kính cọc vôi sẽ tăng lên
20% làm cho đất xung quanh nén chặt lại.
- Khi vôi được tôi trong lỗ khoan thì nó toả ra một nhiệt lượng
lớn làm cho nước lỗ rỗng bốc hơi làm giảm độ ẩm và tăng nhanh
quá trình nén chặt.
- Sau khi xử lý bằng cọc vôi nền đất được cải thiện đáng kể: Độ
ẩm của đất giảm 5-8%; Lực dính tăng lên khoảng 1,5-3 lần.
Cọc xi măng - đất được nghiên cứu và phát triển đầu tiên tại
Thụy Điển và Nhật Bản từ những năm 1960, được xem là một trong
những công nghệ xử lý nền đem lại hiệu quả kinh kết lớn, và đặc
biệt phù hợp với điều kiện địa chất phổ biến trên lãnh thổ Việt
Nam, đặc biệt địa chất ĐBSCL. Công nghệ Cọc xi măng - đất có khả
năng xử lý sâu đến 50m, thích hợp với các loại đất yếu (từ cát thô
cho đến bùn yếu), thi công được trong điều kiện nền ngập sâu
trong nước hay điều kiện hiện trường chật hẹp.
Cọc xi măng đất bản chất là hỗn hợp giữa đất nguyên trạng
nơi gia cố và xi măng được phun xuống nền đất bởi thiết bị khoan
phun. Mũi khoan được khoan xuống làm tơi đất cho đến khi đạt độ
sâu lớp đất cần gia cố thì quay ngược lại và dịch chuyển lên. Trong
quá trình dịch chuyển lên, xi măng được bơm phun vào nền đất
(bằng áp lực khí nén đối với hỗn hợp khô hoặc bằng bơm vữa đối
với hỗn hợp dạng vữa ướt).

Hình 9- Thi công cọc xi măng đất
Ở Việt Nam hiện nay phổ biến hai công nghệ thi công cọc xi
măng đất là công nghệ trộn khô (Dry Jet Mixing) và công nghệ
trộn ướt (Wet Mixing hay Jet-grouting) – là công nghệ của Nhật

Bản. Mỗi công nghệ sẽ có thiết bị và dây chuyền thi công phù hợp
khác nhau.
Theo công nghệ trộn ướt có thể thi công theo 6 bước sau:
Bước 1: Đinh vị máy khoan vào đúng vị trí khoan cọc bằng máy
toàn đạc điện tử.
Bước 2: Bắt đầu khoan vào đất, quá trình mũi khoan sẽ đi
xuống đến độ sâu theo thiết kế.
Bước 3: Bắt đầu bơm vữa theo quy định và trộn đều trong khi
mũi khoan đang đi xuống, tốc độ mũi khoan đi xuống :
0,5m÷0,7m/phút.
Bước 4: Tiếp tục hành trình khoan đi xuống, bơm vữa và trộn
đều, đảm bảo lưu lượng vữa theo đúng thiết kế.
Bước 5: Khi đến độ sâu mũi cọc, dừng khoan và dừng bơm vữa
và tiền hành quay mũi ngược lại và rút cần khoan lên, quá trình rút
lên kết hợp trộn đều 1 lần và nén chặt vữa trong lòng cọc, nhờ cấu
tạo mũi khoan. Tốc độ rút cần khoan lên trung bình:
0,8m÷1,2m/phút.
Bước 6: Sau khi mũi khoan được rút lên khỏi miệng hố khoan,
01 cây cọc vữa được hoàn thành. Thực hiện công tác dọn dẹp phần
phôi vữa rơi vãi ở hố khoan, chuyển máy sang vị trị cọc mới.

Hình 10- Thi công cọc xi măng đất bằng công nghệ trộn ướt
Quy trình thi công theo công nghệ trộn khô có thể theo 5 bước
sau:
Bước 1: Đinh vị máy khoan vào đúng vị trí kho- an cọc bằng
máy toàn đạc điện tử.
Bước 2: Bắt đầu khoan, mũi khoan đi xuống độ sâu theo thiết
kế đồng thời phá tơi đất.
Bước 3: Bắt đầu phun xi măng và trộn đều vào đất trong khi
mũi khoan đang đi lên.
Bước 4: Hành trình khoan xoay bơm và trộn đều xi măng vào
đất lưu lượng đúng thiết kế.
Bước 5: Kết thúc thi công cọc xi măng đất theo đúng độ sâu
theo thiết kế.

Hình 11- Thi công cọc xi măng đất bằng công nghệ trộn khô
2.2.8. Gia cố nền đất yếu bằng phương pháp hút chân không
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Hình 13. Dây chuyền thi công tiêu biểu của phương pháp hút
trực tiếp

Hình 12. Dây chuyền thi công tiêu biểu của phương pháp cách khí bằng vải

Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng chân không là một
trong những phương pháp gia cố nền đất sét yếu, theo đó, áp
suất chân không được áp dụng lên một diện tích nền được bao
bởi các tấm (màng) vật liệu kín khí (airtight membrane), để
bơm thoát nước lỗ rỗng chứa trong nền làm cho đất cố kết
nhanh. Công nghệ này được thực hiện thông qua vài lần làm áp
lực bằng chân không kết hợp với số lần biến đổi năng lượng
thích hợp để đóng nền từ đó hạ thấp tỷ lệ chứa nước trong đất,
nâng cao mật độ đất, sức tải của nền, giảm sự sụt lún sau khi thi
công và sự sụt lún sai khác ở nền đất yếu.
Ở Việt Nam sử dụng phương pháp cố kết chân không tại các
công trình như: Nhà máy DAP, dự án Long Thành - Dầu Giấy,
Nhà máy soil Polyester Đình Vũ, Nhà máy điện CTHH Nhơn
Trạch Đồng Nai, Cảng Đình Vũ Hải Phòng...Ở ĐBSCL phương
pháp này được ứng dụng tại công trình nhà máy khí - điện đạm Cà Mau
Phương pháp thi công hiện nay có hai phương pháp cố kết
chân không là: phương pháp cách khí bằng vải và phương pháp
ống hút trực tiếp.
Kỹ thuật cải tạo đất yếu thuộc lĩnh vực địa kỹ thuật, nhằm
đưa ra các cơ sở lý thuyết và phương pháp thực tế để cải thiện
khả năng tải của đất sao cho phù hợp với yêu cầu của từng loại
công trình khác nhau.
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3. KẾT LUẬN
Trong thực tế xây dựng, có rất nhiều công trình bị lún, sập
khi xây dựng trên nền đất yếu do không có những biện pháp xử
lý nền đất hiệu quả, các đơn vị liên quan không đánh giá chính
xác được các tính chất cơ lý của nền đất để làm cơ sở và đề ra
các giải pháp xử lý nền móng phù hợp. Đây là một vấn đề hết
sức khó khăn, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức khoa
học và kinh nghiệm thực tế để giải quyết, giảm được tối đa các
sự cố, hư hỏng của công trình khi xây dựng trên nền đất yếu.
Với các đặc điểm của đất yếu, muốn đặt móng công trình xây
dựng trên nền đất này thì phải có các biện pháp kỹ thuật để cải
tạo tính năng chịu lực của nó. Khi quyết định phương pháp sử
dụng để gia cố nền đất yếu cần phải có sự tính toán thật kỹ
lưỡng để đạt được hiệu quả cao nhất khi xây dựng công trình.
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Đánh giá kết quả phương pháp gia tải trước và
bơm hút chân không trong việc xử lý nền
đất yếu ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Assessment of preloading method combination with vacuum consolidation method in soil
improvement at Ba Ria - Vung Tau province
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TÓM TẮT:
Ở Việt Nam hiện nay, phương pháp xử lý nền bằng cố kết chân
không được áp dụng khá phổ biến tại những khu vực có lớp đất yếu
dày. Đặc biệt là khu vực hậu cần kho bãi trong những cụm cảng lớn
ở bên cạnh bờ sông. Áp dụng phương pháp cố kết chân không kết
hợp với gia tải trước và bấc thấm giúp giảm được chiều cao gia tải
điều này góp phần giữ ổn định cho công trình tránh bị sạt lở trong
suốt quá trình thi công. Nội dung của bài báo sẽ đánh giá kết quả
của việc kết hợp này. Kết quả quan trắc thực tế sẽ được phân tích
ngược để từ đó có những kết luận, kiến nghị liên quan nhằm mục
đích hướng dẫn, kinh nghiệm cho những công trình tương tự khác.
Từ khoá: Gia tải trước; xử lý nền; bơm hút chân không; phân tích
ngược.
ABSTRACT:
Nowadays in Vietnam, vacuum consolidation method has been
applied as normal method for these area with deep soft soil.
Especial with logistic area belong to huge terminal group, nearby
river. The vacuum consolidation method combined with preloading
method and prefabricated vertical wick drain that made to reduce
high of sand loading. The paper is focused about the assessment
of vacuum consolidation method combined with preloading that
using for SITV port. Monitoring data were back analyzed to draw
conclusions which will be used as past experiences and guide
lines for next similar projects.
Keyword: Preloading; soil improvement; vacuum consolidation
method; back analysis.

1. MÔ TẢ CÔNG TRÌNH
Cảng SITV có diện tích 33,7ha, là cảng bốc xếp container và
hàng hóa tổng hợp nằm bên cạnh song Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hình 1 bên dưới mô tả vị trí của công trình:

Hình1. Vị trí xây dựng công trình
2. ĐỊA CHẤT KHU VỰC
Căn cứ vào kết quả điều tra đất và thí nghiệm trong phòng thí
nghiệm, cấu trúc đất của khu vực dự án được chia thành 4 lớp
chính từ trên xuống như sau:
 Lớp 1 - Đất yếu bao gồm 4 lớp phụ dựa trên các đặc trưng
về cường độ và khả năng chịu nén:
Lớp 1a: (CH) Sét rất mềm với chất hữu cơ và mảnh vỏ màu xám
xanh, xám đen.
Lớp 1b: (CH) Sét mềm, xám xanh, xám đen.
Lớp 1c: (CL) Sét vừa pha cát, màu xám xanh. Lớp này có độ dày
nhỏ và được coi là lớp 1b cho thiết kế bảo tồn.
 Lớp 2 - Đất cát
Lớp 2a: (SP-SM) Cát mịn đến trung bình lẫn bùn, màu xám
trắng, xám xanh, trạng thái rời.
Lớp 2b: (SW-SM) Cát mịn đến trung bình, có lẫn bùn và một số
sỏi, màu vàng, xám trắng, xám xanh, trạng thái đặc vừa.
 Lớp 3: (CH / CL) Sét cứng, màu xám xanh, vàng xanh, nâu đỏ.
 Lớp 4: Đá granit, đá phong hóa cao, trạng thái cứng.
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3. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC KẾT HỢP BẤC
THẤM VÀ BƠM HÚT CHÂN KHÔNG:
Kỹ thuật gia tải trước: Một cách tổng quan, gia tải trước là quá
trình nén đất bằng ứng suất thẳng đứng do con người tạo ra trước
khi xây dựng công trình (truyền tải trọng ổn định lâu dài vào đất
nền). Có hai kỹ thuật gia tải trước thông dụng là gia tải truyền
thống và gia tải chân không.
Gia tải truyền thống: Dùng vật liệu phụ (đất, cát, đá,…) đắp
lên bề mặt đất cần gia cố để tạo ra áp lực tác dụng lên nền. Nếu
nền đất bão hòa nước thì ban đầu nước lỗ rỗng sẽ gánh chịu toàn
bộ tải này và làm tăng áp lực nước lỗ rỗng. Theo thời gian nước lỗ
rỗng thoát ra, đất cố kết (lún xuống). Trong một số trường hợp
phải chia thành nhiều giai đoạn gia tải để tránh các sự cố trượt,
mất ổn định có thể xảy ra. Nếu tải tạm thời cao hơn tải trọng công
trình thì phần dư ra gọi là tải phụ thêm.

suất nước lỗ rỗng âm, kết quả là làm tăng ứng suất hữu hiệu trong
đất nghĩa là làm đất cố kết nhanh.
4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN
a. Độ tăng ứng suất gia tăng
Độ gia tăng ứng suất gia tăng do các trường hợp tải trọng sau,
Δσ1v, kPa
 Khi nền chịu áp lực do tải trọng của nền đắp từ cao trình mặt
bốc hữu cơ lên cao trình thiết kế và tải trọng sử dụng.
 Áp lực do độ lún cố kết sơ cấp.

1V ( MHTLevel  BHCLevel )    q  Sc  (  9.81)
Trong đó:
: Cao trình bốc hữu cơ
BHCLevel
: Cao trình mặt hoàn thiện.
MHTLevel
q
: Tải trọng sử dụng
Sc
: Độ lún cố kết sơ cấp.
γ
: Dung trọng tự nhiên cát đắp
Độ gia tăng ứng suất gia tăng do áp lực bơm hút chân không là
Pvacuum, tổng áp lực Δσ2v,, kPa

 2V ( MHTLevel  BHCLevel )    Sc  (  9.81)  Pvacuum
Độ gia tăng ứng suất gia tăng do áp lực do gia tải với chiều cao
là Hsurcharge, tổng áp lực Δσ3v, kPa

 3V ( MHTLevel  BHC Level )    Sc  (  9.81) 
 Pvacuum  H Surch arg e  (  9.81)  q

Hình 2. Nền đất được gia tải trước
Gia tải bằng bơm hút chân không: Trong một số trường hợp
biện pháp đắp gia tải không khả thi do nền đất quá yếu, khó thi
công hoặc dễ xảy ra trượt mất ổn định thì phương pháp gia tải
chân không sẽ hợp lý hơn. Trong phương pháp này, tải phụ thêm
được thay thế bằng áp suất khí quyển và sẽ làm tăng nhanh quá
trình cố kết hơn.

b. Độ lún tổng cộng
Tổng độ lún của nền bao gồm: độ lún ngay tức thời và độ lún
cố kết xảy ra theo thời gian. Độ lún cố kết bao gồm lún sơ cấp và
lún thứ cấp với giả thiết lún thứ cấp xảy ra sau khi lún sơ cấp kết
thúc.
S = Si + Sc + Ss
Trong đó:
: Độ lún cố kết thứ cấp
Ss
Sc
: Độ lún cố kết sơ cấp
Si
: Độ lún tức thời
S
: Độ lún tổng cộng.
c. Tính toán ổn định
Ổn định của đất đắp trên nền đất yếu được tính toán theo
phương pháp GLE bằng phần mềm GEOSLOPE. Mô hình phá hoại
của nền trong lúc đắp và gia tải sẽ được xem như là không có thoát
nước, vì vậy sức kháng cắt không thoát nước sẽ được áp dụng để
tính toán hệ số an toàn nhỏ nhất.
Sự gia tăng sức kháng cắt không thoát nước (Su) trong suốt
quá trình gia tải được tính toán ước lượng từ phương trình
Shansep (1991):





0.2
'
0.22   v   vc
  ' 
Su

  ' vc 
Suo
Suo
  vo 
Trong đó:
Suo
: Sức chống cắt ban đầu.
’vo : Áp lực ban đầu.
Hình 3. Minh họa nguyên lý làm việc của phương pháp gia tải trước kết hợp với bấc
’vc : Áp lực tiền cố kết = OCR.’vo
thấm và bơm hút chân không
v : Độ gia tăng ứng suất theo phương đứng.
Phương pháp gia tải bằng chân không, một cách đơn giản
d. Dự báo tốc độ lún và áp lực nước lổ rỗng khi dở tải
nhất, gồm có một hệ thống dẫn thoát nước thẳng đứng và một lớp
thoát nước nằm phía trên, ngăn cách với khí quyển bằng lớp màng
Mô hình hóa quá trình cố kết chân không có kết hợp gia tải cát
đắp:
không thấm. Các kênh thoát nước ngang được lắp đặt trong lớp
thoát nước và nối với bơm hút chân không. Để duy trì sự kín khí,
 Mô hình hóa các lớp nền: Đất yếu dùng mô hình Cam-Clay
lớp màng ngăn được dẫn đến các đường mương bao và lấp đầy
cải tiến, lớp cát dùng mô hình đàn hồi tuyến tính. Quá trình gia tải
nền cát đắp tiến hành chồng từng lớp phần tử của tầng phụ tải
bentonite vào đó. Áp lực ngược (âm) được tạo ra trong lớp thoát
nước bằng máy bơm hút chân không. Áp lực âm này kéo theo áp
này theo thời gian.
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 Mô phỏng quá trình bơm hút chân không, đồng thời áp lực
lổ rỗng thặng dư âm đã được tăng theo thời gian với áp lực bơm
70kPa trong lớp đất yếu.
 Mô phỏng bấc thấm được gán cùng với mô hình đất với
những thông số cùng giá trị với mổi lớp đất tương ứng, nhưng
riêng hệ số thấm sẽ được tính lại theo hệ số thấm quy đổi, phương
pháp Miura và Chai đã được sử dụng.
 2.26  L 2  k

d
x

k xe 
kx  

1
 De2  F  k y



Trong đó:
kx
: Hệ số thấm ngang của đất tự nhiên.
ky
: Hệ số thấm đứng của đất tự nhiên.
Ld
: Chiều dài bấc thấm.
: Đường kính có hiệu của bấc thấm.
De
F = Fn + Fs + Fr : Ảnh hưởng bấc thấm.
e. Áp lực nước lỗ rỗng dư:
Đường cong áp lực nước lỗ rỗng tăng theo quá trình tăng gia
tải, giảm theo quá trình cố kết. Giá trị áp lực nước lỗ rỗng ở cuối
thời kỳ gia tải là ut và áp lực nước lỗ rỗng ban đầu là u0 dự báo mức
độ cố kết khi tiến hành dở tải là:
u
U% 
(1  t )  100
u0
f. Phương pháp Asaoka.
Năm 1978, Asaoka đề xuất “phương pháp quan trắc” dựa trên
số liệu đo lún để dự đoán độ lún cuối cùng và hệ số cố kết hiện
trường. Phương pháp Asaoka dựa trên độ lún cố kết 0, 1, 2, v.v.
tại thời điểm 0, t, 2t, v.v có thể được biểu thị theo phương trình
xấp xỉ sau
n = β0 + β1i-1
Phương trình đường thẳng trên thể hiện trục hoành là độ lún
n-1 và trục tung là độ lún n gọi là biểu đồ Asaoka, trong đó 0 là
phần chắn trục tung và 1 là độ dốc đường thẳng trên.
Khi đạt đến độ lún cuối cùng thì n=n-1=ult. Vì thế độ lún kết
thúc cố kết sơ cấp (độ lún cuối cùng) ult được cho bởi công
thức  ult 

b. Điều kiện thiết kế
 Tuổi thọ công trình
Tuổi thọ công trình là: 50 năm.
 Độ lún yêu cầu và độ lún cho phép
Đối với khu vực xử lý nền: Các lớp đất yếu sẽ được xử lý với
mức độ cố kết đạt được tối thiểu là 80% và độ lún dư cho phép của
đường, bãi là Sa ≤ 50cm trong 2 năm đầu và Sa ≤ 100cm trong 48
năm tiếp theo.
Đối với khu vực không xử lý nền: để đảm bảo khai thác thuận
tiện, độ lún dư hàng năm cho phép của đường bãi là 30cm.
 Hệ số ổn định cho phép
Hệ số an toàn nhỏ nhất khi tính toán ổn định theo phương
pháp cân bằng giới hạn được quy định như sau:
Trong quá trình thi công:

-

FS ≥ 1.3 đối với trường hợp dài hạn.

FS ≥ 1.1 đối với trường hợp ngắn hạn.
Trong quá trình vận hành khai thác:

- FS ≥ 1.5.
c. Kết quả xử lý nền
Theo kết quả quan trắc từ hiện trường
 Chuyển vị ngang của công trình:
Từ kết quả đo ở hiện trường (hình 5), đã cho thấy chuyển vị
ngang của nền hướng ra ngoài như trường hợp gia tải thường
thấy. Tuy nhiên do sử dụng cố kết chân không cho nên chuyển vị
ngang có giá trị không lớn như thường thấy ở các công trường xử
lý nền bằng trường hợp gia tải trước.

o

1  1

5. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NỀN CÔNG TRÌNH
CẢNG SITV
a. Tổng quan
Mặt bằng xử lý nền bao gồm toàn bộ khu vực kho bãi với 2 khu
có tải trọng sau khai thác là 4T/m2 và 2T/m2 được mô tả như hình
bên dưới:

Hình 4. Mặt bằng tổng thể các khu vực xử lý nền của cảng SITV

Hình 5. Chuyển vị ngang theo thời gian tại I01
 Kết quả tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng
Kết quả từ biểu đồ áp lực nước lỗ rỗng cho thấy giá trị giảm
trong suốt quá trình hút chân không. Khi mới bắt đầu tác dụng áp
lực hút chân không áp lực nước ở trên bề mặt giảm một cách
nhanh chóng và chiều sâu vùng ảnh hưởng của áp lực hút chân
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Bảng 1. Bảng tổng hợp kết quả phương pháp Asaoka khu FP1
Đơn vị
SP01
SP02
Ngày bắt đầu
22-Oct
22-Oct
Ngày tính toán
23-Mar
23-Mar
Ngày hiện tại
ngày
152
152
Sfp
m
1.938
2.131
β
0.922
0.926
So
m
0.152
0.157
Simax
m
1.623
1.741
U
%
83.75
81.70
Ch
m²/yr
2.414
2.270
Rate
m/week
0.050
0.055
Thời gian dỡ tải
day
21-Mar
27-Mar
Tổng số ngày xử lý nền
days
150
157
Stổng (85%)
m
1.676
1.843

Sp03
22-Oct
23-Mar
152
2.139
0.929
0.152
1.714
80.13
2.187
0.057
31-Mar
161
1.850

SP04
22-Oct
23-Mar
152
2.555
0.930
0.180
2.060
80.63
2.166
0.066
30-Mar
159
2.210

SP05
22-Oct
23-Mar
152
2.060
0.921
0.164
1.732
84.08
2.452
0.053
19-Mar
149
1.782

Trung bình
22-Oct
23-Mar
152
2.165
0.926
0.161
1.774
82.06
2.298
0.056
155
1.872

Hình 6. Kiểm tra quan trắc áp lực nước lỗ rỗng
không đến cao trình -17.4m. Khi gia tải thêm thì áp lực nước lỗ
rỗng tăng. Tuy nhiên sau đó áp lực lỗ rỗng giảm xuống một cách
nhanh chóng do ảnh hưởng của áp lực hút chân không.
 Kết quả đo lún mặt
Số liệu kết quả đo lún mặt sẽ được sử dụng trong phương
pháp Asaoka (hình 7) nhằm đánh giá mực độ cố kết và thời gian dỡ
tải cho công trình.

Hình 7. Kết quả minh hoạ tính toán phương pháp Asaoka cho SP04 tại khu FP1
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Bảng bên dưới là kết quả tổng hợp của phương pháp Asaoka
tại các vị trí cho khu FP1

Kết quả phân tích phần tử hữu hạn - Plaxis

Hình 8. Chuyển vị đứng tổng thể của công trình
Độ lún cố kết sơ cấp được quan trắc bằng bàn đo lún suốt
trong thời gian hút chân không là 1.623m đến 2.260m và độ lún
trung bình là 1.9m. Sau khi xả áp lực hút chân không độ nở của
nền là 1,8cm. Các đường cong lún từ kết quả quan trắc và từ tính
toán phần tử hữu hạn được trình bày trong hình 4.37.

Date
20-Feb

6-Mar

20-Mar

3-Apr

17-Apr

1-May

15-May

29-May

12-Jun

26-Jun

10-Jul

24-Jul

7-Aug

21-Aug

4-Sep

18-Sep

2-Oct

0

40

SP1
SP2
SP3

Settlement (cm)

80

SP4
SP5
120

Predicted

160

200

240

Vacuum and surcharge
pressure(KPa)

160
140
120
100
80

load

60
40
20
0
20-Feb

6-Mar

20-Mar

3-Apr

17-Apr

1-May

15-May

29-May

12-Jun

26-Jun

10-Jul

24-Jul

7-Aug

21-Aug

4-Sep

18-Sep

2-Oct

Hình 9. Biểu đồ so sánh kết quả tính lún từ Plaxis và quan trắc
6. KẾT LUẬN
Từ kết quả đo ở hiện trường, đã cho thấy chuyển vị ngang
của nền hướng ra ngoài như trường hợp gia tải thường thấy. Tuy
nhiên do sử dụng cố kết chân không cho nên chuyển vị ngang có
giá trị không lớn như thường thấy ở các công trường xử lý nền
bằng phương pháp gia tải trước.
Vì trong quá trình thi công bấc thấm đất nền xung quanh bị
xáo trộn làm giảm đi hệ số thấm ngang cho nên hệ số thấm ngang
trong vùng xáo trộn thường được giả thiết và đường kính vùng đất
bị xáo trộn cũng được giả thiết. Việc giả thiết như vậy đôi khi có
phần chủ quan và thiếu cơ sở thực nghiệm. Tuy nhiên việc phân
tích ngược từ giá trị quan trắc thực tế có thể bỏ đi tính chủ quan
đó mà vẫn kể đến sự xáo trộn của đất trong lần phân tích kế tiếp.
Điều này ngay cả một số phần mềm phần tử hữu hạn vẫn chưa làm
được.
Kết quả từ mô hình phần tử hữu hạn cho kết quả khá tương
đồng với kết quả quan trắc. Do đó, có thể áp dụng bộ thông số
đầu vào này cho các công trình lân cận.
Vì có sự hiện diện của bấc thấm cho nên vùng ảnh hưởng
của cố kết chân không lớn hơn 16m.
Thời gian để đạt được độ cố kết 85% phải mất 5 tháng từ
thời điểm bắt đầu xử lý. Có thể thấy phương pháp này giúp tiết
kiệm thời gian xử lý mà vẫn đảm bảo được sự hiệu quả.
Độ cố kết tính theo độ lún lớn hơn so với tính theo áp lực
nước lỗ rỗng.
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TÓM TẮT
Bê tông cường độ cao có cường độ chịu nén từ 60-80MPa, vượt trội
so với bê tông thường. Bài báo này trình bày một số kết quả cho
thấy khả năng ứng dụng của xỉ thép làm cốt liệu lớn trong bê tông
cường độ cao (BTCDCXT). Các chỉ tiêu cơ lý của BTCDCXT được khảo
sát trong nghiên cứu bao gồm: cường độ chịu nén ở các ngày tuổi
khác nhau (từ 3-365 ngày), mô-đun đàn hồi và hệ số Poisson và độ
mài mòn của bê tông. Kết quả cho thấy khi tăng hàm lượng silica
fume từ 6-12% thì cường độ chịu nén tăng, khi hàm lượng silica fume
lớn hơn 12% thì cường độ chịu nén giảm. BTCDCXT cũng có mô-đun
đàn hồi và độ mài mòn được cải thiện đáng kể.
Từ khóa: Bê tông cường độ cao, xỉ thép, độ mài mòn, cường độ nén,
mô-đun đàn hồi, hệ số Poisson.
ABSTRACT
High-strength concrete has compressive strength between 60 and
80 MPa higher than normal concrete. This study presents some
results that show us steel slag can use as coarse aggregate in
high-strength concrete (BTCDCXT). The physical and mechanical
properties of BTCDCXT investigated in the study include
compressive strength at different ages (from 3-365 days), elastic
modulus and Poisson coefficient, and abrasion of concrete. The
results show that when increasing the silica fume content from 612%, the compressive strength increases, when the silica fume
content is greater than 12%, the compressive strength decreases.
BTCDCXT also has significantly improved elasticity and wear
modulus.
Keywords: High strength concrete, steel slag, abrasion resistance,
compressive strength, modulus of elasticity, Poisson's ratio.
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1. GIỚI THIỆU
Xỉ thép là sản phẩm sau khi tái chế từ nguồn xỉ thải của các
nhà máy luyện thép bằng công nghệ lò điện hồ quang điện. Đã
có nhiều nghiên cứu ở nước ngoài ứng dụng xỉ thép làm cốt liệu
lớn cho bê tông [1-6]. M. Maslehuddin và các cộng sự [7] đã cho
thấy cường độ nén của bê tông cốt liệu xỉ thép lớn hơn bê tông
đối chứng có tỷ lệ cốt liệu lớn tương đương. Ioanna Papayianni
và cộng sự [8] cũng đã có nghiên cứu công bố rằng các tính chất
cơ lý và hóa học của xỉ thép phù hợp để làm cốt liệu cho bê tông.
Jigar P.Patel [9] cho rằng các tính chất cơ học của bê tông xỉ thép
gần như tương tự với bê tông truyền thống khi xỉ thép thay thế
khoảng 50%-75%. Bên cạnh việc ứng dụng cho bê tông thường,
xỉ thép còn được nghiên cứu ứng dụng cho bê tông cường độ
cao [10-12]. Các nghiên cứu trong nước cũng khẳng định xỉ thép
hoàn toàn có thể dùng làm cốt liệu lớn trong bê tông xi măng
[13-16]. Để cải thiện các tính chất của cơ lý của bê tông, nghiên
cứu này đã lựa chọn lại thành phần vật liệu để tạo ra BTCDCXT.
Theo hướng dẫn của TCVN 10306:2014 [17], ngoài các thành
phần chính của bê tông như cốt liệu lớn (xỉ thép), cốt liệu nhỏ
(cát), chất kết dính (xi măng) và nước thì silica fume (SF) và phụ
gia siêu dẻo (PG) là hai thành phần được bổ sung vào cấp phối.
Các nội dung nghiên cứu được đề cập trong bài báo bao gồm:
(a) Cường độ chịu nén; mối quan hệ giữa cường độ chịu nén
và thời gian, ảnh hưởng của hàm lượng SF đến cường độ chịu
nén;
(b) Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng ngang, biến dạng
dọc trục, mô-đun đàn hồi và hệ số Poisson;
(c) Độ mài mòn, quan hệ giữa độ mài mòn và cường độ chịu nén.
2. VẬT LIỆU VÀ THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM
2.1. Vật liệu thí nghiệm
2.1.1. Cốt liệu nhỏ
Cốt liệu nhỏ (cát) giữ vai trò quan trọng trong việc chế tạo bê
tông cường độ cao. Cấp phối hạt và hình dạng của cốt liệu nhỏ
ảnh hưởng đáng kể đến lượng nước yêu cầu nhào trộn và cường
độ chịu nén của bê tông. Cốt liệu nhỏ dùng trong nghiên cứu
này được lấy từ nhiều nguồn cát trên thị trường, sau khi sàng rửa
được phối trộn để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của cát dùng
chế tạo bê tông cường độ cao theo tiêu chuẩn TCVN 10306:2014
(Hình 1). Các chỉ tiêu kỹ thuật của cát được thể hiện ở Bảng 1 và
Bảng 2.

Bảng 1. Các chỉ tiêu cơ lý của cát
Phương pháp
Chỉ tiêu thí nghiệm
thí nghiệm [18]
Mô-đun độ lớn

TCVN 7572-2:2006

Khối lượng riêng

Bảng 3: Các chỉ tiêu cơ lý của xỉ thép
Đơn vị

Kết
quả

Chỉ tiêu thí nghiệm

2.90

Dmin-Dmax

TCVN 7572-4:2006

g/cm

3

2.65

Khối lượng riêng

TCVN 7572-4:2006

g/cm3

2.53

TCVN 7572-4:2006

g/cm3

2.59

Độ hút nước

TCVN 7572-4:2006

%

2.3

Khối lượng thể tích xốp

TCVN 7572-6:2006

kg/m3

1691

Khối lượng thể tích xốp

Độ rỗng giữa các hạt

TCVN 7572-6:2006

%

33.2

Khối lượng thể tích ở
trạng thái khô
Khối lượng thể tích ở
trạng thái bão hòa

Bảng 2. Thành phần hạt của cát
Kích thước mắt sàng (mm)

Lượng sót tích lũy (%)

Đơn vị

Kết quả
thí nghiệm

mm

5-10
3

g/cm

3.56

g/cm3

3.32

g/cm3

3.40

%

2.2

kg/m3

1858

Độ rỗng giữa các hạt

%

44.0

Độ nén đập trong xi lanh

%

13.91

MPa

80

Khối lượng thể tích ở trạng thái
khô
Khối lượng thể tích ở trạng thái
bão hòa
Độ hút nước

5

0.0

Mác xỉ thép xác định theo giá
trị độ nén dập trong xi lanh

2.36

13.4

Hệ số hóa mềm

1.18

32.4

Hàm lượng bụi, bùn, sét

%

0.953

63.0

Độ hao mòn Los Angeles

%

21.36

0.315

84.2

Hàm lượng thoi dẹt

%

0.14

97.6

<0.14

100.0

0.63

Hình 1. Mẫu cát
2.1.2. Cốt liệu thô
Cốt liệu thô là thành phần chiếm thể tích lớn nhất trong bê tông,
tính chất của cốt liệu thô ảnh hưởng rất lớn đến cường độ và các
tính chất khác của bê tông cường độ cao. Trong nghiên cứu này, cốt
liệu thô truyền thống là đá dăm được thay thế bằng xỉ thép (Hình 2),
là sản phẩm sau khi được nghiền, khử từ tính từ nhà máy tái chế xỉ
thép của công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật Liệu Xanh. Các chỉ tiêu
cơ lý của đá đã được trình bày trong Bảng 3 và Bảng 4.

0.94

Tạp chất hữu cơ

Bảng 4. Thành phần hạt của xỉ thép
Kích thước mắt sàng (mm)
Lượng sót tích lũy (%)
100

0.0

70

0.0

40

0

20

1.2

10

8.4

5

100.0

0.0
<5
2.1.3. Chất kết dính
a. Xi măng
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, sử dụng xi măng PCB40
INSEE, các chỉ tiêu cơ lý của xi măng được trình bày trong Bảng 5.
Bảng 5. Các chỉ tiêu cơ lý của xi măng
Kết
Chỉ tiêu thí nghiệm
Phương pháp thí nghiệm
quả
Cường độ chịu nén 28
TCVN 6016:2011 [19]
45.5
ngày (MPa)
Khối lượng riêng (g/cm3)

TCVN 4030:2003 [20]

3.09

Độ mịn Blaine (cm2/g)

TCVN 4030:2003 [20]

3900

TCVN 6017:2015 [21]

32.5

Lượng nước tiêu chuẩn
(%)
Thời gian đông kết
(phút)

Hình 2. Mẫu xỉ thép

1.00
Ngang màu
chuẩn

TCVN 6017:2015 [21]

+ Bắt đầu

115

+ Kết thúc

200

b. Silica fume
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Silica fume (SF) là vật liệu pozzulan rất mịn (Hình 3), đường kính
cỡ hạt trung bình <1.5μm, nhỏ hơn kích thước của hạt xi măng
khoảng 100 lần. Thành phần chính của silica fume chủ yếu là SiO2 vô
định hình. Các tính chất cơ lý của silica fume được trình bày trong
Bảng 6.

2.2.2. Phương pháp thí nghiệm
Tất cả các mẫu bê tông được chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN
3105-1993 [22]. Các mẫu trụ có kích thước 150x300mm được dùng
để xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118-1993 [23] ở các tuổi
ngày khác nhau (Hình 4a). Mẫu M4 có kích thước 150x300mm được
dùng để khảo sát mô-đun đàn hồi và hệ số Poisson theo tiêu chuẩn
ASTM C469-14 [24] (Hình 4b). Mẫu M4 có kích thước
70.7x70.7x70.7mm cũng được dùng để xác định độ mài mòn theo
TCVN 3114 :1993 [25] (Hình 5).

Hình 3. Mẫu silica fume
Bảng 6. Chỉ tiêu cơ lý của silica fume
Kết quả

Yêu cầu theo tiêu
chuẩn ASTM C1240-12

Hàm lượng SiO2 (%)

92.4

Không nhỏ hơn 85

Độ ẩm (%)

0.5

Không lớn hơn 3

Lượng mất khi nung (%)

3.2

Không lớn hơn 6

7.4
3.1

Không lớn hơn
10
5

11.6

Không nhỏ hơn 15

Chỉ tiêu thí nghiệm

Lượng lột sàng 45 m (%)
- lớn nhất
- sai khác so với gia trị
trung bình
Bề mặt riêng, m2/g

2.1.4. Phụ gia siêu dẻo
Phụ gia siêu dẻo được sử dụng nhằm mục đích giảm lượng nước
sử dụng để tạo ra cường độ nén cao hơn. Trong nghiên cứu này sử
dụng phụ gia ADVA® Cast 5388V, một loại phụ gia giảm nước tầm
cao gốc Polymer.
2.2. Thiết kế thí nghiệm
2.2.1. Thiết kế cấp phối bê tông cường độ cao
Thành phần cấp phối của BTCDCXT được lựa chọn theo tiêu
chuẩn TCVN 10306:2014. Bảy loại cấp phối được đề cập trong
nghiên cứu này đều sử dụng phụ gia siêu dẻo với tỷ lệ pha trộn là
1000ml/100kg xi măng; Tỷ lệ phần trăm về khối lượng của silica
fume trong các cấp phối M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 so với khối
lượng xi măng lần lượt là 0%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, 16%. Tỷ lệ
nước trên chất kết kính (tổng khối lượng của xi măng và silica fume)
trong các cấp phối đều bằng 0.30. Vật liệu chế tạo BTCDCXT được
trình bày ở Bảng 7.
Bảng 7. Thành phần vật liệu chế tạo bê tông
Xi
Ký
Cát
Xỉ thép
Nước
SF
PG
măng
hiệu
(kg)
(kg)
(lít)
(kg)
(ml)
(kg)
M0
506
781.0
1205.0
150.0
0
5.1

106

b. Mô-đun đàn hồi
a. Cường độ chịu nén
Hình 4. Thí nghiệm xác định cường độ chịu nén và mô-đun đàn hồi

Hình 5. Thí nghiệm xác định độ mài mòn
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Cường độ chịu nén
Cường độ chịu nén (𝑓𝑓�� ) ở tuổi 3, 7, 14, 28, 56, 90, 180, 270, 365
ngày được khảo sát với các mẫu M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 có
thành phần cấp phối trong Bảng 7. Kết quả được tổng hợp ở Hình
10 và Bảng 8 cho thấy cường độ chịu nén �𝑓𝑓�� ) của BTCDCXT bị ảnh
hưởng đáng kể bởi lượng dùng SF và tuổi thí nghiệm.
Bảng 8. Cường độ chịu nén của ở các tuổi thí nghiệm khác nhau
Cường độ chịu nén (𝑓𝑓�� ) (MPa)
Tuổi
(ng)
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
3

34.6

47.6

50.9

54.1

55.7

51.6

48.3

7

36.0

51.1

55.9

63.7

65.4

56.2

54.3

28

49.4

61.8

68.6

73.3

77.2

71.5

69.1

56

60.7

79.2

85.9

88.9

94.8

87.1

83.1

M1

475.6

781.0

1205.0

150.0

30.4

5.1

90

64.9

85.2

92.3

94.5

101.4

93.4

89.9

M2

465.5

781.0

1205.0

150.0

40.5

5.1

180

68.2

89.5

96.9

99.3

106.5

98.1

94.4

M3

455.4

781.0

1205.0

150.0

50.6

5.1

270

70.9

93.1

100.8

103.2

110.7

102.0

98.2

M4

445.3

781.0

1205.0

150.0

60.7

5.1

M5

435.2

781.0

1205.0

150.0

70.8

5.1

M6

425.0

781.0

1205.0

150.0

81.0

5.1
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365
73.0
95.9
103.8 106.3 114.1 105.1 101.1
3.1.1. Quan hệ giữa cường độ chịu nén và tuổi thí nghiệm của
BTCDC
Hình 6 cho thấy BTCDCXT có 𝑓𝑓�� phát triển theo thời gian. Ở tuổi
7 ngày tuổi, cường độ đạt khoảng 80% so với cường độ ở tuổi 28

ngày, sau 28 ngày cường độ vẫn tiếp tục phát triển, tốc độ phát triển
ở tuổi 28-56 ngày tương tự ở tuổi 7-28 ngày. Cường độ ở tuổi 56 và
365 ngày tăng khoảng 19% và 33% so với tuổi 28 ngày.
3.1.2. Ảnh hưởng của hàm lượng silica fume đến cường độ chịu nén
Hình 7 minh họa sự ảnh hưởng của các yếu tố hàm lượng SF và
thời gian đến cường độ chịu nén 𝑓𝑓�� . 𝑓𝑓�� có sự thay đổi khi tăng lượng
dùng SF tăng từ 0%-16%.
Với mẫu M0 không sử dụng SF, tăng lượng dùng xi măng, kết
hợp với phụ gia siêu dẻo làm giảm tỷ lệ nước/chất kết dính (N/CKD)
xuống còn 0.3 so với bê tông thường dùng cốt liệu xỉ thép
(N/CKD=0.57) và 𝑓𝑓�� tăng khoảng 38.7% [26]. Tuy nhiên mẫu M0 có
�
=49.4MPa<55MPa nên đáp
cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày 𝑓𝑓�.����
ứng yêu cầu về cường độ của bê tông cường độ cao theo TCVN
10306 :2014.
Khi sử dụng thêm SF= 6%, mẫu M1 có cường độ chịu nén ở tuổi
�
) được cải thiện đáng kể so với mẫu M0 (Mẫu M1 có
28 ngày (𝑓𝑓�.����
�
𝑓𝑓�.���� =61.8MPa>55MPa lớn khoảng 24.9% so với mẫu M0). Khi
hàm lượng SF trong các mẫu thí nghiệm (M1, M2, M3, M4) tăng từ
�
6-12% thì 𝑓𝑓�.����
cũng tăng khoảng 25%. Điều này chứng tỏ SF khi
được thêm vào thành phần của bê tông đã lấp đầy các lỗ rỗng mà
xi măng không lọt vào được, đồng thời với kích thước nhỏ hơn nhiều
so với hạt xi măng, SF bao xung quanh các hạt xi măng, làm các hạt
xi măng không thể vón tụ với nhau, nên đã cải thiện được 𝑓𝑓�� .
�
Khi lượng dùng SF lớn hơn 12%, 𝑓𝑓�.����
của mẫu M5 (SF=14%)
�
giảm khoảng 7% và 𝑓𝑓�.����
của mẫu M6 (SF=16%) giảm khoảng 10%
so với mẫu M4 (SF=12%). Như vậy lượng dùng SF tối ưu là 12%.

Nhận thấy độ dốc (biểu thị độ cứng của vật liệu) của đường cong
biến dạng dọc trục thấp hơn so với đường cong biến dạng ngang
(∅� <∅� ) (Hình 8), nghĩa là giá trị tuyệt đối của biến dạng ngang (có
giá trị âm) nhỏ hơn biến dạng dọc trục (có giá trị dương), và mối
quan hệ giữa ứng suất và biến dạng dọc trục quan sát được là tuyến
tính cho đến khi mẫu gần bị phá hoại, trong khi đó, quan hệ giữa
ứng suất và biến dạng ngang tuyến tính khi ứng suất nhỏ hơn một
phần hai ứng suất đỉnh. Gần thời điểm mẫu bị phá hoại, biến dạng
ngang tăng nhanh và xấp xỉ bằng biến dạng dọc trục tại thời điểm
mẫu bị phá hoại. Sau khi mẫu bị phá hoại, đường cong biến dạng
dọc trục dốc hơn nhiều so với bê tông thường dùng cốt liệu xỉ thép,
nghĩa là BTCDCXT bị phá hoại đột ngột so với bê tông thường dùng
cốt liệu xỉ thép [26]. Điều này cũng cho thấy BTCDCXT có độ giòn lớn
hơn BTXT.
Kết quả ở Bảng 10 và Hình 8 cũng cho thấy mô-đun hồi 𝐸𝐸� và độ
bền 𝑇𝑇� phụ thuộc vào cường độ chịu nén 𝑓𝑓�� nên có giá trị lớn hơn
bê tông thường dùng cốt liệu truyền thống khoảng 40% [26]
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Hình 8. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng
3.3. Độ mài mòn
Bảng 9 và Hình 9 trình bày kết quả độ mài mòn của bê tông ở
các tuổi 3, 7, 28, 56 ngày. Độ mài mòn 𝑀𝑀� của mẫu M4 bị ảnh hưởng
bởi tuổi ngày thí nghiệm và cường độ chịu nén. Khi tuổi ngày thí
nghiệm tăng từ 3 ngày đến 56 ngày thì cường độ chịu nén tăng
khoảng 70% và độ mài mòn giảm khoảng 24%. So với nghiên cứu
[27], mẫu M4 có khả năng chống mài mòn tương tự với loại bê tông
xi măng sử dụng cốt liệu nhỏ là đá mạt và cát mịn.
Bảng 9. Kết quả thí nghiệm độ mài mòn
Độ mài mòn 𝑀𝑀�
Tuổi thí nghiệm
Cường độ chịu nén
(g/cm2)
𝑓𝑓�� , (MPa)
(ngày)
3

88.30

0.395

7

96.68

0.349

28

123.97

0.318

56

151.01

0.299
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Hình 7. Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ chịu nén
3.2. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng
Các giá trị trong Bảng 10 là kết quả thu được khi thí nghiệm môđun đàn hồi và hệ số Poisson ở tuổi 28 ngày của mẫu M4. Trong đó,
ứng suất phá hoại 𝑓𝑓�� , biến dạng ngang cực hạn
𝜀𝜀��� và biến dạng dọc trục cực hạn 𝜀𝜀��� được xác định tại thời điểm
mẫu bị phá hoại. Hệ số Poisson ��� �, mô-đun đàn hồi (𝐸𝐸� ) tính toán
theo hướng dẫn của chuẩn ASTM C469-14 [24]. Độ bền nén 𝑇𝑇� được
xác định là phần diện tích bên dưới đường cong biến dạng dọc trục.

Hình 9. Độ mài mòn ở tuổi thí nghiệm khác nhau
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Hình 10 . Cường độ chịu nén của các mẫu ở các tuổi ngày thí nghiệm khác nhau
Bảng 10. Kết quả thí nghiệm mô-đun đàn hồi và hệ số Poisson của BTCDCXT
Tải trọng phá
Ứng suất phá
Biến dạng
Biến dạng
Hệ số poisson
Ký hiệu mẫu
hoại, kN
hoại, MPa
ngang, ‰
dọc trục, ‰
�
�
𝑃𝑃���
𝑓𝑓�
𝜀𝜀���
𝜀𝜀���
M4_1
1380.76
78.13
-1.437
1.705
0.232
M4_2
1344.51
76.08
-1.208
1.515
0.229
M4_3
1366.82
77.35
-0.581
1.549
0.286
Giá trị trung bình
1364.03
77.19
-1.075
1.590
0.249
Độ lệch chuẩn
18.28
1.03
0.443
0.101
0.032
4. KẾT LUẬN
Dựa vào các kết quả thực nghiệm được phân tích ở trên có thể đưa
ra một số kết luận như sau:
- Để thiết kế bê tông cường độ cao sử dụng cốt liệu xỉ thép cần bổ sung
thêm silica fume và phụ gia siêu dẻo vào thành phần vật liệu chế tạo.
- BTCDCXT có cường độ phát triển theo thời gian, cường độ ở tuổi
28 ngày và 365 ngày tăng khoảng 19% và 33% so với tuổi 28 ngày.
- Hàm lượng SF sử dụng có ảnh hưởng đến cường độ chịu nén của
BTCDCXT. Hàm lượng SF=12% là tối ưu.
- Độ mài mòn của BTCDCXT giảm khi cường độ chịu nén tăng.
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này thuộc đề tài mã số T2021-116TĐ được
tài trợ bởi Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP. HCM năm 2021.
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Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số thấm đất cát
đến hệ số an toàn chống cát sôi trong
tường cừ và tường vây hố đào
The influence of permeability coefficient of sandy soil on the factor of safety against soil
piping under sheet pile walls and diaphram walls
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TÓM TẮT
Nghiên cứu đề xuất mô hình thí nghiệm khảo sát hệ số an toàn chống
cát sôi (Fs) tường cừ và tường vây hố đào. Thông số mô hình thay
đổi bao gồm (1) hệ số thấm; (2) độ chặt của đất cát; và (3) độ chênh
cao cột nước. Hệ số an toàn Fs được kiểm nghiệm dựa theo các
phương pháp giải tích kết hợp với kết quả thí nghiệm. Kết quả nghiên
cứu cho thấy khi hệ số thấm tăng lên 26.3% làm giảm khoảng 17.3%
hệ số an toàn chống cát sôi Fs. Nghiên cứu đề xuất giá trị tối thiểu
Fs từ 1.5-2.0 cho các phương pháp giải tích.
Từ khóa: Hệ số an toàn; tường cừ; hố đào; đất cát; cát sôi
ABSTRACT
A laboratory model was developed to investigate the influence of
the permeability coefficient of sandy soil on the factor of safety
against sand boiling, Fs of diaphragm wall for deep excavation. The
variation of the tests includes(1) permeability coefficient, (2) the
density of sand and (3) the total head of water. The value of Fs was
evaluated using several analytical methods combined with
experimental results. The results revealed that 26.3% increment
of the permeability coefficient of sand induced about 17.3%
reduction in Fs. Last, the study also proposed a minimum Fs of 1.52.0 when using the current methods.
Keywords: Factor of safety; sand piping; excavation; diaphram wall;
sheet pile wall

1. GIỚI THIỆU
Hiện tượng cát sôi là hiện tượng các hạt cát đá nhỏ bị lôi cuốn
khỏi vị trí ban đầu dưới tác dụng cơ học của dòng thấm dẫn đến
trong đất đá hình thành các lỗ rỗng, khe rỗng, làm sụt lún mặt đất,
gây ảnh hưởng nguy hiểm trong thi công xây dựng làm sụt trượt khi
đào, biến dạng bề mặt công trình liền kề.
Trong những năm vừa qua, tại các thành phố lớn tại Việt Nam
đã xảy ra nhiều sự cố trong thi công hố đào sâu gây ra sụt lún công
trình lân cận. Năm 2007 xảy ra sự cố tòa nhà Pacific nằm tại số nhà
43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
khi công trình bắt đầu thi công sàn tầng hầm. Ngày 9/10/2007
khoảng 18 giờ 30 khi đang đào đất để chuẩn bị đổ bê tông móng
thì vị trí tiếp giáp tường vây tại cao trình âm 21 mét so với cốt nền
tầng trệt của công trình Pacific tường vây xuất hiện lỗ thủng rộng
30-35 cm, dài 168 cm. Do áp lực mạnh của nước ngầm tại vị trí lỗ
thủng nên gây tràn nước và lôi đất phía ngoài tường vào trong tầng
hầm, do đó 19 giờ thì dãy nhà trụ sở Viện khoa học Xã hội vùng Nam
Bộ gồm 1 trệt 2 lầu bất ngờ đổ sập, bị vùi sâu dưới lòng đất hơn 10
m, phần còn lại của khu nhà cũng có nguy cơ đổ sập (hình 1a). Một
sự cố khác gây ra hố tử thần trên đường Lê Văn Lương kéo dài đoạn
chạy qua khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội năm
2012. Hiện tượng sụt lún bắt đầu diễn ra từ lúc 8h ngày 19/8/2012.
Đến thời điểm 11h30 cùng ngày, “hố tử thần” mở rộng, kéo sập cả
dải phân cách giữa 2 làn đường, “ăn” sang phần đường đối diện kéo
sập một phần vỉa hè, bẻ gẫy đường ống nước thoát nước mưa của
thành phố, hàng ngàn mét khối nước tràn vào, nhấn chìm 2 tầng
hầm của công trình xây dựng cạnh đó (hình 1b). Năm 2013, quá
trình thi công hố đào công trình SaiGon Plaza đã gây ra sụt lún cho
tòa án nhân dân TP.HCM nằm tại số 26 đường Lê Thánh Tôn,
phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM (hình 1c). Cũng tại địa bàn
TP.HCM đã xảy ra sụt lún công trình xây dựng trên đường Ung Văn
Khiêm quận Bình Thạnh do thi công hố đào công trình lân cận (hình
1d). Các sự cố nói trên đều có điểm chung đó là quá trình thi công
hố đào xuất hiện dòng thấm cuốn đất cát vào hố đào gây ra sụt lún
các công trình lân cận.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Hình 1- Hình ảnh sự cố sụt lún do thi công hố đào sâu gây sụt lún cho công trình lân cận
Đã có một số tiêu chuẩn Việt Nam được ban hành nhằm thiết
kế, thi công các công trình ngầm, công trình thủy lợi, tường chắn
bảo vệ khỏi hiện tượng xói ngầm. Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN
11823-11:2017 về Thiết kế cầu đường bộ, yêu cầu phải đánh giá sự
thẩm thấu, xói ngầm đất dưới móng khi thiết kế các tường xây dựng
dọc theo sông và suối như quy định trong Điều 6.4.4.2 Phần 2 bộ
tiêu chuẩn này. Trong đó gradient thủy lực không được vượt quá
các giá trị: 0.2 với đất bùn và đất dính và 0.3 đối với các loại đất
không dính khác. TCVN 8422:2010 công trình thủy lợi - thiết kế tầng
lọc ngược công trình thủy công bảo vệ đất dính chống xói ngầm đối
với các công trình thủy lợi. TCVN 4253:2012 về Công trình thủy lợi Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế đã chỉ dẫn yêu cầu
giá trị tính toán của gradient tới hạn trung bình của cột nước đối với
đất nền phải lấy theo bảng 1. Khi thiết kế sơ bộ và đối với công trình
cấp III, IV tham khảo các giá trị ghi ở bảng 2. Đối với đất không xói
ngầm, giá trị cho phép lấy không lớn hơn 0,3 còn khi có thiết bị tiêu
nước không nhỏ hơn 0,6. Khi có nước dò dưới móng tường, phải xét
đến các tác động của các lực đẩy nổi và các lực do dòng nước thấm.
Đại đa số các tiêu chuẩn quy định tính toán thiết kế công trình
chống xói ngầm đều dành cho các công trình thủy lợi, giao thông
mà hầu như chưa có các tiêu chuẩn ban hành cho các công trình
ngầm dân dụng và công nghiệp.
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Bảng 1. Gradient tới hạn trung bình tính toán của cột nước
(TCVN 4253-2012)
Loại đất nền
Gradient tới hạn trung bình tính toán
của cột nước J Ktb
Đất sét
Đất sét pha
Đất cát pha
Đất cát

1.35
0.80
0.60
Thô
0.48
Vừa
0.42
Nhỏ
0.32
Bảng 2. Gradient tới hạn theo cấp công trình (TCVN 4253-2012)
Loại đất nền
J theo cấp công trình
K

Đặc biệt

I
II
III
Đất sét
0.7
0.8
0.9
Đất á sét
0.35
0.4 0.45
Cát hạt lớn
0.32 0.35 0.4
Cát hạt trung bình
0.22 0.25 0.28
Cát hạt nhỏ
0.18 0.20 0.22
Chú thích: Công trình cấp đặc biệt phải thí nghiệm mô hình

IV
1.08
0.54
0.48
0.34
0.26

Hình 2- Mô hình tính hệ số an toàn chống xói ngầm dựa theo đường dòng và khối cát sôi (sand boiling zone) (a) Terzaghi (1922); (b) Ou (1998)

Hình 3- Xác định hệ số an toàn chống xói ngầm đối với tường chắn trong đất (Marsland, 1953)
Nhiều nghiên cứu trong nước đánh giá ảnh hưởng của dòng
thấm đến quá trình xói ngầm trong các loại đất khác nhau. Bùi Văn
Trường (2015) trình bày kết quả nghiên cứu, xác định các đặc trưng
biến dạng thấm bao gồm gradient áp lực thấm giới hạn gây xói
ngầm và gradient áp lực thấm giới hạn gây cát chảy cho các lớp đất
cát hạt bụi, cát hạt nhỏ của hệ tầng Thái Bình và hệ tầng Hải Hưng
phân bố ở nền đê sông Hồng bằng phương pháp thí nghiệm tại
hiện trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy cát chảy xảy ra ở cửa thoát
khi gradient vượt quá gradient giới hạn của cát tương ứng 0.7090.742. Xói ngầm chỉ phát triển ở giai đoạn đầu, xảy ra khi gradient
0.433 0.510 đối với các hạt bị xói ngầm là hạt sét, hạt bụi nhỏ, mùn
thực vật. Lê Văn Thảo và cộng sự (2018) đề xuất nghiên cứu đánh
giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những
tiêu chuẩn cỡ hạt. Nghiên cứu sử dụng chương trình Matlab để đánh
giá khả năng xói hạt mịn của một số loại đất được lựa chọn từ các
đập, đê cụ thể được đưa ra. Bài báo chỉ ra kết quả đánh giá khả năng
xói hạt mịn cho một số loại đất đắp đập, đê từ Canada, Pháp và Việt
Nam và một số loại đất rời thiết kế.
Nhiều nghiên cứu nước ngoài nghiên cứu về hệ số thấm của đất
và các tính toán hệ số an toàn chống xói ngầm cho các tường chắn
hố đào như Terzaghi (1922), Harza (1935), Marsland (1953), phương
pháp dòng thấm đơn giản đề xuất bởi Ou (1998)

Harza (1935) đã định nghĩa hệ số an toàn chống lại hiện tượng
xói ngầm dựa theo mô hình thí nghiệm dòng thấm chảy qua lớp đất
bão hòa:
i
(1)
Fs  cr
imax
với icr = gradient thủy lực cực hạn được tính toán từ tỷ trọng Gs
và hệ số rỗng e của loại đất hạt rời theo công thức:
G 1
(2)
icr  s
e 1
imax = gradient thủy lực lớn nhất của dòng thấm tại đường thoát
(exit) của hố đào.
Terzaghi (1922) đề xuất phương pháp tính toán sự ổn định của
tường chắn do dòng thấm đảm bảo sự ổn định chống hiện tượng
trồi khối đất (heave zone). Terzaghi dựa theo nhiều mô hình thí
nghiệm tường cừ, kết quả cho thấy hiện tượng xói ngầm được tìm
thấy ở khoảng cách Hp/2 với Hp là chiều sâu của cọc ngàm vào đất
(hình 2a).
Từ đó, hệ số an toàn theo Terzaghi (1922) được xác định theo
công thức:
'
Fs  (
(3)
iavg  w
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Hình 4- Mô hình thí nghiệm thực tế và hình ảnh phá hoại bên trong hố đào do cát sôi
Bảng 3. Thông số mô hình và kết quả thí nghiệm.
Độ chặt Dr
(%)

w cm

Hp = He(cm)

D
(cm)

q, cm3/s

vef (cm/s)

70%

17.4

5

2.5

4.63

0.065

14.37

80%

17.7

5

2.5

3.55

0.050

90%

18

5

2.5

2.54

0.036

Trong đó  = trọng lượng riêng đẩy nổi của đất cát trong vùng
cát sôi
w = trọng lượng riêng của nước
iavg = gradient thủy lực trung bình trong khối cát sôi (4)
Phương pháp lý thuyết thấm 1 chiều đơn giản do Ou (1998) đề
xướng dựa theo mô hình thấm 1 chiều đơn giản (hình 2b) trong đó
tính toán giá trị gradient thủy lực lớn nhất dựa theo dòng thấm nằm
trong lớp cát sát với tường chắn (abcd).
Hệ số an toàn chống xói ngầm được đề xuất tính theo công thức:
 ' (H e  2H p  di  d j )
icr
(5)
Fs 

 1 .5
iavg
 w H W
Marsland (1953) đã thử nghiệm các mô hình để khám phá hiện
tượng xói ngầm hố đào, sau đó thông qua NAVFAC DM7.1 (1982)
công bố kết quả như hình 3. Dựa vào biểu đồ, hệ số an toàn chống
xói ngầm đối với tường chắn trong đất cát có thể được xác định dựa
theo điều kiện về độ chặt của đất cát, chiều sâu hố đào, độ ngàm và
bề rộng của tường chắn. Nghiên cứu cũng phân rõ trường hợp có
và không có lớp đất không thấm nằm trong chiều sâu hữu hạn của
hố đào.
Ngoài các phương pháp kể trên, Mozó và cộng sự (2014) đã
đánh giá độ ổn định thủy lực của tường chắn trong đất cát dưới ảnh
hưởng của dòng thấm. Nghiên cứu ứng dụng GGU-SS-FLOW 2D
(2008) tính toán các giá trị gradient thủy lực, tốc độ dòng chảy trong
hố đào và áp lực nước thủy động xảy ra dưới tường chắn. Dựa vào
giá trị hệ số an toàn chống xói ngầm Fs = icr/i 2, nghiên cứu đề xuất
giá trị chiều sâu hố đào tối đa và chiều sâu ngàm chân tường tối
thiểu nhằm đảm bảo độ ổn định cho hố đào. Nghiên cứu cũng so
sánh kết quả tính toán đối với hệ số thấm đẳng hướng và hệ số thấm
không đẳng hướng của đất cát. Nghiên cứu cũng so sánh áp lực
nước thủy động tác dụng lên tường với áp lực nước thủy tĩnh.
Aulbach và cộng sự (2013) đề xuất biểu đồ thiết kế và tính toán
chiều sâu ngàm tường chắn chống lại đẩy trồi thủy lực do dòng
thấm trong đất cát. Nghiên cứu sử dụng mô hình 3D của tường vây
hố đào. Nghiên cứu dựa vào tính toán hệ số an toàn Fs trong đó có
lực đẩy trồi thủy lực do dòng thấm phải nhỏ hơn trọng lượng của
đất trong nước của khối đất được đề xuất trong mô hình Terzaghi
(1922). Nghiên cứu áp dụng giá trị hệ số an toàn được đề xuất bởi
các tiêu chuẩn của Đức và Áo (DIN 1054 và ÖNORM B 1997-1-1) từ
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ief

iab

ibc

icd

5.30

1.23

0.67

1.46

1.12

13.76

5.40

1.11

0.74

1.30

1.16

13.25

5.10

0.97

0.81

1.26

1.04

h1, cm

h2, cm

đó đưa ra các biểu đồ cho quá trình tính toán thiết kế độ ngàm yêu
cầu của chân tường chắn đảm bảo ổn định chống đẩy trồi do dòng
thấm gây ra.
Phân tích các nghiên cứu tính toán hệ số an toàn chống xói
ngầm và đẩy trồi do dòng thấm dưới chân tường chắn cho thấy các
nghiên cứu chủ yếu dựa vào gradien thủy lực của dòng thấm để tính
toán hệ số an toàn. Phương pháp Harza (1935) dựa vào thí nghiệm
trong đó dòng thấm đi qua lớp đất bão hòa là đều với gradient thủy
lực là như nhau trong khối đất, từ đó đánh giá hệ số an toàn thông
qua giá trị gradient thủy lực lớn nhất tại đường ra của dòng thấm.
So sánh công thức (1) và công thức (3) và (5) của các phương pháp
Harza (1935) và Terzaghi (1922) và Ou (1998) có thể thấy 3 phương
pháp này lần lượt xét đến sự ổn định của từng hạt đất riêng rẽ (tính
đến imax) và của 1 khối đất cụ thể sau tường chắn (tính đến iavg của
khối đất). Bên cạnh đó, khi xét ổn định gây đẩy trồi của các hạt đất
sát tường chắn cũng như của khối đất, các nghiên cứu đều chưa
nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số thấm của đất cát đến độ ổn định
của hố đào dưới tác dụng của dòng thấm do đó, hệ số an toàn trong
các nghiên cứu trước cũng chưa được đánh giá chính xác.
Nghiên cứu phát triển mô hình thí nghiệm tường chắn hố đào
trong phòng thí nghiệm khảo sát độ ổn định của đất cát trong hố
đào dưới ảnh hưởng của các dòng thấm. Nghiên cứu thay đổi các
thông số về tường chắn, loại cát có hệ số thấm và đầm chặt khác
nhau, từ đó xác định các thông số thí nghiệm như lưu lượng, chiều
cao cột nước áp theo thời gian để đánh giá độ ổn định của hố đào.
Nghiên cứu cũng đưa ra tính toán giải tích nhằm đánh giá các yếu
tố về tốc độ dòng chảy, gradient thủy lực, từ đó đề xuất phương
pháp xác định hệ số an toàn chống xói ngầm và đẩy trồi tin cậy cho
tường chắn trong đất cát.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM
2.1 Đất cát mịn
Đất cát sạch được sử dụng trong thí nghiệm có phần trăm hạt mịn
0.96% với biểu đồ phân bố thành phần hạt như hình dưới. Cát được xếp
loại SP (cát sạch cấp phối kém) theo phân loại đất thống nhất USCS
(Unified Soil Classfication System) của Hoa Kỳ. Cát được xác định độ chặt
lớn nhất và nhỏ nhất thông qua thí nghiệm xác định hệ số rỗng lớn nhất
và nhỏ nhất lần lượt theo tiêu chuẩn ASTM D4253 và ASTM D4254. Tính
chất của đất cát được thể hiện trong bảng 3

Bảng 4. Kết quả hệ số an toàn chống cát sôi của mô hình thí nghiệm.
Độ chặt, Dr
(%)

H w
(cm)

Hp
(cm)

D (cm)

D/Hw

70%

17.4

5.0

2.5

80%

17.7

5.0

2.5

90%

18.0

5.0

2.5

Hệ số an toàn chống cát sôi, Fs
Terzaghi (1922)

Ou (1998)

Harza (1935), Fs_bc

Harza (1935), Fs_cd

0.144

0.79

1.0

0.62

0.81

0.141

0.79

1.0

0.71

0.79

0.139

0.79

1.0

0.75

0.90

Bảng 5. Hệ số an toàn tối chống xói ngầm tối thiểu theo các phương pháp tính cho mô hình thí nghiệm đề xuất
Hệ số an toàn tối thiểu đề xuất
Hệ số an toàn tối thiểu đề xuất
Hệ số an toàn tối thiểu đề xuất
Dr

e

Harza (1935)
kết hợp đo

Ou
(1998)

Terzaghi
(1922)

Harza (1935)
kết hợp đo

Ou
(1998)

Terzaghi
(1922)

Harza (1935)
kết hợp đo

Ou
(1998)

Terzaghi
(1922)

70%
80%
90%

0.86
0.82
0.79

1.10
1.10
1.10

1.75
1.54
1.46

1.38
1.22
1.15

1.20
1.20
1.20

1.91
1.68
1.59

1.51
1.33
1.26

1.50
1.50
1.50

2.39
2.10
1.99

1.89
1.66
1.57

Hệ số thấm của cát được thí nghiệm dựa theo tiêu chuẩn ASTM
D2434 với mẫu trụ cao 500mm, đường kính 110mm. Mẫu đất cát
được chuẩn bị tại 3 độ chặt 70%, 80%, 90, trong đó độ chặt tương
đối được xác định theo công thức:
e
e
(6)
Dr  max
emax  emin
Khối lượng riêng,  và hệ số rỗng, e tương ứng với độ chặt của
cát được thể hiện trong bảng 4. Kết quả thí nghiệm cho thấy hệ số
thấm giảm từ 0.0474 cm/s đến 0.0375 cm/s (khoảng 20%) khi gia
tăng độ chặt của đất cát từ 70% đến 90% (bảng 4).
Bảng 6. Tính chất của đất cát
Tính chất
Giá trị
Phần trăm hạt thô (hạt cát) (%)
94.04
Phần trăm hạt mịn (%)
0.69
1.534
Khối lượng riêng khô lớn nhất, d_max (g/cm3)
1.298
Khối lượng riêng khô nhỏ nhất, d_min (g/cm3)
1.041
Hệ số rỗng lớn nhất, emax
Hệ số rỗng lớn nhất, emin
0.727
Tỷ trọng, Gs
2.65
SP
Phân loại đất theo USCS
Bảng 7. Tính chất và gradien thủy lực tới hạn tương ứng với các
độ chặt của cát.
icr
Dr (%)
e
 (g/cm3)
ktb (cm/s)
70
0.822
1.455
0.0474
0.906
80
0.790
1.480
0.0447
0.922
90
0.759
1.507
0.0375
0.938
2.2 Mô hình và phương pháp thí nghiệm
Mô hình thí nghiệm được thiết kế với chiều sâu đất trong và
ngoài hố đào He =Hp = 5cm. Độ chênh cao cột nước được xác định
với hệ số an toàn chống xói ngầm Fs = 1, trong đó Fs được tính toán
theo phương pháp dòng thấm 1 chiều đơn giản do Ou (1998) đề
xuất. Thí nghiệm được áp dụng với đất cát tại độ chặt từ Dr = 70%90%. Chiều cao cột nước trước và sau tường chắn được tính toán
dựa theo giá trị gradient thủy lực tới hạn (bảng 5).
Sau khi dòng thấm ổn định, áp lực nước U1 và U2 tại 2 vị trí trên
tường vây hố đào được xác định từ mô hình thí nghiệm, trong đó
U1 là áp suất tại điểm chân tường chắn (điểm b) và U2 là áp suất
nước tại điểm phía sau tường chắn, nằm dưới mặt cát sau tường
2.5mm (điểm c).

3. KẾT QUẢ
Sau khi dòng thấm ổn định, lưu lượng và áp lực nước tại vị trí
cần khảo sát trên tường vây hố đào được xác định từ mô hình thí
nghiệm. Hình ảnh hố đào bị phá hoại do xói ngầm được thể hiện ở
hình 4. Kết quả này cho thấy hệ số an toàn thực tế của mô hình phải
nhỏ hơn 1 (hiện tượng xói ngầm đã xảy ra gây phá hoại hố đào).
3.1. Kết quả thông số mô hình thí nghiệm
Kết quả thí nghiệm từ mô hinh bao gồm lưu lượng nước, chiều
cao cột nước Hw và chiều cao cột nước tại vị trí đo U1, U2 được thể
hiện trong bảng 5. Từ đó dựa theo định luật thấm Darcy, các giá trị
gradient thủy lực lớn nhất được tính toán với các dòng thấm chảy
sát tường cừ (có chiều dài thấm nhỏ nhất). Các giá trị gradient thủy
lực được tính bằng giá trị trung bình theo từng đoạn dòng thấm:
Gradient thủy lực dọc theo dòng thấm ab, iab được tính bằng:
H p  H w  h1
(7)
iab 
He  H p  2
Tương tự, gradient thủy lực theo dòng thấm bc, ibc và dòng thấm
cd, icd được tính theo công thức:
h1  H p / 2  h2
(8)
ibc 
Hp /22
icd 

h2  H p / 2

(9)

Hp / 2

Trong đó h1, h2 = chiều cao cột nước tương ứng với áp suất U1 và
U2 lần lượt tại vị trí b và c trong mô hình thí nghiệm (hình 4). Các giá
trị độ dài và chiều cao được tính theo đơn vị cm,
Bên cạnh đó, gradient thủy lực trung bình tại đáy tường chắn đi
qua mặt cắt ef (hình 4) cũng được xác định dựa theo lưu lượng nước
q thu được từ mô hình và diện tích mặt cắt Aef:


ief

vef
q

K
Aef K

(10)

Kết quả tính toán cho thấy gradient thủy lực dọc theo dòng
thấm sát hố đào là không đồng nhất. Gradient thủy lực nhỏ nhất đối
với dòng thấm ab và tăng lên, đạt giá trị lớn nhất tại dòng thấm bc
sau đó giảm dần tại dòng thấm cd. Có thể thấy, dưới ảnh hưởng bởi
khe hẹp ef, làm gia tăng tốc độ dòng chảy, từ đó gia tăng gradient
thủy lực. Kết quả tính gradient thủy lực tại khe hẹp ef là phù hợp với
gradient thủy lực lớn nhất tại dòng thấm bc. So sánh với giá trị
gradient thủy lực cực hạn trong bảng 4 cho thấy, các dòng thấm bc
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và cd đã lớn hơn nhiều giá trị gradient thủy lực tới hạn. Điều này giải
thích cho sự phá hoại của mô hình thấm như trong hình 4.
3.2. Hệ số an toàn chống cát sôi
Dựa vào các thông số mô hình thực nghiệm, hệ số an toàn
chống xói ngầm theo các phương pháp khác nhau được xác định
tương ứng với các trường hợp thí nghiệm. Kết quả hệ số an toàn
chống xói ngầm theo phương pháp Terzaghi (1922) được thể hiện
trong bảng 6. Kết quả tính toán hệ số Fs = 0.79< 1 phù hợp với điều
kiện phá hoại thực tế của mô hình thí nghiệm (hình 4), tuy nhiên có
thể thấy kết quả tính toán hệ số an toàn là không đổi khi thay đổi hệ
số thấm của đất cát. Như vậy, phương pháp Terzaghi (1922) chưa
phản ánh được sự phụ thuộc của hệ số thấm đối với hệ số an toàn
chống cát sôi. Nhận xét này cũng tương tự như phương pháp Ou
(1998) như thể hiện trong bảng 6. Phương pháp Marsland (1953)
không đưa ra giá trị hệ số an toàn với tỷ số D/Hw<1, do đó, phương
pháp Marsland (1953) không được áp dụng trong tính toán hệ số an
toàn trong điều kiện của thí nghiệm.
Phương pháp Harza (1935) kết hợp với kết quả đo áp lực nước và
chiều cao cột nước cho thấy hệ số an toàn chống xói ngầm giảm xuống
khi gia tăng hệ số thấm của đất cát. Kết quả cũng cho thấy dòng thấm
đi qua điểm b-c (từ chân tường chắn đến điểm giữa tường chắn bên
trong hố đào) là khu vực nguy hiểm nhất cần được xét đến trong tính
toán chống xói ngầm của hố đào sâu. Kết quả tính toán từ phương pháp
Harza (1935) kết hợp với kết quả từ mô hình thí nghiệm được đánh giá
là phù hợp với mô hình tính toán và ứng xử cát sôi. Kết quả cho thấy khi
gia tăng hệ số thấm từ 0.037cm/s lên 0.047cm/s (khoảng 26.3%), hệ số
an toàn chống cát sôi, Fs_bc giảm xuống từ 0.75 đến 0.62 (17.4%) và Fs_cd
giảm từ 0.90 - 0.81 (10.0%)

Hình 5- Quan hệ giữa hệ số thấm và hệ số an toàn theo các phương pháp tính khác nhau
3.3 Hệ số an toàn chống xói ngầm tối thiểu đề xuất
Dựa theo kết quả nghiên cứu có thể thấy đối với mỗi phương pháp
tính toán hệ số chống xói ngầm của hố đào sâu cần có giá trị hệ số an
toàn tối thiểu nhằm đảm bảo độ ổn định chống xói ngầm của hố đào.
Hệ số này được tính toán nhằm đạt hệ số chống xói ngầm tại vị trí nguy
hiểm nhất (dòng thấm bc) có FS_bc (hệ số an toàn nhỏ nhất dựa theo kết
quả đo áp lực và phương pháp Harza) tối thiểu lần lượt là 1.1, 1.2 và 1.5.
Kết quả được thể hiện trong bảng 7.
Như vậy hệ số thấm càng lớn, đất càng rỗng, hệ số an toàn tối thiểu
đối với mỗi phương pháp càng lớn. Giá trị hệ số an toàn tối thiểu chống
xói ngầm cho trong bảng 7 có thể được sử dụng để làm giá trị tham
khảo cho các trường hợp trong thực tế trong đó vùng đất thấm đáy hố
đào được giới hạn bởi vùng đất không thấm tương tự như mô hình thí
nghiệm đã đề xuất trong nghiên cứu.
4. KẾT LUẬN
Bài báo trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng của tính thấm của đất
đến hệ số an toàn chống xói ngầm của đất cát trong hố đào sâu. Nghiên
cứu đã phát triển mô hình thí nghiệm mô phỏng quá trình thấm của
nước ngầm trong đất cát độ chặt khác nhau dưới tường chắn. Nghiên
cứu cho thấy hệ số thấm của đất cát ảnh hưởng lớn đến độ an toàn
chống xói ngầm của tường chắn. Một số kết luận cụ thể bao gồm:
 Dòng thấm có gradient thủy lực lớn nhất nằm sát tường hố đào.
Gradient thủy lực này không đồng nhất, tăng dần đối với dòng thấm
ab, đạt giá trị cực đại tại chân tường, giảm dần đối với dòng thấm cd.
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 Hệ số an toàn chống xói ngầm dựa trên mô hình tính Terzaghi
(1922) và Ou (1998) đều cho kết quả hệ số an toàn không phụ thuộc vào
hệ số thấm của đất cát. Phương pháp Harza (1935) kết hợp với kết quả
đo cho thấy hệ số an toàn chống xói ngầm giảm xuống khi gia tăng hệ
số thấm của đất cát. Kết quả cũng cho thấy dòng thấm đi qua điểm b-c
(từ chân tường chắn đến điểm giữa tường chắn bên trong hố đào) là
khu vực nguy hiểm nhất cần được xét đến trong tính toán chống xói
ngầm của hố đào sâu.
 Phương pháp tính toán Terzaghi (1922) tương đối tin cậy trong
đó tính toán đến độ ổn định của khối đất sau tường chắn do xói ngầm.
Tuy nhiên, phương pháp này chưa chỉ ra được vị trí nguy hiểm nhất do
dòng chảy gây ra dọc theo tường chắn trong khu vực hố đào. Hệ số an
toàn theo phương pháp Terzaghi nằm giữa hệ số an toàn tính theo
phương pháp Harza theo dòng thấm bc, FS_bc và dòng thấm cd, Fs_cd .
 Hệ số thấm càng cao, vận tốc thấm chảy qua mặt cắt thấm đáy
hố đào càng lớn, càng làm gia tăng gradient thủy lực. Khi hệ số thấm
tăng lên 26.3% sẽ làm giảm tối đa 7.3% đối với hệ số an toàn, Fs.
 Nghiên cứu đề xuất giá trị hệ số an toàn tối thiểu chống xói
ngầm cho từng trường hợp về độ chặt và cao độ đất trong mô hình mô
phỏng hố đào sâu. Các giá trị đề xuất có thể được sử dụng để làm giá trị
tham khảo cho các trường hợp trong thực tế trong đó vùng đất thấm
đáy hố đào được giới hạn bởi vùng đất không thấm tương tự như mô
hình thí nghiệm đã đề xuất trong nghiên cứu.
ACKNOWLEDGEMENT: This work belongs to the project grant No:
T2021-115TĐ funded by Ho Chi Minh City University of Technology and
Education, Vietnam.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
ASTM D2434, “Standard Test Methods for Measurement of Hydraulic Conductivity of CoarseGrained Soils” ed: West Conshohocken PA., 2006.
ASTM D4254, "Standard test methods for minimum index density and unit weight of soils and
calculation of relative density," ed: West Conshohocken PA., 2006.
ASTM. D4253, "Standard test methods for maximum index density and unit weight of soils
using a vibratory table," ed, 2006.
TCVN 11823-11:2017 về Thiết kế cầu đường bộ, 2017.
TCVN 8422:2010 Công trình thủy lợi – thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công, 2010.
TCVN 4253:2012 về Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế, 2012.
Bùi Văn Trường (2015). Kết quả bước đầu nghiên cứu xói ngầm, cát chảy nền đê sông bằng
phương pháp thí nghiệm hiện trường, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, vol. 50, pp.
133-139.
Lê Văn Thảo và V. H. Công (2018). Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa
vào những tiêu chuẩn cỡ hạt, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, vol. 60, pp. 27-32.
NDM (1971). Design manual-Soil mechanics, foundations, and earth structures, ed. U.S.
Government Printing Office,Washington, D.C: Department of the Navy, Naval Facilities Engineering
Command, Washington, DC, 1971.
Harza, L. F. (1935). Uplift and seepage under dams on sand, Transactions of the American
Society of Civil Engineers, ASCE, vol. 100, no. 1, pp. 1352-1385, 1935.
Terzaghi, K. (1922). Der Grundbrunch on Stauwerken und Seine Verhutung, Die Wasserkraft.
1922.
Marsland, A. (1953). Model experiments to study the influence of seepage on the stability of
a sheeted excavation in sand," Geotechnique, vol. 3, no. 6, pp. 223-241.
Ou, C.Y. (1998). Deep excavation: Theory and practice. Crc Press, 2014.
Mozó, D., Oróstegui, P. and Villalobos, F. (2014). Hydraulic stability evaluation of a diaphragm
wall in granular soils recharged by an unconfined aquifer. Obras y Proyectos 15, 42-49
Aulbach, B. and Ziegler, M. (2013). Simplified design of excavation support and shafts for
safety against hydraulic heave. Geomechanics and Tunnelling 6(4), 362-374
DIN 1054: Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau – Ergänzende
Regelungen zu DIN EN 1997-1. Berlin: Beuth, 2010.
ÖNORM B 1997-1-1: Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik –
Teil 1: Allgemeine Regeln; Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1997-1 und Nationale
Ergänzungen. Wien, 2010.

nNgày nhận bài: 11/3/2022 nNgày sửa bài: 08/4/2022 nNgày chấp nhận đăng: 20/4/2022

Giải pháp hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư
cá nhân trên thị trường trái phiếu
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TÓM TẮT:
Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản trở thành kênh đầu tư mang
lại lợi nhuận cao hơn so với kênh đầu tư truyền thống là gửi tiết
kiệm. Tuy nhiên, lợi nhuận hấp dẫn thường đi liền với rủi ro cao. Bài
báo phân tích một số quy định của pháp luật và đề xuất một số giải
pháp nhằm hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư cá nhân trên thị
trường này ở Việt Nam.
Từ khóa: Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản; nhà đầu tư cá nhân;
rủi ro
ABSTRACT:
Real estate corporate bonds become an investment channel that
brings higher returns than the traditional investment channel of
savings. However, attractive returns often come with high risks.
This article analyzes a number of legal provisions and proposes
some solutions to limit risks for individual investors in this market
in Vietnam.
Keywords: Real estate corporate bonds; individual investors; risk
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong giai đoạn 3 năm trở lại đây (2019 - 2021), thị trường
trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam có sự tăng trưởng
mạnh mẽ. Huy động vốn qua phát hành trái phiếu trở thành
kênh huy động đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp.
Theo báo cáo từ Công ty chứng khoán SSI, tổng lượng TPDN
lưu hành tại thời điểm cuối năm 2021 đạt khoảng 1,4 triệu tỷ
đồng (tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân 46%/năm
trong giai đoạn từ 2017 - 2021). Theo đó, quy mô thị trường
TPDN đã tăng mạnh, từ 4,9% GDP (2017) lên tới 16,6% GDP
(2021). Số liệu thống kê của FiinRatings cho biết, chỉ tính riêng

trong năm 2021, các doanh nghiệp đã phát hành tổng cộng
659.000 tỷ đồng trái phiếu, tăng 42.33% so với năm 2020.

Hình 1.1- Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2021
Hình 1 cho thấy số lượng trái phiếu do doanh nghiệp bất
động sản phát hành chiếm một tỷ trọng rất cao trong tổng số
trái phiếu đã phát hành và đặc biệt tăng trưởng mạnh trong giai
đoạn 2019 - 2021. Con số này cho thấy trái phiếu đã trở thành
kênh dẫn vốn quan trọng cho các doanh nghiệp bất động sản
do ưu thế vượt trội về mức lãi suất và tiếp tục trở thành nguồn
vốn trung dài hạn trong bối cảnh nhu cầu vốn dài hạn của ngành
này là rất lớn và kênh tín dụng truyền thống bị siết chặt hơn.

Nguồn: Công ty chứng khoán SSI
Hình 1.2- Lãi suất trái phiếu bình quân năm của các ngành
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Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính đến hết quý 3/2021 có
khoảng 300.000 nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu và con
số này vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ. Trên thị trường sơ cấp,
nhà đầu tư cá nhân mua TPDN vẫn duy trì tỷ lệ rất thấp khoảng
5,5% tổng mức phát hành trái phiếu của thị trường. Thế nhưng
trên thị trường thứ cấp, tỷ lệ mua trái phiếu doanh nghiệp của
nhà đầu tư cá nhân lại chiếm gần 30%, riêng trong lĩnh vực bất
động sản tỷ lệ này là gần 40%. Tuy nhiên, việc tham gia đầu tư
trái phiếu bất động sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đối với các nhà
đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh bùng
nổ phát hành trái phiếu doanh nghiệp như hiện nay. Khi doanh
nghiệp phá sản hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhà đầu tư
có thể mất trắng số tiền đã mua trái phiếu do doanh phát hành
mất khả năng thanh toán. Vụ việc vỡ nợ của Công ty Bất động
sản Evergrande - Trung Quốc (Theo thống kê của Bloomberg,
Evergrande đã huy động khoảng 19,2 tỷ USD trái phiếu nước
ngoài phát hành đại chúng và 8,4 tỷ USD trái phiếu địa phương)
hoặc gần đây ở Việt Nam là việc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

hủy bỏ kết quả phát hành 9 đợt chào bán trái phiếu trị giá 10.030
tỷ đồng của các công ty trực thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh
dẫn đến nguy cơ mất toàn bộ vốn đầu tư là những minh chứng
cho rủi ro có thể gặp phải của nhà đầu tư.
2. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018 - NAY NHẰM
HẠN CHẾ RỦI RO CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
Để thị trường TPDN có thể phát triển bền vững, minh bạch
và hiệu quả, cần có sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các cơ quan
quản lý Nhà nước. Trong thời gian vừa qua, thông qua quá trình
theo dõi, kiểm tra, đánh giá thị trường TPDN, Chính phủ đã liên
tiếp ban hành các văn bản nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý
cho thị trường này, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường ngày
càng công khai, minh bạch, hạn chế tối thiểu các rủi ro và bảo vệ
quyền lợi của nhà đầu tư.

Bảng 2.1. So sánh một số điểm thay đổi của pháp luật về phát hành TPDN giai đoạn 2018 - nay nhằm hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư
STT Nội dung
Nghị
định Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về Dự thảo sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ163/2018/NĐ-CP
chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị CP
quy định về phát trường trong nước và chào bán TPDN ra thị
hành TPDN
trường quốc tế
1
Nhà đầu tư Không có quy định về - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; - Quy định rõ hơn về khoản 1 Điều 8: Đối
trái
nhà đầu tư trái phiếu. Nhà nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tượng mua trái phiếu, khi bổ sung thêm yêu
phiếu
Đối tượng mua trái nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà cầu trước khi thực hiện giao dịch mua/bán
phiếu là các tổ chức, đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà trái phiếu, nhà đầu tư phải được xác định tư
cá nhân Việt Nam và đầu tư.
cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên
tổ chức, cá nhân nước - Bổ sung điều khoản về trách nhiệm & quyền nghiệp.
ngoài.
lợi nhà đầu tư trái phiếu. Đồng thời việc quy - Bổ sung quy định: Nhà đầu tư chứng khoán
định rõ về trách nhiệm cũng như quyền lợi chuyên nghiệp là cá nhân chỉ được phép
của nhà đầu tư trái phiếu sẽ góp phần nâng mua TPDN chào bán riêng lẻ có xếp hạng tín
cao nhận thức của nhà đầu tư với các sản nhiệm
phẩm TPDN.
2
Quyền lợi Quy định liên quan - Bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 8 về quyền - Bổ sung thêm điểm a1 khoản 3 điều này về
của
nhà đến quyền lợi được được doanh nghiệp phát hành công bố thông quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu đối
đầu tư
thanh toán và các tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định này; với trường hợp phát hiện doanh nghiệp
quyền sở hữu như được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phát hành sử dụng tiền thu từ phát hành trái
chuyển nhượng, cho, phiếu khi có yêu cầu.
phiếu không đúng mục đích tại phương án
tặng, để lại, thừa kế,
Điều khoản này bổ sung các quyền lợi liên phát hành trái phiếu hoặc cam kết với nhà
chiết khấu và sử dụng quan đến việc tiếp cận thông tin đối với nhà đầu tư thì nhà đầu tư yêu cầu doanh nghiệp
trái phiếu làm tài sản đầu tư trái phiếu nhằm bảo vệ các nhà đầu tư phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu trước
bảo đảm.
cá nhân nhỏ lẻ, nâng cao tính tự chủ, tự chịu hạn. Đây là quy định nhằm ngăn chặn rủi ro
trách nhiệm của nhà đầu tư chứng khoán mà nhà đầu tư có thể nhận biết được trong
chuyên nghiệp khi mua trái phiếu doanh quá trình theo dõi hoạt động của doanh
nghiệp riêng lẻ, để các nhà đầu tư này tự chịu nghiệp phát hành.
trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
3
Trách
Quy định tại Điều 35
- Quy định chi tiết trách nhiệm của doanh - Bổ sung quy định: Doanh nghiệp phát
nhiệm của
nghiệp phát hành trái phiếu cũng như chế tài hành cam kết mua lại trái phiếu trước hạn
doanh
xử lý vi phạm nổi bật có thêm hình thức truy khi: doanh nghiệp phát hành thay đổi mục
nghiệp
cứu trách nhiệm hình sự.
đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái
phiếu; doanh nghiệp phát hành vi phạm
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phát hành
trái phiếu

4

Hồ sơ chào
bán trái
phiếu

Quy định tại điều 13

Tại điểm c khoản 2 Điều 12 yêu cầu bổ sung
một số hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và
tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt
phát hành cụ thể: Hợp đồng ký kết với tổ chức
tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu, với tổ
chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái
phiếu, với tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.
Đồng thời tại điểm c, khoản 1, Điều 13 quy
định
doanh nghiệp phải có văn bản cam kết đáp
ứng các điều kiện chào bán.
Văn bản này thể hiện sự ràng buộc mang
tính pháp lý của doanh nghiệp phát hành với
các cam kết về điều kiện chào bán trái phiếu
nhằm giúp thị trường phát triển lành mạnh.

5

Giao dịch
trái phiếu

Trái phiếu doanh
nghiệp bị hạn chế
giao dịch trong phạm
vi dưới 100 nhà đầu
tư, không kể nhà đầu
tư chứng khoán
chuyên nghiệp trong
vòng 1 năm kể từ
ngày hoàn thành đợt
phát hành, trừ trường
hợp theo quyết định
của Tòa án hoặc thừa
kế theo quy định của
pháp luật. Sau thời
gian nêu trên, TPDN
được giao dịch không
hạn chế về số lượng
nhà đầu tư; trừ
trường hợp doanh
nghiệp phát hành có
quyết định khác.

Bổ sung điều 16: “1. Trái phiếu doanh nghiệp
chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các
nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”; “2.
Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng
quyền bị hạn chế chuyển nhượng theo quy
định tại điểm c khoản 1 Điều 31 Luật Chứng
khoán số 54/2019/QH14. Sau thời gian bị hạn
chế chuyển nhượng, trái phiếu chuyển đổi,
trái phiếu kèm chứng quyền chỉ được phép
giao dịch giữa các nhà đầu tư theo quy định
tại điểm b, khoản 1, Điều 8 (là nhà đầu tư
chứng khoán chuyên nghiêp, nhà đầu tư
chiến lược).
Việc chỉ cho phép giao dịch trái phiếu giữa
các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ tạo ra rào
cản đối với các đối tượng có nhu cầu đầu tư
trái phiếu doanh nghiệp và theo đó tạo ra
động lực cho quá trình “chuyên nghiệp hóa”
và chọn lọc đối tượng nhà đầu tư trên thị
trường. Đây tiếp tục được xem là biện pháp
nhất quán của Nhà nước nhằm thiết lập sự
phát triển bền vững của thị trường TPDN.

pháp luật về phát hành trái phiếu doanh
nghiệp; doanh nghiệp phát hành vi phạm
phương án phát hành trái phiếu. Quy định
này đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Bổ sung quy định về việc phải có kết quả
xếp hạng tín nhiệm đối với một số loại trái
phiếu phát hành, được diễn giải để thay thế
cho điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định
153/2020 hiện nay khi chỉ quy định hồ sơ
chào bán trái phiếu có thể có hoặc không có
kết quả xếp hạng tín nhiệm của doanh
nghiệp.
Việc không bắt buộc có kết quả xếp hạng tín
nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái
phiếu đã mang tới những rủi ro lớn cho nhà
đầu tư khi có nhiều doanh nghiệp không có
khả năng chi trả các khoản nợ cũng như
không có bất cứ tài sản nào để bảo đảm
hoặc tình trạng kinh doanh liên tục lỗ
nhưng vẫn chào bán trái phiếu dẫn tới việc
các nhà đầu tư sau đó “mất trắng” khoản
tiền đã đầu tư. Việc yêu cầu phải có kết quả
xếp hạng tín nhiệm với các doanh nghiệp
nêu trên trong dự thảo sẽ khắc phục thực
trạng này, tăng sự minh bạch và nâng cao
chất lượng trái phiếu được phát hành, giảm
thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư.
- Bổ sung các quy định cụ thể như Điều 16b
về hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ
thống giao dịch TPDN chào bán riêng lẻ tại
Sở giao dịch chứng khoán; Điều 16c về thay
đổi, hủy bỏ đăng ký giao dịch trên hệ thống
giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán
riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán.
Những quy định này góp phần đẩy nhanh
việc thiết lập thị trường giao dịch TPDN
riêng lẻ tại sở giao dịch chứng khoán cho
các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp,
nhằm tăng tính thanh khoản; đồng thời
tăng cường tính công khai, minh bạch; tăng
cường quản lý, giám sát đối với các trái
phiếu đưa vào giao dịch trên thị trường thứ
cấp.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả
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Nguồn: FiinRatings
Hình 3.1- Thang điểm xếp hạng tín nhiệm của của FiinRatings và so với rủi ro tín dụng tương đối

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ
NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Giai đoạn 2019 - 2021 chứng kiến sự phát triển bùng nổ của
thị trường trái phiếu bất động sản ở Việt Nam. Với mức lãi suất
hấp dẫn, gấp khoảng 1,7 – 2 lần so với lãi suất tiết kiệm, các nhà
đầu tư cá nhân đã và đang coi đây là một kênh đầu tư hiệu quả
hơn so với gửi tiết kiệm ngân hàng. Song, việc được hưởng mức
lãi suất đầu tư cao cũng đi liền với những rủi ro lớn nếu nhà đầu
tư không hiểu biết rõ doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Thị
trường bất động sản Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phát triển
mạnh mẽ sau thời kỳ dịch bệnh Covid bùng phát. TPDN sẽ vẫn là
kênh huy động vốn ưa thích của của các danh nghiệp bất động
sản trong bối cảnh Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín
dụng hạn chế cấp tín dụng cho lĩnh vực này. Vì vậy cần thực hiện
một số các giải pháp sau nhằm hạn chế tối đa các rủi ro cho các
nhà đầu tư cá nhân vốn thiếu kinh nghiệm và hiểu biết khi tham
gia trị trường này.
3.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước
- Khẩn trương hoàn thiện và ban hành nghị định sửa đổi bổ
sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP theo hướng
làm lành mạnh hóa thị trường TPDN, hạn chế các rủi ro cho các
nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư cá nhân nói riêng.
- Ban hành quy định nghiêm cấm các doanh nghiệp phát
hành trái phiếu khi chưa được xếp hạng tín nhiệm, trái phiếu có
tài sản đảm bảo và không có bảo lãnh thanh toán.
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- Bổ sung quy định giới hạn tổng giá trị TPDN được phép phát
hành tính theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhằm đảm
bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác giám sát, thanh - kiểm tra và hậu kiểm
về việc phát hành TPDN, đặc biệt là loại trái phiếu riêng lẻ.
- Tăng cường công tác thẩm định và cấp phép cho các doanh
nghiệp xếp hạng định mức tín nhiệm nhằm tăng tính công khai,
minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng trái phiếu được phát
hành, đồng thời giúp thị trường có thói quen sử dụng kết quả
xếp hạng tín nhiệm để đánh giá rủi ro của trái phiếu, tiệm cận
với thông lệ quốc tế, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.
3.2. Đối với nhà đầu tư cá nhân
a. Tìm hiểu các quy định của pháp luật có liên quan đến
phát hành và giao dịch TPDN
Với sự phát triển của internet, việc tìm kiếm các văn bản pháp
luật có liên quan đến phát hành và giao dịch TPDN trở nên hết
sức đơn giản. Nhà đầu tư phải nghiên cứu các văn bản này để có
cái nhìn khái quát về thị trường TPDN, nắm rõ trách nhiệm của
doanh nghiệp phát hành trái phiếu và quyền lợi của nhà đầu tư.
Các văn bản pháp luật có liên quan đến phát hành và giao dịch
TPDN ở Việt Nam hiện nay bao gồm:
- Luật chứng khoán (2019)
- Luật Doanh nghiệp (2020): Quy định về chào bán, giao dịch
trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trình tự, thủ tục, (điều 128-130)
với doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng.

- Nghị định 153/2020/ NĐ-CP (và dự thảo sửa đổi, bổ sung):
Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng
lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
ra thị trường quốc tế.
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một
số điều của luật chứng khoán trong đó có quy định điều kiện
chào bán trái phiếu ra công chúng (điều 19 – 27).
b. Nghiên cứu doanh nghiệp phát hành trái phiếu
Nhà đầu tư cần tìm hiểu các vấn đề liên quan đến doanh
nghiệp bao gồm:
- Lịch sử hình thành và phát triển, uy tín của doanh nghiệp
trên thị trường
- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu
- Hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 – 5 năm gần đây
- Báo có tài chính của doanh nghiệp trong 3 - 5 năm gần đây.
Nếu doanh nghiệp chưa được xếp hạng hạng tín nhiệm bởi
tổ chức xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh, nhà đầu tư phải tự đánh giá được
doanh nghiệp tốt hay không tốt dựa trên một số tiêu chuẩn cơ
bản. Doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp tốt khi đáp ứng
được các tiêu chuẩn sau:
- Doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh
chủ yếu (Doanh thu của doanh nghiệp chủ yếu đến từ doanh thu
bán hàng và cung cấp dịch vụ).
- Doanh nghiệp tăng trưởng hàng năm với tốc độ tăng doanh
thu và lợi nhuận đạt 10 - 20% /năm.
- Đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm vượt trội, có uy tín tốt.
- Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn ≤ 0,7
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu ≥ 15%
Nếu doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp
hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh, nhà đầu tư có thể dựa vào kết quả này để quyết định.
Tính đến tháng 8/2021, Bộ Tài chính mới cấp phép cho 2 doanh
nghiệp Việt Nam đủ điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ định
mức tín nhiệm là FiinRatings và CTCP Xếp hạng Sài Gòn Phát
Thịnh, trong đó, FiinRatings là doanh nghiệp đầu tiên chính thức
cung cấp dịch vụ này trên thị trường tài chính Việt Nam. Dựa trên
mức lãi suất trên thị trường và kinh nghiệm qua các trường hợp
mà FiinRatings đã thực hiện thì mức lãi suất mà nhà đầu tư yêu
cầu hoặc sẵn sàng trả cho trái phiếu mà các các doanh nghiệp
bất động sản phát hành hiện nay như sau:
- Mức lãi suất thấp hơn 7%/năm: Được nhà đầu tư chấp nhận
cho các doanh nghiệp được xếp hạng A trở lên, thường là các
nhà phát triển lớn, có quỹ đất lớn tại Việt Nam, mức độ sử dụng
đòn bẩy tài chính không lớn và dòng tiền từ hoạt động kinh
doanh cũng như mức đệm tiền mặt ở mức cao cho các cú sốc của
thị trường bất động sản. Với mức AA là mức rất gần với mức xếp
hạng cao nhất AAA (mức này được xem là mức xếp hạng trái
phiếu Chính phủ và hiện có lợi suất ở mức rất thấp. Kỳ hạn 10
năm VND hiện đang được giao dịch ở mức 1,95%/năm).
- Mức lãi suất thấp dao động từ 7-10%/năm: Thông thường
được áp dụng cho các doanh nghiệp có điểm xếp hạng từ BBB
(được Fiinratings định nghĩa là: Năng lực Tương Đối Tốt để đáp
ứng các nghĩa vụ tài chính nhưng dễ bị ảnh hưởng hơn trước các
diễn biến bất lợi của nền kinh tế). Mức xếp hạng này thường là
các nhà phát triển bất động sản có quỹ đất chỉ tập trung tại một
hoặc hai thành phố, và sử dụng mức vay nợ lớn.
- Mức lãi suất trên 10%/năm: Được nhà đầu tư chấp nhận cho
các nhà phát hành có mức xếp hạng BB hoặc B trở xuống. Đây là

mức thể hiện khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính ở mức Trung
bình.
c. Nghiên cứu phương án và hồ sơ phát hành trái phiếu
Trong phương án và hồ sơ phát hành trái phiếu, nhà đầu tư
cần quan tâm đến mục đích phát hành trái phiếu bao gồm các
thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư; các hoạt động
sản xuất, kinh doanh cần bổ sung vốn; nguồn vốn được cơ cấu
(từng khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu được cơ cấu, giá trị của
khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu được cơ cấu); Điều kiện, điều
khoản về việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu
(nếu có); Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành
trái phiếu; Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái
phiếu; Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung
cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
d. Đánh giá uy tín của tổ chức bảo lãnh phát hành, bảo lãnh
thanh toán, tài sản dảm bảo
Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh cam kết mua lại
một phần hoặc toàn bộ trái phiếu phát hành nếu không phân
phối hết. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với nhà đầu tư là
bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc của công ty mẹ,
công ty liên kết. Nhà đầu tư cần phải đánh giá được là cam kết
mang tính không chắc chắn hay cam kết chắc chắn sẽ mua lại
trái phiếu mà nhà đầu tư đang sở hữu. Về tài sản đảm bảo của
trái phiếu: Theo thống kê của FiinRatings, xấp xỉ 50% khối lượng
trái phiếu phát hành trong năm 2021 không có tài sản đảm bảo,
phần còn lại đảm bảo chủ yếu bằng cổ phiếu và bất động sản.
Nếu nhà đầu tư mua loại trái phiếu này thì rủi ro rất lớn nếu
doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. Do vậy, việc đánh giá
uy tín của tổ chức bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, tài
sản đảm bảo hết sức quan trọng nhằm hạn chế các rủi ro cho
nhà đầu tư.
4. KẾT LUẬN
TPDN trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng trong nền kinh
tế không chỉ ở Việt Nam mà ở các các nền kinh tế khác trên thế
giới, trong đó trái phiếu bất động sản là một kênh đầu tư hấp
dẫn với lãi suất cao hơn nhiều so với các ngành khác. Song nhà
đầu tư cần phải đánh giá được các rủi ro và lợi ích thu được từ
kênh đầu tư này. Nhà đầu tư cá nhân chỉ nên mua TPDN khi có
khả năng và nguồn lực để đánh giá đầy đủ rủi ro của trái phiếu,
theo sát tiến độ giải ngân, mục đích sử dụng vốn, tình hình tài
chính của doanh nghiệp phát hành sau khi đầu tư mua trái phiếu.
Điều này mang lại sự an toàn cho chính mỗi nhà đầu.
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