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Mặt trận thông tin, mặt
trận của những người
chiến sĩ mang tên gọi

chung là nhà báo với khoảng
40.000 người làm việc tại hơn
800 cơ quan báo chí trong cả
nước. Ngày nay, mặt trận này
yêu cầu khắt khe đối  với các cơ
quan báo chí, đòi hỏi phải xây
dựng một nền báo chí cách
mạng trong kỷ nguyên mới, tích
hợp công nghệ khoa học mới,
nâng cao hiệu quả tuyên truyền
và tiếp nhận thông tin phản biện
xã hội của nhân dân là nhiệm vụ
hàng đầu đặt ra hiện nay.

97 năm đồng hành cùng bao
thăng trầm của dân tộc, Báo chí
Cách mạng Việt Nam vẫn luôn
là cánh tay, là công cụ đắc lực
của Đảng, Nhà nước trong công
tác tuyên truyền và phản biện,
giám định xã hội. Càng ngày
công tác chuyên môn của báo
chí càng đòi hỏi những yêu cầu
mới, chuyên nghiệp hơn, hiện

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, 
Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: 

“Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, 
nhân văn và hiện đại” 

Thông điệp gửi những người làm báo

Ông Lê Quốc Minh cho rằng báo chí chính thống vẫn giữ
vị thế đặc biệt trong cơn bão truyền thông xã hội như

hiện nay.

Chia sẻ riêng với Tạp chí
Người Xây dựng, ông Lê Quốc
Minh nói về những trăn trở
của nghề làm báo, ngay trước
lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo
chí cách mạng Việt Nam
(21/6/1925 - 21/6/2022). Ông
cũng bày tỏ quan điểm về việc
xây dựng nền báo chí, truyền
thông chuyên nghiệp, hiện đại,
giàu tính nhân văn.

đại hơn, nhằm phục vụ nhiều
đối tượng hơn và thực hiện tốt
vai trò dẫn dắt dư luận xã hội.

“Chuyển đổi số” - nền tảng
để phát triển báo chí hiện đại

Với hoạt động của loại hình
báo chí khoa học như Tạp chí
Người Xây dựng, việc đăng
những thông tin chuyên sâu về
lĩnh vực xây dựng, vốn đã được
coi là lĩnh vực khô khan “như xi
măng, gạch vữa” thì việc truyền
tải những nội dung gì, đối tượng
và hiệu quả trong hoạt động
chuyên môn luôn là mối quan
tâm hàng đầu của Ban biên tập. 

Để theo kịp xu thế, các cơ
quan báo chí cần tập trung vào
chuyển đổi số, nâng cao năng
lực tiếp cận bạn đọc, tương tác
với các nền tảng mạng xã hội.
Ông Lê Quốc Minh chia sẻ:
“Trong xu hướng chuyển đổi số,

có rất nhiều cơ quan báo chí tận
dụng được nền tảng công nghệ
mới gắn với việc nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ của
các nhà báo nên tạo ra được
những hướng đi mới bắt kịp xu
hướng phát triển của thời đại.
Nhưng việc đổi mới, sáng tạo
phải được gắn với trách nhiệm
của người làm báo, chính là
thông điệp và nhiệm vụ mà các
cơ quan báo chí cần quan tâm”.

Trăn trở vẫn có, nhưng đặt ra
mục tiêu và tôn chỉ hành động là
việc cần làm ngay cho cơ quan
báo chí chuyên ngành như Tạp
chí Người Xây dựng, áp dụng
linh hoạt cái chung của người
làm nghề báo với cái riêng của
lĩnh vực mình đảm nhiệm, qua
đó mới thể hiện được cái hay
của báo chí chuyên ngành. 

Ông Lê Quốc Minh cho rằng:
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“Bất kỳ giai đoạn phát triển
nào, người làm báo luôn đoàn
kết hướng về mục tiêu chung,
đồng hành cùng sự phát triển
của đất nước. Tính chuyên
nghiệp đặt ra yêu cầu mỗi nhà
báo và cơ quan báo chí hành
nghề trên cơ sở hành trang tri
thức, kỹ năng nghiệp vụ, khả
năng tiếp cận và sử dụng công
nghệ mới, đạo đức nghề nghiệp
trong sáng. Bên cạnh đó, công
tác quản lý hoạt động báo chí
được thực hiện bằng chính sách
quản lý kịp thời, sát thực tiễn,
hỗ trợ báo chí phát triển. Tính
hiện đại được thể hiện bằng
phương pháp làm báo tiên tiến,
tận dụng sự phát triển của khoa
học, công nghệ đưa thông tin tới
bạn đọc một cách chính xác,
nhanh chóng và thuận tiện nhất.
Tính nhân văn thể hiện qua việc
bảo vệ, phát triển những giá trị
văn hóa, phẩm cách của từng cá
nhân cũng như của cộng đồng,
góp phần định hướng dư luận xã
hội vì mục tiêu chung của đất
nước”.

Báo chí khẳng định giá trị
riêng trong cơn bão mạng xã
hội

Hiện nay, mạng xã hội đang có
những thay đổi nổi trội, tiếp cận
và gần như chi phối đến số đông
bạn đọc, vấn đề này đặt ra cho
các cơ quan báo chí trong nước
những thách thức thật sự. 

Góc độ này ông Lê Quốc
Minh đã có những chia sẻ thiết
thực với phóng viên: “Thực tế
đã cho thấy bên cạnh những lợi
ích của mạng xã hội trong việc
kết nối các cá nhân và phổ biến
thông tin thì ngày càng bộc lộ
nhiều bất cập, trở thành nơi
phát tán tin giả, tin thất thiệt,
làm suy giảm niềm tin của công
chúng với truyền thông nói
chung. Nhưng chính trong lúc
này, báo chí càng khẳng định vị

trí quan trọng của mình, bám
sát những giá trị cốt lõi thông
qua việc cung cấp các tin-bài
phản biện kịp thời với các ý kiến
trung thực, thông tin chính xác
và đa chiều, từ đó lan tỏa năng
lượng tích cực trong xã hội. Vì
vậy, mỗi cơ quan báo chí, mỗi
người làm báo cần nhận thức
đúng đắn vai trò xây đắp niềm
tin của nhân dân vào sự lãnh
đạo của Đảng đối với xã hội,
đất nước; con đường xây dựng
chủ nghĩa xã hội mà Đảng và
Nhà nước và nhân dân ta đang
tiến hành; niềm tin vào những
phẩm giá tốt đẹp, truyền thống
tốt đẹp của dân tộc cũng như
tương lai tươi sáng mà chúng ta
đang hướng tới.”

Báo chí cách mạng đang
“hiện đại hóa”, đề cao giá trị
nhân văn

Hội Nhà báo Việt Nam ở
nhiệm kỳ này tập trung triển
khai hiệu quả Nghị quyết Đại
hội XI và Chỉ thị số 43-CT/TW
ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với hoạt động của Hội
Nhà báo Việt Nam trong tình
hình mới. 

Trong đó, ở các lĩnh vực hoạt
động luôn hướng theo tiêu chí
“Xây dựng nền báo chí, truyền
thông chuyên nghiệp, nhân văn
và hiện đại” vừa là yêu cầu đặt
ra, vừa là mục tiêu phấn đấu đối
với lĩnh vực báo chí, truyền
thông được nhấn mạnh trong
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trong đó, tính nhân văn của
báo chí cách mạng Việt Nam
trong thời điểm hiện nay được
đặc biệt quan tâm, thể hiện qua
việc “đề cao, quý trọng, ca ngợi
và bảo vệ những giá trị văn hóa
chung của cộng đồng, vì con
người, vì cộng đồng, xét trên
mọi cấp độ, là tôn trọng, bảo vệ
và truyền bá những giá trị văn
hóa chung nhất của nhân loại,
không phân biệt dân tộc, tôn
giáo… vì hòa bình, ổn định, sự
tiến bộ và phát triển bền vững
của cộng  đồng quốc tế. 

Trong báo chí, truyền thông,
tính nhân văn là thái độ tiếp cận,
đánh giá các sự kiện và vấn đề
trong cuộc sống hàng ngày liên
quan đến cộng đồng cũng như
số phận con người; là quan
điểm, thái độ và những nỗ lực

Nền truyền thông hiện đại đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về mặt
nghiệp vụ đối với  người làm báo.
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đấu tranh vì quyền con người,
dân chủ, dân sinh, vì sự tiến bộ
xã hội và những giá trị nhân văn
chân chính”. 

Tính nhân văn trong báo chí
được thể hiện qua nhiều cấp độ
như khuynh hướng thông tin,
lĩnh vực đề tài và quan điểm,
góc độ và thái độ tiếp cận,
khuynh hướng thông tin, lĩnh
vực đề tài và quan điểm, góc độ
và thái độ tiếp cận (ngôn ngữ,
giọng điệu với nhân vật). Tính
nhân văn yêu cầu nhà báo có đủ
tri thức, quan điểm, thái độ, bản
lĩnh và kỹ năng thể hiện. 

Mặt khác, thể hiện tính nhân
văn từ thái độ, kỹ năng, thao tác
hằng ngày trong cuộc sống và
trong tác nghiệp, như thái độ và
hành vi đối với những người
bình dị, những con người bất
hạnh, thậm chí người đang
vướng vòng lao lý, mà không a
dua, “đục nước béo cò”… 

Thông tin xâm phạm đời tư
hoặc lợi dụng sự bất hạnh của
con người để giật gân, câu
khách, đã vi phạm tính nhân
văn. Có những thông tin về đời
tư, luật pháp không cấm, nhưng
đạo đức, lương tâm người làm
báo lại không cho phép, vì tính
nhân văn cần được đề cao. 

Và như vậy, văn hóa truyền
thông trên báo chí  được tôn
trọng. Tính nhân văn cũng thể
hiện “đẳng cấp” của ấn phẩm
báo chí, truyền thông, của cơ
quan báo chí và nhà báo. Xét
cho cùng, tính nhân văn là mục
đích cao cả của hoạt động báo
chí, truyền thông. Tính nhân văn
của báo chí cách mạng Việt
Nam phải được xây dựng trên
cơ sở nền tảng đạo đức và pháp
luật. 

Do vậy, để bảo đảm tính nhân
văn trong hoạt động báo chí,
nhà báo nhất thiết phải trang bị

Ông Lê Quốc
Minh cho
rằng: Tạp chí
Người Xây
dựng cần lấy
tiêu chí khoa
học, chuẩn
mực, nhân văn
và bề dày
truyền thống
36 năm để làm
động lực cho
sự phát triển.

tốt kiến thức và trau dồi tốt ý
thức về luật pháp nói chung,
pháp luật về hoạt động báo chí
nói riêng, phải nắm vững và tự
giác thực hiện 10 điều quy định
đạo đức nghề nghiệp của người
làm báo Việt Nam.

Tạp chí Người Xây dựng, trải
qua quá trình ra đời và phát triển
suốt 36 năm, luôn giữ vững tiêu
chí của một cơ quan báo chí
khoa học, chuẩn mực, tôn trọng
các giá trị nhân văn. Ông Lê
Quốc Minh nhận định: “Thành
quả này rất đáng biểu dương và
tập thể cán bộ, phóng viên của
tạp chí cần gìn giữ, phát huy,
lấy đó làm động lực cho quá
trình phát triển”.

Theo ông Lê Quốc Minh, để
lan tỏa được định hướng phát
triển báo chí cách mạng hiện đại
và nhân văn này đến từng cơ
quan báo chí, từng người làm
báo thì vai trò của cơ quan chủ
quản là cực kỳ quan trọng. 

Suốt 36 năm, Tạp chí Người
Xây dựng đã nhận được sự chỉ
đạo sát sao, kịp thời của cơ quan
chủ quản là Tổng hội Xây dựng
Việt Nam. Tháng 8 năm 2022,
Tổng hội Xây dựng Việt Nam sẽ
kỷ niệm 40 năm thành lập, một
chặng đường cống hiến không
mệt mỏi của các nhà chuyên
môn, các chuyên gia trong lĩnh
vực xây dựng. Nhân dịp này,
thông qua Tạp chí Người Xây
dựng, ông Lê Quốc Minh
chuyển lời: “Xin gửi tới toàn
thể lãnh đạo, chuyên gia, hội
viên của Tổng hội Xây dựng
Việt Nam những lời chúc tốt
đẹp nhất. Chúc Tổng hội ngày
càng phát triển lớn mạnh, phát
huy kinh nghiệm quý báu, góp
sức vào công cuộc phát triển
của ngành xây dựng và của đất
nước”.q

Hải An (ghi)
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PV: Cuộc cách mạng công
nghệ đang diễn ra mạnh mẽ,
tạo ra sự thay đổi lớn trong
mọi lĩnh vực cuộc sống và báo
chí cũng nằm trong dòng chảy
ấy. Là Ủy viên Ban Thường vụ
Hội Nhà báo Việt Nam khoá
XI, cũng là người làm công tác
quản lý ở cơ quan báo chí, xin
ông cho biết những khó khăn
thách thức mà báo chí phải
đối mặt hiện nay?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng:

Có thể nói chưa bao giờ báo chí
chịu sự cạnh tranh khốc liệt như
hiện nay, với sự phát triển rất
mạnh của khoa học công nghệ,
nhất là trong lĩnh vực thông tin
truyền thông. Đặc biệt là sự xuất
hiện của rất nhiều nền tảng công
nghệ, của mạng xã hội xuyên
biên giới như: Facebook,
Twitter, Tiktok…

Nếu trước đây báo chí là
những đơn vị độc quyền cung
cấp thông tin thì bây giờ không

PTGĐ VOV Phạm mạnh hùnG 
Kỷ nguyên số mở ra

Không gian pháT
Triển vô Tận cho

báo chí
Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí

Cách mạng Việt Nam, PV Tạp chí  Người Xây
dựng có cuộc phỏng vấn ông Phạm Mạnh
Hùng, Phó TGĐ Đài tiếng nói Việt Nam
(VOV), Ủy viên Ban Thường vụ Hội nhà báo
Việt Nam về những thử thách và cơ hội của
báo chí trong thời đại công nghệ số.

còn nữa, mọi người dân với
điện thoại thông minh, có mạng
xã hội là đều có thể cung cấp
những nội dung có tính chất
thông tin lên rất nhiều các nền
tảng, chính vì vậy sự chia sẻ, sự
cạnh tranh rất gay gắt. Điều này
không chỉ khiến báo chí bị phân
tán công chúng mà còn khiến
giảm thu nhập về quảng cáo, tài
trợ, phần lớn các quảng cáo
đang dần chuyển từ nền tảng
truyền thống sang nền tảng số
và các nền tảng xuyên biên giới,
đây là thách thức rất lớn cho
báo chí trong nước. 

Không chỉ vậy, báo chí trong
nước còn phải cạnh tranh với
các tờ báo nước ngoài được Việt
hóa… Đó là những khó khăn
mà chưa bao giờ báo chí Việt
Nam phải đối diện trong giai
đoạn này.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay
cũng là cơ hội để báo chí tự
nhìn lại và tìm ra con đường
riêng để phát triển.

Thứ nhất, báo chí cần  phát
huy được tính chuyên nghiệp
trong việc xác minh, đưa tin,
bình luận, phân tích, dự báo sự
kiện, vấn đề công chúng quan
tâm. Sự chuyên nghiệp của báo
chí sẽ tạo sự khác biệt  so với
các  mô thức truyền thông khác,
đặc biệt là mạng xã hội. Sự cạnh



tranh thông tin cũng giúp báo
chí trưởng thành hơn, chuyên
nghiệp hơn.

Thứ hai, các cơ quan báo chí
cũng có thể tận dụng các nền
tảng mạng xã hội để truyền tải,
phân phối nội dung trên đó để
thu hút thêm công chúng. Ở đâu
có mạng xã hội, ở đâu có công
chúng thì báo chí cần tìm mọi
cách để xuất hiện, phân phối nội
dung ở đó. Nói cách khác,
không gian của báo chí Việt
Nam cũng được mở rộng hơn
trước, không còn bó hẹp trong
biên giới Việt Nam nữa.

Đặc trưng quan trọng của thời
kỳ này là không còn một cơ
quan báo chí nào chỉ tập trung
vào một loại hình. Các cơ quan
báo chí đã và đang chuyển từ
báo chí đơn phương tiện sang
báo chí đa phương tiện, đa loại
hình, tận dụng mọi nền tảng để
phân phối nội dung, chinh phục
công chúng. Có thể nói kỷ
nguyên số mở ra không gian
phát triển vô tận cho báo chí.

PV: Ông cảm nhận thế nào
về sự thay đổi của báo chí
trong những năm gần đây khi
công nghệ và sự cạnh tranh
của mạng xã hội bùng nổ? Đài

Tiếng nói Việt Nam đã thích
nghi và thay đổi thế nào?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng:
Tôi thấy rằng từ các cơ quan báo
chí chủ lực của Việt Nam cho
đến các cơ quan báo chí có quy
mô khiêm tốn hơn đang thích
nghi nhanh với xu thế thời cuộc,
chuyển từ làm báo đơn phương
tiện sang làm báo đa phương
tiện, đa nền tảng. Hầu hết các tờ
báo đều đã tận dụng mạng
internet để mở ra phiên bản báo
điện tử hoặc là trang tin. Có thể
thấy những cơ quan báo chí có
bề dày truyền thống, có tiềm lực
về nội dung, kỹ thuật thì cũng là
những đơn vị mà nắm bắt được
xu thế đổi mới nhanh nhất.

Với Đài tiếng nói Việt Nam thì

nòng cốt vẫn là phát thanh,
nhưng trong những năm gần đây
còn có các loại hình báo chí
khác như báo điện tử (VOV.VN,
VTCnews, VTCnow…). Khối
truyền hình của VOV (VTC,
VOVTV) cũng có sự chuyển đổi
rất mạnh mẽ. 

Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt
Nam đang phát triển 2 ứng dụng
cho việc cung cấp nội dung trên
nền tảng OTT (thuật ngữ dùng
để chỉ việc tận dụng không gian
rộng lớn internet nhằm cung cấp
cho người dùng các nội dung
như hình ảnh, âm thanh, tin
nhắn, gọi điện – PV) là App
VTCNow – đây là App có sự
phát triển rất tốt trong những
năm gần đây. Hiện tại, doanh số
của App VTC Now đã tăng gấp
10 lần. Ngoài ra, trên các nền
tảng mạng xã hội như Facebook,
Twiter, Tiktok, podcat… cũng
được các kênh phát thanh của
đài tận dụng phân phối nội dung
để làm sao tối đa hóa đến mức
cao nhất lượng công chúng của
mình.

PV: Theo ông, cơ hội và
thách thức lớn nhất đối với
các cơ quan báo chí nói chung
và những nhà báo, phóng
viên, biên tập viên, người làm
báo trong thời đại công nghệ
hiện nay là gì, nhất là đối với
những người làm báo trẻ?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng:
Như tôi đã nói ban đầu, giai
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là phải đảm bảo được cho người
làm báo sống được với nghề, đó
là điều kiện rất quan trọng để
một số nhà báo, phóng viên
không đánh mất mình. Báo chí
cũng là một nghề trong xã hội,
cũng có những điều tích cực cần
phát huy nhưng cũng có những
điều tiêu cực chưa được và cần
nhìn nhận thẳng vào sự thật để
sửa chữa, xử lý có lý có tình,
theo quy định pháp luật. Qua đó
báo chí sẽ giữ được vị trí, vai
trò, thực hiện được sứ mệnh
vinh quang mà công chúng đòi
hỏi.

PV: Là chủ quản của Tạp chí
Người Xây dựng, Tổng hội
Xây dựng Việt Nam đang
bước sang tuổi 40, ông có lời
chúc gì với Tổng hội nói chung
và với đội ngũ những người
làm báo ở Tổng hội nói riêng?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng:
Tổng hội Xây dựng Việt Nam
được biết đến là một trong
những tổ chức uy tín trong lĩnh
vực xây dựng, tập hợp đội ngũ
chuyên gia có chuyên môn cao
về lĩnh vực xây dựng, quy
hoạch trên cả nước. Những năm
qua, Tổng hội đã đóng góp,
tham mưu các chính sách quan
trọng góp phần phát triển ngành
xây dựng. Nhân dịp Tổng hội
Xây dựng Việt Nam bước sang
tuổi 40 tôi xin chúc lãnh đạo
Tổng hội cũng như các thành
viên sức khỏe và tiếp tục cống
hiến, đóng góp những điều tốt
đẹp nhất cho ngành xây dựng và
xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm
ngày báo chí cách mạng Việt
Nam xin chúc Tạp chí Người
Xây dựng và những đồng nghiệp
sức khỏe, thành công, khẳng
định được uy tín, vị thế của mình
trong lĩnh vực xây dựng. 

Xin trân trọng cảm ơn ông
về buổi trò chuyện này.

Nhất Nam (thực hiện).
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đoạn bùng nổ thông tin trên
mạng xã hội nhìn chung cũng
tạo ra cú hích tích cực để báo chí
tự đổi mới mình, để không bị tụt
lại trong quá trình cạnh tranh.
Tuy nhiên, bên cạnh những tích
cực thì mạng xã hội có rất nhiều
thứ mà chúng ta gọi là rác, ảnh
hưởng tiêu cực đến xã hội, đó là
những thông tin xấu, thông tin
độc, thông tin sai sự thật, thông
tin không kiểm chứng…

Thế nhưng có một thống kê rất
thú vị là tất cả mạng xã hội mà
phát triển được thì phần lớn đều
dựa trên nguồn thông tin từ báo
chí chính thống. Nội dung của
báo chí chính thống vẫn là chủ
đạo trên mạng xã hội, vì thế vai
trò của báo chí chính thống là
cực kỳ quan trọng trong việc
định hướng thông tin.  

Phải xác tín thông tin sự thật
một cách nhanh nhất, ngoài yêu
cầu xác minh sự thật thì phải
đảm bảo tốc độ thông tin, nếu
chậm hơn so với mạng xã hội sẽ
là tụt hậu.

Cần phát triển các loại hình
báo chí có chiều sâu, đòi hỏi sự
chuyên nghiệp của các cơ quan
báo chí, các nhà báo. Đó có thể
là những bài báo giúp công
chúng hiểu bản chất của sự kiện,
dự đoán chiều hướng phát triển
của sự kiện. Chúng ta vẫn nói
lấy những luồng thông tin chính
thống, tích cực đẩy lùi những
thông tin tiêu cực, xấu độc…

đấy là vai trò và sứ mệnh của
báo chí.  

Đặc biệt, tôi cho rằng dù có
chuyển đổi số, chuyển đổi đa
phương tiện, đa loại hình thì yếu
tố con người vẫn là quan trọng
nhất. Những người làm báo phải
được đào tạo lại để nắm được kỹ
năng sản xuất nội dung đa
phương tiện và nắm được khả
năng chinh phục công chúng
trên nền tảng phi truyền thống.
Các nhà báo, phóng viên phải
chuyển và thích nghi từ thói
quen làm báo đơn phương tiện
sang làm báo đa phương tiện,
tính đa phương tiện phải hội tụ
trong từng sản phẩm báo chí.
Ngoài kỹ năng viết thì phải có
kỹ năng chụp ảnh, kỹ năng quay
video, kỹ năng dàn dựng, biên
tập, hoàn thiện sản phẩm… yêu
cầu rất cao so với trước đây.

Bên cạnh đó thì các cơ quan
báo chí, các nhà báo, phóng
viên, đội ngũ người làm báo
cũng phải có bản lĩnh thật vững
vàng, nhanh, nhạy. Hội Nhà báo
Việt Nam đã có quy định về đạo
đức của người làm báo, tôi cho
rằng các cơ quan báo chí cũng
phải có quy định riêng cụ thể
hóa hơn về quy trình tác nghiệp,
đặc biệt là khi chúng ta viết về
những vấn đề có thể ảnh hưởng
tiêu cực đến các tổ chức, cá
nhân thì phải tuân thủ một quy
trình rất chặt chẽ. 

Một điều nữa cũng quan trọng



KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

9NGÛÚÂI XÊY DÛÅNG SÖË THAÁNG 5 & 6 - 2022

Cầm trên tay quyển sách
“Cuộc chiến thương
hiệu - Sáng tạo hay chịu

chết” tôi thật sự bất ngờ vì cách
tiếp cận mới lạ của tác giả -
một nhà báo say nghề, một
người làm truyền thông kinh
nghiệm. Tôi đã đọc và nghiên
cứu nhiều sách viết về truyền
thông, PR nhưng chưa một

Cẩm nang truyền thông
Của doanh nghiệp: 

“cuộc chiến 
Thương hiệu

- sáng Tạo 
hay chỊu chếT?”

Lời tòa soạn: Tiếp nối thành công từ cuốn sách “Truyền thông theo phong cách
win-win”, mới đây, tác giả Phạm Sông Thu tiếp tục ra mắt công chúng thêm một ấn
phẩm với tên gọi: “Cuộc chiến thương hiệu - sáng tạo hay chịu chết”. Là người làm
truyền thông cho các tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu trong nước, những trải
nghiệm và khảo cứu của tác giả Phạm Sông Thu được xem như những “cẩm nang”
cho các doanh nghiệp, người làm truyền thông và sinh viên báo chí tham khảo, học
hỏi và chia sẻ. Cách giải quyết vấn đề, mối quan hệ giữa truyền thông - báo chí và
doanh nghiệp, vừa tiếp cận dưới góc độ “win - win” nhưng cũng phải sáng tạo, thích
ứng với từng giai đoạn, tình huống. Chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách
mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), Tạp chí Người Xây dựng trân trọng giới
thiệu bài viết của TS. Hoàng Xuân Phương (Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông
- ĐH Văn Lang) giới thiệu về cuốn sách “Cuộc chiến thương hiệu - Sáng tạo hay chịu
chết” của tác giả Phạm Sông Thu.

cuốn sách nào đề cập đến chiêu
trò, đến những chiêu thức PR
lệch chuẩn một cách cụ thể,
toàn diện và sống động như
quyển sách này.

Khi mà mỗi ngày chúng ta
thường xuyên “hít drama”, câu
chuyện này chưa hết lại đến
câu chuyện khác, sóng này tiếp
nối sóng khác dường như vô

Tác giả Phạm
Sông Thu tại
đường sách
Nguyễn Văn Bình
(quận 1, TP.
HCM) trong buổi
giao lưu ra mắt
sách “Cuộc
chiến thương
hiệu - Sáng tạo
hay chịu chết?”
do NXB Đà Nẵng
ấn hành.

Tác giả Sông
Thu ký tặng sách

cho sinh viên



KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

NGÛÚÂI XÊY DÛÅNG SÖË THAÁNG 5 & 6 - 202210

tận không ngừng. Một cô ca sĩ
trẻ cặp kè với vị đại gia lớn
tuổi đã có vợ con tại một tập
đoàn lớn cũng ít nhiều ảnh
hưởng đến thương hiệu tập
đoàn này, ai đã tung ra câu
chuyện này vẫn còn là ẩn số,
tuy nhiên đọc xong quyển sách
này, bạn có thể tự tìm câu trả
lời cho mình một cách xác
đáng nhất.

Tại sao cứ trước khi tung ra
một MV hay một bộ phim nào
đó, chúng ta thường hay bắt
gặp những tin đồn thất thiệt.
Câu chuyện tình tay ba giữa
Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng
và An Nguy thời điểm tung ra
bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ
con” cũng là một mô típ chiêu
trò thường thấy trong showbiz
Việt. Có những chiêu trò thoát
xác và thành công, nhưng cũng
có những chiêu trò đưa thương
hiệu “đi vào lòng đất”. Và
trong quyển sách này, bạn đọc
sẽ thấy được toàn cảnh những
hỉ, nộ, ái, ố, cả những cảm
thông và tức giận, một quyển
sách về truyền thông nhưng
không chỉ chứa đựng thông tin
mà còn khơi gợi cảm xúc.
Không nhiều quyển sách như
thế này trên thị trường hiện
nay.

Sinh viên báo
chí rất hào

hứng với cuốn
sách mới ra

mắt của tác giả
Phạm Sông Thu

Nhiều bạn trẻ đến tham dự buổi ra
mắt cuốn sách

Tác giả Phạm
Sông Thu
giao lưu với
bạn đọc

Khác hoàn toàn với cuốn
“Truyền thông theo phong cách
win - win” được xuất bản cách
đây 2 năm, tác giả đã đề xuất
và hướng dẫn cho người làm
truyền thông, PR biết cách xây

dựng thương hiệu của mình
một cách tốt nhất. Cuốn này
với 15 chương sách, và hơn
100 câu chuyện thương hiệu
với những chiêu trò khác nhau
được tác giả tổng hợp, xâu
chuỗi và phân loại rõ ràng nên
đọc rất hấp dẫn và dễ nhớ.

Có lẽ nhiều bạn đọc sẽ đặt
câu hỏi, tại sao tác giả lại đề
cập đến những vấn đề “góc
khuất” hay còn gọi là những

chiêu PR lệch chuẩn vốn là
những chủ đề mà những người
làm nghề thường tránh đề cập
đến? Tôi cũng đã từng nghi ngờ
về ý tưởng này của tác giả khi
lần đầu anh chia sẻ với tôi. Thế
nhưng, khi cầm trên tay cuốn
sách với hơn 300 trang dày
dặn, đọc những câu chuyện
thực tế tác giả đã chọn lọc
trong cả biển chiêu trò của các
thương hiệu tại Việt Nam, thế
giới, tôi thật sự tin rằng quyển
sách này là một tài liệu có giá
trị cho những chuyên gia
truyền thông, những nhà
nghiên cứu và cả các bạn sinh
viên đang theo đuổi lĩnh vực
này có một cái nhìn tổng quan
và đúng đắn nhất về xây dựng
thương hiệu bằng chiêu trò. Để
từ đó có thể chọn lựa cho mình
một con đường đúng đắn, một
chiến lược xây dựng thương
hiệu bền vững.q
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1. Vai trò của các phương tiện
thông tin đại chúng đối với văn
hóa lối sống đô thị 

Trong cuộc sống hằng ngày
người ta mặc nhiên thừa nhận
các phương tiện truyền thông đại
chúng như là bộ phận cấu thành
đời sống tinh thần của toàn xã
hội, con người hiện đại không
thể hình dung nổi cuộc sống nếu
thiếu các phương tiện truyền
thông đại chúng. Ở các đô thị,
truyền thông đại chúng phát triển
mạnh và đang chi phối cuộc sống
của từng gia đình, của từng thành
viên  xã hội. Ta thử tưởng tượng,
một ngày nào đó chúng ta không
có các thiết bị này, xã hội sẽ hỗn
loạn ra sao! Nó can thiệp vào
mọi hoạt động của đời sống xã

hội. Nó tác động mạnh mẽ vào
việc hình thành lối sống ở các đô
thị nước ta. 

Việc hình thành lối sống của
một cộng đồng người ở một khu
vực không diễn ra một cách tức
thời. Nó hình thành một cách từ
từ, tự nhiên và dường như không
phụ thuộc vào ý chí của con
người. Chịu sự chi phối mang
tính lịch sử của phương thức sản
xuất, tập quán sinh hoạt, truyền
thống văn hóa, lối sống... vừa có
tính bền vững, vừa có tính linh
động, dễ biến đổi theo thời gian
và không gian. Sự biến đổi ấy có
thể do cái nội sinh và cái ngoại
sinh gây ra. Thông thường sự
biến đổi do tác động của cái
ngoại sinh dễ gây ra mâu thuẫn

giữa mức sống và lối sống, giữa
truyền thống và hiện đại, giữa cái
nội địa và cái ngoại nhập. Trong
đời sống hiện đại các phương
tiện truyền thông đại chúng là
một trong những kênh quan
trọng nhất tác động vào lối sống
đô thị.

Có thể nói rằng, các phương
tiện truyền thông như điện thoại
di động, Internet, Facebook,
Messenger… đã làm thay đổi thế
giới và cách tư duy của con
người đến mức bản thân chúng ta
cũng không thể thấy hết khả
năng vô cùng của nó. Trong một
thời gian tương đối ngắn, những
tác động của các phương tiện
truyền thông đại chúng đã tạo ra
những biến đổi về văn hóa - xã

Ảnh hưởng của Truyền Thông đại chúng
đối với văn hóa lối sống đô ThỊ 

Nguyễn Cửu Loan

Thế giới đang vận động
mạnh mẽ trong thời đại bùng
nổ của cuộc cách mạng khoa
học công nghệ, đặc biệt là lĩnh
vực truyền thông đại chúng.
Truyền thông đại chúng ra đời
đã đáp ứng, làm thỏa mãn các
nhu cầu giao tiếp mang tính
phổ biến và tạo hiệu quả ở quy
mô toàn cầu. Hoạt động truyền
thông đại chúng được coi là
một phần của đời sống văn hóa
xã hội hiện đại. Nó vừa là sản
phẩm của văn hóa, lại vừa có
vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ hiểu biết chung, khẳng định, phát
huy và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp. 

Truyền thông đại chúng là hoạt động giao tiếp xã hội rộng rãi, thông qua các
kênh phương tiện truyền thông bao gồm: sách, báo in, điện ảnh, phát thanh,
truyền hình, quảng cáo, internet, băng, đĩa hình và âm thanh… Trình độ cao -
thấp của phương tiện sẽ quyết định trình độ ý thức phát triển của con người. Phạm
vi mở rộng phương tiện truyền thông trở thành toàn bộ năng lực cảm thụ, trình
độ ý thức sáng tạo mới của công chúng. Sự thay đổi của các phương tiện truyền
thông từng ngày đã làm thay đổi sâu sắc đời sống xã hội hiện nay. 



hội sâu sắc ở mọi ngõ ngách nơi
chúng ta đang sống. Dù đó đang
đem lại cho con người những cơ
hội để có một cuộc sống thuận
tiện hơn và thách thức đến những
vấn đề mà trước đây chúng ta
xem là đương nhiên, từ khái
niệm dân chủ tới những vấn đề
liên quan đến tình bạn, tình yêu
hay các quan hệ xã hội thời hiện
đại. Một thế giới ảo đan xen với
thế giới thực, một không gian
tương tác tối đa trong mọi mối
quan hệ xã hội, những cách nhìn
rộng mở và khoan dung với các
quan điểm khác biệt, tốc độ
thông tin được truyền đi nhanh
tới mức các khoảng cách không
gian và thời gian trở nên tương
đối. Tất cả điều đó đã khiến các
phương tiện truyền thông đại
chúng có vai trò và tầm ảnh
hưởng rất lớn trong lối sống đô
thị hiện nay.

Các đô thị tại đất nước ta đã
hình thành những thế hệ tương
ứng với các thế hệ công nghệ
truyền thông. Khoảng cách số
vẫn đang tồn tại trong xã hội ta
hiện nay do những khác biệt về
vùng miền, thu nhập, tuổi tác,
giới tính và các khả năng khác
nhau trong việc tiếp cận với các
phương tiện truyền thông đại
chúng. Bên cạnh những thuận
lợi, các phương tiện truyền thông
đại chúng cũng đặt ra nhiều
thách thức cho xã hội. 

Sống hiện đại, ăn mặc hợp thời
trang không phải là xấu. Nhưng
chạy theo mốt trong điều kiện
kinh tế và văn hóa chưa phát
triển cao là một nguyên nhân gây
ra các tệ nạn xã hội. Các đô thị
xuyên suốt dải đất ta còn nghèo,
vấn đề này càng cần được quan
tâm. Nếu như trước đây không ít
người cảm thấy hãnh diện khi
đeo lủng lẳng cái đài bán dẫn
trên vai để mở nhạc oang oang
trên đường thì ngày nay khắp các
phố phường đô thị, những chiếc

loa hiện đại, đời mới đang được
sử dụng hết công suất với âm
thanh quá cỡ để “phục vụ” không
theo yêu cầu của bất kỳ ai. Ngoài
ra, các âm thanh ồn ào này còn
trở thành tín hiệu mời khách của
các hàng quán dọc phố. Thoạt
nhìn đó là hiện tượng. Nhưng
nếu quan sát kỹ hơn ta thấy sự ồn
ào hỗn tạp của âm thanh này đã
trở thành nhu cầu “không thể
thiếu được”, trở thành thói quen
của lớp trẻ đô thị. Ở đây người
viết không bàn đến cái đúng, cái
sai của hiện tượng xã hội trên mà
chỉ ghi nhận nó như một nét đặc
trưng của âm thanh đô thị. Nét
đặc trưng này còn được khắc
đậm hơn trong đời sống các đô
thị chậm phát triển bởi tâm lý
“anh hùng nhất khoảnh”, “người
giàu tỉnh lẻ”… Âm thanh của các
phương tiện nghe nhìn có ảnh
hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt
của đô thị. Về phương diện kiến
trúc người ta đã tính đến việc
phát huy hoặc ngăn cản âm thanh
hỗn tạp đó. Về phương diện giao
tiếp nó như là công cụ, là vật
trung gian trong giao tiếp xã hội,
đặc biệt là với lớp trẻ. Về phương
diện mức sống, công suất cường
độ của âm thanh như là một
trong những tiêu chí làm thước
đo mức sống của các gia đình đô
thị có “ăn nên làm ra”.

Vào một gia đình tại các đô thị
đang phát triển, cái đập vào mắt

người ta trước tiên là các phương
tiện nghe, nhìn. Để có phương
tiện nghe nhìn hiện đại người dân
lao động tại các đô thị đó phải có
kế hoạch lao động và tiết kiệm
hàng năm trời. Điều đó ảnh
hưởng không nhỏ đến lối sống
của họ. Chúng như là bộ phận
không thể thiếu được trong đời
sống tinh thần của người dân đô
thị. Nhờ đó mà người ta có được
biết bao điều mới mẻ về mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội: từ kinh
tế, chính trị đến văn hóa xã hội,
từ khoa học kỹ thuật đến văn
nghệ thể thao… Người ta có thể
biết được mọi sự kiện diễn ra ở
địa phương mình, ở khắp các
miền của đất nước và của thế
giới. Điều này làm cho đời sống
của thị dân hòa nhập với đời
sống của các vùng khác nhau của
đất nước và của thế giới, nó tác
động mạnh mẽ đến sự phát triển
kinh tế và văn hóa, đồng thời
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến
lối sống. Nó góp phần khắc phục
cái lạc hậu của một vùng xa
trung tâm kinh tế chính trị văn
hóa của đất nước, làm thay đổi
nếp nghĩ, nếp sống biệt lập, khép
kín cái căn nguyên của tự ti, bảo
thủ, cục bộ địa phương. Truyền
thông đại chúng góp phần nâng
cao dân trí của các đô thị nói
chung và lĩnh vực nông thôn nói
riêng. Sau cùng là làm cho người
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Phóng viên đã có dịp gặp
gỡ, và ghi lại những trải
lòng về cuộc đời, sự

nghiệp của vị doanh nhân từng
trải này.

Thương hiệu Hợp Lực
PV: Trở lại câu chuyện gần 30

năm trước, thời điểm đó, khi tất
cả đều muốn ổn định trong biên
chế Nhà nước, ông lại xin “nghỉ
hưu sớm” ở ngành Công an để
nhảy vào thương trường vốn
đầy rẫy những khó khăn, thử
thách. Ông có nghĩ quyết định
của mình khi ấy là “liều lĩnh”?

Doanh nhân Nguyễn Văn
Đệ: Có thể khẳng định, thời
điểm đó, từ bỏ biên chế Nhà
nước là một quyết định khó
khăn đối với tôi, đặc biệt là áp
lực từ phía gia đình và bạn bè.
Bạn tôi nói: “Đang yên đang
lành xin nghỉ làm gì? Rồi sau
này lấy tiền đâu để nuôi vợ con
và lo toan cuộc sống?”. Nhiều
người cũng khuyên tôi nên suy
nghĩ lại kẻo sau này hối hận.
Nhưng tôi đã quyết tâm thì sẽ
làm bằng được.

Với 5 triệu đồng dành dụm khi
ra quân, tôi và mấy người bạn

cùng chung chí hướng quyết
định góp vốn thành lập Hợp tác
xã Vận tải Hợp Lực. Tên gọi
“Hợp Lực” cũng có nghĩa rằng,
tập hợp đồng nghiệp, đồng cam
cộng khổ, chung sức đồng lòng
vì sự phát triển, thịnh vượng
chung.

Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy
quyết định rời bỏ cơ quan Nhà
nước sau khi xóa bỏ bao cấp có
phần liều lĩnh. Nhưng nếu cứ
chấp nhận với những gì đang có
sẽ không bao giờ “lớn”
được. Đến nay, sau gần 30 năm,
từ một Hợp tác xã vận tải nhỏ
bé, chỉ với 30 xe và 30 xã viên,
đã phát triển thành Tổng Công
ty Cổ phần Hợp Lực đa ngành
nghề, với gần 2.000 cán bộ,
nhân viên, người lao động.

Từ chuyến đi buôn đầy
thương tích đến việc tranh
diễn đàn

PV: Từ bỏ cơ quan Nhà nước
đến với thương trường đầy sóng
gió thử thách, kỷ niệm nào khiến
ông nhớ nhất khi bắt đầu công
việc kinh doanh?

Doanh nhân Nguyễn Văn
Đệ: Vào khoảng năm 1992, khi

biết được tin người dân trên Cao
Bằng đang khó khăn, đói khổ và
rất thiếu lương thực, tôi cùng
con trai, em rể và một chủ hàng
gom đủ 16 tấn gạo quyết định
làm liều một chuyến. Do nhiều
người nói lên Cao Bằng đường
rất khó khăn, vất vả nên đến Hà
Nội, anh em tôi quyết định bán
bớt đi 6 tấn cho xe giảm trọng
tải, sau đó chở 10 tấn chạy thẳng
một mạch lên Cao Bằng ngay
trong đêm tối, đến rạng sáng thì
gần tới nơi.

Khi chỉ còn cách trung tâm
tỉnh Cao Bằng khoảng 50km, xe
mất lái cứ thế lao thẳng xuống
dốc rồi lật ngửa. Tôi bị cả 10 tấn
gạo đè lên người. Gạo trong bao
tải bung ra, tràn vào mắt, mũi,
miệng, gây ngộp thở.

May sao, người dân quanh
vùng thấy xe gạo lật đã đến giúp
sức, cứu hộ. May sao 10 tấn gạo
đang đè trên người tôi chỉ trong
chốc lát được dỡ bỏ, tôi may
mắn thoát chết.

Về phần mình, tôi bị thương
khắp người, được đưa vào bệnh
viện cấp cứu đúng 10 ngày với
gần 100 mũi khâu vết thương

Doanh nhân NGuyễN VăN Đệ:

sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ
vừa được Viện Đại học Kỷ lục
thế giới công nhận chức danh
Giáo sư với những thành tựu
đạt được trong suốt sự nghiệp
xây dựng và phát triển Tổng
Công ty Cổ phần Hợp Lực
cùng những đóng góp tích cực
cho cộng đồng - xã hội… 



trên cơ thể. Chúng tôi bán tháo
số gạo còn lại, sửa tạm xe để về.
Tôi còn nhớ như in hình ảnh, tôi
lái xe một tay (một tay phải
băng bó) suốt quãng đường từ
Cao Bằng trở về Thanh Hoá. 

PV: Thời ông bắt đầu làm kinh
tế, có lẽ định nghĩa “kinh tế tư
nhân”, “doanh nhân” còn khá
xa lạ (mãi đến năm 2004, Thủ
tướng Chính phủ Phan Văn
Khải mới ký quyết định hằng
năm lấy ngày 13/10 là “Ngày
Doanh nhân Việt Nam”). Thậm
chí những người làm kinh tế tư
nhân khi ấy có khi còn bị người
đời nhìn với ánh mắt kỳ thị,
hoặc bị đối xử không công bằng,
bị coi là “con ghẻ” trong nền
kinh tế. Những người làm kinh
doanh như ông thời điểm đó có
cảm thấy tủi thân và làm sao để
luôn lạc quan tiến tới?  

Doanh nhân Nguyễn Văn
Đệ: Đúng là thời đó, những khái
niệm như “doanh nhân” hay
“kinh tế tư nhân” còn khá xa lạ
với người dân, thậm chí ngay cả
trong tư duy của nhiều cán bộ
quản lý Nhà nước cũng chưa
nghĩ đến. Làm kinh tế tư nhân
khi đó như kiểu “ném đá dò
đường”, tức là vừa làm, vừa
kiến nghị thay đổi những chính
sách bất hợp lý, gây khó khăn
cho doanh nghiệp, kìm hãm sự
phát triển của nền kinh tế.

Tôi còn nhớ mãi chuyện về
kiến nghị thay đổi chính sách
mà tôi tưởng chừng mình sẽ gặp
nguy.

Năm 2002, khi thực hiện chủ
trương áp thuế môn bài đối với
các doanh nghiệp trong lĩnh vực
vận tải, cơ quan chức năng tính
thuế trên “đầu xe” chứ không
dựa trên quy mô vốn điều lệ của
Hợp tác xã. Như vậy, nếu doanh
nghiệp có 100 xe vận tải thì sẽ
tính thuế môn bài trên đầu 100
xe. Điều này gây khó khăn,
vướng mắc cho rất nhiều hợp tác

xã trên địa bàn cả nước, chứ
không riêng Hợp tác xã Vận tải
Hợp Lực.

Chúng tôi thấy rằng, khi xã
viên tham gia vào Hợp tác xã thì
không thể áp dụng thuế môn bài
cho từng phương tiện vận tải
được. Khi ấy, rất nhiều người
làm kinh doanh bức xúc nhưng
không dám nói, vì sợ bị quy
chụp cho là gây rối, hoặc chống
lại chính sách, thậm chí có thể
vào trại chứ chẳng chơi. 

Nhưng thật may mắn, cũng
trong năm đó, Chính phủ lần
đầu tiên tổ chức hội nghị gặp
mặt cộng đồng doanh nghiệp,
doanh nhân tại TP.HCM, do Thủ
tướng Phan Văn Khải chủ trì.
Tôi đã đánh liều đến hội nghị để
được phát biểu mặc dù là khách
không mời.

Khi bài phát biểu của tôi kết
thúc, cả hội trường vỗ tay. Thú
thật, tôi đã không kìm nén được
cảm xúc mà nước mắt cứ trào ra
nên không thể ngồi lại dự họp
hết hội nghị và cứ thế rời khỏi
hội trường ra về.

PV: Lúc kiến nghị xong, ông
có nghĩ gì không?

Doanh nhân Nguyễn Văn
Đệ: Trước khi vào Hội nghị, tôi
cũng xác định mình sẽ đối diện
với hai tình huống có thể xảy ra.

Một là kiến nghị đó sẽ được
lắng nghe. Hai là có thể sẽ bị bắt
vì không có giấy mời nhưng tự ý
vào Hội nghị (cười).

Thực tình tôi cũng không hy
vọng có thể thay đổi được chính
sách ngay lập tức; nhưng ít nhất,
nỗi bức xúc, ấm ức của cộng
đồng doanh nghiệp khối hợp tác
xã cũng được trình bày, gửi
gắm, giải tỏa trước người đứng
đầu Chính phủ lúc bấy giờ.

Sau phát biểu này, Thủ tướng
giao cho Phó Thủ tướng chỉ đạo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính, Tổng Cục Thuế và các
đơn vị có liên quan sớm tổ chức
họp để sửa đổi chính sách và sau
15 ngày phải trả lời kiến nghị
của doanh nghiệp. Thủ tướng
cũng gửi lời khen phần phát
biểu của tôi. Thú thật lúc đó,
giữa sân ga Sài Gòn, tôi lại khóc
vì vui mừng xen lẫn xúc động.

Sau đó 15 ngày, cộng đồng
kinh tế hợp tác xã cả nước vô
cùng phấn khởi đón nhận một
tin vui là những kiến nghị đã
được Chính phủ và các Bộ,
ngành giải quyết. Từ đó, hàng
trăm xe, thậm chí có Hợp tác xã
ở TP.HCM có hàng nghìn xe
cũng chỉ cần nộp thuế môn
bài theo vốn điều lệ với pháp
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VPCORP và HKT
GROUP do bốn cổ đông
sáng lập, gồm ông

Nguyễn Nam Hiền - Chủ tịch
Hội đồng quản trị, ông Trần
Quyết Tiến - Phó Chủ tịch Hội
đồng quản trị, ông Nguyễn Văn
Quy - Phó Chủ tịch Hội đồng
quản trị kiêm Tổng giám đốc
VPCORP và ông Trần Hoàng
Khải - Phó Chủ tịch Hội đồng
quản trị kiêm Tổng Giám đốc
HKT GROUP.

Trong đó, VPCORP đẩy mạnh
phát triển các dòng sản phẩm
như khu đô thị, khu đô thị nghỉ
dưỡng và khu phức hợp tại các
tỉnh, thành phố có tiềm năng lớn;
còn HKT GROUP triển khai các
dòng sản phẩm như: đất nền, căn
hộ, nhà phố, biệt thự... với danh
mục dự án đa dạng và liên tục
mở rộng ra nhiều khu vực trên cả
nước. Phân biệt như vậy để có sự
chuyên biệt, tập trung sâu hơn

vào thế mạnh của mỗi doanh
nghiệp. 

Khi được hỏi tại sao lại tham
gia thị trường trong lúc lĩnh vực
bất động sản đang đối diện với
nhiều thách thức khi dòng vốn
cho doanh nghiệp bị thắt chặt,
rủi ro lạm phát và giá đất tăng,
ông Hiền cho rằng dù thị trường
có khó khăn cỡ nào đi chăng nữa
thì vẫn có những cơ hội. Cơ hội
ở đây là khả năng rút ngắn được
thời gian xây dựng thương hiệu
khi nhiều doanh nghiệp có kế
hoạch tạm dừng hoặc chuyển
hướng kinh doanh.

“Trong giai đoạn này có thể có
nhiều doanh nghiệp gặp khó
khăn, nhưng thị trường vẫn có
những điểm sáng. Nếu biết cách
làm thì doanh nghiệp vẫn tồn tại
và phát triển được”, ông Hiền
nói.

Cách làm mà ông Hiền đề cập
là kinh nghiệm nhiều năm tích

lũy được ở vai trò vừa là chủ đầu
tư, vừa là tương tác trực tiếp với
khách hàng. Với VPCORP và
HKT GROUP, ông Hiền và các
cộng sự của mình định hướng
hai công ty không chỉ dừng lại ở
vai trò của một đơn vị môi giới
thông thường mà hoạt động
trong các lĩnh vực như tư vấn,
đầu tư, phát triển, phân phối các
dự án bất động sản và đầu tư tài
chính. Ông Hiền mong muốn
VPCORP và HKT GROUP sẽ
trở thành đơn vị đồng hành cùng
chủ đầu tư ngay từ những ngày
đầu bắt tay triển khai dự án để
tạo ra những sản phẩm phù hợp
với nhu cầu của thị trường.

Khi tiếp cận một dự án, doanh
nghiệp môi giới thường hỏi chủ
đầu tư thiết kế xong chưa, giấy
phép xong chưa, bán hàng phí
như thế nào, tiến độ bán hàng ra
sao… Nhưng với VPCORP và

DOaNH NHâN NGUyễN NaM HIềN: 

ThỊ Trường bấT động sẢn Khó Khăn, 
nhưng vẫn có nhiều điểm sáng

VPCORP và HKT
GROUP là cái tên khá mới
trên thị trường, nhưng ông
Nguyễn Nam Hiền là người
không còn xa lạ gì trong giới
kinh doanh bất động sản.
Ngày 12/5 vừa qua, Công ty
Cổ phần Đầu tư Kinh doanh
VP (VPCORP) và Công ty
Cổ phần Đầu tư Kinh doanh
Địa ốc HKT (HKT GROUP)
đã làm lễ khai trương với
những hoạt động đầu tiên
trên thị trường bất động sản
TP.HCM.

Ông Nguyễn Nam Hiền – Chủ tịch VPCORP và HKT GROuP

(Xem tiếp trang 86)
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Sáng 21/5, tại Hà Nội, Liên
hiệp các hội khoa học và
kỹ thuật Việt Nam (Vusta)

đã tổ chức Lễ tôn vinh 106 trí
thức khoa học và công nghệ tiêu
biểu năm 2022. Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự,
phát biểu và trao tặng bằng khen
cho các cá nhân tiêu biểu.

Trong số 106 trí thức khoa học
công nghệ được vinh danh đợt
này, Tổng hội Xây dựng Việt
Nam vinh dự có 2 người là
TS.Nguyễn Tiến Hóa - Chủ tịch
Hội Xây dựng tỉnh Hải Dương
và Ths. Phạm Văn Tới - Phó
Chủ tịch Hội Khoa học và Công
nghệ Hàng không Việt Nam.

Trí thức cao tuổi nhất được tôn
vinh là GS.TS.BS. Hoàng Bảo

Châu (93 tuổi) -  nguyên Phó
Chủ tịch Tổng hội Y học Việt
Nam; trí thức trẻ tuổi nhất là
GS.TS Nguyễn Khánh Diệu
Hồng (41 tuổi) - Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Đào tạo và
Phát triển Nguồn Nhân lực, trực
thuộc Liên Hiệp hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc ghi
nhận đóng góp của 106 trí thức
tiêu biểu được tôn vinh. Đồng
thời khẳng định đây là một hoạt
động có ý nghĩa to lớn trong sự
nghiệp xây dựng, phát triển và
bảo vệ tổ quốc. Không chỉ thể
hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi
ngộ của Đảng, Nhà nước đối với
trí thức, sự kiện còn góp phần
ghi nhận các cá nhân có nhiều

Tổng hội Xây dựng việT nam 
có 2 nhà Khoa học được Tôn vinh

TS. Nguyễn Tiến Hóa - Chủ
tịch Hội Xây dựng tỉnh Hải
Dương và Ths. Phạm Văn Tới
- Phó Chủ tịch Hội Khoa học
và Công nghệ Hàng không
Việt Nam (Tổng hội Xây dựng
Việt Nam) là 2 trong số 106 trí
thức khoa học công nghệ tiêu
biểu năm 2022 vinh dự được
Chủ tịch nước tặng bằng khen
vinh danh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi
Lễ tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu

biểu năm 2022.

TSKH Phan
Xuân Dũng -
Chủ tịch Liên
hiệp các Hội
Khoa học và
Kỹ thuật Việt
Nam phát biểu
tại buổi lễ.

đóng góp tiêu biểu, xuất sắc. Từ
đó động viên, khuyến khích sự
nỗ lực và vươn lên của cộng
đồng trí thức khoa học công
nghệ cả nước - một trong những
lực lượng trụ cột của cách mạng
và tầm nhìn Việt Nam 2045.

Chủ tịch nước cho biết, nhiệm
vụ giao cho đội ngũ trí thức là
rất to lớn và nặng nề, trong đó
phát hiện tôn vinh được xác
định là nhiệm vụ quan trọng đối
với Liên hiệp Hội Việt Nam.
“Danh hiệu trí thức khoa học và
công nghệ tiêu biểu không chỉ
mang đến niềm tự hào đối với
trí thức được tôn vinh và gia
đình, mà còn trở thành niềm
vinh dự, trách nhiệm với Liên
hiệp Hội Việt Nam và các hội
thành viên”, Chủ tịch nước nói
và nhấn mạnh cần tiếp tục quan
tâm, làm tốt hơn nữa công tác
tập hợp, đoàn kết và phát huy
sức sáng tạo của đội ngũ trí thức
nước nhà.

Theo Chủ tịch nước, trong sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện
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đại hoá, trí thức khoa học và
công nghệ chính là hạt nhân.
Đội ngũ trí thức cả nước đã góp
phần quan trọng tạo nên năng
lực đổi mới sáng tạo quốc gia
của Việt Nam. Năm 2021, Việt
Nam duy trì top 45 quốc gia đổi
mới sáng tạo toàn cầu trong số
các nền kinh tế có thu nhập
trung bình thấp.

Bên cạnh những thành tựu,
Chủ tịch nước cũng muốn thẳng
thắn chỉ ra năng lực và trình độ
công nghệ của nền kinh tế còn
thấp, công nghiệp chủ yếu là gia
công lắp ráp, giá trị lao động
không cao, năng suất lao động
thấp, công nghiệp hỗ trợ phát
triển chậm, tỉ lệ nội địa hóa
thấp, tham gia vào chuỗi giá trị
toàn cầu còn hạn chế, tính tự
chủ của nền kinh tế còn thấp... Ở
đó cách mạng công nghiệp lần
thứ tư hiện nay mở ra cơ hội để

nước ta rút ngắn khoảng cách,
tăng tốc phát triển, vì thế yêu
cầu trí thức khoa học công nghệ
nước nhà phải miệt mài hơn
nữa, sáng tạo hơn nữa, tạo ra
nhiều giá trị hơn nữa cho cuộc
sống từ nghiên cứu, phát minh,
sáng kiến của mình.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp,
ngành quan tâm hơn nữa đến
các nhà khoa học. “Nghị quyết
thiếu đi trí thức là lửa thiếu đi
ánh sáng”, Chủ tịch nước nói và
mong rằng thành công của các
nhà khoa học được vinh danh sẽ
tạo cảm hứng, thúc đẩy sự lớn
mạnh đội ngũ trí thức và đóng
góp ngày càng nhiều hơn sự
phát triển nước nhà.

Tại lễ tôn vinh, TSKH. Phan
Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam cho biết, Liên hiệp
Hội Việt Nam đã tập hợp được

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và TSKH Phan
Xuân Dũng trao tặng biểu trưng và bằng khen cho

các cá nhân tiêu biểu.

TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và TS. Đặng

Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam
chụp ảnh lưu niệm cùng các trí thức tiêu biểu.

TS. Đặng Việt
Dũng - Chủ
tịch Tổng hội
Xây dựng Việt
Nam chụp ảnh
lưu niệm cùng
các trí thức
tiêu biểu.

trên 3,7 triệu hội viên, trong đó
có 2,2 triệu trí thức KH&CN
chiếm 32,5% đội ngũ trí thức
của cả nước. Hoạt động này ghi
nhận đóng góp của trí thức,
đồng thời đoàn kết phát huy sức
sáng tạo của đội ngũ trí thức
trong và ngoài nước, góp phần
quan trọng thúc đẩy tiềm lực
khoa học xã hội quốc gia, phát
triển kinh tế xã hội.

Hoạt động tôn vinh trí thức
tiêu biểu được tổ chức từ năm
2015, đến nay đã có 452 cá
nhân trên toàn quốc được vinh
danh. Những người được lựa
chọn tôn vinh là trí thức hoạt
động trong các viện, trung tâm,
cơ sở nghiên cứu, trường đại
học, doanh nghiệp hoặc các cơ
quan của các ngành, lĩnh vực,
địa phương hoặc trong hệ thống
Liên Hiệp hội từ 10 năm trở lên;
những trí thức có uy tín khoa
học, có nhiều đóng góp hiệu
quả, tầm ảnh hưởng đến sự phát
triển của ngành được xã hội
công nhận.

Tại buổi lễ, 106 trí thức khoa
học và công nghệ tiêu biểu năm
2022 đã được trao tặng Danh
hiệu Trí thức khoa học và công
nghệ tiêu biểu và Bằng khen
của Vusta.q

Nhất Nam
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Đánh giá kết quả thực
hiện Luật Quy hoạch
năm 2017 cho thấy đến

nay mới chỉ có được 01 quy
hoạch sử dụng đất quốc gia, 01
quy hoạch ngành (ngành
GTVT),  01/06 quy hoạch vùng
(vùng ĐBSCL) và 01/63 quy
hoạch tỉnh (tỉnh Bắc Giang)
được phê duyệt. Hiện chúng ta
chưa có quy hoạch tổng thể cấp
quốc gia, ở hầu hết các cấp quy
hoạch mới chỉ hoàn thành phê
duyệt nhiệm vụ quy hoạch,
phần lớn các loại quy hoạch
đang trong quá trình lập, một
số đang trình thẩm định, có số

rất ít đã trình cấp thẩm quyền
phê duyệt. Mặc dầu Luật Quy
hoạch có hiệu lực thi hành đã
03 năm, các cấp ngành từ
Trung ương đến địa phương đã
nỗ lực, quyết tâm rất cao để
tập trung triển khai và đã đạt
được nhiều kết quả quan trọng.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện
nay chúng ta có thể đánh giá
một cách khách quan rằng tiến
độ triển khai còn rất chậm.
Nguyên nhân dẫn đến sự chậm
trễ thực hiện Luật Quy hoạch
đã được nhiều báo cáo chỉ ra
bao gồm sự không thống nhất
giữa các văn bản quy phạm

pháp luật, sự chậm trễ trong
việc ban hành các văn bản
hướng dẫn thực hiện, tư duy
trong việc lập, thực hiện quy
hoạch và quản lý nhà nước
chậm đổi mới, cán bộ chuyên
môn của các cơ quan và đơn vị
tư vấn lập quy hoạch còn thiếu
về số lượng và hạn chế về năng
lực, trong đó vấn đề tư vấn và
lựa chọn tư vấn là một trong các
thách thức lớn nhất. Báo cáo của
hầu hết các Bộ, ngành, địa
phương về kết quả quá trình
thực hiện Luật Quy hoạch đều
cho rằng, vấn đề lựa chọn cơ
quan tư vấn lập quy hoạch đã

Thực hiện luậT Quy hoạch -
mộT số vấn đề về công Tác Tư vấn

TS. Đặng Việt Dũng
Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đồng
chủ trì cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội về một số nội
dung liên quan đến Chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác

quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.



gặp rất nhiều khó khăn. Tại tỉnh
Bình Thuận, từ khi đăng tải hồ
sơ mời thầu (từ ngày 28/11/2020
đến ngày 21/12/2020) chỉ có 1
nhà thầu tham gia, phải tiếp tục
gia hạn mời thầu nên kéo dài
thời gian làm ảnh hưởng đến
tiến độ thực hiện quy hoạch(*).
Tại Bắc Giang, tỉnh chủ động
thực hiện lựa chọn tư vấn từ rất
sớm với mong muốn là có tư
vấn trong nước tốt và dành
nhiều thời gian hơn cho tỉnh
mình(**). Tại Quảng Ninh, việc
lựa chọn tư vấn kéo dài trong 7
tháng(***). Quan sát quá trình
lựa chọn tư vấn, từ góc độ
chuyên môn chúng tôi nhận thấy
những khó khăn chính trong
việc lựa chọn tư vấn bao gồm: 

1. Thiếu đánh giá khả năng
đáp ứng nhiệm vụ của lực lượng
tư vấn trong nước, ở cả giai
đoạn soạn thảo dự án Luật, văn
bản hướng dẫn và giai đoạn tổ
chức thực hiện. Trong bối cảnh

đây là lần đầu chúng ta thực
hiện quy hoạch theo phương
pháp mới, mà về nhận thức cho
đến thời điểm hiện nay vẫn còn
có những nội dung chưa được
thống nhất, đồng thời do yêu
cầu phục vụ phát triển kinh tế -
xã hội, chúng ta cần tiến hành
lập, thẩm định, phê duyệt cùng
lúc các cấp quy hoạch, các loại
quy hoạch (quy hoạch tổng thể
quốc gia, quy hoạch sử dụng
đất, quy hoạch không gian biển,
quy hoạch 6 vùng, quy hoạch 63
tỉnh/thành phố, quy hoạch 39
ngành theo Phụ lục I và 39 quy
hoạch có tính chất kỹ thuật,
chuyên ngành theo Phụ lục II
của Luật Quy hoạch - Tổng
cộng khoảng hơn 150 bản quy
hoạch các cấp, các loại) nên
khối lượng công việc thực hiện
quy hoạch rất lớn, phức tạp.
Trong khi chúng ta chưa có
khảo sát, đánh giá một cách đầy
đủ, khoa học khả năng đáp ứng

của đội ngũ tư vấn trong nước
cả về số lượng lẫn chất lượng
dẫn đến việc xây dựng các điều
kiện chuyên môn, tiêu chuẩn,
tiêu chí lựa chọn đơn vị tư vấn
còn máy móc, thiếu tính khả thi,
vừa làm hạn chế khả năng tham
gia của đội ngũ tư vấn trong
nước có kinh nghiệm vừa tạo ra
áp lực đối với chủ đầu tư về tiến
độ và chất lượng quy hoạch, tạo
ra những lãng phí về thời gian
và tiền bạc của xã hội. Cụ thể:  

(1) Quy định về điều kiện
năng lực chuyên môn của đơn
vị tư vấn lập quy hoạch khó áp
dụng: Điều 4 Nghị đinh 37 quy
định các đơn vị tham gia đấu
thầu tư vấn lập quy hoạch phải
có các chuyên gia tư vấn “đã
chủ trì ít nhất 01 quy hoạch
cùng cấp quy hoạch cần lập
hoặc đã tham gia trực tiếp 02
quy hoạch cùng cấp quy hoạch
cần lập”. Chúng ta chưa có
quy hoạch quốc gia, chưa có
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Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội thảo về công tác quy
hoạch. Tham luận của TS. Đặng Việt Dũng tại hội thảo được các chuyên gia đánh giá cao.



quy hoạch tỉnh, quy hoạch
ngành hiện nay cũng được
thực hiện theo phương pháp
khác thì tiêu chí để xác định
quy hoạch cùng cấp sẽ được
thực hiện thế nào? Hơn nữa
quy hoạch lần này được hiểu là
việc xem xét đồng thời và tổng
hợp các vấn đề liên ngành ở các
cấp độ khác nhau trên cùng một
không gian lãnh thổ để từ đó
đưa ra giải pháp thực thi, giải
quyết thấu đáo mối quan hệ lợi
ích giữa các thực thể có liên
quan trên cơ sở bảo đảm sự phát
triển chung của quốc gia. Với
yêu cầu này thì đòi hỏi năng lực
của chuyên gia tư vấn, đặc biệt
là đối với chủ trì (chủ nhiệm) đồ
án quy hoạch phải là người có
kinh nghiệm và am hiểu về
nhiều ngành, lĩnh vực mà hiện
nay chắc chắn chúng ta không
thể có nhiều. Trong điều kiện đó
rất cần có các hướng dẫn cụ thể,
chi tiết hơn để giúp cho các chủ
đầu tư thuận lợi và dễ dàng
trong công tác tuyển chọn tư
vấn và tạo tâm lý an tâm về
khả năng đảm bảo về chất
lượng và tiến độ đồ án được
lập.

Dường như đã lường trước
được khả năng đáp ứng hạn
chế của lực lượng tư vấn trong
quá trình lập quy hoạch, các cơ
quan soạn thảo Nghị định 37
đã cho phép trong trường hợp
không lựa chọn được các đơn
vị tư vấn đảm bảo điều kiện về
chuyên môn theo điều 4 của
NĐ 37 (các khoản 2 điều 8,
khoản 3 điều 9, khoản 3 điều
11) thì trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét quyết định. Quy
định này vừa dồn trách nhiệm
lên cấp trên, vừa làm kéo dài
thời gian lựa chọn tư vấn vì
trên thực tế rất khó để lựa chọn
được các đơn vị tư vấn đảm
bảo điều kiện về chuyên môn
theo điều 4 của NĐ 37.

(2) Theo quy định tại khoản
1 điều 17 Luật Quy hoạch, các
cơ quan lập quy hoạch, các Bộ,
địa phương phải lựa chọn tư
vấn lập quy hoạch theo đúng
quy định của Luật Đấu thầu.
Tại điểm c Khoản 2 Điều 6 Luật
Đấu thầu năm 2013 quy định:
“Nhà thầu tham dự thầu phải
độc lập về pháp lý và độc lập về
tài chính với cơ quan nhà nước
có thẩm quyền...”. Các đơn vị
sự nghiệp trực thuộc Bộ, ngành,
địa phương được giao nhiệm vụ
làm chủ đầu tư sẽ không được
tham gia dự thầu dẫn đến hạn
chế sự tham gia của các đơn vị
có kinh nghiệm, năng lực
chuyên môn, có tài nguyên dữ
liệu, am hiểu địa bàn phục vụ
cho công tác lập quy hoạch.
Trên thực tế chúng ta đã phải
điều chỉnh quy định này tại NĐ
119 (khoản 2 a, mục III) cho
phép các chủ đầu tư được thực
hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn
theo điều 26 Luật Đầu thầu
2013 khi lập quy hoạch quốc
gia, quy hoạch vùng chưa lựa
chọn được nhà thầu tư vấn.

2. Lúng túng trong việc lựa
chọn tư vấn quốc tế: Chúng ta
đã đưa ra được phương pháp
tiếp cận mới trong công tác lập
quy hoạch, nhưng chúng ta đã
thiếu các quy định để có thể huy
động được lực lượng tư vấn

quốc tế nhằm vừa tạo ra những
luồng gió mới trong việc lập quy
hoạch, vừa khắc phục được hạn
chế của lực lượng tư vấn trong
nước. Theo báo cáo từ các địa
phương do muốn tạo ra sự đột
phá trong công tác quy hoạch và
khắc phục những khó khăn
trong việc lựa chọn tư vấn trong
nước, một số địa phương đã
mạnh dạn cho tư vấn nước ngoài
để thực hiện một số nội dung khi
lập quy hoạch như ý tưởng,
phương pháp, kỹ thuật phân
tích, kinh nghiệm... Tuy nhiên,
đây hoàn toàn có tính tự phát và
chủ động của các địa phương,
không có các quy định cụ thể về
điều kiện chuyên môn, về định
mức, chi phí cho chuyên gia
nước ngoài, tính pháp lý của sản
phẩm do tư vấn nước ngoài lập,
yêu cầu về bảo mật liên quan
đến an ninh, quốc phòng... vì
vậy tính rủi ro rất cao. Phần lớn
các địa phương khi sử dụng tư
vấn nước ngoài hoặc trình xin
Thủ tướng Chính phủ, hoặc chỉ
dừng lại ở mức tham vấn. Điều
này đỏi hỏi chúng ta phải nhanh
chóng có quy định về việc cho
phép sử dụng tư vấn quốc tế
trong lập quy hoạch.

3. Chưa chú trọng công tác
đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng
nâng cao năng lực cho đội ngũ
tư vấn lập quy hoạch. Hiện các
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trường Đại học của chúng ta chỉ
đào tạo ra kiến trúc sư quy
hoạch lập quy hoạch đô thị và
nông thôn, quy hoạch xây dựng,
không đào tạo các chuyên gia
lập quy hoạch như yêu cầu của
Luật Quy hoạch. Trong Nghị
định 37 quy định tư vấn đóng
vai trò chính trong việc đề xuất
cách thức tích hợp quy hoạch.
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn
còn có sự chưa thống nhất trong
nhận thức của cơ quan lập quy
hoạch và đơn vị tư vân lập
hoạch về phương pháp tiếp cận
tích hợp quy hoạch, cho rằng
tích hợp quy hoạch là viêc lập
các quy hoach riêng rë trong
từng chuyên ngành và tổng hợp
vào một bản quy họach chung.
Cả hai nội dung trên đều dẫn
đến chất lượng của bản quy
hoạch (theo báo cáo có bản
thuyết minh quy hoạch dày cả
nghìn trang) khó đáp ứng được
yêu cầu, nhưng chúng ta vẫn
chưa dành nguồn kinh phí thỏa
đáng và ban hành các quy định
bắt buộc trong việc đào tạo,
bồi dưỡng, nâng cao năng lực
để có được đội ngũ tư vấn đáp
ứng được nhu cầu.

Cho đến thời điểm hiện nay,
việc lựa chọn tư vấn thực hiện
lập nhiệm vụ quy hoạch và lập
quy hoạch cơ bản đã gần hoàn
tất, các khó khăn liên quan đến
việc lựa chọn tư vấn không còn
nhiều, tuy nhiên áp lực về tiến
độ và việc đảm bảo chất lượng
quy hoạch cho chủ đầu tư và đội
ngũ tư vấn vẫn rất lớn. Nghị
quyết 119/NQ-CP ngày
27.9.2021 của Chính phủ về
các nhiệm vụ và giải pháp
nâng cao chất lượng và đẩy
nhanh tiến độ lập các quy
hoạch thời kỳ 2021-2030 đặt
ra mục tiêu và yêu cầu các Bộ,
ngành, địa phương đến
31.12.2022 hoàn thành phê
duyệt quy hoạch quốc gia, quy

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh
thời kỳ 2021-2030 theo đúng
quy định của Luật Quy hoạch.
Thời gian còn lại để hoàn
thành sự chỉ đạo của Chính
phủ là khoảng 8 tháng với khối
lượng công việc khổng lồ.
Nhằm góp phần hoàn thành
tiến độ đề ra, chúng tôi xin góp
ý một số giải pháp liên quan
đến công tác tư vấn như sau:

1. Tổ chức rà soát khối lượng
còn lại trong công tác quy hoạch
ở tất cả các cấp độ, tiến hành
kiểm tra và đánh giá lại số
lượng, chất lượng các đơn vị, cá
nhân tư vấn đã được lựa chọn
đang tham gia công tác thực
hiện quy hoạch, nhất là quy
hoạch tỉnh để xây dựng kế
hoạch điều chỉnh, hỗ trợ, loại bỏ
khả năng “quá tải’ công việc cho
tư vấn, đảm bảo hoàn thành tất
cả các đồ án đúng tiến độ.

2. Khẩn trương điều chỉnh
hoặc có những hướng dẫn cụ thể
về điều kiện chuyên môn của cơ
quan tư vấn lập quy hoạch nhằm
tạo điều kiện và cơ hội cho các
đơn vị tư vấn trong nước có kinh
nghiệm được tham gia lập quy
hoạch, phù hợp với điều kiện
thực tế khi thực hiện lập quy
hoạch theo phương pháp mới,
giảm bớt áp lực lên cơ quan cấp
trên. 

3. Xây dựng các quy định cho
phép lựa chọn tư vấn quốc tế
tham gia quy hoạch bao gồm
tiêu chuẩn, định mức chi phí,
phạm vị được nghiên cứu, tính
pháp lý của sản phẩm. 

4. Đánh giá lại toàn diện một
số quy hoạch, đặc biệt là quy
tỉnh đã được phê duyệt hoặc
đang trình thẩm định… để xem
xét thống nhất cách tiếp cận, nội
dung, bản vẽ, chất lượng đơn vị
tư vấn quy hoạch từ đó nghiên
cứu điều chỉnh nội dung tích
hợp, hợp phần tích hợp trong đồ
án quy hoạch, xây dựng khung

mẫu quy hoạch tỉnh để các
ngành, địa phương tham khảo
thực hiện.

5. Yêu cầu bắt buộc phải có tư
vấn phản biện độc lập cho tất
các cấp, các loại đồ án quy
hoạch nhằm góp phần nâng cao
chất lượng đồ án quy hoạch.
Giao nhiệm vụ cho các tổ chức
Hội xã hội - nghề nghiệp có
chức năng tư vấn phản biện,
giám định xã hội, đặc biệt các
Hội, Tổng hội là tổ chức có
nhiều ngành nghề liên quan đến
quy hoạch, xây dựng... trực tiếp
thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản
biện độc lập, tạo điều kiện cho
đội ngũ trí thức được tham gia
đóng góp trí tuệ của mình cho sự
phát triển của đất nước bằng
công việc cụ thể.

Tại buổi hội thảo ngày
31.3.2022 tổ chức tại trụ sở
Quốc hội, Tổng hội Xây dựng
Việt Nam đã có 2 tham luận đề
xuất mạnh mẽ các giải pháp
nhằm thúc đẩy quá trình thực thi
Luật Quy hoạch. Nhằm hoàn
thành đúng tiến độ đề ra trong
việc tổ chức lập quy hoạch rất
cần những giải pháp tổng thể,
mà tại hội nghị này chúng tôi
tiếp tục đề xuất một số nội dung
liên quan đến công tác tư vấn và
lựa chọn tư vấn để quý vị tham
khảo.q

(*)(**)(***) Các báo cáo của
Bình Thuận, Bắc Giang, Quảng
Ninh tại buổi làm việc với đoàn
giám sát của Quốc hội ngày
21.3.2022 - Tài liệu do Trung tâm
Tin học, Văn phòng Quốc hội cung
cấp.
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Ngày 13/5/2021, Liên
hiệp các Hội khoa học
và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh

Phúc tổ chức “Hội thảo khoa
học tư vấn phản biện dự thảo
quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050”.

Tham dự buổi hội thảo có các
chuyên gia đến từ nhiều tổ chức
trung ương và đại diện Sở,

ngành, các chuyên gia của tỉnh
Vĩnh Phúc. Bà Nguyễn Thị Lệ
Thủy - Chủ tịch Liên hiệp các
Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Vĩnh Phúc chủ trì hội thảo

Đoàn công tác của Tổng hội
Xây dựng Việt Nam do TS Đặng
Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội
dẫn đầu đã tham dự và đóng góp
ý kiến phản biện.

Nội dung “Dự thảo quy hoạch

Tổng hội Xây
dựng việT nam
Tham gia Tư
vấn phẢn biện
cho Quy
hoạch của
Tỉnh vĩnh phúc

TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây
dựng Việt Nam cho rằng cần đưa vấn đề “Đô
thị thông minh” vào đề án quy hoạch của tỉnh
Vĩnh Phúc. 

Toàn cảnh buổi hội thảo.

tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050”,
với mục đích kế thừa và cụ thể
hóa những định hướng của Quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế
- xã hội vùng kinh tế trọng điểm
Bắc Bộ đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030, đồng
thời, phát huy các tiềm năng, lợi
thế và giá trị khác biệt của tỉnh,
là cơ sở để xây dựng tỉnh trở
thành tỉnh công nghiệp theo
hướng hiện đại, dự thảo Quy
hoạch đã đề ra mục tiêu phát
triển các ngành quan trọng trên
địa bàn tỉnh. 

Trong đó, phấn đấu tốc độ
tăng trưởng ngành công nghiệp
giai đoạn 2021-2025 đạt
11%/năm và giai đoạn 2025-
2030 đạt 15%/năm; hoàn thành
hệ thống các khu, cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh đến
năm 2030, bảo đảm sự phát
triển bền vững và góp phần thúc
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
giữa các địa phương và trong
tăng trưởng kinh tế của toàn
tỉnh; đưa Vĩnh Phúc trở thành
một trong các vùng du lịch đặc
trưng, vùng trọng điểm du lịch
quốc gia, là điểm đến hấp dẫn,
khác biệt, mang tính cạnh tranh

TS Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam tham gia
góp ý, phản biện



cao, trên cơ sở khai thác tối đa
lợi thế tài nguyên du lịch hiện
có, đến năm 2030 thu hút
150.000 lượt khách quốc tế,
15,6 triệu lượt khách nội địa,
doanh thu đạt 479 triệu USD.
Mục tiêu giai đoạn 2021-2025,
tốc độ tăng trưởng giá trị sản
xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản
bình quân đạt 1,5-2%/năm; 70%
dân số nông thôn được sử dụng
nước sạch đạt quy chuẩn; tỷ lệ
che phủ rừng duy trì 25%...

Nhiều đại biểu có những
đánh giá khái quát ưu điểm,
khuyết điểm, trong đó, chủ yếu
là những vấn đề tồn tại của dự
thảo báo cáo quy hoạch, một số
nội dung cần tiếp tục hoàn
chỉnh, như: Bố cục một số nội
dung còn nặng về giải thích, giải
nghĩa, đề cập quá chi tiết, trùng
lắp nội dung, chưa đảm bảo tính
hệ thống, logic của báo cáo;
phương pháp lập quy hoạch
chưa chỉ rõ mục đích áp dụng
của từng phương pháp và nêu rõ
kết quả áp dụng từng phương
pháp được thể hiện trong quy
hoạch; chưa thể hiện rõ nét việc
đánh giá thực trạng, nhất là
những ngành, lĩnh vực trọng yếu
cần quan tâm, kết quả đạt được

chưa có sự so sánh, đối chiếu
với các chỉ tiêu đã quy hoạch
nhằm chỉ rõ những mặt được,
chưa được, nguyên nhân, bài
học kinh nghiệm làm cơ sở khoa
học cho việc hoạch định, đề xuất
định hướng quy hoạch phù hợp
trong thời gian tới; mục tiêu
tăng trưởng GRDP của giai đoạn
quy hoạch còn cao, chuyển dịch
cơ cấu GRDP mục tiêu thiếu
khoa học, thiếu thuyết phục và
tính khả thi không cao, mâu
thuẫn với các quan điểm chiến
lược đột phá trọng tâm.

Về phương hướng phát triển
các ngành kinh tế quan trọng
trên địa bàn tỉnh, có đại biểu cho
rằng báo cáo Quy hoạch đang
thiếu và cần bổ sung phương án
sắp xếp, tổ chức không gian
phát triển các khu, cụm công
nghiệp, phát triển du lịch, phát
triển các vùng sản xuất nông
nghiệp tập trung, trung tâm
thương mại, hội chợ của tỉnh
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050. 

Bên cạnh đó, định hướng phát
triển các ngành kinh tế quan
trọng của tỉnh cũng chưa đề cập
đến nhiệm vụ chuyển đổi số,
phát triển kinh tế số trong các
ngành công nghiệp, nông
nghiệp, thương mại, dịch vụ, du
lịch của tỉnh; định hướng liên
kết phối hợp giữa các ngành,
lĩnh vực của tỉnh với các ngành,
lĩnh vực của thủ đô Hà Nội và
các tỉnh trong khu vực.

Trong giải pháp và nguồn lực
thực hiện, một số đại biểu đề
nghị đơn vị tư vấn làm rõ nhu
cầu sử dụng nguồn nhân lực cho
từng thời kỳ 2021-2025 và
2026-2030 về số lượng cũng
như chất lượng và giải pháp
phát triển nguồn nhân lực cho
từng giai đoạn để đáp ứng theo
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Chuyên gia trình bày dự thảo quy hoạch.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học 
và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc



nhu cầu phát triển; nghiên cứu
ban hành cơ chế, chính sách về
phát triển và thu hút nguồn nhân
lực cho phù hợp từng thời kỳ;
nghiên cứu, bổ sung giải pháp
cải thiện thể chế, môi trường
đầu tư và kinh doanh như: phân
công, phân cấp và ủy quyền, cải
cách thủ tục hành chính...

Tại hội thảo, các đại biểu đã
được nghe tham luận của lãnh
đạo và nguyên lãnh các sở,
ngành chuyên gia đóng góp ý
kiến về mục tiêu, phương
hướng, giải pháp quy hoạch tỉnh
Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại Hội thảo, TS.
Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng
hội Xây dựng Việt Nam chúc
mừng tỉnh Vĩnh Phúc đã có
những bước phát triển, số thu
ngân sách năm sau cao hơn năm
trước, đó là niềm vui, đáng trân
trọng và phấn khởi, cũng là
thành tựu chung của tỉnh.

Đánh giá cao sự đóng góp từ
các tham luận của các đại biểu,
đó là tinh thần trách nhiệm, phát
biểu có chiều sâu và thực tế, tâm
huyết. Mong Liên hiệp các Hội
khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp
tục phát huy đối với đội ngũ các
chuyên gia, là nguồn lực phi vật
chất để cùng đóng góp cho sự
phát triển và hoàn thiện của tỉnh
trong thời gian tới được tốt hơn. 

“Cần thiết phải có đô thị thông
minh, trong đề án này không đề
cập vấn đề “Đô thị thông minh”,
mặc dù tỉnh đang làm”,
TS.Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Trong dự thảo quy hoạch này
cần cụ thể hóa quy hoạch vùng,
quy hoạch quốc gia. Hiện tại theo
dự thảo, chưa có quy hoạch quốc
gia, cần cụ thể hóa chiến lược
phát triển của tỉnh, đồng thời
phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại
hội lần thứ 17 của Đảng bộ tỉnh. 

Về vấn đề lập quy hoạch, trong
dự thảo còn thiếu nhiều, các quy

hoạch cũ đã được phê duyệt.
Cần đánh giá toàn diện quy
hoạch toàn tỉnh, vị thế, tương
quan, tương hỗ và tác động của
tỉnh và vùng lân cận. Trong đó,
so sánh mối tương quan và xu
thế, mức độ phát triển của các
lĩnh vực của tỉnh so với các tỉnh
trong khu vực để có cơ sở đề
xuất lĩnh vực lợi thế riêng của
tỉnh; mô hình tăng trưởng của
tỉnh cần thể hiện sự liên kết và
tích hợp các thành phần, yếu tố
cấu thành vào mô hình tăng
trưởng kinh tế của tỉnh. 

Cần thực tiễn, số liệu về dân
cư, tăng dân số, cần có báo cáo
phân tích về chuyển dịch cơ cấu
lao động theo các ngành để nắm
bắt được vấn đề đào tạo lao
động, cần bổ sung đầy đủ vào
dự thảo.

Về quy hoạch sử dụng đất, TS.
Đặng Việt Dũng lưu ý, cần có
ghi “đất xây dựng đô thị” để biết
được tốc độ tăng trưởng của đô
thị, chưa xác định được chỉ tiêu
sử dụng đất. Đánh giá về không
gian, phân bố không gian đô thị
không bám theo Quyết định
1883/QĐ-TTg Phê duyệt Quy
hoạch chung xây dựng đô thị
Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến
năm 2030 và tầm nhìn đến năm

2050, cần phải điều chỉnh. 
Về phát triển đô thị, theo TS

Đặng Việt Dũng trong dự thảo
không thể hiện rõ, không mạnh
dạn đề xuất và đưa ra giải pháp
“khi không trở thành Độ thị trực
thuộc TW thì cần có các giải
pháp cụ thể để phát triển kinh tế
bình thường, cần rõ ràng về mục
tiêu”.

Về quy hoạch không gian, nên
lấy Vĩnh Yên là đô thị hạt nhân,
động lực để có những liên kết,
tập trung nguồn lực để phát triển.

Kết thúc phần phát biểu tham
luận, Chủ tịch Tổng hội Xây
dựng Việt Nam đề nghị đơn vị
tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại
biểu và thành viên Hội đồng tư
vấn phản biện, sớm bổ sung,
chỉnh sửa và hoàn thiện.

Qua hội thảo, Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Vĩnh Phúc tiếp tục tổng hợp ý
kiến góp ý của các đại biểu và
thành viên Hội đồng phản biện
để trình cấp có thẩm quyền
chỉnh lý, bổ sung lại một số nội
dung liên quan đến dự thảo quy
hoạch, góp phần chỉnh sửa hoàn
chỉnh thêm vào quy hoạch tỉnh
Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050.q

Hồng Lĩnh
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Đoàn công tác của Tổng
hội Xây dựng Việt Nam
có TS. Đặng Việt Dũng

- Chủ tịch, KS. Phạm Thế Minh
- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư
ký, cùng các trưởng ban và lãnh
đạo các đơn vị trực thuộc.
Tham dự buổi làm việc còn có
lãnh đạo Liên hiệp các Hội
khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh
Phúc. 

Đón tiếp đoàn tại trụ sở Liên
hiệp các Hội khoa học và kỹ
thuật tỉnh Vĩnh Phúc có bà
Nguyễn Thị Lệ Thủy - Chủ tịch
Liên hiệp Hội, ông Văn Tiến Sỹ
- Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội,
ông Đàm Đình Hiên - Chủ tịch
Hội Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
cùng các đại biểu là cán bộ,
nhân viên của Liên hiệp Hội và

Hội Xây dựng tỉnh.
Ông Đàm Đình Hiên - Chủ

tịch Hội Xây dựng tỉnh Vĩnh
Phúc đã báo cáo đoàn công tác
một số thành tích mà Hội đã đạt
được trong thời gian qua.

Trong đó, Thực hiện chức
năng tư vấn, phản biện và giám
định xã hội trong lĩnh vực xây
dựng; góp phần với UBND tỉnh
với ngành xây dựng những chủ
trương, cơ chế chính sách, biện
pháp quản lý ngành xây dựng
trên địa bàn tỉnh; Tư vấn phản
biện đối với các đồ án quy
hoạch, dự án phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh có liên quan đến
lĩnh vực xây dựng khi có yêu
cầu; tham gia giám định các
công trình, chất lượng sản
phẩm liên quan đến lĩnh vực

xây dựng khi có yêu cầu. Tổ
chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ, kiến thức về
công nghệ mới, chính sách
pháp luật về xây dựng cho từng
hội viên. Thực hiện nghiên cứu
triển khai dịch vụ khoa học kỹ
thuật trong lĩnh vực có liên
quan. 

Tham gia hội đồng tư vấn
tuyển chọn phương án quy
hoạch, phương án kiến trúc một
số công trình tiêu biểu của tỉnh
như: Cầu Đầm Vạc thành phố
Vĩnh Yên, Bệnh viện Đa khoa
tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh,
Trường THPT Chuyên của tỉnh,
Trường THPT Trần Phú, Đài
PT và TH tỉnh, Chợ trung tâm
thành phố Vĩnh Yên…

Tại buổi làm việc, TS. Đặng

Tăng cường hợp Tác giữa Tổng hội
Xdvn và liên hiệp hội vĩnh phúc

Chủ tịch Hội Xây dựng Vĩnh Phúc báo cáo đoàn
công tác

Phó chủ tịch kiêm TTK Tổng hội Xây dựng Việt
Nam Phạm Thế Minh cho rằng, cần nhanh chóng
xây dựng các đề án phối hợp cụ thể giữa Tổng hội

và Hội Xây dựng tỉnh.

Ngày 13/5, đoàn Công tác Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã thăm và làm việc
với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Xây dựng tỉnh
Vĩnh Phúc, nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi các vấn đề khoa học, kỹ thuật,
xây dựng, quy hoạch… Đoàn cũng đi thực tế tại các công trình tiêu biểu do Hội
xây dựng tỉnh tham gia.



Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội
đánh giá cao kết quả hoạt động
của Hội Xây dựng tỉnh Vĩnh
Phúc, đồng thời cũng thông tin
về một số chương trình hoạt
động lớn của Tổng hội trong
thời gian qua. 

Trong đó, hàng năm Tổng hội
đã thực hiện nhiều đề tài cấp
Bộ, tổ chức các lớp tập huấn để
cập nhật các kiến thức, cụ thể
hóa, hướng dẫn chi tiết để các
cá nhân, tổ chức thực thi chính
sách được tốt hơn. Tham gia
đóng góp ý kiến với Quốc hội,
Chính phủ và các Bộ trong
công tác hoạch định chính sách,
quy hoạch, xây dựng, đô thị…
nhằm hoàn thiện các thông tư,
nghị quyết trước khi ban hành.

TS. Đặng Việt Dũng - Chủ
tịch Tổng hội đề nghị phía Liên
hiệp các Hội khoa học và Kỹ
thuật Vĩnh Phúc, Hội Xây dựng
tỉnh tăng cường hợp tác lâu dài,
phát huy năng lực của đội ngũ
chuyên gia, các nhà khoa học
của Tổng hội. Phía Tổng hội
cũng có sự tương tác giúp đỡ
đối với tỉnh Vĩnh Phúc bằng
kinh nghiệm, kiến thức, đề xuất
giúp lãnh đạo tỉnh có thêm kênh
thông tin để tham khảo khi
quyết định các chính sách về
chính trị, phát triển kinh tế của
địa phương.

Đồng thời, Chủ tịch Tổng hội
cũng đã cảm ơn Liên hiệp các
Hội khoa học và Kỹ thuật Vĩnh
Phúc đã tin tưởng, giúp đỡ Hội
Xây dựng Vĩnh Phúc trong thời
gian qua.

Hướng tới Kỷ niệm ngày
Khoa học và Công nghệ Việt
Nam (18/5), TS. Đặng Việt
Dũng đã tặng hoa, quà lưu niệm
chúc mừng đội ngũ tri thức, các
nhà khoa học Vĩnh Phúc đã
đóng góp vào sự phát triển của
địa phương.

Bày tỏ niềm vui tại buổi gặp
mặt, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy -

Chủ tịch Liên hiệp Hội đã cảm
ơn những tình cảm của đoàn
công tác Tổng hội Xây dựng
Việt Nam dành cho Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Vĩnh Phúc.

Thông tin với đoàn Tổng hội,
bà Nguyễn Thị Lệ Thủy đã
thông qua các hoạt động của
Liên hiệp Hội trong thời gian
qua, những thuận lợi và khó
khăn cũng như thách thức đối
với Liên hiệp Hội. Chủ tịch
Liên hiệp Hội cũng đánh giá
cao sự hợp tác, hỗ trợ của Tổng
hội và Hội xây dựng Vĩnh Phúc
trong công tác xây dựng, quy
hoạch, tham gia tốt các hoạt
động của Liên hiệp Hội.

Chia sẻ với đoàn công tác
Tổng hội Xây dựng, trong năm
2022, đến thời điểm này, Liên
hiệp Hội đã hoàn thành 30% số
nhiệm vụ của năm, với 6/24 đầu
việc đề ra. Liên hiệp Hội cũng
tăng cường hợp tác, giao lưu
giữa các Hội, trong đó có Hội
Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Hàng năm Liên hiệp Hội cũng
đã tổ chức các hội thi như: Hội
thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc
thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi
đồng (2 năm/lần) và tổ chức
hoạt động tôn vinh trí thức tiêu
biểu điển hình lao động sáng
tạo, thu hút đông đảo trí thức
tham gia, đã có nhiều giải pháp
ứng dụng thực tiễn được áp

dụng.
KS. Phạm Thế Minh - Phó

Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
Tổng hội Xây dựng Việt Nam
cho rằng: “Tổng hội Xây dựng
và Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh
Phúc cũng như Hội Xây dựng
tỉnh cần nhanh chóng cụ thể
hóa mối quan hệ tốt đẹp bằng
việc xây dựng các chương trình
hợp tác, phối hợp các hoạt
động, góp phần thiết thực cho
sự phát triển của kinh tế địa
phương”.

Hai bên thống nhất tăng
cường trao đổi, hợp tác các vấn
đề khoa học, kỹ thuật, xây
dựng, đô thị, kết cấu, quy
hoạch… đào tạo nhân lực và
bồi dưỡng, chuyển giao, hợp
tác tích cực trong việc đẩy
mạnh các hoạt động tư vấn,
phản biện và giám định xã hội
nhằm xây dựng cơ sở khoa học
và thực tiễn cho việc hoạch
định và thực hiện các chủ
trương, chính sách, các chiến
lược quy hoạch, các chương
trình dự án, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội.

Sau buổi làm việc, đoàn công
tác Tổng hội Xây dựng Việt
Nam đã tham quan thực tế tại
một số công trình do Hội Xây
dựng Vĩnh Phúc tham gia đóng
góp, xây dựng quy hoạch, kiến
trúc...q

Hồng Lĩnh
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CÔnG TY Tnhh mTV CÔnG VIÊn CÂY XAnh hÀ nỘI 
luôn nỖ lực vì mộT Thủ đô Xanh

Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội luôn nỗ lực vì một
Thủ đô xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Trải qua hơn 60 năm xây
dựng và phát triển, công ty
Tnhh mTv công viên cây
xanh hà nội luôn nỗ lực
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
được giao, góp phần xây
dựng Thủ đô hà nội trở thành
thành phố xanh văn hiến -
văn minh - hiện đại.

Công ty TNHH MTV
Công viên Cây xanh Hà
Nội là Công ty đầu tiên

trên địa bàn Thành phố Hà Nội
hoạt động trong lĩnh vực duy tu,
duy trì quản lý hệ thống cây
bóng mát, vườn hoa, công viên
với đội ngũ công nhân lành
nghề. 

Với nhiệm vụ chính là cắt sửa,
chặt hạ; trồng mới, chăm sóc,
duy trì cây xanh bóng mát, quản
lý, duy trì các công viên, vườn
hoa, dải phân cách trên địa bàn

Thành phố Hà Nội, những năm
qua Công ty TNHH MTV Công
viên Cây xanh Hà Nội đã nỗ lực
không ngừng nghỉ, góp sức
mang lại bộ mặt đô thị mới cho
Thủ đô.

Đi trên các tuyến phố Thủ đô
Hà Nội bây giờ người ta như lạc
vào khung cảnh nên thơ với
những tán cây rợp bóng mát xen
lẫn là những bông hoa khoe sắc
bốn mùa nhờ hệ thống cây xanh
nhiều tầng hiện hữu trên khắp
phố phường. 
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Đây là thành quả của cả một
quá trình dài gồm quy hoạch,
trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh
mà Thành phố đã đề ra dưới sự
thực hiện nỗ lực, cố gắng không
ngừng nghỉ của cán bộ, nhân
viên Công ty TNHH Một thành
viên Công viên Cây xanh Hà
Nội.

Ngoài những nhiệm vụ thường
xuyên, Công ty cũng đã nỗ lực
tập trung cao độ công sức,
phương tiện, nguồn lực phục vụ
tốt những ngày Lễ, Tết, Sự kiện

Chính trị, văn hóa quan trọng tổ
chức tại Thủ đô, được các cấp,
các ngành và nhân dân ghi nhận,
đánh giá cao.

Trong hoạt động sản xuất kinh
doanh, Công ty luôn bám sát và
vận dụng các chế độ, chính sách
kinh doanh đúng hướng; tập
trung xây dựng quy chế dân chủ
cơ sở một cách sâu rộng, sát
thực tế mang lại hiệu quả cao. 

Đội ngũ cán bộ, lao động của
Công ty cũng luôn nêu cao tinh
thần đoàn kết, tương trợ nhau,

Đường phố Hà Nội rợp bóng cây
xanh, hoa nở bốn mùa.

gắn bó với đơn vị, tận tụy với
công việc, nỗ lực cống hiến hết
mình cho sự nghiệp phát triển
của Công ty. Đặc biệt, hàng
năm Công ty thường xuyên
phối hợp với các tổ chức đoàn
thể phát động tới toàn thể cán
bộ, công nhân viên các phong
trào thi đua như: Lao động giỏi,
lao động sáng tạo…; tạo động
lực để cán bộ, công nhân, người
lao động hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao. Cùng với đó,
công ty cũng thường xuyên
quan tâm cải thiện điều kiện,
môi trường làm việc, gắn sản
xuất kinh doanh với an toàn vệ
sinh lao động, đảm bảo phát
triển một cách ổn định, bền
vững, hoàn thành nghĩa vụ nộp
ngân sách nhà nước và bảo đảm
các chế độ BHXH, BHYT,
BHTN cho người lao động.q

Nhất Nam
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Các tiết mục mang sự giao
thoa giữa văn hóa truyền
thống và yếu tố hiện đại

này diễn ra định kỳ hàng tuần tại
quảng trường nhạc nước lớn
nhất Việt Nam, thuộc thành phố
bán đảo MerryLand Quy Nhơn.
Giữa khung cảnh mê hoặc trên
bán đảo Hải Giang thơ mộng,
phần trình diễn là sự tái hiện
một cách hào hùng và mới lạ nét
đẹp võ học hiếm có của đất
nước, quy tụ hơn 90 võ sư, võ
sinh đến từ Trung tâm võ thuật
cổ truyền cùng 6 võ đường tiêu
biểu tại Bình Định. 

Những bài quyền truyền thống
nổi tiếng của nhà Tây Sơn như
Lão mai độc thọ, Ngọc trản
quyền, Hùng kê quyền hoặc các

bài võ sử dụng binh khí: Lôi
long đao, Song phượng kiếm,
Tuyết hoa song kiếm, Lôi phong

tuỳ hình
kiếm… sẽ đến
với công
chúng và du
khách cả
nước. Mỗi tiết
mục lại là một
câu chuyện
mang đậm nét
đặc trưng của
vùng đất được
mệnh danh là

cái nôi của võ cổ truyền dân tộc
Việt Nam.

Tinh hoa võ học bản địa càng
được tôn vinh hơn khi kết hợp
cùng âm thanh, ánh sáng, nhạc
nước đẳng cấp, được kiến tạo
bởi tên tuổi hàng đầu thế giới
Laservision (Australia). Sự kết
hợp này mang đến trải nghiệm
độc nhất vô nhị, lần đầu tiên
xuất hiện tại Việt Nam và có lẽ
cũng là duy nhất trên thế giới. 

Trực tiếp dẫn dắt đội võ cổ
truyền Bình Định đang tham gia
biểu diễn hàng tuần tại
MerryLand Quy Nhơn, huấn
luyện viên Phạm Đình Khiêm
chia sẻ: “Biểu diễn võ thuật trên
nền nhạc dân tộc hào hùng có ý
nghĩa rất lớn. Điều đó hỗ trợ
quan trọng cho việc tập luyện
cũng như cổ vũ tinh thần cho
các vận động viên, những người
đang kế tục bộ môn võ cổ
truyền. Màn kết hợp giữa võ
thuật với nhạc nước mang lại
một màu sắc mới mẻ, sẽ giúp
những điệu võ cổ truyền Bình
Định đến gần hơn với công
chúng”.

Là đơn vị luôn hướng tới
những giá trị bền vững cho cộng

Lần đầu tiên tại Việt Nam: 

tinh hoa võ cổ truyền 
kết hợp nhạc nước hiện đại hàng đầu thế giới

Sự kết hợp giữa tinh hoa võ
thuật cổ truyền Bình Định và
sân khấu nhạc nước - ánh
sáng hiện đại hàng đầu thế
giới tại “thành phố bán đảo”
MerryLand Quy Nhơn đã tạo
nên những màn trình diễn
độc bản, lần đầu tiên đến với
du khách và công chúng cả
nước.  
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đồng, trong suốt 20 năm hình
thành và phát triển, Tập đoàn
Hưng Thịnh không chỉ tạo nên
những công trình, dự án giá trị
thật mà còn theo đuổi mục tiêu
bảo tồn và phát triển những giá
trị, di sản văn hóa dân tộc. Khi
phát triển dự án MerryLand Quy
Nhơn tại thành phố Quy Nhơn,
Bình Định - vùng đất với bề dày
lịch sử và trầm tích di sản, Tập
đoàn Hưng Thịnh càng mong
muốn góp phần gìn giữ, bồi đắp
cho nền văn hóa bản địa nơi đây
thêm phong phú, đa sắc màu. 

Sự đồng hành giữa Tập đoàn
Hưng Thịnh cùng Liên đoàn võ

thuật cổ
truyền Bình
Định để tạo
nên những tiết
mục biểu diễn
võ thuật kết
hợp nhạc nước
độc đáo là một
trong những
hoạt động đầu
tiên. Bằng các
màn trình diễn
đầy chất hiện
đại mà đậm đà
bản sắc, võ cổ
truyền Bình
Định - di sản
văn hóa phi
vật thể vô giá
của dân tộc đã
đến gần hơn
với du khách
trong nước và
quốc tế. 

Biểu diễn võ
cổ truyền chỉ
là một trong
những hoạt
động nhằm

tôn vinh giá trị
truyền thống
của Bình Định
tại MerryLand
Quy Nhơn.
Với định
hướng phát
triển nơi đây
trở thành tâm
điểm của
những sự kiện
văn hóa, giải
trí tầm cỡ khu
vực và quốc
tế, Tập đoàn
Hưng Thịnh sẽ
còn mang đến

nhiều trải nghiệm mới mẻ, gắn
liền với văn hóa của miền “đất
võ, trời văn”. Từ di sản Chăm,
di sản Tây Sơn cho đến những lễ
hội đặc sắc hay nghệ thuật biểu
diễn bài chòi, hát bội… tất cả sẽ
được tái hiện đầy mới mẻ tại
thành phố bán đảo du lịch -
thương mại đẳng cấp quốc tế
MerryLand Quy Nhơn. 

Giữ gìn, phát huy và lan tỏa di
sản văn hóa phi vật thể đồng
thời là chiến lược tạo lực hấp
dẫn với du khách Việt Nam và
toàn cầu. Những hoạt động như
trình diễn võ cổ truyền, tái hiện
di sản phi vật thể với hình thức
mới sẽ đón đầu xu hướng du
khách toàn thế giới ngày càng
trân trọng, khát khao kết nối
cùng văn hóa bản địa, tìm đến
vẻ đẹp sâu sắc của mỗi vùng đất
và con người. 

Những hoạt động này sẽ là
“cầu nối” giúp quảng bá hình
ảnh đất nước, con người Bình
Định đến đông đảo du khách
gần xa, tạo sự phát triển kinh tế
- xã hội cho vùng đất.q
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Theo Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội
tỉnh Bình Thuận, dưới áp

lực của Covid-19, chỉ tính riêng
năm 2021, toàn tỉnh có hơn 670
doanh nghiệp giải thể, tạm
ngưng hoạt động, kéo theo
khoảng 30.000 lao động phải tạm
hoãn hợp đồng lao động, nghỉ
việc không hưởng lương. Tuy
nhiên, từ đầu năm đến nay, khi
dịch bệnh cơ bản được khống
chế, số lượng doanh nghiệp quay
trở lại sản xuất tăng đáng kể, tạo
đà phục hồi kinh tế, xã hội, đồng
thời mở ra nhiều cơ hội việc làm
cho lao động địa phương.

Hàng ngàn cơ hội việc làm
Thống kê của Sở cho thấy, đến

nay toàn tỉnh giải quyết việc làm
cho 8.591 lao động, đạt 42,9% so
kế hoạch năm (20.000 lao động)
và bằng 106% so với cùng kỳ

2021. Hiện tại, hầu hết các loại
hình kinh tế tại tỉnh Bình Thuận
đều đã mở cửa hoạt động trở lại.

Trong đó, ngành du lịch chịu
ảnh hưởng nặng nề hai năm qua
cũng đang có nhiều dấu hiệu
khởi sắc. Khu vực phía Nam TP
Phan Thiết kết nối với huyện
Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi
thu hút nhiều dự án, đô thị du
lịch, không chỉ giải quyết bài

toán việc làm mà còn tạo động
lực thúc đẩy phát triển kinh tế,
xã hội địa phương.

Đơn cử khu đô thị du lịch
NovaWorld Phan Thiet (xã Tiến
Thành, phía Nam TP. Phan
Thiết) mới đi vào vận hành giai
đoạn một với hệ tiện ích đa dạng
như sân golf; chuỗi nhà hàng, cà
phê, khách sạn; khu vui chơi
công viên - giải trí và khu vực

“Bến đỗ” mới cho
lao động 

địa phương khi 
du lịch phục hồi 

Khu vực phía Nam TP
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
đang là khu vực góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế,
xã hội, giải quyết bài toán
việc làm cho Tỉnh ngay khi
du lịch phục hồi. 

NovaWorld Phan Thiet dù chỉ mới
vận hành giai đoạn 1 nhưng đã thu
hút hàng chục ngàn lao động. Ảnh:

Novaland

NovaWorld Phan Thiet - điểm đến thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát
triển du lịch tỉnh. Ảnh: Novaland

Khu nhà ở
tiện nghi cho
cán bộ nhân

viên lao động
NovaGroup tại

NovaWorld
Phan Thiet.

Ảnh: Novaland
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công trường xây dựng... Dự án
này đã thu hút hơn hàng chục
nghìn lao động gồm kỹ sư, công
nhân xây dựng, nhân sự trong
ngành phục vụ. Dự kiến, số
lượng nhân sự sẽ tiếp tục tăng
nhiều trong thời gian tới khi các
tiện ích dần đưa vào vận hành.

Bà Võ Thị Cao Ly - Phó Tổng
Giám đốc Novaland cho biết,
không riêng NovaWorld Phan
Thiet, các cụm khách sạn, resort
khác của Tập đoàn cũng đang
ráo riết tuyển dụng hàng ngàn
nhân sự.

“Chúng tôi luôn coi trọng việc
phát triển nguồn nhân lực, tạo
công ăn việc làm cho lao động
địa phương, giúp nâng cao đời
sống, cải thiện thu nhập, qua đó
góp phần thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội”, bà Ly nhấn mạnh.

Trên thực tế, việc thu hút
nguồn lực, góp phần thúc đẩy an
sinh xã hội tại các địa phương
ngày được các doanh nghiệp lớn
chú trọng. Các chuyên gia đánh
giá, sự tham gia của doanh

nghiệp lớn không chỉ giúp địa
phương phát triển kinh tế, giải
bài toán việc làm cho người dân
mà còn thay đổi bộ mặt đô thị
nhờ sự đầu tư mạnh vào cơ sở hạ
tầng, dịch vụ.

10.000 nhà ở cho cán bộ
nhân viên lao động

Bà Ly cho biết Tập đoàn đang
triển khai xây dựng 10.000 đơn
vị nhà ở cho cán bộ nhân viên
lao động tại các dự án của mình
để họ có chỗ ở ổn định, an tâm
làm việc

“Tiêu biểu như tại NovaWorld
Phan Thiet đã xây dựng được
một khu, sắp tới chúng tôi sẽ
tiếp tục triển khai thêm”, bà Ly
nói thêm.

Mới đầu quân về NovaGroup
gần một tháng song Lê Đình
Kiền - nhân sự vận hành tại công
viên Circus Land thuộc
NovaWorld Phan Thiet cảm nhận
rõ môi trường làm việc khác biệt.

“Khu nhà ở trang bị hiện đại từ
phòng ở đến không gian, tiện ích
xung quanh như khu tập gym,

sân bóng, bể bơi. Cách không xa
là bãi biển Phan Thiết nên mọi
người thoải mái sử dụng tiện ích.
Tôi cảm thấy rất thích khi ở
đây”, anh Kiền chia sẻ.

Khu nhà ở được thiết kế đầy
đủ công năng và trang bị thiết bị
phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng
ngày như tivi, tủ lạnh, bàn làm
việc, giường đệm... Thiết kế ban
công thoáng rộng đảm bảo đón
nắng gió tự nhiên. Nơi đây còn
có căng tin phục vụ ăn uống cho
toàn bộ nhân viên.

Không chỉ ấn tượng về chỗ ở
khang trang, sạch đẹp, anh Lê
Phi Hùng - đồng nghiệp của anh
Kiền tại khu Circus Land còn
đánh giá cao các phúc lợi, môi
trường làm việc chuyên nghiệp.
Nam nhân viên sinh năm 1993
cho biết làm việc và sinh sống
tại NovaWorld Phan Thiet rất
thoải mái và an tâm, có nhiều cơ
hội học hỏi kiến thức của nhiều
ngành nghề khác nhau.

“Bên cạnh đó, mình còn có
nguồn thu nhập ổn định, không
bấp bênh như năm ngoái bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh”, anh
Hùng hào hứng nói.

Các nhân viên được tuyển
dụng cũng sẽ được tham gia đào
tạo các kỹ năng mềm như kỹ
năng giao tiếp, tư duy dịch vụ,
xây dựng hình ảnh tác phong
chuyên nghiệp; cùng một số
chương trình đào tạo nghề gồm
thu ngân, pha chế cho F&B,
kiến thức an toàn lao động...q

Nhân viên làm
việc tại khu
Circus Land -
NovaWorld
Phan Thiet.
Ảnh: Novaland
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1. GIỚI THIỆU CHUNG
Khi nhắc đến các giá trị của làng xã ở nông

thôn, chúng ta hay quan tâm đến các điểm dân cư
mà ít nhắc tới không gian rất quan trọng ngoài
điểm dân cư đó là nội đồng, nơi có chức năng cơ
bản là sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc trưng
của cảnh quan nông thôn. Thông thường khu vực
nội đồng gồm có giao thông phục vụ đi lại và cầu
cống, kênh mương thủy lợi và một số nơi có công
trình hạ tầng kỹ thuật, công trình phục vụ sản
xuất, các công trình di tích tín ngưỡng, công trình
nghĩa trang nhân dân, trang trại,...

Trước đây khi nền nông nghiệp chủ yếu là trồng
trọt thì GTNĐ không có gì đặc biệt, chủ yếu là bờ
vùng, bờ thửa với kết cấu đất đắp để đi lại phục
vụ cho sản xuất. Ngày nay, khi cơ cấu nông
nghiệp thay đổi, thì đường GTNĐ có chức năng
đa dạng hơn, một số được kiên cố hóa, và phục vụ
đa dạng các loại hình sản xuất nông nghiệp như
trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,... và
ngoài ra có thể cho các hoạt động tham quan du
lịch, tổ chức lễ hội,… 

Hiện nay, ven đô Hà Nội nhìn chung vẫn duy trì
sản xuất nông nghiệp, quy mô và tính chất ngày
càng đa dạng. Có nơi đã vận dụng công nghệ cao,
sản xuất tăng năng suất và cũng thu hút khách du
lịch, đi cùng đó là hệ thống GTNĐ cũng được đầu
tư xây dựng. Tuy nhiên việc thiếu tầm nhìn trong
quy hoạch GTNĐ dẫn đến nhiều tồn tại như mặt
cắt hẹp, chưa kết hợp tốt với thủy lợi, nhiều nơi
chưa phục vụ hiệu quả các loại hình sản xuất nông

nghiệp khác và không có chủ động dự trữ không
gian cho hệ thống kỹ thuật như cấp điện, cấp thoát
nước sinh hoạt,... Ngoài ra theo thời gian, rất
nhiều đường bị xuống cấp hư hỏng do quá tải và
bị lạm dụng bởi các hoạt động phi nông nghiệp
khác.

Do đó, nghiên cứu tổ chức hệ thống GTNĐ để
đáp ứng nhu cầu sử dụng là rất cần thiết trong giai
đoạn này.

2. MỘT SỐ VẤN Đề HIỆN TRẠNG
Khái niệm
Giao thông nội đồng là một phần của đường

giao thông nông thôn (GTNT), là đường giao
thông ngoài điểm dân cư thôn xóm, nằm trong
khu vực cánh đồng. Hệ thống chủ yếu gồm đường
bờ vùng (hay còn là đường trục chính nội đồng,
đây là đường chính nối từ đồng ruộng đến khu dân
cư) và bờ thửa (còn gọi là bờ khoảnh - đường nối
từ các khoảnh ruộng ra bờ vùng), thông thường
hay kết hợp với hệ thống thủy lợi nội đồng phục
vụ chủ yếu sản xuất nông nghiệp của làng xã đó
(như  hình minh họa) 
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Ths. KTS. Nguyễn Hồng Quang 
Khoa QH Đô thị và Nông thôn - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

SĐT: 0948814079 - Email: hongquang16021979@gmail.com

Tóm tắt: Giao thông nội đồng (GTNĐ) là yếu tố hạ tầng quan trọng trong khu vực
nội đồng sản xuất nông nghiệp với tên gọi bờ vùng, bờ thửa. GTNĐ trước đây chủ
yếu phục vụ canh tác, hình ảnh thường gắn với hệ thống thủy lợi nội đồng như cầu,
cống, kênh mương tưới tiêu,... Hiện nay GTNĐ đang có nhiều sự thay đổi với những
mục tiêu sử dụng đa dạng cho sản xuất, vận tải, du lịch, tín ngưỡng,... mà ta hay gặp
tại những xã ven đô đang bị ảnh hưởng đô thị hóa mạnh như ngoại thành Hà Nội.
Hiện tại không gian hệ thống GTNĐ chưa được nghiên cứu nhiều trong Quy hoạch
xây dựng Nông thôn mới (NTM). Bài báo này nêu một số vấn đề hiện trạng, và từ
đó có quan điểm đề xuất cho phù hợp.

Từ khóa: Giao thông nông thôn, Giao thông nội đồng,...



Hiện nay thuật ngữ bờ vùng, bờ thửa có xuất
hiện trong các văn bản tiêu chí NTM (với chỉ tiêu
kỹ thuật đường bờ vùng 3,5 - 4m, đường bờ thửa
1,5m). Tài liệu pháp lý chỉ dẫn về GTNT chủ yếu
2 văn bản là: 4927/QĐ-BGTVT-2014, TCVN
10380:2014. Các văn bản này đều có phân cấp kỹ
thuật theo chức năng đường, trong đó các chức
năng đường là: Đường huyện, Đường xã, Đường
thôn, Đường dân sinh, Đường vào khu vực sản
xuất.

Như vậy GTNĐ là có cấp chức năng và cấp kỹ
thuật tương đương đường thôn và đường dân sinh
với định nghĩa sau:

- Hệ thống đường thôn: Chủ yếu phục vụ sự đi
lại của người dân và lưu thông hàng hóa trong
phạm vi của thôn, làng, ấp, bản; kết nối và lưu
thông hàng hóa tới các trang trại, ruộng đồng,
nương rẫy, cơ sở sản xuất, chăn nuôi. 

- Đường dân sinh: Chủ yếu phục vụ sự đi lại
của người dân giữa các cụm dân cư, các hộ gia
đình và từ nhà đến nương rẫy, ruộng đồng, cơ sở
sản xuất, chăn nuôi nhỏ lẻ... Phương tiện giao
thông trên các tuyến đường dân sinh chủ yếu là xe
đạp, xe mô tô hai bánh, xe kéo tay, ngựa thồ
(không có xe ô tô chạy qua).

Ở bài báo này, tác giả nghiên cứu chủ yếu là
đường GTNĐ bao gồm những đường bờ vùng, bờ
thửa nêu trên và cũng có đề xuất đến một số
đường khác có thể xuất hiện trên nội đồng như
đường huyện, đường liên xã, liên thôn.

2.1. Vấn đề phục vụ sản xuất nông nghiệp
Từ trước, khi chưa hiện đại hóa nông nghiệp

khu vực nội đồng chủ yếu là trồng trọt, hệ thống
giao thông và thủy lợi nội đồng vẫn là kết cấu đắp
đất. Những con đường mòn quen thuộc dẫn từ khu
dân cư này san khu dân cư khác luôn trở thành
đường trục chính nội đồng. Đường bờ thửa hầu
hết hình thành tự phát, chỉ cần giúp đi được vào
từng lô ruộng của hộ gia đình. Nhìn tổng thể, hệ
thống giao thông nội đồng lúc đó còn tạm bợ và
không có nhiều nhu cầu thay đổi. Biến động sản
xuất nông nghiệp theo xu hướng đa dạng hóa loại
hình sản xuất, khiến nhiều khu vực nông nghiệp
khác trước, từ đó hệ thống GTNĐ cũng có thay
đổi theo với từng khu vực trên.

a.Về phục vụ máy làm nông nghiệp
Thông thường ở khu vực truyền thống với cảnh

quan tự nhiên bao gồm trồng trọt, khu nuôi trồng
thủy sản ngoài trời. Do nhu cầu đi lại, số đường
bờ vùng được xây dựng cứng hóa tăng lên, nhiều
đường được xây dựng mới trên nền đất cũ. Nhìn
chung tại những đường xây dựng mới này, hầu hết

mặt đường không rộng quá 3,5m, chỉ có thể đảm
bảo được một làn đi của máy làm đất, không có
điểm tránh xe, đến vụ mùa thu hoạch rất khó cho
máy nông nghiệp kích thước lớn và và các xe cơ
giới di chuyển thuận tiện. Vấn đề thẩm mỹ cũng
chưa được chú trọng, sau khi cứng hóa (chủ yếu
là bê tông xi măng) rất nhiều đường trông rất khô
cứng, không ăn nhập với cảnh quan nông nghiệp.
Hiện nay nhiều đường bị xuống cấp do kết cấu hư
hỏng vì xe cộ đi quá tải, một số đường mới xây
dựng tại một số nơi khó có thể đảm bảo sử dụng
được lâu dài.

Các đường bờ thửa hầu hết là đường đất đắp,
khoảng cách 2 bờ thửa gần nhau tạo nên chiều dài
của các lô ruộng, nhưng không đồng nhất, trung
bình khoảng từ 50m đến 120m, trong khi chiều
dài khoảng 100m mới khai thác tối ưu chu kỳ máy
làm đất. Một điều nhận thấy dạng đường đất đắp
hiện vẫn đang được dân cư sử dụng vì dễ san gạt
cục bộ để lưu thông nước từ các kênh tưới tiêu
(cũng đắp đất) và có thể dễ dàng nắn chỉnh tuyến.
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Hình 1. Bờ vùng xây dựng, cảnh quan khô cứng, có lối
xuống ruộng tạm bợ (xã  Thượng Vực - Chương Mỹ)

Hình 2. Nhiều đường nội đồng thô sơ (đất đắp) giao cắt ra
đường huyện, tiềm ẩn nguy hiểm (xã Lam Điền - Chương Mỹ)  
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Tuy nhiên đó chỉ là tạm thời, sẽ không phù hợp
với cánh đồng sản xuất quy mô lớn trong tương
lai do còn phải liên kết đồng bộ kỹ thuật với hệ
thống cầu cống, kênh mương thủy lợi. Hiện tại
kênh mương tưới tiêu đất song song bên cạnh bờ
thửa lại đang có mặt cắt rộng, nếu kênh mương
được cứng hóa (từ chiều rộng bờ đất khoảng
80cm xuống bờ gạch 15cm và bề rộng lòng
mương giảm xuống) thì phần hành lang còn lại
tương đối lớn, rất thuận lợi cho mở rộng mặt cắt
bờ thửa.

Hiện nhiều nơi chưa có xây dựng các vùng sản
xuất hợp lý nên hệ thống đường nội đồng chưa có
được cấu trúc mạch lạc, chức năng sử dụng lẫn
lộn giữa bờ vùng và bờ thửa. Ngoài ra một số
tuyến giao thông như đường liên xã, đường huyện
lộ đi qua khu vực nội đồng với mục đích đi lại
cũng bị tận dụng cho sản xuất (người và máy
nông nghiệp đi lại), điều này rất tiềm ẩn nhiều
nguy cơ mất an toàn giao thông và cản trở các
hoạt động khác.

b. Về  phục vụ vận tải
Ngoài phục vụ máy làm nông nghiệp, đường bờ

vùng thông thường cũng được sử dụng cho nhu
cầu vận tải nông sản cũng như các loại hàng hóa
khác giữa các điểm dân cư.

Đối với khu vực trồng lúa thì nhiều đường trục
chính hoạt động không hiệu quả do mặt đường
hẹp, chưa thuận tiện cho máy thu hoạch kích
thước lớn có thể đi lại. Ngoài ra bờ thửa là trung
gian đi lại giữa lô ruộng và bờ vùng, khi bờ thửa
chưa được cứng hóa, bề rộng nhỏ cũng cản trở xe
cá nhân đi lại tiếp xúc với ruộng (ví dụ cho xe gắn
máy - phương tiện đi làm phổ biến của nông dân
thời điểm này).

Đối với khu vực trang trại và các khu vực cảnh
quan nhân tạo, đường nội đồng hay được sử dụng
phục vụ vận tải hàng hóa. Các trang trại xa khu
dân cư, rất ít nơi đầu tư xây dựng mới đường
riêng, thường hay tận dụng các các đường bờ
vùng sẵn có (dù mặt đường chỉ đủ cho 1 làn xe đi
lại) để tổ chức lối vào, như vậy đường này có
những thời điểm sử dụng bất tiện do còn phục vụ
cả hoạt động sản xuất trồng trọt.

Với các trang trại gần khu dân cư, khi đi chung
trong khu dân cư không còn thuận lợi thì một số
nơi xây dựng đường vận tải riêng, trên đường
thường có thêm hệ thống kỹ thuật như điện chiếu
sáng, thông tin liên lạc. Sau môt thời gian, không
gian 2 bên đường dần mọc lên trang trại nhỏ tự
phát, hoặc các hoạt động phi nông nghiệp như nhà
xưởng, kho bãi vật liệu xây dựng với dân cư ở
trong đó. Đường này cũng được coi là đường trục
thôn mới và thu hút dân sinh đi lại, nhưng với mặt
đường hẹp nên ảnh hưởng đến vận tải hàng hóa.

2.2. Các vấn  đề văn hóa, xã hội, hạ tầng 
a. Hoạt động văn hóa, lễ hội
Sinh hoạt lễ hội truyền thống luôn là nét văn hóa

thường gặp tại các xã ven đô Hà Nội, nhưng chủ
yếu tổ chức trong các khu vực điểm dân cư thôn
làng. Tuy nhiên một số nơi do yếu tố lịch sử, vẫn
tồn tại một số công trình di tích văn hóa và hoạt
động lễ hội tín ngưỡng ở khu vực nội đồng.
Đường bờ vùng cũng được sử dụng cho đi lại
trong những ngày này trong năm. Nhìn chung rất
ít đường sử dụng thuận tiện, tuy được cứng hóa
nhưng hầu hết mặt cắt hẹp, chỉ có thể đi bộ và các
phương tiện khác bị hạn chế, ngoài ra không gian
đường thiếu chỗ bố trí trang thiết bị, cờ quạt, chỗ
dừng nghỉ,... để sử dụng.

b. Sử dụng cho nhu cầu dân sinh, thể dục thể
thao

Không gian sinh hoạt cộng đồng trong điểm dân
cư ngày càng chật chội và chưa đủ đáp ứng nhu
cầu nên gần đây đường nội đồng cũng được dân
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Hình 3. bờ vùng khu trang trại trồng trọt, đã mở rộng thêm
nhưng vẫn chỉ đủ 1 làn xe vận tải cơ giới (xã Lam Điền -

Chương Mỹ) 

Hình 4. Đường vận tải riêng phục vụ khu chăn nuôi, nhanh
chóng thu hút dân sinh và các hoạt động phi nông nghiệp

(xã Lam Điền - Chương Mỹ)
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cư nhiều lứa tuổi thường xuyên sử dụng cho các
hoạt động như đi bộ, chạy thể dục, đạp xe thể
thao, vui chơi,… vì tại đây có không khí yên tĩnh,
trong lành. Hiện chỉ có đường được cứng hóa như
đường trục chính là được sử dụng cho hoạt động
này, và nơi đây cũng có hoạt động dân sinh đi lại.
Nhận thấy tiềm năng của đường bờ thửa phục vụ
cho hoạt động này sẽ rất nhiều vì tổng chiều dài
rất lớn, nếu bề rộng của nó không dưới 3m thì sẽ
phục vụ đa dạng nhu cầu cho cả dân cư lẫn khách
du lịch.

c. Hạ tầng kỹ thuật (HTKT) và Nông nghiệp
công nghệ cao (NNCNC)

Hầu hết các công trình đầu mối HTKT (theo quy
hoạch xây dựng) nằm ngoài điểm dân cư như cấp
nước, thu gom rác,... và đường trục chính nội
đồng làm trung gian liên kết các công trình này
với khu dân cư, nhưng hiện nay bờ vùng chưa có
thiết kế chủ động cho vai trò đó. Các đường chủ
yếu xây dựng cho hoạt động sử dụng trên bề mặt
nhưng cũng hạn chế (ví dụ xe chuyên dụng môi
trường đi lại tiếp cận tới bãi thu gom rác thải chưa
thuận tiện) và chưa có các phần kỹ thuật ngầm (ví
dụ thiếu không gian dành cho đường cấp nước
sinh hoạt). Nếu không có HTKT đồng bộ thì rất
khó khăn cho sử dụng và quản lý.

Việc thiếu HTKT cũng ảnh hưởng tới sản xuất
NNCNC trong khi đây là xu thế tất yếu trong
nông nghiệp hiện đại và nông nghiệp ngoại thành
Hà Nội. Hiện nay ứng dụng NNCNC bắt đầu có
những kết quả khả quan ở quy mô hộ nông dân
nhỏ lẻ, nhưng quy mô vùng chưa mang lại nhiều
hiệu quả. Nguyên nhân là hệ thống HTKT của
trục chính nội đồng chưa hoàn thiện nên chưa đáp
ứng được các phương thức canh tác tiên tiến. Ví
dụ tại xã Thụy Hương (xã điểm nông thôn mới),
đề án vùng trồng rau an toàn vẫn không tiến triển
tốt do nhiều nguyên nhân, nhưng dễ nhận thấy là
thiếu đầu tư về mặt kỹ thuật dẫn đến hệ thống
thuỷ lợi kém hiệu quả và nhiều gia đình nông dân
trồng rau ở đây vẫn phải sử dụng hệ thống giếng
khoan bơm tay mà họ tự đầu tư.

2.3. Phát triển dịch vụ giải trí, du lịch nông
nghiệp

Trong bối cảnh hiện đại, du lịch nông thôn, trở
về với miền quê đang dần chiếm được cảm tình
của du khách. Các xã ngoại thành mà duy trì sản
xuất nông nghiệp thì luôn có khả năng phát huy
phát huy các dịch vụ giải trí cũng như du lịch
nông nghiệp, vì loại hình này do chính người dân
phối hợp tổ chức, quản lý để đem lại lợi ích cho
chính họ. Gần đây các không gian làng quê ven đô

đang có sự thay đổi, ít nơi thôn xóm còn giữ được
những hình ảnh của làng quê xưa do ảnh hưởng
đô thị hóa, và chỉ có khu nội đồng là còn nhiều
tiềm năng khai thác du lịch nông nghiệp.

Nhu cầu du lịch trải nghiệm nông thôn của
người dân đô thị đang tăng lên gần đây. Mặc dù
trong nội thành không thiếu khu vui chơi giải trí,
nhưng họ muốn có những giây phút thư giãn, xa
rời phố phường náo nhiệt, muốn tận hưởng không
gian khác lạ. Hiện nay nhiều dịch vụ giải trí liên
quan đến nông nghiệp như câu cá, ẩm thực, cắm
trại,… đang thu hút khách. 

Khi sản phẩm nông nghiệp còn là đối tượng
tham quan, thưởng ngoạn của du khách thì đường
giao thông nội đồng lúc này có vai trò quan trọng,
vì nó được sử dụng đầu tiên và phục vụ trực tiếp
cho các nhu cầu du lịch; nó tiếp cận và liên kết các
khu vực trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, nông trại
truyền thống đến các khu NNCNC,… Tuy vậy
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Hình 5. Khu trồng rau kỹ thuật cao sử dụng giếng khoan
do đường bờ vùng chỉ phục vụ đi lại, không có hạ tầng kỹ

thuật cấp nước thủy lợi (xã Thụy Hương - Chương Mỹ)

Hình 6. Khu nuôi trồng thủy sản kết hợp dịch vụ giải trí,
tuy nhiên đường bờ vùng chưa cứng hóa  nên cũng hạn chế

đi lại (xã Thụy Hương - Chương Mỹ)



hiện tại rất nhiều nơi bị hạn chế ở khâu cung cấp
dịch vụ mà lý do chủ yếu là hạ tầng GTNĐ còn
thiếu và chưa đáp ứng hết nhu cầu. Ví dụ bề mặt
đường trục chính hẹp nên xe lớn đi lại và tránh xe
khó khăn, còn thiếu một số không gian như chỗ
dừng đỗ xe ô tô, trang thiết bị chỉ dẫn, ký hiệu,…

Nếu đường bờ thửa hoàn thiện thì cũng sẽ phục
vụ thuận tiện vì nó dẫn du khách đến trực tiếp với
các khoảnh ruộng. Kinh nghiệm một số nơi đã tổ
chức các quán giải khát, quán dịch vụ, ngồi thư
giãn ngay trên cánh đồng và đã thu được hiệu quả
tốt. Ngay cả khi ruộng được gặt xong còn lại
những gốc rạ khô, mặc dù thời gian này không
kéo dài lâu ngày, nhưng đây là thời điểm vô cùng
hứng thú cho nhưng du khách thích ẩm thực, tận
hưởng không khí sau mùa gặt. Hình thức giải trí
này cũng hoàn toàn phù hợp điều kiện địa phương
do các dịch vụ không cần đầu tư nhiều, chỉ cần
những trang thiết bị gọn nhẹ để du khách cũng
như người dân địa phương có thể sử dụng linh
hoạt trong giao tiếp và sinh hoạt.

3. MỘT SỐ  Đề XUẤT
Từ các căn cứ nêu trên, xây dựng phát triển giao

thông nội đồng tại các địa bàn này là phù hợp với
xu thế phát triển chung. Để đáp ứng nhu cầu về
không gian sản xuất của khu vực nội đồng và kết
hợp các nhu cầu khác phát sinh trong tình hình
mới cũng như tạo được nét cảnh quan nông nghiệp
hiện đại, có thể đưa ra một số quan điểm như sau:

3.1. Quan điểm  về nhiệm vụ chức năng
Ngoài đường bờ vùng, những đường khác trong

nội đồng (đường liên xã, đường huyện lộ) cũng có
chức năng sử dụng như trục chính, tùy theo đặc
thù từng xã mà những đường này cùng với đường
nội đồng phục vụ nhiều mục tiêu như phục vụ sản
xuất, vận tải, du lịch nông nghiệp, thương mại,
văn hóa lễ hội,...

Hệ thống giao thông nội đồng được hoàn thiện
sẽ kết nối thuận tiện với các khu vực trong và
ngoài địa bàn xã, qua đó góp phần giảm áp lực
giao thông trong điểm dân cư hiện nay và như vậy
cùng gánh vác vai trò kinh tế, xã hội. 

Khu vực ven nội đồng tiếp giáp điểm dân cư
thông thường sẽ phát triển trang trại trồng trọt các
loại và thường có hộ gia đình sinh sống trong đó.
Nên tổ chức giao thông trục chính nội đồng đi qua
khu vực này tạo ra không gian trục dân cư mới,
không gian trung gian kết nối thôn xóm với các tụ
điểm chính trên khu vực nội đồng.

3.2. Quan điểm quy hoạch, thiết kế
Phân cấp giao thông nội đồng cần rõ ràng mạch

lạc. Đường bờ vùng (trục chính) khoảng cách

300-500m với mặt cắt rộng ít nhất 6m đảm bảo
cho 2 làn xe tránh nhau thuận tiện. Đường bờ thửa
khoảng cách 100m (để đảm bảo canh tác trên thửa
ruộng hiệu quả), bề rộng cũng ít nhất 3m để cũng
có thể phục vụ thêm nhiều nhu cầu hơn trước.

Đường nội đồng được cứng hóa hoàn toàn, gắn
kết trực tiếp với hệ thống thủy lợi để phát huy
hiệu quả phục vụ sản xuất. Cần bỏ quan niệm là
đường nội đồng chỉ đầu tư đơn giản do nằm xa
điểm dân cư, mà nên xây dựng đường trục chính
kết hợp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như
cung cấp điện, thông tin liên lạc, hệ thống cấp
thoát nước,... và ưu tiên ứng dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật cũng như hạ tầng phục vụ NNCNC

Giao thông nội đồng sẽ là yếu tố quan trọng tạo
nên cảnh quan khu vực sản xuất nông nghiệp, vì
vậy cũng cần nghiên cứu thấu đáo. Để tránh tình
trạng khô cứng như một số nơi hiện nay, nên có các
giải pháp làm mềm hóa như trồng hoa, trồng cây
xanh, đa dạng vật liệu, bố trí trang thiết bị,... để
tăng hiệu quả  thẩm mỹ và đặc thù cho các khu vực.

3.3. Xã hội hóa, xây dựng các mô hình kiểu
mẫu 

Từ kinh nghiệm đã có với điểm dân cư, xây
dựng giao thông nội đồng nên được coi là nhiệm
vụ của mọi người nên người dân cũng cần tham
gia góp vốn, công sức để xây dựng. Quan trọng
hơn là phát huy quản lý, nâng cao vai trò của
người dân với các hoạt động liên quan đến không
gian GTNĐ, từ đó thay đổi nhận thức và dần xóa
bỏ tư duy manh mún, tạm bợ trong sản xuất cũng
như làm dịch vụ, du lịch,... Có như vậy, giá trị
giao thông nội đồng mới thực sự bền vững.

Trong giai đoạn tiếp theo xây dựng NTM, cần
tiến hành xây dựng những mô hình giao thông nội
đồng kiểu mẫu của các xã thuộc phạm vi nghiên
cứu, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn
nông thôn có tính chất tương tự. Tùy khu vực mà
mô hình có thể đa dạng, ví dụ mô hình cho xã
chuyên về trồng trọt, xã phát huy trang trại chăn
nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản, xã có đầu mối hạ
tầng kỹ thuật hoặc có công trình di sản văn hóa
trên nội đồng. Mô hình được nghiên cứu sẽ rất
hợp lý trong điều kiện ven đô và ngoại thành Hà
Nội hiện nay, tạo điều kiện ổn định để đáp ứng các
yêu cầu xây dựng và hoạt động sản xuất kinh tế,
ngoài ra còn tạo không gian cảnh quan cũng như
sản phẩm nông nghiệp có giá trị để phục vụ du
lịch nông nghiệp nông thôn.

4. KẾT LUẬN
Nghiên cứu trong bài báo này chủ yếu tại các xã

TỔ CHỨC GIaO THÔNG NỘI ĐỒNG CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI VEN ĐÔ - HÀ NỘI
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nGhIÊn CỨU XÂY DỰnG QUY TRÌnh ChUYỂn ĐỔI TỪ QUẢn LÝ
TRUYỀn ThỐnG SAnG QUẢn LÝ BIm TạI DOAnh nGhIỆP ThIẾT KẾ

- XÂY LẮP “X” QUY mÔ VỪA VÀ nhỎ nGÀnh XÂY DỰnG
Research to build the transfer process from traditional management to BIm management in “X” –

small and medium “design and build” construction enterprise

Trần Vĩnh Trường - PGS.TS. Phạm Hồng Luân
Bộ môn Thi công và Quản lý Xây dựng, Khoa Kỹ thuật Xây dựng,

Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM - ĐH Quốc gia TP. HCM.

Email: tvtruong0905@gmail.com / ĐT: 0373441004.

Tóm tắt: Mô hình thông tin xây dựng (BIM) hiện đang được áp dụng rộng rãi trên
thế giới, một số quốc gia đã có văn bản, điều khoản yêu cầu bắt buộc thực hiện cho
các dự án xây dựng công. Quá trình này đã thúc đẩy sự phát triển của tiêu chuẩn BIM
và các tài liệu kỹ thuật liên quan nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa dữ liệu liên quan để
có thể đáp ứng được yêu cầu về cộng tác. Mặc dù công nghệ BIM trên thế giới là
hoàn toàn giống nhau nhưng mỗi quốc gia phát triển các thông số kỹ thuật, tài liệu
BIM để phù hợp với ngữ cảnh của từng quốc gia khác nhau: quy trình thiết kế, quy
trình sản xuất và mua sắm thiết bị, chính sách của chính phủ... Hiện tại, ở Việt Nam
có hai tài liệu là “Hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin (BIM)” và “Hướng
dẫn chi tiết áp dụng mô hình thông tin (BIM)” ban hành năm 2020 và được tái bản
2021 của Bộ Xây dựng. Nghiên cứu xây dựng bộ quy trình BIM cho DNVVN (doanh
nghiệp vừa và nhỏ) thông qua việc nghiên cứu tài liệu hướng dẫn từ Bộ Xây dựng,
các tiêu chuẩn quốc tế và các quy trình hiện hành tại các công ty đang phát triển về
BIM. Từ đó tổng hợp, phát triển nội dung quy trình tiêu chuẩn BIM phù hợp với
doanh nghiệp đang nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu sẽ được thí điểm, gửi cho các
chuyên gia nhận xét để hoàn thiện bộ quy trình hơn. Ngoài ra, vấn đề tồn tại ở các
công ty vừa và nhỏ ngành thiết kế - xây lắp là không hoặc đang sử dụng những quy
trình khá cũ dựa trên nền tảng 2D AUTOCAD. Do đó với xu hướng công nghệ 4.0
hiện nay thì các công ty có dấu hiệu chững lại. Để giải quyết vấn đề trên, tác giả đã
đưa ra một phương án mới là “Nghiên cứu xây dựng quy trình chuyển đổi từ quản
lý truyền thống sang quản lý BIM tại doanh nghiệp thiết kế - xây lắp “X” quy
mô vừa và nhỏ ngành xây dựng”. Nhằm mục đích phát triển tối ưu hệ thống quản
lý không chỉ về mảng hồ sơ, thi công, mà là toàn bộ hệ thống vận hành. Từ đó đề ra
được phương án chuyển đổi sao cho tốt nhất, có tỷ lệ thành công cao nhất cho doanh
nghiệp đang nghiên cứu. 

Từ khóa: Mô hình thông tin xây dựng; quy trình; quản lý; doanh nghiệp vừa và
nhỏ; BIM.

abstract: Building Information Modeling (BIM) was applied popularity all over
the world, some countries already have terms and condition in requiring apply BIM
for state construction project. This process has motivated the development of BIM
standard and related technical document in order to standardized data to be able to
meet the requirements of work. Although BIM technology is exactly the same but
each country would develop their own specifications and BIM documents to suit
their own conditions such as: design process, production process, procurement
method or government policy… In Vietnam, there are two documents “General guid-
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1. Giới thiệu
Thời đại công nghệ 4.0 đã mở ra nhiều hướng đi

mới, cơ hội mới đầy tiềm năng trong nhiều lĩnh
vực. Trong đó ngành xây dựng cũng đang là một
ngành đầy hứa hẹn phát triển trong tương lai. Việc
phát triển, áp dụng các công nghệ mới để cải tiến,
tăng mức độ hiệu quả công việc đang được rất
nhiều công ty áp dụng. Điển hình nhất trong số đó
là BIM. Mô hình hóa thông tin công trình BIM
(Building Information Modeling), là quá trình tạo
lập và khai thác mô hình 3D trong thiết kế, thi
công, bảo hành bảo trì, cung ứng vật tư… Chính
nhờ những thông tin được tích hợp và khả năng
đồng bộ thông tin, phối hợp giữa các bộ môn của
các đối tượng trong dự án của BIM đã góp phần
làm cho ngành công nghiệp xây dựng có những
bước nhảy vọt đáng kể.

Dựa vào bối cảnh đại dịch Covid 2019 - 2021 có
thể thấy nó đã gây ảnh hưởng tương đối lớn đến
các DNVVV ngành xây dựng tại Việt Nam. Do
các vấn đề quy trình xưa đến nay của DN (doanh
nghiệp) hầu như đều tương tác trực tiếp, chưa
từng làm việc online. Ngoài ra, thị trường bão
hòa, giá vật tư tăng chóng mặt càng khiến cho các
DN gặp khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng có thể là
“ngòi nổ” để các DN tạo bước ngoặt chuyển đổi
theo kịp sự phát triển của thế giới bằng những
thay đổi trong chính bộ máy công ty. Những DN
tồn tại qua đại dịch đa phần là những DN đã có hệ
thống quy trình tương đối tốt. Nên khi có sự cố
xảy ra đã có những biện pháp khắc phục kịp thời,
tuy vậy nó vẫn tác động đến DN. Hầu hết
DNVVV ở Việt Nam chiếm một phần lớn là DN
tư nhân, nên yếu tố về hệ thống quản lý DN chưa
được đề cao. Dẫn đến khi có sự cố thì rủi ro biến

mất khỏi thị trường là khá cao. Chúng ta cần phải
có một hệ thống tiêu chuẩn, hướng dẫn rõ ràng,
một chuẩn chung để có thể áp dụng đồng bộ
không chỉ riêng mà là cho toàn bộ các DN đang
có nhu cầu chuyển đổi. Xây dựng bộ hệ thống quy
trình có áp dụng BIM trong giai đoạn thiết kế và
thi công. Bộ quy trình này áp dụng cho các phòng
ban và hệ thống quản lý cần hiệu quả, tinh gọn,
chi tiết từng bước trong các dự án của các
DNVVV ngành thiết kế - xây lắp.

Việc áp dụng mô hình hóa thông tin công trình
BIM sẽ góp phần tăng độ làm việc hiệu quả, phối
hợp qua lại giữa các phòng ban đồng thời cũng là
cách thức chuyển đổi phù hợp cho DN đang áp
dụng, tránh lãng phí nguồn lực cũng như các phản
ánh trái chiều. Các DN khác cùng các đơn vị tư
vấn có thể tham khảo, nghiên cứu điều chỉnh và
áp dụng cho DN của họ.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Hệ thống quản lý xây dựng tại doanh

nghiệp “X”

ance on using BIM” and “Detailed instructions regarding apply BIM” public in 2020
and reprinted in 2021 by Ministry of Construction. Research on develop the process
using BIM for small and medium-sized enterprises (SME) by approved document
from Ministry of Construction, global standard and current processes of companies
that has developed BIM process. After that, developing their own standard process of
BIM to match with the enterprise’s background. The content of the research will be
put to the test, then will be reviewed and comment to become a completed process.
Moreover, the present problems of SME in Engineering Procuring Construction field
is using obsolete process based on 2D AutoCAD. Therefore, in the 4.0 technology
era, these company has a sign of slowdown. To solve the problem, the Consultant has
given an idea of “Research to build the transfer process from traditional man-
agement to BIM management in “X” - small and medium “design and build”
construction enterprise”. The purpose is optimized management process not only
for documents, procurement but all the operating system. Thus offered the best tran-
sition process plan, with the highest success rate for the company. 

Keywords: building information modeling; process; management; SME; BIM.

Ưu nhược điểm của Hệ thống quản lý xây dựng tại DN “X”
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2.2. BIM và thực trạng áp dụng mô hình BIM
ở Việt Nam

Ứng dụng của BIM vào thực tiễn:
+ Thiết kế KT, KC, MEP.
+ Bản vẽ Shopdrawing. 
+ Thống kê, bóc khối lượng, dự toán. 
+ Kiểm soát va chạm.
Mặc dù BIM đã được BXD hướng dẫn thực hiện

vào nước ta cách đây khoảng 5 năm về trước. Tuy
nhiên, các DN còn gặp phải khá nhiều những khó
khăn và vẫn đang trong quá trình cải tiến.

2.3. Ảnh hưởng của BIM trên hệ thống quản
lý doanh nghiệp

2.4. Quy trình áp dụng BIM vào doanh
nghiệp

Dựa trên tài liệu hướng dẫn BIM của Bộ Xây
dựng gồm các bước sau:

B1: Xây dựng BEP.
B2: Xây dựng CDE.
B3: Tạo lập mô hình BIM.
B4: Thiết lập mức độ chi tiết (LOD).
B5: Kiểm tra xung đột.
B6: Bốc tách, kiểm tra khối lượng, tiến độ.
Phương pháp nghiên cứu:
Quy trình nghiên cứu gồm 4 bước chính:
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Bước 1: Lựa chọn, nghiên cứu và thiết lập tiêu
chuẩn mô hình hóa cho Kiến trúc, Kết cấu, MEP:
Nghiên cứu tiêu chuẩn BIM, quy trình BIM của
các công ty đã áp dụng. Từ đó, sử dụng kết quả đó
cho việc xây dựng quy trình BIM thiết kế, thi
công,…

Bước 2: Xây dựng quy trình BIM cho DN “X”:
Trong phần này sẽ cung cấp thông tin làm thế nào
để cho phép phát triển và xây dựng mô hình sao
cho việc sử dụng hoặc tái sử dụng sữ liệu BIM
một cách hiệu quả nhất. 

Bước 3: Xây dựng quy trình đào tạo, chuyển đổi
áp dụng BIM: Lên kết hoạch ban hành, đào tạo
nhân sự về nhận thức, kỹ năng để chuẩn bị cho
quá trình áp dụng quy trình BIM.

Bước 4: Áp dụng thí điểm: Ứng dụng quy trình
và bộ khung mới đề xuất này vào thực tế dự án
“X” cho DNVVV ngành thiết kế - xây lắp.

Bước 5: Đánh giá và kết luận: Lưu trữ mô hình
phục vụ công tác bảo hành bảo trì, đánh giá cho
dự án sau.

4. Áp dụng vào dự án “X”
4.1. Tạo lập mô hình dữ liệu chung CDE:

4.2. Xây dựng BEP cho dự án X
Quy trình chuẩn bao gồm 11 bước:
Bước 1: Xác định thông tin, yêu cầu của dự án: 

Bước 2: Lập kế hoạch nhân sự dự án:

Bước 3: Xác định mục tiêu áp dụng: Bảng mục
tiêu dự án phải có 5 nội dung chính: xây dựng
phương án thiết kế, mô hình 3D, phối hợp đa bộ
môn, mô hình hoàn công công trình, hoàn thiện
dữ liệu thông tin công trình và nêu rõ công việc
cũng như chuẩn cơ sở đầu ra và đánh dấu có hay
không áp dụng vào công trình.

Bước 4: Xác định cụ thể yêu cầu nội dung BIM:
Kê khai, ghi rõ nội dung của từng giai đoạn từ giai
đoạn thiết kế phương án ® giai đoạn thiết kế chi
tiết ® giai đoạn thi công cũng như xác định các
mức LOD tối thiểu, tham số yêu cầu.

Bước 5: Xây dựng quy trình phối hợp của các
bên tham gia dự án:

Bước 6: Thiết lập thông tin kỹ thuật cho dự án:
gồm có danh sách phần mềm và định dạng file dự
án.

Bước 7: Xây dựng quy trình chuyển giao thông
tin:

Bước 8: Quy trình phòng Thiết kế:

Bước 9: Quy trình thi công:
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Bước 10: Quy trình cung ứng vật tư

Bước 11: Quy trình kiểm soát chất lượng

5. Quy trình chuyển đổi sang sử dụng BIM
5.1. Nâng cao nhận thức về BIM
Xây dựng lộ trình đào tạo BIM phù hợp với từng

đối tượng cụ thể, điều này sẽ cung cấp thông tin
cần thiết để triển khai mô hình một cách hoàn
chỉnh ít sai sót nhất.

Quy trình áp dụng BIM và đào tạo cho đơn
vị thiết kế:

Quy trình áp dụng BIM cho đơn vị thi công
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6. Kết luận và kiến nghị
Kết quả nghiên cứu có thể góp phần xây dựng

cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình tiêu
chuẩn áp dụng BIM cho DN thiết kế - xây lắp vừa
và nhỏ “X”. Tạo điều kiện để các DNVVN, CDT
của dự án có cái nhìn tổng quát rõ hơn về BIM
cũng như phỏng đoán được các rủi ro, hạn chế khi
áp dụng mô hình 2D từ đó đưa ra giải pháp để
nâng cao khả năng áp dụng, giảm chi phí cho DN.
Mặt khác, nó còn giúp các kỹ sư, kiến trúc sư,
CDT, các đơn vị liên quan hiểu rõ trách nhiệm và
vai trò cần thiết để cùng nhau phối hợp tham gia
BIM. Việc xây dựng quy trình BIM từ thiết kế đến
thi công hứa hẹn sẽ là một bước lớn trong quá
trình chuyển đổi, hoàn thiện hơn của DNVVN
trong tiến trình số hóa kỷ nguyên công nghệ 4.0.
Ngoài việc xây dựng quy trình, thì công tác đào
tạo và quy trình chuyển đổi được đề xuất để đạt
được thành công trong việc chuyển đổi cũng rất
quan trọng. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ có thể
được áp dụng cho DNVVV “X”. Để mở rộng
phạm vi ứng dụng của nghiên cứu này, thì toàn bộ
quy trình, kế hoạch cần được điều chỉnh cho phù
hợp thực trạng mỗi DN và cần được kiểm chứng
từ các chuyên gia về BIM. Với thời gian cũng như
kiến thức còn giới hạn, bộ quy trình cần được đào
tạo và ban hành thí điểm, từ đó kiểm tra đánh giá
và đúc kết lại một cách hoàn chỉnh hơn.q
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1. GIỚI THIỆU
Ngành Xây dựng có vai trò to lớn đối với nền

kinh tế và xã hội Việt Nam, giá trị sản xuất xây

dựng vào quý IV năm 2021 ước đạt hơn 636,1
nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm
2020. Tính chung năm 2021, giá trị sản xuất xây

ỨnG DỤnG BIm 360 DOCS TROnG QUẢn LÝ ThAY ĐỔI PhÁT SInh
DỰ Án ThIẾT KẾ - ThI CÔnG TạI VIỆT nAm 

ЉManagement of Variations in Design-Build Project in Vietnam using BIM 360 Docs

Nguyễn Anh Thư - Lê Mỹ Uy Như - Nguyễn Hồng Sơn - Huỳnh Phú Hải -
Bộ môn Thi công và Quản lý Xây dựng, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại

học Bách khoa (HCMUT) - 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM -

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

*Tác giả liên hệ: nathu@hcmut.edu.vn

TÓM TẮT: Phương thức thực hiện dự án thiết kế - thi công đang ngày một phổ
biến tại các dự án xây dựng ở Việt Nam có thể giảm thiểu rủi ro giữa việc trao đổi
thông tin dự án và kiểm soát chất lượng công trình tốt hơn khi có thể hạn chế phát
sinh thay đổi trong dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập liên quan đến các công
tác phối hợp cũng như sự không đồng bộ thông tin trong dự án, các vấn đề liên quan
đến việc xây dựng môi trường lưu trữ chung (CDE) và một giao thức nền tảng công
nghệ thông tin hỗ trợ. BIM 360 Docs là công cụ hỗ trợ các công tác đệ trình, bàn
giao, cộng tác, chia sẻ thông tin tài liệu dự án liên quan trên một môi trường dữ liệu
chung. Mục đích chính của nghiên cứu là (1) Đánh giá thực trạng của quy trình quản
lý phát sinh trong các doanh nghiệp hiện tại và (2) Đề xuất quy trình ứng dụng BIM
360 Docs cũng như quy trình BIM vào quản lý thay đổi phát sinh. Nghiên cứu đánh
giá quy trình thay đổi phát sinh đang được sử dụng tại các công ty xây dựng bằng các
cuộc khảo sát chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, sau đó, một quy trình ứng dụng
BIM 360 Docs sẽ được đề xuất để chuẩn hóa các quy trình hiện tại nhằm nâng cao
công tác quản lý từ đó xây dựng chiến lược đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả dựa
trên nền tảng BIM.

Từ khóa: Thiết kế - thi công, quản lý thay đổi phát sinh, BIM, BIM 360 Docs.  

aBSTRaCT: Design-build projects are increasingly being replicated in construc-
tion projects in Vietnam by reducing the risk between project information exchange
and better output quality control by variation management. However, there are still
many problems related to the coordination as well as the asynchrony of coordination
in construction, problems related to building a common data environment (CDE) and
a technology platform protocol. BIM 360 Docs is a tool to support the construction
process and submit, handover, collaborate, and share related project document infor-
mation on a CDE. The main purpose of the research is (1) to assess the status of the
arising management process in current enterprises and (2) to propose the BIM 360
Docs application process as well as the BIM process into variation management.
Research to evaluate the emergent change process being used at construction com-
panies by surveying experts in the construction field, after which a BIM 360 Docs
application process will be proposed to standardize current processes to improve
management, thereby building the right strategy to improve construction efficiency
based on BIM platform.

Key words: Design-built, variation management,BIM, BIM 360 Docs.



dựng theo giá hiện hành ước đạt hơn 1938,9 nghìn
tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2020[1]. Trong đó,
cơ sở hạ tầng đóng vai trò sống còn đối với sự
phát triển của thị trường bất động sản cũng như
hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam sẽ
đẩy nhanh tốc độ giải ngân cho các dự án đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ tăng tổng sản
lượng xây dựng, trong đó tập trung vào cải thiện
kết nối khu vực thông qua mở rộng cơ sở hạ tầng
đường bộ, đường sắt, đường bộ và hàng không.

Theo cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công
nghiệp khối Thịnh vượng chung Úc (CSIRO) năm
2019, xu thế chủ đạo dự kiến sẽ góp phần thúc đẩy
sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam trong
tương lai, bao gồm công nghệ số, nhu cầu về an
ninh mạng và bảo mật cá nhân, cơ sở hạ tầng hiện
đại số, dịch vụ số và định hướng đô thị thông
minh[2]. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0
đã và đang có những ảnh hưởng rất lớn tới Ngành
Xây dựng thế giới nói chung và Việt Nam nói
riêng. Những bước tiến của ngành là cơ hội để
doanh nghiệp tiếp cận dự án tốt hơn và hiệu quả
hơn. Những xu hướng của ngành trong cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 bao gồm nền tảng thông
tin, công nghệ thực tế ảo, tự động hóa, môi trường
dữ liệu đám mây và mô hình thông tin công trình
- Building Information Modeling (BIM)[3].

Mô hình thông tin công trình (BIM) là khái
niệm được nhắc đến lần đầu vào những năm 1980
trong tài liệu của Simon Ruffle và Robert Aish[4,
5]. BIM có tiềm năng to lớn để cải thiện năng suất
xây dựng bằng cách cung cấp mô hình 3D về các
đặc điểm vật lý và chức năng của dự án xây
dựng[6]. BIM đã được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ
các kiến trúc sư, kỹ sư và các đơn vị vận hành
bằng cách tăng cường khả năng hình dung, tinh
gọn giao tiếp, hợp tác và tích hợp với các công
nghệ khác để cải tiến xây dựng[7]. BIM đã dẫn
đến sự phát triển đột phá của ngành công nghiệp
xây dựng. Ứng dụng BIM trong các dự án đầu tư
xây dựng đã mang lại nhiều lợi ích cho chủ đầu
tư, tư vấn, nhà thầu xây dựng, các bên liên quan
trong vòng đời dự án và các cơ quan quản lý Nhà
nước về xây dựng.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng, thay đổi phát
sinh trong dự án là điều không thể tránh khỏi.
Quản lý kém cùng nhiều nguyên nhân khác dễ dẫn
đến sự thay đổi và phát sinh cho dự án gây ra trễ
tiến độ và phát sinh cho chi phí dự án. Dự án xây
dựng thực hiện dựa trên các phương thức cùng
các phương pháp quản lý truyền thống ngày càng
bộc lộ nhiều mặt hạn chế như gây khó khăn trong

quá trình giao tiếp giữa các bên liên quan, cùng
với đó tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin hấp dẫn
đến nhiều hạn chế trong công tác phân quyền truy
cập, quản lý thống kê, xem xét, đánh giá, kiểm tra
chất lượng, phản hồi, hiệu chỉnh hồ sơ, dữ liệu của
dự án. Trong khi phương thức làm việc truyền
thống còn nhiều hạn chế như chưa thống nhất hồ
sơ khi trao đổi quá nhiều thông tin giữa các bên,
các yêu cầu cung cấp thông tin (RFIs) và yêu cầu
chấp thuận (RFA) cũng gặp nhiều hạn chế về mặt
thống kê phản hồi giữa các bên, do đó cần có
phương pháp đổi mới, tiến bộ hơn để giúp các nhà
quản lý thống nhất dữ liệu đầu vào và kiểm soát
dữ liệu đầu ra. Bằng một trong những giải pháp
tối ưu nhất, nghiên cứu đánh giá quy trình với tích
hợp tự động trên nền tảng đó là BIM 360 nhằm
chuẩn hóa các quy trình hiện tại trong công tác
quản lý từ đó xây dựng chiến lược đúng đắn trong
quản lý phát sinh dự án xây dựng.

2. LƯỢC KHẢO
2.1. Tổng quan những nghiên cứu BIM 360

trong quản lý dự án
Đóng vai trò như nền tảng quản lý dữ liệu thông

tin công trình, nền tảng BIM 360 bằng cách thống
nhất  dữ liệu của dự án vào một nơi lưu trữ tập
trung và sử dụng xuyên suốt vòng đời dự án. BIM
360 là nền tảng đám mây không chỉ giúp kết nối
và chia sẻ dữ liệu từ xa mà còn là tập hợp các
công cụ riêng nhằm phục vụ các giai đoạn khác
trong vòng đời dự án như BIM 360 Docs, BIM
360 Design, BIM 360 Build như Hình 1.

BIM 360 là một nền tảng thống nhất hỗ trợ kết
nối dữ liệu dự án xây dựng theo thời gian thực từ
thiết kế đến xây dựng trong công trường[8]. BIM
360 hỗ trợ quy trình phối hợp các bên liên quan
trong xuyên suốt vòng đời của dự án xây dựng
bằng cách cung cấp các công cụ cần thiết để hỗ
trợ công tác quản lý và đưa ra quyết định đồng
thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật
dữ liệu nhanh chóng tức thời phục vụ các công tác
quản lý dự án[23]. BIM 360 không chỉ là một
phần mềm duy nhất mà là một nền tảng bao gồm
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Hình  1. Nền tảng BIM 360 và các công cụ ứng dụng cho
vòng đời dự án (source: onecadvn.com)



nhiều phần khác nhau, mỗi phần có các công cụ
riêng nhằm phục vụ công việc ở các thời điểm
khác nhau của dự án. Nền tảng BIM 360 được
chia ra nhiều module phục vụ các mục đích và
giai đoạn làm việc khác nhau như BIM 360 Docs,
BIM 360 Design, BIM 360 Coordinate (Glue),
BIM 360 Build[8]. 

Một trong những ứng dụng còn khá mới đó là
BIM 360 Docs. BIM 360 Docs là công cụ hỗ trợ
quá trình thiết kế, thi công xây dựng đồng thời
cũng là nền tảng lưu trữ, quản lý hồ sơ, bàn giao
và chia sẻ hồ sơ, dữ mà các bên liên quan của dự
án cộng tác và chỉnh sửa tài liệu dự án trong môi
trường được kiểm soát. Sử dụng BIM 360 Docs sẽ
mang lại không gian lưu trữ thông tin an toàn,
thống nhất, đảm bảo nhanh chóng, chính xác từ đó
giúp quản lý thông tin và hạn chế các thay đổi
phát sinh dự án thiết kế - thi công tại Việt Nam.

2.2. Tổng quan về thay đổi phát sinh
Có một thực tế là phát sinh chắc chắn sẽ xảy ra

trong các dự án đôi khi ngay cả trước khi hợp
đồng được ký kết. Phát sinh là một thực tế hiển
nhiên cho tất cả các dự án trong lĩnh vực xây
dựng[9]. Nói một cách đơn giản hơn, ngành xây
dựng đã chấp nhận sự thay đổi, dẫn đến phát sinh
như là một quá trình của giai đoạn quản lý hợp
đồng[10].

Theo chương 13 của cuốn sách FIDIC
Conditions of Contract for Construction[11], phát
sinh có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào đối với công
trình, được hướng dẫn theo Điều khoản 13 phát
sinh và điều chỉnh. Sự thay đổi sẽ bao gồm (i)
Thay đổi số lượng của bất kỳ hạng mục công việc
nào có trong Hợp đồng; (ii) Thay đổi chất lượng
và các đặc tính khác của bất kỳ hạng mục công
việc nào; (iii) Các thay đổi đối với cấp độ, vị trí
và hoặc kích thước của bất kỳ phần nào; (iv) Bỏ
sót bất kỳ công việc nào, trừ khi nó được thực
hiện bởi người khác nếu không có sự nhất trí của
các Bên; (v) Bất kỳ công việc bổ sung nào, bao
gồm bất kỳ kiểm tra liên quan nào khi hoàn thành
và các công việc thử nghiệm và thăm dò khác;
hoặc là (vi) Thay đổi trình tự hoặc thời gian thực
hiện. Nhà thầu sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi
và hoặc sửa đổi các công việc đang thực hiện, trừ
khi và cho đến khi thiết kế chỉ thị hoặc phê duyệt
một phát sinh. 

Theo định nghĩa trong tài liệu nội bộ của công
ty An Phong, Cofico, Ricons chúng ta có thể hiểu
phát sinh chính là một hoạt động trong quản lý dự
án có thể làm gia tăng chi phí và thời gian của dự
án được theo điều kiện và môi trường làm việc

thực tế tại Việt Nam. Hiện trạng phát sinh tại các
công ty được trình bày như Bảng 1.

2.3. Tổng quan về thay đổi phát sinh trong dự
án Thiết kế - Thi công 

Khái niệm về thay đổi phát sinh - Variation
Order (VO) được định nghĩa là một hiện tượng
phổ biến trong các dự án xây dựng liên quan đến
việc sửa đổi phạm vi công việc ban đầu như trong
hợp đồng[12]. VO gây ra bởi nhiều yếu tố khác
nhau thường dẫn đến tranh chấp và bất hòa giữa
các bên tham gia vào dự án xây dựng. Do đó, việc
kiểm soát thay đổi phát sinh trong dự án xây dựng
là rất quan trọng[13, 14]. 

Đối với đa phần các dự án thiết kế - thi công
hiện nay, hợp đồng là căn cứ pháp lý để thực hiện
dự án[15]. Trong phương thức này chủ đầu tư sẽ
làm rõ các yêu cầu đặt ra cho dự án và lựa chọn
một nhà thầu duy nhất để ký kết hợp đồng, giao
cho họ chịu trách nhiệm toàn bộ cả việc thiết kế,
xây dựng dự án. Hợp đồng giao thầu thường dựa
trên thiết kế cơ sở của dự án, tuy nhiên đôi lúc
thiết kế cơ sở cũng là một phần nhiệm vụ của nhà
thầu[16]. Bên cạnh đó, theo Gokulkarthi và
Gowrishankar (2015) có những điều khoản cụ thể
bao gồm các bên cho phép họ thực hiện thay đổi
và cho họ quyền tự do bắt đầu đề xuất phát sinh
mà không cần thay đổi các điều khoản trong hợp
đồng[17]. Hơn nữa theo Assbeihat và Sweis
(2015), ngay cả khi đã được soạn thảo cẩn thận,
phạm vi hợp đồng vẫn có thể bị thay đổi. Tất cả
nguyên nhân trên đều do bản chất dễ biến động
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Bảng 1. Tổng quan hiện trạng quản lý phát sinh của
công ty An Phong, Cofico, Ricon



của ngành.[18]
Một nghiên cứu tập trung vào các tác động có

hại gây ra bởi sự phát sinh khối lượng cho thấy
rằng mỗi lần thay đổi xảy ra, dự án cũng có vấn
đề vượt chi phí. Các nghiên cứu cũng tiết lộ rằng
sự thay đổi trong dự án hầu như luôn làm tăng
kinh phí và ảnh hưởng tiến độ của dự án[19]. Có
tới 90% tranh chấp, khiếu nại xuất phát từ phát
sinh[20].

Trên thế giới hiện nay các chủ đầu tư đã và đang
sử dụng rất nhiều phương thức thực hiện dự án
khác nhau để tiến hành các dự án đầu tư xây dựng
của mình. Trong số đó, ngoài phương thức truyền
thống “Thiết kế - Đấu thầu - Xây dựng”, phương
thức “Thiết kế - Xây dựng” cũng là một phương
thức thực hiện dự án xây dựng phổ biến. Tuy
nhiên, dù có rất nhiều ưu điểm và được áp dụng
rộng rãi trên thế giới, ở Việt Nam phương thức
Thiết kế - Xây dựng cũng chưa được quan tâm
nhiều và chấp nhận bởi đông đảo những người
làm nghề xây dựng[16]. Theo Thông tư
30/2016/TT-BXD về “Hướng dẫn hợp đồng thiết
kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây
dựng công trình”[21], Nghị định 37/2015/NĐ-CP
về “Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng”[22]
và Nghị định 50/2021/NĐ-CP “Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP
ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy
định chi tiết về hợp đồng Xây dựng”[23] Việt
Nam đang sử dụng phương thức “Thiết kế - Thi
công” chủ yếu thông qua 2 loại hợp đồng là EC và
EPC. Tuy nhiên đối với phương thức thực hiện dự
án Thiết kế - Thi công Chủ đầu tư gặp khó khăn
trong việc tính dự toán chi phí cho dự án khi lựa
chọn nhà thầu do chưa có tài liệu thiết kế chi tiết,
bởi việc thiết kế là một nhiệm vụ của nhà thầu
Thiết kế - Xây dựng. Cùng với đó, nhà thầu Thiết
kế - Xây dựng cũng sẽ gặp rủi ro lớn trong việc
đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, vì chưa ước tính
được chính xác khối lượng thi công cần thực hiện.
Dẫn đến hệ quả tất yếu là việc xuất hiện nhiều
thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
Mà hầu hết các phát sinh này sẽ ảnh hưởng đến
tiến độ, chất lượng và chi phí của dự án. 

2.4. Xu hướng ứng dụng BIM tại Việt Nam
Gần đây, việc triển khai BIM tại các dự án xây

dựng ở Việt Nam ngày càng phát triển. BIM đã
được ứng dụng rộng rãi trong ngành kiến trúc, xây
dựng, kỹ thuật (ACE) của Việt Nam. Nhiều dự án
xây dựng tư nhân đã tận dụng lợi thế của BIM để
cải thiện hiệu quả thiết kế, nâng cao năng lực quản
lý dự án và tối ưu hóa chi phí và thời gian của dự

án. Những điều này đã tạo tiền đề cơ cở cho Đề án
tái cơ cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mô
hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng,
hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 -
2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại
Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 đã
xác định việc ứng dụng Mô hình thông tin công
trình (BIM) là một trong các giải pháp chủ yếu để
thực hiện các mục tiêu. 

Nhằm mục đích khuyến khích, tạo điều kiện để
các chủ thể liên quan áp dụng BIM, thực hiện các
giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết
kiệm nguồn lực trong hoạt động xây dựng và quản
lý vận hành công trình. Ngày 22 tháng 12 năm
2016 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án áp
dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong
hoạt động xây dựng và quản lý vận hành tại quyết
định số 2500/QĐ-TTg. Ngày 31/7/2020, Bộ
trưởng Bộ Xây dựng, ông Phạm Hồng Hà đã ký
Quyết định số 1004/QĐ-BXD về việc “Phê duyệt
Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai
đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”[24]
Các mục tiêu nhiệm vụ chi tiết liên quan đến BIM
như xây dựng danh mục và ban hành các tiêu
chuẩn áp dụng Mô hình thông tin công trình
(BIM) xây dựng quy trình nhận hồ sơ, thẩm định
các dự án được thiết kế với lộ trình cụ thể. Về việc
thực hiện thí điểm các dự án trên nhiều địa bàn
trong cả nước theo Quyết định số 362/QĐ-BXD
vào năm 2018 và Quyết định số 01/QĐ-BXD vào
đầu năm 2019 đã có 32 dự án thực hiện áp dụng
BIM trong nhiều giai đoạn của dự án như thiết kế,
thi công xây dựng, quản lý vận hành công trình.
Đặc biệt vào ngày 02/4/2021 Bộ Xây dựng đã ban
hành Quyết định 347/ QĐ-BXD “Công bố hướng
dẫn chi tiết áp dụng mô hình thông tin công trình
(BIM) đối với công trình dân dụng và công trình
hạ tầng kỹ thuật đô thị” và Quyết định 348/QĐ-
BXD “Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô
hình thông tin công trình (BIM)”. Nhận được sự
quan tâm, triển khai có hiệu quả BIM đang trở
thành bàn đạp phát triển mạnh mẽ của ngành xây
dựng Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số.

Tuy nhiên, số lượng các dự án áp dụng BIM trên
cả nước vẫn còn ít so với nhiều quốc gia khác, ít
các dự án trong lĩnh vực đầu tư công áp dụng BIM
như một công cụ sáng tạo để cải thiện năng suất
xây dựng. Do đó, các dự án thiết kế - thi công
dường như thiếu các công cụ mạnh mẽ có thể giúp
đạt được các mục tiêu hiệu quả về xây dựng.

2.5. Những nghiên cứu trước 
Tác giả Nguyễn Anh Thư và cộng sự (2019)[25]
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đã sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả
để phân tích các dữ liệu thu được của các câu hỏi
thuộc loại câu hỏi nhiều lựa chọn và câu hỏi thang
Likert. BIM 360 Field là một công cụ hiện đại cải
thiện quản lý chất lượng trong thi công xây dựng,
hoàn toàn mới trong quy trình nghiệm thu công
việc và quy trình kiểm soát NCRs dự án xây dựng
ở Việt Nam thông qua máy thiết bị di động[26]. 

Việc đánh giá tác động đến chi phí và tiến độ đòi
hỏi phải đánh giá chính xác tác động đến quá trình
xây dựng tổng thể. Quá trình này phải được thực
hiện cho mọi lệnh thay đổi do nhiều thay đổi trong
dự án[27]. Do một số hạn chế của việc quản lý
thay đổi phát sinh theo phương pháp truyền thống,
với nhiều lần hiệu chỉnh, khi tạo lập mô hình
(BIM) người dùng có thể hình dung mọi chi tiết
của một cơ sở thông qua các mô hình 3D, các lệnh
thay đổi nhất quán và truyền đạt nhanh chóng, dễ
dàng hơn nhiều  so với bản vẽ 2D. Phương thức
quản lý thay đổi phát sinh theo phương thức
truyền thống với nhiều vòng lặp hiệu chỉnh, với
mô hình BIM và nền tảng BIM 360, người dùng
hạn chế hiệu chỉnh nhiều lần qua nhiều giai đoạn,
các thông tin được trình bày nhất quán trên mô
hình BIM cloud, các xung đột được kiểm tra.
Cùng với đó, tính linh hoạt trong việc truy xuất
thông tin, một mô hình 3D không chỉ đóng vai trò
là mô hình của một tòa nhà mà còn có thể đóng
vai trò là kho thông tin bổ trợ. Do đó, thông tin
trong xuyên suốt vòng đời xây dựng có thể được
chuyển giao thuận tiện và thống nhất[28].
Veerasak Likhitruangsilp (2018) trình bày một hệ
thống dựa trên BIM có thể định lượng các tác
động của thay đổi trong các dự án xây dựng. Các
tài liệu về thay đổi, phát sinh được thu thập và
phân tích, sau đó sẽ đưa ra các hướng dẫn được
tích hợp vào các mô hình BIM. Một hệ thống cơ
sở dữ liệu toàn diện là cần thiết để bổ sung cho
quản lý thay đổi phát sinh trong tương lai [27].

3. PHƯơNG PHÁP NGHIêN CỨU
Công tác khảo sát hiện trạng thay đổi phát sinh

hiện hữu, với đặc điểm của nghiên cứu là các đối
tượng thuộc phạm vi khảo sát là các dự án thiết kế
- thi công ở Việt Nam có số lượng khá lớn và phân
bố trên diện rộng và với khả năng chi phí, thời
gian và nhân lực nghiên cứu hạn chế, do đó khả
năng thực hiện khảo sát quần thể mẫu đầy đủ là
hầu như không thể thực hiện. Vì vậy nghiên cứu
lựa chọn phương pháp lấy mẫu phán đoán
(Judgement sampling) để áp dụng cho nghiên
cứu, đối với phương pháp này tính đại diện của
mẫu khảo sát phụ thuộc nhiều vào kiến thức và

kinh nghiệm của đối tượng được phỏng vấn [29].
Vì vậy, nhóm gồm 09 chuyên gia là những người
có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý dự
án tại Việt Nam, đã tham gia vào các dự án có quy
mô lớn với giá trị trên 200 tỷ VNĐ đã được lựa
chọn để phỏng vấn, số năm kinh nghiệm của các
chuyên gia được thể hiện trong Bảng 2.

Nhằm đánh giá thực trạng quy trình quản lý phát
sinh trong các doanh nghiệp hiện tại, việc xác
định các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý phát sinh
được thực hiện. Với 11 yếu tố được đề cập trong
phần kết quả khảo sát là cơ sở để xây dựng bảng
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Bảng 2. Bảng thống kê chuyên gia khảo sát

Hình 2. Quy trình thực hiện nghiên cứu



khảo sát thu thập dữ liệu. Các phương pháp thống
kê mô tả được sử dụng để phân tích dữ liệu bao
gồm các câu hỏi có nhiều lựa chọn và nội suy
(interval scale). Quy trình nghiên cứu được thể
hiện tại Hình 2. 

4. KẾT QUẢ NGHIêN CỨU
4.1. Kết quả khảo sát
Qua quá trình khảo sát hiện trạng quy trình tại

các công ty, đồng thời tham khảo các tài liệu liên
quan xác định sơ bộ 13 yếu tố ảnh hưởng tới thay
đổi phát sinh của dự án. Tiếp đó tiến hành phỏng
vấn theo hình thức thảo luận nhóm cùng các
chuyên gia, 11 yếu tố đã được rút ra từ 13 yếu tố
ban đầu với sự thống nhất tương đối của các
chuyên gia (xem Hình 3). Từ kết quả thu được,
biểu đồ cho thấy cần có những nghiên cứu kĩ hơn
về những thông tin cần thiết để quản lý thay đổi
phát sinh hiệu quả hơn. Ngoài ra khảo sát cho thấy
hầu hết các đơn vị thi công, chủ đầu tư, tư vấn
giám sát, tư vấn thiết kế đều sử dụng các ứng
dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ các công tác
quản lý của mình.

Hình 4 trình bày về mức độ sử dụng phần mềm
quản lý của các bên tham gia khảo sát với độ
chênh lệch khá lớn giữa cách thức quản lý bằng
các nền tảng truyền thống và nền tảng tích hợp
cho BIM. Mức độ sử dụng phần mềm truyền
thống còn khá cao, như MS Office chiếm tỷ trọng
cao nhất, 88% thông qua kết quả khảo sát có thể
nhận thấy các đơn vị đang thiếu những ứng dụng
công nghệ thông tin được thiết kế riêng biệt để hỗ

trợ cho các công tác quản lý thay đổi phát sinh
tích hợp mô hình BIM.

4.2. Quy trình xử lý phát sinh
Dự án Cộng Hòa Garden được chọn làm dự án

thí điểm ứng dụng để mô phỏng quy trình quản lý
thay đổi phát sinh BIM 360 Docs. Dự án sử dụng
hệ thống lưu trữ (NAS) để quản lý và lưu trữ các
thông tin, trong đó có các thông tin liên quan đến
thay đổi phát sinh. Qua số liệu theo dõi từ đầu dự
án, số liệu cho thấy phát sinh tăng dần trong suốt
vòng đời dự án. Với quan sát bắt đầu từ tháng 6
năm 2017 đến tháng 11 năm 2018 với số lượng
theo dõi phát sinh lớn nhất từ tháng 11 năm 2017
với 56 quan sát và nhỏ nhất là vào tháng 6 và 7 chỉ
có 1 quan sát. (Hình 5)

Theo đó, tác giả đề xuất quy trình nghiên cứu
được chia thành 2 giai đoạn chính nhằm đánh giá
quy trình ứng dụng BIM 360 Docs trong quản lý
thay đổi phát sinh dự án thiết kế - thi công. Trong
giai đoạn 1, bằng việc xác định khối lượng hoặc
công việc phát sinh, do chủ đầu tư, nhà thầu thay
đổi thiết kế hoặc do nhu cầu thay đổi công năng,
báo cáo phát sinh được đệ trình khi nhận được yêu
cầu từ thực tế công việc, thông tin về thay đổi phát
sinh phải chuyển cho quản lý dự án xử lý các
thông tin thay đổi đó. Trong trường hợp báo cáo
phát sinh được duyệt, các quy trình xử lý, làm rõ
báo cáo phát sinh được ban hành và thông báo để
giải quyết phát sinh. Ban quản lý dự án tại giai
đoạn lập tiến độ điều chỉnh và kết thúc phát sinh
khi yêu cầu tư vấn nghiệm thu công việc và xử lý
hồ sơ thanh quyết toán cho thầu phụ. Sau đó, nhập
hồ sơ, tài liệu lên hệ thống quản lý chung. Trong
trường hợp 2, với báo cáo không được duyệt thì
bắt buộc kết thúc phát sinh.( xem Hình 6).

4.3. Đề xuất áp dụng quy trình quản lý thay
đổi phát sinh vào một dự án thực tế
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Hình 3. Mức độ quản lý từng loại thông tin trong dự
án xây dựng

Hình 4. Mức độ quản lý từng loại thông tin trong dự
án xây dựng

Hình 5. Biểu đồ theo dõi phát sinh xuyên suốt dự án

Hình 6. Quy trình quản lý phát sinh đề xuất



Thực tế cho thấy, việc phát sinh nhiều đã ảnh
hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và dòng tiền dự
án. Việc ứng dụng BIM 360 Docs nhằm giải quyết
bài toán về quản lý phát sinh được đề xuất quy
trình ứng dụng BIM 360 Docs như Hình 7 và thiết
lập quyền truy cập như Bảng 3. Với 5 bước thiết
lập dự liệu từ tạo lập dự án, thiết lập thông tin, chỉ
định nhân sự, ủy nhiệm nhiệm vụ và sử dụng BIM
360 để quản lý các phát sinh trong dự án. Trong 5
bước này, với bước 2 và bước 3 là giai đoạn cốt
lõi thiết lập cơ sở dữ liệu trên BIM 360 Docs.

Với bảng phân quyền truy cập BIM 360 Docs
(xem Bảng 3), chức năng View only (chỉ xem) và
Upload only (chỉ gửi lên) thường được sử dụng
cho người dùng đơn nhiệm, cho phép họ gửi và
xem tài liệu mà không thể thay đổi hay chỉnh sửa
bất kì thông tin nào trong BIM 360 Docs. Đối với
người dùng đa nhiệm, ngoài chức năng trên, BIM
360 Docs còn cho phép người dùng chỉnh sửa và
thay đổi tài liệu gửi lên. Quản trị viên (Admin) có
quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống và hiệu chỉnh
nhân sự cũng như thông tin và quyền truy cập của
các bên tham gia. Với các tính năng đó, nền tảng
BIM 360 Docs không chỉ phân quyền truy cập rõ
ràng mà còn phân chia trách nhiệm, nhiệm vụ cụ
thể phù hợp với từng vị trí nhân sự tham gia dự án
xây dựng.

5. KẾT LUẬN
Với thực trạng như hiện tại, việc xây dựng các

phương pháp quản lý thông tin hiệu quả hơn là

cần thiết. Với những kết quả đã được nêu ra, đề
xuất áp dụng BIM 360 vào quy trình quản lý thay
đổi phát sinh nhằm giảm thiểu sự tác động đến
tiến độ và dòng tiền của dự án. Cùng với đó
những dữ liệu nàysẽ là những gợi ý ban đầu cho
việc xây dựng các quy trình ứng dụng BIM vào
các công tác quản lý phát sinh ở các nghiên cứu
sau. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ ứng dụng
BIM và các công cụ BIM trong công tác quản lý
dự án vẫn còn khá hạn chế. Điều này chứng tỏ
BIM vẫn còn là một khái niệm tương đối mới mẻ
đối với các đơn vị tham gia dự án.

BIM 360 Docs là một nền tảng có thể cải thiện
hiệu quả quản lý thay đổi phát sinh nhờ ứng dụng
nền tảng đám mây và mô hình thông tin công
trình. Sử dụng BIM 360 Docs hỗ trợ công tác
quản lý thay đổi phát sinh là một cách tiếp cận
mới nhằm thay thế quy trình hiện tại. Cần mở
rộng nghiên cứu triển khai 360 Docs không chỉ
cho dự án thiết kế - thi công mà còn là các dự án
áp dụng các phương thức khác, từ đó sẽ có cơ sở
đánh giá hiệu quả BIM 360 Docs đối với toàn bộ
các bên liên quan tham gia dự án. 

Mô hình thử nghiệm chỉ mới dừng lại ở mức độ
sơ khai, tuy nhiên với các nội dung chính trong
quy trình xây dựng mô hình BIM cho quản lý phát
sinh, thử nghiệm đã cho thấy tính khả thi của quy
trình này. Tuy nhiên mô hình thử nghiệm mới chỉ
triển khai cho mô hình dự án giai đoạn hoàn thiện,
do vậy cần thực hiện thêm nhiều thử nghiệm khác
cho các hệ thống khác trong tòa nhà như kết cấu,
điện, nước, thông gió, phòng cháy và chữa cháy
để hoàn thiện quy trình đề xuất.

Nghiên cứu mở rộng hiểu biết về quản lý thay
đổi phát sinh của các dự án thực hiện theo hình
thức thiết kế - thi công và tạo cơ hội và cơ sở cho
nghiên cứu trong tương lai. Nghiên cứu tương lai
có thể được thực hiện để khám phá trong các giai
đoạn khác của dự án sử dụng phương thức thiết kế
- thi công và các phương thức khác.
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1. Đặt vấn đề
Hệ thống đường bộ và sự khai thác tốt hệ thống

này đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát
triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Các yêu cầu
chính về chức năng của áo đường bao gồm độ an
toàn, độ thoải mái và tính kinh tế[8]. Để xe chạy
thoải mái trên đường, mặt đường phải đảm bảo độ
êm thuận và yên tĩnh. Độ êm thuận ảnh hưởng đến
sự thoải mái hay mệt mỏi của những người tham
gia giao thông. Độ êm thuận vẫn đạt yêu cầu trong
giai đoạn đầu khi khai thác nhưng sẽ suy giảm
theo thời gian. Độ yên tĩnh được đánh giá theo độ
ồn mà người lái xe và người dân bên đường phải
gánh chịu. Tiếng ồn của phương tiện bị ảnh hưởng
bởi độ êm thuận mặt đường (độ bằng phẳng theo
phương dọc), tiếng ồn của lốp xe bị ảnh hưởng
bởi độ bằng phẳng bề mặt. Khi đó, chỉ số độ gồ
ghề quốc tế (IRI) thường được sử dụng để đánh
giá độ êm thuận. IRI được Ngân hàng Quốc tế về
Tái thiết và Phát triển (Ngân hàng Thế giới) đề
xuất lần đầu tiên năm 1986, sau đó Ngân hàng
Thế giới đã đề nghị phòng nghiên cứu công nghệ
trường Đại học Giao thông vận tải Michigan xây
dựng chỉ số đánh giá này. Chỉ số tương đối mới
này cho phép đánh giá nhiều loại bề mặt từ bề mặt
thô đến các bề mặt nhẵn[1]. Nhiều nghiên cứu
trên thế giới đã tiến hành thực nghiệm, tính toán
và ứng dụng chỉ số IRI để đánh giá độ bằng phẳng
của bề mặt đường[9] [10].

Ở Việt Nam, công tác đo đạc chỉ số độ gồ ghề
quốc tế IRI vẫn chưa được thực hiện trên diện

rộng một cách định kỳ vì việc thu thập dữ liệu thủ
công hay máy quét laser tự động đều có giá thành
cao về nhân công hay máy móc. Vì vậy, bài báo
đưa ra phương pháp đo chỉ số độ gồ ghề mặt
đường quốc tế IRI bằng phương pháp STAMPER
với chi phí phù hợp mà vẫn đem lại độ chính xác
cao. Đồng thời, bài báo trình bày kết quả đo IRI
tại một số tuyến đường ở Hà Nội bằng thiết bị
STAMPER.

2. Giới thiệu phương pháp đo chỉ số IRI bằng
thiết bị STaMPER

2.1. Phân loại
Hiện trên thế giới có khá nhiều các thiết bị để

xác định độ ghồ ghề của mặt đường. Về cơ bản kỹ
thuật xác định độ ghồ ghề mặt đường là việc đo
tình trạng bề mặt giữa hai điểm. Theo Sayers[6],
các thiết bị đo được chia thành 4 nhóm chung dựa
trên việc đo trắc dọc tuyến đường hoặc đo IRI.

+ Nhóm 1 - Thiết bị đo chính xác mặt cắt dọc:
Yêu cầu đo đạc chính xác mặt cắt dọc và tính toán
IRI ở mức độ chính xác cao nhất. Độ chính xác
2% cho mỗi đoạn 320m. Đo lặp lại IRI khoảng
0.3m/km trên đường trải nhựa và 0.5m/km trên tất
cả các loại đường khác.

+ Nhóm 2 - Thiết bị đo không chính xác mặt cắt
dọc: Yêu cầu đo lường mặt cắt dọc đường và tính
toán IRI nhưng không đạt được mức chính xác
như Nhóm 1.

+ Nhóm 3 - Tính toán IRI từ tương quan: Bao
gồm tất cả các thiết bị đo kiểu phản ứng và không
cần thiết đo đạc mặt cắt dọc tuyến đường. Các

ĐO ĐẠC CHỈ SỐ ĐỘ GỒ GHề QUỐC TẾ IRI
BẰNG THIẾT BỊ STaMPER

Phan Thị Thu Hiền - Phạm Hoàng Kiên   - Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt: Chỉ số độ gồ ghề thể hiện mức độ chạy xe êm thuận và cảm giác thoải
mái của người trên xe. Bài báo giới thiệu phương pháp đo chỉ số độ gồ ghề quốc tế
(IRI) bằng một số thiết bị thông dụng và giới thiệu chi tiết về cấu hình, cách thức hoạt
động, phương pháp tính toán của thiết bị STAMPER. Bên cạnh đó, bài báo đưa ra kết
quả đo thực nghiệm xác định chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI bằng thiết bị STAMPER
tại một số tuyến đường trong TP. Hà Nội. Kết quả thu được bao gồm giá trị IRI tại
các điểm cách nhau 10m kết hợp với hình ảnh mặt đường trên các tuyến được đo. Từ
đó, đánh giá sự phù hợp của thiết bị STAMPER trong việc thu thập số liệu IRI và
hình ảnh bề mặt đường để đánh giá tình trạng mặt đường ở Việt Nam.

Từ khóa: Độ gồ ghề quốc tế (IRI), thiết bị STAMPER, chỉ số độ gồ ghề, chất lượng
mặt đường.



thiết bị được hiệu chỉnh bằng cách tương quan các
kết quả đầu ra để biết giá trị IRI trên các đoạn
đường cụ thể.

+ Nhóm 4 - Kiểm tra trực quan IRI: Việc đo độ
gồ ghề không thể lặp lại hoặc ổn định với thời
gian, và IRI chỉ được ước lượng bằng đánh giá
chủ quan.

Còn theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
8865:2011[5], xác định độ bằng phẳng theo IRI có
hai phương pháp đang áp dụng tại nước ta là:

+ Phương pháp đo gián tiếp: là không xác định
trực tiếp ra IRI của toàn bộ tuyến đường, mà sẽ
xác định gián tiếp ra IRI thông qua phương trình
thực nghiệm thiết lập dựa trên quan hệ giữa  giá
trị IRI và giá trị độ xóc đo được trên các đoạn
đường định chuẩn chọn trước.

+ Phương pháp đo trực tiếp: trực tiếp đưa ra giá
trị IRI của toàn bộ tuyến đường. Tốc độ nhanh và
cơ động, thích hợp với đo đạc trên đường cấp cao.

2.2. Các thiết bị phổ biến đo độ gồ ghề mặt
đường quốc tế IRI

Các thiết bị xác định chính xác IRI có thể kể đến
như:

+ Thước dài 3m kết hợp với con nêm[4] để xác
định đơn giản khe hở giữa cạnh dưới của thước
với mặt đường tại các điểm đo cách nhau 50cm,
đây là một loại thiết bị “tĩnh” vì các thiết bị không
di chuyển khi tiến hành đo đạc.

+ Dụng cụ trắc địa truyền thống: gồm máy đo
trắc địa, thước thẳng để đo độ cao, và thước dây
để đo khoảng cách. Khi sử dụng thiết bị này, độ
chính xác yêu cầu là 0.5mm hoặc nhỏ hơn. Đây
cũng là thiết bị “tĩnh” đo độ ghồ ghề mặt đường.
Các thiết bị tĩnh này là có độ chính xác cao tùy
theo người đi đo, có thể đo lặp lại, nhưng chúng
lại có nhược điểm là thời gian tiến hành rất lâu,
tốn công sức và khó khăn khi đo đạc tại những
đoạn đường có xe đang lưu thông.

+ Một thiết bị “động” để xác định độ ghồ ghề
mặt đường rất chính xác hiện nay thường được sử
dụng là xe đo trắc dọc đường tốc độ cao như hình

minh họa dưới. Bộ phận đo cao hoạt động theo
nguyên lý không tiếp xúc bằng tia laze, sóng siêu
âm hoặc hệ quang học. Thiết bị đo này có thể đo
mặt cắt dọc của tuyến đường trong khi di chuyển
trên đường với tốc độ hơn 80km/h, giá trị IRI đo
được là nhất quán theo thời gian.

Nhược điểm của thiết bị này là chi phí đắt đỏ so
với loại thiết bị đo kiểu phản ứng, đồng thời quy
trình vận hành cũng như kiểm soát thiết bị loại
này khá phức tạp. 

+ Thiết bị đo mặt cắt dọc tuyến đường kiểu phản
ứng: Những loại thiết bị này hầu như luôn bao
gồm một cảm biến gia tốc được lắp đặt trên xe để
ghi lại hành trình lên xuống của hệ thống treo. Kết
hợp với phương trình tương quan để xác định IRI
của các đoạn đường nhanh chóng. 

Thiết bị kiểu phản ứng đã được sử dụng rộng rãi
trên khắp thế giới trong nhiều năm, và người sử
dụng thuận tiện lắp đặt và hoạt động thiết bị này.
Đầu ra của các loại thiết bị này phù hợp với đánh
giá độ gồ ghề và tình trạng đường. Các thiết bị
này tương đối rẻ, với chi phí chỉ bằng khoảng
1/10 so với chi phí của thiết bị đo độ gồ ghề tốc
độ cao. Mặc dù các thiết bị kiểu phản ứng này yêu
cầu bảo trì thường xuyên, sau khi hiệu chỉnh thì
nó luôn có giá trị trong khoảng thời gian dài, chi
phí bảo trì không đắt, và quá trình hiệu chỉnh dễ
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Hình 1. Thước dài 3m và con nêm

Hình 2. Xe khảo sát mặt đường tốc độ cao

Hình 3. Thiết bị đo kiểu phản ứng và thuật toán



dàng (ít nhất 1 lần trong năm).
Bên cạnh ưu điểm thì nó cũng còn một số nhược

điểm như các thiết bị phía trên như: độ chính xác
và khả năng đo lặp lại của thiết bị kiểu phản ứng
thấp hơn so với thiết bị đo trắc dọc nhóm 1. Đồng
thời sự xuống cấp liên tục hàng năm của IRI trên
một đoạn đường cao tốc nhỏ hơn sai số đo của các
thiết bị loại này, nên khó để theo dõi tình trạng
xuống cấp của mạng lưới đường bộ hàng năm.

+ Ứng dụng trên điện thoại thông minh để đo
IRI: với sự phổ biến của điện thoại thông minh và

các ứng dụng di động, xu hướng tất yếu sẽ phát
triển các ứng dụng giúp người dùng dễ dàng trong
việc đo đạc IRI mặt đường thông qua các ứng
dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh và
gắn trên phương tiện giao thông. Chi phí rất thấp
(hoặc không mất phí với các ứng dụng miễn phí),
dễ dàng cài đặt và sử dụng, các ứng dụng này
cũng được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Nhưng
chúng cũng có nhược điểm như kết quả đo IRI
phụ thuộc rất nhiều vào phương tiện giao thông sử
dụng để gắn điện thoại thông minh, vì nếu chỉ sử
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Hình 4: Tổng quan về thiết bị đo STAMPER

Hình 5. Các bước để tính toán IRI



dụng điện thoại gắn trên xe thì không thể tính toán
chính xác được chênh lệch do giảm xóc của xe,
làm ảnh hưởng khá lớn tới kết quả đo.

2.3. Thiết bị STaMPER đo độ gồ ghề IRI
Trong những năm gần đây, với nhu cầu khảo sát

mặt đường, nhiều cơ quan quản lý của các nước
đã đầu tư cho các thiết bị đo mặt cắt dọc tuyến
đường tốc độ cao, được sử dụng công nghệ cảm
biến laze. Các thiết bị này đã phát triển nhanh
chóng hơn, tuy nhiên vấn đề vẫn nằm ở chi phí
cao và phức tạp trong việc vận hành. Trong bối
cảnh đó, Viện Công nghệ Kitami đã phát triển mới
máy đo mặt cắt dọc tuyến đường di động nhỏ gọn,
tiết kiệm chi phí, ổn định về thời gian và dễ dàng
triển khai để xác định IRI, được gọi là “Hệ thống
với hai máy đo gia tốc để đo mặt cắt dọc tuyến
đường, cho phép thu thập dữ liệu theo thời gian
thực” hay gọi tắt là STAMPER. 

Thiết bị này đã được nghiên cứu và có nhiều
ứng dụng thực tế tại Nhật Bản. Cấu hình của hệ
thống thiết bị của STAMPER gồm: Hệ thống mới
bao gồm hai máy đo gia tốc nhỏ, một cảm biến hệ
thống định vị toàn cầu (GPS), một bộ khuếch đại
và một máy tính xách tay. Các bộ phận này được
lắp trên xe ô tô và xe có thể lưu thông bình thường
trên đường trong quá trình khảo sát. Xe có thể
hoạt động tới tốc độ cao trong quá trình khảo sát
đường. Hoạt động và cách tính IRI của thiết bị
STAMPER có thể theo dõi trong Hình 4: Tổng
quan về thiết bị đo STAMPER và Hình 5: Các
bước để tính toán IRI.

Việt Nam trong thời kỳ này đã có sự phát triển
kinh tế vượt bậc và đang phát triển nhanh chóng
vốn xã hội với các công trình cơ sở hạ tầng, trong
đó bao gồm cả mạng lưới đường giao thông. Tuy
nhiên, hoạt động kinh tế đang trở nên sôi động
hơn với tốc độ nhanh hơn nữa, và tình trạng tắc
nghẽn giao thông thường xuyên đang xảy ra trên
các tuyến đường đô thị. Để tiếp tục phát triển nền
kinh tế trong tương lai, cần nâng cao hơn nữa vốn
xã hội, đồng thời duy trì và quản lý hiệu quả
nguồn vốn xã hội hiện có.

Công ty Cổ phần Taisei Rotec là đơn vị đã phát
triển STAMPER II dựa trên thiết bị STAMPER
của Viện Công nghệ Kitami, có thể dễ dàng đo IRI
của mặt đường với chi phí tương đối thấp và đang
xây dựng một hệ thống quản lý bảo trì đường bộ
kết hợp hệ thống này với camera phía trước. Hệ
thống này sẽ cho phép giám sát mặt đường thường
xuyên ở Việt Nam, nơi lưu lượng giao thông tăng
mạnh và không thể lường trước được hư hỏng mặt
đường.

Trên cơ sở đó, Trường Đại học Giao thông Vận
tải Hà Nội đã ký kết hợp đồng liên kết với Công
ty Cổ phần Taisei Rotec, nhằm thiết lập một hệ
thống quản lý mặt đường phù hợp với Việt Nam
bằng cách sử dụng STAMPER II. Do đó, trong
nội dung bài báo này là kết quả của các phép đo
thử nghiệm tại Hà Nội để xác định khả năng ứng
dụng của STAMPER II tại Việt Nam trong phục
vụ công tác khảo sát mặt đường.

Như hình dưới, STAMPER II xác định IRI và
các thông tin vị trí bằng cách lắp đặt bộ chuyển
đổi gia tốc ở trên và dưới hệ thống nhíp xe, và bộ
thu GPS trên thân xe, tính dễ dàng ở đây là có thể
lắp đặt ở bất kể loại xe nào. Đồng thời với phép
đo IRI, có thể thu được video mặt đường bằng
camera lắp trên xe để chụp toàn cảnh mặt đường.
IRI thu được và dữ liệu video bề mặt đường được
cung cấp thông tin vị trí do GPS thu được và có
thể được hiển thị trên bản đồ điện tử.

Nguyên tắc đo lường của STAMPER dựa vào
gia tốc đo được từ 2 gia tốc kế gắn trên xe, đây là
2 gia tốc của hai khối m1 và m2 theo mô hình mô
phỏng một phần tư xe, có thông số dao động của
xe dùng để đo. Hai gia tốc này được biểu thị bởi
phương trình chuyển động dưới đường. Chuyển vị
bề mặt (biên dạng mặt đường) được tính toán từ
phương trình sau:

Sau khi tính toán được chuyển vị mặt đường, để
tính toán IRI, các chuyển vị của khối m1 và m2 khi
mô hình một phần tư xe di chuyển với vận tốc
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Hình 6. Cấu hình STAMPER II



80km/h, sẽ được tính toán và chỉ số IRI sẽ được
tính từ tổng tích lũy của các chuyển vị này.

Trong đó:
x 0 : là chuyển vị mặt đường
x1 là chuyển vị của nhíp xe
x2 là chuyển vị của khối dưới

nhíp xe
m1 là khối lượng trên nhíp xe
m2 là khối lượng dưới nhíp xe
k1 là hệ số đàn hồi của nhíp
k2 là hệ số đàn hổi của lốp
c1 là độ giảm chấn của nhíp xe

3. Ứng dụng thiết bị STaMPER đo IRI mặt
đường tại Hà Nội

Xe sử dụng để lắp thiết bị STAMPER II tại Hà
Nội là xe Transit (thuộc hãng xe Ford)[2]. Hai gia
tốc kế được gắn vào mặt dưới và trên của hệ thống
nhíp xe, bộ phận thu thập dữ liệu để kết nối thông
tin của bộ chuyển đổi gia tốc và chuyển sang máy
tính cá nhân trên xe. Máy thu GPS được lắp trên
đầu xe. Camera được gắn vào kính chắn gió để
chụp ảnh toàn bộ mặt đường. Trước khi tiến hành
đo IRI, các thông số của xe liên quan đến việc tính
toán IRI đươc xác định trước.

Tuyến đường được lựa chọn tại Hà Nội để thử
nghiệm thiết bị STAMPER như Bảng 1: Các
tuyến đường được đo IRI tại Hà Nội. Bao gồm
tuyến Yên Nghĩa, Đại lộ Thăng Long là trục giao
thông huyết mạch quanh Hà Nội, tuyến Đông La
nằm ven sông quanh Hà Nội. Thời gian tiến hành

đo đạc vào tháng 5 năm 2018.
Kết quả đo được thể hiện ở Bảng 2: Tóm tắt kết

quả đo cho từng tuyến. Giá trị trung bình của
tuyến Yên Nghĩa và Đại lộ Thăng Long trên trục
đường chính đạt khoảng 4mm/m, trong khi giá trị
trung bình của khu vực Đông La ven sông vượt
8mm/m.
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Bảng 1. Các tuyến đường được đo IRI tại Hà Nội

Hình 8. Vị trí các tuyến đường đo IRI tại Hà Nội

Bảng 2. Tóm tắt kết quả đo cho từng tuyến tại
Hà Nội

Hình 9. Kết quả đo trên tuyến Yên Nghĩa

Hình 10.Kết quả đo trên tuyến Đông La



4. KẾT LUẬN
Theo kết quả thu được như trên, có thể rút ra

một số nhận xét về thiết bị đo STAMPER II như
sau:

- Lắp đặt thuận tiện và dễ dàng điều chỉnh trên
các loại xe bất kỳ.

- Xe khảo sát di chuyển với dải tốc độ rộng từ
20km/h đến trên 80km/h và thiết bị vẫn có thể thu
thập được dữ liệu.

- Dữ liệu thu được sau khi chuyển đổi sẽ hiển thị
cụ thể các thông số IRI tương ứng với mỗi vị trí
cách nhau 10m hoặc 100m.

- Ngoài ra, thiết bị Camera đi kèm có thể chụp
ảnh toàn cảnh mặt đường, và hình ảnh này sử
dụng để đánh giá chính xác hơn các vị trí có giá
trị đo IRI đặc biệt.

Với các đặc tính trên của thiết bị đo STAMPER
II, kết hợp với chi phí để đầu tư thiết bị không quá
cao thì nó khá phù hợp trong việc khảo sát tình
trạng mặt đường thường xuyên ở nước ta hiện
nay. Kết quả đo này đủ để các đơn vị quản lý có
thể làm căn cứ đưa ra quyết định trong việc sửa
chữa các tuyến đường đã xuống cấp trong hệ
thống đường bộ tại Việt Nam.
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1. MỞ ĐẦU
Các nghiên cứu về nước nhảy hoàn chỉnh đã có

từ cách đây gần 200 năm. Nghiên cứu đầu tiên
được biết đến là Bélanger năm 1828 [1] khi đưa
ra phương trình tính chiều sâu nước nhảy hoàn
chỉnh trên lòng dẫn lăng trụ đáy bằng mặt cắt hình
chữ nhật. Các tác giả tiếp theo nghiên cứu kế thừa
và phát triển với nhiều dạng công thức khác, như
B.A. Bakhmeteff và A.E. Matzke (1936)[2], O.F.
Vaxiliép (1956)[3], G.H. Kosiakova (1961)[3],
M.Đ. Trectousov (1963)[3], P.K. Tsveskov
(1964)[3], I. Pikalov (1964)[3], Rajaratman
(1965)[4], M.A. Mikhaliev (1971)[6], D.
Dumitrescu và E. Rawzvan (Rumani) (1975)[7],
H.T. An (1975)[8], N.V. Mạo (1977)[9]. Hiện nay
hiện tượng nước nhảy vẫn còn nhận được quan
tâm của rất nhiều các nhà khoa học. Các công
thức mới được thiết lập từ lý thuyết, thực nghiệm,
phương pháp số hoặc kết hợp nhiều phương pháp
với nhau không ngừng được công bố trong thời
gian gần đây như A.M. Gharangik, M.H.
Chaudhry (1991)[10], S. Pagliara, M. Palermo

(2011)[11], N. Hassanpour, D.A. Hosseinzadeh,
D. Farsadizadeh, C. Gualtieri (2017)[12], S.
Nikmehr, Y. Aminpour (2020) [13]. Các nghiên
cứu này chưa đề cập đến hiện tượng nước nhảy
hoàn chỉnh trên lòng dẫn đáy bằng phi lăng trụ
mặt cắt hình chữ nhật mở rộng dần bằng lý thuyết
lớp biên và dòng tia rối, đặc biệt là chưa có công
thức giải tích nào tính toán chiều dài khu nước
nhảy. Bài báo này giới thiệu phương pháp xây
dựng công thức giải tích tính độ sâu sau khu xoáy
mặt, độ sâu liên hiệp của nước nhảy, chiều dài khu
xoáy mặt và chiều dài nước nhảy nhờ lý thuyết
dòng tia rối và lớp biên. Từ đó. tiến hành xây
dựng tương quan giữa chiều sâu và chiều dài nước
nhảy trong trường hợp được đề xuất.

2. CÔNG THỨC GIẢI TÍCH 
Công thức xác định mối quan hệ giữa chiều sâu

và chiều dài nước nhảy hoàn chỉnh trong lòng dẫn
đáy bằng phi lăng trụ mở rộng dần mặt cắt hình
chữ nhật được thiết lập bằng phương pháp giải
tích từ lý thuyết lớp biên và dòng tia rối.

2.1. Sơ đồ bài toán

TƯƠnG QUAn ChIỀU SÂU VÀ ChIỀU DÀI nƯỚC nhẢY hOÀn ChỈnh 
TROnG LÒnG DẪn PhI LĂnG TRỤ mỞ RỘnG DẦn

The relationship between the depth and length of the hydraulic jump in the gradually expanding channel
with rectangular cross section.

Lê Thị Việt Hà
Tr ường Ðại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt: Nước nhảy là hiện tượng dòng chảy biến đổi đột ngột từ độ sâu dòng chảy
nhỏ hơn độ sâu phân giới sang độ sâu dòng chảy lớn hơn độ sâu phân giới hay từ
trạng thái chảy xiết sang trạng thái chảy êm. Tùy theo năng lượng của dòng chảy
trước nước nhảy và cấu tạo của lòng dẫn mà chiều sâu cũng như chiều dài của dòng
chảy trong phạm vi nước nhảy hay tại mặt cắt cuối nước nhảy sẽ có những sự biến
đổi khác nhau. Bài báo này trình bày kết quả kiểm chứng công thức giải tích về mối
quan hệ giữa chiều sâu và chiều dài nước nhảy hoàn chỉnh trong lòng dẫn phi lăng
trụ mở rộng dần, đáy bằng, mặt cắt ngang hình chữ nhật bằng số liệu thực nghiệm.

abstract: Hydraulic jump is a rapidly varied flow that dissipates a significant
amount of energy by changing the flow regime from supercritical to subcritical.
Depending on the energy of the flow at vena contracta cross section and the structu-
re of the channel, the depth and length of the flow in the range of jump roller or at
the end of the aeration length will have different variations. This article presents the
results of verifying the proposed formula on the relationship between the depth and
length of the hydraulic jump in the gradually expanding horizontal rectangular chan-
nel with experimental data.



Sơ đồ bài toán nghiên cứu thể hiện trên Hình 1
với các ký hiệu: Chiều sâu và chiều rộng trước
nước nhảy (h1, b1); Chiều sâu và chiều rộng cuối
khu xoáy (hx, bx); Chiều sâu và chiều rộng cuối
nước nhảy (h2, bmr); Chiều dài khu xoáy Lx, chiều
dài nước nhảy Lmr; Góc mở rộng lòng dẫn 2;
Trục tọa độ theo phương dọc, ngang và đứng lần
lượt là x, y, z.

2.2. Điều kiện bài toán
Các giả thiết được chấp nhận để thiết lập công

thức gồm:
- Coi nước nhảy là một dòng tia tự do ở nửa

không gian trên có đáy không thấm nước, không
gian hữu hạn mở rộng dần, phân bố lưu tốc theo
Schlichting [8] với un, um là thành phần lưu tốc
mặt và và lưu tốc lớn nhất ở đáy:

(1)

- Lưu lượng không thay đổi theo thời gian: 
Q = const (2)
- Dòng chảy liên tục và không xét đến ảnh

hưởng của hàm khí trong khu vực nước nhảy;
- Đáy lòng dẫn nhẵn lý tưởng, do đó có thể bỏ

qua lực ma sát;
- Mặt cắt ngang dòng chảy hình chữ nhật:

(3)

- Áp suất phân bố theo quy luật thủy tĩnh: 
p = h (4)
- Bỏ qua chiều dày lớp biên sát thành;
- Các đại lượng trung bình theo phương ngang

(Oy) có giá trị như nhau tại mọi điểm.
2.3. Các phương trình lý thuyết cơ bản
Từ các giả thiết trên, hệ phương trình cơ bản

viết trong không gian bị giới hạn của dòng tia tự
do có chiều rộng B, như sau:

- Tích phân Karman: 

(5)

- Phương trình Reynolds mở rộng:

(6)

trong đó: Q: lưu lượng dòng chảy; u, w: thành
phần lưu tốc trung bình thời gian theo phương x
và z; x: chiều dài xáo trộn rối theo giả thuyết
Prandtl[2]; B,b: bề rộng mặt thoáng và đáy của
dòng chảy; P: áp lực thủy tĩnh.

2.4. Phương trình tính toán các đặc trưng
hình học

2.4.1. Chiều sâu dòng chảy
Tích phân Karman khi dòng chảy ổn định trên

kênh đáy bằng được biến đổi về dạng:

(7)

Phân bố lưu tốc theo Schlichting, đặt

được viết lại dưới dạng:

(8)

Điều kiện biên của bài toán: Tại mặt cắt đầu
nước nhảy (x = 0; h = h1); Tại mặt cắt cuối khu
xoáy mặt (x = Lx; h = hx); Tại mặt cắt cuối nước
nhảy (x = Lmr; h = h2).

Thay (7) vào tích phân Karman (4), được
phương trình xác định chiều sâu sau khu xoáy:

(9)

với (10)

Ở cuối khu xoáy m = 0,  = 1,56, tại vị trí sau
nước nhảy ổn định m = 1.

Chia phương trình (9) cho số hạng gb2
1h2

1 nhận
được công thức có dạng không thứ nguyên: 

(11)

Nghiệm của (11) là:
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(12)

Khi m  1, công thức (12) kết quả chiều sâu
liên hiệp sau nước nhảy trên kênh đáy bằng mở
rộng dần.

(13)

2.4.2. Chiều dài khu xoáy và chiều dài nước
nhảy

Sử dụng phương trình Reynolds mở rộng (6) với
giả thiết u  umf(z/h) và lòng dẫn mở rộng dần có
góc mở 2, db/dx = 2tg và đặt:

(14)

nhận được phương trình:

(15)

Đồng thời dựa vào công thức tích phân Karman
(5), nhận được: 

(16)

Giải hệ (15) và (16) nhận được phương trình xác
định sự biến đổi của chiều sâu dọc theo chiều

dòng chảy:

(17)

Phương trình (17) biểu diễn quy luật thay đổi
hình dạng trung bình của mặt thoáng trong khu
vực nước nhảy. Khi h = h2 thì (17) là công thức
tính chiều dài nước nhảy trong lòng dẫn mở rộng
dần, hay x = Lmr.

(18)

Giải 2 hệ phương trình [(12), (17)] và [(13),
(18)] nhận được các đặc trưng hình học không thứ
nguyên gồm chiều sâu và chiều dài tương đối sau  

khu xoáy ; chiều sâu và chiều dài          
, 

tương đối sau nước nhảy .  
, 

2.4.3. So sánh kết quả tính toán giữa các tác giả
Nghiên cứu tiến hành so sánh với những công

thức của các nhà khoa học khác trong điều kiện
tg = 0,06;  = 0,05; Fr1 = 20  70. Kết quả thể
hiện trên Hình 2 và 3.

Hình 2 và 3 cho thấy công thức đề xuất phù hợp
với công thức của các tác giả khác.

3. KIỂM CHỨNG BẰNG SỐ LIỆU THÍ
NGHIỆM
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3.1. Mô hình thí nghiệm
Để kiểm chứng độ tin cậy của công thức đề xuất

[(12), (17)] và [(13), (18)], nghiên cứu tiến hành
thí nghiệm trên mô hình vật lý được xây dựng dựa
vào lý thuyết tương tự [14]. Mô hình được thực
hiện tại Trường Đại học Thủy lợi (Hình 4). Mô
hình vật lý thí nghiệm gồm:

- Kính hữu cơ làm lòng dẫn, khe van, cửa phai.
Lòng dẫn được thiết kế mở rộng dần, đỡ trên
khung sắt, chiều rộng đầu máng là 0,277m; chiều
rộng cuối máng là 0,491m; chiều dài máng là
2,44m.

- Máng lăng trụ nối tiếp phía hạ lưu được xây
bằng gạch trát vữa xi măng, bề rộng 0,491m;
chiều dài 1,5m; ở cuối có cửa van dạng phai có
thể điều chỉnh độ mở.

- Kính hữu cơ có hệ số nhám: n = 0,008  0,009,
dày 10mm. Có thể quan sát bằng mắt thường vị trí
nước nhảy, các khu xoáy cuộn, xoáy cục bộ và
những điều kiện thủy lực khác.

Mục đích của việc thiết kế cửa van dạng phai ở
thượng và hạ lưu mô hình nhằm điều chỉnh vị trí
nước nhảy cho phù hợp. Bên cạnh đó kết hợp với
điều chỉnh lưu lượng nước cấp để đạt được số Fr1
theo ý muốn. Nghiên cứu tiến hành thí nghiệm với
số Froude ở mặt cắt đầu nước nhảy Fr1 thay đổi
trong khoảng 20  65.

Sai số của mô hình và phép đo như sau:
- Sai số các điểm đo cao độ và chiều dài (m):
+ Sai số về địa hình và các cao độ khác tại các

điểm khống chế : ± 1,0mm.
+ Sai số về kích thước các bộ phận chế tạo bằng

kính hữu cơ: ± 0,5mm.
+ Sai số đo cao độ theo máy thủy bình Sokkia:

1,0mm.
+ Sai số về cao độ đường mặt nước, chiều cao

sóng, chiều sâu dòng chảy và các đại lượng cao độ
khác: ± 2,0mm.

+ Các sai số về độ dài được đánh giá theo thang
đo trên dụng cụ thước thép: ± 0,5mm.

- Sai số đo lưu lượng:
+ Sai số kim đo mực nước đập tràn thành mỏng

tại máng lường sai số kim đo không vượt quá
0,5mm. Theo công thức đo lưu lượng, sai số
tương đối của phép đo là:

(19)

trong đó: b = 0,9m; sai số chiều rộng Δb = 1mm;
sai số mực nước Δh = 0,5mm; độ cao cột nước
trên máng đo tối thiểu hmin = 100mm.

Sai số đo vận tốc, với v = Q/ thì sai số tương
đối của lưu tốc là:

(20)

trong đó: sai số đo diện tích:

(21)

rộng của tràn trên mô hình có sai số tuyệt đối
1,0mm khi chế tạo;

Sai số dụng cụ đo lưu tốc theo đặc tính kỹ thuật
của máy là 1,0% (được phản ánh qua mạch động
lưu tốc điểm và cường độ rối).

Như vậy sai số của tổng vận tốc là:

TƯƠnG QUAn ChIỀU SÂU VÀ ChIỀU DÀI nƯỚC nhẢY hOÀn ChỈnh TROnG LÒnG DẪn PhI LĂnG TRỤ mỞ RỘnG DẦn

61NGÛÚÂI XÊY DÛÅNG SÖË THAÁNG 5 & 6 - 2022

Hình 2. Mối quan hệ chiều sâu tương đối và số Fr1

Hình 3. Mối quan hệ chiều dài tương đối và số Fr1

Hình 4. Mô hình thí nghiệm



Kết luận: Mô hình và các thiết bị đo đạt tiêu
chuẩn để thí nghiệm.

3.2. Kiểm định công thức
Đường mặt nước trung bình của dòng chảy

trong phạm vi nước nhảy được tính toán theo
công thức đề xuất và đối chứng bằng kết quả thí
nghiệm trên mô hình vật lý (Hình 5 và 6).

Kết quả kiểm chứng cho thấy mối quan hệ giữa  

chiều sâu tương đối của dòng chảy

và chiều dài tương đối      phù hợp về giá trị cũng

như xu thế biến đổi kết quả tính toán và thí
nghiệm.

4. KẾT LUẬN:
Kết quả nghiên cứu cho thấy:
- Với các giả thiết khác nhau thì kết quả tính

toán theo các công thức cho khác nhau. Công thức
đề xuất được thiết lập cho kết quả chiều sâu tương
đối của dòng chảy cuối nước nhảy phù hợp với
công thức của các tác giả khác. Khi số Fr1 càng
lớn thì sai số giữa công thức đề xuất và các công
thức kinh nghiệm càng tăng do độ hàm khí trong
nước nhảy và trong dòng chảy tăng, trong khi
công thức đề xuất đã bỏ qua ảnh hưởng này theo
giả thiết ban đầu.

- Việc tiến hành thí nghiệm trên mô hình vật lý

nhằm kiểm chứng công thức đề xuất là phương
pháp được sử dụng rộng rãi. Phương pháp này yêu
cầu số liệu thí nghiệm được đo đạc phải rất tỉ mỉ
bên cạnh việc giải các phương trình và hệ phương
trình đề xuất. Kết quả thu được trên các đồ thị
hình 5 và 6 cho thấy công thức đề xuất hoàn toàn
phù hợp với số liệu thí nghiệm trong phạm vi sai
số cho phép.q
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Hình 5. Quan hệ giữa h và x/h1 với Fr1
2 = 24,42, 

 = 0,033, i = 0,00

Hình 6. Quan hệ giữa h và x/h1 với Fr1
2 = 60,83, 

 = 0,033, i = 0,00 
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ĐẶT VẤN Đề 
Trong suốt nhiều thập kỷ qua, công nghệ thực tế

ảo VR và Thực tế tăng cường AR đã phát triển
một cách nhanh chóng và đem lại nhiều trải
nghiệm chân thực và thú vị cho người dùng. Cùng
với đó là sự phát triển của mạng di động 5G để
đẩy tốc độ truy cập mạng tăng lên đáng kể. Với
khả năng gia tăng phát triển để mở rộng các nền
tảng nhằm phục vụ các hoạt động liên quan đến xã
hội hóa, mua sắm, giáo dục, kinh doanh và xây
dựng, Metaverse hứa hẹn sẽ đem đến những tác
động lớn tới xã hội trong những thập kỷ tới.  

Đã có nhiều bài báo nghiên cứu và đề xuất ứng
dụng của Metaverse vào một số lĩnh vực tiềm
năng như giáo dục, kinh tế, dịch vụ, giải trí,... [1]
[2] [3], ở bài báo này, tác giả sẽ đưa ra một số tiềm
năng ứng dụng Metaverse trong lĩnh vực xây
dựng công trình.

1. METaVERSE LÀ GÌ?
Khái niệm Metaverse được đề cập từ năm 1992

bởi tác giả Neil Stephenson trong một cuốn tiểu
thuyết khoa học viễn tưởng tên là Snow Crush, và
nó đã trở thành một trong những từ được tìm kiếm
nhiều và phổ biến nhất trong giới công nghệ
những tháng gần đây. Từ Metaverse là sự kết hợp
bởi hai từ đơn đó là Meta và Universe, nhắc tới
một thế giới ảo ba chiều, nơi hình ảnh của người
sử dụng sẽ tham gia vào các hoạt động chính trị,
kinh tế, xã hội, văn hóa. Metaverse, hay thế giới
ảo ba chiều, được định nghĩa như một không gian
kỹ thuật số trực tuyến mang đến cho người dùng
trải nghiệm được tương tác một cách đa chiều

thay vì chỉ được nhìn như hiện tại bởi đó là sự kết
hợp giữa thực tế tăng cường (Augmented
Reality), thực tế ảo (Virtual Reality), Internet và
tiền điện tử. Metaverse đem đến cho người dùng
một không gian ảo trong đó có cơ thể ảo và giúp
con người có được sự trải nghiệm thực tế nhất
trong không gian đó thông qua tai nghe thực tế ảo,
kính thực tế tăng cường,...[4] Điều đáng chú ý là
Metaverse có thể giúp cho người dùng vượt qua
được những giới hạn vật lý của cơ thể thông
thường, mang thế giới ảo và thực gần lại nhau
hơn[5]. Đây sẽ là một phần rất quan trọng và mở
ra một chương mới cho ngành công nghệ thông
tin trong tương lai, Chủ tịch Mark Zuckerberg đã
nói với The Verge rằng “Metaverse is the heir to
the Mobile Internet”, tạm dịch “Metaverse là
người thừa kế của mạng di động Internet”[6]. Lik-
Hang Lee và cộng sự [7] đã đề xuất một chương
trình nghiên cứu cụ thể cho tiềm năng phát triển
và ứng dụng của hệ sinh thái Metaverse.

2. ỨNG DỤNG CỦa METaVERSE TẠI
THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã đưa ra tiềm
năng ứng dụng thế giới ảo Metaverse. Một số lĩnh
vực có thể ứng dụng Metaverse bao gồm ngành
dịch vụ, ngành công nghiệp giải trí, ngành văn
phòng, ngành du lịch, ngành y học, ngành giáo
dục, ngành kinh tế và xã hội[2]. 

Hầu hết các nghiên cứu về Metaverse đều
hướng đến ngành dịch vụ và ngành công nghiệp
giải trí với mục đích cung cấp các tiện ích tại chỗ
để phục vụ một lượng nhu cầu lớn của người sử

CÔNG NGHỆ METaVERSE ỨNG DỤNG TRONG
Xây DỰNG CÔNG TRÌNH

Lê Đắc Hiền, Nguyễn Thị Hồng Hạnh - 
Khoa Công Trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Email: ahienld@utc.edu.vn, bhanhnth-tdh@utc.edu.vn

Tóm tắt: Sự phát triển của công nghệ thông tin đem đến cho người dùng ngày càng
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dụng. Trong lĩnh vực trò chơi, chức năng của
Metaverse chủ yếu là cung cấp môi trường có thể
chứa nhiều người sử dụng 3D thông qua hình ảnh
đại diện và người sử dụng có thể tương tác với
nhau thông qua môi trường ảo đó. Người dùng có
thể khám phá những môi trường trước đây chưa
từng được tiếp cận do các rào cản về không gian,
thời gian hoặc chi phí. Để có trải nghiệm phong
phú hơn, khi hình đại diện của người dùng di
chuyển xung quanh, môi trường cũng lập tức
được thay đổi theo để có cái nhìn chân thực
nhất[8]. Một số nền tảng ứng dụng phổ biến được
Metaverse tạo ra như Crayta, Breakroom, IMVU,
Roblox, Rec Room,... Một cách khai thác khác
Metaverse trong nền công nghiệp giải trí là việc
phản chiếu hình ảnh thực tế ở dạng 3D trong thời
gian thực cho các môn thể thao chuyên nghiệp
hoặc các trận đấu trực tiếp. Khi đó, một lượng lớn
máy quay ở các góc độ khác nhau có thể ghi hình
các vận động viên trên sân đồng thời dữ liệu đó sẽ
được truyền tải tới người xem một cách chân thực
nhất qua hình ảnh 3D tạo ra bởi những dữ liệu lấy
từ các góc quay trực tiếp đó.

Các cuộc họp trực tuyến được triển khai theo
hình thức online đã trở nên phổ biến trong đời
sống hiện nay thông qua nhiều nền tảng ứng dụng.
Tuy nhiên, việc đối mặt với màn hình máy tính
quá nhiều sẽ gây ra mệt mỏi và nhàm chán. Khi
đó, Metaverse sẽ là một giải pháp tiềm năng để
thay thế nhằm đem lại sự thú vị và mới mẻ khi nó
có thể tạo ra căn phòng thực tế ảo với trải nghiệm
như đang ngồi trong căn phòng thực nhằm phục
vụ cho việc tạo phòng họp hoặc không gian tổ
chức sự kiện ảo. Việc tạo ra căn phòng thực tế ảo
không chỉ tạo ra trải nghiệm tốt hơn mà còn tạo ra
một không gian ảo chứa một lượng lớn người
tham gia so với một căn phòng trong thực tế. Một
ví dụ điển hình của việc áp dụng này là công ty
EXP Realty, một công ty hoạt động trong một
khuôn viên ảo có mọi thứ từ phòng họp ảo đến
phòng làm việc, công viên, khu hoạt động chung
và những người trong đó sẽ giao tiếp với nhau
thông qua một hình nộm đại diện có thể đi lại và
hoạt động ảo thay cho người dùng[9]. 

Hoạt động kinh tế cũng là một trong những nội
dung quan trọng trong môi trường kết nối của
Metaverse. Nó tạo ra một hệ sinh thái ảo để các
công ty bán lẻ có thể tương tác với khách hàng,
cung cấp trải nghiệm dùng thử hàng hóa trong
một “cửa hàng ảo”. Các nhà cung cấp có thể hoạt
động đồng thời ở môi trường vật lý và trên mạng
điện tử, còn Metaverse là một hệ thống liên kết

những điều trên để đồng nhất hệ thống của họ
nhằm khuyến khích khách hàng có thể tiếp cận
được sản phẩm một cách chân thực. Nghiên cứu
về không gian bán lẻ ảo của Papagiannidis và
cộng sự  đã đưa ra những phân tích về mặt lợi ích
và những vấn đề có thể gặp phải khi tạo ra môi
trường bán lẻ ảo đồng thời cho rằng nếu nghiên
cứu sâu hơn nữa có thể thấy rằng nó rất tiềm năng
để ứng dụng và phát triển[10].

Việc giáo dục trải nghiệm dựa trên việc nghe,
nhìn và cảm nhận gián tiếp là một ứng dụng quan
trọng của Metaverse với tiềm năng phổ biến
cao[1] [3] [11]. Nhiều nghiên cứu cho thấy mức
độ tiếp thu của những gì học sinh có thể thấy
trong sách vở và khi học sinh được trải nghiệm là
rất khác nhau. Ví dụ, học sinh sẽ rất khó để có sự
trải nghiệm thực tế đối với phóng xạ mà chỉ có thể
biết rằng nó rất nguy hiểm. Thông qua lớp học ảo
trong Metaverse, bài giảng và thí nghiệm được
giáo viên đưa ra có liên quan đến phóng xạ được
thực hiện một cách an toàn qua không gian ảo mà
học sinh ở lứa tuổi nhỏ vẫn có thể được quan sát
một cách rất rõ ràng[12]. Mở rộng hơn, không chỉ
ứng dụng việc giáo dục cho các bạn học sinh sinh
viên mà còn dành cho việc huấn luyện và nâng
cao kỹ năng của nhân viên[13]. 

Không gian ảo Metaverse có tiềm năng ứng
dụng rất lớn vào ngành y học, ví dụ như trong việc
chăm sóc sức khỏe, thực hiện thí nghiệm hoặc tiến
hành các ca phẫu thuật[14], thậm chí là trong vật
lý trị liệu,... Kính thực tế ảo cho phép các chuyên
gia y tế trên toàn cầu cộng tác và tham gia vào
trong quá trình tiến hành phẫu thuật hoặc thử
nghiệm trên mẫu vật mô phỏng. Các bác sĩ hoặc
chuyên gia có thể dùng bằng cử chỉ tay hoặc lệnh
thoại để hiển thị hình ảnh 3D từ quá trình quét,
truy cập dữ liệu và liên hệ với các chuyên gia khác
trên toàn thế giới[15]. 

Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, Metaverse
với công nghệ AR và VR có tiềm năng được
NASA sử dụng để điều khiển từ xa hoặc làm nhiệm
vụ bảo trì. Trước đây, trong một thử nghiệm năm
2016, kính HoloLens của Microsoft đã được phi
hành gia Scott Kelly sử dụng khi làm nhiệm vụ.
Khi ấy, một thành viên trong nhóm kiểm soát ở
trên Trái đất đã được truyền trực tiếp góc nhìn của
Kelly qua kính và người đó đồng thời cũng vẽ các
hình ảnh được hiển thị dưới dạng 3D lên trên màn
hình HoloLens của phi hành gia. Ngoài ra, một lợi
ích khác từ việc quan sát chung này là người kiểm
soát còn có thể theo dõi các khu vực nằm ngoài
tầm nhìn của phi hành gia để hỗ trợ hoàn thành
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nhiệm vụ[16].
Thực tiễn những ứng dụng của Metaverse đã

giúp rất nhiều các công ty và tổ chức thực hiện
những kế hoạch của họ và đạt được những kết quả
tốt cũng như nhận được sự hài lòng từ trải nghiệm
của khách hàng. Bên cạnh đó, Metaverse có nhiều
tiềm năng ứng dụng vào trong ngành xây dựng
công trình.

3. TRIỂN KHaI METaVERSE TRONG
Xây DỰNG CÔNG TRÌNH

Việc ứng dụng đổi mới công nghệ đang xảy ra ở
tất cả các lĩnh vực, ngành xây dựng công trình
cũng không ngoại lệ, rất nhiều tiến bộ công nghệ
đã và đang được nghiên cứu ứng dụng để nâng
cao hiệu suất xây dựng công trình. Công nghệ xây
dựng mới đang mang lại những thay đổi lớn trong
tất cả các khâu từ khảo sát, thiết kế, thi công, và
vận hành công trình. Metaverse tiếp nhận mọi tài
nguyên trong công việc hàng ngày như: mô hình
BIM, dữ liệu công việc, quản lý dự án, hiện trạng
công trường… và đưa chúng vào một không gian
chung có thể tương tác được bằng tay của người
dùng ở bất kỳ đâu trên thế giới. Các thao tác với
dữ liệu diễn ra tức thì và tương tác cùng nhiều
người dùng khác nhau. Việc triển khai Metaverse
trong xây dựng công trình rất thuận lợi khi mà các
dữ liệu mà chúng ta đang sử dụng đều được
Metaverse hỗ trợ, đặc biệt là dữ liệu thiết kế theo
mô hình BIM.

Hiện tại ứng dụng Metaverse trong xây dựng
đang ở giai đoạn sơ khai nhưng cũng đã có nhiều
nền tảng cho các chuyên môn khác nhau. Ví dụ
The Wild cho phép đánh giá thiết kế và tạo mẫu
nhập vai để trải nghiệm đánh giá thiết kế công
trình. Prospect của IrisVR cho phép theo dõi công
trình trong môi trường 3D và điều phối mô hình
BIM công trình.

Các xu hướng sử dụng Metaverse trong xây
dựng:

+ Tạo môi trường ảo để các bên làm việc cộng
tác trong một mô hình duy nhất với đầy đủ công
cụ hỗ trợ như thực tế.

+ Kiểm thử và điều chỉnh thiết kế, bản vẽ phù
hợp thực tế nhu cầu người sử dụng.

+ Trải nghiệm sản phẩm hoàn thiện trong môi
trường ảo phục vụ thuyết phục chủ đầu tư hoặc
quảng bá công trình.

+ Chi tiết hóa bản vẽ, mô phỏng chức năng, tiện
ích các công trình, dự án.

+ Đào tạo các công đoạn phức tạp trong xây
dựng như an toàn lao động, lắp đặt thiết bị khó và
đắt tiền, phức tạp.

+ Thực hành các loại máy móc trong xây dựng
chính xác, điều khiển từ xa các nơi có môi trường
làm việc độc hại cần, cần độ an toàn cao.

+ Tham quan các công trình, dự án nhằm các
mục đích như du lịch, thu hút, quảng bá dự án…

Ngành công nghiệp thực tế ảo, nền tảng của
Metaverse tại Việt Nam hiện đang ở giai đoạn sơ
khai. Hai năm trở lại đây đánh dấu một giai đoạn
đột phá của thực tế ảo tại Việt Nam, với nhiều nội
dung chất lượng được tích hợp trong các lĩnh vực
khác nhau. Tuy nhiên thị trường Metaverse  tại
thời điểm này vẫn còn khá phân tán, không có
những công ty dẫn đầu thị trường một cách rõ
ràng. Các chuyên gia dự đoán nhiều xu hướng hỗ
trợ thuận lợi dự kiến sẽ thúc đẩy Metaverse tại
Việt Nam phát triển vượt bậc hơn nữa trong vòng
3 đến 5 năm tới. Nhất là khi mà nhu cầu làm việc
từ xa tăng cao do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Mặc dù tiềm năng phát triển của Metaverse là
rất lớn. Việc đưa công nghệ này trở nên phổ biến
hay thương mại hóa tại Việt Nam vẫn còn gặp
những rào cản sau đây:

+ Nền tảng dữ liệu, ứng dụng hiện tại chưa đáp
ứng chuyển đổi sang môi trường Metaverse.
Metaverse đòi hỏi cơ sở dữ liệu đầy đủ chi tiết để
tái tạo môi trường làm việc cộng tác trong không
gian ảo. Nếu doanh nghiệp đang triển khai thiết kế
xây dựng công trình theo mô hình BIM, việc
chuyển đổi sang Metaverse là rất thuận lợi. Tuy
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Trải nghiệm mô phỏng công trình bằng kính thực tế ảo

Công ty Holomia ứng dụng AR-VR trong các dự án
Bất động sản



nhiên tại Việt Nam, phần lớn các công ty xây
dựng đang sử dụng các nền tảng truyền thống dựa
trên các phần mềm độc lập, thiết kế xây dựng
công trình theo mô hình BIM vẫn còn là điều mới
mẻ.

+ Nguồn nhân lực còn hạn chế: Metaverse đòi
hỏi nguồn nhân lực cập nhật hiểu biết về công
nghệ mới kết hợp với nền tảng chuyên môn xây
dựng công trình. Đây chính là trở ngại trong việc
phát triển công nghệ này tại Việt Nam. Thiếu hụt
nhân sự dẫn đến khó khăn trong việc đi sâu vào
nghiên cứu, cản trở sự phát triển các tính năng
nâng cao hiệu suất công việc dựa trên Metaverse.

+ Chi phí thiết bị nền tảng công nghệ còn cao:
Do là công nghệ xu hướng nên giá thành bản
quyền công nghệ và thiết bị liên quan Metaverse
còn khá cao, dẫn đến hạn chế trong ứng dựng triển
khai thực tế. Nhất là khi mà tính hiệu quả chưa
được khẳng định chắc chắn.

4. LỢI ÍCH CỦa METaVERSE TRONG
Xây DỰNG CÔNG TRÌNH

Mặc dù mới chỉ ứng dụng VR và AR nhưng hiệu
quả mà Metaverse mang lại là rất đáng quan tâm.

+ Thu thập dữ liệu từ xa;
+ Xây dựng mô hình mẫu;
+ Phối hợp BIM; 
+ Hoàn thiện thiết kế;
+ Trình bày sản phẩm.

Với công nghệ Metaverse sẽ thay đổi cách mà
các kỹ sư, kiến trúc sư thiết kế và thử nghiệm sản
phẩm của mình. Chúng ta sẽ được trải nghiệm
không gian trước khi nó được xây dựng thực tế và
thực hiện các thay đổi trước khi tiến hành với bản
thiết kế cuối cùng. Việc này giúp tiết kiệm thời
gian và chi phí cho tất cả các bên, làm tăng sự hài
lòng khi dự án hoàn thành.

KẾT LUẬN
Không ai có thể phủ nhận lợi ích AR-VR nói

riêng cũng như Metaverse nói chung có thể đem

lại, tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm để
Metaverse thực sự ứng dụng hiệu quả trong đời
sống. Đây có thể là cơ hội để các doanh nghiệp
tìm ra hướng đi đột phá khi có thể xây dựng nền
tảng công nghệ và nhân lực ứng dụng Metaverse
trong công việc.

Với những tiện nghi và trải nghiệm tuyệt vời về
công nghệ mà con người đã đạt được, chúng ta
hoàn toàn tin tưởng rằng Metaverse trong tương
lai sẽ còn tiến xa và phát triển vượt bậc hơn nữa,
không chỉ riêng ở Việt Nam.

Điện thoại thông minh, mạng di động tốc độ cao
5G, các thiết bị đeo thông minh sẽ là nền tảng hiệu
quả để ứng dụng Metaverse phát triển sâu rộng. Ở
thời điểm hiện tại đang có rất nhiều công ty đã tập
trung phát triển ứng dụng VR-AR, Metaverse cả
phần cứng lẫn phần mềm trong nhiều lĩnh vực
khác nhau.

Mặc dù vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và rào
cản nhất định về nhân sự, ngân sách nhưng chúng
ta có thể hy vọng rằng công nghệ thực tế ảo trong
tương lai sẽ còn tiến xa và phát triển, sáng tạo hơn
nữa vì cơ bản chúng ta đã có những doanh nghiệp
đang thực sự nghiêm túc và đầu tư nhiều công sức
chất xám vào lĩnh vực này.q
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ven đô ngoại thành Hà Nội, nơi đây có giá trị
riêng, mang lại cho thủ đô nhiều lợi ích về kinh tế
và văn hóa. Nông nghiệp ngoại thành ven đô có
tác động làm giảm tiêu cực của quá trình đô thị
hóa cho khu vực và hữu ích đến môi trường nên
phát triển nông nghiệp ngoại thành là xu hựớng
tất yếu.

Hệ thống GTNĐ đó có vai trò quan trọng trong
quá trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, đặc
biệt là trong giai đoạn thực hiện chủ trương chính
sách của Nhà nước về đầu tư phát triển xây dựng
NTM. Nếu giao thông nội đồng phát triển thì kéo
theo sản xuất và kinh tế phát triển để có đời sống
sung túc như mục tiêu xây dựng nông thôn mới đề
ra. Nhưng với nhiều lí do hệ thống GTNĐ hiện tại
chưa được đầu tư xây dựng hợp lý gây nên hạn
chế trong phát triển sản xuất và khai thác tiềm
năng của làng xã.

Bài báo đã nêu được một số vấn đề chủ yếu của

thực trạng, từ đó có một số quan điểm đề xuất
không gian GTNĐ cho phù hợp với điều kiện
mới. Tuy nhiên để xây dựng được các giải pháp cụ
thể cho mô hình tại các địa bàn khác nhau cần
nghiên cứu sâu hơn về tất cả các lĩnh vực cũng
như tác động ảnh hưởng của nó đến đến môi
trường kinh tế xã hội. Từ đó mới đảm bảo nông
nghiệp ngoại thành Hà Nội phát triển theo mô
hình nông nghiệp đô thị - sinh thái; chuyển dịch
theo hướng hiện đại, bền vững và NNCNC; gắn
với bảo vệ môi trường, phát triển du lịch và xây
dựng NTM.�
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1. Đặt vấn đề
Các dự án xây dựng quy mô lớn bao gồm rất

nhiều hoạt động và tổng thầu có thể không đủ năng
lực thực hiện tất cả các hoạt động này. Trong
trường hợp đó, họ có thể muốn chia các dự án của
mình thành các hạng mục nhỏ hơn và chỉ định các
nhà thầu phụ dựa trên lĩnh vực chuyên môn của họ.

Trong các dự án xây dựng mà phần lớn các hoạt
động được thuê ngoài, rất nhiều các nhà thầu phụ

có nghĩa vụ làm việc cùng nhau, từ đó tại công
trường có thể xảy ra sự không nhất quán và phức
tạp trong công việc. Việc điều phối và kiểm soát
các công việc của các nhà thầu phụ không phải là
việc dễ dàng đối với các tổng thầu. Vì hầu hết các
hoạt động xây dựng được thực hiện bởi các nhà
thầu phụ và sự thành công của toàn bộ dự án phần
lớn được đánh giá về thời gian, chi phí và chất
lượng, được xác định bởi hiệu quả làm việc của
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Tóm tắt: Nghiên cứu này xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả chất lượng thi
công của nhà thầu phụ trong các dự án xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh bằng cách tiến
hành tổng quan các nghiên cứu trước đây và lấy ý kiến chuyên gia, nghiên cứu này
đã xác định được 11 tiêu chí và 3 nhóm tiêu chí chính cho việc đánh giá hiệu quả chất
lượng thi công của nhà thầu phụ. Trong đó có 5 tiêu chí được đánh giá quan trọng
nhất: (1) Kinh nghiệm đã thực hiện các gói thầu tương tự hoặc các công trình dự án
đã tham gia trước đây, (2) Phần trăm các công việc làm lại, (3) Năng lực nhân sự có
chuyên môn, (4) Chất lượng thi công (phù hợp với đặc tả kỹ thuật), (5) Kỹ năng tay
nghề của công nhân. Nghiên cứu này hy vọng giúp các nhà thầu chính/chủ đầu tư có
cái nhìn cụ thể về các tiêu chí đánh giá hiệu quả chất lượng thi công của nhà thầu
phụ, qua đó có thể xây dựng một khung đánh giá dựa trên các tiêu chí và chọn nhà
thầu phụ phù hợp để tham gia dự án.

Từ khóa: Hiệu quả chất lượng thi công, Nhà thầu phụ, Dự án xây dựng

abstract: This study identifies the criteria for evaluating subcontractors”
construction quality performance in construction projects in the Ho Chi Minh City.
By conducting a review of previous studies and obtaining expert opinions, this study
has identified 11 criteria and 3 main groups of criteria for evaluating the construction
quality performance of subcontractors. The following are the five most important
evaluation criteria: (1) Experience in implementing similar projects; (2) Rework
percentage; (3) Competence of qualified personnel; (4) Construction quality (in
accordance with specifications); and (5) Skill of workers. This study hopes to give
the main contractors/owners a specific view on the criteria for evaluating the con-
struction quality performance of subcontractors, thereby building an evaluation
framework to select suitable subcontractors.

Keywords: Construction quality performance, Subcontractor, Construction projects
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họ, với các nhà thầu phụ không đủ điều kiện có
thể mang lại những thất bại như chậm trễ, vượt
chi phí, vấn đề chất lượng, tranh chấp,...

Vì vậy, các tổng thầu cần hết sức thận trọng
trong quá trình chọn thầu phụ và chọn đúng nhà
thầu phụ cho công việc phù hợp để đạt được hiệu
quả kinh doanh trong một thị trường cạnh tranh
cao. Chọn nhà thầu có năng lực để đảm bảo chất
lượng thi công là hết sức quan trọng. Nếu nhà
thầu phụ thực hiện công việc chất lượng kém có
thể dẫn đến việc làm lại, chậm tiến độ, vượt chi
phí. Do đó, nghiên cứu này nhằm mục đích cung
cấp cho các tổng thầu một bộ các tiêu chí có thể
dùng để lựa chọn các nhà thầu phụ trên khía cạnh
hiệu quả chất lượng thi công.

2. Tổng quan nghiên cứu
Các nghiên cứu về việc lựa chọn nhà thầu phụ

nhận được sự quan tâm của nhiều tác giả. Hatush
và Skitmore (1997) đã xác định các tiêu chí để lựa
chọn nhà thầu đủ điều kiện như đảm bảo chất
lượng theo tiêu chuẩn BS 5750, khối lượng công
việc của nhà thầu trên công trường, kinh nghiệm
công việc trên các dự án có tính chất tương tự,
kinh nghiệm làm việc với chủ đầu tư, sự ổn định
tài chính, thái độ trách nhiệm với công việc.
Mahdi và cộng sự (2002) sử dụng hệ thống hỗ trợ
ra quyết định đa tiêu chí (MCDSS) để lựa chọn
nhà thầu thích hợp nhất. Hệ thống có thể đáp ứng
các đặc điểm riêng biệt của dự án bên cạnh trình
độ và năng lực của các nhà thầu được đánh giá.
Trước tiên, hệ thống đánh giá danh sách các nhà
thầu bằng cách dựa trên năng lực của họ với các
điều kiện cụ thể của dự án. Điều này sẽ rút gọn
danh sách các nhà thầu đủ điều kiện và MCDSS

sẽ so sánh khả năng hiện tại của các nhà thầu
trong danh sách rút gọn và kế hoạch của họ cho
dự án đang được xem xét, để chọn nhà thầu thích
hợp nhất. Arslan và cộng sự (2008) sử dụng hiệu
quả công việc, thời gian hoàn thành công việc,
năng lực nhân sự, danh tiếng công ty như là các
tiêu chí chính trong nghiên cứu để lựa chọn nhà
thầu phụ. El - Mashaleh (2009) đã đề xuất mô
hình phân tích dữ liệu với 11 tiêu chí cho việc lựa
chọn nhà thầu phụ. Marzouk và cộng sự (2013) đã
xác định 46 yếu tố có thể được sử dụng trong quá
trình lựa chọn nhà thầu phụ sau khi tiến hành khảo
sát và thực hiện phân tích thống kê để khám phá
ra các yếu tố quan trọng nhất trong quá trình lựa
chọn. 

Các nghiên cứu đo lường hiệu quả thực hiện
trong ngành xây dựng cũng nhận được sự quan
tâm đáng kể. Chan và Chan (2004) đã xác định
một bộ các tiêu chí lựa chọn chủ quan và khách
quan để đo lường sự thành công của dự án dựa
trên ý kiến chuyên gia. Theo nghiên cứu của các
tác giả, tiến độ, chi phí và chất lượng được xem
xét như là các tiêu chí chính đo lường sự thành
công của dự án. Lưu và cộng sự (2008) đã đề xuất
một khung khái niệm với 9 KPIs chính để cải
thiện hiệu quả quản lý dự án của các nhà thầu lớn.
Những phát hiện của các tác giả kết luận rằng
cách tiếp cận đo điểm chuẩn có thể giúp các nhà
thầu cải thiện hiệu quả của họ. Enshassi và cộng
sự (2009) đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến
hiệu quả thực hiện dự án xây dựng. Kết quả
nghiên cứu chỉ ra 10 nhóm yếu tố chính ảnh
hưởng đến hiệu quả thực hiện dự án bao gồm
nhóm yếu tố liên quan đến chi phí, nhóm yếu tố



liên quan đến tiến độ, nhóm yếu tố  liên quan đến
chất lượng, nhóm yếu tố  liên quan đến năng suất,
nhóm yếu tố  liên quan đến thoả mãn khách hàng,
nhóm yếu tố  liên quan đến thoả mãn cộng đồng,
nhóm yếu tố liên quan đến con người/nhận sự,
nhóm yếu tố liên quan đến an toàn và sức khoẻ,
nhóm yếu tố liên quan đến học hỏi và đổi mới, và
nhóm yếu tố liên quan đến môi trường. Yasamis -
Seproni và cộng sự (2012) sử dụng mô hình tích
hợp để đánh giá hiệu quả chất lượng thi công của
các nhà thầu mặt đường được gọi là mô hình đánh
giá CQP. Mô hình đánh giá CQP cho phép đưa
nhu cầu và kỳ vọng của chủ đầu tư vào hệ thống
đánh giá và lựa chọn nhà thầu. Nếu mô hình được
kết hợp vào quá trình đánh giá nhà thầu, nó có thể
góp phần chuyển từ đánh giá tĩnh chủ yếu kiểm
tra năng lực kỹ thuật và tài chính của nhà thầu
sang đánh giá chủ động sẽ hướng dẫn và thúc đẩy
các nhà thầu nâng cao chất lượng hoạt động và
nâng cao khả năng cạnh tranh của họ bằng cách
tạo ra các sản phẩm xây dựng chất lượng cao hơn.
Ali và cộng sự (2013) đã tiến hành tổng quan các
nghiên cứu trước đây để xác định các KPIs nhằm
đo lường hiệu quả hoạt động của các công ty xây
dựng ở cấp tổ chức, 5 KPIs quan trọng nhất được
xác định là lợi nhuận, chất lượng  dịch vụ và công
việc, sự phát triển của công ty, sự ổn định tài
chính, dòng tiền (thu và chi) của công ty. Ng và
Skitmore (2014) đã phát triển một khung đánh giá
nhà thầu phụ bằng cách sử dụng mô hình BSC và
áp dụng vào một dự án thực tế. Khung đánh giá đề
xuất của các tác giả đã minh họa cách thức mô
hình BSC có thể giúp tăng cường tính minh bạch
trong việc thẩm định nhà thầu phụ.

3. Phương pháp luận nghiên cứu
3.1. Quy trình nghiên cứu
Nghiên cứu thiết kế bảng câu hỏi khảo sát nhằm

thu thập dữ liệu đánh giá của các bên tham gia đối
với các tiêu chí đánh giá hiệu quả chất lượng thi
công của nhà thầu phụ tại TP. Hồ Chí Minh Nội
dung bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên các
nghiên cứu trước đây và tham khảo ý kiến của các
chuyên gia nhiều kinh nghiệm thông qua quá trình
khảo sát thử nghiệm trước khi phát bảng câu hỏi
đại trà. Trước khi phát bảng câu hỏi đại trà, khảo
sát thử nghiệm được tiến hành trên một nhóm 10
chuyên gia. Các chuyên gia được mời kiểm tra
bảng câu hỏi sơ bộ đã tham gia thực hiện nhiều dự
án lớn và đều có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên
trong lĩnh vực xây dựng. Thành phần các chuyên
gia gồm 3 người là chỉ huy trưởng công trình, 3
người là giám đốc dự án và 4 người là trưởng

phòng quản lý chất lượng công trình. Các chuyên
gia được yêu cầu kiểm tra sự rõ ràng, dễ hiểu của
tiêu chí. Các tiêu chí phải đảm bảo không trùng
lặp về nội dung, ý nghĩa và phù hợp với điều kiện
tại TP. Hồ Chí Minh; bên cạnh đó các chuyên gia
cũng được yêu cầu thêm vào bảng câu hỏi các tiêu
chí được nhìn nhận là cần thiết. Kết thúc quá trình
khảo sát thử nghiệm, các chuyên gia đã bổ sung
thêm 2 tiêu chí đánh giá hiệu quả chất lượng thi
công của nhà thầu phụ là “Kinh nghiệm đã thực
hiện các gói thầu tương tự hoặc các công trình dự
án đã tham gia trước đây” và “Năng lực nhân sự
có chuyên môn”.

Kết quả cuối cùng, bảng khảo sát bao gồm 11
tiêu chí đánh giá hiệu quả chất lượng thi công của
nhà thầu phụ tại TP. Hồ Chí Minh (Bảng 1). Nội
dung bảng câu hỏi khảo sát gồm 3 phần chính.
Phần mở đầu nhằm giới thiệu cho người được
khảo sát biết rõ mục đích, nguồn gốc và lý do
khảo sát. Phần I yêu cầu các đối tượng khảo sát
đưa ra quan điểm về tầm quan trọng của các tiêu
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Bảng 1. Tổng hợp các tiêu chí đánh giá hiệu quả
chất lượng thi công của nhà thầu phụ



chí đánh giá hiệu quả chất lượng thi công của nhà
thầu phụ. Các câu hỏi được trả lời với thang đo
Likert Scale 5 mức độ: 1- không quan trọng, 2- ít
quan trọng, 3- tương đối quan trọng, 4- khá quan
trọng, 5- rất quan trọng. Phần II thu thập các
thông tin của đối tượng được khảo sát như số năm
kinh nghiệm, đơn vị công tác, và vị trí công tác. 

Dựa trên bộ dữ liệu thu thập được, nghiên cứu
sẽ tiến hành xếp hạng các tiêu chí đánh giá hiệu
quả chất lượng thi công của nhà thầu phụ tại TP.
Hồ Chí Minh cuối cùng, phân tích nhân tố được
sử dụng để xác định các nhóm tiêu chí chính.

3.2. Thu thập dữ liệu    
Tổng cộng có 190 bảng khảo sát được thu về từ

các chuyên gia, các kỹ sư của các đơn vị chủ đầu
tư, ban quản lý dự án (QLDA), đơn vị tư vấn
QLDA, nhà thầu đã và đang tham gia các dự án
xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh kiểm tra
sơ bộ có 3 bảng khảo sát bị loại bỏ vì trả lời thiếu,
do đó kết quả phân tích dựa trên 187 bảng khảo
sát hợp lệ. Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng
bảng khảo sát phản hồi từ chủ đầu tư, ban
QLDA/đơn vị tư vấn QLDA chiếm tỷ lệ cao nhất
(74%), và nhà thầu (26%). Đối với vị trí công tác,
chỉ huy trưởng chiếm tỷ lệ 11%. Kỹ sư thi công,
quản lý chất lượng và quản lý dự án chiếm tỷ lệ
26%, 54%, và 9% tương ứng. Đối với số năm kinh
nghiệm, số người được khảo sát có kinh nghiệm 5
đến 10 năm, trên 10 năm lần lượt là 67% và 25%
tương ứng. Đối tượng khảo sát dưới 5 năm kinh
nghiệm chỉ chiếm 8%. Các tỷ lệ về số năm kinh
nghiệm của đối tượng khảo sát cho thấy rằng dữ
liệu thu thập là đáng tin cậy và có giá trị. 

4. Phân tích dữ liệu
4.1. Xếp hạng các tiêu chí đánh giá hiệu quả

chất lượng thi công của nhà thầu phụ 
Để thực hiện các phân tích trên dữ liệu, độ tin

cậy của thang đo sử dụng trong bảng khảo sát
được kiểm tra đầu tiên. Giá trị Cronbach”s alpha
của 11 tiêu chí được tính toán là 0.816 lớn hơn
ngưỡng chấp nhận 0.7, vì vậy, thang đo lường
được sử dụng là đáng tin cậy ở mức ý nghĩa 5%
(Hair và cộng sự, 2010). 

Bảng xếp hạng các tiêu chí đánh giá hiệu quả
chất lượng thi công của nhà thầu phụ tại TP. Hô
Chí Minh theo mức độ ảnh tầm quan trọng được
trình bày trong Bảng 2. Như được mô tả trong
Bảng 2, có 10 tiêu chí được đánh giá là “khá quan
trọng” với trị trung từ 3.5 đến 4.5, và tiêu chí còn
lại được đánh giá “tương đối quan trọng” với trị
trung bình bằng 3.42.

Xét theo mức độ tầm quan trọng, có 4 tiêu chí

có giá trị trung bình lớn hơn 4, trong đó hai tiêu
chí chất lượng thực hiện công việc của nhà thầu là
“Chất lượng thi công (phù hợp với đặc tả kỹ
thuật)”, “Phần trăm các công việc làm lại”; 2 tiêu
chí liên quan năng lực và kinh nghiệm thi công
của nhà thầu phụ là “Kinh nghiệm đã thực hiện
các gói thầu tương tự hoặc các công trình dự án đã
tham gia trước đây” và “Năng lực nhân sự có
chuyên môn”. 

Năm tiêu chí có giá trị trung bình thấp nhất đánh
giá theo mức độ tầm quan trọng bao gồm “Chi phí
cho việc khắc phục chất lượng thi công kém”, “Sự
kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng ở cấp dự
án”, “Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng trong
các dự án”, “Chính sách bảo đảm chất lượng thi
công”, và “Mức độ nghiêm trọng của lỗi sai trong
giai đoạn thi công”.

“Kinh nghiệm đã thực hiện các gói thầu tương
tự hoặc các công trình dự án đã tham gia trước
đây” là tiêu chí quan trọng nhất, xếp hạng đầu tiên
trong việc đánh giá nhà thầu phụ. Dựa vào các
công trình mà nhà thầu phụ đã thi công trước đây
có thể đánh giá một cách tổng quan chính xác về
hiệu quả chất lượng thi công của nhà thầu phụ, từ
đó nhà thầu chính/chủ đầu tư có thể chọn ra nhà
thầu phụ phù hợp với dự án. Đó là một tiêu chí
tiên quyết trong bước đầu lựa chọn và đánh giá
năng lực nhà thầu có đáp ứng được với dự án. 

“Phần trăm các công việc làm lại” và “Năng lực
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Bảng 2. Xếp hạng các tiêu chí đánh giá hiệu quả
chất lượng thi công của nhà thầu phụ tại TP. Hồ

Chí Minh



nhân sự có chuyên môn” lần lượt là các tiêu chí
xếp hạng 2 và 3. Phần trăm các công việc làm lại
là tiêu chí để nhà thầu chính/chủ đầu tư có thể
đánh giá được chất lượng hoàn thành hạng mục
được giao của nhà thầu phụ, từ đó chọn nhà thầu
phụ đáp ứng đủ điều kiện tham gia dự án và lọc
các nhà thầu phụ thi công kém chất lượng. Năng
lực nhân sự có chuyên môn là một tiêu chí thể
hiện được nội tại của nhà thầu phụ, từ đó đánh giá
tổng quan về chất lượng và năng lực của nhà thầu
phụ có đáp ứng được với quy mô công trình dự
án.

“Chất lượng thi công (phù hợp với đặc tả kỹ
thuật)” và “Kỹ năng tay nghề của công nhân” lần
lượt là các tiêu chí xếp hạng 4 và 5 phản ánh chính
xác về khả năng làm việc của nhà thầu qua các dự
án trước đây. Chất lượng thi công (phù hợp với
đặc tả kỹ thuật) là tiêu chí đánh giá các công đoạn
thực hiện hạng mục của nhà thầu phụ có đúng với
trình tự kỹ thuật. Kỹ năng tay nghề của công nhân
là tiêu chí đánh giá được việc nhà thầu phụ có đội
ngũ công nhân đào tạo bài bản, chuyên nghiệp
hay thuê các lực lượng lao động giá rẻ, thường là
lao động nông nhàn không có trình độ tay nghề để
thi công công trình. Từ đó đánh giá được năng lực
nhà thầu phụ và chọn lọc ra các nhà thầu phụ tốt
đáp ứng được tiêu chí chất lượng thi công của dự
án.

“Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng trong
các dự án”, “Sự kiểm tra hệ thống quản lý chất
lượng ở cấp dự án”, “Chi phí cho việc khắc phục
chất lượng thi công kém” là những tiêu chí có ít
tầm quan trọng theo sự đánh giá của các đối tượng
khảo sát. Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng
trong các dự án và sự kiểm tra hệ thống quản lý
chất lượng ở cấp dự án là những tiêu chí đa số các
nhà thầu phụ dựa vào một tiêu chuẩn quy trình
chung để ứng dụng giám sát kiểm tra không có sự
khác biệt giữa các nhà thầu. Do đó, có thể dễ dàng
hiểu được nhận định của các đối tượng khảo sát
khi đánh giá tiêu chí này ít tầm quan trọng đến
hiệu quả chất lượng thi công. Chi phí cho việc
khắc phục chất lượng thi công kém là tiêu chí
được đánh giá ít tầm quan trọng nhất vì chi phí
phát sinh khi thi công kém chất lượng này nhà
thầu phụ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc
phục và thường không ảnh hưởng nhiều đến tiến
độ dự án nếu từ đầu nhà thầu chính/chủ đầu tư đã
chọn nhà thầu có năng lực và tài chính tốt.

4.2. Phân tích nhân tố khám phá
Phân tích nhân tố được sử dụng để xác định ra

các nhóm tiêu chí chính (các nhóm nhân tố được

trích xuất) của 11 tiêu chí đánh giá hiệu quả chất
lượng thi công của nhà thầu phụ. Ma trận tương
quan giữa các tiêu chí và sự phù hợp của phân tích
nhân tố trên dữ liệu được kiểm tra đầu tiên trong
quá trình phân tích. Kết quả ma trận tương quan
cho thấy mỗi tiêu chí có rất nhiều mối tương quan
với hệ số trên 0.3 so với các tiêu chí khác, điều đó
có nghĩa các tiêu chí tương quan khá tốt với nhau
và không cần phải loại bỏ bất kỳ tiêu chí nào ra
khỏi phân tích. Sự thích hợp của dữ liệu khảo sát
được kiểm tra bằng đại lượng Kaiser-MeyerOlkin
(KMO) và Bartlett. Kết quả thống kê KMO là
0.757, mô hình tương quan giữa các tiêu chí là
chặt chẽ. Kết quả của Barlett là 972.687 và giá trị
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Bảng 3. Kết quả phân tích nhân tố



p-value tương ứng 0.000, điều này cho thấy ma
trận tương quan của các tiêu chí không phải là ma
trận đơn vị. Những kết quả trên xác nhận tập dữ
liệu là phù hợp để phân tích nhân tố. Độ tin cậy
của mô hình nhân tố cũng được kiểm tra với các
hệ số communalities của các tiêu chí. Theo kiến
nghị của Hair và cộng sự (2010), communality
của mỗi tiêu chí nên bằng hoặc lớn hơn 0.5 để có
đủ giá trị giải thích. Trong phép kiểm tra này,
communalities của tất cả tiêu chí được kiểm tra
lớn hơn 0.507 cho thấy mô hình nhân tố là đáng
tin cậy trong nghiên cứu.

Sau bước kiểm tra sơ bộ, 11 tiêu chí được nhận
dạng với phương pháp trích dẫn phân tích thành tố
chính và phép xoay varimax. Tổng cộng 3 nhân tố
được trích xuất với giá trị riêng eigenvalues lớn
hơn 1, số nhân tố này được giữ lại theo tiêu chí
của Kaiser (Field, 2009). Ba nhân tố giải thích
70.699% tổng phương sai trong dữ liệu. Các kết
quả của phân tích nhân tố được mô tả trong Bảng
3. Tất cả hệ số tải factor loading của các tiêu chí
đều lớn hơn 0.5, giá trị được xem là đủ đóng góp
cho việc giải thích nhân tố (Hair và cộng sự,
2010).

Dựa trên các mối quan hệ tồn tại giữa các tiêu
chí trong các nhóm tiêu chí chính, 3 nhóm tiêu chí
được đặt tên như sau: Nhóm tiêu chí 1 liên quan
đến hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà thầu
phụ; Nhóm tiêu chí 2 liên quan đến chất lượng
thực hiện công việc của nhà thầu phụ, Nhóm tiêu
chí 3 liên quan đến năng lực và kinh nghiệm thi
công của nhà thầu phụ

5. Kết luận
Bằng cách tiến hành tổng quan các nghiên cứu

trước đây và lấy ý kiến chuyên gia, nghiên cứu
này đã xác định được 11 tiêu chí đánh giá hiệu
quả chất lượng thi công của nhà thầu phụ tại TP.
Hồ Chí Minh Trong đó có 5 tiêu chí được đánh giá
quan trọng nhất: (1) Kinh nghiệm đã thực hiện các
gói thầu tương tự hoặc các công trình dự án đã
tham gia trước đây, (2) Phần trăm các công việc
làm lại, (3) Năng lực nhân sự có chuyên môn, (4)
Chất lượng thi công (phù hợp với đặc tả kỹ thuật),
(5) Kỹ năng tay nghề của công nhân. Dựa trên kỹ
thuật phân tích nhân tố, 11 tiêu chí được nhóm
thành 3 nhóm chính: (1) Nhóm tiêu chí liên quan
đến hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà thầu
phụ; (2) Nhóm tiêu chí liên quan đến chất
lượng thực hiện công việc của nhà thầu phụ;
(3) Nhóm tiêu chí liên quan đến năng lực và
kinh nghiệm thi công của nhà thầu phụ.

Nghiên cứu này hy vọng giúp các nhà thầu

chính/chủ đầu tư có cái nhìn cụ thể về các tiêu chí
đánh giá hiệu quả chất lượng thi công của nhà
thầu phụ, qua đó có thể xây dựng một khung đánh
giá dựa trên các tiêu chí và chọn nhà thầu phụ phù
hợp để tham gia dự án.q
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GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG TRêN MÁI VÀ
TÍNH HIỆU QUẢ 

Khi mức sống ngày càng được nâng cao, người
dân quan tâm hơn về chất lượng sống, họ cần
nhiều không gian để thư giãn, nghỉ ngơi cho ngôi
nhà của họ như có thêm sân vườn hoặc ứng dụng
kỹ thuật trên mái. Ngoài hình thức, tiện nghi có
thể thấy trước, tính hiệu quả thực sự mà các giải
pháp đó mang lại cũng cần phải sớm từ ban đầu.
Các nghiên cứu về mái bằng trong công trình và
độ tin cậy của các giải pháp bảo trì mái bằng đã
có từ trước nay [1], đánh giá kinh tế trong xây
dựng bảo trì mái bằng cũng được nghiên cứu
nhiều [2,3,4], tuy nhiên, người ta vẫn lúng túng
trước câu hỏi: giải pháp mái nhà nào là phù hợp
hơn, kinh tế hơn? Bài viết này sẽ cung cấp câu trả
lời để gia chủ có thể đưa ra lựa chọn và quyết định
tối ưu cho giải pháp mái trên ngôi nhà của họ.

Mái Bê tông cốt thép (BTCT) là bước hoàn
thiện cơ bản của công trình nhà ở thông dụng, sau
đó người thiết kế mới tính đến các giải pháp nhiệt
tiếp theo như trồng cỏ hoặc lắp tấm Pin năng
lượng mặt trời (NLMT). Phương pháp đánh giá
lấy mái BTCT làm cơ sở đối chiếu so sánh 2 loại
mái xanh và mái lắp đặt Pin NLMT như sơ đồ
Hinh 1. Mô hình đề xuất cuối cùng là mô hình
tham khảo ứng dụng sự phối hợp 2 giải pháp trên.

Nhà phố được mô phỏng là căn 3 tầng tiêu biểu
(Hình 2), có sử dụng kết cấu mái bằng BTCT, dựa
trên mức độ phổ biến tại TP. Đà Nẵng, có diện
tích dao động từ 5x20(m) đến 5x30(m), loại hình
này chiếm phần lớn công trình nhà ở tại đây. Mô
hình thứ 2 được nghiên cứu là KTX Đại học
(Hình 2) là kiểu công trình mái bằng dễ thiết lập

giải pháp kỹ thuật mái.
Dữ liệu thời tiết sử dụng theo vùng sẽ được cài

đặt cũng như các thông số tiện nghi tùy vào nhu
cầu mà người thiết kế mong muốn. Trong đó 32
Pin mặt trời: 2.5(m) x 1(m) trong diện tích 80m2

(chiếm 80% S mái) mô phỏng cho nhà phố và 366
Pin mặt trời cho nhà KTX với diện tích 915 m2.
Cần phân chia vùng không gian có sử dụng máy
lạnh và vùng không sử dụng máy lạnh (Hình 3),
lưu ý các máy lạnh chỉ bố trí ở các phòng ngủ.
Nhiệt trở U-value của các lớp cấu tạo vật liệu mái,
hệ số trao đổi nhiệt, bề dày lớp vật liệu, hệ số dẫn
nhiệt, nhiệt trở không khí,… là các đại lượng
tham chiếu theo QCVN 09-2013-BXD để tiến

GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO NHÀ CỦA BẠN
MÁI XANH HAY TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI?

Optimized Solution for Your Home – Green Roof or Solar Panel?

Hình 1. Sơ đồ nghiên cứu

Hình 2. Công trình nhà phố (trái) Công trình KTX Đại học
FPT (phải)
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hành mô phỏng [5].
Dựa trên tính toán hằng năm, giá trị kinh tế được

thu thập bao gồm chi phí lắp đặt đối với mái
NLMT và chi phí thi công đối với mái xanh. Sau
năm đầu, chi phí bảo dưỡng sẽ được áp dụng cho
mái xanh, mức suy giảm công suất tạo ra điện
cũng được áp dụng cho mái Pin NLMT. 32 tấm
Pin NLMT trung bình 1 năm cơ bản tạo ra 24261
kWh, giá thành tiền điện nhà nước thu mua 2086
VNĐ/kWh [6]). Chi phí lắp đặt 32 tấm Pin mặt
trời EA Solar 2.5(m) x 1(m) công suất 15 Kwh là
215 triệu VNĐ (theo giá thị trường hiện nay [7]).
Chi phí lắp đặt thi công mái xanh 100m2: 252 triệu
VND (EPA- Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ ước
tính theo 1m2 [8]). Chi phí bảo dưỡng mái xanh
theo quý: 1.75 triệu VNĐ [8]. Giá trị kinh tế
(GTKT) được thống kê với thời gian 10 năm, 20
năm và 40 năm, là các mốc vòng đời của các giải
pháp mái, được tính như sau:

GTKT = [Lợi nhuận sinh ra (VNĐ)] - [Năng
lượng tiêu thụ (kWh) x giá điện (VNĐ) + Phí lắp
đặt (VNĐ) + Phí bảo trì (VNĐ)].

ĐÁNH GIÁ SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 
Về năng lượng 
Hình 4 cho thấy điện năng tiêu thụ cao hơn vào

mùa hè, trong đó mái BTCT và mái Pin sử dụng

nhiều năng lượng để làm mát nhất, mái xanh thấp
hơn 2 loại trên đến 24.7%, cho thấy nó  tiết kiệm
năng lượng và bảo vệ môi trường. Các kết quả
tương tự cũng thể hiện ở công trình KTX. 

Về tiện nghi nhiệt
Hình 5 thể hiện số giờ tiện nghi nhiệt trong năm

của 3 loại mái theo % mà ở đó không cần tiêu hao
năng lượng làm mát. Kết quả cho thấy mái xanh
đáp ứng tiện nghi nhiệt nhiều nhất, cao hơn 3.4%
so với mái BTCT đối với nhà phố và hơn 7.5%
với KTX. Có thể thấy được, khi công trình không
sử dụng năng lượng làm mát và chỉ tính đến điều
kiện khí hậu tự nhiên thì mái xanh tạo ra thời gian
tiện nghi nhiệt nhiều nhất và mái BTCT tạo ra thời
gian tiện nghi nhiệt thấp nhất.     

Về kinh tế
Lợi nhuận trong 1 năm là số tiền lời mà 3 kiểu

mái tạo ra sau khi trừ đi hết các khoảng chi phí lắp
đặt, bảo trì bảo dưỡng và tiêu thụ năng lượng để
làm mát (Hình 6). Mái xanh có tiêu phí năm đầu
cao nhất (271 triệu VNĐ đối với nhà phố, 3008
triệu VNĐ với KTX) và mái BTCT thấp nhất (từ
16 đến 80 triệu VNĐ). Lấy chi phí xây dựng mái
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Hình 3. Thiết lập mô hình mô phỏng nhà ở (trái) 
và KTX (phải)

Hình 4. Năng lượng tiêu thụ làm mát công trình của 3 kiểu
mái, nhà phố (trái) KTX (phải)



BTCT làm mốc vì cả 3 đều lắp đặt sàn BTCT, 2
kiểu mái PNLMT có chi phí ban đầu lần lượt từ
215 đến 1800 triệu VNĐ. Năm đầu các loại mái
đều không thu lợi nhuận. Sau 10 năm, mái Pin

NLMT sau khi trừ các chi phí tiêu thụ, lắp đặt,
bảo trì bảo dưỡng đã sinh ra lợi nhuận từ 158 đến
3586 triệu VNĐ, tiếp tục tăng sau 20 năm là 307
đến 7173 triệu VNĐ và 40 năm từ 614 đến 14345
triệuVNĐ. Các loại mái khác vẫn tiếp tục tốn
nhiều chi phí và không sinh ra tiền lời, trong đó
mái xanh chi phí nhiều hơn mái BTCT 30 triệu
VNĐ và vẫn tăng dần hằng năm. 

KẾT LUẬN VÀ Đề XUẤT
Đối với công trình nhà ở: Mái xanh có tỉ lệ làm

mát tốt so với mái Pin NLMT nên: sử dụng 10.1-
21.4% diện tích mái dành cho mái xanh kết hợp
phần diện tích còn lại dành cho mái Pin NLMT để
mang lại hiệu quả cao về tiện nghi nhiệt và kinh
tế đồng thời giúp tăng khả năng làm mát tự nhiên
của công trình - bảo vệ môi trường. Một trong
những mô hình đề xuất có thể tham khảo ở Hình
6. Chỉ cần căn cứ vào tỉ lệ thành phần đề xuất, các
giải pháp bài trí có thể tùy theo ý đồ thiết kế, với
khuyến nghị mái xanh nên thiết đặt tại vị trí bên

trên phòng ngủ.
Nếu nhà đầu tư ưu tiên giải pháp kinh tế và quan

tâm lợi nhuận cuối cùng thì có thể quyết định lắp
đặt mái Pin NLMT, nhưng chấp nhận chi phí xây
dựng ban đầu cao, do đó phải có nguồn vốn lớn.
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Hình 5. Số giờ tiện nghi nhiệt trong năm, nhà phố (trái)
KTX (phải)

Hình 6. Lợi nhuận trong 1, 10, 20, 40 năm của 3 kiểu mái,
nhà phố (trái) và KTX (phải)

Hình 6. Mô hình tối ưu tiện nghi nhiệt và kinh tế cho nhà
phố (trái) và KTX (phải)
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ITALYCác kiến trúc sư giới thiệu khu nhà có
hình dáng giống con bướm, có thể tự sản xuất năng
lượng tái tạo và không sử dụng cầu thang.

MASK Architects xây dựng nhà module bằng
thép in 3D đầu tiên trên thế giới tại đô thị Orani ở
vùng Sardinia. Kiến trúc sư Öznur Pınar Çer và
Danilo Petta lấy cảm hứng thiết kế ngôi nhà từ tác
phẩm của nghệ sĩ Costantino Nivola, đặc biệt là

bức tượng điêu khắc có tên La Madre của ông. Kết
quả là ngôi nhà có hình dáng giống con bướm.

“Khu vực chúng tôi phát triển là một sườn núi
dốc, cung cấp nhiều độ cao khác nhau cho nhà
module. Bao quanh bởi cảnh vật tự nhiên, chúng
tôi muốn phát triển công trình tự cung tự cấp hài
hòa với thiên nhiên”, các kỹ sư làm việc trong dự
án chia sẻ.

Những ngôi nhà được thiết kế để gió lùa qua bởi
đây là khu vực lộng gió ở Italy. Ngôi nhà có thể
cung cấp nguồn năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu
sử dụng tại chỗ và đóng góp vào mạng lưới điện. Ở
trung tâm mỗi ngôi nhà có một tháp năng lượng
chuyên thu thập năng lượng từ gió và Mặt Trời.
Tháp này phủ đầy pin mặt trời, có thể xoay 380 độ
để vận hành turbine gió. Các module cũng có nhiều
lỗ hổng để dẫn gió tới thẳng turbine gió. Ngoài ra,
ngôi nhà còn trang bị camera thông minh và thiết
bị báo cháy giúp tăng cường bảo vệ trước thiên tai.

Một đặc điểm thú vị của thiết kế là kiến trúc sư
không bố trí cầu thang trong những ngôi nhà. Thay
vào đó, họ khuyến khích cư dân sử dụng độ dốc tự
nhiên của địa hình và môi trường. Dự án có tên gọi
“Madre Natura”, có nghĩa là “Mẹ thiên nhiên’
trong tiếng Anh.q

A K (Theo Interesting Engineering)

Trong khi chủ đầu tư quan tâm đến tiện nghi nhiệt
nhiều hơn thì có thể tính đến việc xây dựng một
hệ mái trồng cây xanh. Tóm lại, mô hình tối ưu là
mô hình sử dụng phối hợp giữa mái xanh và mái
Pin NLMT theo tỉ lệ đề xuất đã nghiên cứu để
đảm bảo tiện nghi nghiệt và cân đối bài toán kinh
tế cho người thiết kế. 
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1. Giới thiệu
Theo nhịp phát triển kinh tế - xã hội của đất

nước, việc xây dựng các tuyến đường giao thông,
xây dựng và mở rộng các sân bay đang là điều cấp
thiết. Để tạo ra được các kết cấu mặt đường “bền
- đẹp” thì cần có những nghiên cứu chuyên sâu về

kết cấu mặt đường.
Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để phân

tích ứng xử của kết cấu tấm khi chịu nhiều loại tải
trọng khác nhau di chuyển, cụ thể như tải trọng
tập trung, tải trọng phân bố, tải trọng điều hòa, tải
trọng hãm,… Tuy nhiên, một số kết cấu mặt

PhÂn TíCh ỨnG Xử ĐỘnG CủA Tấm mInDLIn ChịU TÁC DỤnG
CủA hỆ KhỐI LƯợnG – LÒ XO – CẢn DI ChUYỂn Sử DỤnG

PhƯƠnG PhÁP PhẦn Tử ChUYỂn ĐỘnG 
Dynamic analysis of mindlin plate subjected to a moving mass - spring - damping system using the moving element method.

TS. TRẦN MINH THI - Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại Học Bách Khoa -

Đại học Quốc gia TP.HCM

Email: tmthi@hcmut.edu.vn / Điện thoại: 0938414090

KS. TRƯƠNG TRỌNG CẦN - Học viên cao học ngành Kỹ thuật Xây dựng,

Trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM

TÓM TẮT: Bài báo nghiên cứu về ứng xử động của tấm Mindlin trên nền
Pasternak chịu tác dụng của hệ khối lượng - lò xo - cản di chuyển. Kết cấu tấm được
phân tích theo mô hình Reissner - Mindlin dựa trên phương pháp phần tử chuyển
động (Moving Element Method - MEM), tấm được mô hình hóa thành các phần tử
đẳng tham số tứ giác 9 nút. Một chương trình tính toán trên Matlab về ứng xử động
lực học của tấm Mindlin chịu tác dụng của hệ khối lượng - lò xo - cản di chuyển được
đề xuất. Chương trình này có độ tin cậy cao khi kết quả được kiểm chứng bằng việc
so sánh với các kết quả được công bố trước đây. Sau đó, ứng xử động của tấm
Mindlin được khảo sát với các giá trị khác nhau của các thông số độ cứng lò xo và
hệ số cản của hệ tải trọng. Kết quả cho thấy mức độ ảnh hưởng đáng kể của các thông
số độ cứng của lò xo và hệ số cản của hệ tải trọng đến ứng xử động của tấm. Bên
cạnh đó, nghiên cứu này cũng khảo sát các thông số cơ bản của bài toán ảnh hưởng
đến ứng xử của tấm Mindlin như vận tốc di chuyển, chiều dày tấm, thông số nền và
độ gồ ghề của bề mặt tấm.

Từ khóa: Mindlin, MEM, khối lượng - lò xo - cản, Tải trọng di chuyển.

aBSTRaCT; The paper investigates dynamic response of Mindlin plate subjected
to a moving mass - spring - damping system. Reissner - Mindlin plate theory is
employed to study the plate structure based on the Moving Element Method (MEM).
The plate is modeled by Izoparametric quadrilateral nice-node element. A Matlab
propram of modeling response of Mindlin plate subjected to a moving mass - spring
- damping system is proposed. The program is highly accepted as the results were
verified by comparing to previous results. Then, dynamic response of Mindlin plate
was investigated with different values of the parameters of spring stiffness and damp-
ing coefficient of the load system. Results also show that significant influences of
spring stiffness and damping coefficient of the load system on plate structure. In
addition, influences of moving speed, plate thickness, foundation parameters and
roughness of the plate surface on Mindlin plate response were investigated.

Keywords: Mindlin, MEM, a moving mass - spring - damping, Moving load.
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đường vẫn bị hư hỏng, nứt nẻ sau khi thi công,
vậy thì nguyên nhân là do đâu? Là do điều kiện thi
công không tốt hay do chúng ta đã lựa chọn mô
hình nghiên cứu chưa thực sự sát với thực tế?

Phân tích ứng xử của của kết cấu dầm hoặc tấm
chịu tải trọng di động đã được nghiên cứu rất
nhiều trên thế giới. Kim và Reosset (1998) [1] đã
khảo sát ứng xử của tấm trên nền đàn hồi dưới tác
dụng của tải trọng là hằng số và tải trọng điều hòa
di chuyển. Huang và Thambiratnam (2001-2002)
[9-11] đã khảo sát ứng xử tĩnh và động của tấm
trên nền đàn hồi chịu tải trọng tĩnh, tải trọng
chuyển động đều và chuyển động có gia tốc. Kim
(2004) [2] đã phân tích ứng xử của tấm trên nền
đàn hồi và nền hai thông số dưới tác dụng đồng
thời của tải trọng nén và tải trọng di động. Sun
(2005) [3] đã xây dựng lời giải giải tích cho bào
toán tấm mỏng Kirchhoff trên nền đàn nhớt dưới
tác dụng của tải trọng tập trung điều hòa và tải
trọng dạng đường điều hòa di chuyển. Các công
trình nghiên cứu kể trên đang áp dụng phương
pháp giải tích để giải phương trình vi phân chuyển
động của tấm. Phương pháp này có thể cho
nghiệm chính xác nhưng trong các bài toán phức
tạp, hệ có nhiều bậc tự do hay chuyển động có gia
tốc thì để tìm được lời giải cho bài toán là rất khó
khăn. Nên phương pháp giải tích bị hạn chế sử
dụng trong nghiên cứu phân tích động học của các
kết cấu phức tạp trong thực tế. Với sự phát triển
vượt bậc của công nghệ máy tính, nhiều nhà
nghiên cứu đã sử dụng phương pháp số để giải
quyết bài toán động lực học kết cấu, cụ thể là
phương pháp phần tử hữu hạn (Finite element
method - FEM). Yoshida và Weaver (1971) [4] đã
khảo sát ứng xử của tấm có biên tựa đơn dưới tác
dụng của tải trọng di chuyển và khôi lượng di
chuyển bằng phương pháp phần tử hữu hạn
(Finite Element Method - FEM). Wu và cộng sự
(1987) [5] đã nghiên cứu phân tích ứng xử động
của tấm phẳng chịu tác dụng của nhiều loại tải
trọng khác nhau sử dụng FEM. Trong các nghiên
cứu này, ứng xử của tấm dưới ảnh hưởng của gia
tốc, vận tốc ban đầu của tải trọng được khảo sát.

Trong phương pháp phần tử hữu hạn (Finite
Element Method - FEM), tất cả các ma trận kết
cấu được thực hiện trên một hệ tọa độ cố định, khi
tải trọng di chuyển từ phần tử này sang phần tử
khác thì phải cập nhật lại các ma trận kết cấu và
tải trọng có thể vượt khỏi biên bài toán. Điều này
là một nhược điểm rất lớn của FEM. Để khắc
phục các nhược điển trên của FEM thì phương
pháp phần tử chuyển động (Moving Element

Method - MEM) được đề xuất và ứng dụng rộng
rãi. Xu và cộng sự (2009) [6] đã phát triển phương
pháp MEM từ bài toán dầm cho bài toán tấm để
phân tích ứng xử của tấm mỏng đặt trên nền đàn
nhớt dưới tác dụng của tải trọng di chuyển. Trong
các công trình nghiên cứu này, phương trình
chuyển động của tấm dựa trên lý thuyết tấm mỏng
Kirchhoff bỏ qua ảnh hưởng của biến dạng cắt và
nền Winkler được sử dụng để mô hình nền đàn
nhớt. Tran và cộng sự (2014-2017) [7-11] đã phát
triển phương pháp MEM để phân tích ứng xử của
tàu cao tốc trong nhiều trường hợp khác nhau. Dai
và cộng sự (2018) [12-14] đã phân tích ứng xử
của tàu cao tốc với nhiều mô hình nền khác nhau.

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, việc ứng
dụng phương pháp MEM vào phân tích ứng xử
của tấm ngày càng nhiều và đạt được nhiều kết
quả đáng tin cậy. Cao và công sự (2015) [15] đã
phân tích ứng xử của tấm dày Mindlin trên nền
Pastenak chịu tác dụng của tải trọng di chuyển.
Cao và công sự (2016) [16] đã phân tích ứng xử
động tấm Mindlin trên nền đàn nhớt chịu tải trọng
điều hòa di động sử dụng phương pháp phần tử
chuyển động. Cao và công sự (2016) [17] đã xây
dựng phương pháp tấm chiều lớp chuyển động
cho bài toán phân tích ứng xử của tấm trên nền
nhiều lớp chịu tải trọng di chuyển. Cao và cộng sự
(2017) [18] đã phát triển phương pháp MEM từ
mô hình 1D tàu cao tốc cho mô hình 3D tàu cao
tốc. Lương và cộng sự (2018) [19] đã phân tích
ứng xử tĩnh và động của tấm Mindlin trên nền đàn
nhớt sử dụng phương pháp MEM. Cao và cộng sự
(2018) [20] đã sử dụng phương pháp MEM để
phân tích động học tấm composite trên nền
Pasternak chịu tải trọng di chuyển. Và gần đây
nhất, Lương và cộng sự (2020) [21] đã phân tích
ứng xử động của tấm biến đổi chức năng FGM
trên nền Pasternak chịu tải trọng điều hòa di
chuyển.

2. Cơ sở lý thuyết
Mô hình của bài toán được phân tích bao gồm

kết cấu tấm Mindlin được mô phỏng dựa theo lý
thuyết tấm Reissner - Mindlin, nền đàn nhớt
Pasternak và tác dụng của hệ khối lượng - lò xo -
cản di chuyển.

Lý Thuyết tấm Mindlin
Tấm là một kết cấu phẳng trong đó chiều dày h

của tấm có kích thước rất nhỏ so với kích thước
hai cạnh còn lại. Tuy theo tỉ số giữa bề dày tấm và
kích thước cạnh ngắn B của tấm mà có thể chia
tấm thành hai loại sau (Chu [22]):

Tấm dày: trạng thái ứng suất ba trục được triển
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khai và được định nghĩa với bộ phương trình vi
phân đầy đủ của lý thuyết đàn hồi ba chiều. Tấm
dày có tỉ lệ h/B > 1/5;

Tấm mỏng: có ứng suất màng rất nhỏ so với ứng
suất gây ra bởi sự uốn do tải vuông góc với tấm
gây ra khi tấm có độ võng nhỏ. Tấm mỏng có tỉ lệ
1/5  h/B  1/80 và độ võng wmax  h/4.

Tuy nhiên, tấm mỏng có độ võng lớn (wmax >
h/4) thì ứng suất do uốn bị ảnh hưởng rất nhiều
bởi ứng suất màng. Khi đó, phải tính toán với lý
thuyết tấm có biến dạng lớn.

Lý thuyết tấm mỏng Kirchhoff (hay còn gọi là
lý thuyết tấm cổ điển) là lý thuyết tấm đơn giản
nhất, lý thuyết này không để đến biến dạng trượt
do ứng suất cắt trong tấm gây ra nên sẽ cho kết
quả chuyển vị và tần số dao động không chính xác
đối với tấm có tỉ lệ  h/B  1/20. Đối với các tấm
này thì sử dụng lý thuyết tấm Mindlin (lý thuyết
biến dạng cắt bậc nhất) sẽ cho kết quả chính xác
hơn vì có kể thêm biến dạn trượt do ứng suất cắt
trong tấm. Lý thuyết tấm Mindlin được dựa theo
các gải thuyết như sau:

Các đoạn thẳng vuông góc với mặt trung gian
của tấm trước biến dạng sẽ vẫn thẳng nhưng
không nhất thiết là vẫn vuông góc với mặt trung
hòa khi biến dạng;

Độ võng của tấm là nhỏ, mặt trung gian không
bị kéo và nén và là mặt trung hòa của tấm khi biến
dạng;

Bỏ qua ứng suất pháp vuông góc với mặt phẳng
của tấm z.

Trong lý thuyết tấm Mindlin thì các đoạn thẳng
vuông góc với mặt trung gian của tấm vẫn thẳng
trong quá trình biến dạng nhưng không còn vuông
góc với mặt trung gian nữa và các góc vuông này
bị thay đổi một lượng đúng bằng biến dạng trượt
tủng bình gây ra bởi lực cắt. Góc xoay tổng cộng
của mặt cắt gồm hai phần, phần thứ nhất do độ
võng của tấm khi pháp tuyến vẫn còn vuông góc
với mặt trung bình gây ra và phần thứ hai là do
biến dạng trượt trung bình gây ra.

Mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng của
tấm

Trường biến dạng của một điểm bất kì trong tấm
theo lý thuyết tấm Mindlin được xác định như sau:

(1)

(2)

trong đó: m- là trýờng biến dạng màng của tấm;
 - là độ cong của tấm.

Mối quan hệ giữa các thành phần ứng suất và
biến dạng trong tấm tuân theo định luật Hooke
được trình bày:

(3)

(4)

trong đó: E - module đàn hồi của vật liệu; v- hệ
số poisson; hằng số vật liệu được xác định theo
công thức:

(5)

Mô hình nền Pasternak
Mô hình Pasternak (được gọi là mô hình nền hai

thông số) đã khắc phục hạn chế của nền Winkler
bằng cách đề xuất thêm lớp kháng cắt liên kết
đỉnh của các lò xo., được cho bởi như Hình 2.

Phản lực của nền Pasternak lên kết cấu tấm
được thể hiện dưới dạng toán học như đã được
trình bày trong các nghiên cứu được công bố
trước đây:

p = kwfw - ksf
2w + cf ẇ (6)

trong đó: kwf - thông số nền thứ nhất (độ cứng
theo phương đứng nền Winkler); ksf - thông số nền

Hình 2. Tấm Mindlin trên nền đàn nhớt Pasternak.
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thứ hai (độ cứng lớp kháng cắt của nền
Pasternak); cf - hệ số cản của nền; w - chuyển vị
theo phương đứng của tấm; ẇ - vận tốc của
chuyển vị theo phương đứng của tấm. 2 - đạo
hàm cấp 2 theo phương x và phương y được xác
định theo công thức:

2 = [2/x2 2/y2]T (7)
Tấm Mindlin trên nền đàn nhớt Pasternak
Phương trình chuyển động của tấm được thiết

lập dựa trên nguyên lý công ảo. Công nội ảo của
tấm được cho bởi công thức:

(8)

trong đó: 
Dm- ma trận vật liệu liên quan đến biến dạng

màng:

(9)

Dmb- ma trận vật liệu kết hợp biến dạng màng và
biến dạng uốn:

(10)

Db- ma trận vật liệu biến dạng uốn:

(11)

Ds- ma trận vật liệu biến dạng cắt:

(12)

2 = 5/6 - hệ số điều chỉnh cắt.
Tổng công ngoại ảo của tấm trên nền Pasternak

gồm:

(13)

trong đó:WE
P -công ngoại ảo do tải trọng ngoài:

(14)

b - véc tơ tải trọng tác dụng lên tấm được xác
định:

b = [0  0  P(x- S)(y - 0)  0  0]T (15)
P – lực tập trung di chuyển dọc theo trục x qua

trong tâm tấm; S - quãng đường di chuyển của tải
trọng tại thời điểm t; 0 - hàm Dirac - Delta;

WE
m- công ngoại ảo do lực quán tính:

(16)

- véc tơ trường chuyển vị;
- véc tơ gia tốc của trường chuyển vị;
- ma trận khối lượng được xác định theo công

thức:

(17)

p - khối lượng riêng trên đơn vị thể tích của vật
liệu.

- công ngoại ảo do lực đàn hồi của nền:

(18)

- công ngoại ảo do lực kháng cắt của nền:

(19)

- công ngoại ảo do lực cản của nền:

(20)

Cân bằng công nội ảo và công ngoại ảo của tấm,
phương trình chuyển động của tấm được thiết lập:

(21)

Phần tử đẳng tham số
Theo phương pháp phần tử hữu hạn (FEM), khi

miền khảo sát là đường cong hoặc có biên là
đường cong hay mặt cong, nếu ta sử dụng phần tử
một chiều thẳng hay các phần tử hai chiều dạng
tam giác hoặc tứ giác sẽ không đủ để đảm bảo độ
chính xác của kết quả bài toán. Nhiều nhà khoa
học đã khắc phục bằng cách xây dựng và phát
triển các phần tử có dạng hình học bất kì hơn với
các biên là đường cong hay mặt cong, Các phần
tử này được gọi là phần tử có biên cong hay phần
tử đẳng tham số (Izoparametric element). 

Khái niệm phần tử đẳng tham số dựa trên cơ sở
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phép biến đổi một phần tử được gọi là phần tử
chuẩn (master element) trong hệ tọa độ tự nhiên
Ors thành phần tử thực tương ứng có dạng tùy ý
trong tọa độ vuông góc Oxy. Trong luận văn này,
phần tử tấm tứ giác 9 nút (Quadrilateral nice-node
element - Q9 ) thuộc loại đẳng tham số được sử
dụng để mô hình hóa các bài toán tấm.

Vì Q9 là phần tử đẳng tham số nên tọa độ của
điểm bất kì trong phần tử được xác định bởi nội
suy tuyến tính:

(22)

trong đó: (xi,yi) là tọa độ của nút thứ i(i=19)
trong hệ tọa độ tổng thể Oxy. Các hàm nội suy
Lagrange Ni(i=19) của phần tử Q9 và ma trận
Jacobi J cho phép biến đổi tọa độ lần lượt được
xác định như sau:

(23)

(24)

Ðịnh thức ma trận Jacobi trong công thức tích
phân được chuyển đổi:

(25)

Công thức (27) được tính bằng phương pháp cầu
phương Gauss trong mặt phẳng và có dạng như

sau:

(26)

trong đó: (i,j) - tọa độ điểm Gauss nằm trong
phần tử; wi,wj - các trọng số tương ứng; n – số
điểm Gauss sử dụng trong phép cầu phương.

Tấm Mindlin trên nền Pasternak chịu tải
trọng di chuyển.

Tấm được rời rạc hóa thành Ne phần tử tứ giác 9 

nút đẳng tham số (Q9) sao cho và  (i)

(j)   i  j.
Theo phương pháp MEM, hệ tọa độ chuyển

động (r,s) có gốc tọa độ được gắn tải trọng và
chuyển động cùng vận tốc với tải trọng được sử
dụng. Mối quan hệ giữa hệ tọa độ chuyển động
(r,s) và hệ tọa độ cố định (x, y):

(27)

trong đó: S là quãng đường di chuyển của tải
trọng tại thời điểm tức thời t.

Khi tải trọng chuyển động với vận tốc ban đầu
V0 và gia tốc a thì mối quan hệ giữa hai hệ tọa độ
được viết:

(28)

Phương trình vi phân chuyển động (23) của
phần tử tấm được viết trong hệ tọa độ chuyển
động (r,s):

(29)

trong đó: b(r,s) là véc tơ tải trọng được biến đổi
sang hệ tọa độ (r,s) được xác định theo công thức:

b(r,s) = [0  0  P(r)(s-0)  0  0]T (30)
Trường chuyển vị u và chuyển vị theo phương

đứng w tại một điểm trong phần tử được nội suy
từ các thành phần chuyển vị nút của phần tử lần
lượt được viết:

u = Nd(e) (31)                                  

Hình 2. a. Phần tử Q9 trong hệ tọa độ tổng thể (x,y); b.
Phần tử Q9 trong hệ tọa độ tự nhiên ().
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w = Nwd(e) (32)
trong đó:
N – ma trận hàm dạng được xác định bởi công

thức

(33)

Nw– véc tơ hàm dạng xác định bởi công thức:
Nw = [0  0  N1 0  0  ...   0  0  N9 0  0]145 (34)
d(e)- véc tơ chuyển vị nút của phần tử được xác

định bởi công thức:
d(e) = [u01 v01 w01 x1 y1 ... u09 v09 w09 x9 y9]T

451 (35)
Các thành phần biến dạng màng, biến dạng uốn

và biến dạng cắt của phần tử được trình bày ở
dạng ma trận:

m = Bmd(e) ; к = Bbd(e) ;  = Bsd(e) (36)
trong đó: Bm– ma trận gradient biến dạng màng;

B – ma trận gradient biến dạng uốn; Bs– ma trận
gradient biến dạng cắt xác định bởi công thức:

(37)

(38)

(39)

Phương trình chuyển động của phần tử tấm
Mindlin Q9 được viết trong hệ tọa độ chuyển
động trên nền đàn nhớt Pasternak:

(40)
trong đó: ma trận khối lượng của phần tử tấm

FGM chuyển động:
(41)

Ma trận cản của phần tử tấm Mindlin chuyển
động:

(42)

Ma trận độ cứng phần tử tấm Mindlin chuyển
động:

(43)

Véc tơ tải trọng của phần tử tấm chuyển động:
(44)

Mô hình hệ khối lượng – lò xo – cản:

Áp dụng nguyên lý D’Alambert viết phương
trình cân bằng cho khối lượng m:

(45)

Lực tương tác giữa hệ khối lượng – lò xo – cản
và tấm Mindlin được xác định theo công thức:

(46)

Trong đó: - m, k, c lần lượt là khối lượng, độ
cứng lò xo và hệ số cản của hệ tải trọng;  -

lần lượt là chuyển vị, vận tốc và gia tốc
chuyển vị của khối lượng- lần lượt là chuyển
vị và vận tốc chuyển vị tại điểm tương tác.

Chuyển vị phát sinh do độ gồ ghề của bề mặt
tấm, được giả thuyết theo dạng hàm sin như sau:

(47)

trong đó: - y0là biên độ nhám của bề mặt tấm; -
t là bước sóng nhám của bề mặt tấm; - ẏt là tốc
độ biến thiên chuyển vị phát sinh do độ nhám của
bề mặt tấm.

Phương pháp Newmark
Ý tưởng của phương pháp là từ giá trị của

nghiệm đã biết tại thời điểm n suy ra giá trị của
thời điểm tại n+1 bằng giả thiết khác nhau về sự
biến thiên của gia tốc trong từng bước thời gian.
Biểu thức của gia tốc và vận tốc tại thời
điểm cuối của bước thời gian:

(48)

(49)

Thay vào phương trình chuyển động đã được rời

Hình 3. Mô hình hệ khối lượng-lò xo-cản
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rạc: Keffdn+1 = Peff (50)
trong đó: độ cứng hiệu dụng:

(51)

Tải trọng hiệu dụng:

(52)

Giải phương trình ðại số tuyến tính (50) ðýợc
từ đó tìm được và từ phương trình (48)

(49).
3. Ví dụ số
3.1. Kiểm chứng chương trình
Bài toán tấm chịu tải trọng tĩnh
Xét tấm Mindlin (dài L=30m, rộng B=10m, dày

h = 0.5m) có module đàn hồi E=1.51x1010N/m2,
hệ số poisson ν = 0.35, trọng lượng riêng ρ =
2440kg/m3, bốn biên liên kết ngàm. Tấm được đặt
trên nền Pasternak có hệ số ðộ cứng nền
kwf=9.5x107 (N/m3), hệ số kháng cắt nền ksf

=2.375x107(N/m). Tải trọng tập trung đứng yên
đặt tải tâm của tấm P=2000N.

Bài báo tiến hành so sánh kết quả với các lời
giải từ phýõng pháp phần tử hữu hạn sử dụng
phần tử 9 nút (FEM-9) và kết quả ðã ðýợc công
bố của C.T.N.Than và cộng sự [15] sử dụng
phương pháp MEM.

Từ bảng 1 và hình 4 có thể nhận thấy rằng khi
lưới chia của phần tử càng chia mịn thì giá trị của
chuyển vị tại điểm đặt lực càng gần nhau và dần
tiến tới hội tụ.  Kết quả tính toán bằng thuật toán
MEM sử dụng trong bài báo so với phương pháp
FEM-9 và kết quả đã công bố của C.T.N.Than và
cộng sự [15] gần như là trùng khớp.

Tấm Mindlin trên nền Pasternak chịu tải
trọng di động

Bài báo tiến hành khảo sát bài toán với các
thông số trong nghiên cứu của Huang và
Thambiratnam [27] đã được công bố. Xét tấm
Mindlin (dài L, rộng B = 10m, dày h = 0.3m) có
module đàn hồi E = 3.1x1010N/m2, hệ số poisson ν
= 0.25, trọng lượng riêng ρ = 2440kg/m3, hai cạnh
ngắn có biên tựa đơn cố định và hai cạnh dài có
biên tự do. Tấm được đặt trên nền Pasternak có hệ
số độ cứng nền kwf = 1.0x107 (N/m3), hệ số kháng
cắt nền ksf =0 (N/m).

Bảng 2 cho thấy chiều dài L = 30m là đủ để cho
kết quả chuyển vị hội tụ. Bảng 2 và Hình 5 cho
thấy kết quả tính toán của thuật toán sử dụng
trong luận văn khá trùng khớp với kết quả đã
được công bố của V.H.Luong và công sự [19] và
Huang và Thambiratnam [27]. Như vậy kết quả so
sánh này cho thấy của thuật toán sử dụng trong
luận văn là đáng tín cậy và được dùng để khảo sát
các bài toán tiếp theo.

Bảng 1. Chuyển vị tại tâm tấm Mindlin theo lưới chia
phần tử.  

Hình 4: So sánh chuyển vị tại tâm tấm theo lưới chia.

Bảng 2. So sánh chuyển vị tại tâm tấm khi chiều dài L
thay đổi

Hình 5: So sánh kết quả chuyển vị tại tâm tấm.
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3.2. Các bài toán khảo sát
Xét tấm Mindlin (dài L = 30m, rộng B = 10m,

dày h = 0.5m) với 4 cạnh của tấm có biên là liên
kết ngam. Tấm đặt trên nền Pasternak đặt trên nền
Pasternak chịu tác dụng của hệ khối lượng – lò xo
- cản di chuyển với vận tốc V = 20m/s dọc theo
trục x của tấm, module đàn hồi E = 1.516 x
1010N/m2, hệ số poisson v = 0.35. Thông số của
hệ tải trọng lần lượt là m = 200kg, k =
4.0x106N/m, c = 3.7x103Ns/m.  Hệ số của nền lần
lượt là: kwf=9.5x107N/m3, ksf=2.375x107N/m và
cf=1x106Ns/m3. 

Các thông số trên được sử dụng cho tất cả các
bài toán tiếp theo ngoại trừ một thông số thay đổi
cho từng bài toán khảo sát cụ thể.

Khảo sát sự hội tụ của chuyển vị theo bước
thời gian t

Để lựa chọn bước lặp thời gian hợp lý nhằm sử
dụng cho các bài toán của luận văn, cần khảo sát
sự hội tụ của phương pháp được sử dụng. Ta tiến
hành thực hiện khảo sát một nghiệm cụ thể bài
toán với các bước lặp thời gian t thay đổi: 0.01s,
0.005s, 0.0025s và 0.001s. Chuyển vị đứng khi
tính toán trong từng bước thời gian được thể hiện
trong Hình 6.

Kết quả cho thấy khi bước thời gian lặp t càng
nhỏ thì kết quả càng hội tụ về một trị số nghiệm.
Với tấm được chia thành các phần tử có kích
thước 1mx1m, chênh lệch kết quả giữa bước lặp
thời gian t = 0.0025s và 0.001s là rất nhỏ
(0.0445%). Do đó, việc sử dụng bước lặp thời
gian t = 0.0025s và kích thước phần tử 1mx1m
là đủ để đạt nghiệm chính xác.

Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng m 
Trong bài toán này, ảnh hưởng của khối lượng m

của hệ tải trọng đến ứng xử động lực học của tấm
được xem xét trong 4 trường hợp M1=0.5m,
M2=m=200kg, M3=2m, M4=4m. Chuyển vị tại

tâm tấm khi khối lượng m của hệ tải trọng thay
đổi thể hiện trên Hình 7.

Hình 7 cho thấy khi khối lượng m của hệ tải
trong tăng dần thì chuyển vị của tấm cũng tăng
dần. Cụ thể khi khối lượng m của hệ tải trong tăng
8 lần thì chuyển vị của tấm tăng 3.534 lần. Từ kết
quả này cho thấy, chuyển vị của tấm tăng tuyến
tính phương trình y = Ax + B (với A, B là hằng số)
khi tăng khối lượng m của hệ tải trọng, điều này
cho thấy sự khác biệt với các bài toán tấm chỉ chịu
một lực tập trung di chuyển đã được nghiên cứu
trước đây thì chuyển vị của tấm tăng tuyến tính
theo phương trình y = Cx (với C là hằng số) khi
tăng lực tác dụng. Sự khác biệt này là do ảnh
hưởng của độ cứng lò xo k và hệ số cản c của hệ
tải trọng trong bài toán mà luận văn đang xét.

Khảo sát ảnh hưởng của độ cứng lò xo k 
Ảnh hưởng của độ cứng lò xo k của hệ tải trọng

đến ứng xử động lực học của tấm được xem xét
trong 4 trường hợp K1 = 2.0x106N/m, K2=4.0x106

N/m,  K3=8.0x106 N/m, K4=16.0x106 N/m.

Hình 8 cho thấy khi độ cứng lò xo k của hệ tải
trọng tăng dần thì chuyển vị của tấm cũng tăng
dần, cụ thể khi độ cứng lò xo k của hệ tải trọng
tăng 8 lần thì chuyển vị lớn nhất tại tâm tấm tăng
3.128 lần. Điều này là phù hợp với biểu thức xác

Hình 6: Hội tụ của chuyển vị theo bước thời gian t.

Hình 7: Chuyển vị tại tâm tấm khi khối lượng m thay

Hình 8: Chuyển vị tại tâm tấm khi độ cứng lò xo k
của hệ tải trọng thay đổi.
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định lực tương tác (46), lực tương tác tỉ lệ thuận
với độ cứng lò xo k của hệ tải trọng.

Hình 9 cho thấy, khi độ cứng k của lò xo tăng thì
chuyển vị của khối lượng m của hệ tải trọng giảm
dần. Khi độ cứng của lò xo càng lớn thì ảnh
hưởng của nó đến chuyển vị của khối lượng m
càng ít.

Khảo sát ảnh hưởng của hệ số cản c
Các trường hợp C1 = c = 3.7x103 N.s/m, C2 = 4c,

C3 = 16c, C4 = 32c được sử dụng để khảo sát sự
ảnh hưởng của hệ số cản c của hệ tải trọng đến
ứng xử của tấm. 

Hình 10 cho thấy khi hệ số cản c của hệ tải trọng
tăng dần thì chuyển vị của tấm cũng tăng dần, cụ
thể khi hệ số cản c của hệ tải trọng tăng 32 lần thì
chuyển vị lớn nhất tại tâm tấm tăng 2.266 lần.
Điều này là phù hợp với biểu thức xác định lực
tương tác (46), lực tương tác tỉ lệ thuận với hệ số
cản c của hệ tải trọng.

Khảo sát ảnh hưởng của vận tốc chuyển động
V

Ảnh hưởng của vận tốc V của hệ tải trọng và hệ
số cản của nền cf đến ứng xử của tấm khi cho vận
tốc V thay đổi 10m/s, 20m/s, 30m/s và 40m/s, xét
đến trong hai trường hợp hệ số cản nền cf1=1x104

Ns/m3 và c-f2=1x106 Ns/m3. Hình 11 trình bày giá

chuyển vị tại tâm tấm khi thay đổi vận tốc V ứng
với hai trường hợp hệ số cản của nền đang xét.

Kết quả cho thấy, khi hệ số cản nền nhỏ
(cf=1x104 Ns/m3) thì chuyển vị của tấm tăng khi
vân tốc của tải trọng tăng. Cụ thể, chuyển vị tại
tâm tấm tăng từ 4.568x10-3 mm đến 8.188x10-3

mm lần khi vận tốc của hệ tải trọng tăng từ 10m/s
đến 40m/s. Trong trường hợp hệ số cản của nền
lớn (cf=1x106 Ns/m3) thì ứng xử của tấm có xu
hướng ngược lại tức là chuyển vị giảm từ -4.321
x10-3 mm đến -3.791 x10-3 mm khi vận tốc tải
trọng tằn từ 10m/s đến 40m/s.

Khảo sát ảnh hưởng của chiều dày tấm
Ảnh hưởng của chiều dày tấm đến ứng xử động

lực học của kết cấu được xem xét trong các
trường hợp h1=0.05m, h2=0.1m, h3=0.2m,
h4=0.3m, h5=0.4m và h6=0.5m. Chuyển vị tại
tâm tấm khi chiều day của tấm thay đổi được thể
hiện trên Hình 11.

Hình 11 cho thấy khi chiều dày của tấm còn bé
(0.05-0.2m) thì chiều dày tấm ảnh hưởng đáng kể
đến chuyển vị nhưng khi chiều dày của tấm càng
lớn (trên 0.2m) thì chiều ảnh hưởng của chiều dày

Hình 9: Chuyển vị của khối lượng m khi độ cứng lò
xo k của hệ tải trọng thay đổi.

Hình 10: Chuyển vị tại tâm tấm khi hế số cản c của
hệ tải trọng thay đổi.

Hình 10: Chuyển vị tại tâm tấm khi vận tốc V của hệ
tải trọng thay đổi.

Hình 11: Chuyển vị tại tâm tấm khi chiều dày tấm h
thay đổi.
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tấm đến chuyển vị giảm dần. Do vậy, bài toán tối
ưu chiều dày tấm rất quan trọng nhằm tránh lãng
phí.

Khảo sát ảnh hưởng của các hệ số nền
Ảnh hưởng của độ cứng nền đến ứng xử động

lực học của kết cấu tấm được khảo sát trong 4
trường hợp Kwf1 = kwf =1x107 N/m3, Kwf2 =2kwf, Kwf3

=4kwf, Kwf4 =6kwf và Kwf5 = 8kwf.

Ảnh hưởng của hệ số kháng cắt đến ứng xử
động lực học của kết cấu tấm, ta thực hiện khảo
sát các trường hợp ksf1 = 1x105 N/m, ksf2=1x106

N/m, ksf3 =1x107 N/m, ksf4 =1x108 N/m và ksf5 =
1x109 N/m.

Kết quả trong Hình 11 và Hình 12 cho thấy rằng
khi hệ số độ cứng nền kwf và hệ số kháng cắt ksf
tăng thì chuyển vị giảm. Kết quả này là hoàn toàn
phù hợp với tính chất vật lý của kết cấu. Từ đó,
khi xây dựng công trình để giảm lún cần tối ưu
các hệ số nền cho phù hợp.

Khảo sát ảnh hưởng của biên độ gồ ghề bề
của mặt tấm

Ảnh hưởng của biên độ gồ ghề của bề mặt tấm
đến ứng xử động lực học của kết cấu tấm được
khảo sát trong các trường hợp y01 = 0.1mm, y02 =
0.3mm, y03 = 0.5mm và y04 = 0.7mm.

Hình 13 cho thấy, khi bề mặt tấm có biên độ gồ
ghề càng lớn thì chuyển vị tại tâm tấm càng lớn.

Khảo sát ảnh hưởng của bước sóng gồ ghề bề
của mặt tấm và vận tốc V của tải trọng

Ảnh hưởng của bước sóng gồ ghề của bề mặt
tấm và vận tốc của hệ tải trọng đến ứng xử động
lực học của kết cấu tấm và ứng xử động của khối
lượng m của hệ tải trọng, bước sóng gồ ghề của bề
mặt tấm thay đổi từ 0.5m đến 4m và khảo sát
trong 3 trường hợp vận tốc 50m/s, 70m/s và
90m/s. Độ cứng của lò xo k=1x107 N/m.

Hình 14 cho thấy, chuyển vị tại tâm tấm tăng khi
bước song gồ ghề của bề mặt tấm tăng dần.

Hình 11: Chuyển vị tại tâm tấm khi hệ số độ cứng nền
kwf thay đổi.

Hình 12: Chuyển vị tại tâm tấm khi hệ số kháng cắt
ksf thay đổi.

Hình 13: Chuyển vị tại tâm tấm khi biên độ gồ ghề
của bề mặt tấm thay đổi.

Hình 14: Chuyển vị tại tâm tấm khi bước sóng gồ ghề
của bề mặt tấm thay đổi.

Hình 15: Chuyển vị của khối lượng m khi bước sóng
gồ ghề của bề mặt tấm thay đổi.
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Tần số dao động riêng của hệ tải trọng:

Hình 15 và Bảng 3 cho thấy, chuyển vị của khối
lýợng m tãng đột biến khi xảy ra hiện tượng cộng
hưởng tại cát điểm tương ứng được đánh dấu
trong bảng 3, tại đó tần số dao động tương ứng với
giá trị vân tốc V và bước sóng gồ ghề t gần bằng
với giá trị tần số dao động riêng của hệ tải trọng.

4. Kết luận
Từ các bài toán kiểm chứng và các bài toán khảo

sát, một số kết luận được rút ra như sau:
1. Mô hình đề nghị đã phản ánh đúng sự làm

việc hợp lý kết cấu tấm Mindlin trên nền
pasternak chịu tác dụng của hệ khối lượng – lò xo
– cản di chuyển. Mô hình này đảm bảo độ tin cậy,
độ chính xác và xu hướng hợp lý trong việc xác
định ứng xử của kết cấu mặt đường khi chịu tác
động của các phương tiên giao thông di chuyển
bên trên.

2. Thông qua việc phân tích bài toán tĩnh và bài
toán động, các kết quả cho thấy lời giải của
phương pháp MEM là tin cậy và tỏ ra hiệu quả
hơn FEM trong việc phân tích bài toán động.
Chương trình và phương pháp có thể sử dụng
trong thiết kế thực tế.

3. Các thông số như chiều dày tấm, vận tốc tải
trọng, hệ số độ cứng nền, hệ số kháng cắt, hệ số
cản nền, độ lớn của khối lượng, độ cứng lò xo và
hệ số cản của hệ tải trọng ảnh hưởng đáng kể đến
ứng xử động tấm Mindlin và nhìn chung khi độ
lớn của các tham số này tăng thì chuyển vị của
tấm tăng và ngược lại, trừ bề dày tấm và các thông
số nền tăng thì chuyển vị giảm. Đặc biệt, cần xét
đến hiện tượng cộng hưởng khi khảo sát ứng xử
động của hệ khối lượng-lò xo-cản.
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ĐÁnh GIÁ TÁC ĐỘnG CủA ChấT LƯợnG DịCh VỤ QUẢn LÝ Vận hÀnh
ĐẾn SỰ hÀI LÒnG CủA CƯ DÂn TROnG GIAI ĐOạn “BÌnh ThƯờnG mỚI”
hậU ĐạI ĐịCh COVID-19, CASe STUDY TạI CỤm ChUnG CƯ TOPAz eLITe
evaluating the impact of operations management quality on the residents’ satisfaction in the “new normal” post

Covid-19 pandemic, a case study of Topaz elite apartment buildings

KS. Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn - Học viên cao học, Ngành Quản lý Xây dựng

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Anh Thư - Giảng viên Bộ môn Thi công và Quản lý Xây dựng -

Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ

Chí Minh

Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung vào xác định mức độ tác động của các yếu tố
lên chất lượng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư làm ảnh hưởng đến sự hài lòng
của cư dân, case study tại cụm chung cư Topaz Ete. Tổng cộng có 37 biến quan sát
được tổng hợp, chọn lọc từ các nghiên cứu đã được công bố trong nước và quốc tế
trước đây và từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa
nhà. Khảo sát 300 cư dân đang sinh sống tại cụm chung cư Topaz Ete và nhận được
206 phản hồi đạt chuẩn để phân tích dữ ệu. Phương pháp kiểm định Cronbach’s
Alpha, các phương pháp phân tích nhân tố EFA, CFA, tương quan Pearson và hồi quy
tuyến tính bội thông qua phần mềm SPSS và AMOS nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu
được sử dụng. Kết quả nhận được mô hình về sự hài lòng của cư dân chịu tác động
bởi 5 nhóm nhân tố chính được sắp xếp theo thứ tự giảm dần mức độ tác động như
sau: (1) Quá trình khắc phục sự cố (SC); (2) Phòng, chống dịch bệnh (DB); (3) Nhân
viên quản lý tòa nhà (NV); (4) Đảm bảo an toàn, an ninh cho cư dân và cuối cùng
(AN), (5) Quản lý hạ tầng kỹ thuật tòa nhà (KT). Từ kết quả đó, kiến nghị một số
giải pháp phát triển giúp đơn vị quản lý vận hành cũng như chủ đầu tư cải thiện chất
lượng dịch vụ nhằm nâng cao sự hài lòng của cư dân.

Từ khóa: Sự hài lòng, Cư dân, Quản lý vận hành, Chất lượng dịch vụ, Chung cư.

abstract: This study focuses on determining the impact of factors on the quality
of operation management services of the building, which can affect the satisfaction
of inhabitants, Topaz Elite apartment complex is a case study. There are 37 observed
variables, which were studied and selected from previously published studies and
experienced experts in the field of building operation management. Surveyed 300
residents living at Topaz Elite apartment complex and received 206 qualified
responses for data analysis. Cronbach’s Alpha test; EFA, CFA factor analysis,
Pearson’s correlation coefficient and Multiple Linear Regression through SPSS and
AMOS software were used to support for this research. The result of inhabitant sat-
isfaction model is affected by 5 main groups of factors arranged in descending order
of impact level as below: (1) Troubleshooting process (SC); (2) Disease prevention
and control (DB); (3) Building management staff (NV); (4) Ensuring safety and secu-
rity for inhabitants (AN), and finally (5) Management of building technical infra-
structure (KT). From that result, I propose some development solutions to support
the operation management unit as well as the investor to improve service quality and
then enhance satisfaction of inhabitants.

Keywords: Satisfaction, Inhabitants/Residents, Operation Management, Service
quality, Building.
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1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam, cả nước đang trong thời kỳ mà giá

cả bất động sản nói chung và loại hình chung cư
nói riêng đang tiếp tục leo thang dưới tác động
của việc tăng giá xăng dầu, kim loại cũng như là
vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, lượt quan tâm, tìm
kiếm và kể cả sẵn sàng chi một khoản lớn để sở
hữu một căn hộ với nhiều mục đích khác nhau, bất
chấp giá cả cũng tăng cao. Hơn nữa, cả nước vừa
trải qua đợt giãn cách xã hội kéo dài hơn 5 tháng
vì đại dịch Covid đã khiến các nguyện vọng và
mong muốn của cư dân thay đổi rất nhiều. Chính
vì vậy, công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ quản
lý vận hành tòa nhà trong giai đoạn “Bình thường
mới” hậu đại dịch Covid-19 phải được đặc biệt
quan tâm và trở thành công tác ưu tiên hàng đầu.

Không những vậy, thực tế vẫn còn tồn đọng,
nhiều những tranh chấp, mâu thuẫn hay thậm chí
khiếu nại không chỉ thuộc về phía của đơn vị quản
lý vận hành, chủ đầu tư mà còn cả ở phía cư dân.
Ngoài ra, cụm chung cư Topaz Elite vẫn chưa có
bất kỳ nghiên cứu nào về đánh giá chất lượng dịch
vụ quản lý vận hành tòa nhà. Nghiên cứu này trở
nên cần thiết và trở thành tài liệu quý báu giúp
đơn vị quản lý vận hành cũng như Chủ đầu tư cải
thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng sự
hài lòng của cư dân đang sinh sống tại đây.

2. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Mô hình SERVQUAL trong nghiên cứu của

Parasuraman và các cộng sự (1988) không những
trở thành công cụ thông dụng được sử dụng nhằm
đánh giá chất lượng dịch vụ bởi những nhà nghiên
cứu khoa học mà nó còn được ứng dụng rộng rãi
trong mọi lĩnh vực nhằm đánh giá được chất
lượng dịch vụ. Chính vì thế, mô hình
SERVQUAL vẫn sẽ là nền tảng chính của bài
nghiên cứu này.

Thông qua quá trình xem xét, đánh giá và sàng
lọc các mô hình nghiên cứu của những bài báo
khoa học, luận văn có hướng nghiên cứu tương tự
sao cho phù hợp với tình hình phát triển ở VN và
đặc biệt hơn là thời điểm nghiên cứu cụ thể “Bình
thường mới” hậu Covid-19, tác giả nhận thấy mô
hình nghiên cứu của Giao và Truyền (2020) về
“Sự hài lòng của cư dân về chất lượng dịch vụ tại
The Era Town” phù hợp với nghiên cứu mà tác giả
đang thực hiện. Bởi do mô hình nghiên cứu này
vừa được thực hiện vào năm 2020, các nhân tố
chất lượng dịch vụ nhà chung cư tác động đến sự
hài lòng của người sử dụng nhà chung cư đã được
chọn lọc và khảo sát nên sát với mong muốn của
tác giả. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn

biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 ở
nước ta nên những kỳ vọng cũng như sự hài lòng
của người sử dụng nhà chung cư dự báo sẽ có
nhiều thay đổi mới. Bên cạnh đó, cụm chung cư
Topaz Elite và chung cư The Era Town khá tương
đồng về quy mô dự án, khi mức giá bán điển hình
và chi phí quản lý. Do đó, tác giả đánh giá mô
hình nghiên cứu này phù hợp và được đề xuất để
nghiên cứu phát triển thêm để phù hợp hơn với
tình hình thực trạng tại thời điểm nghiên cứu.

3. Phương pháp nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu cụ thể bao gồm:
Bước 1: Nhận dạng các nhân tố chất lượng dịch

vụ vận hành tác động đến sự hai lòng của người
sử dụng nhà chung cư. Thông qua việc tham khảo
các nghiên cứu tương tự trước đây, đọc hiểu các
bài báo khoa học trong và ngoài nước về vấn đề
tương tự trên các nguồn tài liệu chính thống, tác
giả thiết lập mô hình nghiên cứu đề xuất và thu
thập được 27 biến quan sát được chia thành 4
nhóm nhân tố chính và 5 biến quan sát cho nhóm
nhân tố phụ thuộc.

Bước 2: Tiến hành phương pháp định tính bằng
cách phỏng vấn các chuyên gia, người có kinh
nghiệm để sàng lọc được những nhân tố phù hợp
với nội dung đề tài nghiên cứu, ngoài ra đề xuất
phát sinh nhóm nhân tố mới “Phòng, chống dịch
bệnh” gồm 10 biến quan sát và 1 biến quan sát
cho nhóm nhân tố phụ thuộc. Sau khi có kết quả,
hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu. Từ đó, tiến hành
lập bảng khảo sát, khảo sát và thu thập dữ liệu.

Bước 3: Bảng câu hỏi bao gồm 37 biến quan sát
chia thành 5 nhóm nhân tố chính và 6 biến quan
sát cho nhóm nhân tố phụ thuộc (Bảng 1). Tổng
cộng 300 bảng câu khảo sát được gửi đi và thu
được 206 phiếu trả lời hợp lệ.

Bước 4: Phân tích dữ liệu. Kết hợp Excel, phần
mềm SPSS và AMOS để xuất kết quả về thống kê
mô tả, kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng chỉ
số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá
EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, kiểm

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
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Bảng 1. Bảng tổng hợp các biến quan sát
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định hồi quy tương quan Pearson và lập phương
trình hồi quy tuyến tính bội. Từ kết quả đó, tác giả
tiến hành đánh giá kết quả, đưa ra kết luận và kiến
nghị hàm ý phát triển.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đặc điểm đối tượng khảo sát và thống kê

mô tả

Trong số 206 đáp viên tham gia trả lời bảng câu
hỏi khảo sát, phần lớn là nữ, họ chiếm tỉ trọng
73.3%. Đối tượng thuộc nhóm tuổi từ 31 đến 40
tuổi chiếm tỉ trọng cao nhất với 35.4% và có thu
nhập hàng tháng từ 20 đến 30 triệu đồng chiếm tỉ
trọng rất lớn, khoảng 38.8%. Có thể thấy đối
tượng tham gia trả lời khảo sát phần lớn thuộc
nhóm đối tượng đã có công việc với nhiều năm
kinh nghiệm và thu nhập ổn định, thậm chí là khá
cao. Chính vì thế, khả năng mua căn hộ sẽ cao
hơn dẫn đến các đánh giá về chất lượng dịch vụ sẽ
khách quan, khắt khe và đáng tin cậy hơn.

Nhìn chung kết quả của thống kê trung bình thể
hiện có 17 biến quan sát mà các đáp viên đồng
tình; 15 biến quan sát trung lập và 11 biến quan
sát mà các đáp viên ít đồng tình

4.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo
Cronbach’s alpha

Bảng 2. Đặc điểm đối tượng khảo sát

Bảng 3. Bảng tổng hợp giá trị trung bình của
các biến quan sát

Bảng 4. Bảng kiểm định thang đo SC ban đầu
và sau khi loại biến

Bảng 5. Bảng tổng hợp kết quả kiểm định độ tin
cậy Cronbach’s Alpha
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Chỉ số Cronbach’s Alpha của tất cả các nhóm
nhân tố đều lớn hơn 0.8. Điều này thể hiện rằng
bảng câu hỏi khảo sát là đáng tin cậy, phản ánh
được đầy đủ nội dung và tính chất của các nhóm
nhân tố và thể hiện mối tương quan chặt chẽ giữa
các nhóm nhân tố.

Bên cạnh đó, trước khi tiến hành phân tích nhân
tố khám phá EFA, tác giả cần loại biến SC8 vì
Corrected Item-Total Correlation nhỏ hơn 0.3,
mặc dù giá trị này khá tiệm cận với ngưỡng xem
xét, tuy nhiên đã có chuyên gia không đồng tình
với biến quan sát này.

4.3. Phân tích nhân tố khẳng định CFa
Tác giả đã tiến hành thực hiện phân tích nhân tố

khám phá EFA hai lần. Sau lần phân tích EFA đầu
tiên, Biến DB7 bị loại vì giá trị ở bảng ma trận
xoay của biến đạt giá trị 0.47 (<0.5), mặc dù giá
trị này khá tiệm cận với ngưỡng xem xét, tuy
nhiên đã có chuyên gia không đồng tình với biến
quan sát này. Còn lại 35 biến quan sát độc lập
được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA lần
hai. Tất cả các kiểm định đều thỏa điều kiện sau
lần phân tích thứ hai, không loại biến quan sát
nào.

Để kiểm định lại các kết quả sau khi thực hiện
phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân
tố khẳng định CFA được sử dụng. Nghiên cứu sẽ
thực hiện kiểm định Model Fit, đánh giá chất
lượng biến quan sát và kiểm tra độ tin cậy, tính
hội tụ và phân biệt.

Kiểm định Model Fit: Mô hình nghiên cứu là
phù hợp khi tất cả các giá trị cần được xem xét,
đánh giá đều thỏa mãn các yêu cầu.

(*) Đối với trường hợp , chỉ số này phụ thuộc rất
nhiều vào số thang đo, số biến quan sát và đặc biệt

là cỡ mẫu. Vì vậy, sự giới hạn của cỡ mẫu cũng
tác động đến kết quả của chỉ số này. Tuy nhiên,
theo nghiên cứu của Homburg và Baumgartner
(1995) và Doll và các cộng sự (1994) thì chỉ số
này lớn hơn 0.8 được xem là chấp nhận được.

Đánh giá chất lượng biến quan sát: Với sự hỗ trợ
của phần mềm AMOS, kết quả xuất ra từ bảng
Regression Weights và Standardized Regression
Weights cho thấy kết quả quá trị p-values đều nhỏ
hơn 0.05 và Estimate đều lớn hơn 0.5. Điều này
có nghĩa là các biến quan sát đều có ý nghĩa và thể
hiện được tính chất của biến tiềm chính, các biến
quan sát đều đóng góp vào nhân tố chính.

Độ tin cậy của mô hình: Giá trị CR đạt giá trị
nhỏ nhất là 0.844, lớn nhất là 0.914 (>0.7), mô
hình đạt độ tin cậy.

Tính hội tụ: Về giá trị AVE, xuất hiện 3 giá trị
nhỏ hơn 0.5 ở nhóm nhân tố AN, KT và NV. Tuy
vậy, các giá trị này khá tiệm cận với ngưỡng xem
xét, hơn nữa, các biến quan sát cụ thể được phần
mềm đề xuất loại đều rất quan trọng ngoài thực tế
và được áp dụng trên mọi chung cư khác. Do đó,
tác giả quyết định giữ cả ba biến quan sát này. Kết
hợp với chỉ số CR, tính hội tụ của mô hình được
đảm bảo.

Tính phân biệt: So sánh cặp giá trị MSV và AVE
của từng nhóm nhân tố, nhận thấy tất cả giá trị
MSV < AVE. Kết hợp, giá trị  đều lớn hơn giá trị
tương quan cấu trúc, như vậy mô hình thỏa điều
kiện về tính phân biệt.

4.4. Xây dựng phương trình hồi quy tuyến
tính

4.4.1. Phân tích tương quan Pearson

Giá trị Sig - 2 phía đều xấp xỉ giá trị 0 (<0.05),
các biến độc lập đều tương quan tuyến tính với
biến phụ thuộc. Giá trị tương quan Pearson của
các nhóm độc lập đều thể hiện tương quan dương
và chặt chẽ với biến phụ thuộc.

4.4.2. Phân tích hồi quy tuyến tính bội
Tất cả giá trị Sig của 5 nhân tố độc lập đều xấp

xỉ 0, nhỏ hơn 0.05, nghĩa là 5 nhóm nhân tố độc
lập đều có tác động lên biến phụ thuộc SHL.

Kết quả đạt được sau khi phân tích ANOVA,
kiểm định F với giá trị đạt được là 88.89 và Sig

Bảng 6. Kết quả đánh giá Model Fit Bảng 7. Kết quả phân tích tương quan Pearson
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xấp xỉ 0, chứng tỏ mô hình hồi quy là phù hợp với
tệp dữ liệu đầu vào.

Theo kết quả của Model Summary, cho thấy các
biến độc lập ảnh hưởng 68.1% đến sự biến thiên
của biến phụ thuộc, phần còn lại là do các biến
ngoài mô hình và sai số ngẫu nhiên. Ngoài ra, hệ
số Durbin-Watson nằm giữa 4 - và 4 - , mặc dù
đây là khoảng chưa thể kết luận nhưng theo Qiao
(2011), giá trị này lớn hơn 1.5 và nhỏ hơn 2.5 sẽ
không xảy ra hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc
nhất.

Xét về hiện tượng đa cộng tuyến VIF, tác giả
nhận thấy tất cả giá trị của Tolerance đều lớn hơn
0.1 và giá trị VIF đều nhỏ hơn 2 (Thang đo
Likert), do đó, mô hình không xảy ra hiện tượng
đa cộng tuyến.

Từ kết quả bảng 9, tác giả xây dựng được
phương trình hồi quy chưa chuẩn hóa và phương
trình hồi quy đã chuẩn hóa:

- Phương trình hồi quy chưa chuẩn hóa:
SHL = -0.213 + 0.386 × SC + 0.166 × NV +

0.097 × KT + 0.100 × AN + 0.321 × DB +  
- Phương trình hồi quy đã chuẩn hóa:
SHL = 0.403 × SC + 0.364 × DB + 0.187 × NV

+ 0.113 × AN + 0.106 × KT + 
4.4.3. Kiểm định vi phạm các giả định hồi

quy tuyến tính bội
Đồ thị Histogram, giá trị trung bình Mean =

8.85x 10-15 xấp xỉ 0 và độ lệch chuẩn Std. Dev. =

0.988, các cột giá trị phần dư phân bố theo dạng
hình chuông, như vậy học viên có thể khẳng định
phân phối là xấp xỉ chuẩn, giả định phân phối
chuẩn của phần dư không bị vi phạm.

Đồ thị Normal P-P Plot phần dư, ta thấy các
điểm dữ liệu chạy bám sát với đường chéo, như
vậy phần dư có phân phối xấp xỉ chuẩn.

Đồ thị Scatterplot, các điểm dữ liệu nằm xung
quanh đường tung độ 0 và có xu hướng tạo thành
một đường thẳng, vì vậy, giả định liên hệ tuyến
tính không bị vi phạm.

5. Đề xuất các giải pháp phát triển
5.1. Kết luận
Qua kết quả nghiên cứu của đề tài, sự hài lòng

của cư dân về chất lượng dịch vụ quản lý vận
hành nhà chung cư chịu tác động dương của 5
nhân tố chính, được sắp xếp theo thứ tự giảm dần
mức độ tác động như sau: (1) Quá trình khắc phục
sự cố (SC); (2) Phòng, chống dịch bệnh (DB); (3)
Nhân viên quản lý tòa nhà (NV); (4) Đảm bảo an
toàn, an ninh cho cư dân và cuối cùng (AN), (5)
Quản lý hạ tầng kỹ thuật tòa nhà (KT).

5.2. Hàm ý phát triển
5.2.1. Nhóm nhân tố SC
Đây là nhân tố tác động mạnh mẽ nhất đến sự

hài lòng của cư dân về chất lượng dịch vụ quản lý
vận hành nhà chung cư.  Nhìn vào kết quả của
thống kê mô tả, ta nhận thấy cư dân chưa thật sự
hài lòng về 3 vấn đề chính: (1) Chính sách quan
tâm đến các hộ gia đình trong chung cư; (2) Ban
quản lý chưa có tinh thần cao trong việc xây dựng
các mối quan hệ cộng đồng tại chung cư; (3) Các
góp ý của cư dân về quá trình khắc phục sự cố
chưa được ban quản lý ghi nhận và chưa thật sự
tìm hiểu về các đánh giá đó.

Giải pháp: Ban quản lý cũng như chủ đầu tư
cần phải thực hiện nghiên cứu về thị trường để
nắm rõ các thông tin, nhu cầu cũng như mong
muốn của người dân, để từ đó có thể đáp ứng tốt
các nguyện vọng của khách hàng. Đơn vị quản lý
vận hành nên phân bổ lại nguồn lực để luôn luôn

Bảng 8. Kết quả hệ số hồi quy

Hình 2. Kết quả mô hình nghiên cứu
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trong tình trạng sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp thắc
mắc, hỗ trợ và giải quyết khó khăn cho cư dân.
Ban quản lý cần liên lạc, phối hợp với các đoàn
thể, cơ quan địa phương, khu vực để cập nhật và
phổ biến các thông tin hữu ích cho cư dân, ngoài
ra, định kỳ tổ chức các cuộc tập huấn về kỹ năng,
kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ trong
chung cư nhằm nâng cao kiến thức cũng như nâng
cao tính giao lưu, chia sẻ, học hỏi cho cộng đồng
cư dân. Các quy trình khắc phục sự cố của ban
quản lý phải luôn được cập nhật, đổi mới và bổ
sung nhằm nâng cao tính hiệu quả của quy trình.
Ban quản lý luôn luôn lắng nghe, chọn lọc, tiếp
thu những đóng góp của cư dân để điều chỉnh cho
phù hợp với đặc thù của từng tòa nhà. Các nội
dung điều chỉnh, cải tiến, đổi mới phải được đưa
đến các hộ cư dân bàn thảo lại và đóng góp ý kiến
chỉnh sửa nếu có, sau đó mới công bố rộng rãi và
phổ biến cho cộng đồng.

5.2.2. Nhóm nhân tố DB
Theo tác giả, nhóm nhân tố này tác động đến sự

hài lòng của cư dân với trọng số lớn thứ hai và sau
nhóm SC là khá hợp lý. Thời điểm mà dịch
Covid-19 đã được kiểm soát và được xem là bệnh
đặc hữu; mũi tiêm phòng, chống thứ ba cũng đã
bao phủ cho toàn dân, thông điệp 5K cũng được
đề xuất chuyển đổi thành V2K (Vaccine - Khử
khuẩn - Khẩu trang) thì sự lo lắng của người dân
cũng đã cải thiện. 

Giải pháp: Tuy biến thể của Covid-19 là khôn
lường và có thể bùng phát, lây lan với tốc độ rất
nhanh. Do vậy, cả nước nói chung, người dân hay
ban quản lý nói riêng không được chủ quan. Trải
qua đợt giãn cách lâu như vậy, mặc dù vẫn còn
nhiều điểm bất cập, chưa hợp lý và còn nhiều
khâu chậm trễ nhưng nhờ đó ban quản lý nên xây
dựng thành quy trình xử lý dịch bệnh hay tình
huống khẩn cấp để có thể ứng phó kịp thời với
dịch bệnh. Khai báo y tế không còn bắt buộc, tuy
nhiên ban quản lý vẫn khuyến khích cư dân chủ
động khai báo cho bản thân cũng như gia đình sau
khi trở về từ nước ngoài hoặc du lịch ở địa
phương khác hay người thân từ quê lên để giúp
ban quản lý có thể dễ dàng kiểm soát được người
ra vào tòa nhà. Giống như khai báo y tế, việc đo
thân nhiệt cũng không còn quá khắt khe và để tiết
kiệm được nhân lực thực hiện việc đó, ban quản
lý nên lắp đặt các cảm biến nhiệt độ tự động, điều
này không những phát hiện được nguy cơ mắc
bệnh của cư dân mà còn tạo được hài lòng khi cư
dân có thể biết xung quanh mình có người có
nguy cơ sốt cao hay không, tránh được các bệnh

như cảm mạo, sốt phát ban,… Ngoài ra, việc hạn
chế nói chuyện, tụ tập đông người giai đoạn này
là rất khó kiểm soát, nhưng đơn vị quản lý vận
hành nên tiếp tục duy trì nhắc nhở người dân bằng
cách bổ sung các quy tắc khi đi thang máy, thang
bộ hay trong khuôn viên giải trí. Phối hợp với các
cơ sở y tế để thông báo về lịch tiêm ngừa Covid-
19 cũng như các tiêm phòng khác cho trẻ em và
các đối tượng cần được tiêm ngừa và tiến hành
phun khử trùng định kỳ.

5.2.3. Nhóm nhân tố NV
Chú trọng về nhân viên quản lý tòa nhà tác động

lớn thứ ba trong số 5 nhân tố. Ban quản lý phải
đặc biệt quan tâm đến con người, từ nhân viên bảo
vệ, nhân viên giữ xe, nhân viên trực sảnh, nhân
viên của các phòng ban trong đơn vị quản lý vận
hành hay kể cả nhân viên vệ sinh,…

Giải pháp: Đơn vị quản lý vận hành phải có kế
hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân viên bài bản,
chuyên nghiệp. Đào tạo và nâng cao nghiệp vụ
cho nhân viên là việc làm vô cùng cần thiết, hơn
nữa mỗi cá nhân phải luôn nhân cao kỹ năng giao
tiếp và xử lý vấn đề nhanh chóp và kịp thời. Đơn
vị phải có chính sách đãi ngộ tốt cho nhân viên,
tạo cho nhân viên cảm thấy thỏa đáng với công
sức và tâm huyết hơn với công việc, luôn sẵn sàng
tinh thần tiếp nhận các khó khăn của cư dân.

5.2.4. Nhóm nhân tố aN
Tiếp đến nhóm nhân tố AN, luôn luôn đảm bảo

được an toàn và an ninh cho cư dân.
Giải pháp: Ban quản lý phối hợp với chính

quyền địa phương, công an, tổ dân phố để đảm
bảo công tác giữ gìn trật tự, an ninh cho cụm
chung cư. Hệ thống chiếu sáng phải luôn được
đảm bảo trong khuôn viên tòa nhà để tránh tình
trạng tệ nạn xã hội, ma túy lợi dụng các góc tối,
khuất camera để thực hiện hành vi phạm tội.

5.2.5. Nhóm nhân tố KT
Giải pháp: Thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng

định kỳ các trang thiết bị phục vụ cho cư dân như
thang máy, hệ thống chiếu sáng hành lang, các
trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, còi báo động,
hệ thống phát thanh,… Ban quản lý luôn phải đảm
bảo công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ, thu gom
hầm chứa rác hằng này, nhắc nhở, thông báo đến
các hộ không đảm bảo vệ sinh chung. Phòng chứa
rác ở mỗi tầng phải luôn được vệ sinh, không ứ
đọng nước và nghiêm cấm hành vi bỏ rác dưới sàn
của cư dân. Bãi gửi xe phải được bố trí hợp lý,
sạch sẽ, thuận tiện cho việc sử dụng của cư dân.

6. Kết luận và kiến nghị
Nghiên cứu đã đạt được mục tiêu đặt ra, tuy
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nhiên vẫn còn nhiều hạn chế nhất định: (1) đề tài
này mang đậm tính chất thời điểm, đề tài chỉ thực
sự phát huy tác dụng trong các thời điểm xảy ra
các đợt dịch bệnh, trường hợp khẩn cấp như dịch
Covid-19; (2) Đề tài ứng dụng case study tại một
cụm chung cư nhất định ở địa bàn TP.HCM. Ở
những cụm chung cư cao cấp hơn hay cụm chung
cư dành cho người có thu nhập trung bình hoặc
thấp sẽ có đánh giá khác hơn. Do vậy, tính đại
diện của kết quả không cao; (3) Đề tài nghiên cứu
chỉ xem xét đến mối quan hệ giữa chất lượng dịch
vụ quản lý vận hành nhà chung cư và sự hài lòng
của cư dân, không xem xét đến khía cạnh khác;
(4) Vẫn còn nhiều khía cạnh khác thuộc nhiệm vụ
của đơn vị QLVH hay cụ thể hơn là nhiều dịch vụ
khác từ đơn vị QLVH cung cấp khác chưa được
khai thác.

Từ những hạn chế được nêu trên, đó cũng chính
là những gợi ý cho những hướng đề tài tiếp theo.
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Một bài học thực tiễn đã
xuất hiện trong quá trình
thực hiện dự án Thủy điện Bá
Thước 1 ở tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2014, Công ty Cổ phần
Thủy điện Hoàng Anh Thanh
Hóa được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số
BU969015, diện tích 207.142m2

để thực hiện dự án Thủy điện
Bá Thước 1 (huyện Bá Thước,
tỉnh Thanh Hóa). Công trình
hoàn thành và đi vào hoạt động
từ năm 2017 và hòa lưới điện
quốc gia với sản lượng điện lên
tới hàng trăm triệu KWh.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là đã
nhiều năm kể từ thời điểm nhà
máy chính thức phát điện, công
tác đền bù, giải phóng mặt bằng
vẫn chưa hoàn tất. Quyền lợi
của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng
bởi dự án vẫn chưa được đảm
bảo. Theo đó, trong tổng số
207.142m2 diện tích đất cho
thuê làm thủy điện có
200.468.87m2 đã thực hiện giải
phóng mặt bằng, còn lại
6.673,13m2 đất chưa thực hiện
giải phóng mặt bằng.

Điều đáng nói là, mặc dù có
hơn 6,6 nghìn m2 đất chưa đền
bù, giải phóng mặt bằng, nhưng

cơ quan có thẩm quyền vẫn cấp
Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho Công ty Cổ phần
Thủy điện Hoàng Anh, bao
trùm lên diện tích đất thuộc
quyền sở hữu của người dân tại
làng Kế, xã Thiết Kế.

Cụ thể, các hộ dân có đất chưa
được đền bù gồm: Hộ gia đình
ông Phạm Văn Long (diện tích
235,5m2 đất ở), Lục Văn Giáp
(diện tích 291,2m2 đất ở), Bùi
Văn Mong (diện tích 486,1m2

đất ở). Riêng hộ gia đình ông
Lục Văn Nguyễn có diện tích
đất nằm trong diện thu hồi,
được bồi thường lớn nhất với
diện tích 6.311m2. 

Dù chưa đền bù cho dân, thế
nhưng năm 2014, các bên có
liên quan gồm Sở Tài nguyên và
Môi trường, UBND huyện Bá
Thước, UBND xã Thiết Kế lại
xác nhận rằng, công trình thủy
điện đã hoàn thành việc bồi
thường, giải phóng mặt bằng,
tái định cư cho các hộ gia đình
đảm bảo quy định.

Câu hỏi đặt ra là, việc cấp
Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho Công ty Cổ phần
Thủy điện Hoàng Anh Thanh
Hóa chồng lấn lên diện tích đất

thuộc quyền sở hữu của người
dân nhưng chưa đền bù, có phù
hợp với các quy định của pháp
luật? 

Về việc này, tại báo cáo liên
quan tới việc giải phóng mặt
bằng dự án thủy điện, lãnh đạo
UBND huyện Bá Thước thừa
nhận rằng, việc tham mưu, thẩm
định, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho Công ty
Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh
Thanh Hóa là có thiếu sót, chưa
phù hợp...

Đánh giá về sự việc nêu trên,
luật sư Trần Đức Phượng (Đoàn
luật sư TP Hồ Chí Minh) cho
rằng: “Hồ sơ bồi thường và hồ
sơ giao đất cho doanh nghiệp
nếu ngụy tạo thì là trái quy định
của pháp luật. Trong trường hợp
này, cần làm rõ việc có hay
không tình trạng lập hồ sơ, lấy
tiền bồi thường, không chi trả
cho người dân. Mặt khác, người
dân có thể làm đơn tố cáo để
làm rõ sự việc để bảo vệ quyền
lợi hợp pháp của mình”.

Điều kỳ lạ là vẫn chưa thấy cơ
quan nào đứng ra nhận trách
nhiệm hay bị xử lý vì sự “nhầm
lẫn” không hề nhỏ này.q

Quốc Toản

cẤp “nhầm” giẤy chỨng nhẬn Quyền SỬ
dụng đẤt Ở thỦy điện BÁ thước 1?

Thủy điện Bá
Thước 1, tỉnh

Thanh Hóa.
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Thay vì thực hiện việc đền
bù, giải phóng mặt bằng
cho hộ gia đình ông Lục

Văn Nguyễn với diện tích
6.311m2 thì đại diện Công ty Cổ
phần Thủy điện Hoàng Anh lại
tự ý ký văn bản đổi đất với hộ
gia đình này.

Cụ thể, ngày 15/12/2016, ông
Đỗ Duy Hùng - Giám đốc Công
ty Cổ phần Thủy điện Hoàng
Anh Thanh Hóa đã đại diện cho
doanh nghiệp ký biên bản đổi
đất với hộ ông Lục Văn Nguyễn
(đổi đất từ vị trí nằm trong khu
vực ảnh hưởng bởi kênh xả của
thủy điện lên khu vực ruộng yến
và ruộng vặn gần đường Quốc
lộ) với diện tích tương ứng
6.311m2. Được biết, việc đổi đất
này là theo nguyện vọng của gia
đình ông Nguyễn.

Theo đó, sau khi thỏa thuận
đổi đất giữa hai bên được hoàn
thành, Công ty Cổ phần Thủy
điện Hoàng Anh Thanh Hóa sẽ
bàn giao mặt bằng cho ông
Nguyễn, đồng thời có trách
nhiệm cải tạo đất đề hộ gia đình
này canh tác và hoàn thiện hồ sơ
đất theo như giấy tờ cũ.

Sau khi nhận phần diện tích
đất đã đổi, ông Lục Văn Nguyễn
đã chia cho con, cháu, người

thân để làm nhà tạm, canh tác
sản xuất, ổn định đời sống. 

Trao đổi với phóng viên
Người Xây dựng, ông Lục Văn
Nguyễn cho biết, kể từ khi đổi
đất cho Công ty thủy điện, gia
đình ông vẫn chưa được hoàn
thiện hồ sơ đất theo cam kết nêu
trên của doanh nghiệp. Phần đất
ông Nguyễn được đổi cũng chưa
được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, đại diện chính
quyền UBND xã Thiết Kế xác
nhận, phần lớn diện tích đất mà
đại diện Công ty Cổ phần Thủy
điện Hoàng Anh Thanh Hóa đổi
cho gia đình ông Nguyễn thuộc
mặt bằng hiện trạng sử dụng đất
của dự án Thủy điện Bá Thước
1. Điều này đồng nghĩa với việc,
hộ gia đình ông Nguyễn vừa
không được đền bù đất, vừa
không phải là chủ sử dụng hợp
pháp cho phần đất đã đổi vì đây
là đất thuộc dự án? 

Câu hỏi đặt ra là, việc ông ty
Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh
Thanh Hóa ký văn bản đổi đất
với người dân tại vị trí nêu trên
có đúng thẩm quyền? Việc
doanh nghiệp đổi đất với dân tại
vị trí thuộc mặt bằng hiện trạng
sử dụng đất của dự án thủy điện

có đúng quy định?
Về việc này, ông Võ Minh

Khoa, Chủ tịch UBND huyện
Bá Thước cho rằng, giám đốc
Công ty Cổ phần Thủy điện
Hoàng Anh Thanh Hóa đã đại
diện doanh nghiệp ký biên bản
đổi đất với hộ ông Lục Văn
Nguyễn là không đúng các quy
định của pháp luật. “Công ty Cổ
phần Thủy điện Hoàng Anh
Thanh Hóa không có thẩm
quyền trong việc đổi đất với
người dân. Chúng tôi sẽ cho rà
soát lại nội dung phản ánh”, ông
Khoa nói.

Luật sư Trần Đức Phượng cho
rằng: “Việc doanh nghiệp thỏa
thuận đổi đất với người dân
trong trường hợp này là trái
pháp luật và không có giá trị,
bởi đất được nhà nước thu hồi
giao cho doanh nghiệp thì
nghiêm cấm giao dịch như
trên...”.

Thỏa thuận để giải phóng mặt
bằng là một trong những công
tác quan trọng trong quá trình
xây dựng dự án. Vụ việc xảy ra
ở Thủy điện Bá Thước là bài
học mà các doanh nghiệp cần
nghiêm túc nghiên cứu để tránh
lặp lại.q

Toản Nguyễn

doanh nghiệp cÓ được tỰ thỎa thuẬn 
“ đổi đẤt ” với dÂn khi XÂy dỰng dỰ Án?

Doanh nghiệp tự ý đổi cho
dân một phần đất để giải
phóng mặt bằng mà không
thông qua chính quyền, việc
này có được xem là hợp
pháp?

Phần đất được
cho là thuộc
phạm vi ảnh

hưởng của dự án
thủy điện Bá
Thước đang

được người dân
canh tác, sản

xuất.
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nhân là Hợp tác xã.
Từ khi sinh ra đến lúc chết

đều gặp ông Đệ
PV: Năm 2003, thời điểm ấy,

xã hội hóa y tế vẫn còn là khái
niệm mới mẻ ở xứ Thanh nói
riêng và cả nước nói chung,
nhưng ông lại quyết định xây
bệnh viện tư nhân, sau này còn
đứng ra xin thành lập Hiệp hội
Bệnh viện tư nhân Việt Nam,
đồng thời được giao trọng trách
giữ chức Chủ tịch Hiệp hội này.
Câu chuyện xây dựng bệnh viện
tư nhân cũng giống như ý tưởng
của ông về hỏa thiêu, xây dựng
nơi an nghỉ cho người mất
vậy… Nhiều người nói, ông là
dân kinh doanh vận tải, không
có bằng có cấp về y tế, biết gì về
y tế mà đòi xây bệnh viện hay
hỏa táng. Ông nghĩ thế nào về
điều này?

Doanh nhân Nguyễn Văn
Đệ: Năm 2003, sau khi xây
dựng thành công mô hình Hợp
tác xã Vận tải Hợp Lực, chúng
tôi quyết tâm thực hiện chiến
lược mở rộng hoạt động sản
xuất kinh doanh, trên cơ sở nền
tảng sẵn có của thương hiệu
Hợp Lực. Theo kế hoạch, Hợp
Lực dự định xây dựng một
khách sạn 9 tầng ở cửa ngõ phía
Bắc TP. Thanh Hóa.

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh
người dân Thanh Hoá mỗi lần ra
Hà Nội khám chữa bệnh là cơm
đùm, cơm nắm dắt díu bắt xe đi
từ tờ mờ sáng, lúc đó tôi quyết
tâm làm bệnh viện. 

Chính vì vậy, mặc dù dự án
khách sạn đang xây được đến
tầng thứ 4, Hội đồng quản trị đã

quyết định táo bạo là xin chuyển
đổi mục đích kinh doanh sang
xây dựng bệnh viện tư nhân.
Khi đó, đưa ra quyết định xây
dựng bệnh viện tư nhân cũng
gặp vô vàn khó khăn, mặc dù đã
có chủ trương xã hội hóa ngành
y tế. Nhưng rất may mắn, quyết
tâm của tôi đã nhận được sự
đồng tình, ủng hộ của nhiều
người.

Tương tự như vậy, khi đầu tư
xây khu hỏa táng, tôi cũng gặp
muôn vàn khó khăn, bởi đây là
lĩnh vực mới mẻ, đụng chạm đến
tín ngưỡng, tâm linh, phong tục,
tập quán… Thậm chí ngay cả
một số cán bộ lãnh đạo cũng băn
khoăn… Nhưng cứ nghĩ đến
chuyện khi có người thân mất,
người dân Thanh Hoá phải mất 5
tiếng để ra Hải Phòng hoả táng,
rồi ăn chực nằm chờ, sau đó lại
rồng rắn 5 tiếng đồng hồ đưa về
Thanh Hoá an táng. Tôi thấy
người dân vất vả quá!

Sau đó, tôi quyết định đầu tư
dự án Phúc Lạc Viên Đài hoá
thân hoàn vũ Thanh Hoá ngay
trên phần đất dự án được tỉnh
giao cho Công ty TNHH MTV
Môi trường Đô thị Thanh Hoá
triển khai nhưng không thực
hiện được. Khi tôi làm tờ trình
đề xuất thực hiện dự án, lãnh đạo
tỉnh đã cử hẳn một đoàn công tác
đi các nơi có dịch vụ hoả táng để
tham quan, tìm hiểu, học hỏi
kinh nghiệm, sau đó mới đồng ý
chấp thuận chủ trương đầu tư
cho tôi. Rồi dự án đi vào hoạt
động cũng không phải hoàn toàn
thuận buồm xuôi gió…

Cũng từ câu chuyện làm bệnh

viện, đầu tư hoả táng mà người
dân Thanh Hoá có câu cửa
miệng vui rằng: “Từ khi sinh ra
cho đến lúc mất đi đều gặp ông
Đệ”.

Phá tảng băng cản trở y tế tư
nhân

PV: Quá trình thực hiện các
dự án đầu tư của Hợp Lực
dường như đều đụng chạm đến
tư tưởng cũ, lạc hậu. Ông phải
làm gì để đấu tranh với tư tưởng
thủ cựu như vậy?

Doanh nhân Nguyễn Văn
Đệ: Câu hỏi rất thú vị bởi liên
quan đến quá trình “đấu tranh”
đòi quyền lợi không mệt mỏi để
có sự công bằng, minh bạch,
trên hết là vì sự phát triển lĩnh
vực mà chúng tôi đã tham gia
đầu tư.

Đơn cử như ngày tôi tổ chức
khánh thành bệnh viện, có một
số bác sỹ khi khai trương xong
thì các bà vợ đến dắt tay kéo các
ông chồng ấy về vì không đồng
ý cho chồng làm bệnh viện tư.
Chưa hết, trong quá trình hoạt
động, một số cán bộ trong ngành
y tế hiểu sâu và có tư tưởng đổi
mới quyết định chuyển sang làm
với tôi thì bị khuyên can, ngăn
cản, thậm chí tìm cách để cấm
vận. Khi bác sĩ trẻ về bệnh viện
công tác thì bị nói xấu, thậm chí
nhiều người còn tìm cách chặn
chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa
khoa Hợp Lực. Người ta cho
rằng, bác sĩ trong bệnh viện
công lập có trình độ, chuyên
môn còn chưa lên tiếng, thì ông
Đệ làm gì có chuyên môn mà
đòi làm và quản lý bệnh viện.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn
xúc động mỗi khi nhớ lại câu
nói của anh Nguyễn Văn Lợi,
khi còn là Uỷ viên BCH Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ
Thanh Hóa, từng phát biểu rất
thẳng thắn rằng: Sự thành công
của Bệnh viện Đa khoa Hợp
Lực đã tạo ra bước ngoặt quan

KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

DOaNH NHâN NGUyễN VăN

ĐỆ sống là cho...
(Tiếp theo trang 14)



101NGÛÚÂI XÊY DÛÅNG SÖË THAÁNG 5 & 6 - 2022

trọng và sự thay đổi toàn diện
đối với hệ thống y tế công lập
tỉnh Thanh Hoá thời điểm ấy.
Đặc biệt sự thành công của
Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã
tạo sự cạnh tranh lành mạnh,
phá bỏ tư duy lạc hậu, sự độc
quyền, độc đoán, phân biệt đối
xử công - tư, xoá bỏ vấn nạn
phong bì, phong bao. 

PV: Ông từng được ví là
người đi phá những “tảng
băng” cơ chế trong lĩnh vực y
tế. Điều này có lẽ được thể hiện
rõ nhất từ khi ông giữ cương vị
Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư
nhân Việt Nam?

Doanh nhân Nguyễn Văn
Đệ: Cuối năm 2014, Hiệp hội
Bệnh viện tư nhân Việt Nam
chính thức được thành lập. Sau
hơn 5 năm đi vào hoạt động,
Hiệp hội đã chứng minh được
vai trò, vị thế của mình trong
việc góp ý xây dựng chính sách
y tế, dần xoá bỏ rào cản, tư
tưởng phân biệt công - tư, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp
cho hàng nghìn hội viên.

Chỉ tính từ năm 2014 đến nay,
tôi cùng Ban chấp hành Hiệp
hội tham gia hàng trăm văn bản
góp ý về hoạt động xây dựng
phát triển doanh nghiệp, đặc biệt
trong lĩnh vực y tế, tôi mạnh dạn
kiến nghị đến Quốc hội, Chính
phủ, các Bộ, ngành sửa đổi
nhiều chính sách mở đường cho
y tế tư nhân có sự công bằng,
phát triển mạnh mẽ và có vị thế
như ngày hôm nay.

Như việc điều chỉnh, sửa đổi
điều 52 Luật Đấu thầu năm
2013, cho phép cơ sở y tế tư
nhân được tự lựa chọn đơn vị
cung cấp thuốc, vật tư y tế; kiến
nghị thực hiện chính sách thông
tuyến huyện, thông tuyến tỉnh
quy định trong Luật BHYT năm
2014; chính sách người dân đi
khám, chữa bệnh vào thứ 7, chủ
nhật, ngày nghỉ, ngày lễ, ngày

Tết ở bệnh viện tư nhân vẫn
được BHYT thanh toán…

Đặc biệt gần đây nhất là Bộ
Luật Lao động sửa đổi, dự thảo
Luật dự kiến được Quốc hội
bấm nút thông qua với quy định
giờ làm thêm là 200 giờ, nhưng
tôi đã phải làm văn bản kiến
nghị khẩn cấp với Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội, các Đại
biểu Quốc hội đề nghị xem xét,
điều chỉnh nâng giờ làm thêm từ
200 giờ lên 300 giờ và xem
ngành y tế là ngành đặc thù. Bởi
nếu không quy định ngành y tế
là đặc thù, thì vô hình trung sẽ
buộc nhân viên y tế phải đứng
trước sự lựa chọn: Hoặc “chấp
nhận vi phạm quy định luật
pháp để cứu chữa người bệnh”,
hoặc “buộc phải từ chối cứu
chữa tính mạng người bệnh để
không vi phạm quy định về giờ
làm thêm”…

Rất mừng là những kiến nghị
của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân
Việt Nam đã được cơ quan có
thẩm quyền xem xét, tiếp thu,
sửa đổi kịp thời để phù hợp với
thực tiễn.

Tôi là người làm hết mình và
chiến đấu hết mình

PV: Được biết ông là người
hăng hái, thẳng thắn, quyết liệt,
bộc trực trong những phiên
tranh luận trên các diễn đàn,
hội nghị. Có vẻ như ông không
ngại “va chạm”, thậm chí sẵn
sàng chịu thiệt thòi về mình?

Doanh nhân Nguyễn Văn
Đệ: Việc va chạm trong công
việc, kể cả giữa doanh nghiệp và
cơ quan quản lý nhà nước, là
không thể tránh khỏi. Có người
không ưa tôi vì tôi phát biểu
thẳng thắn, đụng chạm tới lợi
ích của họ, nhưng nếu những
góp ý đó có lợi cho sự phát triển
của xã hội thì tôi chẳng ngại gì,
thậm chí không màng đến lợi
ích cá nhân để bảo vệ và đi đến
cùng sự việc.

Ví dụ như câu chuyện cách
đây khoảng 12 năm, cũng tại Hà
Nội, tôi nhớ Bộ Chính trị tổ
chức hội nghị lấy ý kiến góp ý
xây dựng chính sách, bàn về
phát triển kinh tế tư nhân, phục
vụ soạn thảo văn kiện Đại hội
lần thứ XI của Đảng, hội nghị
do đồng chí Nguyễn Phú Trọng,
khi đó đang làm Chủ tịch Quốc
hội chủ trì, có sự tham dự của
đồng chí Nguyễn Sinh Hùng,
khi đó là Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ.

Tôi vinh dự đi cùng đồng chí
Hồ Mẫu Ngoạt, khi đó là Phó Bí
thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá, ra tham
dự. Tại hội nghị, khi đề cập đến
khái niệm “doanh nghiệp Nhà
nước và doanh nghiệp ngoài
Nhà nước”, tôi thấy không hợp
lý, nên mạnh dạn tham gia phát
biểu quan điểm là nên bỏ ngay
cụm từ “doanh nghiệp ngoài
Nhà nước”, vì như thế là không
công bằng và phân biệt đối xử.

Cuối buổi hội nghị hôm đó,
các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã
đến chia sẻ, động viên và bày tỏ
đồng tình ủng hộ quan điểm của
tôi. Đây là kỷ niệm đáng nhớ
trong sự nghiệp hoạt động chính
trị, xã hội của tôi.

Tóm lại, khi phát biểu tôi chỉ
nghĩ rằng, mình dám nói thẳng,
nói thật thì mình phải không
ngại và không sợ va chạm, thậm
chí sẵn sàng chấp nhận “hy
sinh” quyền lợi của riêng mình,
sẵn sàng tâm thế nói lên tiếng
nói của những người không dám
nói, hoặc không có điều kiện để
nói. Chính vì vậy, những kiến
nghị của tôi là vì quyền lợi
chung chứ không vì riêng cá
nhân, nên đã được nhiều người
đồng tình, ủng hộ. 

PV: Gần 30 năm trên thương
trường và nếm trải đủ “gia vị”
của cuộc sống, đến lúc này, ông
còn ấp ủ điều gì?

Doanh nhân Nguyễn Văn

KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
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ta có cảm giác gần nhau hơn. 
2. Tác động xấu từ các

phương tiện truyền thông đại
chúng ảnh hưởng đến lối sống
đô thị 

Truyền thông trong xã hội hiện
nay là một “dòng chảy thông
tin” trên nền tảng, dịch vụ công
nghệ cho phép người dùng tạo ra,
chia sẻ, trao đổi, thảo luận và
thay đổi các nội dung, thiết lập
thành các mạng lưới liên kết và
tương tác xã hội. Các phương
tiện truyền thông đã làm cho
người ta có cảm giác mạnh mẽ
hơn về thời gian. Đặc biệt là
mạng xã hội liên tục được nâng
đỡ, hỗ trợ bởi những công nghệ
mới, ngày càng tiện ích hơn, nó
trở thành kênh quan trọng, thúc
đẩy quá trình giao tiếp và kết nối
xã hội. Các thuật toán cho phép
các nền tảng truyền thông xã hội
thiết lập các cộng đồng hoạt
động dưới nhiều hình thức khác
nhau (diễn đàn, nhóm, hội công
khai, hoặc bí mật...) có thể thu
hút từ hàng nghìn lên đến hàng
triệu thành viên, không giới hạn

về địa lý, thành phần xã hội.
Chậm hay nhanh một ngày thôi,
thậm chí chỉ một vài phút thôi
thông tin đã có thể được tăng
hoặc giảm ý nghĩa của nó. Con
người thực sự bị hối thúc bởi
thông tin, nó làm cho đời sống đô
thị tấp nập hơn, con người năng
động hơn trong mọi lĩnh vực. Sự
tiếp cận đến từng cá nhân người
dùng với tốc độ nhanh tạo ra
nhiều cơ hội và lợi ích về truyền
tải, tiếp nhận, chia sẻ tri thức;
phục vụ các nhu cầu đa dạng của
cộng đồng như: kết bạn, giải trí,
kinh doanh, bày tỏ quan điểm,
phản biện xã hội, lan tỏa những
điều tốt đẹp… Đồng thời, cũng
từ các nền tảng truyền thông xã
hội bộc lộ những tác động tiêu
cực, ẩn chứa những nguy cơ
phức tạp, khó lường. Thông tin
xô bồ, không được chọn lọc bởi
quá nhiều kênh, nhiều phương
tiện khác nhau đôi khi đẩy người
ta vào tình trạng bắt buộc phải
tiếp nhận. Người ta không còn
kịp dừng lại để suy nghĩ, để vận
động tư duy, để suy xét phán

đoán đúng sai. Hơn thế nữa
thông tin dồn dập đôi khi thúc ép
con người ta hành động theo nó
một cách thụ động. Nhận nhiều
thông tin mà không suy ngẫm để
hành động rất có thể trở thành
thiếu văn hóa.

Sự lệch lạc trong nhận thức về
các vấn đề chính trị, kinh tế, văn
hóa, xã hội sẽ dẫn đến sai lầm
trong hành vi, tạo nên những mối
nguy về an ninh, bất ổn chính trị,
xã hội. Một bộ phận người sử
dụng mạng xã hội thường có xu
hướng quan tâm, thích (like) và
chia sẻ (share) thông tin giật gân,
tiêu cực, trái chiều hơn thông tin
tích cực, một cách cố tình hoặc
vô ý thức, bất chấp các hậu quả.
Nhiều người cho rằng mạng xã
hội là ảo, không phải chịu trách
nhiệm về những phát ngôn, hành
xử của mình. Tâm lý đó cộng
hưởng với các công cụ được tạo
ra để thu hút người dùng, cùng
với sự bất cập, hạn chế trong
quản lý của các cơ quan chức
năng càng làm cho việc phát tán
thông tin xấu, độc hại trở nên dễ
dàng và nguy hiểm.

Những biểu hiện gần đây chỉ
ra, hiện tượng tin giả, các phát
ngôn thù ghét, nói xấu, phỉ báng,
vu khống, bịa đặt, kỳ thị dân tộc,
tôn giáo, kỳ thị giới tính, các
hành vi gây hấn, tấn công trên

Đệ: Tôi cho rằng, kinh doanh là
công việc áp lực nhưng thú vị
nhất trên đời. Có thể bạn ngạc
nhiên, nhưng tôi ấp ủ viết một
cuốn sách về cuộc đời mình.
Những điều hôm nay bạn được
nghe chỉ là một phần nhỏ so với
những thử thách tôi đã trải qua.
Tôi muốn để lại một điều gì đó
có giá trị cho thế hệ trẻ mai sau,
những người có thiên hướng
khởi nghiệp và đam mê làm kinh
doanh, dám chấp nhận thử thách

để vươn lên. Tôi sẵn sàng làm
người truyền lửa, truyền lại kinh
nghiệm và trí tuệ của mình một
cách vô điều kiện cho những
người có chí hướng làm giàu…

Cả cuộc đời tôi, đến giờ này
vẫn cứ trăn trở với hai tiếng
“doanh nhân”. Nói thật, mỗi khi
nhắc đến nó, tôi đều cảm thấy
trong trái tim mình một sứ mệnh
phụng sự tổ quốc, cống hiến cho
quê hương… Đặc biệt, tôi mong
Nhà nước, xã hội nhìn nhận đúng

vị thế của doanh nhân. Họ không
phải là “con buôn”, “con phe”
như xã hội ngày trước kỳ thị mà
ngày nay, doanh nghiệp, doanh
nhân ngày càng khẳng định vai
trò và vị thế của mình trong công
cuộc đổi mới, hội nhập - trở
thành “rường cột” phát triển đất
nước, là động lực của tăng
trưởng kinh tế nước nhà.

Cảm ơn ông về cuộc trò
chuyện này.

Quốc Toản (thực hiện)

Ảnh hưởng của Truyền
Thông đại chúng... 
(Tiếp theo trang 12)
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mạng,… đang trở nên đáng báo
động. Sự lạm phát hình ảnh cũng
gây ra nhiều hậu quả tai hại.
Những hành vi lệch lạc này . 

Tác động xấu từ các phương
tiện truyền thông đại chúng có
thể dẫn đến những hậu quả trực
tiếp, tức thời, nhưng cũng có
những hậu quả len lỏi, lâu dài
tích tụ vào ứng xử, lối sống, dần
dần phá vỡ những hệ giá trị văn
hóa và đạo đức tốt đẹp. Những
đổ vỡ về giá trị, những tổn
thương về tâm lý ảnh hưởng đến
đời sống mỗi cá nhân, từ đó, tác
động đến ổn định chính trị, xã
hội của quốc gia. Các nhà xã hội
học cho rằng, việc dành quá
nhiều thời gian cho mạng xã hội
dẫn đến tình trạng “cô lập với xã
hội thực tại”, “xao nhãng các
quan hệ đời thực”, “tin vào đó
mà không dành thời gian cho các
quan sát, trải nghiệm và tương
tác thực tế để đưa ra các quyết
định đúng đắn”, thậm chí lệch lạc
về nhận thức, dẫn đến các hành
vi vi phạm pháp luật, đặc biệt với
giới trẻ. Về lâu dài, có thể khiến
kết cấu xã hội bị rạn nứt sâu sắc,
gây phân rã, khó tạo nên sự đồng
thuận trong việc chung tay giải
quyết các vấn đề của cộng đồng,
xã hội.

Xem vậy chúng ta đã thấy các
phương tiện truyền thông đại
chúng ảnh hưởng đến lối sống
như thế nào. Nhiều người đã
cảnh tỉnh xã hội về nạn video
đen, nhắc nhở các bậc cha mẹ
chú ý đến con em trong các trò
chơi hình ảnh điện tử, phản đối
việc in ảnh không gian ba chiều
nhòe nhoẹt làm hại mắt trẻ thơ…
Ở một khía cạnh khác không
kém phần quan trọng là khả năng
cung cấp hình ảnh một cách trực
tiếp, ngay lập tức của các phương
tiện truyền thông đại chúng làm
cho chúng ta lầm tưởng rằng đã
có chân lý trong tay thì không
cần suy nghĩ, xét đoán gì thêm

nữa. Ngày lại ngày cách cung
cấp thông tin kiểu này làm cho
người ta lười biếng, không chịu
suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo. Thêm
vào đó vì lợi ích kinh tế người ta
quảng cáo bằng mọi cách, mọi
hình thức và bằng mọi giá bất
chấp tai hại của nó như thế nào.
Tất cả những cái đó vô ý thức
hay có ý thức nó đã kích thích lối
sống tiêu thụ thực dụng quá mức
là một trong những căn bệnh nan
giải của xã hội và cho lớp trẻ
hôm nay. 

Các phương tiện truyền thông
một mặt làm người ta gần nhau
hơn, mặt khác tại đây người ta xa
nhau hơn trong đời sống cộng
đồng. Truyền hình làm người ta
ngại đến xem phim, xem kịch tại
các rạp. Các phương tiện truyền
thông tiêu tốn hết thời gian rỗi và
chôn chân con người tại ngôi nhà
nhỏ của mình. Thậm chí ngay
trong ngôi nhà nhỏ ấy cũng bị cắt
vụn ra vì người cha thì muốn xem
bóng đá, người mẹ muốn xem
quảng cáo thời trang, còn đứa con
lại muốn nghe nhạc rock, điều
kiện kinh tế khá hơn thì mỗi con
người trong cụm gia đình với
chiếc iphone tha hồ lướt sóng
mặc ai nấy làm.  Đời sống tình
cảm của một gia đình truyền
thống rõ ràng đang bị thông tin
đại chúng can thiệp một cách
trắng trợn. Câu chuyện truyền
thống lấy “tam đại đồng đường”,
“tứ đại đồng đường” làm trọng
đang bị lối sống đề cao tự do cá
nhân chống lại âm ỉ mà quyết liệt.

Muốn hay không muốn các
phương tiện truyền thông đại
chúng đã thực sự trở thành một
bộ phận không thể thiếu được
của đời sống xã hội hiện đại.
Nghiên cứu quy luật phát triển và
những ảnh hưởng của nó đến các
lĩnh vực khác là yêu cầu thực tế
khách quan. Truyền thông luôn
mang tính chất trung tính, và việc
con người sử dụng các phương

tiện truyền thông đến đâu sẽ
quyết định hiệu quả và ảnh
hưởng của nó đối với xã hội.
Hơn thế nữa, phát triển truyền
thông đại chúng là nhu cầu, là
khả năng có thực cùng với nhu
cầu và khả năng phát triển của
một đô thị.

Trong thế giới ngày nay, ở mỗi
nước, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc
đều có sự phát triển về chính trị -
xã hội. Bản sắc dân tộc của văn
hóa đều được thể hiện rõ nét trên
lối sống. Các tình cảm, tư tưởng,
thị hiếu hiện đại nhất chỉ có thể
thâm nhập vào lối sống khi nó
qua một quá trình công nghệ
được tồn tại phổ biến trong xã
hội. Lối sống Việt Nam hôm nay
mang bản sắc dân tộc đậm đà
nhưng cùng với quá trình giao
lưu, mở cửa với bên ngoài là sự
du nhập của một bộ phận văn hóa
vốn xa lạ với truyền thống văn
hóa dân tộc, tạo nên cái gọi là
“văn hóa đen” trong tổng thể đời
sống văn hóa đô thị. Cơ chế thị
trường hiện nay đã đẩy mạnh
việc thỏa mãn nhu cầu vật chất,
nhưng nó lại làm băng hoại nhiều
giá trị tinh thần. “Văn hóa đen”
không chỉ là sản phẩm “ngoại
nhập” mà còn là kết quả của một
bộ phận dân cư có lối sống
không lành mạnh. Lối sống đó đã
đẩy con người vào vòng trụy lạc,
ham muốn tình dục, đề cao sự
nổi dậy của bản năng, thực dụng,
chạy theo đồng tiền, đề cao sự
tiêu dùng vật chất đến mức sẵn
sàng phạm tội ác để thỏa mãn.
Hậu quả của nó là tạo ra một đội
quân lưu manh, gái điếm, trộm
cắp, cờ bạc… trẻ em phạm pháp,
tạo ra một đội quân thất nghiệp
đông đảo, biến văn hóa văn nghệ
thành phương tiện reo rắc tâm lý
bi quan và lối sống sa đọa.

Có những ý kiến về việc mạng
xã hội đã qua đi thời khắc đỉnh
cao và đang chững lại. Có những
đánh giá lạc quan rằng người
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dùng mạng xã hội đang dần trở
nên sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn,
trang bị bộ lọc tốt hơn, có nhiều
kinh nghiệm hơn sau khi bị tin
giả lừa đảo nhiều lần. Nhưng
trong thực tế, có thể khẳng định,
truyền thông xã hội là một “mặt
trận” ngày càng phức tạp, mở
rộng hơn. Yêu cầu ấy đòi hỏi
phải nhìn nhận đúng về tác động
của truyền thông ở cả hai mặt
tích cực và tiêu cực, nhận diện và
quản lý những tác nhân gây ảnh
hưởng để bảo vệ, phát huy những
giá trị tiến bộ được xã hội thừa
nhận, đồng thời hạn chế, đẩy lùi,
triệt phá những tác động tiêu cực
bằng những giải pháp mạnh mẽ,
đồng bộ và hiệu quả. Cho nên,
cần chú trọng tăng cường các
biện pháp tuyên truyền nâng cao
hiểu biết pháp luật, ý thức, trách
nhiệm khi tham gia các nền tảng
truyền thông xã hội của mọi công
dân. Giáo dục định hướng giá trị
để người trẻ biết tránh khỏi các
biểu hiện lệch lạc về nhận thức
và hành vi; trang bị cho học sinh,
sinh viên kỹ năng tự bảo vệ
thông tin cá nhân, cách thức chắt
lọc và tiếp nhận thông tin.

3. Những kiến nghị
Để tạo lập môi trường thông tin

lành mạnh, an toàn, góp phần
tích cực, hiệu quả, bảo vệ, gìn
giữ môi trường chính trị, xã hội
ổn định làm nền tảng cho đất
nước phát triển bền vững:

Một là, trong lãnh đạo, chỉ đạo
cần nhận thức đúng, đầy đủ quan
điểm: “không ngừng đổi mới tư
duy lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý
báo chí điện tử, mạng xã hội và
các loại hình truyền thông khác
trên Internet theo kịp sự phát
triển của thời đại công nghệ, chủ
động, kiên trì thúc đẩy phát triển
đúng hướng đi đôi với quản lý
chặt chẽ. Xác định rõ, đây là môi
trường mở, độc đáo, đặc biệt
quan trọng nằm bên cạnh dòng
chảy thông tin của truyền thông

truyền thống cần được khai thác
tối đa mặt tích cực, cổ vũ những
giá trị tiến bộ, định hướng và tiến
hành đấu tranh đối với những
nhận thức, tư tưởng, quan điểm
sai trái. Do đó, phải chủ động
đánh giá, dự báo chính xác tình
hình; chú trọng giải quyết thấu
đáo các vấn đề bức xúc của
người dân; khắc phục hiệu quả
những hạn chế, bất cập, không để
hình thành “điểm nóng”, những
xu hướng (trend) tiêu cực trên
mạng xã hội. Các cơ quan chức
năng cần cung cấp thông tin cho
báo chí một cách đầy đủ, công
khai, minh bạch, kịp thời, nhất là
với các vấn đề quan trọng được
người dân quan tâm, không để
cho cá nhân nào đó lợi dụng,
chiếm lĩnh truyền thông xã hội.
Đồng thời, kiên quyết xử lý
nghiêm khắc với các phần tử cơ
hội chính trị, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” cố tình làm lộ lọt,
cung cấp thông tin nội bộ, hỗ trợ
cho các phần tử mạng xã hội đưa
tin sai sự thật, kích động, tấn
công vào nội bộ.

Hai là, khẩn trương thể chế
hóa, tăng cường hiệu lực, hiệu
quả quản lý trong thực tiễn; tích
cực xây dựng khuôn khổ pháp
luật khoa học, tiến bộ để truyền
thông xã hội hoạt động, phát
triển lành mạnh, đúng hướng.
Thời gian qua, những thay đổi
chóng mặt về thuật toán của các
nền tảng công nghệ “làm khó” cả
về nhận thức và hành động khiến
các cơ quan chức năng vốn đã
chậm trễ, hạn chế trong quản lý
không gian mạng lại càng lúng
túng, bất cập, chưa theo kịp trong
việc hoạch định chính sách, pháp
luật đối với truyền thông xã hội.
Để quản lý tốt, cần nhanh
chóng tiếp tục hoàn thiện đồng
bộ hệ thống văn bản pháp
luật với các điều khoản cụ thể, rõ
ràng, sát thực, phù hợp, theo kịp
tốc độ biến động của truyền

thông xã hội... thay vì chỉ dừng ở
quy tắc điều chỉnh mang tính
khuyến nghị đạo đức và văn hóa.
Bởi lẽ, khi các ràng buộc pháp lý
không cụ thể, rõ ràng và đủ mạnh
thì các quy tắc đạo đức, văn hóa
cũng rất khó để đi vào cuộc
sống. Tích cực triển khai thực
hiện Luật An ninh mạng với các
chế tài đủ mạnh để răn đe, xử lý
những hành vi vi phạm, gây hại
như lưu trữ, cung cấp, đăng tải,
phát tán tin giả, sai sự thật, xuyên
tạc, vu khống, nói xấu, kích
động, chống phá Đảng, Nhà
nước trên Internet, mạng xã
hội…

Ba là, phát huy vai trò chủ
động, tiên phong, dẫn dắt, định
hướng của báo chí trong thông
tin tích cực. Báo chí cách mạng
cần khẳng định hơn nữa vai
trò, vị thế của mình trong thời đại
kỹ thuật số. Dòng thông tin tích
cực của báo chí vẫn phải là dòng
thông tin chủ lưu với thông tin
chất lượng, chính xác, kịp thời,
khách quan, là bộ lọc đáng tin
cậy về mọi vấn đề xã hội, dư luận
quan tâm. Vì vậy, cần tổng kết,
đánh giá kết quả thực hiện Luật
Báo chí năm 2016, sửa đổi bổ
sung, hoàn chỉnh Luật cũng như
các văn bản dưới Luật để hoàn
thiện hơn nữa môi trường pháp
lý cho hoạt động báo chí. Xác
định rõ tiêu chí đối với từng loại
hình thông tin điện tử nhất là báo
điện tử, tạp chí điện tử, trang
thông tin điện tử tổng hợp, mạng
xã hội; có quy định để điều chỉnh
hoạt động của các công ty công
nghệ chuyên cung cấp thông tin
báo chí. Tăng cường trách nhiệm
của cơ quan chủ quản, của cơ
quan báo chí trong thực hiện tôn
chỉ, mục đích và nội dung thông
tin, trong hợp tác hoạt động báo
chí, trong đầu tư nền tảng công
nghệ số cho sự phát triển vươn
tầm của báo chí.   Tăng cường
đào tạo, bồi dưỡng những người
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HKT GROUP thì khác.
“Khi mở doanh nghiệp, tôi xác

định mình phải có sự khác biệt
trong ngành môi giới khi tham
gia vào tất cả các công việc ngay
từ ban đầu với chủ đầu tư: tư vấn
thiết kế tổng quan dự án, dòng
tiền cho dự án, kế hoạch kinh
doanh và marketing cho dự án...
Chúng tôi luôn tư vấn và có phản
biện với chủ đầu tư trên cương vị
của khách hàng. Vì suy cho
cùng, sản phẩm của chủ đầu tư
tạo ra là để phục vụ cho các
khách hàng”, ông Hiền nói.

Việc tham gia cùng triển khai
dự án sẽ tạo thêm “đầu việc”
trong khi chi phí dành cho đơn vị
phân phối không tăng, nhưng ông
Hiền cho rằng làm như vậy công
việc bán hàng sau này sẽ thuận lợi
hơn, sản phẩm đưa ra thị trường
sẽ dễ được người tiêu dùng hài
lòng và đón nhận. Ông Hiền cho
biết hiện VPCORP và HKT
GROUP đã hợp tác triển khai bốn

dự án theo xu hướng này.
Khi được hỏi về công việc

trong thời điểm còn đảm nhiệm
ví trí lãnh đạo cấp cao tại một
tập đoàn bất động sản lớn có trụ
sở tại TP.HCM cho đến thời
điểm hiện tại khi quyết định tìm
thử thách mới với một doanh
nghiệp mới, ông Hiền cho biết
dù làm chủ hay làm thuê, người
điều hành một đội ngũ môi giới
lớn luôn đối diện với rất nhiều
áp lực.

“Làm chủ sẽ có sự thoải mái
trong định hướng, trong quản
trị, nhưng những áp lực về tài
chính là điều không tránh khỏi
khi bộ máy doanh nghiệp ngày
càng phình ra. Việc “nuôi quân”
sẽ cần rất nhiều chi phí”, ông
Hiền bộc bạch.

Hiện nay, VPCORP và HKT
GROUP đang có một đội ngũ
nhân viên kinh doanh khoảng
350 nhân sự. Theo kế hoạch con
số này sẽ tăng lên khoảng 800

người vào cuối năm nay.
“Sắp tới VPCORP và HKT

GROUP sẽ ký kết chiến lược với
một số đối tác, đồng hành cùng
các chủ đầu tư này để phát triển
dự án. Dựa vào đó chúng tôi sẽ
có cách tăng quân số và các hệ
thống hỗ trợ tăng theo để đảm
bảo việc bán hàng đạt hiệu quả”,
ông Hiền nói.

Lợi thế của việc hợp tác chiến
lược, theo ông Hiền, chính là
hợp tác có chiều sâu, hiểu được
kế hoạch năm của chủ đầu tư, đi
với họ từ những giai đoạn đầu
của dự án, để tới giai đoạn bán
hàng có thể ra được sản phẩm
chỉn chu đến với người tiêu
dùng, từ đó tạo dựng uy tín cho
chủ đầu tư cũng như đơn vị
phân phối, đồng thời có thêm
khách hàng tiềm năng và giữ
chân được những khách hàng
thân thiết.

Doanh nghiệp mới ra mắt, vẫn
đang vừa làm vừa “tuyển quân”,
nhưng ông Hiền vẫn luôn tâm
niệm “phải có định hướng rõ
ràng để những người đồng hành
cùng mình biết được định hướng
tương lai như thế nào mà an tâm
làm việc và cống hiến”.q

làm báo về bản lĩnh chính trị, về
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ,
công nghệ, trau dồi đạo đức, ý
thức về sứ mệnh nghề nghiệp,
thực hiện tốt quy định về trách
nhiệm và chuẩn mực khi tham
gia mạng xã hội.

Bốn là, thúc đẩy các giải pháp
công nghệ, các biện pháp kỹ
thuật phù hợp bắt kịp với sự phát
triển của Internet, mạng xã hội.
Khuyến khích mạng xã hội có
nền tảng công nghệ trong nước
phát triển, khuyến khích các cơ
quan, tổ chức trong nước xây
dựng mạng xã hội nội bộ. Tăng
cường ứng dụng công nghệ để

phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp
thời các thông tin sai sự thật, xấu,
độc có ảnh hưởng đến ổn định
chính trị, xã hội. Nâng cao năng
lực phân tích, điều tra, nghiên
cứu công chúng, đo lường thái
độ của người sử dụng Internet,
tham gia truyền thông xã hội đối
với những vấn đề được dư luận
quan tâm.

Năm là, truyền thông xã hội
khác biệt vì nội dung do người
dùng tạo ra và thông tin mang
tính cá nhân hóa cao, do đó, sự
quản lý của Nhà nước là cần thiết
nhưng quan trọng nhất vẫn là ý
thức người dùng. Việc người

dùng nâng cao sức “đề kháng”,
trang bị hiểu biết về pháp luật, bộ
lọc văn hóa tốt, ứng xử văn minh,
lịch lãm trong tranh luận, phản
biện, có năng lực về tin tức, đánh
giá được độ tin cậy của thông tin
trên truyền thông xã hội là rất
quan trọng. Có như vậy, việc
khai thác, sử dụng mạng xã hội
mới hiệu quả, thiết thực và lành
mạnh, người dùng mới có thể
bảo vệ những giá trị của bản
thân, của cộng đồng và dân
tộc.q

Tài liệu tham khảo:
- Hội thảo: Bàn về văn hóa lối

sống đô thị Đà Nẵng.

KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

DOaNH NHâN NGUyễN NaM HIềN: 

ThỊ Trường bấT động sẢn...
(Tiếp theo trang 13)
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I. CÔNG TÁC THÁNG 5/ 2022 
1. Các hoạt động chung: 
- Đoàn Chủ tịch nghe và cho ý kiến đối với các

báo cáo: Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động của
Tổng hội nhiệm kỳ (2017 -2022); Báo cáo kiểm
điểm công tác của Ban Chấp hành nhiệm kỳ
(2017 -2022); Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm
kỳ (2017 -2022); Báo cáo Phương hướng công tác
của nhiệm kỳ (2022 -2027), Dự thảo  điều lệ Tổng
hội Xây dựng Việt Nam sửa đổi do Tiểu ban Văn
kiện dự thảo và trình bày. 

- Tiểu ban nhân sự tiếp tục đôn đốc lấy ý kiến
nhân sự tái cử BCH khóa IX, hoàn thành báo cáo
cơ cấu BCH để trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch. 

- Tiểu ban vật chất và tiểu ban tuyên truyền đã
họp phiên đầu tiên để thông qua kế hoạch vận
động tài trợ, chương trình truyền thông phục vụ
Đại hội. 

- Lãnh đạo Tổng hội đã thăm và làm việc với
Hội Xây dựng các Tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên
nghe báo cáo tình hình hoạt động và các hoạt
động chuẩn bị Đại hội lần thứ IX và lễ kỷ niệm 40
năm thành lập Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Tại
Vĩnh Phúc, đoàn công tác của Tổng hội đã có đề
nghị hợp tác với Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh về
hỗ trợ để Hội Xây dựng tỉnh tham gia nhiều hơn
nữa trong công tác TVPB các đề án dự án lớn của
địa phương. Tại Thái Nguyên, đoàn công tác của
Tổng hội đề nghị tăng cường phối hợp với sở xây
dựng tỉnh trong công tác đào tạo, tập huấn về
quản lý đô thị, các chính sách pháp luật mới.

- Lãnh đạo Tổng hội XDVN đã phối hợp với
trường ĐHXD Hà Nội tổ chức Hội nghị  các
trường Đại học  khối kỹ thuật xây dựng - Kiến
trúc - Giao thông - Thuỷ lợi  nhằm mở ra cơ hội
hợp tác về đào tạo, về cấp chứng chỉ, về tổ chức
giải thưởng Loa Thành, về nghiên cứu khoa
học… giữa các trường Đại học đào tạo ngành xây
dựng. Hội nghị  tổ chức theo hình thức trực tuyến
và trực tiếp, tham dự trực tiếp tại trường ĐHXD
Hà Nội có lãnh đạo các trường ĐHXD Hà Nội,
ĐHKT Hà Nội, trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ
ngành xây dựng AMC, các trưởng ban Đào tạo,
trưởng ban tư vấn phản biện, Ban Kinh tế, Tổng
biên tập tạp chí, ban thư ký, văn phòng, Hội Bê
Tông. Tham dự trực tuyến có lãnh đạo các trường
ĐHXD Miền Tây, Đại học Giao thông vận tải,
ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐHKT Thành phố Hồ

Tin hoạT động
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Chí Minh, Đại học Duy Tân, ĐH Công nghệ Sài
Gòn. Hội nghị đã bàn về công tác phối hợp giũa
các trường và Tổng hội trong các hoạt động đào
tạo và đặc biệt về giải thưởng Loa Thành.

- Lãnh đạo Tổng hội đã tham gia Lễ tôn vinh
các trí thức tiêu biểu năm 2021 của Liên hiệp các
Hội KH&KT Việt Nam. Tổng hội vinh dự có đại
diện 02 trí thức tiêu biểu được vinh danh trong Lễ
tôn vinh lần này là đồng chí Nguyễn Tiến Hóa,
UV ĐCT Tổng hội XDVN, Chủ tịch Hội XD Hải
Dương và đồng chí Phạm Văn Tới, Hội KHCN
Hàng không Việt Nam.

- Chủ tịch Tổng hội thăm và chúc mừng ngày
KHCN Việt Nam tại LHH khoa học & Kỹ thuật
Việt Nam. 

2. Về công tác tư vấn phản biện: 
- Lãnh đạo Tổng hội Dự triển lãm Vietbuild

2022 và Hội thảo “Phát triển ngành Vật liệu Xây
dựng trong tình hình mới” tại Thành phố Đà
Nẵng. 

- Lãnh đạo Tổng hội làm việc với Vụ Pháp chế
Bộ Xây dựng và có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng
phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật.

- Lãnh đạo Tổng hội tham dự toạ đàm “Xây
dựng chiến lược Quốc gia phát triển đội ngũ trí
thức giai đoạn 2021-2040” do LHH tổ chức.

- Tổng hội đã tổ chức Toạ đàm trực tuyến phiên
toạ đàm thứ hai với chủ đề “Vai trò của tạo lập và
chia sẻ CSDL trong Chuyển đổi số và xây dựng
thành phố thông minh” với sự chủ trì của Chủ tịch
Tổng hội XDVN, tham dự toạ đàm có các nhà
khoa học các chuyên gia, các nhà quản lý đến từ
Bộ xây dựng,  các Viện Nghiên cứu, các trường
đại học. Toạ đàm đã nghe  các báo cáo trình bày
trong toạ đàm và nhiều ý kiến quý báu về chủ đề
của toạ đàm, toạ đàm đã thành công tốt đẹp và
được các tạp chí, các báo, các trang website đưa
tin. Đây là chuỗi tọa đàm nhằm chuyển bị cho hội
thảo “ Chuyển đổi số - Nền tảng xây dựng đô thị
thông minh” tổ chức theo kế hoạch đăng ký với
LHH. 

- Ban Kinh tê phối hợp với ban TVPB có văn
bản góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết
một số nội dung về hợp đồng xây dựng (hướng
dẫn Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày
01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày
22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp
đồng xây dựng để thay thế các Thông tư hướng
dẫn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày
22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp
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đồng xây dựng.
3. Về công tác khoa học công nghệ
- Nhóm nghiên cứu đề tài đã hoàn thiện thuyết

minh đề tài “Nghiên cứu đánh giá việc áp dụng
Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) trong Quy hoạch,
công trình dân dụng, công trình công nghiệp và đề
xuất sửa đổi, bổ sung, kiến nghị xây dựng Quy
chuẩn địa phương” gửi Bộ Xây dựng.       

- Hoàn thành thuyết minh và nộp hồ sơ thầu đề
tài NCKH “Nghiên cứu tác động của thiên tai do
bão, lũ, ngập lụt tới các vùng trọng điểm dân cư
đô thị, nông thôn và đề xuất giải pháp thích ứng “
tại tỉnh Quảng Nam. 

- Hoàn thành thuyết minh đề tài KH năm 2022
trình LHH thông qua.

- Đăng ký 04 đề tài tư vấn phản biện năm 2023
tại LHH.

- Ban KHCN chuẩn bị nội dung công tác tổng
kết thành tựu KHCN của Tổng hội.

4. Về công tác truyền thông 
- Bám sát và đưa tin kịp thời các hoạt động của

Tổng hội trong các hoạt động đối nội, đối ngoại
cũng như  thông tin về kết quả các buổi tọa đàm,
các buổi làm việc của Tổng hội với hội bạn, các
hoạt động của hội chuyên ngành.

Trong tháng 5 lãnh đạo Tổng hội đã tập trung
chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đã
được Thường trực Đoàn Chủ tịch thông qua trong
kỳ họp tháng 4 và đã đạt được hầu hết các nhiệm
vụ đặt ra, ngoài ra đã tổ chức làm việc với các Hội
địa phương là Vĩnh Phúc và Thái nguyên mở ra
những hoạt động trong tương lai. Tháng 5 Tổng
hội đã tập trung chính  vào các hoạt động nhằm
thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ IX
và lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng hội Xây
dựng Việt Nam.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 6/2022
Thực hiện chương trình công tác quý II, trong

tháng 6 Đoàn Chủ tịch dự kiến triển khai một số
nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Về công tác chuẩn bị Đại hội: 
- Tiểu ban Văn kiện hoàn thành dự thảo các báo

cáo: Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động của Tổng
hội nhiệm kỳ (2017 -2022); Báo cáo kiểm điểm
công tác của Ban Chấp hành nhiệm kỳ (2017 -
2022); Báo cáo Công tác kiểm tra nhiệm kỳ (2017
-2022); Báo cáo Phương hướng công tác của
nhiệm kỳ (2022 -2027), Dự thảo điều lệ sửa đổi
trình Đoàn chủ tịch và báo cáo Bộ Nội vụ xin kế
hoạch tiến hành Đại hội.

- Tiểu ban Văn kiện tiếp tục hoàn thiện chương
trình Đại hội gồm diễn văn khai mạc, bế mạc,

nghị quyết Đại hội, phân công các phát biểu tham
luận,  chương trình lễ kỷ niệm gồm diễn văn, tiếp
tục hoàn thành dự thảo cuốn sách 40 năm thành
lập Tổng hội.  

- Tiểu ban nhân sự hoàn thành bước thứ 4 công
tác chuẩn bị nhân sự bao gồm giới thiệu nhân sự
BCH, cập nhật lý lịch nhân sự ứng cử.

- Các tiểu ban cơ sở vật chất và tiểu ban tuyên
truyền thực hiện các kế hoạch và báo cáo Đoàn
Chủ tịch. 

- Về cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Tổng
hội khóa IX: Thống nhất phân bổ nhân sự BCH
khóa IX theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự. Giao
Tiểu ban Nhân sự đề xuất tinh giảm số lượng Ban
chuyên môn, điều chỉnh lại tên gọi của Hội địa
phương (không gọi là Hội đặc thù), rà soát lại các
Hội thành viên, nhất là Hội viên tập thể, không
tham gia hoạt động để đề xuất tinh giảm, điều
chỉnh số lượng cơ cấu các Hội viên cá nhân tại các
Bộ Ngành đảm bảo cơ cấu hợp lý, hiệu quả hoạt
động và có văn bản gửi các đơn vị ý kiến giới
thiệu nhân sự khóa mới. 

- Lãnh đạo Tổng hội dự Đại hội Hội Xây dựng
thành phố HCM, thăm và làm việc với một số đơn
vị các tỉnh phía Nam. 

2. Về công tác tư vấn phản biện
- Theo dõi phân công xây dựng văn bản pháp

luật của Bộ Xây dựng để phối hợp thực hiện công
tác tư vấn phản biện.

3. Về công tác đào tạo
- Tiếp tục thực hiện việc cấp chứng chỉ hành

nghề xây dựng cho Hội viên của Tổng hội.
- Tiếp tục các hoạt động sau khi ký hợp tác với

AMC, đóng góp cho chương trình đào tạo AMC
để hoàn thiện tốt nhất các việc xây dựng nhân lực
chất lượng cao cho Ngành Xây dựng,

-  Hoàn thiện các thủ tục cho công tác trao giải
Loa Thành năm 2022.

- Tham gia triển lãm công nghệ và ngày hội việc
làm với Trường HUTECH thành phố Hồ Chí
Minh, làm việc với trường Đại học Bách khoa
thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng kế hoạch
hợp tác.

4. Về công tác khoa học công nghệ
- Tổ chức ký hợp đồng các đề tài với Bộ Xây

dựng và Quảng Nam đã xong thủ tục bảo vệ và
phân công thực hiện. Tiếp tục chuẩn bị bảo vệ đề
cương các đề tài năm 2023.

- Thống kê rà soát và đề xuất danh mục các đề
tài khoa học xuất sắc phục vụ trưng bày trong Đại
hội. Tiếp tục tổ chức tọa đàm (phiên 3) trong
chuỗi tọa đàm phục vụ hội thảo Chuyển đổi số. 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VIII HỘI
KHOa HọC Kỹ THUẬT Xây DỰNG
TP.HCM

Sáng 14/6, Đại hội đại biểu lần thứ VIII (2022-
2027) của Hội Khoa học KTXD TP.HCM diễn ra
với sự hiện diện của hàng trăm đại biểu. Đại hội
đã bầu ra được những gương mặt tiêu biểu cho
nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu 23 Ủy viên Ban
chấp hành, Ông Đặng Lê Dũng được bầu làm Chủ
tịch.

Đại hội của Hội Khoa học KTXD TP.HCM lần
VIII vinh dự có sự tham dự và chỉ đạo của
TS.Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội XDVN;
ông Trần Hoàng Quân, Thành ủy viên, Giám đốc
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh; GS.TS. Nguyễn
Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Cảnh,
Phó Chủ tịch Tổng hội XDVN, Chủ tịch Hội XD
tỉnh Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Thanh Hảo,
nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình
Dương, Chủ tịch Hiệp Hội Xây dựng tỉnh Bình
Dương; bà Lê Thị Thanh Phương, nguyên Phó
Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch

Hội Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; ông Đoàn Hữu
Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển
Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Hội Xây dựng
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Lê Ngọc Hòa, Phó
Chủ tịch Hội Xây dựng Tỉnh Cà Mau; ông Cao
Thành Hiếu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
thành phố Bến Tre, tỉnh bến Tre và các đại biểu
đại diện các trường đại học, Hội, hiệp hội và các
doanh nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đặng Lê
Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội thông qua
Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ VII (2015 -
2022) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII
(2022 - 2027)” cho biết: 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Hội đạt
được nhiều kết quả nhất định, thực hiện tốt Nghị
quyết của Đại hội VII và chương trình công tác
từng năm của Hội. Bên cạnh những thuận lợi, Hội
đã cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy sức
mạnh của tập thể Hội, duy trì các mặt hoạt động,
hỗ trợ các hội viên trong nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ.

BTV

Toàn thể đại biểu hướng về lễ đài thực hiện nghi lễ
chào cờ

Ông Đặng Lê Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội
lên báo cáo dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động

nhiệm kỳ VII (2015 - 2022) và Phương hướng hoạt
động nhiệm kỳ VIII (2022 - 2027)

TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội XDVN lên
tặng bằng khen của Tổng hội cho tập thể và cá nhân

của Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM

TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội XDVN phát
biểu chỉ đạo.


