
THE TRANSPORT JOURNAL

04

06

10

16

05

08

14

18

Thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể
Tet Greeting Card from Transport Minister Nguyen Van The

Đại lộ mùa xuân
Spring boulevard TẠP CHÍ GTVT

Ánh sáng từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Light from the Resolution of the 13th Party Congress

ĐOÀN MẠNH HẢI

Chuyện Thứ trưởng Bộ GTVT xây cầu treo ở Việt Bắc được Bác Hồ 
làm “mai mối” cưới vợ
Story recounting the Deputy Minister of Transport, who built a 
suspension bridge in Viet Bac, getting married thanks to Uncle Ho as 
the ‘matchmaker’

KIỀU MAI SƠN

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: “Đổi mới tư duy giúp ngành GTVT 
đột phá”
Minister Nguyen Van The: “Innovating thinking helps the Transport 
Sector create breakthroughs”

K. HÀ - Đ. QUANG

Đầu xuân gặp gỡ hai “ông trùm” đường cao tốc
Meeting two highway ‘bosses’ in early Spring

H. THẠCH - V. CƯỜNG

Cách nào “hút” vốn tư nhân đầu tư các dự án đường cao tốc?
How to ‘suck’ private capital to invest in motorway projects?

ĐỖ THI

Nỗ lực gỡ vướng vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam
Efforts to remove obstacles for construction materials for the North - 
South Motorway

NHÓM PV

CONTENTS

ục lục
Tháng 1+2 (NĂM THỨ 63)

Q. TỔNG BIÊN TẬP
NGUYỄN VĂN HƯỜNG
Điện thoại: 0913.54.55.66

Email: nguyenhuong.tcgt@gmail.com

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
GS. TSKH. LÃ NGỌC KHUÊ; GS. TSKH. NGUYỄN NGỌC 
HUỆ; GS. TS. LƯƠNG CÔNG NHỚ; PGS. TSKH. ĐẶNG 
VĂN UY; PGS. TS. HOÀNG HÀ; PGS. TS. TRẦN ĐẮC SỬ; 
PGS. TS. NGUYỄN XUÂN KHANG; PGS. TS. NGUYỄN 
VĂN THƯ; PGS. TS. TỐNG TRẦN TÙNG; PGS. TS. ĐÀO 
VĂN ĐÔNG; PGS. TS. NGUYỄN BÁ HOÀNG; PGS. TS. 
NGUYỄN NGỌC LONG; PGS. TS. PHẠM DUY HÒA; 
PGS. TS. NGUYỄN VĂN HÙNG; PGS. TS. NGUYỄN 
HỒNG THÁI; PGS. TS. NGUYỄN QUANG PHÚC; PGS. 
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SỰ KIỆN
Số 1+2/2022

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022                                                         

THÂN GỬI 
CÁC ĐỒNG CHÍ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, 

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GTVT

N hân dịp năm mới 2022 và đón Tết cổ truyền Nhâm Dần, thay mặt Ban Cán sự 
đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ 
lão thành, cán bộ hưu trí, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công 

tác trong ngành GTVT cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất.
Năm 2021, do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, mọi lĩnh vực của ngành GTVT 

gặp nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, sự điều 
hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ; sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, 
ngành GTVT đã nỗ lực phấn đấu, tập trung trí tuệ, đoàn kết với quyết tâm cao vừa thực 
hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa tích cực triển khai các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Cùng với việc đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn; khối lượng hàng hóa xuất 
nhập khẩu qua cảng biển cả nước tăng trưởng 6%; hoàn thành 5 Quy hoạch chuyên 
ngành quốc gia GTVT; các công trường không ngơi nghỉ thi công; các công trình, dự án 
trọng điểm quốc gia vẫn đang được triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra; giải ngân 
vốn đầu tư công nằm trong nhóm các bộ, ngành cao nhất cả nước..., đây có thể coi là 
những “điểm sáng” của ngành GTVT trong năm 2021.

Để đạt được những kết quả như trên, tôi trân trọng và tri ân công sức, trí tuệ của 
mỗi cá nhân đang ngày đêm cống hiến cho ngành GTVT, đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn 
đến các cá nhân thường xuyên phải xa gia đình dài ngày, vượt qua nhiều khó khăn, rủi 
ro, nguy hiểm vì dịch bệnh để giữ “mạch máu” giao thông luôn thông suốt, hiệu quả.

Năm 2022 là năm hết sức quan trọng nhưng cũng nhiều thách thức đối với ngành 
GTVT, tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, các 
chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ, đặc biệt triển khai thực hiện đầu tư xây 
dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025... trong bối cảnh tiếp tục 
thích nghi an toàn phòng, chống dịch. 

Thực hiện phương châm “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu 
quả, phục hồi phát triển” của Chính phủ, tôi mong muốn và tin tưởng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động của ngành GTVT sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, 
sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc các đồng chí và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an 
khang thịnh vượng. Năm mới thắng lợi mới./.

Trân trọng!

                            NGUYỄN VĂN THỂ 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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SỰ KIỆN
Số 1+2/2022

Nhâm Dần

{ Trong bài viết: “Công việc khẩn cấp bây giờ” vào tháng 11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 
“Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì mọi 
việc đình trệ”. Thấm nhuần lời dạy của Người, kể cả khi đất nước chiến tranh hay lúc hòa bình thì giao 
thông phải “đi trước mở đường”, xây dựng hạ tầng giao thông luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là 
cơ sở phát triển đất nước. Đặc biệt, liên tiếp 3 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc gần đây - Nghị quyết Đại hội XI, 
XII và XIII, Đảng ta đều khẳng định mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện 
đại là một trong ba đột phá chiến lược. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII còn cụ thể hóa mục tiêu đến 
năm 2025 nước ta sẽ có 3.000 km đường cao tốc, đến năm 2030 là 5.000 km. Thật vui, năm 2010 nước 
ta mới có km đường cao tốc đầu tiên (tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận dài 40 km đưa vào khai thác ngày 
03/02/2010), thì đến nay, cả nước đã có 1.163 km đường cao tốc, đến năm 2023 sẽ hoàn thành 916 km 
đang xây dựng, nâng tổng số đường bộ cao tốc trong cả nước lên 2.079 km. 

{ Những ngày đầu tiên của năm mới 2022, Quốc hội họp phiên bất thường lần thứ nhất để quyết 
định chiến lược nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Làm gì để phục hồi và phát 
triển kinh tế đất nước sau đại dịch Covid-19? Đó là câu hỏi đầy trăn trở vang lên nhiều lần từ phòng họp 
Diên Hồng của tòa nhà Quốc hội. Ngay trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 11/01/2022, câu hỏi ấy 
đã được trả lời khi các vị đại biểu của nhân dân “nhấn nút” thông qua đồng thời 2 Nghị quyết về chính 
sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết 
về Chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025. Do 
tính cấp thiết của nhiệm vụ, Quốc hội đã thống nhất cả 12 dự án thành phần còn lại của Dự án đường cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông, dài 729 km, tổng số vốn lên đến 146.990 tỷ đồng sẽ được đầu tư bằng vốn ngân 
sách, triển khai ngay từ đầu năm nay và cho áp dụng nhiều cơ chế đặc thù để hoàn thành đúng kế hoạch. 
Đường cao tốc Bắc - Nam hơn 2.100 km sẽ liền một dải, thông suốt vào năm 2025. 

{ Mùa xuân khởi đầu cho một năm, con đường khởi đầu cho những hành trình dài đưa nhân loại từ 
mông muội đến thịnh vượng. Ông cha ta từ xưa đã đúc kết: “đại lộ là đại phú”. Nhìn vào quy hoạch mạng 
lưới đường cao tốc đến năm 2030 tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt cuối năm 2021 
càng thấy rõ hơn tầm nhìn chiến lược. Trong những năm tới, đường bộ cao tốc sẽ là mạng giao thông chủ 
đạo được quan tâm đầu tư, ngoài tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ có thêm 29 tuyến đường bộ cao tốc khác 
được xây dựng tỏa đi khắp các vùng miền cả nước. Cùng với 4 quy hoạch Quốc gia ngành Đường thủy nội 
địa, Đường sắt, Hàng không và Hàng hải cũng vừa được Chính phủ phê duyệt, thì bắt đầu từ mùa Xuân 
Nhâm Dần 2022 này, ngành GTVT sẽ chính thức khởi động một đại công trường xây dựng lớn nhất từ 
trước đến nay. Không khí sôi động ấy sẽ được Tạp chí GTVT chuyển tải, nhất là trong giai phẩm đặc biệt 
Tết Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Đại lộ mùa Xuân”, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. 

Nhân dịp đón Tết cổ truyền, Tạp chí GTVT kính chúc quý lãnh đạo, đối tác, doanh nghiệp, CTV và 
độc giả cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Tạp chí GTVT

mùa xuân
ĐẠI LỘ



6

SỰ KIỆN
Số 1+2/2022

ÁNH SÁNG
TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

KIÊN ĐỊNH VÀ SÁNG TẠO: 
QUAN ĐIỂM XUYÊN SUỐT, MANG 
TÍNH NGUYÊN TẮC

Đây là quan điểm hàng đầu có ý 
nghĩa xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ 
đạo sự nghiệp đổi mới. Văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng yêu cầu phải “kiên định và vận 
dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
CNXH; kiên định đường lối đổi mới 
của Đảng; kiên định các nguyên tắc 
xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Có thể coi đây là quan điểm về 
“bốn kiên định”, đồng thời đi liền 
với kiên định, Đảng ta cũng yêu cầu 
phải vận dụng và phát triển sáng tạo. 
Đảng ta xác định Chủ nghĩa Mác - Lê-
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng 
tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho 

hành động cách mạng. Thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua 
là nhờ Đảng ta kiên định, trung thành 
và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trải qua chặng đường hơn 90 
năm xây dựng, trưởng thành và phát 
triển, Đảng ta luôn kiên trì, kiên định 
với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; 
kết hợp độc lập dân tộc với CNXH là 
"sợi chỉ đỏ" xuyên suốt trong đường 
lối cách mạng của Đảng, nhờ đó tạo 
ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc. Tùy theo từng giai đoạn cách 
mạng cụ thể, Đảng ta đã đề ra chiến 
lược, sách lược, bước đi, mục tiêu phù 
hợp để giải quyết mối quan hệ giữa 
độc lập dân tộc và CNXH, giữa dân 
tộc và giai cấp, giữa dân tộc và quốc 
tế, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam XHCN. 

Thực tiễn cách mạng Việt Nam 
đã chỉ rõ, sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định 
thắng lợi của cách mạng. Vì vậy, phải 
kiên định và vận dụng sáng tạo các 
nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng 
sản trong sạch, vững mạnh, nhất là 

nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng 
nào xa rời những nguyên tắc đó sẽ 
không tránh khỏi rơi vào suy thoái, 
biến chất, tan rã, đánh mất vai trò 
lãnh đạo của mình. 

Quan điểm chỉ đạo trên được Đại 
hội XIII của Đảng nêu ra là những vấn 
đề “mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa 
sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng 
vững chắc của Đảng ta, không cho 
phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

LẤY DÂN LÀM GỐC
Tại Đại hội XIII, tư tưởng dân 

làm gốc đã được đúc kết thành bài 
học riêng, với những nguyên tắc cơ 
bản, định hướng mọi sách lược, chủ 
trương của Đảng trong giai đoạn tới.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XII trình Đại hội XIII của 
Đảng, tư tưởng “Lấy dân làm gốc”, đổi 
mới dựa vào nhân dân, vì lợi ích của 
nhân dân tiếp tục được khẳng định 
và bổ sung thêm một số nội dung 
mới  “... trong mọi công việc của Đảng 
và Nhà nước, phải luôn quán triệt quan 
điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ của 

ĐOÀN MẠNH HẢI?

Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng 
diễn ra từ ngày 25/01 

- 02/02/2021 đã thành 
công tốt đẹp. Đây là một 

sự kiện chính trị trọng đại, 
một dấu mốc rất quan 
trọng, có ý nghĩa định 

hướng, cổ vũ, động viên 
toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân tiếp tục đẩy mạnh 
toàn diện, đồng bộ công 

cuộc đổi mới, đưa đất 
nước phát triển nhanh và 
bền vững. Kiên định mục 

tiêu độc lập dân tộc và 
CNXH, lấy dân làm gốc là 

hai trong nhiều nội dung 
nổi bật tại Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng lần này.
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nhân dân, kiên trì thực hiện phương 
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, 
“củng cố và tăng cường niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế 
độ XHCN”, “thực hành và phát huy rộng 
rãi dân chủ XHCN, quyền làm chủ và 
vai trò chủ thể của nhân dân; củng cố, 
nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng 
cường đồng thuận xã hội”.

Như vậy, so với văn kiện các 
kỳ đại hội trước, bên cạnh phương 
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra” thì Đại hội lần này đã bổ 
sung thêm nội dung “Dân giám sát, 
dân thụ hưởng”.  Thực tế cho thấy, ở 
bất kỳ đâu, ở thời điểm nào nếu phát 
huy được sức mạnh của quần chúng, 
tổ chức lãnh đạo được quần chúng 
nhân dân thì việc gì dù khó khăn, 
gian khổ đến mấy cũng giành thắng 
lợi. Người dân chỉ thật sự hăng hái 
tham gia vào công việc chung khi họ 
có niềm tin vào cấp ủy, chính quyền, 
khi họ biết rằng những việc ấy mang 
lại lợi ích cho chính bản thân và cộng 
đồng của họ.

Niềm tin là sợi dây liên hệ mật 
thiết giữa Đảng và nhân dân. Muốn 
có niềm tin trong nhân dân thì Đảng 
phải “lấy dân làm gốc”, “lấy nhân dân 

làm trung tâm”, đổi mới dựa vào nhân 
dân, vì lợi ích của nhân dân, “lấy ấm 
no, hạnh phúc của nhân dân làm mục 
tiêu phấn đấu” như Đại hội XIII đã xác 
định. Nhân dân làm trung tâm có 
nghĩa là mọi chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước 
xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng 
của nhân dân; coi nhân dân là nguồn 
lực, động lực của đổi mới, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, giải phóng mọi 
tiềm năng, sức mạnh, khả năng sáng 
tạo của nhân dân trong mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội.

GIAO THÔNG: LĨNH “SỨ 
MỆNH” TIÊN PHONG

Văn kiện Đại hội XIII đặc biệt chú 
trọng việc xác định các đột phá chiến 
lược phù hợp với điều kiện, yêu cầu 
5, 10 năm tới. Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng đã đề ra Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 
2030 với mục tiêu: “Đến năm 2030, 
Việt Nam là nước đang phát triển có 
công nghiệp hiện đại, thu nhập trung 
bình cao; đến năm 2045 trở thành 
nước phát triển, thu nhập cao”. Để đạt 
được các mục tiêu nêu trên, Đại hội 
xác định một trong ba đột phá chiến 
lược cần tập trung thực hiện trong 5 

năm tới là “xây dựng hệ thống kết cấu 
hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh 
tế và xã hội; ưu tiên phát triển một 
số công trình trọng điểm quốc gia 
về giao thông, thích ứng với biến đổi 
khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng 
thông tin, viễn thông, tạo nền tảng 
chuyển đổi số quốc gia, từng bước 
phát triển kinh tế số, xã hội số”.

Đối với ngành GTVT, nhiều chỉ 
tiêu cụ thể đã được chỉ rõ, trong đó 
dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông nổi lên là một “đại công 
trình” không chỉ mang tầm cỡ về quy 
mô, diện tích, tổng mức đầu tư mà 
còn mang giá trị, ý nghĩa vô cùng 
lớn trong kết nối vùng miền, thông 
thương các khu vực, mở ra cơ hội 
“vươn mình” cho nhiều địa phương 
có dự án đi qua.

Các lĩnh vực khác của Ngành 
như: hàng không, hàng hải, đường 
thủy nội địa và đường sắt, tất cả đều 
đang tập trung cao độ cho những 
mục tiêu trước mắt và lâu dài đã 
được định hướng trong bản đồ quy 
hoạch ngành GTVT. Toàn ngành 
GTVT đang ra sức phấn đấu thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng, xứng đáng sứ mệnh 
“Đi trước mở đường” q

Những "cánh tay" đường cao tốc đang vươn xa đến mọi vùng miền của Tổ quốc
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Chuyện Thứ trưởng Bộ GTVT 
xây cầu treo ở Việt Bắc 

THỨ TRƯỞNG THIẾT KẾ  
CẦU TREO

Kháng chiến toàn quốc 
(19/12/1946), các cơ quan của Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ rời Hà Nội rút 
lên ATK Việt Bắc, đóng tập trung chủ 
yếu tại huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên 
Quang) và huyện Định Hóa, huyện Đại 
Từ (tỉnh Thái Nguyên). Việc tiếp tế hậu 
cần và giao thông liên lạc giữa các cơ 
quan Chính phủ, Quốc hội với Trung 
ương Đảng do Đội Công tác Trung 
ương phụ trách. Phân giới tự nhiên 
giữa hai huyện Sơn Dương và Đại Từ 
là con sông Phó Đáy chảy ra tận sông 
Lô nên đi lại có phần cách trở. 

Bà Lê Thị Lịch (1917 - 2011), Trưởng 
ban Công tác Đội Trung ương khi còn 
sống kể: “Những khi trời tạnh nắng thì 
chúng tôi đảm bảo được giao thông 
liên lạc, tiếp tế lương thực thực phẩm 
sang cho các cơ quan của Trung ương 
Đảng bên Đại Từ, Định Hóa. Những khi 
trời mưa to, lũ lớn, nước sông Phó Đáy 
sâu, lại chảy xiết thì cản trở giao thông 
liên lạc tiếp tế cho cơ quan Trung ương 

ở bên Định Hóa, Đại Từ không được. 
Chính vì vậy, chúng tôi phải đặt vấn đề 
làm cái cầu bắc qua sông để đảm bảo 
giao thông liên lạc tiếp tế cho cơ quan 
Trung ương Đảng”.

Đầu năm 1948, kỹ sư Lê Dung - 
Thứ trưởng Bộ Giao thông công chính 
(nay là Bộ GTVT) đã thiết kế và chỉ đạo 
Ty Giao thông công chính tỉnh Tuyên 
Quang tổ chức thi công một cây cầu 
treo bắc qua sông Phó Đáy. Lúc đó, tuy 
điều kiện thiết bị, vật tư hết sức khó 
khăn, ông Nguyễn Khắc Tự - Trưởng 
ty Giao thông công chính tỉnh Tuyên 
Quang đã chỉ đạo việc thi công cây cầu 
này hết sức khẩn trương. Sau khi hoàn 
thành, cầu đã đảm bảo cho Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và các cán bộ Trung ương 
trong ATK Sơn Dương và Định Hóa, Đại 
Từ qua lại chỉ đạo cuộc kháng chiến 
được thuận lợi. Vì thế, cây cầu này đã 

đi vào lịch sử với tên gọi của người đã 
thiết kế ra nó: Cầu treo Lê Dung. 

Sách “Từ điển Tuyên Quang” do 
NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật (phát 
hành tháng 12/2018) viết về Cầu treo 
Lê Dung như sau: 

“Cầu bắc từ Soi Giếng, thôn Lê, xã 
Minh Thanh sang chân đồi Khí Nộc, 
thôn Yên Thượng, xã Trung Yên, huyện 
Sơn Dương; tạo điều kiện thuận lợi cho 
cán bộ và nhân dân trong vùng đi lại. 
Đây là chiếc cầu treo duy nhất tại Việt 
Bắc trong kháng chiến chống thực dân 
Pháp, được gọi là Cầu treo Lê Dung. 

Cầu dài khoảng 40 m, rộng 1,5 
m, chịu lực chính là 2 dây cáp chủ có 
đường kính khoảng 3 cm. Dầm ngang 
được làm bằng các thanh tà vẹt, buộc 
chắc chắn vào dây cáp chủ bằng dây 
thép. Dầm dọc là các cây gỗ tròn, 
đường kính khoảng 30 cm, được đặt 

KIỀU MAI SƠN?

Sau khi hoàn thành, 
cầu đã đảm bảo cho 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và các cán bộ Trung 

ương trong An toàn khu 
(ATK) Việt Bắc qua lại 

chỉ đạo cuộc kháng 
chiến được thuận lợi. Vì 
thế, cây cầu này đã đi 
vào lịch sử với tên gọi 

của người đã thiết kế ra 
nó: Cầu treo Lê Dung. 

ĐƯỢC BÁC HỒ LÀM “MAI MỐI” CƯỚI VỢ

Thứ trưởng Lê Dung nhận cờ thưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Lê Thông
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song song với nhau. Mặt cầu gồm 2 
lớp, lớp dưới được lát bằng các miếng 
gỗ xẻ thành khí, lớp trên là các thanh 
tre bổ đôi được xếp sát nhau, hai bên 
đóng nẹp cố định tạo mặt phẳng. 
Tay vịn ở hai bên thành cầu được làm 
bằng tre. Ở đầu cầu có các trụ bê tông 
chắc chắn để cố định 2 đầu cáp. 

Đầu năm 1949, địch phát hiện và 
cho máy bay bắn phá nhưng cầu chỉ 
bị hư hỏng nhẹ. Từ năm 1955, cầu bị 
hỏng và không sử dụng được nữa. 
Địa điểm cầu treo Lê Dung được xếp 
hạng Di tích cấp tỉnh theo Quyết định 
số 516/QĐ-UBND ngày 10/11/2006 
của UBND tỉnh Tuyên Quang”.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Dung, 
nguyên quán xã Minh Khai, huyện 
Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Xuất thân 
trong gia đình trí thức, có tinh thần 
yêu nước từ trẻ, khi mới ngoài 20 tuổi 
ông đã tham gia phong trào Cứu tế đỏ 
ở Quy Nhơn. Với tấm bằng kỹ sư cầu 
đường của Pháp trong tay, ông ra làm 
công chức nhưng vẫn ngầm tham gia 
hoạt động giải phóng dân tộc. 

Sinh thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Lê Văn Hiến (1904 - 1997) xác nhận, kỹ 
sư Lê Dung thuộc thành phần trí thức 
cao cấp, được giác ngộ cách mạng và 
có đóng góp tích cực cho phong trào, 
nên được cử vào Mặt trận Việt Minh TP. 
Đà Nẵng và Ủy ban Khởi nghĩa TP. Đà 
Nẵng. Chính kỹ sư Lê Dung là người đã 
cho đồng chí Lê Văn Hiến mượn xe và 
lái xe để hóa trang làm kỹ sư cầu đường 
qua các trạm kiểm soát của Nhật tiện 
liên lạc với Ủy ban Khởi nghĩa Quảng 
Ngãi để thống nhất hành động giữa 
hai tỉnh Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng 
lợi, kỹ sư Lê Dung được quần chúng 
nhân dân địa phương tín nhiệm cử làm 
Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND TP. Đà 
Nẵng. Năm sau (1946), ông được bầu 
làm Đại biểu Quốc hội đầu tiên của TP. 
Đà Nẵng và Bí thư Ủy ban Hành chính 
Trung Bộ kiêm phụ trách Ngoại giao. 
“Thời gian đầu mới nắm chính quyền, 
đồng chí Dung nhờ có kinh nghiệm 
quản lý nhà nước nên đã giúp được 
nhiều việc trong bước đầu cách mạng 
cướp chính quyền”, Bộ trưởng Lê Văn 
Hiến nhớ lại.

Tháng 7/1947, khi Chủ tịch Hồ 
Chí Minh mở rộng Chính phủ kháng 
chiến trên Chiến khu Việt Bắc, kỹ sư Lê 

Dung được mời tham gia Chính phủ, 
giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông 
công chính (Bộ trưởng là kỹ sư Trần 
Đăng Khoa). 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
LÀM “MAI MỐI” 

Một chiều hè năm 2010, người 
viết bài này được gặp cụ bà Lê Thị 
Lịch - Trưởng ban Kiểm tra Công 
đoàn ngành GTVT đã về hưu. Cụ bà là 
vợ của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Dung. 
Tuổi cao song khỏe mạnh, minh mẫn, 
trong khuôn viên ngôi nhà số 5 phố 
Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, TP. 
Hà Nội, bà Lịch ôn lại cuộc đời hoạt 
động cách mạng của mình cùng với 
câu chuyện được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh làm mai mối lấy ông Lê Dung. 

Đầu tháng 8/1945, bà Lịch khi đó 
là Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên, lấy bí danh 
hoạt động là Liên, được cử đi dự Hội 
nghị Toàn quốc của Đảng tại Tân Trào 
(Sơn Dương, Tuyên Quang).  Lên tới 
Tân Trào, các đại biểu vừa gặp nhau 
thì có tin phát xít Nhật đầu hàng Đồng 
Minh. Ngay đêm 13/8/1945, Trung 
ương Đảng ra lệnh Tổng khởi nghĩa 
và quyết định cử một số cán bộ về địa 
phương trước để kịp thời chỉ đạo. Bà 
Lịch về ngay Phúc Yên để chỉ đạo khởi 
nghĩa giành chính quyền trong tỉnh. 

Ngày 23/8/1945, trên đường từ Tân 
Trào về Hà Nội, Hồ Chủ tịch và đồng 
chí Trần Đăng Ninh cùng các đơn vị 
giải phóng quân đi qua Đa Phúc, Đông 
Anh - khi đó thuộc tỉnh Phúc Yên, qua 

bến đò sang bên kia làng Xù (thôn Phú 
Xá). Hôm đó, bà Thái Bảo - phụ trách 
huyện Đa Phúc (sau này là Phó Chủ 
tịch UBND TP. Hà Nội) thay mặt Huyện 
ủy Đa Phúc ra đón Bác. Bà Lê Thị Lịch 
bận công tác khác nên khi trở về, nghe 
tin Bác đến, bà tiếc ngẩn ngơ. Rồi ngày 
Độc lập 02/9/1945, trên Quảng trường 
Ba Đình, bà chỉ nghe giọng nói của Bác 
chứ chưa hề gặp mặt. 

Lần đầu tiên được gặp Hồ Chủ 
tịch tại làng Gượm, thôn Lai Cầu, xã 
Cần Kiệm, huyện Thạch Thất (Hà Nội 
hiện nay), bà Lịch viết trong hồi ức 
dành cho con cháu: “Tôi nhớ mãi lần 
đầu gặp Bác. Có tiếng ô tô, anh Toàn 
(tức Tổng Bí thư Trường Chinh) nói: 
“Bác về đấy”. Tôi mừng run cả chân, 
còn anh Toàn dắt tay tôi đi như chạy. 
Cụ đội cái mũ đen, đi giầy ba ta. Cụ 
nắm tay tôi hỏi: “Cô có khỏe không?”. 
Sao Ông Cụ hốc hác quá thế kia? Tự 
dưng tôi muốn khóc...”. 

Bí danh của bà lúc ấy là Liên đã 
dùng từ lâu dễ lộ. Bác liền bảo: “Ở đây 
có hai chị em, chị tên là Lê Thị Thanh 
(sau này là cán bộ ở Văn phòng Trung 
ương Đảng) rồi, em tên là Lịch, Thanh 
- Lịch mà”. Bà mang tên là Lê Thị Lịch 
từ đó. Nói rồi, Bác thưởng cho bà tấm 
khăn dù mà chiến sĩ đã thêu biếu Bác. 
Bác nói: “Bác thưởng cho cô Lịch vì 
làm việc tốt”.

Năm 1949, khi chuyển sang công 
tác khác, bà đem tặng lại ông Tuấn là 
người thay bà làm Trưởng ban công 
tác đội Trung ương. “Những ngày ấy 
được ở bên Cụ, tôi thấy Cụ hình như 
không nghỉ lúc nào. Có đêm tôi nằm 
nhà ngang, ngủ một giấc dài, mở mắt, 
qua khe liếp lên nhà trên vẫn thấy Cụ 
ngồi bên đèn Hoa Kỳ cọc cạch máy 
chữ...”, bà Lịch nhớ lại. 

Dấn thân vào hoạt động cách 
mạng quên cả tuổi thanh xuân dần 
trôi qua, năm 1949,  ở ATK Việt Bắc, 
Bác Hồ và Tổng Bí thư Trường Chinh 
đã đứng ra mai mối bà với ông Lê 
Dung, khi ấy là Thứ trưởng Bộ Giao 
thông công chính. Về sau này, trong 
những lần bà sinh con ở chiến khu, 
Bác Hồ biết tin liền gửi cho bà chai 
mật ong rừng và hai mét lụa.

Ông bà có một gia đình hạnh 
phúc với 5 người con, trong đó có võ 
sư Lê Công - Huấn luyện viên trưởng 
Đội tuyển Karatedo Việt Nam q

Cầu treo Lê Dung trong kháng chiến 
chống Pháp. Ảnh tư liệu: Lê Thông
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BỘ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THỂ:

“ĐỔI MỚI TƯ DUY 
GIÚP NGÀNH GTVT ĐỘT PHÁ”

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, 
Tạp chí GTVT đã trò chuyện 
với Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT 
Nguyễn Văn Thể về những kết quả đạt 
được trong năm 2021 và định hướng 
phát triển ngành trong năm 2022.

ĐỘT PHÁ GIẢI NGÂN, HOÀN 
THÀNH QUY HOẠCH CHUYÊN 
NGÀNH SỚM NHẤT 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực 
hiện Nghị quyết Đại hội 13 của 
Đảng, cũng là năm đầu tiên thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2021 - 2025. Xin Bộ trưởng 
cho biết những kết quả nổi bật của 
ngành GTVT trong năm qua?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: 
Bước vào năm 2021, ngành GTVT 
gặp rất nhiều khó khăn, nhất là công 
tác đảm bảo giao thông trong điều 
kiện phòng, chống dịch Covid-19. 
Ngay từ đầu năm, khi dịch bùng phát 
tại các tỉnh phía Nam, trung tâm kinh 
tế lớn nhất nước, thực hiện chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ GTVT đã triển khai nhiều 
giải pháp quyết liệt để đảm bảo giao 
thông thông suốt. Giai đoạn cao 
điểm, chúng tôi phải họp trực tuyến 
với các địa phương hàng ngày, khi 
tình hình dịch từng bước được kiểm 
soát thì họp giao ban hàng tuần. Bên 
cạnh đó, các đồng chí Thứ trưởng, 
các tổ công tác của Bộ thường xuyên 
phải có mặt các điểm “nóng”, tại hiện 
trường để kịp thời tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo 
giao thông thông suốt.

Điều rất mừng là trong bối cảnh 
chịu tác động nặng nề của đại dịch, 
nhưng khối lượng vận chuyển hàng 
hóa xuất khẩu qua các cảng trong cả 
nước vẫn tăng 4%. Đây chính là thành 

tựu lớn nhất của ngành GTVT trong 
năm 2021. 

Đồng thời, trong năm qua, Bộ 
GTVT đã hoàn thành 5 quy hoạch 
chuyên ngành GTVT, sớm nhất trong 
37 quy hoạch chuyên ngành của cả 
nước. Đây cũng là cơ sở quan trọng 
để 63 tỉnh, thành trong cả nước hoàn 
thiện quy hoạch của địa phương. 

Tôi đánh giá việc hoàn thành 5 quy 
hoạch chuyên ngành GTVT là thành 
tựu lớn thứ hai của Bộ GTVT.

Kể từ thời điểm thực hiện Luật 
Đầu tư công mới (Luật số 39/2014/
QH14), số vốn kế hoạch năm 2021 
của Bộ GTVT được giao lên tới hơn 
43.000 tỷ đồng. Trong điều kiện hết 
sức khó khăn, nhiều công trình, dự 
án nằm trong vùng dịch nhưng với 
sự quyết tâm cao độ, sự chỉ đạo, 
điều hành quyết liệt, năm 2021, Bộ 
GTVT đã giải ngân được hơn 40.000 
tỷ đồng, đạt khoảng 96% kế hoạch, 
cao hơn rất nhiều so với khối lượng 
giải ngân của năm 2020 (31.000 tỷ 
đồng). Đây là thành tựu lớn thứ ba 
của ngành GTVT.

Cũng trong năm qua, Bộ GTVT đã 
hoàn thành, đưa vào khai thác hàng 
loạt công trình giao thông trọng 
điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng. 
Điển hình là Dự án Đường sắt đô thị 
Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông 
sau nhiều năm phấn đấu đã được 

Năm 2021, đại dịch 
Covid-19 đã tác động 

đến mọi mặt của đời sống 
xã hội, ngành GTVT cũng 

không nằm ngoài vòng 
xoáy. Lĩnh vực vận tải chịu 
ảnh hưởng nặng nề, hàng 
loạt công trình giao thông 
trọng điểm thi công trong 

tâm dịch… Tuy vậy, ngành 
GTVT đã nỗ lực vượt bậc, 

từng bước đẩy lùi khó khăn 
để đạt được nhiều thành 

quả quan trọng.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể

Đại lộ mùa xuân
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đưa vào vận hành khai thác thương 
mại từ tháng 11/2021. Trước đó, đầu 
tháng 01/2021, dự án sửa chữa mặt 
cầu Thăng Long dù quy mô, tổng 
mức đầu tư không lớn nhưng là biểu 
tượng của Thủ đô Hà Nội cũng đã 
được hoàn thành, đưa vào khai thác. 

Tiếp đến, có thể kể đến hai dự 
án sửa chữa, nâng cấp đường băng 
sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã 
cơ bản hoàn thành toàn bộ các hạng 
mục vào cuối năm 2021 đúng theo 
kế hoạch đề ra. Đặc biệt, dự án đầu 
tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam giai 
đoạn 2017 - 2020 đến nay cũng cơ 
bản đảm bảo tiến độ triển khai theo 
các nghị quyết của Quốc hội. 

Ngoài ra, nhiều dự án trọng điểm 
quốc gia phải chuẩn bị đầu tư cho 
nhiệm kỳ 2021 - 2025 cũng được Bộ 
GTVT triển khai rất quyết liệt trong 
năm 2021. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc 
hội khóa XV, toàn bộ các dự án trọng 
điểm quốc gia của ngành GTVT đã 
được Quốc hội thông qua. Hiện nay, 
chúng tôi đang tiếp tục tập trung để 
triển khai các phần việc tiếp theo của 
các dự án này.

 Thành tựu thứ năm của ngành 
GTVT trong năm 2021 là công tác 
đảm bảo trật tự ATGT. Trong suốt 10 
năm qua, TNGT liên tục giảm từ 5 - 
10% qua mỗi năm ở cả 3 tiêu chí về số 
vụ tai nạn, số người chết và số người 
bị thương. Riêng năm 2021, cả 3 tiêu 
chí này giảm sâu từ 10 - 20%. 

Ngoài ra, năm 2021, ngành GTVT 
còn đạt được một số kết quả nổi bật 
khác. Trong đó, Bộ GTVT đã phối hợp 
với Bộ Thông tin và Truyền thông, 
các tập đoàn công nghệ tập trung 
đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, 
kỳ vọng tạo ra sự đột phá mới cho 
ngành GTVT trong thời gian tới. Bên 
cạnh đó, năm 2021, Bộ GTVT đã đẩy 
mạnh phân cấp, phân quyền; tập 
trung giải quyết các thủ tục chồng 
chéo; công tác tinh giản biên chế đã 
đem lại nhiều kết quả khả quan...

Bộ trưởng vừa đề cập đến kết 
quả giải ngân vốn đầu tư công 
năm 2021 của Bộ GTVT lên tới 
khoảng 40.000 tỷ đồng, đạt 96% 
kế hoạch cả năm. Vậy đâu là giải 
pháp để Bộ GTVT có được kết quả 
này, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Để 
có được kết quả đột phá về giải ngân 
vốn đầu tư công trong năm 2021, 
chúng tôi đã thực hiện rất nhiều giải 
pháp quyết liệt, đồng bộ. Đầu tiên 
là trong nội bộ, chúng tôi thành lập 
Tổ công tác đặc biệt về thúc đẩy tiến 
độ thực hiện và giải ngân vốn đầu 
tư công năm 2021, hàng tháng lãnh 
đạo Bộ GTVT đều tổ chức họp giao 
ban để kiểm điểm về công tác đầu 
tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn 
đầu tư công. Riêng các Thứ trưởng sẽ 
họp giao ban 2 tuần/lần, còn các ban 
QLDA và các cục, vụ liên quan họp 
giao ban hàng tuần kiểm điểm tiến 
độ và chấn chỉnh nội bộ. 

Điều quan trọng nữa là chúng 
tôi tiến hành ngay việc điều chuyển 
nguồn vốn đối với những dự án chậm 
tiến độ. Hàng tháng, tại các cuộc họp 
kiểm điểm của lãnh đạo Bộ, khi nhận 
thấy dự án nào bị chậm chúng tôi sẽ 
chỉ đạo điều chuyển ngay vốn của dự 
án đó sang dự án khác có tốc độ giải 
ngân tốt hơn. 

Đối với nhà thầu, chúng tôi cũng 
rất quyết liệt. Nhà thầu nào thi công 
chậm, Bộ GTVT sẽ đưa ra các văn bản 
cảnh cáo, nếu đến lần thứ ba nhà 
thầu vẫn không có chuyển biến sẽ 
bị xử lý nghiêm khắc bằng việc cắt 
chuyển khối lượng giao cho nhà thầu 
khác thi công nhanh hơn, tốt hơn. 

Mặt khác, trong năm 2021, Bộ 
GTVT đã phối hợp chặt chẽ với địa 
phương để thực hiện nhanh công tác 
đền bù, giải phóng mặt bằng, sớm 
bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà 
thầu tổ chức thi công. Cũng phải nói 
thêm, năm qua, công tác thi công các 
dự án trọng điểm, trong đó có cao 
tốc Bắc - Nam đối diện với nhiều khó 
khăn do thiếu nguồn vật liệu đất đắp. 
Trước tình thế đó, chúng tôi đã chủ 
động phối hợp cùng các bộ, ngành 
liên quan tham mưu Chính phủ ban 
hành Nghị quyết 60 và Nghị quyết 
133 để tháo gỡ khó khăn về nguồn 
vật liệu phục vụ thi công. Đồng thời, 
Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với các 
bộ, ngành, địa phương để đẩy nhanh 
công tác cấp phép mỏ đất, tháo gỡ 
nguồn cung ứng vật liệu cho các dự 
án trọng điểm.

Ngoài ra, một yếu tố khác tác 
động lớn đến công tác triển khai 

các dự án trọng điểm là nhiều công 
trường nằm trong vùng dịch. Trước 
tình thế đó, Bộ GTVT đã chủ động 
phối hợp chặt chẽ với các địa phương 
nơi có dự án đi qua để quản lý công 
trường, tránh tối đa ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 như ban hành hướng 
dẫn về việc tổ chức thi công các dự 
án, công trình thích ứng an toàn với 
dịch Covid-19 để triển khai trong 
toàn Ngành. Đặc biệt, khi có nguồn 
cung vắc-xin, chúng tôi lập tức đề 
nghị các bộ, ngành và địa phương ưu 
tiên tiêm cho cán bộ, công nhân đang 
thi công trên những công trình giao 
thông trọng điểm. 

Nhờ thực hiện quyết liệt các giải 
pháp tổng thể và sự phối hợp chặt 
chẽ như vậy nên năm 2021, Bộ GTVT 
đã giải ngân đạt khoảng 96% số vốn 
kế hoạch được giao. 

QUYẾT TÂM NỐI THÔNG CAO TỐC 
BẮC - NAM VÀO NĂM 2025

Vừa qua, Chính phủ đã trình 
Quốc hội chủ trương đầu tư Dự án 
cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 
2025 gồm 12 dự án thành phần, dài 
khoảng 729 km. Mục tiêu của Đảng, 
Quốc hội và Chính phủ đến năm 
2025 phải nối thông toàn tuyến cao 
tốc Bắc - Nam. Bộ GTVT sẽ triển khai 
các công việc thế nào để đẩy nhanh 
công tác đầu tư dự án trọng điểm 
này, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: 
Trước hết, chúng ta phải nói thêm 
về dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 
2017 - 2020. Dự án này gồm 11 dự 
thành phần, lúc đầu, Quốc hội thống 
nhất chủ trương đầu tư 3 dự án theo 
hình thức đầu tư công, còn 8 dự án 
đầu tư theo hình thức PPP. Tuy nhiên, 
trong quá trình thực hiện gặp nhiều 
khó khăn trong việc lựa chọn nhà 
đầu tư, sau đó, Quốc hội đã ban hành 
thêm 2 Nghị quyết chuyển đổi hình 
thức đầu tư 5 dự án PPP sang hình 
thức đầu tư công. 

Đến nay, trong 11 dự án thành 
phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 
2017 - 2020 có 8 dự án đầu tư công và 
3 dự án thực hiện bằng hình thức PPP. 
Theo giám sát và đánh giá của chúng 
tôi, 8 dự án triển khai theo hình thức 
đầu tư công hiện cơ bản đảm bảo tiến 
độ theo các nghị quyết của Quốc hội. 
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Riêng 3 dự án triển khai theo hình 
thức PPP, gồm: Diễn Châu - Bãi Vọt, 
Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - 
Vĩnh Hảo vẫn đang gặp rất nhiều khó 
khăn trong công tác thu xếp vốn. 

Rút kinh nghiệm từ dự án cao 
tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 
trong công tác thu xếp vốn tại các dự 
án PPP, đặc biệt là yêu cầu trong Nghị 
quyết của Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XIII đến năm 2025 chúng ta 
phải làm xong toàn tuyến cao tốc Bắc 
- Nam, Bộ GTVT đã tham mưu Chính 
phủ trình Quốc hội xem xét đầu tư 
toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc 
Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 bằng 
hình thức đầu tư công. Sau khi các 
dự án này hoàn thành sẽ xây dựng 
phương án tổ chức thu phí để thu hồi 
vốn cho Nhà nước. 

Tôi cho rằng, đây là một trong 
những giải pháp đặc biệt quan trọng 
được Quốc hội đồng ý thì nút thắt 
về vốn đầu tư sẽ được tháo gỡ, đẩy 
nhanh được tiến độ triển khai các dự 
án. Từ kinh nghiệm triển khai của các 
dự án trong giai đoạn 2017 - 2020, Bộ 
GTVT xác định đây là dự án có tính cấp 
bách cần hoàn thành vào cuối năm 
2025, góp phần khôi phục, phát triển 
kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19. 
Bộ GTVT cũng sẽ tham mưu Chính 
phủ ban hành một số cơ chế, chính 
sách về chỉ định thầu tư vấn lập dự án, 
tư vấn thiết kế để rút ngắn khoảng 6 
tháng công tác chuẩn bị đầu tư cao 
tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Một trong những việc được 
chúng tôi đặc biệt quan tâm khi lập 
dự án đầu tư cao tốc Bắc - Nam giai 
đoạn 2021 - 2025 là các mỏ vật liệu 
phục vụ thi công (mỏ đất, mỏ cát, mỏ 
đá). Bởi, trong thời gian qua, nguồn 
vật liệu thi công các công trình trọng 
điểm gặp rất nhiều khó khăn do dự 
án lớn cần đến hơn 100 triệu m3 đất. 

Hơn nữa, chúng tôi cũng nhận 
thấy có một điều kiện rất thuận lợi 
là Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ 
tướng Chính phủ đang dành sự quan 
tâm đặc biệt đến những dự án giao 
thông trọng điểm và cũng thường 
xuyên họp chỉ đạo ngành GTVT. 

Với sự nỗ lực của Bộ GTVT, sự phối 
hợp của các bộ, ngành, địa phương 
và sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của 
Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi sẽ cố 

gắng điều hành dự án cao tốc Bắc - 
Nam giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo 
tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội 
hoàn thành vào năm 2025.

SỚM KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG  
VẬN TẢI

Năm 2021, đại dịch Covid-19 
ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực vận 
tải. Hiện nay, lĩnh vực này cũng đang 
gặp nhiều khó khăn. Bộ trưởng 
có chia sẻ gì với người dân và các 
doanh nghiệp?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: 
Đúng là lĩnh vực vận tải chịu tác động 
rất lớn của dịch Covid-19 trong năm 
2021, nhất là vận tải đường bộ, hàng 
không và đường sắt. Vừa qua, chúng 
tôi đã từng bước khôi phục lĩnh vực 
vận tải đường bộ để phục hồi phát 
triển kinh tế. Cũng phải nói thêm, 
trong lúc cao điểm của dịch Covid-19, 
vận tải đường bộ chỉ hạn chế vận tải 
hành khách, còn vận tải hàng hóa ít bị 
ảnh hưởng, thậm chí vẫn giữ được đà 
phát triển do ngành GTVT phối hợp 
với bộ, ngành liên quan “thích ứng 
linh hoạt” sáng tạo xây dựng “luồng 
xanh” để hàng hóa lưu thông thông 
suốt. Điều đó thể hiện ở khối lượng 
hàng hóa xuất khẩu tăng khoảng 4%. 

Sau khi từng bước kiềm chế được 
dịch bệnh, nguồn vắc-xin dồi dào, 
nhất là từ thời điểm Chính phủ ban 
hành Nghị quyết 128, chúng tôi đã 
ban hành các kế hoạch để khôi phục 
lại vận tải hành khách nội địa. Cho 
đến nay, vận tải hành khách nội địa 
bằng đường bộ đã có bước phát triển 
đột phá, đảm bảo 60 - 70% so với thời 
điểm cuối năm 2019. Với chiến lược 
vắc-xin của Chính phủ, chúng tôi tin 
rằng, chắc chắn vận tải đường bộ 
trong năm 2022 và những năm tiếp 
theo sẽ ít bị ảnh hưởng và sẽ có sự 
bứt phá mạnh mẽ.

Đối với vận tải đường sắt, trong 
năm 2021 gặp nhiều khó khăn bởi 
đặc thù của đường sắt chủ yếu là 
vận chuyển hành khách. Tuy nhiên, 
khi vận tải hành khách bị ảnh hưởng, 
ngành Đường sắt đã đưa ra các giải 
pháp nhằm khuyến khích vận tải 
hàng hóa. Kết quả, vận tải hàng hóa 
bằng đường sắt trên trục Bắc - Nam 
trong thời gian qua đã có bước phát 
triển đột phá, tăng trên 10%. Đặc biệt, 

đường sắt Việt Nam đã mở ra một số 
tuyến để đưa hàng hóa từ trong nước 
qua châu Âu, Trung Quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, sắp tới, chúng tôi sẽ ban 
hành một số thông tư, đưa ra những 
cơ chế, chính sách mới tạo mọi điều 
kiện cho ngành Đường sắt có thể 
điều chỉnh chiến lược từ vận chuyển 
hành khách sang tập trung vận 
chuyển hàng hóa. Tôi cho rằng, trong 
năm 2022, ngành Đường sắt sẽ ít khó 
khăn hơn so với năm 2021. 

Riêng lĩnh vực hàng không, từ 
khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát ở 
khu vực phía Nam đã ảnh hưởng rất 
lớn đến vận chuyển hành khách. Đến 
thời điểm dịch được kiềm chế, lĩnh 
vực hàng không đã từng bước mở 
cửa trở lại bước 1 và bước 2. Vừa rồi, 
hàng không đã mở cửa bước 3 cho 
vận chuyển hàng không nội địa. 

Hiện nay, mỗi ngày chúng ta đã 
mở 25 chuyến bay chiều Hà Nội - TP. 
Hồ Chí Minh, gấp nhiều lần so với 
lúc cao điểm dịch chỉ tổ chức 1 - 2 
chuyến bay/ngày. Riêng vận tải hành 
khách quốc tế, vừa qua, chúng tôi 
đã làm việc với rất nhiều quốc gia để 
xin mở lại đường bay. Hiện nay, Cục 
Hàng không Việt Nam đang tích cực 
thực hiện các thủ tục liên quan đến 
liên vận quốc tế.

Phải thẳng thắn đánh giá, trong 
3 lĩnh vực vận tải hàng không, đường 
bộ, đường sắt thì vận tải hàng không 
chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy 
nhiên, trong điều kiện dịch Covid-19 
từng bước được kiềm chế, lượng vắc-
xin đang tương đối dồi dào, chúng tôi 
có niềm tin là năm 2022 tình hình vận 
tải hàng không sẽ được cải thiện.

Trên cương vị là Tư lệnh ngành, 
Bộ trưởng có cảm thấy hài lòng 
trước những kết quả đạt được của 
ngành GTVT trong năm 2021?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: 
Kết quả đạt được của ngành GTVT là 
thành tích của tập thể, lãnh đạo Bộ 
chỉ là cầu nối. Nhìn lại năm 2021 vô 
cùng khó khăn nhưng chúng ta đã 
đạt được một số kết quả đột phá, như 
vậy có thể khẳng định, ngành GTVT 
đã có sự thay đổi rất lớn về tư duy, đó 
là khi gặp khó khăn chúng ta càng 
phải tập trung khắc phục. 

Đại lộ mùa xuân
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Nhâm Dần

Nếu nói hài lòng trước các kết quả 
đạt được, có lẽ chúng tôi chưa bao 
giờ hài lòng. Chúng tôi phải luôn cố 
gắng, nỗ lực để làm theo lời Bác: “Giao 
thông là mạch máu của Tổ chức, giao 
thông tốt thì mọi việc dễ dàng, giao 
thông xấu thì các việc đình trệ”. 

Chỉ nhìn vào tốc độ giải ngân, 
kết quả thực hiện quy hoạch và 
công tác đảm bảo giao thông trong 
năm 2021, chúng tôi có thể tạm hài 
lòng vì có một số kết quả nhất định. 
Nhưng xét về tình hình vận tải của cả 
nước, trong đó có lĩnh vực đường sắt, 
đường bộ và hàng không thì chúng 
tôi cảm thấy còn nhiều điều phải trăn 
trở  khi chưa thể giúp các lĩnh vực này 
phát triển bền vững trong bối cảnh 
tác động của đại dịch Covid-19. 

HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC HIỆN 
THỰC HÓA 5 QUY HOẠCH

Trở lại với công tác quy hoạch, 
sắp tới, Bộ GTVT sẽ hiện thực hóa các 
mục tiêu trong 5 quy hoạch chuyên 
ngành thế nào để tạo ra sự đột phá 
về hạ tầng, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Sau 
khi các quy hoạch đã được công bố, 
chúng tôi đang xây dựng đề án để 
tập trung thực hiện. Trong các quy 
hoạch có rất nhiều đột phá, ngoài 
nguồn vốn được bố trí từ ngân sách 
nhà nước, để thực hiện các quy hoạch 
này cần thiết phải có các cơ chế huy 
động vốn xã hội hóa, sự chung tay, 
đồng hành của doanh nghiệp. 

Chẳng hạn, trong quy hoạch 
hàng hải, chúng tôi đưa ra 3 mũi nhọn. 
Thứ nhất, trong thời gian tới phải xây 
dựng cảng Trần Đề làm động lực phát 
triển khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long bằng vốn xã hội hóa. Hiện nay, 
Bộ GTVT đang xây dựng các cơ chế, 
chính sách để tham mưu Chính phủ 
sớm thực hiện dự án này. 

Thứ hai, ở phía Bắc sẽ hình 
thành cảng Nam Đồ Sơn cùng cảng 
Lạch Huyện tạo đột phá cho khu 
vực. Thứ ba, tại khu vực Đông Nam 
bộ, chúng ta đã có cảng Cái Mép - 
Thị Vải, sắp tới chúng ta sẽ tập trung 
để đưa cảng này thành cảng trung 
chuyển gom hàng từ các nước lân 
cận chuyển tải nước ngoài. Những 
việc này doanh nghiệp sẽ đảm 
nhận, Nhà nước không làm. Do đó, 

Bộ GTVT sẽ tập trung xây dựng các 
cơ chế chính sách để hiện thực hóa 
các mục tiêu này. 

Về hàng không, dự án đầu tư xây 
dựng Cảng HKQT Long Thành đang 
được triển khai bằng nguồn vốn của 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiến độ một 
số hạng mục đang bị chậm so với 
kế hoạch. Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ đang rất quan tâm đến dự 
án này nên chúng tôi đang quyết liệt 
chỉ đạo công tác điều hành để giai 
đoạn 1 của dự án hoàn thành trong 
năm 2025 theo đúng Nghị quyết của 
Quốc hội. 

Cùng với đó, ở phía Bắc, Bộ GTVT 
đang phối hợp với TP. Hà Nội chuẩn bị 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
điều chỉnh Cảng HKQT Nội Bài, nâng 
công suất lên 100 triệu hành khách/
năm, trở thành sân bay lớn nhất Việt 
Nam, ngang với sân bay Long Thành.

Ở lĩnh vực đường bộ, Nghị quyết 
Đại hội Đảng 13 đã nêu rõ đến năm 
2030, cả nước sẽ có khoảng 5.000 km 
đường bộ cao tốc. Đến thời điểm này, 
chúng ta mới có 1.163 km, phấn đấu 
đến năm 2025 có khoảng 3.000 km. Bộ 
GTVT đang tích cực triển khai các đề án 
để hiện thực hóa các quy hoạch chuyên 
ngành. Tuy nhiên, trong điều kiện 
nguồn vốn có hạn nên các dự án trọng 
điểm, dự án đột phá của ngành GTVT sẽ 
được ưu tiên sử dụng vốn ngân sách. 

Còn lại, các dự án có tính thương 
mại cao như: đường Vành đai 3, Vành 
đai 4 TP. Hồ Chí Minh, đường Vành 
đai 4 TP. Hà Nội hay các dự án đường 
cao tốc ở miền Đông Nam bộ nơi tập 
trung nhiều khu công nghiệp.... Bộ 
GTVT sẽ tham mưu Chính phủ các cơ 
chế, chính sách thu hút nguồn lực xã 
hội hóa hoặc hình thành các quỹ đầu 
tư để giúp các doanh nghiệp tiếp cận 
thực hiện quy hoạch. 

Tóm lại, trong năm 2022 và 
những năm tiếp theo, các nhiệm vụ 
quan trọng của Bộ GTVT là phải cụ 
thể hóa được 5 quy hoạch chuyên 
ngành, đặc biệt là việc xây dựng các 
cơ chế, chính sách nhằm huy động 
nguồn vốn trong xã hội, trong nhân 
dân để thực hiện các quy hoạch đề ra. 

Nhân dịp đầu Xuân, Bộ trưởng 
có thể chia sẻ thông điệp của ngành 
GTVT trong năm 2022?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: 
Chúng tôi xác định nhiệm vụ của 
ngành GTVT trong năm 2022 và giai 
đoạn 2022 - 2025 là hết sức nặng nề. 
Trong thời gian 4 năm tới, chúng ta 
phải đạt được các mục tiêu đột phá 
trên cả 5 lĩnh vực là vô cùng khó 
khăn. Để thực hiện được các nhiệm 
vụ này, tôi mong rằng Trung ương, 
Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đồng 
hành với Bộ GTVT. Trong quá trình 
thực hiện nếu có vướng mắc về 
cơ chế, chính sách rất mong Trung 
ương, Quốc hội, Chính phủ đồng 
cảm để sớm có giải pháp tháo gỡ 
khó khăn, tạo điều kiện cho các dự 
án triển khai nhanh hơn.

Bộ GTVT cũng mong muốn tiếp 
tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ kịp 
thời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính trong việc bố trí vốn, phân khai 
vốn; Bộ Tài nguyên và Môi trường 
trong công tác giải quyết nguồn vật 
liệu (mỏ đất), đặc biệt là chính quyền 
các địa phương trong công tác phối 
hợp thực hiện đền bù giải phóng mặt 
bằng, tái định cư... để đẩy nhanh tiến 
độ triển khai các dự án trọng điểm. 

Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động ngành 
GTVT tiếp tục phát huy tinh thần “Đi 
trước mở đường”, cùng nhau đồng 
tâm hiệp lực, đoàn kết thống nhất để 
vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn 
tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022 
đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay 
mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ 
GTVT, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc 
đến các cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động của ngành GTVT, 
đặc biệt chia sẻ với các đồng chí đang 
phải xa gia đình trong những ngày 
Tết để hăng say lao động trên những 
công trường; túc trực tại đơn vị, bến 
xe, nhà ga; chống dịch Covid-19 để 
phục vụ tốt nhu cầu đi lại và đảm bảo 
ATGT cho nhân dân.

Kính chúc các đồng chí và gia 
đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh 
phúc, an khang thịnh vượng. Năm 
mới thắng lợi mới!

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

K. HÀ - Đ. QUANG
(thực hiện)
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H. THẠCH - V. CƯỜNG?

Tổng công ty Đầu tư phát 
triển đường cao tốc Việt 

Nam (VEC) và Tổng công ty 
Phát triển hạ tầng và Đầu tư 

tài chính Việt Nam (VIDIFI) 
được biết đến là hai "ông 
lớn" nổi bật trong lĩnh vực 
đường cao tốc Việt Nam. 

Trải qua quá trình khai thác, 
một số tồn tại, bất cập đã 
xuất hiện và rất cần tháo 

gỡ để phát huy tính ưu việt 
của những tuyến đường cao 

tốc hiện hữu, từ đó rút kinh 
nghiệm để quản lý, vận 

hành, khai thác các tuyến 
cao tốc trên trục Bắc - Nam 

được trơn tru và hiệu quả.

ÔNG TRƯƠNG VIỆT ĐÔNG - CHỦ TỊCH HĐTV VEC: 

TẬP TRUNG TÁI CƠ CẤU TÀI CHÍNH 
VEC là một trong những đơn vị đầu tư phát triển đường cao tốc lớn 

nhất Việt Nam với 5 dự án do VEC quản lý, gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - 
Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây 
và Bến Lức - Long Thành.

Từ số vốn điều lệ ban đầu là 1.000 tỷ đồng, qua quá trình đầu tư mở 
rộng, đến nay con số đó đã lên tới 108.000 tỷ đồng. Hiện tại, VEC đang rốt 
ráo thực hiện tái cơ cấu tài chính 5 dự án do VEC làm chủ đầu tư theo chỉ 
đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Cả nước đang sục sôi trên những đại công trường, giao thông đất 
nước chuẩn bị đón thêm những con đường, cây cầu mang giá trị lớn và 
tính thẩm mỹ cao. Trước sức “nóng” đó, đã đến lúc VEC cần một cuộc cải 
tổ, tái cơ cấu toàn Tổng công ty, đặc biệt là tái cơ cấu tài chính để đảm bảo 
hoạt động và có định hướng rõ ràng cho mục tiêu phát triển tương lai.

Trong năm vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, VEC đã 
tập trung rà soát, tích cực xây dựng phương án tái cơ cấu tài chính. Vừa 
qua, Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Ban Cán 
sự đảng Chính phủ đã có Tờ trình Bộ Chính trị xin tiếp tục thực hiện cơ chế 
chuyển phần vốn ODA Nhà nước vay về cho vay lại sang Nhà nước cấp 
phát trực tiếp cho dự án của VEC theo Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 
08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Với phương án này, VEC đề xuất 

Đầu xuân gặp gỡ
hai “ông trùm” đường cao tốc

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do VEC quản lý

Đại lộ mùa xuân
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Nhâm Dần

quản lý, vận hành, thu phí và bảo trì đảm 
bảo rõ ràng, chặt chẽ. Hệ thống thu phí 
được triển khai theo hình thức thu phí kín, 
sử dụng công nghệ thẻ thông minh với 
máy phát thẻ tự động... đảm bảo thông 
suốt, không xảy ra ùn tắc tại trạm thu phí. 

Vừa qua, thực hiện chủ trương của 
Chính phủ, VIDIFI đã đầu tư lắp đặt và đưa 
vào sử dụng hệ thống thu phí tự động 
không dừng (ETC) tại tất cả các trạm thu phí 
trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 
và QL5. Dữ liệu thu phí, camera giám sát thu 
phí tại tất cả các trạm được hậu kiểm, giám 
sát bởi nhiều bộ phận (giám sát trực tiếp tại 
trạm thu phí và giám sát tại Trung tâm điều 
hành). Công tác thu phí đảm bảo công khai, 
minh bạch, đã được các đoàn kiểm tra của 
Tổng cục ĐBVN kiểm tra và đánh giá tuân 
thủ đúng các quy định.

Hiện nay, vướng mắc lớn nhất của 
VIDIFI chính là hai khoản nợ chưa có 
hướng xử lý, khiến chủ đầu tư vẫn phải trả 
nợ lãi phát sinh với lãi suất 10%/năm, ảnh 
hưởng rất lớn tới phương án tài chính. Đây 
là các khoản VIDIFI được vay vốn theo lãi 
suất sát lãi suất thị trường; Nhà nước sẽ bố 
trí trả dần các khoản tham gia, hỗ trợ đối 
với dự án sau khi xây dựng xong. Vấn đề 
này cần phải tìm ra hướng giải quyết sớm, 
nếu không doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều 
khó khăn. 

Để giảm thiểu UTGT tại các trạm thu 
phí do ít xe sử dụng dịch vụ ETC hoặc xe 
đã có thẻ ETC nhưng không đảm bảo theo 
quy định, VIDIFI đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục 
ĐBVN không tạm dừng thu, “xả trạm thu 
phí” khi nguyên nhân gây ùn tắc tại trạm 
thu phí có liên quan đến dịch vụ ETC. VIDIFI 
yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ thu 
phí điện tử tự động không dừng thực hiện 
tốt công tác dán thẻ, định danh loại xe... 
để giảm thiểu các lỗi xảy ra khi lưu thông 
qua trạm thu phí. Đồng thời, các đơn vị 
cung cấp dịch vụ ETC thống nhất quy trình 
quản lý, khắc phục ngay các lỗi về thẻ, phần 
mềm, đường truyền... để tránh gây bức xúc 
cho khách hàng. 

Để nâng cao ý thức của người dân 
tham gia giao thông, lợi ích của việc sử 
dụng dịch vụ ETC, không đi nhầm vào làn 
ETC, kiểm tra tài khoản thanh toán trước 
khi qua trạm..., ngành GTVT cần đẩy mạnh 
hơn nữa công tác tuyên truyền để người 
dân hiểu, nắm rõ và chấp hành nghiêm khi 
tham gia giao thông trên đường cao tốc, 
góp phần giảm thời gian lưu thông qua các 
trạm thu phí q

Nhà nước hỗ trợ tổng giá trị khoảng 48.300 tỷ đồng, tương đương 44,4% 
tổng mức đầu tư và VEC sẽ trả nợ 55,6% tổng mức đầu tư còn lại. So với 
các hình thức hỗ trợ khác của Nhà nước thì giải pháp này tiết kiệm được 
ngân sách cho Nhà nước. Giải pháp của VEC đưa ra giúp phương án tài 
chính không bị phá vỡ.

Theo phương án tái cơ cấu tài chính và sau khi được tăng vốn điều lệ 
từ nguồn vốn Nhà nước đã đầu tư vào các dự án theo nội dung văn bản 
số 2393/TTg-CN ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, VEC sẽ được 
phép huy động gần 150.000 tỷ đồng tiền vốn. Ở đây, Nhà nước không 
phải cấp trực tiếp mà vốn được tính bằng tài sản (con đường), từ đó VEC 
sẽ được chủ động quản lý sử dụng tài sản đó sao cho hiệu quả.

Thẳng thắn nhìn nhận, mô hình quản lý khai thác của VEC hiện đang 
tồn tại nhiều bất cập do vướng hàng loạt quy định của pháp luật, xác định 
rõ tài sản doanh nghiệp sẽ giúp tháo được nhiều “nút thắt” cho VEC.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, lấy khách hàng làm chủ thể, vừa qua 
VEC đã thành lập Ban Công nghệ thông tin, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt 
là xây dựng App công nghệ, kho dữ liệu quản lý hoạt động thu phí và các 
tài nguyên đi kèm. Khi tải và sử dụng App này, người tham gia giao thông 
trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý sẽ nắm được toàn bộ lộ trình tuyến, 
các dịch vụ dọc hành trình cũng như các quy định, chính sách và chương 
trình khuyến mại, tri ân khách hàng của VEC. Tóm lại, các dịch vụ theo con 
đường được tích hợp đầy đủ, tiện ích và rất hữu dụng.

VEC đang làm tất cả để lấy lại hình ảnh, vực dậy một thương hiệu 
trong đầu tư xây dựng đường cao tốc nói riêng và ngành GTVT nói chung.

ÔNG TRẦN ANH TÚ - TỔNG GIÁM ĐỐC VIDIFI:

“GỠ” VƯỚNG MẮC TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN
Ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, VIDIFI đã rất quan tâm đến công 

tác quản lý chất lượng, do đó đơn vị đã xây dựng hệ thống quản lý chất 
lượng từ chủ đầu tư, tư vấn giám sát đến nhà thầu theo quy định. Các tổ 
chức, cá nhân tham gia thực hiện các phần việc của dự án đều đảm bảo có 
đủ năng lực, từ khâu khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế đến khâu thi công, 
giám sát thi công, nghiệm thu...

Ngay khi đưa vào khai thác, chủ đầu tư đã xây dựng các quy trình về 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do VIDIFI làm chủ đầu tư
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Cách nào “hút” vốn tư nhân 
đầu tư các dự án đường cao tốc?

GẶP KHÓ VỀ VỐN
Ngày 01/9/2021, Thủ tướng 

Chính phủ đã ký Quyết định số 1454/
QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng 
lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy 
hoạch này, từ nay đến năm 2030 dự 
kiến hoàn thành đầu tư trên 5.000 km 
đường cao tốc, với số vốn ước tính 
trên 29 tỷ USD. Quy hoạch cũng xác 
định huy động mọi nguồn lực tham 
gia đầu tư, chủ yếu theo phương thức 
đối tác công - tư (PPP), ngân sách nhà 
nước tham gia vào dự án đóng vai trò 
vốn mồi.

Trong khi đó, đầu tư xây dựng 
đường cao tốc trong bối cảnh hiện nay 
là câu chuyện không đơn giản, nhất là 
đối với nước ta. Thống kê của Bộ GTVT 
cho thấy, tính đến tháng 12/2021, 
tổng chiều dài các tuyến đường bộ 
cao tốc nước ta đã được đưa vào vận 
hành khai thác là trên 1.163 km, tổng 

chiều dài các tuyến cao tốc đang được 
đầu tư xây dựng trên cả nước khoảng 
911 km. Theo quy hoạch mạng lưới 
đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 thì mục tiêu đặt 
ra là có được 5.000 km đường cao tốc 

vào năm 2030. Như vậy, để đạt được 
con số này sẽ phải xây thêm khoảng 
2.926 km đường cao tốc trong vòng 
9 năm tới. Đây là con số không đơn 
giản. Ngân sách nhà nước vẫn đang 
gặp khó khăn trong khi dịch bệnh 
Covid-19 hoành hành trong suốt gần 
2 năm qua đã khiến nhiều doanh 
nghiệp kiệt quệ, ảnh hưởng rất lớn 
đến nguồn lực xã hội.

Hiện nay, ngành GTVT đang tập 
trung xây dựng cao tốc Bắc - Nam 
theo mô hình vốn vừa là đối tác công 
- tư (PPP), vừa sử dụng vốn đầu tư 
công. Mặc dù  mô hình đầu tư PPP 
còn nhiều bất cập như: đa số các nhà 
đầu tư là nhà thầu nên năng lực còn 
hạn chế, nhất là khả năng tài chính, 
dẫn tới việc huy động vốn không dễ. 
Mặt khác, vốn huy động của các nhà 
đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào tín 
dụng ngân hàng thương mại, chưa 
khơi thông được vốn tín dụng quốc 

ĐỖ THI?

Đầu tư làm đường cao 
tốc vẫn sẽ là hướng đi 
chính của giao thông 

đường bộ nước ta trong 
những năm tới. Tuy 

nhiên, trong bối cảnh 
dịch bệnh và ngân 

sách khó khăn như hiện 
nay, lấy nguồn lực đầu 
tư đường cao tốc từ tư 
nhân đang được cấp 

thiết đặt ra.

Đại lộ mùa xuân
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tế, nên chi phí lãi vay cao... nhưng vẫn 
phải thúc đẩy mô hình PPP để phát 
huy thế mạnh của doanh nghiệp tư 
nhân, vốn xã hội hóa.

Trong 8 dự án cao tốc Bắc - Nam 
kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP 
trong năm 2020 thì 5 dự án không có 
nhà đầu tư tham gia vì không có ngân 
hàng nào nhận cung cấp tín dụng. 3 
dự án đã chọn được nhà đầu tư và đã 
ký hợp đồng dự án nhưng hiện nay 
2/3 dự án vẫn chưa đàm phán xong 
hợp đồng tín dụng và có nguy cơ hủy 
hợp đồng nếu không tìm được thỏa 
thuận trong những thời gian tới.

CÁCH NÀO HUY ĐỘNG VỐN 
TƯ NHÂN

Đề cao vai trò chủ đạo của Nhà 
nước, các chuyên gia giao thông cho 
rằng, đầu tư phát triển đường cao 
tốc tại Việt Nam hiện nay cần thiết 
phải huy động vốn xã hội hóa, nhằm 
phát huy thế mạnh của nguồn vốn tư 
nhân, vì nhu cầu vốn đầu tư 5 năm tới 
(2021 - 2025) cần khoảng 900.000 tỷ 
đồng, trong khi Nhà nước chỉ cân đối 
được khoảng 304.000 tỷ đồng. 

Có thể thấy, để đầu tư làm các 
tuyến đường cao tốc, việc huy động 
vốn rất quan trọng. Bộ GTVT tính toán 

và thấy rằng, giai đoạn 2021 - 2025 
khoảng 30 - 40% nguồn vốn từ ngân 
sách nhà nước. Còn lại là nguồn vốn 
khác; giai đoạn 2026 - 2030 cần huy 
động nguồn vốn ngoài ngân sách lớn 
hơn nhiều.

Qua tìm hiểu, Luật PPP đã và 
đang mở ra cơ chế mới cho phép các 
doanh nghiệp được phát hành trái 
phiếu riêng lẻ, thông qua các kênh 
khác để đa dạng nguồn vốn huy 
động. Đầu tư dự án bằng hình thức 
PPP đắt hơn so với đầu tư công, vì 
phải chi phí lãi vay kéo dài, nhưng 
hình thức này mới thu hút được 
doanh nghiệp tư nhân vào cuộc, huy 
động vốn nhàn rỗi trong dân để quá 
trình xây dựng nhanh, đưa công trình 
vào khai thác và phục vụ người dân 
các địa phương sớm.

Theo ông Hoàng Văn Cường - 
Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách 
của Quốc hội, trong những năm qua, 
nhiều nước trên thế giới coi trọng và 
tập trung phát triển hệ thống đường 
bộ cao tốc, vì vai trò của hệ thống 
đường cao tốc quyết định sự phát 
triển kinh tế - xã hội các vùng, khu 
vực dự án đi qua. Mặc dù Việt Nam 
cũng như các nước áp dụng nhiều 
phương thức huy động vốn xây dựng 
cao tốc, nhưng Nhà nước sẽ giữ vai 
trò chủ đạo, vốn ngân sách là “vốn 
mồi” để kêu gọi nguồn vốn từ khu 
vực tư nhân. Cũng theo ông Cường, 
để đầu tư hệ thống đường cao tốc 
cần đa dạng hình thức đầu tư. Trong 
đó, Nhà nước phải giữ vai trò chủ 
đạo, dẫn dắt kêu gọi vốn tư nhân. 
Các dự án khó thu hút vốn tư nhân, 
thời gian thu phí hoàn vốn kéo dài 
vài chục năm rõ ràng không hiệu quả 
đầu tư bằng hình thức PPP, thì Nhà 
nước phải bỏ vốn ngân sách để làm, 
đặc biệt là những công trình khó giải 
phóng mặt bằng, công trình kết hợp 
phát triển kinh tế với an ninh - quốc 
phòng, phòng chống thiên tai.

Các chuyên gia giao thông, kinh 
tế cũng đưa ra nhận định, nếu chỉ 
trông chờ vốn ngân sách, chắc chắn 
không thể hoàn thành các kế hoạch 
đặt ra, nên phải đẩy mạnh thu hút, 
kêu gọi vốn từ khu vực tư nhân. Mặc 
dù vai trò của Nhà nước là chủ đạo 
nhưng khi tư nhân tham gia vào vận 
hành, quản lý, bảo trì... sẽ càng hoàn 

chỉnh thêm, đảm bảo hài hòa lợi ích 
Nhà nước - nhà đầu tư - người dân. 
Rất nhiều quốc gia sử dụng phương 
thức dùng vốn ngân sách đầu tư, 
sau đó sẽ chuyển nhượng lại tư nhân 
quản lý, vận hành và khai thác để thu 
hồi vốn.

Luật PPP có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/01/2021 cũng quy định 
nhiều cơ chế “mở”, nhưng các dự án 
đầu tư theo hình thức PPP trong thời 
gian qua chưa thành công, nhiều dự 
án không có nhà đầu tư tham gia. 
“Muốn đẩy mạnh đầu tư PPP tại các dự 
án cao tốc, Nhà nước cần phải có các 
cam kết rõ ràng với nhà đầu tư, kèm 
theo đó là các chính sách hấp dẫn, cơ 
chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và tư 
nhân; đồng thời, phải đa dạng hóa 
nguồn vốn huy động, không thể chỉ 
trông chờ vào vốn vay tín dụng từ các 
ngân hàng thương mại như hiện nay”, 
ông Cường nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế, 
PGS. TS. Ngô Trí Long cho rằng, sự ra 
đời của Luật Đối tác công - tư (PPP) 
sẽ mang đến nhiều thuận lợi để Việt 
Nam huy động nguồn lực xã hội làm 
đường cao tốc bởi luật này có nhiều 
cơ chế “mở”.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho 
rằng, hiện nay, nhiều doanh nghiệp 
đang gặp khó khăn, họ sẽ có sự cân 
nhắc và tính toán rất kĩ về rủi ro khi 
quyết định đầu tư vào lĩnh vực hay dự 
án nào. Do đó, đối với việc huy động 
vốn đầu tư làm cao tốc, PGS. TS. Ngô 
Trí Long cũng cho rằng Nhà nước cần 
phải có các cam kết rõ ràng với nhà 
đầu tư, kèm theo đó là các chính sách 
hấp dẫn, cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà 
nước và tư nhân, điều này sẽ giúp 
doanh nghiệp tư nhân yên tâm hơn 
khi quyết định đầu tư làm cao tốc.

“Hiện nay, chúng ta vẫn đang 
sử dụng đầu tư công tại nhiều dự 
án làm đường cao tốc, điển hình là 
cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, mục 
tiêu hoàn thành 5.000 km đường 
cao tốc vào năm 2030 là con số rất 
lớn, nếu chỉ đầu tư công khó có thể 
kham nổi. Huy động vốn xã hội hóa, 
vốn đầu tư từ kinh tế tư nhân vẫn sẽ 
là con đường chủ đạo để đầu tư xây 
dựng mạng lưới đường cao tốc trong 
tương lai”, PGS. TS. Ngô Trí Long nêu 
quan điểm q

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45
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Nỗ lực gỡ vướng

Các nhà thầu thi công cao tốc Bắc - Nam đang gặp nhiều khó 
khăn do khan hiếm vật liệu, đơn giá, cơ chế… Họ kỳ vọng gì ở 

năm 2022 khi đồng loạt nhiều dự án cùng thi công?

VẬT LIỆU XÂY DỰNG CAO TỐC BẮC - NAM 
KHAN HIẾM VẬT LIỆU
Để tháo gỡ khó khăn cho các 

nhà thầu thi công cao tốc Bắc - Nam, 
theo Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc - Tư 
lệnh Tổng công ty Xây dựng Trường 
Sơn, đơn vị tham gia nhiều gói thầu 
cao tốc Bắc - Nam, với công nghệ và 
năng lực của các nhà thầu hiện nay 
hoàn toàn có thể rút ngắn tiến độ từ 
3 năm xuống 2 năm, nhưng vấn đề 
khó khăn là vật liệu, giá thép tăng 
chóng mặt thời gian qua làm ảnh 
hưởng đến tiến độ dự án. Bên cạnh 
đó, đơn giá đất, cát đã tăng hơn 20 
- 30% so với dự toán. Trong khi việc 
điều chỉnh giá trong hợp đồng còn 
vướng mắc, như đất không được 
tính điều chỉnh giá nên nhà thầu xây 
dựng rất khó khăn, ảnh hưởng đến 
hiệu quả, tiến độ.

Riêng trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa, vật liệu san lấp cần cung cấp 
cho đoạn cao tốc Nha Trang - Cam 
Lâm dự kiến thiếu 4,7 triệu m3. Để 
có nguồn vật liệu thi công dự án, 
nhà đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư 
đường cao tốc Nha Trang - Cam 
Lâm) kiến nghị tỉnh Khánh Hòa 
được lập phương án và múc đất 
mặt bằng trước mắt tại 5 vị trí đồi 
đất lân cận tuyến đường cao tốc 
với tổng trữ lượng khoảng hơn 1 
triệu m3. Mặc dù kiến nghị này đã 
được tỉnh Khánh Hòa đồng ý về chủ 
trương, cho phép nhà đầu tư được 
lập phương án và múc đất tạo mặt 
bằng tại 5 vị trí, tuy nhiên, các điểm 
này nằm ngoài quy hoạch thăm dò 
khai thác khoáng sản của tỉnh nên 
hiện chưa áp dụng Nghị quyết 133 

của Chính phủ. Hiện nay, Khánh 
Hòa đang lập hồ sơ, điều chỉnh quy 
hoạch, đưa các điểm mỏ đề xuất 
vào quy hoạch trình HĐND tỉnh 
thông qua, sau đó mới áp dụng 
Nghị quyết 133.

Không chỉ khan hiếm các vật liệu 
đất, cát, đá mà giá thép tăng chóng 
mặt thời gian qua đã làm cho các 
nhà thầu lỗ hàng chục tỷ đồng. Ông 
Đào Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc 
Tổng công ty Thăng Long cho biết 
đang tổ chức thi công nhiều cầu tại 
hai gói thầu XL-01 (cao tốc Vĩnh Hảo 
- Phan Thiết) và XL04 (cao tốc Phan 
Thiết - Dầu Giây) với nhu cầu sử dụng 
khoảng 2.000 tấn thép. Thời điểm 
đấu thầu, giá thép khoảng 12.600 
đồng/kg, đến nay đã lên 18.000 
đồng/kg. Với mức giá này, ước tính 

Tình trạng nguồn cung, đơn giá, định mức vật liệu 
đang là trở ngại lớn đối với nhiều nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Đại lộ mùa xuân



TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG
Số 1+2/2022

Nhâm Dần

19

nhà thầu sẽ thua lỗ hàng chục tỷ 
đồng ở dự án này. 

Từ đầu năm đến nay, giá thép tăng 
từng ngày khiến các nhà thầu như 
ngồi trên lửa, tình trạng giá thép tăng 
cao và rất khó mua đang lan khắp 8 dự 
án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông, khiến các nhà thầu thi công 
hạng mục cầu vượt sông đứng trước 
nguy cơ chậm tiến độ và lỗ nặng. 

Trước sự cạnh tranh trong quá 
trình đấu thầu các dự án cao tốc Bắc 
- Nam rất lớn nên các nhà thầu chỉ 
bỏ giá thép quanh mức giá 11.000 - 
12.000 đồng/kg khi bỏ thầu dự án, 
dẫn đến việc giá thắng thầu và giá 
thực tế phải mua vào đang tồn tại 
một khoảng cách lớn. Bên cạnh đó, 
do nhu cầu xây dựng tăng, không 
chỉ thép mà giá nhiều chủng loại vật 
liệu cơ bản phục vụ thi công tại dự án 
đường cao tốc Bắc - Nam như xăng 
dầu, xi măng cũng tăng cao. 

Để tháo gỡ khó khăn cho các nhà 
thầu thi công cao tốc Bắc - Nam, thời 
gian qua, Bộ Công thương đã từng 
bước điều chỉnh nguồn cung thép, 
bình ổn giá thép, tránh hiện tượng 
đầu cơ ép giá. Bộ Công thương đã 
chỉ đạo các đơn vị, cơ quan thuộc 
Bộ nghiên cứu xây dựng hàng rào kỹ 
thuật và tiêu chuẩn chất lượng tạo 
môi trường cạnh tranh lành mạnh, 
đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, 
chủ động triển khai các giải pháp 

phòng vệ thương mại đối với sản 
phẩm thép.

Đối với nguồn vật liệu đất đắp 
nền đường cao tốc thiếu hơn 22 triệu 
m3, sau khi Chính phủ ban hành liên 
tục hai Nghị quyết (Nghị quyết số 
60 và 133), đến nay, nhu cầu vật liệu 
cho các dự án thành phần cao tốc 
đang thi công chỉ còn thiếu khoảng 
10 triệu m3, tập trung chủ yếu ở hai 
tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai; nguồn 
vật liệu đất đắp nền đường đã dần 
ổn định.

THÁO GỠ VỀ CƠ CHẾ ĐƠN GIÁ, 
ĐỊNH MỨC 

Đồng quan điểm, ông Phạm Văn 
Khôi - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 
giao thông Phương Thành cho rằng, 
trong thời gian tới, nguồn công việc 
trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giao 
thông sẽ rất lớn, đặc biệt là tại các dự 
án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai 
đoạn 2021 - 2025. Chúng tôi mong chờ 
sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của 
Chính phủ, Bộ GTVT và các bộ, ngành 
liên quan để tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, xây 
lắp giao thông, đặc biệt là các cơ chế, 
chính sách về đơn giá định mức.  

Thời điểm vừa qua, đơn giá định 
mức trong lĩnh vực đầu tư xây dựng 
giao thông quá thấp, làm cho các 
doanh nghiệp xây dựng cơ bản giao 

thông rất khó khăn. Doanh nghiệp 
không có việc làm thì phá sản ngay, 
nhưng doanh nghiệp tìm kiếm được 
nguồn công việc cũng lao đao chẳng 
kém vì đơn giá định mức quá thấp, 
càng làm càng không có lãi dẫn tới 
không có nguồn lực để tái sản xuất, 
mở rộng công nghệ. 

Sắp tới, khối lượng công việc xây 
lắp hạ tầng giao thông rất lớn, đòi 
hỏi các doanh nghiệp phải có tâm, có 
tầm, có đủ năng lực tài chính thì mới 
có thể cải thiện năng lực tổ chức thực 
hiện, đặc biệt là công nghệ, máy móc, 
thiết bị hiện đại nhằm nâng cao nâng 
suất lao động. 

Thẳng thắn nhìn nhận, khó khăn, 
vất vả thì các doanh nghiệp trong 
ngành xây lắp giao thông đã trải qua 
rất nhiều nhưng với cơ chế đơn giá, 
định mức thấp như hiện nay, nếu 
không có cơ chế hỗ trợ thì các doanh 
nghiệp có tâm huyết đến mấy cũng 
sẽ rất khó để phát triển. 

Đây là điều trăn trở lớn nhất của 
các nhà đầu tư, doanh nghiệp xây lắp 
giao thông trong bối cảnh hiện nay. 
Trong thời gian tới, chúng tôi mong 
muốn nhận được sự động viên, chia 
sẻ, định hướng từ Chính phủ, trực 
tiếp là Bộ GTVT cũng như các bộ, 
ngành liên quan để đồng hành, hỗ 
trợ các doanh nghiệp và người lao 
động trong ngành GTVT q

 NHÓM PV
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NHIỀU DỰ ÁN THÀNH PHẦN CAO TỐC BẮC - NAM
BĂNG BĂNG VỀ ĐÍCH

ĐỒNG BỘ NHIỀU GIẢI PHÁP 
ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN

Với mục tiêu phấn đấu hoàn 
thành dự án đúng tiến độ, chất lượng 
đã được Quốc hội và Chính phủ phê 
duyệt, Bộ GTVT và các ban QLDA đã 
tập trung lựa chọn nhà thầu tốt nhất 
để làm dự án cao tốc Bắc - Nam, bảo 
đảm đại dự án này sẽ là công trình 
mẫu mực. Ngay từ những ngày đầu, 
tháng đầu của năm 2021, Bộ GTVT 
đã tập trung, chỉ đạo quyết liệt công 
tác đẩy nhanh tiến độ thi công, chất 
lượng công trình, giải ngân các dự án. 
Đến cuối tháng 12/2021, khối lượng 
hoàn thành, bàn giao đã thực hiện 
được: 652,395/652,86 km mặt bằng; 
di dời 501 vị trí/737 vị trí đường điện, 
25.259/40.232 m đường ống nước và 
57.535/91.828 m cáp viễn thông...

Quá trình triển khai dự án đã gặp 
không ít khó khăn như mặt bằng, 
nguồn vật liệu, đây là những trở ngại 
lớn nhất làm ảnh hưởng không nhỏ 
đến tiến độ dự án. Trước vướng mắc 
đó, lãnh đạo Bộ GTVT liên tục tổ chức 
các cuộc họp, chuyến công tác “con 
thoi” để phối hợp với các bộ, ngành 
và địa phương để tháo gỡ khó khăn, 
báo cáo Chính phủ tìm giải pháp. Hai 
khó khăn, vướng mắc lớn nhất về 
thiếu vật liệu đất đắp nền và tiến độ 
giải phóng mặt bằng đã cơ bản được 
giải quyết. Liên tiếp hai Nghị quyết 60 
và 133 đã được Chính phủ ban hành 
nhằm giải quyết vấn đề thiếu vật liệu 
cho dự án trọng điểm quốc gia.

Sau khi hai Nghị quyết ra đời, 
nhiều thủ tục về cấp mỏ mới, nâng 
công suất mỏ cũ đã được rút gọn. 
Trên cơ sở Nghị quyết của Chính 
phủ, các địa phương đã triển khai 
cấp phép mới và khai thác các mỏ 
đất, nâng thêm công suất khai thác. 
Từ chỗ thiếu hụt vật liệu đắp nền cho 

thi công, tới nay đã cơ bản khắc phục 
được, từ chỗ thiếu 65 triệu m3 hiện chỉ 
còn thiếu 15 triệu m3 đang được các 
địa phương cấp phép và nâng công 
suất khai thác, chủ yếu tập trung tại 
5 dự án thành phần Nha Trang - Cam 
Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Diễn 
Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, 
Phan Thiết - Dầu Giây.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI 
CÔNG ĐƯA DỰ ÁN VÀO KHAI THÁC 

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - 
Trưởng Văn phòng dự án Ban QLDA 
2, dự án thành phần đầu tư xây dựng 
QL45 - Nghi Sơn năm 2021 được Bộ 
GTVT giao kế hoạch 1.261,945 tỷ 
đồng, đến cuối tháng 12/2021 đã 
giải ngân 1.251,461/1.261,945 tỷ 
đồng, tương đương 99,17% so với kế 
hoạch. Hiện nay, Ban đang tập trung 
chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công 3 
ca 11/11 mũi thi công các gói thầu 
XL1, XL2, XL3. Về vật liệu, hiện tại các 
nhà thầu thi công đã khảo sát tổng 
cộng 10 mỏ đất đạt tiêu chuẩn đắp 
nền đường K95, K98 với trữ lượng 
khoảng 12,6 triệu m3; 13 mỏ đá đạt 
tiêu chuẩn với trữ lượng khoảng 25 
triệu m3 (trong đó, 12 mỏ được cấp 
phép, 1 mỏ không hoạt động); 14 mỏ 
cát và bãi tập kết cát với trữ lượng 
4,65 triệu m3 với khả năng cung cấp 
5.350 m3/ngày, đáp ứng nhu cầu vật 
liệu cho dự án), trong đó 12 mỏ đã 
được cấp phép và 2 mỏ chưa khai 
thác nhưng nằm trong quy hoạch 
các mỏ vật liệu xây dựng của tỉnh 
Thanh Hóa.

Dự án Mai Sơn - QL45 do Ban 
QLDA Thăng Long làm chủ đầu tư 
hiện đang triển khai 68 mũi thi công 
trên toàn tuyến. Tổng sản lượng thi 
công đến nay đạt 2.958,82/6.876,416 
tỷ đồng giải ngân của dự án, đáp ứng 

Dự án cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông sau hơn một 

năm nỗ lực triển khai thi 
công, đến nay hình hài 
tuyến huyết mạch của 

đất nước đang dần hình 
thành. Khi tuyến cao tốc 

hoàn thành đưa vào khai 
thác sẽ tạo “cú hích” 
mở toang “cánh cửa” 

thu hút đầu tư, đảm bảo 
mục tiêu thúc đẩy kinh 

tế - xã hội, giảm TNGT tại 
các địa phương có dự 

án đi qua...

HOÀNG NGÂN?

Đại lộ mùa xuân
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kế hoạch đề ra (vượt 6,57% kế hoạch 
đã đăng ký với Bộ GTVT - không bao 
gồm giá trị dự phòng phí 703,22 tỷ 
đồng), tương đương 43,03% khối 
lượng dự án, cơ bản đáp ứng yêu 
cầu. Đối với dự án thành phần đoạn 
Phan Thiết - Dầu Giây đang triển khai 
69 mũi thi công trên toàn tuyến. 
Tổng sản lượng thi công đến nay 
đạt 1.490/5.840 tỷ đồng (không bao 
gồm giá trị dự phòng phí), tương 
đương 25,5%, chậm 5% so với kế 
hoạch (theo kế hoạch, sản lượng thi 
công đến nay phải đạt 1.781 tỷ đồng, 
tương đương 30,5%) tổng khối lượng 
phải giải ngân của dự án. 

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí 
Minh, đến nay dự án cao tốc Cam Lộ - 
La Sơn đạt hơn 70% tiến độ, công tác 
giải ngân đạt hơn 97%. Thời gian qua, 
các đơn vị triển khai dự án đã nỗ lực 
vượt qua rào cản, trở ngại về thời tiết 
mưa kéo dài, dịch bệnh Covid-19 và 
khan hiếm vật liệu để đẩy nhanh khối 
lượng triển khai. Một số gói thầu như 
XL8, XL10 mới triển khai từ quý I/2020 
nhưng đến nay đạt lần lượt gần 82% 
và 93%. Dự án thành phần đầu tư 
xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn có 
chiều dài khoảng 98,3 km, trong đó 
đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 37,3 km, 
đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế dài 
61,0 km, gồm 11 gói thầu xây lắp. 
Đến nay, dự án cao tốc Cam Lộ - La 
Sơn cơ bản hoàn thành thi công nền 
đường, trong đó gần 70 km rải xong 
lớp cấp phối đá dăm loại 2 và đang 
hoàn thiện lớp cấp phối đá dăm loại 

1. Đáng kể, công tác thảm bê tông 
nhựa đang được một số nhà thầu 
triển khai.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án sớm 
đưa vào khai thác, thực hiện chỉ đạo 
của Bộ GTVT, Ban QLDA đường Hồ 
Chí Minh đã lập lại biểu đồ tiến độ 
hoàn thành cụ thể cho từng gói thầu. 
Trong đó, các gói thầu XL1, XL2, XL3, 
XL4, XL10, XL11 phải cán đích trước 
ngày 30/6/2022; các gói XL5, XL6, XL9 
hoàn thành trước ngày 30/8/2022; 
gói thầu XL7, XL8 chậm nhất phải cán 
đích trước ngày 30/10/2022. Để hoàn 
thành được mục tiêu đó, Ban đã tổ 
chức các cuộc họp kiểm điểm tiến độ 
các gói thầu, giải quyết các khó khăn 
và vướng mắc trong quá trình thi 
công tại hiện trường. Thời gian qua, 
Ban cùng các đơn vị chức năng, nhà 
thầu nỗ lực phối hợp chặt chẽ cùng 
địa phương Thừa Thiên - Huế, Quảng 
Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt 
bằng, nguồn vật liệu, đặc biệt là sau 
khi Chính phủ có hai Nghị quyết 60 
và 133 về thủ tục mở rộng mỏ đất, 
nâng công suất đang khai thác... 
Theo thống kê Ban QLDA đường Hồ 

Chí Minh, dự án đạt trên 70% tiến độ, 
công tác giải ngân đạt hơn 97%.

Tại 4 gói thầu xây lắp của dự án 
thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu, 4 
liên danh nhà thầu đang đồng loạt 
triển khai gần 40 mũi thi công với hơn 
600 kỹ sư, công nhân cùng gần 300 
máy móc các loại. Tính đến thời điểm 
hiện tại, sản lượng ước đạt khoảng 
8% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng 
yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Để thực hiện thành công ước 
mơ đại lộ cao tốc Bắc - Nam, Quốc 
hội, Chính phủ đang tập trung ý chí 
và quyết tâm cao để hình thành hệ 
thống cao tốc hoàn chỉnh, trong đó 
ưu tiên các dự án trên tuyến cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông như hiện nay. 
Tuyến cao tốc dài đến 654 km nằm 
trải dài ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam. 
Thời gian qua, với sự tập trung chỉ đạo 
quyết liệt, sâu sát của Quốc hội, Chính 
phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các 
bộ, ngành, địa phương đã tạo nhiều 
điều kiện thuận lợi để Bộ GTVT triển 
khai công trình trọng điểm quốc gia 
cao tốc Bắc - Nam sớm hoàn thành dự 
án để đưa vào khai thác, sử dụng q

Tiến độ các dự án trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông thành 
phần: tuyến Cao Bồ - Mai Sơn hoàn thành 95,6%; Cam Lộ - La Sơn 70%; 
cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành 43,7%; đoạn Mai Sơn - QL45 hoàn thành 
41,16%; đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoàn thành 17,83%; đoạn Phan Thiết 
- Dầu Giây đạt 24,23%; đoạn QL45 - Nghi Sơn đạt 8%; đoạn Nghi Sơn - 
Diễn Châu đạt 7%.
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Lan tỏa tinh thần quyết liệt
trên mỗi công trình, từng dự án

NHIỀU DẤU ẤN NỔI BẬT
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy 

Lâm cho biết, năm 2021, mặc dù dịch 
bệnh Covid-19 hoành hành và gây 
tác động tiêu cực đến ngành GTVT 
nhưng đây cũng là năm đáng nhớ với 
nhiều điểm nhấn và thành tựu đáng 
chú ý của ngành GTVT.

Theo đó, ngành GTVT đã quyết 
liệt, tăng cường công tác quản lý 
vận tải gắn với phòng, chống dịch 
Covid-19. Trong giai đoạn phức tạp 
nhất của dịch bệnh, nhiều giải pháp 
đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, 
hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ. Bộ đã thành 
lập Tổ công tác đặc biệt về bảo đảm 
hoạt động vận tải gắn với phòng, 
chống dịch Covid-19 để xử lý, tháo 
gỡ ngay vướng mắc, bảo đảm hoạt 
động vận tải lưu thông an toàn, 
thông suốt. Bộ cũng thành lập các 
đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 
tổ chức hoạt động vận tải tại các địa 
phương, đồng thời đề nghị các địa 
phương rà soát, thu hồi ngay các quy 
định trái với chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, gây khó khăn trong vận 
chuyển lưu thông hàng hóa. Cũng 
trong thời gian này, Bộ trưởng và 
các Thứ trưởng tổ chức họp định kỳ 
hàng ngày, hàng tuần với các bộ, 

ngành, địa phương để chỉ đạo, tháo 
gỡ khó khăn trong hoạt động vận tải; 
tổ chức nhiều buổi đối thoại với các 
hiệp hội, doanh nghiệp vận tải trong 
cả nước để tháo gỡ khó khăn trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh; đề 
nghị các cơ quan, đơn vị liên quan 
giảm phí, giá để hỗ trợ doanh nghiệp.

Có thể nói, ngành GTVT đã cố 
gắng, nỗ lực hết sức mình để duy 
trì, đảm bảo hoạt động vận tải được 
thông suốt, an toàn, kịp thời trong 
điều kiện dịch bệnh diễn biến phức 
tạp nhằm phục vụ mục tiêu kép, vừa 
chống dịch vừa phát triển kinh tế ở 
mức cao nhất theo chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Bên cạnh đó, tình hình trật tự 
ATGT tại các chốt kiểm dịch trên các 
tuyến quốc lộ, cao tốc, các tuyến 
đường địa phương, tại các cảng biển, 
cảng, bến thủy nội địa cơ bản thông 
thoáng, không xảy ra ùn tắc kéo dài, 
đảm bảo lưu thông hàng hóa 24/24h 

Với nỗ lực vượt khó của 
từng cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao 
động, mặc dù gặp nhiều 
khó khăn, thử thách song 

ngành GTVT vẫn hoàn 
thành những chỉ tiêu đặt ra 

trong năm 2021, tạo tiền 
đề cho những mục tiêu, kế 

hoạch năm 2022 và các 
giai đoạn tiếp theo.

K. HÀ - T. DƯƠNG?
Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT và TP. Hà Nội tại Lễ Bàn giao Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông
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phục vụ đời sống nhân dân và hoạt 
động sản xuất - kinh doanh. 

TNGT năm qua tiếp tục được kéo 
giảm. Toàn quốc xảy ra 10.137 vụ, làm 
chết 5.111 người, bị thương 7.059 
người; so với cùng kỳ 2020 giảm 3.329 
vụ (-24,72%), giảm 1.104 người chết 
(-17,76%), giảm 2.950 người bị thương 
(-29,47%). Riêng tháng 11/2021 xảy 
ra 1.178 vụ, làm chết 559 người, bị 
thương 841 người; so với tháng cùng 
kỳ năm 2020 giảm 260 vụ (-18,08%), 
giảm 71 người chết (-11,27%), giảm 
231 người bị thương (-21,55%).

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Duy 
Lâm, bên cạnh công tác quản lý vận tải 
gắn với phòng, chống dịch, ATGT thì 
công tác giải ngân cũng là một trong 
những “điểm sáng” của ngành GTVT 
năm 2021. Kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2021 của Bộ GTVT khoảng 43.401 
tỷ đồng (42.996 tỷ đồng kế hoạch năm 
và 405 tỷ đồng kế hoạch kéo dài), Bộ đã 
phân bổ chi tiết toàn bộ 42.996 tỷ đồng 
kế hoạch năm được Thủ tướng Chính 
phủ giao theo quy định. Đến hết tháng 
01/2022 (thời hạn giải ngân kế hoạch 
năm), Bộ GTVT đạt khoảng 96% kế 
hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao 
(tương đương kết quả năm 2020).

Trong năm 2021, Bộ đã hoàn 
thành thủ tục và khởi công 18 dự 
án, hoàn thành đưa vào khai thác 14 
dự án. Các công trình dự án cơ bản 
hoàn thành, đáp ứng yêu cầu về chất 
lượng, tiến độ, phát huy hiệu quả 
đầu tư, trong đó có các dự án quan 
trọng, cấp bách như: Khởi công 5 dự 
án thành phần còn lại của cao tốc Bắc 
- Nam, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, 
tuyến kết nối giao thông khu vực Tây 
Nguyên và tuyến kết nối giao thông 
các tỉnh miền núi phía Bắc; dự kiến 
hoàn thành Dự án thành phần cao 
tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, 
Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất, hạ 
cánh, đường lăn Cảng HKQT Tân Sơn 
Nhất... Đặc biệt, đã hoàn thành, bàn 
giao Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, 
tuyến Cát Linh - Hà Đông cho TP. Hà 
Nội đưa vào vận hành, khai thác. 

QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI KẾ 
HOẠCH NGAY TỪ ĐẦU NĂM 2022

Năm nay, ngành GTVT đặt ra 4 
mục tiêu chủ yếu. Cụ thể, Ngành sẽ 
tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế 

trong lĩnh vực GTVT để phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng XHCN; 
nâng cao hơn nữa chất lượng xây 
dựng văn bản QPPL trong lĩnh vực 
GTVT; tăng cường tham vấn ý kiến 
chuyên môn của các hiệp hội, chuyên 
gia, nhà khoa học và tham vấn ý kiến 
rộng rãi của người dân, tổ chức và xã 
hội trong quá trình xây dựng và ban 
hành văn bản QPPL, bảo đảm tính 
minh bạch, tính nhất quán, tính ổn 
định và dự đoán được của pháp luật.

Về vận tải, tiếp tục phát huy 
thành tựu đạt được, duy trì hoạt động 
vận tải ổn định, thông suốt, kịp thời, 
bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 
Trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT, 
các đơn vị sẽ tiếp tục kéo giảm TNGT 
từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số 
người chết và số người bị thương so 
với năm 2021.

Liên quan đến công tác đầu tư 
phát triển, ông Nguyễn Danh Huy - Vụ 

trưởng Vụ kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT) 
cho biết, năm 2022, Bộ GTVT được Thủ 
tướng chính phủ giao kế hoạch đầu tư 
công trung hạn lớn nhất từ trước đến 
nay, lên đến hơn 50.000 tỷ đồng với 
nhiều dự án lớn được triển khai, đặc 
biệt là Dự án đường cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông sẽ trình Quốc hội thông 
qua chủ trương đầu tư trong thời gian 
tới. Trước nhiệm vụ được giao đòi hỏi 
quyết tâm, nỗ lực của toàn Ngành, việc 
triển khai kế hoạch năm mới cần thực 
hiện với tâm thế chủ động.

“Phải lan tỏa tinh thần quyết liệt 
của Chính phủ, không chỉ ở các ban 
QLDA, nhà đầu tư mà phải đến tận 
công trường; phải coi công trường 
như trận đánh, mỗi dự án là một 
chiến dịch, mỗi cán bộ, công nhân 
là chiến sỹ; xây dựng tiến độ chi tiết 
cho từng hạng mục, quy định cụ 
thể thời gian từng khâu, cá thể hóa 
trách nhiệm để nâng cao hiệu quả thi 
công”, ông Huy đề nghị q

Năm 2022 xác định là một năm khó khăn với đất nước và ngành GTVT 
bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh và hệ quả của nó. Nhưng tôi tin tưởng 
rằng, với sự quyết liệt của Chính phủ, cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành 
và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp với những thành công bước 
đầu trong việc đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ GTVT trong thời 
gian qua thật sự là những bài học, kinh nghiệm quý báu để Bộ GTVT tạo ra 
những chuyển biến lớn hơn trong năm nay và những năm tiếp theo. 

Bộ Trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể

Đoàn lãnh đạo Bộ GTVT kiểm tra công trường dự án tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
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NHÓM PV?

Bức tranh năm 2021 được cải thiện nhiều gam màu tươi sáng 
hơn so với năm 2020, đặc biệt vào nửa cuối năm 2021 khi việc 
tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được đẩy nhanh tại Việt Nam nói 
riêng và thế giới nói chung. Tại nhiều thị trường trọng điểm của 

Năm vừa qua, Cục Hàng hải 
Việt Nam đã tập trung các giải pháp 
tăng cường quản lý, nâng cao trách 
nhiệm, hiệu quả hoạt động của các 
chủ thể tham gia dự án đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng. Cục cũng 
thực hiện quản lý, giám sát các hợp 
đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ 
tầng bến cảng container quốc tế 
Cái Mép, bến cảng tổng hợp Thị Vải, 
cầu 5, 6, 7 bến cảng Cái Lân; hoàn 
thiện Đề án cho thuê quyền khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới, tài sản vốn dư 
gói thầu số 1 và gói thầu số 4 trình Bộ GTVT; thương thảo và 
ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung các hợp đồng cho thuê khai 
thác kết cấu hạ tầng cảng biển đã ký kết; triển khai thực hiện 
các chỉ đạo của Bộ GTVT về công tác cho thuê quản lý khai 
thác kết cấu hạ tầng cảng biển.

Về công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải, năm 
2021, Cục triển khai nạo vét duy tu 7 tuyến luồng, trong đó có 3 
tuyến luồng hoàn thành, 3 tuyến luồng được chấp thuận điều 

Năm 2021, Tổng cục 
ĐBVN đã có nhiều thành 
tựu trong chuyển đổi số 
như việc sử dụng mô hình 
điện toán đám mây cho 
các hệ thống phần mềm, 
hệ thống cơ sở dữ liệu của 
Tổng cục ĐBVN, xây dựng 
dữ liệu quản lý phương 
tiện, người điều khiển 
phương tiện, hoạt động 
vận tải và dữ liệu quản lý 
kết cấu hạ tầng GTVT. Để phát huy kết quả đã đạt 
được trong năm 2022, Tổng cục ĐBVN sẽ tiếp tục 
thực hiện nhiều giải pháp nền tảng cho chuyển đổi 
số, đó là tăng cường công tác tuyên truyền nâng 
cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, người dân và 
doanh nghiệp về chuyển đổi số, phát triển Chính 
phủ số, kinh tế số trong lĩnh vực GTVT đường bộ.

Trong đó, Tổng cục sẽ tập trung hoàn thiện hệ 
thống thu phí điện tử không dừng, đặc biệt là hệ 
thống thu phí điện tử không dừng trên đường cao 
tốc để cung cấp dịch vụ tiện lợi cho người dân và 
doanh nghiệp; hoàn thiện hệ thống kiểm soát tải 
trọng xe tự động để phục vụ công tác kiểm soát tải 
trọng xe trên quốc lộ và đường cao tốc; triển khai dự 
án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà 
nước của Tổng cục ĐBVN, trong đó có xây dựng Hệ 
thống quản lý hoạt động vận tải đường bộ toàn quốc 
và xây dựng Hệ thống quản lý, giám sát công tác đào 
tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe toàn quốc...

Ông Nguyễn Văn Huyện
Tổng Cục trưởng 

Tổng cục ĐBVN

Đẩy mạnh 
chuyển đổi số

Nguyễn Đình Việt  
Phó Cục trưởng 

Cục Hàng hải Việt Nam

Tập trung xây dựng kết cấu 
hạ tầng cảng biển

Quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực, 
cố gắng của chính hãng bay

và kỳ vọng bứt phá
uân Nhâm DầnX

{

Vượt qua những khó khăn, thử thách của năm 2021 với 
nhiều ấn tượng, các lĩnh vực đường bộ, hàng hải, hàng 
không, đường thủy nội địa, đường sắt góp phần không nhỏ 
trong thành công chung của ngành GTVT. Trước thềm Xuân 
Nhâm Dần, các lãnh đạo Ngành đặt nhiều kỳ vọng vào sự 
phục hồi và phát triển năm 2022 bởi đây là năm bản lề cho 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.
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chỉnh thời gian hoàn thành sang năm 
2022 và 1 tuyến luồng (luồng Sa Kỳ) Bộ 
GTVT đã chấp thuận dừng, không triển 
khai công trình. Hiện nay, công tác nạo 
vét duy tu luồng hàng hải vẫn tiếp tục 
được đặc biệt quan tâm, kịp thời tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai 
thực hiện.

Trong năm 2022, Cục Hàng hải 
Việt Nam tiếp tục thực hiện các dự án 
đầu tư xây dựng theo kế hoạch, tiến 
độ đã đề ra. Đối với 5 dự án cấp bách 
ngành Hàng hải, Cục tiếp tục thực 
hiện rà soát trình tự thủ tục thanh, 
quyết toán các công việc đã hoàn 
thành, trả nợ khối lượng công việc 
hoàn thành dự án luồng Phan Thiết và 
công tác chuẩn bị đầu tư 4 dự án còn 
lại, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản. 
Đối với các dự án đầu tư công trung 
hạn (5 dự án) đã được Bộ GTVT chấp 
thuận chủ trương đầu tư, Cục Hàng 
hải Việt Nam tiếp tục thực hiện triển 
khai giai đoạn chuẩn bị dự án và giai 
đoạn thực hiện dự án theo quy định...

hàng không 
Việt Nam 
như Đông 
Bắc Á, châu 
Âu sẽ đủ 
điều kiện 
tạo miễn 
dịch cộng 
đồng, làm 
cơ sở từng 
bước mở lại 
hoạt động 
vận chuyển hàng không quốc tế.

Với những đánh giá nêu trên, thị 
trường hàng không Việt Nam bắt đầu 
phục hồi từ giữa quý III/2021 và có cơ sở 
để kỳ vọng sẽ bứt phá trong năm nay. 
Chỉ bay mới có thể tồn tại, các hãng 
không bay thì không có doanh thu, điều 
này giống như dòng máu trong cơ thể 
nếu tắc sẽ làm gián đoạn rất lớn. Hỗ 
trợ nguồn vốn của Chính phủ chỉ là hỗ 
trợ “mồi”, khuyến khích các hãng hàng 
không duy trì hoạt động, điều quan 
trọng nhất vẫn là sự nỗ lực, cố gắng của 
chính hãng bay.

Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội 
địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
được công bố trong năm qua là một “điểm sáng” 
quan trọng, bởi đây là cơ sở để đường thủy nội địa 
vượt qua nhiều khó khăn, triển khai hiệu quả các 
bước phát triển tiếp theo. Trong thời gian tới, Cục 
Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ căn cứ theo Quy 
hoạch, khẩn trương báo cáo về nguồn vốn đầu 
tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, bao gồm việc huy động vốn đầu tư.

Một “điểm sáng” quan trọng khác là vận tải và an toàn. Quan điểm của 
chúng tôi là các lợi ích của vận tải thủy như vận chuyển khối lượng lớn, tiết 
kiệm chi phí, giảm thiểu tác hại môi trường... phải luôn gắn liền với an toàn. 
Năm qua, TNGT đường thủy giảm rất sâu cả 3 tiêu chí. 

Nhìn lại năm 2021, dưới tác động của đại dịch Covid-19, đường thủy 
nội địa đã chuyển “nguy” thành “cơ” khi hàng hóa phải dịch chuyển từ 
đường bộ xuống đường thủy, nhưng hơn hết, điều này đã giúp tạo thành 
thói quen, đi sâu vào tiềm thức của chủ hàng. Tuyến nào của đường thủy 
nội địa cũng là “tuyến vận tải xanh”. Đây là một thành công bước đầu để 
những năm tới, chủ hàng, chủ tàu gắn kết với nhau hơn, sử dụng vận tải 
thủy nội địa tối ưu hơn.

Rào cản lớn nhất của ngành Đường sắt Việt 
Nam trong suốt nhiều năm nay vẫn luôn là hệ 
thống hạ tầng cũ kỹ, lạc hậu, khó có thể đổi mới, 
phát triển. Muốn đường sắt đổi mới toàn diện, 
có thể bắt kịp và cạnh tranh với phương thức 
vận tải khác, quan trọng nhất là phải đổi mới 
công nghệ của hạ tầng, điều này đòi hỏi thời 
gian dài và kinh phí rất lớn. Hiện nay, Tổng công 
ty Đường sắt Việt Nam đang nỗ lực khai thác tối 
đa năng lực của hạ tầng hiện có, tập trung vào 
việc xây dựng đề án để quản lý, khai thác kết 
cấu hạ tầng đường sắt để trình Chính phủ và Bộ 
GTVT nhằm tháo gỡ các “nút thắt” cho vận tải 

đường sắt, đồng thời tạo ra những cơ chế để có thể khuyến khích đầu tư 
xây dựng, mở rộng toàn bộ hệ thống kho bãi, các trung tâm hậu cần phục 
vụ logistics, đầu nối đường sắt đến cảng biển - khu công nghiệp, kết nối 
với các loại hình vận tải khác. Năm 2022, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 
kỳ vọng những vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động 
của doanh nghiệp về đầu tư từ ngân sách nhà nước, quản lý tài sản kết cấu 
hạ tầng đường sắt quốc gia... sẽ sớm được tháo gỡ để Tổng công ty từng 
bước vượt qua khó khăn và có được cơ hội phát triển q

Ông Vũ Anh Minh
Chủ tịch HĐTV 
Tổng công ty
Đường sắt Việt Nam 

Ông Bùi Thiên Thu 
Cục trưởng 

Cục Đường thủy 
nội địa Việt Nam

Ông Đinh Việt Thắng
Cục trưởng 

Cục Hàng không Việt Nam

Tuyến nào cũng là 
“vận tải luồng xanh”

Muốn phát triển phải đổi mới
công nghệ của hạ tầng

{
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CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM
đồng hành cùng người lao động vượt “bão” Covid-19

KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI  
PHÍA SAU

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công 
đoàn GTVT Việt Nam cho biết, mặc 
dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tất cả các mặt 
đời sống xã hội, song dưới sự lãnh 
đạo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
các cấp Công đoàn đã phối hợp chặt 
chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp trong Ngành cố gắng, 
nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm nhiều 
biện pháp để đảm bảo việc làm, thu 
nhập, nâng cao đời sống cho người 
lao động, nhất là trong tình hình dịch 
bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp.

Qua nắm bắt thực tế, các đơn 
vị kinh doanh trong lĩnh vực như: 
hàng không, đường sắt, vận tải, dịch 
vụ, du lịch lữ hành, xuất khẩu lao 
động... gặp nhiều khó khăn, doanh 
thu giảm, ảnh hưởng đến quỹ lương. 
Các đơn vị giảm một phần lương, 
nghỉ luân phiên, cắt giảm chi phí 
như: Tổng công ty Cảng hàng không 
Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay 

Việt Nam, Công ty Cổ phần Du lịch 
và Tiếp thị GTVT - Vietravel, Công ty 
Suntravel... Về khối xây dựng cơ bản, 
mặc dù năm nay có nhiều dự án đảm 
bảo việc làm nhưng giá vật tư, vật 
liệu có sự biến động lớn. Số người 
lao động thiếu việc làm tính đến 
thời điểm hiện tại khoảng trên 3.500 
người, tập trung vào các ngành dịch 
vụ, du lịch, hàng không, đường sắt 
và vận tải hành khách.

Theo Chủ tịch Công đoàn GTVT 
Việt Nam Đỗ Nga Việt, để kịp thời 
giúp đỡ người lao động, Công đoàn 
ngành đã thường xuyên theo dõi, 
nắm bắt, từ đó hỗ trợ kịp thời đến 
người lao động có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh Covid-19... từ nguồn tài chính 
tích lũy của Công đoàn và nguồn Quỹ 
Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam. 

“Trong bối cảnh khó khăn chung 

SONG NHẪN?

Trước tình hình dịch 
Covid-19 ảnh hưởng 

trực tiếp đến mọi lĩnh 
vực của ngành GTVT, 

trong thời gian qua, các 
cấp Công đoàn GTVT 

Việt Nam đã đẩy mạnh 
hoạt động chăm lo 

người lao động, tổ chức 
sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt trao hỗ trợ cho cán bộ y tế ngành GTVT trực tiếp tham gia chống dịch Covid-19
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của đại dịch Covid-19, sự động viên, 
chia sẻ này càng đáng quý, có ý nghĩa 
tinh thần rất lớn. Vì vậy, các cấp công 
đoàn càng phải quan tâm, sâu sát, kịp 
thời hỗ trợ người lao động khó khăn 
với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại 
phía sau”. Càng khó khăn, Công đoàn 
càng phải đến với cơ sở, người lao 
động bằng nhiều hình thức, không 
trực tiếp thì gián tiếp”, Chủ tịch Đỗ 
Nga Việt chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay, số tiền chi 
cho các hoạt động hỗ trợ người lao 
động là 20,335 tỷ đồng. Trong đó, 
Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt 
Nam chi 15,126 tỷ đồng và nguồn tài 
chính công đoàn là 5,209 tỷ đồng.

KHÍCH LỆ TINH THẦN PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH

Trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, ngành GTVT 
đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng 
nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nguy 
hiểm, đóng góp công sức, nỗ lực và 
quyết tâm phòng, chống dịch. Để kịp 
thời động viên, khích lệ và ghi nhận 
các thành tích, đóng góp của CNVC, 
người lao động, Công đoàn GTVT 
Việt Nam đã ban hành công văn số 
306/CĐN ngày 15/6/2021 đề nghị 
các đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất 
khen thưởng cho các tập thể, cá nhân 

có thành tích trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. Đến nay, đã có 
17 tập thể và cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 được tặng Bằng khen 
của Công đoàn GTVT Việt Nam. Thời 
gian tới, hoạt động này tiếp tục được 
thực hiện để kịp thời động viên, tôn 
vinh người lao động trong Ngành. 

Thời gian qua, các cấp công 
đoàn cũng đã triển khai kế hoạch 
tổ chức, vận động CNVC, lao động 
ngành GTVT tham gia Cuộc thi Sáng 
tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyến đầu” 
và video clip “Thời khắc khó quên” 
về phòng, chống dịch Covid-19 
nhằm động viên, khích lệ tinh thần 
chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh 
Covid-19 của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta, đặc biệt là lực lượng 
tuyến đầu và cán bộ công đoàn đang 
nỗ lực ngày đêm quyết tâm ngăn 
chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Các cấp công đoàn đã phối hợp 
với cơ quan chuyên môn phát động 
các phong trào thi đua, khen thưởng 
trong CNVC, lao động, vận động 
CNVC, lao động toàn Ngành tích 
cực hưởng ứng phong trào thi đua 
“Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, 
đồng lòng thi đua phòng, chống và 
chiến thắng đại dịch Covid-19” do Bộ 
GTVT phát động và phong trào thi 

đua “Công nhân, viên chức, lao động 
nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm 
chiến thắng đại dịch Covid-19” do 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 
phát động.

Trong thời gian tới, các cấp công 
đoàn tiếp tục phối hợp tốt với các cơ 
quan chuyên môn tổ chức quyết liệt 
thực hiện các biện pháp kiểm soát, 
phòng, chống dịch Covid-19, đồng 
thời hoàn thành nhiệm vụ chính trị 
được giao; tăng cường công tác hỗ 
trợ đoàn viên, CNVC, lao động có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các 
đơn vị, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh Covid-19 và đề nghị hỗ trợ kịp 
thời từ Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT 
Việt Nam.

Các cấp công đoàn tiếp tục triển 
khai các phong trào thi đua yêu nước 
trong CNVC, lao động mà trọng tâm 
là phong trào thi đua “Ngành GTVT 
đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi 
đua phòng, chống và chiến thắng 
đại dịch Covid-19” do Bộ GTVT phát 
động và phong trào thi đua “Công 
nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt 
khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng 
đại dịch Covid-19” của Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh 
phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao 
động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm 
việc nhà”... q

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt trao hỗ trợ cho Sở Chỉ huy tiền phương Cục Hàng hải Việt Nam chống dịch Covid-19
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Ý TƯỞNG VỀ MỘT “LUỒNG 
XANH”

Những ngày đầu tháng 7, TP. Hồ 
Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam 
bộ phải đối phó với dịch Covid-19 
bùng phát lần thứ 4 khi thực hiện 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của 
Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn 
sự lây lan của dịch bệnh. Để làm 
được điều này, các lực lượng công an, 
TTGT, quân đội và lực lượng y tế phải 
xung phong ra tuyến đầu nhằm kiểm 
soát dịch bệnh. Không tránh khỏi 
việc mỗi địa phương triển khai thực 
hiện một cách khác nhau nhưng tựu 
chung cũng vì mục tiêu ngăn chặn 
dịch bùng phát. Đi kèm với đó là 
lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm phục 
vụ sản xuất bị ùn ứ, nguy cơ “đứt gẫy” 
chuỗi sản xuất.

Trong khi đó, từng đoàn xe vận 
tải ùn tắc ở QL1, QL5, các cửa ngõ 

vào Thủ đô và TP. Hồ Chí Minh đi 
các tỉnh lân cận. Hàng loạt vấn đề 
nảy sinh như: hàng hóa không thể 
lưu thông một cách bình thường, lái 
xe bất ngờ trước nhiều thủ tục mà 
từ trước đến nay chưa bao giờ gặp 
phải; lực lượng chức năng thì mỏng, 
áp lực về công việc và dịch bệnh đè 
nặng... khiến cả xã hội phải “gồng 
mình”. Đường dây nóng của Tổng 
cục ĐBVN liên tục nhận được phản 
ánh của lái xe và doanh nghiệp vận 
tải khi lái xe, hàng hóa phải nằm dài 
trên đường. Ở cấp cao hơn, lãnh đạo 
Bộ GTVT liên tục họp và hội ý tìm 
phương thức tháo gỡ. 

Ông Đặng Văn Trung - Phó Vụ 
trưởng Vụ ATGT, Tổng cục ĐBVN 
(người cầm điện thoại đường dây 
nóng) chia sẻ, khi đó không biết bao 
nhiêu cuộc gọi đến đường dây nóng, 
điện thoạt sụt pin liên tục, người tiếp 

“Luồng xanh” là một 
sản phẩm sáng tạo của 

ngành GTVT đảm bảo 
hoạt động vận tải trong 
bối cảnh cả nước phải 
căng mình chống dịch 

Covid-19, đặc biệt là 
việc cách ly xã hội xảy 
ra trên diện rộng tại 19 

tỉnh, thành phố phía 
Nam.  Ít ai biết rằng chỉ 

trong 48h, các “kỹ sư” 
đã thiết kế được một con 

đường hoàn toàn mới 
giúp giải tỏa UTGT trong 

bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 hoành hành.

HOÀNG LONG?
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nhận ù cả tai khi nghe điện và giải 
thích cho lái xe và chủ doanh nghiệp. 
Các vướng mắc tập trung vào luồng 
tuyến, hàng thiết yếu và các quy định 
thế nào là hàng thiết yếu..., không chỉ 
liên quan đến lĩnh vực của Tổng cục 
ĐBVN, Bộ GTVT mà còn cả các vấn 
đề khác thuộc nhiều bộ, ngành khác 
đang quản lý. 

Ông Nguyễn 
Văn Huyện - Tổng 
Cục trưởng Tổng cục 
ĐBVN cho biết, thực 
hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ về 
việc gấp rút xây dựng 
nhận diện phương 
tiện vận tải để đảm 
bảo lưu thông hàng 
hóa không bị ùn tắc 
khi di chuyển qua 
các tỉnh, thành đang 
bị dãn cách theo Chỉ 
thị 16 nhằm đảm bảo 
lưu thông hàng hóa 
cần thiết cho nhân 
dân là nhiệm vụ cấp 
thiết. Chỉ trong thời 
gian ngắn, các cơ 
quan chức năng của 
Bộ GTVT đã tích cực 
triển khai nghiên cứu 
các phương thức vận tải. Bộ GTVT 
liên tiếp chủ trì các cuộc họp giao 
ban trực tuyến hàng ngày với các 
địa phương để giải quyết các vấn 
đề phát sinh xung quanh việc đáp 
ứng yêu cầu vận tải nhưng vẫn siết 
chặt các biện pháp đảm bảo phòng, 
chống dịch bệnh, không để lây lan. 
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể 
đã hết sức lắng nghe ý kiến của các 
địa phương về tình hình thực tế. Bên 
cạnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục 
triển khai thực hiện các chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng đặt quyết tâm đảm bảo tổ 
chức hoạt động vận tải hàng hóa an 
toàn, thông suốt trên cả nước, nhất 
là tại những tỉnh, thành đang có dịch. 
Bộ trưởng đã giao Tổng cục ĐBVN 
chủ trì phối hợp với các cơ quan chức 
năng của Bộ và 63 địa phương thực 
hiện bằng được điều này. Ý tưởng và 
tổ chức thiết lập một “luồng xanh” 
vận tải đã chính thức ra đời.

48H ĐỂ CÓ MỘT “LUỒNG XANH”
Bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Tổng 

Cục trưởng Tổng cục ĐBVN cho biết, 
từ tính cấp bách và sự cần thiết phải 
xây dựng bằng được nhận diện 
phương tiện, chúng tôi đã tin tưởng 
và giao Công ty Công nghệ An Vui 
xây dựng phần mềm. 

Chia sẻ với Tạp chí GTVT, ông 
Phạm Bá Mạnh - Giám đốc Công ty 
An Vui cho biết: “Khi Tổng cục ĐBVN 
có công văn mong muốn An Vui 
phối hợp với Tổng cục để xây dựng 
hệ thống phần mềm Cấp Giấy phép 
“luồng xanh” phương tiện vận tải 
trên quy mô 63 tỉnh thành, chúng tôi 
vui vẻ nhận nhiệm vụ ngay”.

Ông Mạnh kể: “Yêu cầu được đặt 
ra là càng sớm càng tốt, càng nhanh 
càng tốt. Bản thân An Vui đã có kinh 
nghiệm xây dựng hệ thống phần 
mềm quản lý cho các doanh nghiệp 
vận tải trong nhiều năm qua nhưng 
chưa nhiệm vụ nào áp lực về thời 
gian như thế này. Ban đầu chúng 
tôi xác định cố gắng sẽ xây dựng 
trong 1 tuần hoặc ngắn hơn. Tôi đã 
hứa với lãnh đạo Tổng cục ĐBVN là 
hệ thống sẽ được xây dựng trong 4 
ngày, nhưng chị Phan Thị Thu Hiền 
có gọi cho tôi và nói rằng “rất gấp”, 
liệu có thể trong 2 ngày không? Tôi 
trả lời với chị rằng sẽ nỗ lực cố gắng 

bằng tất cả những gì có thể trên tinh 
thần “chống dịch như chống giặc” và 
update cho chị thường xuyên công 
việc hàng giờ. 

Nhóm chúng tôi thành lập với 
tên “Biệt đội luồng xanh” bao gồm 
9 anh em “chiến đấu” ngày đêm để 
có thể công bố sản phẩm trong 

vòng 2 ngày 2 
đêm. Các anh em 
trắng đêm cùng 
nhau với quyết 
tâm cao độ nhất. 
Như các bạn đã 
biết, đúng ngày 
19/7, website 
“luồng xanh” đã 
ra đời và đi vào 
phục vụ doanh 
nghiệp vận tải. 
Nói thật đến 
giờ phút này, 
chính chúng 
tôi cũng không 
hiểu vì sao 
mình có thể 
thực hiện điều 
đó nhanh đến 
vậy! Đây là hệ 

thống phần mềm 
mà trong cả cuộc đời làm phần 

mềm của tôi từ trước tới nay được 
thực hiện nhanh nhất với quy mô và 
phạm vi lớn”.

Có thể nói, “luồng xanh” ra đời 
và đi vào vận hành, ngay lập tức là 
giải pháp thích ứng với thách thức 
của bối cảnh phòng, chống dịch 
khẩn trương hơn bao giờ hết và 
phát huy rất cao hiệu lực, hiệu quả, 
thực chất, nhanh chóng đi vào đời 
sống. Minh chứng cho điều đó là 
việc hầu hết các tỉnh phía Nam ghi 
nhận sự thuận lợi vô cùng lớn, giải 
quyết hữu hiệu những ách tắc, ùn 
ứ trong vận tải mùa dịch. Cho đến 
nay, “luồng xanh” không chỉ dành 
riêng cho vận tải đường bộ mà đã 
trở thành một gam mầu sáng trong 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước trong bối cảnh tác động mạnh 
của dịch Covid-19 khi các lĩnh vực 
đường sắt, đường thủy nội địa, 
hàng không, hàng hải và nhiều các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội khác cũng 
sử dụng q

Nhóm thiết kế website " luồng xanh" tập trung làm việc cao độ
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BAY ĐỂ CỨU ĐỒNG BÀO, BAY 
ĐỂ TỒN TẠI

2 năm qua, đặc biệt trong khoảng 
thời gian bùng phát đợt dịch thứ tư 
trên cả nước, hoạt động của các hãng 
hàng không Việt Nam gần như bị 
ngưng trệ, thiệt hại ở con số vô cùng 
lớn. Với sứ mệnh đặc biệt, các hãng 
hàng không Việt Nam vẫn cố gắng 
xoay sở mọi cách để trụ lại, tìm cơ hội 
phục hồi và phát triển.

Hãng Hàng không Quốc gia Việt 
Nam (Vietnam Airlines) đã hoàn thành 
nhiệm vụ do Chính phủ giao phó là 
đảm bảo cầu hàng không huyết mạch, 
thực hiện hàng ngàn chuyến bay đặc 
biệt, trong đó có những chuyến bay 
tới Hoa Kỳ, Canada và nhiều quốc 
gia châu Âu để chuyên chở hàng 
vạn đồng bào hồi hương, chuyên 
gia vào Việt Nam; kịp thời  phục vụ 
nhu cầu đi lại của hành khách, đặc 
biệt là người lao động và du học sinh 
ra nước ngoài; hỗ trợ các hoạt động 
xuất khẩu hàng hóa, nông sản, kết nối 
giao thương; vận chuyển vắc-xin, máy 
thở, trang thiết bị, vật tư y tế cùng 
lực lượng chống dịch tới các “điểm 
nóng”. Các hãng hàng không tư nhân 
khác như Vietjet Air, Bamboo Airways 
cũng tổ chức rất nhiều chuyến bay 

nhân đạo vận chuyển người, thiết bị 
y tế và hàng hóa, chung tay cùng đất 
nước vượt qua đại dịch. Đó thật sự là 
những “chiến binh thép” xuyên thẳng 
vào vào vùng dịch, đảm trách nhiệm 
vụ cao quý mà có lẽ không một loại 
hình vận tải nào làm được. 

Để có “chìa khóa” “mở cửa” 
bầu trời, đến nay, hai hãng hàng 
không Vietnam Airlines và Vietjet Air 
đã triển khai ứng dụng “hộ chiếu sức 
khỏe điện tử”. Đây có thể coi là “chìa 
khóa” mở cửa biên giới, tạo điều kiện 
cho hành khách đi lại thuận lợi giữa 
các quốc gia, đồng thời đáp ứng 
mọi yêu cầu nhập cảnh của cơ quan 
chức năng và chính phủ tại điểm đến. 
Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành 
của British Airways Sean Doyle đánh 
giá: “Đây là một giải pháp đóng vai 
trò quan trọng trong việc nối lại các 
đường bay quốc tế, giúp người dân 
an tâm đi lại, du lịch, công tác. Hy 
vọng, đây sẽ là một nền tảng thân 
thiện và hữu ích cho hành khách khi 
di chuyển trong thời điểm còn dịch 
Covid-19.”

TÌM THẤY “CƠ” TRONG “NGUY”
Sáng 29/11, chuyến bay mang 

số hiệu VN98 của Hãng hàng không 
Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)
đã hạ cánh tại sân bay San Francisco, 
trở thành chuyến bay lịch sử đánh 
dấu sự kiện đường bay thẳng 
thương mại thường lệ giữa Việt Nam 
và Mỹ chính thức được khai mở. Cho 
đến nay, Vietnam Airlines là hãng 

HAI TIẾNG VIỆT NAM
Những chuyến bay tự hào

HẢI THANH?

Dù có áp dụng giải pháp 
nào đi chăng nữa, nhưng 

nếu không được bay thì 
các hãng hàng không sẽ 

không thể tồn tại. Trong 
"cơn bão" đại dịch, hàng 
không Việt Nam vẫn luôn 

làm tròn sứ mệnh với những 
chuyến bay vào thẳng tâm 

dịch chở đồng bào hồi 
hương hay những chuyến 

hàng hóa đầy giá trị nhân 
văn. Xuất hiện trong thời 

khắc khó khăn ấy là muôn 
vàn tấm gương đẹp, những 

con người luôn tận tụy với 
nghề như câu chuyện cảm 

động của những nữ tiếp 
viên hàng không Việt Nam.

Vắc-xin được vận chuyển lên tàu bay tại Nhật Bản để về Việt Nam
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hàng không Việt Nam đầu tiên và 
duy nhất khai thác đường bay thẳng 
thường lệ đến Mỹ. 

Ngành Hàng không Việt Nam 
nói chung và Vietnam Airlines nói 
riêng đã có sự chuẩn bị 20 năm để 
mở đường bay thường lệ đến Mỹ. 
Quá trình này đã chính thức hoàn tất 
vào ngày 04/11 vừa qua, sau khi Cục 
Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp 
phép cho Vietnam Airlines khai thác 
các chuyến bay thẳng thương mại 
thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ.

Với việc cầu hàng không Việt - 
Mỹ được thiết lập, đặc biệt Vietnam 
Airlines hiện là hãng duy nhất bay 
thẳng không điểm dừng giữa hai 
nước, hành khách sẽ có thêm cơ hội 
để di chuyển nhanh chóng, thuận 
tiện giữa hai quốc gia, qua đó góp 
phần thúc đẩy kinh tế, giao lưu văn 
hóa và tăng cường quan hệ giữa Việt 
Nam và Mỹ.

MẠNH MẼ ĐỂ CHIẾN THẮNG
Nhắc đến những chuyến bay 

giải cứu đồng bào trong thời điểm 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nữ 
tiếp viên của Vietnam Airlines Phan 
Trà My cho biết, cô không thể nào 
quên chuyến bay lịch sử với hành 
trình 25.000 km bay thẳng đến Mỹ 
hồi tháng 5/2020 để đón đồng bào 
về nước.

Tiếp viên Phan Trà My bồi hồi kể: 
“Khi nhìn phi hành đoàn bước vào, 
bà con mình dù đeo khẩu trang kín 
mít nhưng tôi vẫn nhận thấy ánh mắt 
bừng sáng trên gương mặt họ. Tôi 
cảm nhận được niềm hân hoan hạnh 
phúc của đồng bào khi mọi người 
đứng lên vỗ tay chào đón chúng tôi. 
Hành khách ưu tiên của chuyến này 
là người lớn tuổi có bệnh nền, thậm 
chí có người phải ngồi xe lăn, du học 
sinh, bà con kiều bào, một số cán bộ 
đi công tác bị kẹt lại do đại dịch... 
Thương nhất là nhiều cháu nhỏ mới 
vài tháng tuổi, ánh mắt ngái ngủ vì 
phải dậy sớm và di chuyển từ xa đến 
sân bay cho kịp chuyến bay. Mặc 
đồ bảo hộ, đeo kính chắn giọt bắn, 
khẩu trang N95 trong suốt 20 tiếng là 
những trang phục hoàn toàn khác xa 
với những chuyến bay thông thường. 
“Chúng tôi phải dùng bút dạ viết tên 
nhau trên ngực áo và phía sau lưng 

để có thể gọi nhau vì ai cũng giống ai, 
chẳng phân biệt được”.

Giây phút hạ cánh tại sân bay 
Vân Đồn, tất cả đều vỡ òa niềm vui. 
“Giọng phát thanh chào khách như 
thường lệ là công việc của tôi suốt 17 
năm qua, ấy vậy mà trong giây phút 
đó tôi thấy nghẹn lời, thậm chí còn 
vấp khi đọc những dòng chữ hết sức 
bình thường, quen thuộc:  Máy bay 
của chúng ta đã hạ cánh tại sân bay 
quốc tế Vân Đồn, Việt Nam. Bây giờ là 
18h45 ngày 8/5 giờ Hà Nội...”, Trà My 
xúc động.

Còn tiếp viên Bùi Lệ Uyên thì ám 
ảnh mãi với những hành khách nhí 
trên chuyến bay Pusan (Hàn Quốc) - 
Hà Nội trong mùa dịch Covid-19. Các 
bé thường phải rời vòng tay cha mẹ 
trở về quê nhà để ông bà chăm sóc. 
“Những lúc máy bay giảm độ cao, các 
bé thường quấy khóc vì chênh lệch 
áp suất khiến tai bé bị đau. Hơn ai 
hết, các nữ tiếp viên hàng không, vốn 

cũng là những người mẹ sớm phải xa 
con đi làm nhiệm vụ luôn hiểu và cảm 
thông với những hoàn cảnh đặc biệt 
này”, Lệ Uyên tâm sự.

Lê Thị Quyên là một tiếp viên 
hàng không của Vietnam Airlines. 
Nhưng đúng gần 2 năm trước, sự kiện 
đặc biệt đã diễn ra: Quyên dương tính 
với virus SARS-CoV-2.

Trong thời gian điều trị, Quyên 
tình nguyện tham gia thử nghiệm 
đánh giá hiệu quả của thuốc điều trị 
bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 
tại Bệnh viện Nhiệt đới TW2. Quyết 
định của Quyên nghe rất đơn giản 
nhưng thực tế không phải ai cũng 
đủ can đảm để làm được. Nếu biết 
những gì nữ tiếp viên hàng không này 
làm sau đó nữa, bạn sẽ phải thốt lên: 
Phi thường! Quyên tâm sự: “Tham gia 
thử nghiệm đánh giá hiệu quả thuốc 
ai cũng bảo liều nhưng mình không 
nghĩ nhiều. Mình luôn tin rằng bản 
thân sẽ chiến thắng con virus đó” q

Tiếp viên Phan Trà My. Ảnh: VNA
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐĂNG 
KIỂM, NGƯỜI DÂN VÀ DOANH 
NGHIỆP LỢI GÌ?

Những ngày đầu năm mới, trong 
bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến 
phức tạp, cùng với các dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4, dữ liệu phương 
tiện trên Cổng Thông tin điện tử của 
Cục Đăng kiểm Việt Nam hiện đã giúp 
cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người 
dân có thể tra cứu thông tin 24/24h. 

Đây là thành quả của cả quá 
trình xây dựng cơ sở vật chất, trang 
bị kỹ thuật, đầu tư hạ tầng công nghệ 
thông tin, tin học hóa các quy trình, 
phục vụ công tác đăng kiểm, góp 
phần hiện đại hóa hành chính.

Đến nay, đăng kiểm Việt Nam đã 
tin học hóa tất cả các lĩnh vực hoạt 
động. Các dữ liệu về hồ sơ kỹ thuật 
phương tiện xe cơ giới, tàu sông, tàu 
biển, công trình biển, sản phẩm công 
nghiệp được quản lý tập trung bằng 
phần mềm chuyên dùng, hỗ trợ cho 
đơn vị và đăng kiểm viên kiểm tra 
hiện trường. Nhiều công đoạn kiểm 
tra phương tiện cơ giới đường bộ 
được tự động hóa, kết nối máy tính, 
tự động đánh giá kết quả kiểm tra.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phối 
hợp chặt chẽ với Trung tâm Công 

nghệ thông tin Bộ GTVT, Tổng cục 
ĐBVN, Cục Hàng hải Việt Nam xây 
dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về 
phương tiện; thực hiện kết nối, chia 
sẽ dữ liệu phục vụ công tác thu phí 
sử dụng đường bộ, thu thuế trước bạ, 
đăng ký phương tiện...; tiếp tục thực 
hiện số hóa hồ sơ, tài liệu các lĩnh vực 
đăng kiểm tàu sông, tàu biển, công 
trình biển, xe cơ giới, phương tiện 
đường sắt; áp dụng thanh toán hóa 
đơn điện tử tại tất cả các đơn vị trực 
thuộc; sử dụng thiết bị chữ ký tốc độ 

cao HMS trong lĩnh vực kiểm tra chất 
lượng xe nhập khẩu.

Toàn bộ hồ sơ cho các thủ tục 
hành chính liên quan tới lĩnh vực 
đăng kiểm được quản lý bằng phần 
mềm dưới hai hình thức: Dịch vụ 
công trực tuyến hoặc Một cửa điện 
tử. Điển hình là công tác kiểm tra chất 
lượng phương tiện cơ giới đường bộ 
nhập khẩu thực hiện hoàn toàn trực 
tuyến trên Cổng Một cửa ASEAN và 
cấp chứng chỉ điện tử. 

Nhận định về hiệu quả chuyển 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
giúp người dân và doanh nghiệp vượt khó

Nhìn lại một năm 
qua, Cục Đăng kiểm 

Việt Nam đã đẩy 
mạnh chuyển đổi 

số gắn với cải cách 
hành chính, trong 

đó lấy người dân và 
doanh nghiệp là mục 

tiêu và động lực để 
phát triển.

HOÀNG NGÂN?

Kiến trúc Chính phủ điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam
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đổi số trong ngành Đăng kiểm đối 
với doanh nghiệp và người dân, ông 
Đặng Việt Hà - Cục trưởng Cục Đăng 
kiểm Việt Nam cho biết: “Chuyển đổi 
số đang là xu hướng tất yếu, giải 
pháp để nâng hiệu quả quản lý và 
hiện đại hóa nền hành chính. Vì vậy, 
Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ đẩy mạnh 
chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng 
kiểm, trong đó lấy người dân, doanh 
nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục 
tiêu và động lực của chuyển đổi số. 

Chuyển đổi số được gắn kết 
cải cách hành chính và Chính phủ 
điện tử, tăng cường bảo đảm an 
toàn thông tin, kết nối và chia sẻ dữ 
liệu. Trên nền tảng tin học hóa, số 
hóa mà Cục đã xây dựng được, thời 
gian tới sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư 
phát triển hạ tầng công nghệ thông 
tin, nghiên cứu xây dựng Trung tâm 
tích hợp, chia sẻ và phân tích dữ liệu 
phương tiện phục vụ cho hoạt động 
của ngành GTVT cũng như chia sẻ với 
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 
người dân.

Bên cạnh đó, nâng cấp, xây dựng 
mới các phần mềm chương trình ứng 
dụng quản lý chuyên ngành đăng 
kiểm để đảm bảo tính toàn vẹn dữ 
liệu kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 
điện tử cho các phương tiện, thiết bị 
GTVT và công trình dầu khí biển.

Chuyển đổi số giúp doanh 
nghiệp, người dân dễ dàng, thuận 
lợi hơn trong việc thực hiện thủ tục 
đăng kiểm, nhận kết quả chứng nhận 
kiểm định điện tử, rút ngắn quy trình 
thủ tục và thời gian so với phương 
thức truyền thống”.

GIA TĂNG THỦ TỤC TRỰC TUYẾN
Số lượng thủ tục trực tuyến Đánh 

giá kết quả triển khai chuyển đổi số, 
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết cơ 
bản đã kịp thời ban hành đầy đủ các 
Kế hoạch, Chương trình triển khai 
xây dựng Chính phủ điện tử, hướng 
đến Chính phủ số.

 Số lượng thủ tục trực tuyến, 
mức độ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ 
thực hiện trực tuyến/tổng số hồ sơ 
liên tục tăng, bảo đảm hoàn thành 
các chỉ tiêu được giao. Bước đầu xây 
dựng, hình thành cơ sở dữ liệu, chia 
sẻ thông tin dùng chung và các ứng 
dụng chuyên ngành phục vụ công 
tác quản lý, điều hành của Cục và các 
đơn vị trực thuộc. 100% thủ tục hành 
chính do khối cơ quan Cục Đăng 
kiểm Việt Nam thực hiện hiện đều 
được thông qua Cổng Một cửa điện 
tử Bộ GTVT.

Các đơn vị trực thuộc Cục Đăng 
kiểm Việt Nam đã thực hiện việc gửi, 
nhận văn bản điện tử trực tiếp thông 

qua chức năng gửi văn bản nội bộ, 
được phân quyền theo tài khoản 
người dùng trên hệ thống đảm bảo 
100% văn bản đều được, gửi, nhận 
qua trục văn bản liên thông...

Theo báo cáo, Cục Đăng kiểm Việt 
Nam đang xây dựng và hoàn thiện 
phần mềm cho 43 dịch vụ hành chính 
công để thực hiện trực tuyến, trong 
đó phần giao tiếp với người dân và 
doanh nghiệp nằm trên Cổng Dịch vụ 
công của Bộ GTVT.

Trước tình hình trên, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam đề nghị Bộ GTVT thực 
hiện việc kết nối các dịch vụ hành 
chính công của Cục lên hệ thống 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đảm 
bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao 
tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
01/01/2021 của Chính phủ. Theo đó, 
việc thanh toán trực tuyến trên Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia trên tổng số 
giao dịch thanh toán của dịch vụ công 
phải đạt 25% và tỷ lệ thủ tục hành 
chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính 
được thanh toán trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia phải đạt tỷ lệ 50%.

Mặt khác, Cục Đăng kiểm Việt 
Nam cũng đề nghị Bộ GTVT tiếp tục 
quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn 
trong công tác phối hợp với các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân để quản lý 
đảm bảo an toàn thông tin q

100% thủ tục hành chính do khối cơ quan Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện đều được thông qua Cổng Một cửa điện tử Bộ GTVT
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Hơn 20 năm kể từ ngày khánh 
thành cầu Mỹ Thuận nối tỉnh 
Tiền Giang và Vĩnh Long, 

người dân đồng bằng sông Cửu Long 
đang từng ngày chờ mong cây cầu 
Mỹ Thuận thứ 2 khánh thành nối đôi 
bờ sông Tiền, đáp ứng nhu cầu giao 
thương khi tuyến QL1 đang dần quá 
tải, góp phần hình thành tuyến cao 
tốc Bắc - Nam, chắp cánh cho vùng 
đất đồng bằng sông Cửu Long ngày 
càng phát triển.

Các chuyên gia kinh tế và giao 
thông cho rằng, một trong những 
“điểm nghẽn” chính khiến khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long chưa thể 
“cất cánh” là do hạ tầng giao thông 
tại khu vực rất yếu, nhất là việc thiếu 
một tuyến đường cao tốc trục dọc 
nối từ Cần Thơ tới TP. Hồ Chí Minh, 
khiến chi phí logistics tại khu vực 
tăng cao. 

Thời gian qua, Bộ GTVT đã đẩy 
nhanh nhiều dự án, ưu tiên quan 
tâm đầu tư về hạ tầng giao thông. 
Nhưng phải thừa nhận, hạ tầng giao 
thông vùng đồng bằng sông Cửu 
Long chưa phát triển đồng bộ, chưa 

Cầu Mỹ Thuận 2 
KHÁT VỌNG KẾT NỐI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Cầu Mỹ Thuận 2 là 
cây cầu đầu tiên do 
đội ngũ kiến trúc sư 
Việt Nam thiết kế kỹ 
thuật, thi công cũng 

như tư vấn giám sát..., 
mở ra bước ngoặt mới 
đầy kỳ vọng cho nghề 

cầu đường cũng như 
ngành GTVT nước nhà.

MỸ LỆ?

Trụ cầu dẫn dần hình thành 
giữa đất trời Tiền Giang 

mang kỳ vọng mới cho người dân

Xuân trên công trường
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tương xứng với tiềm năng, trở thành 
những “điểm nghẽn” cần được khơi 
thông để đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của khu 
vực. Trong đó, phát triển hạ tầng 
giao thông đồng bằng sông Cửu 
Long vẫn đang đứng trước bài toán 
khó “vốn ít, nhu cầu đầu tư lớn”, vì 
vậy cần quan tâm chọn lựa thứ tự ưu 
tiên và giải pháp khả thi, đầu tư tập 
trung, đồng bộ.

Trong tương lai, cầu Mỹ Thuận 
II tiếp tục vượt sông Tiền với tuyến 
cao tốc Sài Gòn - Trung Lương - Mỹ 
Thuận - Cần Thơ, cầu Đại Ngãi nối 
liền QL60, cầu Rạch Miễu 2 và nhiều 
cầu đường bộ khác sẽ được đầu tư 
xây dựng. Tương lai xa hơn nữa, ước 
mơ xây cầu vượt biển, nối Hà Tiên - 
Phú Quốc, rút ngắn nhất khoảng 
cách nhất giữa đảo ngọc với đất 
liền cũng sẽ trở thành hiện thực khi 
nhiều kỹ thuật công nghệ xây cầu 
hiện đại đang được những người 
thợ cầu Việt Nam tiếp nhận, lĩnh hội 
và thực hiện thành công. Từ niềm 
tự hào đó, những công nhân, kỹ sư 
cầu Mỹ Thuận 2 đang ngày đêm cố 
gắng, thôi thúc để biến khát vọng trở 
thành hiện thực.

Theo đánh giá của Ban QLDA 7 
(chủ đầu tư Dự án cầu Mỹ Thuận 2), Dự 
án xây lắp cầu Mỹ Thuận 2 và đường 
dẫn hai đầu cầu là một dự án thành 
phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Đây 
là cây cầu dây văng lớn do Việt Nam tự 
thiết kế, thi công. Tổng mức đầu tư dự 
án là 5.003 tỉ đồng bằng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước. 

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn 
thành trong 42 tháng, dự kiến sẽ 
thông xe vào năm 2023. Cầu Mỹ 
Thuận 2 khi hoàn thành sẽ là cây cầu 
thứ 4 bắc qua sông Tiền sau cầu Mỹ 
Thuận hiện hữu, cầu Rạch Miễu và 
cầu Cao Lãnh.

Dự án có điểm đầu khớp nối với 
Dự án đường cao tốc Trung Lương - 
Mỹ Thuận và kết thúc tại điểm khớp 
nối với Dự án đường cao tốc Mỹ 
Thuận - Cần Thơ tại nút giao với QL80 
thuộc địa phận TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long. Tổng chiều dài toàn tuyến 
là 6,61 km.

Hiện nay, dự án đã giải ngân được 
1.193,66/1.352,5 tỷ đồng (đạt 88,2%), 
so với kế hoạch đã đăng ký 917,276 tỷ 
đồng thì vượt 269,824 tỷ đồng, bằng 
19,95%. Dự án sẽ giải ngân hết 100% 
kế hoạch vốn được bố trí theo đúng 
kế hoạch. Đây là một lợi thế cho dự 
án khi các địa phương đang dần bàn 
giao mặt bằng sạch cũng như nguồn 
vốn đã được bố trí.

Tuy nhiên, thời gian dự án được 
triển khai cũng là thời điểm bùng 
phát dịch Covid tại khu vực cũng 
như trên cả nước. Do đó, công tác thi 

công đã gặp nhiều khó khăn. Thêm 
vào đó, tình hình biến động giá vật 
liệu, nhất là giá thép tăng đột biến, 
khiến cho các nhà thầu gặp nhiều 
khó khăn. Trước thực trạng đó, Ban 
QLDA 7 đã kiến nghị UBND tỉnh Tiền 
Giang và tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở 
Xây dựng công bố kịp thời giá vật 
liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng 
theo tháng, phù hợp với mặt bằng 
giá cả thực tế của thị trường, làm cơ 
sở cho các bên tham gia hợp đồng 
áp dụng, đảm bảo nguyên tắc chi phí 
đầu tư xây dựng q

Công nhân đang thi công cho hạng mục đổ bê tông mặt cầu dẫn 

Cầu dẫn vào dự án cầu Mỹ Thuận 2 đang dần hình thành
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ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG GÓI THẦU SỐ 3-XL 
DỰ ÁN PHAN THIẾT - DẦU GIÂY

Những ngày giáp Tết Nhâm 
Dần 2022, dù dịch Covid-19 
còn đang diễn biến phức 

tạp nhưng trên công trường nhịp 
điệu thi công vẫn rất khẩn trương, 
tiếng động cơ máy móc rền vang 
suốt ngày đêm để đẩy nhanh tiến 
độ dự án. Ngay sau khi khởi công dự 
án, Liên danh nhà thầu Vinaconex 
- Trung Chính đã huy động tối đa 
nhân lực, máy móc, thiết bị để thi 
công và hiện tại Liên danh đang 
đảm bảo được tiến độ đề ra. Theo 
ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc 
Ban điều hành Liên danh kiêm Chỉ 
huy trưởng công trường cho biết, 
đơn vị đã huy động kỹ sư, công 
nhân lên công trường 105/84 nhân 
sự so với tiến độ yêu cầu; trong đó, 
72/105 nhân sự đã được chủ đầu tư 
chấp thuận, các nhân sự còn lại nhà 
thầu đang tiếp tục đệ trình.

Vượt lên những khó khăn do ảnh 
hưởng của đại dịch, đến nay, Liên 
danh nhà thầu đã huy động 285/231 
thiết bị so với tiến độ yêu cầu, phần 
đường 193/183 thiết bị; phần cầu 
92/48 thiết bị. Trong đó, trạm bê tông 
xi măng đã huy động 3 trạm để thi 
công cầu, đúc dầm, đúc cống và cấu 
kiện đúc sẵn; 2 trạm trộn cát pha đất 
gia cố xi măng và 1 trạm dự phòng 
đang hoạt động bình thường; 3 trạm 
trộn bê tông nhựa (2 trạm đặt trên 
công trường và 1 trạm dự phòng). 
Tất cả các trạm đã lắp đặt xong, hoạt 
động bình thường, sẵn sàng rải bê 
tông nhựa. 6 phòng thí nghiệm cũng 
đã hoàn thiện phòng (2 phòng trên 
công trường và 4 phòng thí nghiệm 
vệ tinh).

Cũng theo ông Hải, để đẩy 
nhanh tiến độ thi công, tranh thủ 
thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang 
tiếp tục huy động máy móc, thiết 
bị, nhân lực để lập thêm các mũi thi 

công khác của dự án. Đến nay, Liên 
danh nhà thầu đã huy động phòng 
thí nghiệm trung tâm với đầy đủ 
thiết bị, nhân lực để thí nghiệm. 
Các trạm thí nghiệm nhỏ bố trí tại 
các lán trại nằm trên công trường có 
cán bộ thí nghiệm viên và thiết bị ở 
lại để thực hiện các thí nghiệm kiểm 
tra độ chặt nền đường, lấy mẫu thí 
nghiệm, trực giám sát đổ bê tông... 
đáp ứng yêu cầu thi công.

Công tác triển khai thi công trên 
công trường được huy động tối đa, 
bố trí triển khai đồng loạt 23 mũi 
thi công bao gồm 12 mũi đường, 
11 mũi cầu. Đối với 12 mũi thi công 
đường với 10 mũi đường trên 35,33 
km được bàn giao mặt bằng; 1 mũi 
cống hộp lớn và hầm chui; 1 trạm 
đúc cống lắp ghép và cấu kiện đúc 
sẵn. 11 mũi thi công cầu với 8 mũi 

triển khai đồng thời 21/24 cầu 
(trong đó có 5/8 cầu khung K), 2 

mũi thi công đúc dầm Super-T, 
1 mũi thi công dầm I.

Liên danh nhà thầu 
Vinaconex - Trung Chính 

đang tập trung thi công gói 
thầu số 3-XL Dự án thành 

phần đầu tư xây dựng 
đoạn Phan Thiết - Dầu Giây 
thuộc Dự án đường bộ cao 

tốc Bắc - Nam. Với kinh 
nghiệm năng lực tích lũy, 
Liên danh nhà thầu đang 
tập trung đẩy nhanh tiến 

độ, đảm bảo kỹ thuật, mỹ 
thuật, an toàn của chủ đầu 

tư đề ra.

Nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án

Xuân trên công trường
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Đến thời điểm hiện tại, hạng mục 
thi công phần đường, Liên danh nhà 
thầu đang tập trung thảm bê tông 
nhựa R25 1,6/35,3 km; cấp phối đá 
dăm loại I gia cố xi măng CTB (1 lớp 
xấp xỉ 16 cm) được 4,0/35,3 km; cấp 
phối đá dăm loại I (52 cm) lớp 1 (lớp 
đỉnh) là 7,0/35,3 km (lớp 2 là 8,8 km, 
lớp 3 là 10,6 km); K98 (lớp đỉnh 30 cm 
cả xáo xới) là 12,5/35,3 km; K95 lớp 
đỉnh (bao gồm cả xáo xới) là 14,5/35,3 
km; hầm chui 5 vị trí/5 vị trí; cống các 
loại 64/190 vị trí.

Về phần cầu, nhà thầu đang 
tích cực đẩy nhanh triển khai thi 
công 22/24 cầu (trong đó có 7/8 cầu 
khung K); móng cọc khoan nhồi đã 
hoàn thành 20/21 cầu; 410/434 cọc 
xấp xỉ 5.567 m, còn lại 2 cầu (24 cọc 
xấp xỉ 468 m); mố cầu đã hoàn thành 
39/48 (19 cầu đã xong, đang thi công 
3 cầu, chưa thi công 2 cầu); trụ cầu 
đã hoàn thành 24/30 (11/11 cầu đã 
hoàn thành); đúc dầm cầu khung 
K đã hoàn thành 5/8 cầu khung K 

(Xuân Tâm 1, Xuân Tâm 2, Xuân Tâm 
3; Xuân Hiệp 1, cầu km 79 đang thi 
công 2 cầu (Xân Tâm 4, cầu Xuân 
Hưng); dầm Super T, I: đã đúc 132 
phiến/252 phiến theo thiết kế. Nhà 
thầu đã triển khai lắp đặt 80/128 
phiến của 4 cầu (cầu km76+408, 
km77+829,63, cầu vượt ĐT765 
km69+460, cầu Sông Ba); đổ bê tông 
bản mặt cầu 1/46 nhịp cầu ĐT765. 
Cho đến nay, toàn bộ gói thầu đã 
đạt sản lượng là 560 tỷ đồng, tương 
đương 26,5% giá trị hợp đồng.

Dù gặp phải những khó khăn 
về mặt bằng và vật liệu nhưng Liên 
danh nhà thầu Vinaconex - Trung 
Chính vẫn đang tìm mọi biện pháp 
khắc phục, đảm bảo tiến độ thi 
công bằng nguồn vật liệu đất tận 
dụng điều phối của dự án, lập thêm 
các mũi đúc cống và thi công cống 
thoát nước. Hiện tại, trên phạm vi 
gói thầu theo thiết kế kỹ thuật chỉ 
có 4 mỏ đất chưa có cấp phép khai 
thác. Chính phủ đã ban hành Nghị 

quyết số 60 và 133, tỉnh Đồng Nai 
cũng đã có rất nhiều văn bản để 
tháo gỡ, tuy nhiên thủ tục cấp giấy 
phép khai thác của các chủ mỏ mất 
rất nhiều thời gian do các thủ tục 
hành chính. Tính đến nay là tháng 
thứ 15/24 tháng nhà thầu vẫn chưa 
có nguồn đất để thi công. Về nguồn 
vật liệu đá tại các mỏ đá Núi Nứa, 
Soklu5, Xuân Hòa, Nam Châu Sơn 
đều không có đá cấp phối đá dăm 
đạt yêu cầu của dự án, Liên danh 
nhà thầu phải đặt hàng riêng thì 
mỏ đá mới sản xuất để đạt theo yêu 
cầu chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, tranh 
thủ thời tiết, Liên danh nhà thầu 
Vinaconex - Trung Chính tổ chức tăng 
ca thi công trong dịp Tết Nguyên đán 
2022. Để bù lại phần sản lượng bị 
chậm, nhà thầu sẽ bố trí 70% nhân 
lực ở lại công trường thi công trong 
dịp Tết, các hạng mục chính sẽ thi 
công trong dịp Tết là cấp phối đá 
dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng 
vì hạng mục này nhà thầu đã tập kết 
đủ vật liệu trên công trường, không 
phụ thuộc vào các nhà cung cấp 
bên ngoài trong thời gian thi công 
dịp Tết. Để kịp thời động viên người 
lao động yên tâm ở công trường thi 
công, Liên danh nhà thầu đã có văn 
bản động viên khuyến khích CB, CNV 
ở lại thi công trong dịp Tết. Tất cả 
CB, CNV ở lại sẽ được hưởng đầy đủ 
chính sách đãi ngộ theo qui định của 
Nhà nước và chế độ thưởng khuyến 
khích của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện dự án, 
nhà thầu luôn nhận được sự hỗ trợ, 
phối hợp rất tốt từ các đơn vị liên 
quan như tư vấn giám sát, chủ đầu 
tư và địa phương nơi dự án đi qua. 
Tận dụng điều kiện thời tiết thuận 
lợi, các tổ, đội thi công tổ chức tăng 
ca vào cả ban đêm để đảm bảo tiến 
độ thi công. Tính đến nay, nhà thầu 
vẫn đảm bảo được tiến độ thi công 
chi tiết được chủ đầu tư phê duyệt. 
Tất cả đều có chung một mục đích 
là cùng nhau tháo gỡ khó khăn, 
hợp tác tốt để đưa dự án về đích 
đúng kế hoạch, đảm bảo mục tiêu 
của dự án q

PV

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu 
Giây có quy mô thiết kế giai đoạn hoàn chỉnh là 6 làn xe, chiều rộng nền 
đường Bnền = 32,25 m, Vtk = 120 km/h. Mặt đường cấp cao A1 phân kỳ 
giai đoạn 1 là 4 làn xe (Bnền = 25 m) theo Quy định về phân kỳ đầu tư 
đường cao tốc tại Quyết định số 5109/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2014 của 
Bộ GTVT. Cầu có bề rộng phù hợp khổ nền đường, giai đoạn phân kỳ bề 
rộng cầu B cầu = 26 m. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô phù hợp với quy mô 
đường theo quy hoạch được duyệt. Trong phạm vi Gói thầu số 3-XL bố trí 
5 cầu trên đường cao tốc, 15 cầu vượt ngang đường cao tốc và 4 cầu vượt 
trong phạm vi nút giao QL1 và nút giao TL765.
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ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông 

Trần Văn Thi - Giám đốc Ban QLDA 
Mỹ Thuận chia sẻ, tính đến cuối năm 
2021, dự án đạt hơn 30% giá trị xây 
lắp, đáp ứng tiến độ thi công. Hiện 
nay, dự án đã hoàn thành công tác 
cắm bấc thấm và gia tải phần đã có 
mặt bằng, đối với phần cầu đã hoàn 
thành công tác đóng cọc, thi công 
kết cấu phần dưới tại các vị trí không 
vướng giải phóng mặt bằng.

Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu các 
nhà thầu tiếp tục triển khai đẩy nhanh 
tiến độ thi công các hạng mục trong 
kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, Tết Nguyên 
đán, đảm bảo tiến độ thi công gói 
thầu. Đặc biệt, việc thi công phải đảm 
bảo an toàn lao động, ATGT, an ninh 
trật tự và luôn tuân thủ quy định 5K 
theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ.

Trước tình hình dịch bệnh 

Covid-19 vẫn đang diễn biến phức 
tạp, các tỉnh khu vực dự án (Vĩnh 
Long, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, 
Tiền Giang) thực hiện giãn cách xã 
hội theo theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ, Ban QLDA Mỹ Thuận đã chỉ đạo 
các đơn vị nhà thầu, đơn vị tư vấn 
chủ động thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh của 
Chính phủ, các bộ, ban, ngành và của 
địa phương, đồng thời có các biện 
pháp duy trì tiến độ thi công các mũi 
trên công trường, phấn đấu đưa dự 
án vào khai thác, sử dụng theo tiến 
độ đề ra. 

Trong không khí Tết đến xuân 
về, với mục tiêu “kép” vừa chống dịch 
vừa duy trì tiến độ thi công, các nhà 
thầu đã bố trí cho các cán bộ, nhân 

viên, công nhân, lái máy... ở lại khu 
vực hiện trường theo từng ranh giới 
hành chính cấp huyện, hạn chế di 
chuyển đến các huyện, tỉnh lân cận, 
đồng thời thường xuyên test nhanh, 
xét nghiệm lấy mẫu ngẫu nhiên định 
kỳ hàng tuần và tự theo dõi, giám sát 
tình trạng sức khỏe bản thân, tránh 
làm phát sinh, lây lan dịch bệnh trong 
khu vực dự án.

Hiện nay, dự án có 3 gói thầu xây 
lắp (gồm 8 nhà thầu chính và 8 nhà 
thầu phụ). Tuy nhiên, tại hiện trường 
thi công dự án, công tác tăng cường 
nhân sự quản lý của các gói thầu, 
công tác vận chuyển vật tư, thiết bị, 
nhân công phục vụ thi công được các 
nhà thầu chấp hành nghiêm ngặt. Dù 
gặp nhiều khó khăn nhưng các nhà 
thầu cũng đã sử dụng hết các nguồn 

MỸ LỆ?

Những ngày cuối năm 
2021, trong cái nắng 

oi bức của tiết trời 
phương Nam, hình ảnh 
con đường cao tốc Mỹ 

Thuận - Cần Thơ bắt đầu 
lộ diện. Dù dịch bệnh 

còn bủa vây, nhưng 
các đơn vị thi công vẫn 
ngày đêm miệt mài mở 

đường, xây cầu… Dự 
án này là điểm cuối nối 

vào TP. Cần Thơ, đáp 
ứng nhu cầu hình thành 

tuyến cao tốc phía Đông 
đang cấp thiết.

uân về

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thăm và tặng quà 
tại công trường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

trên cao tốc 
Mỹ Thuận - Cần Thơ

Xuân trên công trường
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lực hiện có để đẩy nhanh công tác 
thi công ngoài hiện trường, đảm bảo 
tiến độ. 

QUYẾT TÂM ĐƯA DỰ ÁN VỀ 
ĐÍCH ĐÚNG HẸN

Để đạt được những thành tích ấy 
là sự cố gắng không ngừng của nhiều 
đơn vị, ngoài những yếu tố thuận lợi, 
Ban QLDA Mỹ Thuận đã nỗ lực vượt 
qua khó khăn, gỡ từng “nút thắt” về 
giải phóng mặt bằng, giá vật liệu leo 
thang. Theo các nhà thầu thực hiện 
dự án, đến thời điểm tháng 6/2021, 
dự án còn khoảng 2,5/22,97 km chưa 
giải phóng mặt bằng, nhiều vị trí 
chưa hoàn thiện, không có đường 
tiếp cận. Từ thời điểm tháng 6/2021 
đến tháng 10/2021 hầu như công 
tác giải phóng mặt bằng không tiến 
triển. Sau khi dịch được kiểm soát, từ 
tháng 11/2021, các địa phương tiếp 
tục thực hiện công tác này, tuy nhiên 
đến nay vẫn còn vướng 1,5/22,97 km.

Việc chậm bàn giao mặt bằng 
ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi 
công dự án, đặc biệt là tại các vị trí 
xử lý nền đất yếu có thời gian gia tải, 
chờ lún từ 12 - 14 tháng. Nếu công 
tác bàn giao mặt bằng tiếp tục chậm 
thì buộc phải điều chỉnh giải pháp 
thiết kế, khi đó sẽ làm tăng chi phí 
xây dựng công trình. Đồng thời, do 
khan hiếm về nguồn cung cấp cát 
dẫn đến giá cát một số mỏ tăng so 
với thời điểm dự thầu, tuy nhiên báo 
giá của địa phương không hề thay 
đổi. Ngoài ra, năm 2021, một số loại 
vật liệu chính (thép) tăng đột biến 
(150%) nên ảnh hưởng đến nguồn 
tài chính nhà thầu. 

Trước những khó khăn đó, Bộ 
GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA Mỹ Thuận 
khắc phục khó khăn, tập trung triển 
khai đẩy nhanh tiến độ thi công dự 
án. Lãnh đạo Bộ thường xuyên chủ 
trì họp, kiểm tra hiện trường, làm việc 
với các bộ, ngành, địa phương và ban 
hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời 
tháo gỡ ngay các vướng mắc trong 
quá trình triển khi dự án. 

Để việc khởi công dự án đầu tư 
xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận 
- Cần Thơ đúng tiến độ, ngoài việc 
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ GTVT sẽ phải quyết tâm rất cao 
để đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp 

tục tháo gỡ khó khăn 
cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh, 

đẩy mạnh giải 
ngân vốn đầu 

tư công và bảo 
đảm trật tự 

an toàn xã 
hội trong 

bối cảnh dịch bệnh Covid-19.  Dự 
án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần 
Thơ là dự án trọng điểm của ngành 
GTVT và sẽ là dự án kiểu mẫu trong 
công tác quản lý, giám sát, tổ chức 
thi công, ngăn ngừa tiêu cực trong 
công tác quản lý. Vì vậy, trong lựa 
chọn tư vấn thiết kế, tư vấn giám 
sát, nhà thầu thi công, Bộ GTVT đã 
xây dựng các tiêu chí tiêu chuẩn về 
năng lực thiết bị, năng lực tài chính, 
kinh nghiệm thi công q

Các nhà thầu tập trung máy móc 
thiết bị tối đa thực hiện dự án

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài 22,97 km, trong đó 
đoạn qua tỉnh Vĩnh Long dài 12,5 km và đoạn qua tỉnh Đồng Tháp dài 
khoảng 10,44 km. Điểm đầu của dự án nằm tại phường Tân Hòa, TP. Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long, điểm cuối của dự án tại nút giao cầu Chà Và, kết nối 
QL1, thuộc xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tổng mức đầu 
tư dự án là 4.826,23 tỷ đồng. Dự án áp dụng hình thức đầu tư công, thời 
gian thực hiện khoảng 2 năm.

Việc khẩn trương đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ 
giai đoạn 1 góp phần giải quyết yêu cầu vận chuyển khi tuyến QL1 quá 
tải, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh của các 
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, giảm tải 
áp lực ùn tắc, TNGT đang diễn ra phức tạp trên tuyến quốc lộ hiện hữu.
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SỨC MẠNH CỦA CÔNG NGHỆ 
Cách mạng công nghiệp 4.0 là 

những thành tựu công nghệ mới 
được ứng dụng vào các quy trình 
quản lý sản xuất, từ đó tạo ra năng 
suất lao động, hiệu quả kinh tế được 
tăng lên rõ nét.

Theo đánh giá của ông Trần 
Quang Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa 

học và Công nghệ (Bộ GTVT), ngành 
GTVT nước ta hiện nay có đầy đủ các 
biểu hiện của cả cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 2, thứ 3 và thứ 4 
như: bước đầu hình thành hệ thống 
đường bộ cao tốc, áp dụng công 
nghệ thông tin, kết nối Internet trong 
cung cấp các dịch vụ vận tải (đặt vé, 
check-in tàu, máy bay, thu phí tự 

động...); xuất hiện các dịch vụ vận tải 
trên nền tảng Internet như taxi Uber, 
Grab...; cung cấp các dịch vụ công 
qua việc cấp đổi giấy phép lái xe, 
đăng kiểm xe cơ giới... Mỗi cây cầu, 
con đường... đều có thể được giám 
sát, theo dõi trực quan, trực tuyến, 
minh bạch từ khâu thiết kế đến thi 
công cho đến khi vận hành, bảo trì 
là không quá xa vời với ngành GTVT. 
Cùng với các dịch vụ công thông 
minh, hệ thống quản lý tự động toàn 
diện, đảm bảo an toàn, thông suốt đã 
thật sự thay đổi ngành GTVT.

Trên thực tế, việc “giao tiếp không 
chạm” đang được các doanh nghiệp 
vận tải đường bộ ứng dụng trong kết 
nối, tương tác với khách hàng. Đây 
cũng được xem là cơ hội để các doanh 
nghiệp tăng cường áp dụng công 
nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi nhằm 

Ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đẩy mạnh 
chuyển đổi số đang là xu thế trong công tác quản lý, điều 
hành hoạt động GTVT nói riêng và nền kinh tế - xã hội đất 

nước nói chung. Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, bùng phát 
và lan rộng, nhiều ứng dụng, công nghệ ra đời nhằm ứng phó 
với dịch bệnh, giúp liên kết chuỗi kinh tế hàng hóa, góp phần 

vào công cuộc chống dịch còn nhiều gian nan, vất vả.

Nở rộ công nghệ số 
TRONG ĐẠI DỊCH

CẨM PHÚ?
Công nghệ BA GPS nhận diện người đeo khẩu trang và người không đeo, sau đó gửi thông báo về đơn vị vận tải. Ảnh: VOV
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thích ứng với đại dịch. Ông Nguyễn 
Văn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải 
ô tô Việt Nam cho biết, trước đại dịch 
Covid-19, nhiều doanh nghiệp vận tải 
đường bộ đã đẩy mạnh áp dụng công 
nghệ 4.0 trong quản lý dữ liệu hành 
khách, quản lý giao dịch, thanh toán, 
nâng cao dịch vụ chăm sóc khách 
hàng. Tuy nhiên, đại dịch đã làm thay 
đổi hành vi tiêu dùng nên các doanh 
nghiệp càng đẩy mạnh hơn áp dụng 
công nghệ đối với phương thức bán 
vé, điều hành vận tải cũng như gia 
tăng giao dịch của các hãng vận tải.

Với việc đặt vé online (qua App 
hoặc website) của các hãng vận tải 
đường bộ, lượng khách mua vé đã 
tăng đáng kể. Các ứng dụng này 
hỗ trợ rất hiệu quả cho các doanh 
nghiệp trong các giao dịch bán vé, 
thanh toán online, chuyển phát hàng 
hóa, nâng cao hiệu quả quản lý, 
giảm thiểu chi phí... Hành khách chỉ 
với chiếc điện thoại thông minh hay 
máy tính là có thể lên mạng đặt vé. 
Hành khách được tự chọn chỗ, ngày, 
giờ đi... và thanh toán trực tuyến. 
Cách làm này sẽ là giải pháp hữu hiệu 
trong phòng, chống dịch Covid-19 
cho cả doanh nghiệp và khách hàng.

Để đảm bảo an toàn cho hành 
khách trong không gian kín của xe, 
tháng 6/2021, Công ty TNHH Phát 
triển công nghệ điện tử Bình Anh 
(BA GPS) đã công bố ứng dụng thành 
công công nghệ AI để phát hiện 
người không đeo khẩu trang trên 
xe. Theo đó, hệ thống phân tích này 
được kết nối với camera trên xe để lấy 
dữ liệu hình ảnh, sau đó công nghệ 
AI sẽ tự động phân tích và gửi thông 
báo về đơn vị vận tải mỗi khi phát 
hiện có người không đeo khẩu trang 
hoặc đeo không đúng cách. Hệ thống 
đánh dấu ô xanh những khuôn mặt 
đeo khẩu trang và ô đỏ những khuôn 
mặt không đeo khẩu trang. Sau gần 
1 tháng công bố, đã có 23 doanh 
nghiệp với hơn 500 đầu xe đăng ký sử 
dụng tính năng này. Không chỉ cảnh 
báo về cho chủ doanh nghiệp, vừa 
qua, BA GPS còn bổ sung tính năng 
cảnh báo trực tiếp đến lái xe, phụ xe 
để giảm nhân lực, nguồn lực. Lái xe, 
phụ xe chỉ cần cài đặt ứng dụng “BA 
GPS” trên điện thoại, đăng nhập vào 
tài khoản được cung cấp sẽ được 

nhận các cảnh báo này để kịp thời 
nhắc nhở hành khách.

Kể từ 18h00 ngày 24/9/2021, Yên 
Bái đã triển khai áp dụng thử nghiệm 
phần mềm kê khai thông tin đối với 
người trên xe ô tô (lái xe và người đi 
cùng xe ô tô) vận tải hàng hóa do Cục 
C06 - Bộ Công an vận hành tại địa chỉ 
https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. 
Nếu trên xe có từ 2 lái xe trở lên thì 1 
người lái xe sẽ đại diện để quét mã QR 
Code của các lái xe còn lại và sử dụng 
mã QR Code của người lái xe đại diện 
đó dán lên xe các lái xe còn lại khai 
báo như công dân bình thường. Khi 
người đại diện khai báo cho người đi 
cùng xe bằng cách quét mã QR Code 
của người đi cùng thì khi cán bộ tại 
chốt kiểm soát quét mã QR Code của 
người đại diện sẽ hiển thị cả thông 
tin của tất cả người đi cùng xe, đảm 
bảo việc kiểm soát di chuyển được 
chính xác, hiệu quả, hạn chế ùn tắc, 
giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc làm lây 
lan dịch bệnh.

Không nằm ngoài xu thế đó, ngày 
19/8, Gojek - nền tảng công nghệ đa 
dịch vụ theo yêu cầu hàng đầu Đông 
Nam Á đã công bố ra mắt dịch vụ gọi 
xe ô tô công nghệ GoCar tại TP. Hồ Chí 
Minh. Đây là dịch vụ được sự phối hợp 
và hỗ trợ của các cơ quan chức năng 
TP. Hồ Chí Minh, gồm Sở GTVT và Sở Y 
tế. Cụ thể, GoCar dành riêng phục vụ 
đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế đi 
và đến ba Trung tâm hồi sức tích cực 
người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh 
viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và 
Bệnh viện Trung ương Huế; Sở Y tế 
và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. 
Hồ Chí Minh (HCDC). Danh sách hệ 
thống bệnh viện, đơn vị phục vụ có 
thể mở rộng thêm theo hướng dẫn và 
chỉ định của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

CẦN CÓ SỰ ĐỒNG BỘ VÀ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

Ông Nguyễn Văn Quyền cho 
rằng, mặc dù doanh nghiệp vận tải 
quan tâm ứng dụng công nghệ để 
chuyển đổi số đã gia tăng nhưng sự 
gia tăng này còn hạn chế bởi đa phần 
doanh nghiệp đang gặp vô vàn khó 
khăn. Đại dịch Covid-19 đang gây áp 
lực lớn lên các dịch vụ vận tải, nhất là 
với vận tải hành khách khi doanh thu 
gần đây giảm khoảng 80%.

Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc 
Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ 
GTVT) cho hay, doanh nghiệp vận 
tải ở Việt Nam đa phần quy mô vừa 
và nhỏ. Trong bối cảnh dịch bệnh 
bùng phát, các hoạt động vận tải 
theo phương thức truyền thống bị 
đình trệ, ảnh hưởng lớn đến kết quả 
kinh doanh. Chỉ có một số ít doanh 
nghiệp vận tải lớn chuyển đổi số hiệu 
quả, còn lại đa phần chưa phát triển 
được các nền tảng số kết nối giữa các 
chủ xe, chủ hàng, các nhà giao vận và 
khách hàng.

Cũng theo ông Tùng, thời gian 
qua, ngành GTVT đã tập trung xây 
dựng và hoàn thiện 4 bộ cơ sở dữ 
liệu nền tảng dùng chung, gồm: cơ 
sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông, 
cơ sở dữ liệu phương tiện, cơ sở dữ 
liệu người điều khiển phương tiện 
và cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực GTVT, từ đó phát 
triển các ứng dụng khai thác nhằm 
mục tiêu quản lý, điều hành dựa trên 
dữ liệu số. Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ 
hoàn thiện văn bản QPPL, cơ chế 
chính sách, tạo môi trường pháp lý 
thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy 
Chính phủ số, kinh tế số, sẵn sàng 
thử nghiệm và áp dụng cái mới trong 
Ngành. Bên cạnh đó, sẽ có cơ chế, 
chính sách thúc đẩy chia sẻ, cung cấp 
dữ liệu mở và xây dựng các nền tảng 
cung cấp dịch vụ vận tải, logistics 
dưới hình thức giao dịch điện tử.

Trong thời gian tới, để tiếp tục 
phát triển hơn nữa chuyển đổi số 
trong Ngành, Bộ trưởng Bộ GTVT 
Nguyễn Văn Thể giao cho Trung tâm 
Công nghệ thông tin chuẩn bị kế 
hoạch cụ thể, mỗi cơ quan, đơn vị 
trong ngành GTVT nghiên cứu cần 
ưu tiên chuyển đổi số những vấn đề 
nào, dự án nào để xây dựng kế hoạch 
trung hạn.

“Ngành GTVT luôn sẵn sàng 
tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp công nghệ trong nước có 
giải pháp phần mềm phát triển cũng 
như thực hiện nhiệm vụ nâng cao 
chất lượng chuyển đổi số của Ngành. 
Ngành GTVT cũng mong muốn Bộ 
Thông tin và Truyền thông hỗ trợ về 
thể chế, luật, nghị định, thông tư 
phục vụ chuyển đổi số”, Bộ trưởng 
nhấn mạnh q
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THÊM MỘT “LẦN ĐẦU TIÊN”
Còn nhớ năm 2020 từng ghi một 

“cột mốc” khi lần đầu tiên số người 
thiệt mạng do TNGT giảm xuống 
dưới 7.000 người. Thời điểm đó, nhiều 
người đặt câu hỏi liệu có thể giảm 
được nữa không, khi mà hạ tầng, 
phương tiện, lưu lượng tham gia giao 
thông đều tăng? 

Với quyết tâm giữ vững những 
thành tựu và phát huy hiệu quả tốt 
hơn, Năm ATGT 2021 lấy chủ đề 
“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi 

pháp lu ật bảo đảm trật tự ATGT” đã 
hiện thực hóa, thậm chí là vượt xa các 
mục tiêu đề ra. Việc chọn và xác định 
chủ đề Năm ATGT 2021 đã góp phần 
tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách 
nhiệm trong việc thực thi pháp luật 
về trật tự ATGT.

Cả hệ thống chính trị đã vào 
cuộc mạnh mẽ cùng sự chỉ đạo sát 
sao, xuyên suốt của Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc 
gia, nỗ lực bền bỉ, kiên trì của các cơ 

quan chức năng cùng sự đồng lòng, 
chung sức của toàn xã hội, công tác 
đảm bảo trật tự ATGT năm 2021 đã 
ghi thêm một cột mốc mới với số vụ 
TNGT lần đầu tiên giảm xuống dưới 
6.000 người.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT 
Quốc gia, trong năm qua, toàn quốc 
xảy ra 11.495 vụ TNGT, làm chết 5.799 
người, bị thương 8.018 người. So với 
năm 2020, số vụ TNGT giảm 3.496 vụ 
(-23,32%), số người chết giảm 1.068 
người (-15,55%), số người bị thương 
giảm 3.143 người (-28,16%).

Có thể thấy, mức giảm TNGT 
trong 2 năm trở lại đây liên tục đạt 
bước giảm rất sâu, thay vì chỉ ở mức 
giảm nhẹ so với những năm trước đó. 
Điều này phản ánh cụ thể quyết tâm, 
hiệu lực, hiệu quả trong công tác đảm 
bảo trật tự ATGT đang ngày càng thực 
chất, giải quyết đúng và trúng những 
nguồn gốc TNGT. 

CẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN,  
TOÀN DIỆN

Đánh giá về bức tranh ATGT, Phó 
Thủ tướng Thường trực Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm 
Bình Minh nhìn nhận, TNGT là vấn 
nạn của toàn nhân loại. Từ năm 2011 
đến nay, từ thức tỉnh về nỗi đau TNGT, 
Việt Nam đã từng bước thiết lập được 
ATGT bền vững và giảm TNGT toàn 
diện, liên tục trong 10 năm.

Các giải pháp mà Trung ương và 
Chính phủ đã ban hành, nhất là các 
giải pháp trọng tâm trong Chỉ thị 
số 18 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 
88/2011 và Nghị quyết 12/2019 của 
Chính phủ được triển khai thực hiện 
phù hợp với thực tiễn, mang tính khả 
thi cao, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, 
đồng bộ hơn trong đảm bảo ATGT 
các năm tiếp theo.

Kéo giảm TNGT luôn là một thách thức lớn nhưng để 
kết quả này được duy trì bền vững thì còn không ít khó 
khăn. Tiếp nối những kỳ tích trong những năm gần đây, 
năm 2021 tiếp tục ghi dấu những "cột mốc" mới trong 
công tác đảm bảo trật tự ATGT, tạo tiền đề cho những 

mục tiêu trong những giai đoạn tiếp theo. 

Con số 6.000 
và dấu mốc mới

về giảm TNGT 
VŨ THÀNH VŨ?

Lực lượng CSGT cùng các nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19 
trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, TP. Hà Nội
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Nhâm Dần

Kéo giảm TNGT là nhiệm vụ chính 
trị đặc biệt quan trọng mà Đảng và Nhà 
Nước nỗ lực thực hiện thông qua hàng 
loạt những giải pháp từ vi mô đến vĩ 
mô với mục tiêu giảm thiểu thấp nhất 
TNGT. Dẫu vậy, vẫn còn đó nhiều bất 
cập, yếu kém trong quản lý, cơ sở hạ 
tầng cũng như những hạn chế trong 
nhận thức của một bộ phận người 
dân, cán bộ thực thi công vụ. Điều này 
khiến cho TNGT dù có giảm nhưng vẫn 
diễn biến phức tạp, tuy số người chết 
do TNGT năm 2021 dưới 6.000 người 
nhưng con số này vẫn ở mức cao. 

Quan điểm chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với 
công tác đảm bảo trật tự ATGT là 
phải thực hiện đồng bộ 5 trụ cột, 
gồm: quản lý nhà nước, kết cấu hạ 
tầng, phương tiện giao thông, người 
tham gia giao thông và ứng phó sau 
TNGT theo hướng tiếp cận hệ thống 
ATGT hiện đại, bảo đảm hoạt động 
giao thông đường bộ an toàn, thông 
suốt, thuận tiện, hiệu quả, thân thiện 
môi trường. Ngoài ra, cần tăng cường 
ứng dụng khoa học công nghệ hiện 
đại, đặc biệt là những thành tựu của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư để đổi mới căn bản, toàn diện 
công tác bảo đảm trật tự ATGT theo 
định hướng phát triển kinh tế số, xã 
hội số.

VẪN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP
Theo ông Khuất Việt Hùng - Phó 

Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT 
Quốc gia, không thể phủ nhận 
mức giảm TNGT năm qua có yếu tố 
khách quan là tác động của đại dịch 
Covid-19 khiến mật độ phương tiện 
và người tham gia giao thông giảm 
rất sâu, góp phần kéo giảm TNGT. 
Trong bối cảnh dịch bệnh, tuy số 
lượng phương tiện lưu thông giảm, 
áp lực giao thông ít hơn song trật 
tự ATGT diễn biến phức tạp hơn, 
bởi khi lực lượng chức năng dồn 
sức vào hoạt động phòng, chống 
dịch bệnh thì những hành vi vi 
phạm gia tăng.

Năm qua, ATGT gặp nhiều nổi 
cộm phát sinh trong bối cảnh dịch 
Covid-19, điển hình nhất là tình 
trạng đua xe trái phép và vi phạm về 
tốc độ ở mức nghiêm trọng hơn do 
lưu lượng giao thông giảm, đường 
vắng. Bên cạnh đó, tình trạng vi 
phạm tải trọng xe ô tô trên đường 
bộ có dấu hiệu tái diễn rất phức tạp 
khi các đối tượng lợi dụng bối cảnh 
dịch bệnh, lực lượng chức năng phải 
“căng mình” tham gia phòng, chống 
dịch. Theo lãnh đạo Cục CSGT (Bộ 
Công an), tình trạng chống người 
thi hành công vụ diễn biến phức 
tạp với tính chất, mức độ ngày càng 
nghiêm trọng. Các đối tượng vi 
phạm hết sức manh động, liều lĩnh 
và coi thường pháp luật.

Theo bà Trịnh Thu Hà - Phó Chánh 
Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, 
năm qua vẫn còn một bộ phận người 
dân thiếu kiến thức, kỹ năng về trật tự 
ATGT. Đồng thời, không ít người cố ý 
vi phạm quy định pháp luật khi tham 
gia giao thông. Cùng với đó, nguồn 
lực dành cho công tác bảo đảm trật 
tự ATGT vẫn còn hạn chế, mới chỉ 
đáp ứng một phần nhu cầu đầu tư, 
nâng cấp, bảo trì kết cấu hạ tầng và 
bảo đảm thường xuyên cho lực lượng 
tuần tra, kiểm soát. Mặt khác, cấp ủy, 
chính quyền ở một số địa phương 
còn chưa quan tâm đúng mức, thiếu 
quyết liệt trong chỉ đạo công tác bảo 
đảm trật tự ATGT.

Đối với công tác xây dựng thể 
chế, pháp luật về bảo đảm trật tự 
ATGT vẫn còn hạn chế, một số văn 
bản QPPL còn chậm ban hành so với 
yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế. 
Hạn chế về mức độ ứng dụng công 
nghệ thông tin, chậm xây dựng và 
thiếu sự chia sẻ, kết nối về cơ sở dữ 
liệu ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả 
của công tác quản lý nhà nước trong 
bảo đảm trật tự ATGT và quản lý 
hoạt động vận tải hàng hóa và hành 
khách.

Dẫu vậy, ở góc độ tích cực, nhìn 
lại bức tranh ATGT năm qua có một 
“điểm sáng” quan trọng về nhận thức, 
ý thức chấp hành pháp luật trật tự 
ATGT của người dân. Làn sóng thứ 
tư của đại dịch Covid-19 bùng phát 
buộc nhiều đô thị lớn phải giãn cách 
xã hội. Trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng thời điểm ấy đăng 
tải nhiều hình ảnh đáng quý khi 
đường sá vắng vẻ, không có lực lượng 
chức năng nhưng nhiều người vẫn 
tuân thủ dừng đèn đỏ, đội mũ bảo 
hiểm, đi đúng tốc độ, không phóng 
nhanh vượt ẩu, chấp hành đúng các 
quy định, quy tắc ATGT. 

Có lẽ, đại dịch Covid-19 cũng 
phần nào thức tỉnh ý thức yêu cuộc 
sống của người tham gia giao thông. 
Đó là những điều tích cực hiếm hoi 
khi cả xã hội phải trải qua những 
ngày tháng “mong manh” vì đại dịch. 
Đây cũng là minh chứng phản ánh rõ 
nét ý thức chấp hành của người tham 
gia giao thông ngày nay đã tốt hơn 
rất nhiều q

Vì sức khỏe, sinh mạng 
của người tham gia 
giao thông
Ủy ban ATGT Quốc gia xây 
dựng Kế hoạch Năm ATGT 
2022 với chủ đề "Xây dựng 
văn hóa giao thông an toàn 
gắn với kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19" với tinh thần 
"vì sức khỏe, sinh mạng của 
người tham gia giao thông". 
Mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT 
năm nay là nâng cao hiệu lực 
và hiệu quả công tác quản 
lý nhà nước và hoạt động 
thực thi pháp luật; nâng cao 
nhận thức và ý thức tự giác 
chấp hành pháp luật của 
người tham gia giao thông, 
xây dựng văn hóa giao thông 
trong cộng đồng. 

Ông Khuất Việt Hùng 
Phó Chủ tịch chuyên trách 

Ủy ban ATGT Quốc gia
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Giao thông Tết Nhâm Dần 

KHÔNG LƠ LÀ, KHÔNG XUÊ 
XOA, THÍCH ỨNG AN TOÀN GIAO 
THÔNG MỚI

Trước tình hình dịch Covid-19 
được dự báo diễn biến phức tạp trong 
dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính 
phủ đã có Công điện yêu cầu Ủy ban 

ATGT Quốc gia và các bộ, ngành, các 
tổ chức chính trị - xã hội và các địa 
phương tập trung tuyên truyền, phổ 
biến quy định pháp luật, hướng dẫn 
kỹ năng về bảo đảm trật tự ATGT 
và phòng, chống dịch Covid-19 khi 
tham gia giao thông cho người dân. 

Trong đó, trọng tâm tập trung 
tuyên truyền người dân thực hiện 
“Đã uống rượu, bia - Không lái xe”; 
không phóng nhanh, vượt ẩu; không 
chở quá số người quy định; đội mũ 
bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe 
máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn 

 THÍCH ỨNG AN TOÀN ĐỂ GIỮ TRỌN NIỀM VUI XUÂN

THÀNH VŨ?

Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần và lễ hội 
xuân 2022 cũng là 

thời điểm dịch bệnh 
Covid-19 từng bước 

được kiểm soát, các 
hoạt động kinh tế, 

xã hội dần phục hồi 
và phát triển trở lại. 

Trong đó, nhu cầu 
vận tải hành khách, 
hàng hóa và mật độ 

phương tiện tham gia 
giao thông gia tăng 

nhanh trong điều kiện 
bình thường mới. 

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phân luồng, 
điều tiết các phương tiện tham gia giao thông 
đảm bảo ATGT và phòng, chống dịch Covid-19
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đường ngang đường sắt; kế hoạch tổ 
chức, thực hiện phục vụ vận tải Tết; 
tuân thủ nguyên tắc 5K, nhất là luôn 
đeo khẩu trang khi tham gia giao 
thông; cập nhật kịp thời tình hình 
TNGT, UTGT trong dịp Tết và tại khu 
vực diễn ra lễ hội xuân trong các bản 
tin thời sự.

Các lực lượng chức năng phải 
tập trung kiểm tra, phát hiện và xử 
lý các hành vi vi phạm thường xảy ra 
trong dịp cuối năm và Tết, như: lái xe 
vi phạm quy định về nồng độ cồn, 
sử dụng ma túy, vi phạm quy định 
tốc độ; chở quá tải trọng, quá số 
người quy định; không đội mũ bảo 
hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; lập 
phương án đấu tranh phòng, chống 
đua xe trái phép và tội phạm trên 
các tuyến giao thông; cương quyết 
trấn áp mọi hành vi chống người 
thi hành công vụ; kiểm tra việc thực 
hiện quy định pháp luật về bảo 
đảm an toàn trong hoạt động hàng 
không, đường sắt, tại bến khách 
ngang sông, bến tàu chở khách, 
trên các tuyến, luồng đường thủy và 
hoạt động vận tải ven biển.

Các cơ quan chức năng phải 
có phương án tổ chức vận tải hành 
khách phù hợp, bảo đảm ATGT và 
phòng, chống dịch Covid-19, giảm 
thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến. 
“Tuyệt đối không để tình trạng 
hành khách không có phương tiện 
về quê trong dịp Tết; xử lý nghiêm 
tổ chức, cá nhân có hành vi tăng giá 
vé trái quy định”, Công điện của Thủ 
tướng nêu rõ. 

Đáng chú ý trong chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị 
kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ 
trợ vận tải thực hiện nghiêm các 
quy định về ATGT và phòng, chống 
dịch Covid-19 trong hoạt động vận 
tải; có phương án ứng phó kịp thời, 
hiệu quả khi phát sinh tình huống 
có người nhiễm Covid-19 tại các đầu 
mối giao thông và trên phương tiện 
vận tải công cộng. 

Mặt khác, các cơ quan chức năng 
phải có phương án tổ chức giao 
thông an toàn khi thi công và khẩn 
trương hoàn thành nâng cấp, sửa 
chữa, bảo trì các tuyến giao thông 

trọng điểm, các tuyến đường đô thị 
và trả lại lòng đường phục vụ giao 
thông trước ngày 23/01; có phương 
án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao 
thông; bố trí lực lượng, phương tiện 
cứu hộ kịp thời giải tỏa khi xảy ra 
sự cố về hạ tầng, phương tiện hoặc 
TNGT... Các sở y tế và cơ sở khám, 
chữa bệnh trong cả nước phải có 
phương án bố trí lực lượng, phương 
tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa 
bệnh và máu để đảm bảo khả năng 
cao nhất trong việc cứu chữa nạn 
nhân TNGT, giảm thiểu thiệt hại về 
người khi xảy ra TNGT.

NÓI KHÔNG VỚI RƯỢU, BIA 
KHI LÁI XE ĐỂ GIỮ TRỌN NIỀM  
VUI XUÂN

Theo ông Trần Hữu Minh - Chánh 
Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, 
thay đổi nhận thức, ý thức và hành vi 
về “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” 
đòi hỏi phải thật sự kiên trì, quyết 
tâm. Nghị định 100 đã được thực thi 
rất tốt trong 2 năm qua dù vi phạm 
nồng độ cồn vẫn diễn ra. Trong dịp 
Tết, tại nhiều địa phương miền núi, 
dân tộc thiểu số, tình trạng vi phạm 
nồng độ cồn chuyển biến chậm hơn 
các khu vực đồng bằng, thành thị do 
việc tiếp cận thông tin đại chúng và 
nhận thức của người dân và công 
tác kiểm soát, xử lý vi phạm còn 
nhiều hạn chế, khiến vi phạm vẫn 
còn phổ biến và cần một khoảng 
thời gian dài hơn nữa mới có sự thay 
đổi đáng kể.

Giải trừ vi phạm nồng độ cồn 
là nhiệm vụ không bao giờ có điểm 
dừng và là một hành trình “dài hơi”, 
có thể kéo dài 5 năm, 10 năm để thay 
đổi hoàn toàn ý thức, nhận thức của 
người tham gia giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ 
tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc 
gia nhìn nhận, không có luật pháp 
nào cấm sử dụng rượu, bia và đây 
vẫn là chất men nồng gắn kết mọi 
người vui Tết đoàn viên. Tuy nhiên, 
người dân Việt Nam đã dần hình 
thành một thói quen mới, đó là “Đã 
uống rượu, bia - Không lái xe”. Thói 
quen uống rượu, bia rồi lái xe đã 
giảm đi rất đáng kể. Thậm chí, một số 

nơi không ghi nhận TNGT có nguyên 
nhân do vi phạm nồng độ cồn. Một 
hiệu ứng xã hội rất mạnh đã được tạo 
dựng là không lái xe sau khi sử dụng 
rượu, bia. 

Dẫu vậy, các biện pháp mạnh tay 
đối với vi phạm nồng độ cồn hiện 
không còn như “cô dâu mới về nhà 
chồng” giống thời điểm đầu năm 
2020. Các lực lượng chức năng với 
nòng cốt là CSGT cho biết, tình trạng 
lái xe uống rượu, bia thời gian qua đã 
có dấu hiệu gia tăng trở lại. Tính riêng 
trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 
CSGT toàn quốc đã xử phạt 812 tài xế 
vi phạm nồng độ cồn. 

Vì vậy, ngăn chặn và xử lý nghiêm 
vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ là 
một trong những trọng tâm hàng 
đầu của công tác đảm bảo trật tự, 
ATGT, bởi đây là nguyên nhân chiếm 
tỷ lệ cao gây TNGT trong những ngày 
đầu năm mới. 

Dẫn giải ví dụ về xử lý vi phạm 
nồng độ cồn đầu năm 2020, ông 
Khuất Việt Hùng cho biết, đó là thời 
điểm Luật Phòng, chống tác hại rượu, 
bia và Nghị định 100 đi vào đời sống, 
dịp Tết Nguyên đán 2020 đã ngay 
lập tức giảm rất sâu TNGT. Sau Tết 
Nguyên đán 2021, khi vi phạm nồng 
độ cồn có biểu hiện gia tăng trở lại, 
đợt ra quân cao điểm của CSGT toàn 
quốc cũng ngay lập tức cho thấy 
hiệu quả chấn chỉnh vi phạm, nhất 
là TNGT đã trở lại mức giảm sâu. Đây 
là minh chứng cụ thể cho thấy, Nghị 
định 100 sẽ cần liên tục được “hâm 
nóng”, nhất là trong dịp Tết Nguyên 
đán sắp tới.

Trên hết, lực lượng chức năng cần 
“mạnh tay” với vi phạm nồng độ cồn, 
từ đó tiếp tục làm chuyển biến nhận 
thức của người dân, lan tỏa mạnh mẽ 
trong cộng đồng, xã hội, tạo ra một 
“cú hích” rất lớn trong việc xây dựng 
văn hóa giao thông an toàn, văn 
minh tại Việt Nam. “Đã uống rượu, 
bia - Không lái xe”, nghe qua tưởng 
chừng đơn giản nhưng thực tế đây là 
hành động tốt nhất để giữ được niềm 
vui Tết trọn vẹn, giữ niềm hạnh phúc 
của mỗi người, mỗi gia đình và của 
toàn xã hội q
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CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG TIÊU 
CHUẨN, QUY CHUẨN NGÀNH

Trong năm 2021, công tác xây 
dựng, cập nhật chỉnh sửa, bổ sung các 
tiêu chuẩn (TCVN, TCCS), quy chuẩn kỹ 
thuật được Vụ Khoa học và Công nghệ 
(Bộ GTVT) tiếp tục đẩy mạnh triển khai 
trên các lĩnh vực của Ngành, trong đó 
đặc biệt trú trọng công tác rà soát các 
tiêu chuẩn TCVN nhằm đáp ứng yêu 
cầu hài hòa với tiêu chuẩn thế giới, tiêu 
chuẩn khu vực và phù hợp với yêu cầu 
thực tiễn sản xuất của Ngành. Theo đó, 
Bộ GTVT đã ban hành 5 QCVN, gửi đề 
nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công 
bố 31 TCVN, chỉ đạo Tổng cục ĐBVN, 
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 
công bố 4 TCCS; chủ trì trình Bộ trưởng 
Bộ GTVT ban hành 1 thông tư, đã hoàn 
thiện hồ sơ để trình ban hành 1 dự 
thảo nghị định, 3 dự thảo thông tư. 

Bên cạnh đó, Vụ Khoa học và Công 
nghệ đã xác định đề tài và tuyển chọn 
cơ quan chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ 
năm 2021 theo đúng tiến độ kế hoạch; 

tổ chức hội đồng tuyển chọn bổ sung 
nhiệm vụ đề tài KHCN năm 2021; đã 
thành lập 50 hội đồng nghiệm thu và 
tổ chức nghiệm thu 27 đề tài cấp Bộ, 
thường xuyên đôn đốc các đơn vị khẩn 
trương hoàn thiện nội dung nghiên cứu 
theo tiến độ được phê duyệt, triển khai 
kiểm tra việc thực hiện kế hoạch KHCN 
tại các đơn vị; tổ chức triển khai, kiểm 
tra các nhiệm vụ KHCN năm 2021 tại các 
cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ 
trì nhiệm vụ. 

Đồng thời, Vụ đã tham mưu xây 
dựng kế hoạch KHCN năm 2022 (46 
đề tài; 69 tiêu chuẩn, quy chuẩn; 17 
nhiệm vụ thường xuyên tiêu chuẩn 
ngành) gửi Bộ Khoa học và Công 
nghệ; rà soát phê duyệt thuyết minh, 
dự toán của nhiệm vụ KHCN năm 
2022; triển khai phê duyệt 1 đề tài bổ 
sung năm 2021 theo chỉ đạo của lãnh 
đạo Bộ chủ trì góp ý kiến dự thảo các 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của các 
bộ, ngành khác; góp ý dự thảo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ phê 
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GIÁ TRỊ THEN CHỐT 
trong phát triển kết cấu hạ tầng 

HOÀNG NGÂN ?

Nhiệm vụ phát triển 
khoa học công nghệ 

(KHCN) của ngành 
GTVT là tập trung xây 

dựng hệ thống giao 
thông thông minh, thân 

thiện môi trường; xây 
dựng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật phục vụ 
công tác quy hoạch, 

khảo sát thiết kế; làm 
chủ công nghệ thi 

công, công nghệ quản 
lý, bảo trì khai thác 

công trình giao thông 
tiên tiến; ứng dụng vật 

liệu mới trong xây dựng 
các công trình... Đây 
là tiền đề quan trọng 
để hoạt động KHCN 
ngành GTVT tiếp tục 

phát triển thời gian tới.  

Cao tốc Bắc - Nam (Ảnh minh họa)
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duyệt Chiến lược phát triển khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo giai 
đoạn 2021 - 2030.

ĐƯA NHIỀU SẢN PHẨM CÔNG 
NGHỆ VÀO ÁP DỤNG

Thời gian qua, công tác ứng dụng 
công nghệ mới, vật liệu mới trong công 
tác bảo trì (công nghệ cào bóc tái chế 
nguội, công nghệ bê tông nhựa ấm, mặt 
đường bán mềm...) đã được triển khai, 
mang lại hiệu quả rõ rệt. Đồng thời, các 
đơn vị đã tổ chức triển khai công tác thử 
nghiệm các công nghệ mới, vật liệu mới 
trong xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng 
giao thông như: Phối hợp với đối tác Úc 
triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật thuộc 
Chương trình Aus4Transport của Chính 
phủ Úc “Đánh giá công nghệ dầm cánh 
rộng áp dụng cho các dự án hạ tầng 
giao thông ở Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Vụ Khoa học và Công 
nghệ còn tập trung góp ý kiến nhiều 
dự án về chủ trương đầu tư các dự án, 
hồ sơ thiết kế, quy trình bảo trì, chỉ dẫn 
kỹ thuật, các vấn đề kỹ thuật, tham 
gia tổ giám định xây dựng xác định 
nguyên nhân hư hỏng, làm cơ sở lập 
phương án sửa chữa các bộ phận công 
trình hư hỏng tại Dự án đường cao tốc 
Đà Nẵng - Quảng Ngãi; kiểm tra hiện 
trường các dự án cao tốc: Mai Sơn 
- QL45 và Cam Lộ - La Sơn; tham gia 
công tác nghiệm thu dự án QL1A đoạn 
qua tuyến tránh Thành cổ - Quảng Trị; 

tham gia ý kiến cho dự thảo văn bản 
của Bộ GTVT triển khai thực hiện một 
số nội dung của Nghị định số 06/2021/
NĐ-CP liên quan đến công tác bảo trì, 
phá dỡ công trình xây dựng; tham 
gia các cuộc họp về dự án đầu tư các 
tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
giai đoạn 2: Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ; 
Quảng Ngãi - Quy Nhơn - Tuy Hòa - 
Phan Thiết; Cần Thơ - Cà Mau; Dự thảo 
báo cáo trình Bộ Chính trị về phương 
án đầu tư hoàn thiện tuyến đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông và tuyến 
đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

LÀM CHỦ CÁCH MẠNG CÔNG 
NGHIỆP 4.0

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường 
năng lực tiếp cận cách mạng công 
nghiệp 4.0, Vụ Khoa học và Công nghệ 
đã tham mưu cho Bộ GTVT triển khai 
các nhiệm vụ được giao. Với việc đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
của ngành GTVT trong thời gian qua 
đã đem lại những hiệu quả rõ rệt trong 
công tác quản lý điều hành sản xuất, 
phục vụ doanh nghiệp và người dân, 
qua đó từng bước chuẩn bị cho việc 
tăng cường năng lực tiếp cận cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

THÁO GỠ CƠ CHẾ TRONG QUẢN 
LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHCN

Để tháo gỡ cơ chế trong quản lý 

nhà nước về KHCN cần tiếp tục đẩy 
mạnh việc ứng dụng KHCN trong 
hoạt động quản lý nhà nước của các 
cơ quan quản lý cũng như trong hoạt 
động quản trị và sản xuất kinh doanh 
tại các doanh nghiệp; tiếp tục rà soát 
chỉnh sửa các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
về GTVT theo tiến độ, đáp ứng yêu cầu 
thực tế; tăng cường kiểm tra việc áp 
dụng, thực hiện đúng các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn.

Đòng thời, đẩy mạnh việc nghiên 
cứu KHCN trong lĩnh vực công 
nghiệp GTVT theo hướng làm chủ 
công nghệ chế tạo các sản phẩm, 
thiết bị phục vụ trực tiếp cho ngành 
GTVT; chuẩn hóa các tiêu chí có liên 
quan đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường cho các loại hình phương 
tiện và các trang thiết bị trong ngành 
GTVT; nghiên cứu hệ thống hóa và 
triển khai ứng dụng công nghệ hiện 
đại về giao thông thông minh trong 
quản lý vận hành khai thác hệ thống 
kết cấu hạ tầng giao thông như kiểm 
soát giao thông, kiểm soát tải trọng, 
thu phí điện tử; triển khai áp dụng 
công nghệ tái chế nóng mặt đường 
bê tông nhựa, công nghệ bê tông 
nhựa rỗng trong xây dựng, sửa chữa 
đường bộ...; đẩy mạnh thực hiện Đề 
án “Tăng cường ứng dụng KHCN 
trong quản lý chất lượng xây dựng, 
khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 
giao thông q
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TÓM TẮT: Độ võng/độ vồng luôn là một vấn đề 
được quan tâm của kết cấu cầu nói chung và cầu 
dầm hộp bê tông cốt thép (BTCT) dự ứng lực (DƯL) 
nói riêng không chỉ ở Việt Nam mà cả ở trên thế giới. 
Hiện tại, các cầu nhịp lớp ở Việt Nam chủ yếu là cầu 
BTCT DƯL có mặt cắt dạng hộp và thi công bằng 
phương pháp đúc hẫng cân bằng. Từ những cầu đầu 
tiên được xây dựng năm 1997 như cầu Phú Lương, 
cho đến nay đã có rất nhiều cầu được xây dựng và 
đưa vào khai thác. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian 
20 năm khai thác, các cầu cũng đã gặp các vấn đề 
về hư hỏng như cáp DƯL, nứt, võng…, trong đó vấn 
đề độ võng thu hút được nhiều quan tâm của các 
nhà nghiên cứu. Bài báo này sẽ đi sâu nghiên cứu các 
yếu tố ảnh hưởng đến độ võng/độ vồng của cầu dầm 
hộp bê tông cốt thép DƯL thi công bằng phương 
pháp đúc hẫng cân bằng.

TỪ KHÓA: Độ võng/độ vồng, dầm hộp, bê tông cốt 
thép dự ứng lực.

ABSTRACT: Deflection/camber is always a big 
concern of bridge structures in general and 
prestressed reinforced concrete box girder bridges in 
particular, not only in Vietnam but also in the world. 
Currently, the long- span bridges in Vietnam are 
mainly prestressed reinforced concrete bridges with 
box girders and constructed by balanced cantilever 
method. From the first bridges that was built in 1997, 
Phu Luong Bridge, so far, many bridges have been 
built and put into operation. However, after 20 years 
of operation, the bridges have also encountered 
problems such as tendons, cracks, deflection... In 
which, the deflection has attracted a lot of attention 
from researchers. This article will study in depth 
the effected factors of the deflection/camber of 
prestressed reinforced concrete box girder bridges 
constructed by balanced cantilever method.

KEYWORDS: Deformation/camber, box girder, 
pretressed concrete.

Nghiên cứu các yếu tố 
ảnh hưởng đến độ võng/độ vồng cầu dầm hộp
bê tông cốt thép dự ứng lực
n TS. NGUYỄN XUÂN TÙNG; PGS. TS. NGÔ VĂN MINH; PGS. TS. NGUYỄN DUY TIẾN
     Trường Đại học Giao thông vận tải

trên thế giới từ giữa thế kỉ trước và được phổ biến rộng rãi. 
Tính toán độ vồng hoặc độ võng hoàn thiện trên kết cấu nhịp 
cầu dầm hộp bê tông DƯL thi công theo phương pháp đúc 
hẫng cân bằng là bài toán thuộc nhóm phân tích ứng xử của 
kết cấu nhịp cầu ở giai đoạn khai thác. Độ võng dầm bê tông 
DƯL là cộng tác dụng của hai nguyên nhân chính là độ võng 
do tĩnh tải và độ vồng do DƯL. Cho đến những năm 1990, các 
nghiên cứu trên thế giới đều cho rằng, việc xuất hiện độ võng 
lớn ở nhịp giữa của kết cấu nhịp cầu dầm hộp đúc hẫng chỉ 
ảnh hưởng lớn đến an toàn khai thác và thẩm mỹ của công 
trình. Tuy nhiên, sau sự cố sập đổ ở cầu Kodor- Babeldaob ở 
Palau thì vấn đề phát triển độ võng của cầu theo thời gian 
bắt đầu được nghiên cứu một cách nghiêm túc hơn như một 
biểu hiện rõ ràng của suy giảm tình trạng sức khỏe của công 
trình và có thể dẫn đến sập đổ [1].

Ở Việt Nam, từ công trình cầu đúc hẫng đầu tiên được 
xây dựng năm 1997 là cầu Phú Lương, đến nay đã có rất 
nhiều cầu đúc hẫng được xây dựng. Tuy nhiên, các nghiên 
cứu về sự phát triển độ võng theo thời gian chưa nhiều; số 
liệu khảo sát độ vồng, độ võng của cầu đúc hẫng theo thời 
gian chưa được quan trắc một cách có hệ thống.

Đối với kết cấu nhịp dầm hộp bê tông DƯL liên tục thi 
công theo phương pháp đúc hẫng, nguyên tắc hình thành 
độ vồng của dầm do tổng đại số của độ vồng do DƯL và độ 
võng do tĩnh tải là không thay đổi. Tuy nhiên, kết cấu được 
hình thành dần qua nhiều sơ đồ chịu tải, chiều dài nhịp lớn, 
ngoài ra còn phải chịu tác động của các hiệu ứng thứ cấp 
do co ngót, từ biến tác động trên kết cấu siêu tĩnh nên việc 
dự tính độ vồng sẽ có sai số lớn hơn. 

Cơ chế hình thành độ vồng của dầm hộp bê tông DƯL thi 
công theo phương pháp hẫng được Machelsky [2] tách thành 
hai giai đoạn: giai đoạn thi công và giai đoạn khai thác và đề 
xuất công thức tính độ vồng/độ võng cho dầm trong hai giai 
đoạn này dựa trên lý thuyết dầm. Trong giai đoạn thi công, độ 
vồng/võng của dầm là kết quả của tĩnh tải và DƯL trong giai 
đoạn thi công. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của các tải trọng 
ngắn hạn như: tải trọng xe đúc, tải trọng bê tông ướt, tải trọng 
thi công, thay đổi nhiệt độ. Tuy nhiên, trong giai đoạn thi công, 
sơ đồ cầu là tĩnh định nên các tải trọng ngắn hạn không gây 
ảnh hưởng dài hạn lên độ võng, do đó độ võng được tính theo 
công thức liên quan chủ yếu đến mô-men uốn và DƯL. 

Đối với cầu dầm hộp thi công bằng phương pháp đúc 
hẫng cân bằng, do trong quá trình thi công có thể điều 
chỉnh được cao độ các cánh hẫng bằng các biện pháp thi 
công, nên biên dạng ban đầu của cầu thường trơn.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Kết cấu nhịp cầu dầm hộp bê tông DƯL thi công bằng 

phương pháp đúc hẫng cân bằng đã được sử dụng phổ biến 
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Trong giai đoạn khai thác, các hiệu ứng thứ cấp của tải trọng bao gồm: từ biến của các tải trọng dài hạn: tải trọng bản 
thân dầm, tĩnh tải phần 2, DƯL; co ngót của bê tông và mất mát ứng suất. Các hiệu ứng này sẽ là các tác nhân chính dẫn đến 
việc phân phối lại nội lực trong dầm và dẫn đến thay đổi độ võng/độ vồng của dầm theo thời gian. Bài báo này sẽ đi sâu 
nghiên cứu ảnh hưởng của hai yếu tố là co ngót và từ biến.

2. HIỆN TƯỢNG PHÁT TRIỂN ĐỘ VÕNG THEO THỜI GIAN TRONG CẦU DẦM HỘP BÊ TÔNG DƯL
Một khảo sát đáng lưu ý của Gong và Yang tại Trung Quốc [2] cho thấy độ võng tích lũy sau một số năm khai thác của 

cầu đúc hẫng lớn đáng kinh ngạc. Như thống kê ở Bảng 2.1 có cầu võng đến 317 mm sau 10 năm, hay 305 mm sau 7 năm. Dễ 
thấy là các nhịp dài thì võng càng lớn, tuổi càng nhiều thì võng càng lớn.

Bảng 2.1. Độ võng của một số cầu bê tông DƯL nhịp lớn ở Trung Quốc

STT Tên cầu Vị trí Năm 
hoàn thành

Chiều dài nhịp 
(m)

Độ võng 
lớn nhất (cm)

Thời gian 
khai thác (năm)

1 Cầu Hổ Môn Quảng 
Đông 1997 150+270+150 22,2 7

2 Cầu sông Hoàng Thạch 
Dương Tử Hồ Bắc 1995 162.5+3×245+162.5 30,5 7

3 Cầu cao tốc Sanmenxia 
sông Hoàng Hà

Thiểm Tây - 
Hà Nam 1992 105+4×140+105 22 10

4 Cầu sông Kim Sa Quảng 
Đông 1994 66+120+66 22 6

5 Cầu sông Đông Minh 
Hoàng Hà Sơn Đông 1993 75+7×120+75 14,6 -

6 Cầu vượt sông 
Fenglingdu Yellow Sơn Tây 1994 87+7×114+87 29 14

7 Cầu Yajisha Quảng 
Đông 2000 86+160+86 23 3

8 Cầu Jianguin sông 
Dương Tử

Trùng 
Khánh 1997 140+240+140 31,7 10

9 Cầu Sugute Vân Nam 2007 65+110+65 28 -

10 Cầu Louxi Quảng 
Đông 1988 65+125+180+110 6,4 3

11 Cầu Yuanshan Đài Loan 1977 75+150+2×142.5+118 63 -

Ở châu Âu, một khảo sát được thực hiện bởi CEB năm 
1997 cho thấy việc xuất hiện độ võng dài hạn vượt quá 
cho phép trên các cầu bê tông đúc hẫng xảy ra khá phổ 
biến. Khảo sát được tiến hành cho 25 cầu ở châu Âu (tại 
các nước Thụy Điển, Thụy Sỹ, Hà Lan và Cộng hòa Séc) 
xây dựng trong khoảng từ năm 1955 đến 1994 với chiều 
dài nhịp từ 53 m đến 195 m. 20/25 cầu là các dầm đúc 
tại chỗ, 5 cầu sử dụng các khối đúc sẵn với công nghệ 
lắp hẫng. 13 cầu sử dụng giải pháp nối cứng và 12 cầu 
sử dụng nối chốt cho đốt hợp long ở nhịp giữa. Kết quả 
khảo sát cho thấy một số cầu vẫn tiếp tục phát triển độ 
võng dài hạn kể cả sau 8 - 10 năm. Trong đó, có hai cầu 
vẫn tiếp tục phát triển độ võng sau 16 và 20 năm kể từ 
khi được xây dựng. Xu hương phát triển về độ võng trên 
các cầu không phụ thuộc vào loại bê tông sử dụng hoặc 
các điều kiện tự nhiên của từng vùng, do đó có thể coi là 
một hiện tượng có tính điển hình cho các cầu dầm DƯL 
nhịp liên tục. Xu hướng võng theo thời gian tổng thể trên 
các cầu được thể hiện ở Hình 1.1. Theo đó, sau khoảng 
30 năm xây dựng, các cầu vẫn có xu hướng tiếp tục phát 
triển về độ võng và chưa có dấu hiệu đạt đến độ võng 
cuối cùng (nếu có). 

Thời gian (năm)
Hình 2.1: Sự phát triển độ võng của cầu khảo sát 

ở châu Âu năm 1997
Tại Ba Lan, hiện tượng võng dầm theo thời gian qua 

các năm cũng đã được ghi nhận tại cầu Stovset, Ba lan 
(Hình 2.2) [3].
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Hình 2.2: Bố trí chung cầu Stovset

Hình 2.3: Kết quả khảo sát độ võng của cầu Stovset 
qua 9 năm từ khi khai thác

Hình 2.4: Kết quả khảo sát độ võng của cầu Stovset 
qua 95 tháng từ khi khai thác

Sự phát triển độ võng cho cầu Stovset ở Ba Lan qua 9 
năm cho thấy những thay đổi về độ võng xảy ra trong giữa 
chiều dài của nhịp được xây dựng bằng cách sử dụng công 
nghệ đổ bê tông đúc hẫng. Sơ đồ thể hiện sự phát triển của 
độ võng tại giữa nhịp của cầu này theo thời gian được thể 
hiện ở Hình 2.3. 

Một cách sơ bộ, có thể thấy sự phát triển độ võng của 
dầm đi qua ba giai đoạn như Hình 2.4. Trong năm đầu tiên, 
độ võng tăng nhanh nhất, các năm tiếp theo mức độ tăng 
chậm lại. Ở giai đoạn thứ hai: độ võng tiếp tục tăng với tốc 
độ tương đối đều. Giai đoạn thứ ba là thời kỳ dài nhất của 
tuổi thọ cầu (chiếm 3/4 thời gian khai thác của cầu), sự phát 
triển của độ võng chỉ có thể được dự báo do thiếu các số liệu 
quan trắc đủ tin cậy. Tuy nhiên, có thể nhận thấy độ võng 
sau một giai đoạn ổn định lại tiếp tục tăng, đây là một diễn 
tiến nằm ngoài trực giác thông thường của kĩ sư thiết kế.

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ VÒNG/ĐỘ 
VỒNG CẦU BTCT DƯL

3.1. Co ngót và từ biến
- Chênh lệch từ biến và co ngót giữa bản nắp và bản đáy:
Để làm rõ ảnh hưởng của chênh lệch co ngót giữa bản 

nắp và bản đáy đến sự phát triển độ vồng, Kristek [4] đã tiến 
hành nghiên cứu một dầm hộp công-xon bê tông DƯL có 
bề dày bản nắp không đổi (bằng 400 mm), trong khi bề dày 
của bản đáy thay đổi từ 200 - 800 m cho 5 đốt dầm, mỗi đốt 
dài 5 m (Hình 3.1).
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Hình 3.1: Dầm hộp bê tông DƯL công-xon 
có bề dày bản đáy thay đổi 

Hình 3.2: Độ võng ở đầu dầm công-xon do chênh co ngót bản nắp 
và bản đáy theo thời gian

Có thể thấy từ kết quả ở Hình 3.2, ảnh hưởng của chênh 
lệch co ngót lên độ võng có thể lên đến 28 mm ở thời giản 
khoảng 5 - 7 năm, ảnh hưởng này lên tổng độ võng của 
dầm hộp là rất đáng kể.

Ảnh hưởng của chênh lệch co ngót lên độ võng/vồng 
của dầm hộp có thể được giải thích như sau: Đối với bản bê 
tông, tốc độ co (do co khô và từ biến) gần như tỉ lệ nghịch 
với bình phương của bề dày, do đó bản nắp và bản đáy có 
tốc độ co khác nhau (bản nắp mỏng co nhanh hơn). Sự 
khác nhau này càng tăng thêm nếu xét đến ảnh hưởng của 
các yếu tố thúc đẩy hoặc kiềm chế tốc độ co ngót như nhiệt 
từ mặt trời, độ ẩm, ảnh hưởng của lớp phủ mặt cầu trên 
bản nắp. Chênh lệch về tốc độ co ngót giữa bản nắp và bản 
đáy dẫn đến mô-men và biến dạng uốn trên dầm cầu. Ảnh 
hưởng của hiện tượng cắt trễ  

Trong dầm hộp, ứng suất cắt lớn được truyền từ các 
sườn dầm đứng vào bản cánh ngang làm xuất hiện biến 
dạng cắt trong mặt phẳng của bản cánh. Do ảnh hưởng 
của biến dạng cắt này, ứng suất kéo dọc hoặc nén do 
uốn trong bản nắp và bản đáy của dầm giảm dần theo 
khoảng cách đến sườn dầm; sự suy giảm ứng suất này 
được gọi là hiện tượng cắt trễ (shear lag). Ứng suất này 
làm cho chuyển vị dọc của vùng tâm bản cánh có sự 
chênh lệch với cùng bản cánh gần sườn dầm, trong khi lý 
thuyết dầm Bernoulli giả thiết biến dạng là đều trên toàn 
bộ bản cánh.
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a) Cắt trễ làm thay đổi ứng suất kéo,
 nén ở bản cánh có sự thay đổi

b) Hiện tượng wraping do cắt trễ
Hình 3.3: Hiện tượng phân bố lại ứng suất dọc trục trên bản nắp 

và bản đáy và hiện tượng wraping do cắt trễ

Hiện tượng này xuất hiện chủ yếu ở dầm một hộp, 
và xuất hiện với giá trị lớn hơn khi tỉ lệ chiều cao hộp trên 
chiều dài nhịp lớn, do vậy thường xảy ra ở các nhịp biên. 
Hiện tượng cắt trễ làm thay đổi sự phân bố ứng suất pháp 
tuyến ở những vùng chịu lực cắt lớn như vị trí trên dầm 
trên gối. Bên cạnh ảnh hưởng bất lợi của nó đến sự phân 
bố ứng suất ngang và độ võng của cầu, shear lag làm thay 
đổi sự phân bố ứng suất pháp tuyến và ứng suất cắt trong 
dầm hộp, gây ảnh hưởng đến độ võng trong kết cấu. Ví dụ 
đơn giản về ảnh hưởng của cắt trễ đến độ võng dầm hộp 
liên tục hai nhịp chịu tải trọng rải đều được Kristek [5] giới 
thiệu như ở Hình 3.1.
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Hình 3.4: Phân bố lại ứng suất trên dầm hộp do shear lag ảnh hưởng 
đến phân bố mô-men và độ võng của dầm hộp 2 nhịp 

Kết quả tính toán trên kết cấu nhịp dầm hộp 2 nhịp cho 
thấy dưới ảnh hưởng của shear lag, biểu đồ mô-men uốn 
âm trên đỉnh gối giữa giảm khoảng 5%, trong khi mô-men 
dương tăng lên cũng với cùng biên độ. Điều này làm cho độ 
võng tính toán tăng đáng kể như thể hiện ở Hình 3.4.

4. THẢO LUẬN 
Qua tổng hợp các nghiên cứu của thế giới về độ vồng/

độ võng dài hạn của dầm hộp bê tông DƯL, có thể nhận 
thấy một số nguyên nhân chính dẫn đến làm xuất hiện độ 
võng lớn trên dầm hộp khác so với thiết kế như sau:  

- Sử dụng mô hình co ngót, từ biến của bê tông lỗi thời, 
quá đơn giản và không thực tế để phân tích xác định độ võng 
của dầm bê tông. Theo Bazant, các mô hình của ACI, CEB đều 
dự tính độ võng và mất mát dự ứng suất nhỏ hơn nhiều so với 
thực tế. Nguyên nhân là do các mô hình này không được xây 
dựng trên lý thuyết tính toán cho phần tử khối và dựa trên số 
lượng mẫu thí nghiệm nhỏ chưa đủ ý nghĩa thống kê. 

- Trong quá trình phân tích giả thiết co ngót và từ biến 
của bê tông là đều trên toàn bộ mặt cắt hộp, bỏ qua chênh 
lệch co ngót và từ biến của bê tông ở bản nắp và bản đáy 
của hộp. Chênh lệch về co ngót và từ biến của bản nắp và 
bản đáy của mặt cắt ngang hộp xuất hiện do bề dày của 
bản khác nhau và nhiệt độ trên 2 bản khác nhau.

- Trong thiết kế đã bỏ qua việc cập nhật lại đường cong 
co ngót từ biến của bê tông theo thí nghiệm trong thời 
gian ngắn (một tháng) cho co ngót, từ biến và mất nước 
của bê tông để cập nhật lại mô hình co ngót, từ biến cho 
loại bê tông cụ thể được sử dụng.

- Trong quá trình dự đoán độ vồng không xét đến sự 
phân tán ngẫu nhiên rất lớn của hiệu ứng co ngót và từ 
biến. Tổng độ võng thu được là tổng đại số của độ võng do 
tải trọng với độ vồng do DƯL. Hai giá trị này đều chịu ảnh 
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hưởng lớn của co ngót, từ biến; khi một trong hai hoặc cả 
hai giá trị có sự thay đổi dù nhỏ, độ võng tổng cộng của 
dầm có sự thay đổi rất đáng kể.

- Bố trí sai vị trí cốt thép DƯL và dự tính quá thấp mất 
mát DƯL. 

- Mô hình kết cấu quá đơn giản, đặc biệt là sử dụng 
phần tử dầm Bernoulli bỏ qua ảnh hưởng của hiện tượng 
shear lag làm phân phối lại ứng suất pháp tuyến trong bản 
nắp và bản đáy dầm, đây là một tác nhân ảnh hướng lớn 
đến độ võng thẳng đứng của dầm.

- Không xét đến ảnh hưởng của nứt đến sự thay đổi về 
mô-men quán tính và do đó là độ cứng chống uốn của cầu.

5. KẾT LUẬN 
Qua các kết quả nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng 

đến độ võng/độ vồng cầu dầm hộp thi công theo phương 
pháp đúc hẫng cân bằng, có một số kết luận như sau:

- Các yếu tố của vật liệu bê tông là co ngót và từ biến 
ảnh hưởng khá nhiều đến độ vồng của kết cấu dầm hộp, 
bên cạnh đó là sự chênh lệch chiều dày giữa bản nắp và 
bản đáy dầm hộp.

- Hiện tượng cắt trễ sinh ra trong quá trình truyền lực 
cắt từ bản vách đứng dầm hộp vào bản cánh dầm cũng ảnh 
hưởng đến độ võng của cầu dầm hộp.

- Đối với các cầu dầm hộp thi công theo công nghệ đúc 
hẫng ở Việt Nam, các nội dung cơ bản cần phải được nghiên 
cứu là: Đánh giá về các mô hình co ngót, từ biến sử dụng 
cho các cầu ở Việt Nam; Nghiên cứu đề xuất mô hình phân 
tích kết cấu có xét đến cắt trễ, sự chênh lệch co ngót, từ biến 
trên mặt cắt và sự xuất hiện vết nứt và cần khảo sát đánh giá 
trên một số cầu thực tế và so sánh với các mô hình tính để từ 
đó đề xuất được mô hình tính toán chính xác nhất.
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TÓM TẮT: Đánh giá rủi ro khi sử dụng hai cẩu song 
song để nâng hạ các cấu kiện, đặc biệt là các cấu kiện 
nặng, kích thước lớn là một trong những yêu cầu bắt 
buộc trong công tác an toàn khi thi công lắp dựng. 
Trên cơ sở xây dựng sơ đồ nâng hạ và lật hàng khi 
cẩu song song, các mô hình toán xác định phân bố 
tải trọng hàng nâng lên các cẩu được thiết lập. Các 
kết quả tính toán cho thấy sự phân bố tải trọng hàng 
nâng lên các cẩu thay đổi tùy theo kích thước hình 
học của hàng nâng, vị trí móc cáp và góc lật hàng. 

TỪ KHÓA: Cẩu hàng song song, an toàn nâng hạ, 
phân bố tải trọng nâng, cần trục, nâng hạ.

ABSTRACT: Accessment of the tandem lift, particularly 
for the heavy lift is the mandatory of safety request in 
the lifting process. Based on the lifting sketches when 
lifting, unloading and tandem lift, the mathematical 
models have been built. The results point out that 
the lifting force distribution on each crane will change 
according to the change of the position of the lugs as 
well as the inclination angle when lifting.

KEYWORDS: Tandem lift, lifting safety, lifting force 
distribution, crane, lifting.

Tính toán phân bố tải trọng lên các cẩu
khi nâng hạ và lật hàng trong trường hợp cẩu song song

n TS. PHẠM TRỌNG HÒA
     Trường Đại học Giao thông vận tải

Sử dụng hai cẩu để nâng hạ và lật hàng rất phổ biến tại 
các công trình xây dựng, đặc biệt là với các mã hàng siêu 
trường siêu trọng. Việc nghiên cứu, tính toán và phân tích 
phân bố lực của hàng nâng tác dụng lên các cẩu khi tiến 
hành cẩu song song là cần thiết, nó là cơ sở để tiến hành lựa 
chọn loại cẩu phù hợp và phục vụ công tác lập kế hoạch, 
biện pháp, phân tích an toàn và đánh giá các rủi ro khi nâng 
hạ hàng. Các kết quả tính toán trong bài báo cho thấy phân 
bố tải trọng lên các cẩu khi cẩu song song là rất khác nhau 
và thay đổi tùy thuộc vào kết cấu của hàng nâng. Đặc biệt, 
trong trường hợp lật hàng thì với cùng một mã hàng nâng, 
tải phân bố lên cẩu sẽ thay đổi đồng thời với sự thay đổi của 
bán kính làm việc theo góc lật hàng, qua đó ảnh hưởng đến 
vấn đề an toàn của cẩu khi làm việc. 

2. NỘI DUNG
2.1. Sơ đồ nâng hạ và lật hàng khi cẩu song song
Trên thực tế, do đặc điểm về hình dáng, kết cấu và 

chế tạo các vị trí móc cáp làm cho trọng tâm của các hàng 
thường không nằm chính giữa hai vị trí móc cẩu. Sự sai 
khác về khoảng cách từ vị trí móc cáp đến vị trí trọng tâm 
của hàng nâng sẽ làm cho phân bố lực tác dụng lên các cáp 
nâng là khác nhau. Sơ đồ tính toán phân bổ lực tác dụng 
trong nâng hạ và lật hàng được thể hiện trên Hình 2.1. 

Hình 2.1: Sơ đồ tính toán phân bố tải trọng khi cẩu song song

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mất an toàn trong công tác nâng hạ, đặc biệt khi nâng 

hạ các cấu kiện siêu trường siêu trọng, sẽ gây ra những 
thiệt hại lớn về vật chất và con người. Theo [1], có đến 38% 
số vụ tai nạn cần trục xảy ra trong quá trình làm việc và 31% 
xảy ra khi tháo lắp và chằng buộc các bộ phận cẩu và hàng 
hóa. Những rủi ro càng lớn khi các mã hàng có kích thước, 
trọng lượng lớn và phải sử dụng hai cẩu để song song nâng 
hạ và lật hàng, đặc biệt là trong điều kiện sử dụng các cần 
trục đã qua sử dụng để thi công, lắp đặt các công trình lớn 
tại nước ta như hiện nay. 

Cần trục là một trong những loại máy đóng một vai 
trò quan trọng trong công tác nâng hạ [2,3]. Trước khi triển 
khai công tác nâng hạ ngoài hiện trường thì chúng ta cần 
phải xây dựng được biện pháp thi công, đánh giá an toàn 
và rủi ro [4]. Để làm được điều đó thì việc xác định chính 
xác tải trọng tác dụng lên cẩu trong quá trình làm việc là 
rất cần thiết [5,6]. 
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2.2. Phân bố tải trọng khi nâng hạ hàng
Xét trường hợp sử dụng hai cẩu (cẩu số 1 và cẩu số 

2) để nâng hạ hàng rồi lật hàng như trên Hình 2.1. Trong 
đó, cẩu số 1 được gọi là cẩu chính, cẩu số 2 gọi là cẩu phụ. 
Trọng lượng của mã hàng cần nâng là Q (tấn). Trọng lượng 
của vật nâng phân bố lên các móc cẩu khi nâng hạ hàng 
được tính như sau:

2

1

1 2

a
F = Q
a +a

  (1)

 (2)

2.3. Phân bố tải trọng khi lật hàng
Trong công tác lắp đặt thì lật hàng là một trong những 

khâu quan trọng và phổ biến vì không phải lúc nào các cấu 
kiện cũng đúng vị trí như vị trí để lắp đặt. Để lật được hàng 
người ta sử dụng hai cẩu đấu song song. Sơ đồ tính toán tải 
trọng phân bố lên hai móc cẩu khi lật hàng như trên Hình 
2.1. Dựa vào mối quan hệ giữa các thành phần lực, chúng ta 
có thể xác định được lực phân bố lên cẩu chính (F1) và cẩu 
phụ (F2) thay đổi theo góc lật hàng ϕ như sau:

2

1

Q(a cos (D / 2)sin )
F

Lcos

�� �
�

�
  (3)

1

2

Q(a cos (D / 2)sin )
F

Lcos

�� �
�

�
  (4)

Bán kính làm việc số 1 được giữ nguyên trong suốt quá 
trình cẩu lật hàng, R1 = const, trong khi đó thì bán kính làm 
việc của cẩu phụ số 2 (R2) sẽ tăng dần lên phụ thuộc vào 
góc lật hàng ϕ và được xác định như sau:

2 2
R L cos (L 0.5)� � � �   (5)
Trong đó: L2 - Chiều dài của cần cẩu phụ số 2; α - Góc 

nghiêng ban đầu của cần cẩu phụ; L - Khoảng cách hai vị trí 
móc cáp; 0,5 - Khoảng cách an toàn cần thiết giữa cần của 
cẩu chính và cẩu phụ khi lật hàng (m). Các thông số chạy 
chương trình tính toán như trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Các thông số tính toán

Thông số Ký hiệu Giá trị Đơn vị
Trọng lượng hàng nâng Q 60 tấn
Khoảng cách hai điểm móc cẩu L 10,000 mm
Khoảng cách từ điểm móc cẩu 
chính đến tâm hàng a1 thay đổi mm

Khoảng cách từ điểm móc cẩu 
phụ đến tâm hàng a2 thay đổi mm

Chiều cao của hàng D 800 mm

3. KẾT QUẢ TÍNH VÀ THẢO LUẬN
3.1. Phân bố tải trọng lên các cẩu khi nâng hạ 
Kết quả tính toán phân bố tải trọng hàng nâng lên cẩu 

chính và cẩu phụ tương ứng với các vị trí móc cáp khác 
nhau được thể hiện như trên Hình 3.1. Chúng ta thấy, khi 
khoảng cách từ móc cẩu chính số 1 đến tâm hàng nâng 
càng lớn thì lực phân bố lên cẩu chính càng nhỏ và ngược 
lại thì lực phân bố lên cẩu phụ số 2 càng lớn. Mức độ phân 

bố tùy thuộc vào mối quan hệ giữa a1 và a2. Khi a1 = a2 thì 
tải trọng hàng  phân bố đều lên hai cẩu (50% - 50%), nhưng 
khi a1 = 5a2 thì tải trọng hàng phân bố lên cẩu chính giảm 
xuống chỉ còn 17%, trong khi đó tải trọng hàng nâng phân 
bố lên cẩu phụ số 2 tăng lên đến 83%.

Trường hợp F1 (tấn) F2 (tấn)
a1 = a2 50% 50%

a1 = 2a2 33% 67%
a1 = 3a2 25% 75%
a1 = 4a2 20% 80%
a1 = 5a2 17% 83%

a) a1 = a2 b) a1 = 2a2

c) a1 = 3a2 d) a1 = 4a2

e) - a1 = 5a2
Hình 3.1: Phân bố tải trọng lên hai cẩu 

ứng với các vị trí móc cáp khác nhau
3.2. Phân bố tải trọng lên các cẩu khi lật hàng
Quá trình lật hàng được chia làm ba giai đoạn: giai 

đoạn trước khi lật, giai đoạn lật hàng và giai đoạn sau khi 
lật hàng như trên Hình 3.2. 

Hình 3.2: Ba giai đoạn khi lật hàng 

1

2

1 2

a
F = Q

a +a
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Trước khi lật hàng thì tải trọng phân bố đều 50% cho cẩu chính và 50% tải trọng hàng cho cẩu phụ. Khi quá trình lật 
hàng bắt đầu thì tải trọng phân bố lên cẩu chính bắt đầu tăng lên, trong khi đó tải trọng hàng phân bố lên cẩu phụ bắt đầu 
giảm đi. Mức độ giảm phụ thuộc vào góc lật hàng ϕ. Khi kết thúc quá trình lật hàng thì tải trọng hàng phân bố 100% lên cẩu 
chính, trong khi đó cẩu phụ không còn chịu tác dụng của tải hàng nâng. Các kết quả tính toán tải trọng hàng phân bố lên 
cẩu chính và cẩu phụ khi lật hàng ứng với các góc lật hàng khác nhau cho các trường hợp khác nhau của a1 và a2 được trình 
bày như trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Phân bố tải trọng khi lật hàng

Góc lật
ϕ

Phân bố tải trọng hàng lên cẩu chính và cẩu phụ khi lật hàng
a1 = a2 a1 = 2a2 a1 = 3a2

F1 % F1 F2 % F2 F1 % F1 F2 % F2 F1 % F1 F2 % F2

0 30,00 50% 30,00 50% 20,00 33% 40,00 67% 15,00 25% 45,00 75%
10 30,42 51% 29,58 49% 20,42 34% 39,58 66% 15,42 26% 44,58 74%
20 30,87 51% 29,13 49% 20,87 35% 39,13 65% 15,87 26% 44,13 74%
30 31,39 52% 28,61 48% 21,39 36% 38,61 64% 16,39 27% 43,61 73%
40 32,01 53% 27,99 47% 22,01 37% 37,99 63% 17,01 28% 42,99 72%
50 32,86 55% 27,14 45% 22,86 38% 37,14 62% 17,86 30% 42,14 70%
60 34,16 57% 25,84 43% 24,16 40% 35,84 60% 19,16 32% 40,84 68%
70 36,59 61% 23,41 39% 26,59 44% 33,41 56% 21,59 36% 38,41 64%
80 43,61 73% 16,39 27% 33,61 56% 26,39 44% 28,61 48% 31,39 52%
85 57,42 96% 2,58 4% 47,42 79% 12,58 21% 42,42 71% 17,58 29%
90 98,00 163% 0,00 0% 98,00 163% 0,00 0% 98,00 163% 0,00 0%

Hình 3.4: Bán kính làm việc của cẩu phụ (R2) 
thay đổi theo góc lật hàng

3.3. Lựa chọn cẩu chính và cẩu phụ
- Nâng hạ hàng: Dựa vào các kết quả tính toán phân 

bố tải trọng lên các cẩu như trong mục 3.1, chúng ta có 
thể dễ dàng lựa chọn được cẩu chính và cẩu phụ khi hạ 
hàng bằng cách so sánh tải trọng phân bố lên các cẩu với 
tải trọng nâng cho phép của cẩu đó tại bán kính làm việc. 

- Lật hàng: Do trong quá trình lật hàng thì bán kính 
làm việc của cẩu chính là không đổi, do đó việc lựa chọn 
cẩu chính chỉ cần quan tâm đến tải trọng nâng lớn nhất ở 
bán kính làm việc. Nói cách khác, cẩu chính được chọn phải 
có đủ khả năng nâng được toàn bộ trọng lượng của hàng 
nâng với hệ số an toàn cho phép. Việc lựa chọn cẩu phụ số 
2 thì phức tạp hơn, do trong quá trình lật hàng thì đồng 
thời với việc tải trọng phân bố của hàng tác dụng lên cẩu 
phụ giảm, thì bán kính làm việc lại tăng lên khi góc lật hàng 
tăng. Bán kính làm việc tăng lên đồng nghĩa với khả năng 
nâng cho phép của cẩu phụ sẽ giảm đi. Điều đó dẫn đến 
việc lựa chọn cẩu phụ phức tạp hơn so với cẩu chính. Nói 
cách khác, chúng ta cần phải xây dựng được bảng ma trận 
hệ số an toàn cho các loại cẩu làm cơ sở lựa chọn cẩu phụ. 

 Sự thay đổi của phân bố tải trọng theo góc lật hàng 
tương ứng với ba trường hợp khảo sát được thể hiện như 
trên đồ thị Hình 3.3. 

Hình 3.3: Sự thay đổi của tải trọng phân bố lên cẩu chính 
và cẩu phụ khi tiến hành lật hàng

Dựa vào kết quả tính trong Bảng 3.1 và đồ thị Hình 3.3 
chúng ta thấy rằng, trong tất cả các trường hợp khi tiến 
hành lật hàng thì tải trọng phân bố lên cẩu chính tăng dần 
theo góc lật hàng ϕ và ngược lại, với cẩu phụ là tải trọng 
hàng phân bố lên cẩu phụ sẽ giảm đi khi góc lật hàng tăng 
lên. Bán kính làm việc của cẩu chính được giữ nguyên khi 
lật hàng, trong khi đó bán kính của cẩu phụ tăng dần lên 
theo góc lật hàng. Khi nâng hạ thì chiều dài của cần không 
được phép tăng giảm, do đó để thay đổi bán kính làm việc 
thì người ta tiến hành điều chỉnh góc nghiêng của cần. Bán 
kính làm việc của cẩu phụ (R2) thay đổi theo góc lật hàng 
được thể hiện như trên Hình 3.4. Các kết quả tính toán này 
sẽ là cơ sở cho việc lựa chọn cẩu chính và cẩu phụ. 
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Bảng 3.2. Ma trận hệ số an toàn Kat cho cẩu phụ khi a1 = a2

Góc lật
ϕ

a1 = a2 Loại cẩu phụ (0 - Không thỏa mãn điều kiện nâng; 1 - Thỏa mãn)
R2 

(mm)
F2 

(tấn)
Tadano 

50T
XCMG 

70T
Sany 
80T

Sany 
100T

Sany 
120T

GMK 
130T

LTM 
160T

AC 
180T

ATF 
200T

0 5579 30,00 0,90 1,40 1,20 1,50 2,10 1,73 2,80 3,23 4,33
10 5731 29,58 0,85 1,35 1,22 1,49 2,06 1,66 2,70 2,91 4,02
20 6182 29,13 0,79 1,17 1,10 1,37 2,06 1,58 2,61 2,82 3,50
30 6919 28,61 0,66 0,94 0,98 1,33 1,68 1,43 2,45 2,62 3,01
40 7919 27,99 0,50 0,82 0,89 1,07 1,57 1,32 2,25 2,32 2,64
50 9151 27,14 0,43 0,70 0,81 0,85 1,47 1,25 2,06 2,03 2,39
60 10579 25,84 0,37 0,62 0,62 0,70 1,32 1,20 1,93 1,78 1,97
70 12159 23,41 0,29 0,51 0,56 0,51 1,24 1,11 1,71 1,50 1,97
80 13842 16,39 0,34 0,61 0,61 0,61 1,34 1,46 2,20 1,95 2,20
85 14707 2,58 1,86 3,49 3,49 3,49 7,75 8,52 12,78 10,85 13,17

Nâng hạ hàng 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Lật hàng 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Bảng 3.3. Ma trận hệ số an toàn Kat cho cẩu phụ khi a1 =2a2

Góc lật
ϕ

a1 = 2a2 Loại cẩu phụ (0 - Không thỏa mãn điều kiện nâng; 1 - Thỏa mãn)
R2 

(mm)
F2 

(tấn)
Tadano 

50T
XCMG 

70T
Sany 
80T

Sany 
100T

Sany 
120T

GMK 
130T

LTM 
160T

AC 
180T

ATF 
200T

0 5579 40,00 0,68 1,05 1,09 1,13 1,58 1,30 2,10 2,43 3,25
10 5731 39,58 0,63 1,01 1,03 1,11 1,54 1,24 2,02 2,17 3,01
20 6182 39,13 0,59 0,87 0,82 1,02 1,53 1,18 1,94 2,10 2,61
30 6919 38,61 0,49 0,70 0,73 0,98 1,24 1,06 1,81 1,94 2,23
40 7919 37,99 0,37 0,61 0,66 0,79 1,16 0,97 1,66 1,71 1,95
50 9151 37,14 0,32 0,51 0,59 0,62 1,08 0,92 1,51 1,48 1,75
60 10579 35,84 0,27 0,45 0,45 0,50 0,95 0,86 1,39 1,28 1,42
70 12159 33,41 0,20 0,36 0,39 0,36 0,87 0,78 1,20 1,05 1,38
80 13842 26,39 0,21 0,38 0,38 0,38 0,83 0,91 1,36 1,21 1,36
85 14707 12,58 0,38 0,72 0,72 0,72 1,59 1,75 2,62 2,23 2,70

Nâng hạ hàng 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Lật hàng 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Bảng 3.4. Ma trận hệ số an toàn Kat cho cẩu phụ khi a1 =3a2

Góc lật
ϕ

a1 = 3a2 Loại cẩu phụ (0 - Không thỏa mãn điều kiện nâng; 1 - Thỏa mãn)
R2 

(mm)
F2 

(mm)
Tadano 

50T
XCMG 

70T
Sany 
80T

Sany 
100T

Sany 
120T

GMK 
130T

LTM 
160T

AC 
180T

ATF 
200T

0 5579 45,00 0,60 0,93 0,80 0,99 1,40 1,16 1,87 2,16 2,89
10 5731 44,58 0,56 0,90 0,81 0,99 1,37 1,10 1,79 1,93 2,67
20 6182 44,13 0,52 0,77 0,73 0,91 1,36 1,04 1,72 1,86 2,31
30 6919 43,61 0,44 0,62 0,64 0,87 1,10 0,94 1,60 1,72 1,97
40 7919 42,99 0,33 0,54 0,58 0,70 1,02 0,86 1,47 1,51 1,72
50 9151 42,14 0,28 0,45 0,52 0,55 0,95 0,81 1,33 1,31 1,54
60 10579 40,84 0,23 0,39 0,39 0,44 0,83 0,76 1,22 1,13 1,25
70 12159 38,41 0,18 0,31 0,34 0,31 0,76 0,68 0,95 0,91 1,20
80 13842 31,39 0,18 0,32 0,32 0,32 0,70 0,76 1,15 1,02 1,15
85 14707 17,58 0,27 0,51 0,51 0,51 1,14 1,25 1,88 1,59 1,93

Nâng hạ hàng 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Lật hàng 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Nhâm Dần

Để xây dựng được bảng ma trận hệ số an toàn thì từ các kết 
quả tính toán bán kính làm việc R2 và lực phân bố F2 lên cẩu 
phụ, căn cứ vào sức nâng lớn nhất cho phép của cẩu ứng 
với bán kính làm việc R2, tiến hành so sánh tải trọng nâng 
cho phép với tải trọng hàng phân bố lên cẩu phụ. Hệ số an 
toàn Kat là tỷ số giữa tải trọng nâng cho phép của cẩu so với 
tải trọng của hàng nâng tại cùng một giá trị bán kính làm 
việc. Trong ví dụ tính toán này, nếu hệ số sử dụng tải Kat 
lớn hơn 1,0 thì cẩu được coi là thỏa mãn điều kiện an toàn 
nâng hạ và ngược lại, nếu hệ số Kat nhỏ hơn 1,0 là không 
thỏa mãn. Lưu ý là hệ số an toàn được quy định rõ trong 
TCVN 4244, tuy nhiên, yêu cầu về giá trị của hệ số an toàn 
trên thực tế còn tùy theo loại mã hàng, kiểu công trình và 
mức an toàn cho phép tại mỗi dự án. Trong Bảng 3.2, Bảng 
3.3, Bảng 3.4 đưa ra các kết quả tính toán hệ số an toàn cho 
các loại cẩu tương ứng với góc lật hàng khác nhau. Dựa 
vào bảng ma trận hệ số an toàn này cho phép chúng ta lựa 
chọn cẩu phụ cũng như đánh giá an toàn và rủi ro khi nâng 
hạ và lật hàng.

Nhìn vào kết quả tính toán như trong Bảng 3.2 xét cho 
trường hợp a1 = a2, chúng ta thấy cẩu Tadano 50 tấn không 
thỏa mãn điều kiện hạ hàng và cũng không thỏa mãn điều 
kiện lật hàng. Các cẩu có sức nâng từ 70 tấn đến 100 tấn thì 
có đủ khả năng để hạ hàng nhưng không thể sử dụng để 
lật hàng. Các loại cẩu từ 120 tấn trở lên thỏa mãn cả hai điều 
kiện hạ hàng và lật hàng. Tuy nhiên, nếu tỷ số khoảng cách 
từ vị trí móc cáp đến tâm hàng thay đổi như trong Bảng 
3.3, chúng ta thấy những loại cẩu 120 tấn và 130 tấn trong 
trường hợp này lại không đáp ứng được điều kiện về lật 
hàng. Chỉ có các cẩu có sức nâng từ 160 tấn trở lên mới đủ 
điều kiện lật hàng. Khi khoảng cách móc cáp của hai cẩu 
tăng lên như trong Bảng 3.4. Lúc này, các cẩu có sức nâng 
160 tấn và 180 tấn có hệ số an toàn thỏa mã tại mọi vị trí 
ngoại trừ vị trí góc lật hàng 700 thì cả hai cẩu không thỏa 
mãn hệ số an toàn, do đó nó không thỏa mãn điều kiện lật 
hàng. Nếu không tính toán và xây dựng được ma trận hệ số 
an toàn cho từng vị trí góc lật hàng mà tiến hành chọn cẩu 
160 tấn hoặc 180 tấn phục vụ công tác lật hàng thì sẽ mất 
an toàn và rất có thể xảy ra các rủi ro. Trong trường hợp này, 
chỉ có các cẩu có sức nâng từ 200 tấn trở lên mới đáp ứng 
được điều kiện lật hàng an toàn. Các kết quả tính toán cho 
thấy việc lựa chọn cẩu phụ là phức tạp hơn so với cẩu chính 
vì bán kính làm việc và tải trọng phân bố lên cẩu phụ thay 
đổi theo góc lật hàng. 

4. KẾT LUẬN
Từ các kết quả nghiên cứu, một số kết luận được rút ra 

như sau:
- Dựa trên việc thiết lập sơ đồ cẩu song song và xây 

dựng mô hình toán, chúng ta tính toán sự thay đổi của tải 
trọng hàng nâng trong quá trình làm việc lên các cẩu khi 
nâng hạ và lật hàng.

- Sự phân bố tải trọng hàng nâng trong trường hợp 
nâng hạ chủ yếu phụ thuộc vào trọng lượng của hàng nâng 
và khoảng cách từ vị trí móc cáp của hai cẩu đến trọng tâm 
của hàng nâng. Vị trí móc cáp càng gần trọng tâm hàng 
nâng thì tải trọng phân bố lên cẩu càng lớn và ngược lại. 

Trong trường hợp vị trí móc cáp của hai cẩu cách đều trọng 
tâm thì sự phân bổ lực lên hai cẩu là 50% - 50%.

- Sự thay đổi của phân bố tải trọng hàng nâng trong 
trường hợp lật hàng thì ngoài phụ thuộc vào trọng lượng 
hàng nâng và vị trí móc cáp thì nó còn phụ thuộc vào góc 
lật hàng. Hơn nữa, với cẩu phụ thì ngoài sự thay đổi của tải 
trọng phân bố thì nó còn thay đổi bán kính làm việc khi lật 
hàng, vì vậy việc lựa chọn cẩu phụ khi lật hàng cần phải 
được tính toán và xác định cẩn thận thông qua bảng ma 
trận hệ số an toàn tính cho các góc lật hàng khác nhau. 
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TÓM TẮT: Hiện nay có nhiều giải pháp thiết kế 
kháng chấn cho nhà cao tầng, trong đó giải pháp 
giảm chấn chất lỏng (Tuned Liquid Damper - TLD) 
là một trong số các giải pháp được sử dụng nhiều 
nhất nhờ tính hiệu quả và chi phí hợp lý. Tuy nhiên, 
sự phức tạp trong việc tối ưu hóa các thông số thiết 
kế của hệ giảm chấn chất lỏng, như tối ưu hóa kích 
thước hình học, chiều cao mực nước, gối liên kết giữa 
bể chứa chất lỏng và kết cấu tòa nhà, khiến công tác 
tiêu chuẩn hóa các quy tắc thiết kế hệ giảm chấn 
chất lỏng TLD gặp nhiều khó khăn. Bài báo trình bày 
các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng gối 
liên kết giữa bể chứa chất lỏng và kết cấu tòa nhà khi 
chịu tải trọng động đất. Tải trọng động đất sử dụng 
trong nghiên cứu là tải trọng ghi lại trong trận động 
đất El Centro năm 1940 tại bang California của Mỹ. 
Hiệu quả giảm chấn của bể chứa chất lỏng được 
đánh giá qua độ cứng của gối liên kết được tạo ra 
sao cho sự triết giảm giá trị chuyển vị tại đỉnh kết cấu 
toà nhà và triết giảm lực cắt tại chân của kết cấu tòa 
nhà là lớn nhất. 

TỪ KHÓA: Hệ giảm chấn chất lỏng, động lực học kết 
cấu, động đất, độ cứng, gối liên kết.

ABSTRACT: Currently, there are many seismic 
design solutions for high-rise buildings, in which 
Tuned Liquid Damper (TLD) is one of the most used 
solutions thanks to its high efficiency and reasonable 
cost. However, the complexity in optimizing design 
parameters related to the fluid damping system 
such as optimizing geometric dimensions, water 
level height, connection bearing stiffness between 
liquid storage tanks and high-rise structures makes 
it difficult to standardize the design rules of TLD fluid 
damping systems. This paper presents the results of 
research on the influence of the connection bearing 
stiffness between liquid storage tanks and high-rise 
structures under the effect of earthquake loads. The 
earthquake load used in this research was recorded in 
the El Centro earthquake 1940 in California, USA. The 
damping effect of the liquid storage tank is evaluated 
by the stiffness of the connection bearing which is 

made so that the reduction of displacement value at 
the top of the building structure and the reduction of 
the shear force at the base of the building structure 
is biggest.

KEYWORDS: Tuned liquid damper, structural 
dynamics, earthquake, stiffness, bonded pillow.

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng gối 
liên kết giữa bể chứa chất lỏng với kết cấu nhà cao tầng 
khi chịu động đất
n ThS. NCS. TRỊNH THỊ HOA
     Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
n PGS. TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH
     Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thiết kế nhà cao tầng, tải trọng động đất là một 

vấn đề quan trọng do những thiệt hại mà nó gây ra cho 
kết cấu tòa nhà. Trong trường hợp động đất mạnh, nhà 
cao tầng có thể có các hiện tượng chuyển vị như chuyển 
vị tương đối của kết cấu tòa nhà so với nền móng hoặc 
chuyển vị lệch giữa các tầng. Trên thực tế, tần số dao động 
riêng đầu tiên của kết cấu tòa nhà thường nhỏ (khoảng 0,1 
- 0,3 Hz được BR Ellis, 1980 [1] thống kê trên 163 tòa nhà 
cao tầng) và gần với tần số dao động của các trận động 
đất có cường độ lớn. Do đó, phản ứng của nó thường rất 
quan trọng vì sự cộng hưởng có thể xảy ra. Để thỏa mãn 
cả trạng thái giới hạn về cường độ (ULS) và trạng thái giới 
hạn về biến dạng (SLS) là một thách thức đối với các kỹ sư 
thiết kế kết cấu tòa nhà chống động đất. Thứ nhất, nhà cao 
tầng có thể cao tới cả nghìn mét (như Tòa tháp Jeddah ở Ả 
Rập Xê Út cao 1.008 m), do đó, ngay cả khi kết cấu có biến 
dạng nhỏ thì chuyển vị tương đối so với tầng hầm có thể 
rất lớn. Thứ hai, nhà cao tầng thường có công năng làm văn 
phòng nên không hoàn toàn sử dụng tường chịu lực, khi 
đó không thể áp dụng nguyên tắc sử dụng tường chống tải 
trọng ngang được. 

Hệ giảm chấn chất lỏng được coi là một giải pháp hữu 
hiệu để giảm chấn cho kết cấu nhà cao tầng khi chịu động 
đất. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của bể chứa chất lỏng đến 
kết cấu nhà cao tầng chịu tác động của tải trọng động đất, 
ngoài, các tham số được quan tâm như thông số kích thước 
bể chứa, chiều cao mực nước trong bể, vị trí đặt bể..., thì 
ảnh hưởng của độ cứng gối liên kết giữa bể chứa và kết 
cấu toà nhà cũng là vấn đề cần được quan tâm đến [2]. Gối 
liên kết có thể được cấu tạo là gối sắt, gối cao su hay gối bê 
tông... Ứng với mỗi loại, gối được chế tạo với một thông số 
độ cứng và độ cản nhất định. Vấn đề được quan tâm ở đây 
là ảnh hưởng của độ cứng gối liên kết đến hiệu quả giảm 
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chấn của bể chứa cho kết cấu dưới tác dụng của tải trọng 
động đất. 

Bài báo nghiên cứu hiệu quả giảm chấn qua việc thay 
đổi độ cứng gối liên kết giữa bể chứa chất lỏng và kết cấu 
tòa nhà. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn trên phần 
mềm ANSYS, phân tích hiệu quả triết giảm chuyển vị đỉnh 
lớn nhất và hiệu quả triết giảm lực cắt đáy lớn nhất của kết 
cấu toà nhà tại các trường hợp gối liên kết có độ cứng khác 
nhau. Căn cứ vào kết quả phân tích, đề xuất độ cứng gối 
liên kết tối ưu. Trong mô phỏng số, gối liên kết giữa bể chứa 
và kết cấu được mô phỏng thông qua tham số độ cứng Kb 
và độ cản C b như trên Hình 1.1. 

nÒn
®éng ®Êt

KÕT CÊU NHµ CAO TÇNG

BÓ CHøA CHÊT LáNG

BÓ chøa chÊt láng

gèi liªn kÕt

kÕt cÊu NHµ CAO TÇNG

®éng ®Êt

nÒn

Hình 1.1: Mô phỏng gối liên kết giữa bể chứa chất lỏng 
và kết cấu toà nhà

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
2.1. Đặc trưng dao động riêng của bể chứa chất lỏng
Năm 1966, nhà nghiên cứu của NASA, H. Norman 

Abramson [3] đã công bố công thức xác định tần số dao 
động của sóng chất lỏng, hình dạng đặc trưng của nước 
mặt tự do trong bể cũng như chuyển vị trong trường hợp 
nước mặt tự do trong bể chuyển động. Trong phạm vị 
nghiên cứu của bài báo, tác giả giới thiệu cơ sở lý thuyết 
cho bể chứa chất lỏng dạng chữ nhật có kích thước hai 
cạnh bể (axb)m, chiều cao mực nươc trong bể (h)m như 
được mô tả trên Hình 2.1.

Hình 2.1: Hệ trục tọa độ 0xyz và kích thước hình học 
của bể chứa chất lỏng dạng chữ nhật [3]

Tần số dao động của sóng nước trong bể hình chữ 
nhật [3]:

2 2 2 2

, 2 2 2 2

1
tanh

2
m n

m n m nf g h
a b a b

� �
�

� �� � � �
� �� � �� � � �� �� � � �� �

 (1)

Trong đó:  
fm,n - Tần số dao động của sóng nước trong bể chứa (Hz);
a, b - Kích thước bể chứa (m);
h - Chiều cao mực nước trong bể (m);
m, n - Thứ tự dạng dao động của sóng chất lỏng theo 

phương x,y (m,n = 0,1,2,3...).
Theo cơ sở lý thiết tính toán của bể chứa chất lỏng thì 

từ các thông số kích thước và chiều cao mực nước trong bể, 
áp dụng công thức (1) sẽ xác định được các giá trị tần số 
dao động của sóng chất lỏng trong bể và ngược lại.

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu việc ảnh hưởng của 
độ cứng của gối liên kết đến hiệu quả giảm chấn của bể đến 
kết cấu tòa nhà khi chịu tải trọng động đất, tác giả đề xuất 
xác định giá trị độ cứng của gối liên kết thông qua tần số dao 
động của bể chứa (ứng với khi coi bể chứa như một khối lượng 
tĩnh). Công thức xác định độ cứng của gối liên kết thông qua 
giá trị tần số dao động của sóng nước trong bể chứa:

� � � �21
2b b n sloshK M M f� �� � �  (2)

2.2. Gối liên kết giữa bể chứa chất lỏng với kết cấu 
toà nhà

Giả định kết cấu tòa nhà và bể chứa chất lỏng là hai hệ 
thống tách rời như hệ thống thứ cấp (hay hệ thống chính 
- primary system) và hệ thống sơ cấp (secondary system), 
liên kết với nhau thông qua gối đỡ. Nếu tần số của hệ thứ 
cấp bằng tần số của hệ sơ cấp thì hệ thứ cấp sẽ hoạt động 
giống như một van điều tiết động. Tuy nhiên, tổng năng 
lượng dao động không từ riêng của bản thân hệ thứ cấp 
mà nó bị ảnh hưởng cộng hưởng rất nhiều từ hệ sơ cấp 
(kết cấu tòa nhà). Các tiêu chuẩn thiết kế chống động đất 
cho công trình dân dụng của Ủy ban Năng lượng nguyên 
tử (ASN 2006; CEA 2008 hoặc ETC - C2012) [4,5] đã đưa ra 
một số quy tắc về tỷ lệ khối lượng, tỷ lệ tần số dao động cơ 
bản giữa hệ thống thứ cấp và sơ cấp, trong đó nêu rõ các 
trường hợp liên kết giữa hai hệ thống thứ cấp và sơ cấp cần 
được tính đến. Quy tắc được minh họa như trên Hình 2.2 [2].

Hình 2.2: Quy tắc chung phân tích giữa hệ thống thứ cấp 
và sơ cấp [2]

2.2.1. Một số giả thiết cho quy tắc [2]
- Khi tỷ lệ khối lượng giữa hệ thứ cấp và hệ sơ cấp nhỏ 

hơn 1%, có thể bỏ qua liên kết giữa hệ sơ cấp và hệ thứ cấp;
- Khi tỷ lệ khối lượng giữa hệ thứ cấp và hệ sơ cấp thuộc 
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khoảng từ 1% đến 10% và tỷ lệ tần số của dạng dao động 
đầu tiên giữa hệ thứ cấp và hệ sơ cấp từ 0,8 đến 1,25, nên 
xét đến liên kết giữa hệ sơ cấp và hệ thứ cấp;

- Khi tỷ lệ khối lượng giữa hệ thứ cấp và hệ sơ cấp lớn 
hơn 10%, bắt buộc phải xét đến liên kết giữa hệ sơ cấp và 
hệ thứ cấp;

2.2.2. Các dạng tương tác và mô hình phân tích tương tác 
giữa bể chứa chất lỏng và kết cấu tòa nhà

* Các dạng tương tác giữa bể chứa và kết cấu tòa nhà [2]:
- Tương tác động học: Tương ứng với sự thay đổi động 

học của hệ sơ cấp do sự có mặt của hệ thứ cấp, có tính đến 
độ cứng của hệ thứ cấp nhưng coi khối lượng của nó bằng 0.

- Tương tác quán tính: Tương ứng với tác dụng của lực 
quán tính lên hệ sơ cấp, gắn với chuyển động có tính đến 
khối lượng của hệ thứ cấp.

* Các mô hình phân tích tương tác giữa hệ sơ cấp và 
thứ cấp [2] (Hình 2.3). 

- Mô hình A: Hệ lò xo 1 bậc tự do (1 DOF - Degrees of 
Freedom) cho trường hợp bỏ qua tương tác quán tính và 
động học.

- Mô hình B: Hệ lò xo 1 bậc tự do (1 DOF) cho trường 
hợp chỉ xét đến tương tác quán tính.

- Mô hình C: Hệ lò xo 2 bậc tự do (2 DOF) cho trường 
hợp xét cả tương tác quán tính và động học.

mp - Khối lượng hệ sơ cấp; ms - Khối lượng hệ thứ cấp; 
kP - Độ cứng lò xo liên kết giữa hệ sơ cấp với nền; 

ks - Độ cứng lò xo liên kết giữa hệ sơ cấp và thứ cấp
Hình 2.3: Các mô hình phân tích tương tác giữa hệ sơ cấp 

và thứ cấp [2]
2.2.3. Tiêu chí phân tích hệ thống ghép sơ cấp và thứ cấp 

(coupled system) [2]
Tiêu chí phân tích hệ thống ghép được minh họa trên 

Hình 2.4.

Hình 2.4: Tiêu chí phân tích tương tác giữa hệ thống ghép sơ cấp 
và thứ cấp [2]

3. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CỨNG GỐI 
LIÊN KẾT GIỮA BỂ CHỨA CHẤT LỎNG VÀ KẾT CẤU NHÀ 
CAO TẦNG KHI CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT

3.1. Tải trọng động đất
Sử dụng gia tốc nền ghi được từ trận động đất El Centro 

(Mỹ) năm 1940 [6] (Hình 3.1). Giá trị lớn nhất của gia tốc 
nền khoảng 0,3 g (với g = 9,81 m/s2). Tín hiệu này đại diện 
cho sự tương tác giữa đất nền và kết cấu. Sử dụng phân 
tích Fourier và các kỹ thuật lọc tần số của sóng dao động, 
các nhà khoa học đã đưa ra nhận định là dải tần số chính 
của sóng động đất El Centro nằm ở khoảng 0,1 - 0,3 (Hz), 
khoảng giá trị này gần với dải tần số của các tòa nhà cao 
tầng. Tín hiệu kéo dài 30 giây, giá trị cường độ mạnh nhất 
xảy ra sau khoảng 3 giây. 

Hình 3.1: Đồ thị gia tốc nền ghi được 
từ trận động đất El Centro (Mỹ) năm 1940 [6]

3.2. Mô hình hóa kết cấu
Mô hình đơn giản hóa được trình bày như Hình 3.2, là 

hệ 2 bậc tự do (2DOF) bao gồm:
- Kết cấu tòa nhà được mô hình hóa dưới dạng khối 

lượng (M), liên kết với nền đất bằng một lò xo có độ cứng 
(K) và cản nhớt (C);

- Bể chứa chất lỏng được mô hình thực bởi các phần 
tử tấm vỏ (SHELL181) và các phần tử chất lỏng (FLUID30) 
trong phần mềm ANSYS. Bể chứa chất lỏng được liên kết 
với kết cấu tòa nhà bằng một lò xo có độ cứng (Kb) và cản 
nhớt (Cb).

Hình 3.2: Mô hình đơn giản hóa mô phỏng trong phần mền ANSYS

3.3. Phân tích theo lịch sử thời gian
Phân tích ảnh hưởng của độ cứng gối liên kết giữa bể 

chứa chất lỏng và kết cấu khi chịu tải trọng động đất theo 
lịch sử thời gian được thực hiện trong ANSYS, kết hợp cùng 
với họ Phương pháp Tích hợp thời gian Newmark là theo 
phương pháp AAM (Average Acceleration Method - Phương 
pháp gia tốc trung bình) ứng với các hệ số  1 1

;
2 4

� �� � . 
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3.3.1. Tham số phân tích
Bảng 3.1. Các tham số để phân tích gối liên kết giữa bể chứa và kết cấu

Tham số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 
Chiều rộng bể chứa b m 15
Chiều cao mực nước trong bể h m 1,5
Chiều cao bể hb m 3,0
Chiều dày bê tông thành bể δthanh m 0,5
Chiều dày bê tông đáy bể δday m 1,0
Cản nhớt của gối liên kết giữa bể và kết cấu Cb %
Cản nhớt giữa của gối liên kết giữa kết cấu và nền C %
Tỷ lệ khối lượng Mb+Mn/Mctr % 10
Độ cứng lò xo gối liên kết giữa kết cấu với nền Kctr N/m 7,03E+06
Tần số quy chuẩn [] 1
Độ cứng gối liên kết lò xo giữa bể chứa và kết cấu Kb N/m 7,03E+05

3.3.2. Giá trị độ cứng của gối liên kết
Coi các đặc trưng hình học và cơ học của kết cấu và bể chứa chất lỏng có giá trị không đổi, thay đổi độ cứng của gối liên 

kết. Với mỗi giá trị độ cứng liên kết, tính tần số bể chứa chất lỏng. Kết quả ứng với 7 giá trị độ cứng liên kết được trình bày 
trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Giá trị tham số độ cứng Kb ứng với các trường hợp nghiên cứu

Trường hợp
 nghiên cứu 

Độ cứng của liên kết lò xo giữa 
bể và kết cấu - Kbi (N/m) 

Tỷ lệ độ cứng các 
trường hợp Kbi / Kb3

Tần số bể chứa 
       chất lỏng (Hz)

TH 1 1,76E+05 0,25 0,063
TH 2 3,52E+05 0,5 0,089
TH 3 7,03E+05 1 0,126
TH 4 1,41E+06 2 0,178
TH 5 7,03E+06 10 0,398
TH 6 7,03E+07 100 1,260
TH 7 7,03E+08 1000 3,984

Trong đó: 
Kbi - Độ cứng gối liên kết lò xo giữa bể chứa và kết cấu ứng với trường hợp khảo sát thứ i (i = 1,2,3,4,5,6);
Đối với mỗi trường hợp, chuyển vị và nội lực theo lịch sử thời gian D j(t) và Fj(t) tại khối lượng M được lưu lại. Giá trị lớn 

nhất nhận được DTLDj = max │Dj(t)│, FTLDj = max │Fj(t)│, đại diện cho phản ứng của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng 
động đất.

3.4. Nhận xét kết quả phân tích
3.4.1. Chuyển vị của kết cấu tòa nhà khi không đặt bể chứa chất lỏng
Phản ứng của kết cấu khi không đặt bể chứa có thể dễ dàng thu được bằng cách sử dụng phổ phản ứng sàn của chuyển 

động đầu vào địa chấn (Hình 3.3). Chuyển vị lớn nhất của kết cấu tòa nhà không đặt bể chứa chất lỏng (DN0) thu được là 0,378 
m. Kết quả này sẽ được sử dụng để so sánh và đánh giá hiệu quả giảm chấn của bể nước trong phần tiếp theo.

Hình 3.3: Chuyển vị lớn nhất của kết cấu khi không đặt bể chứa chất lỏng

f%

2 2 5%i benuoc bem m�� �� �

2 2 5%i ctr ctrm m�� �� �



62

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 1+2/2022

3.4.2. Phân tích ảnh hưởng của độ cứng gối liên kết giữa kết cấu tòa nhà và bể chứa
3.4.2.1. Đối với chuyển vị
Chuyển vị tương đối của kết cấu tòa nhà khi đặt bể chứa chất lỏng theo độ cứng của gối liên kết thu được ở Hình 3.4.

Hình 3.4: Chuyển vị tương đối của kết cấu tòa nhà theo độ cứng Kb

Phân tích hiệu quả của bể chứa chất lỏng theo chuyển vị khi đặt bể DTLD so với khi không đặt bể DNO (DTLD/DNO (%)) thông 
qua tần số quy chuẩn như trên Hình 3.5.

Hình 3.5: Tỷ lệ chuyển vị tương đối của kết cấu theo tần số quy chuẩn

Dựa trên biểu đồ ở Hình 3.4 và Hình 3.5, đưa ra một số nhận xét sau: 
- Hiệu quả của chuyển vị phụ thuộc vào gối liên kết giữa bể chứa và kết cấu tòa nhà. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này không 

tuyến tính;
- Hiệu quả giảm chấn của bể chứa chất lỏng đạt được cao nhất khi độ cứng của gối liên kết bằng 7,03E+05, ứng với trường 

hợp TH3, giá trị chuyển vị lớn nhất của kết cấu tòa nhà khi đặt bể giảm còn 78% so với chuyển vị khi không đặt bể. 
3.4.2.2. Đối với lực cắt tại chân kết cấu tòa nhà
Lực cắt lớn nhất truyền từ kết cấu xuống móng phụ thuộc vào độ cứng của gối liên kết như trên Hình 3.6.

Hình 3.6: Lực cắt lớn nhất tại chân kết cấu tòa nhà
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Phân tích hiệu quả giảm chấn của bể chứa chất lỏng 
đối với kết cấu khi xét theo tỷ lệ lực lớn nhất tại chân kết cấu 
khi có bể và khi không có bể FTLD/FNO (%), biểu thị thông qua 
tần số quy chuẩn trình bày như trên Hình 3.7.

Hình 3.7: Tỷ lệ lực lớn nhất tại chân kết cấu tòa nhà 
theo tỷ lệ của tần số

Dựa trên biểu đồ Hình 3.6 và Hình 3.7, có một số nhận 
xét sau: 

- Hiệu quả của lực phụ thuộc vào gối liên kết giữa 
bể với kết cấu. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này cũng không 
tuyến tính;

- Hiệu quả giảm chấn của bể chứa chất lỏng đạt được 
cao nhất khi độ cứng của gối liên kết bằng 7,03E+05, ứng 
với trường hợp TH3, giá trị lực lớn nhất của kết cấu tòa nhà 
khi đặt bể giảm còn 80% so với chuyển vị khi không đặt bể.

4. KẾT LUẬN
Bài báo đã trình bày các kết quả nghiên cứu ảnh 

hưởng của độ cứng gối liên kết giữa bể chứa chất lỏng và 
kết cấu toà nhà khi chịu tải trọng động đất. Dựa trên mô 
hình phân tích đề xuất, kết hợp sử dụng phần mềm ANSYS 
với phương pháp phân tích theo lịch sử thời gian dưới 
tải trọng động đất El Centro, thực hiện các trường hợp 
nghiên cứu với các giá trị cứng của gối liên kết khác nhau. 
Nghiên cứu cho thấy, hiệu quả giảm chấn của bể chứa chất 
lỏng đạt được cao nhất khi độ cứng của gối liên kết bằng 
7,03E+05, giá trị chuyển vị lớn nhất của kết cấu tòa nhà khi 
đặt bể giảm còn 78% so với chuyển vị khi không đặt bể 
và giá trị lực lớn nhất của kết cấu tòa nhà khi đặt bể giảm 
còn 80% so với chuyển vị khi không đặt bể. Kết quả phân 
tích ban đầu cho thấy, khi độ cứng của gối liên kết (Kb) ứng 
với trường hợp tần số của bể chứa chất lỏng bằng với tần 
số của kết cấu tòa nhà ở dạng dao động đầu tiên, thì tác 
dụng giảm chấn của bể chứa chất lỏng cho kết cấu tòa nhà 
sẽ đạt hiệu quả nhất. Kết quả nghiên cứu này có thể cho 
phép các kỹ sư có thêm lựa chọn phương án thiết kế nhằm 
tối ưu hóa hiệu quả của phương pháp giảm chấn bằng bể 
chứa chất lỏng.
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TÓM TẮT: Lĩnh vực xây dựng công trình giao thông 
luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đất 
nước. Việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành này 
luôn là yêu cầu quan trọng và cần thiết. Bài báo trình 
bày một số kết quả khảo sát và phân tích về chương 
trình đào tạo (CTĐT) ngành kĩ thuật xây dựng công 
trình giao thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 
sinh viên tại Trường Đại học GTVT. Việc thu thập dữ 
liệu và khảo sát được tiến hành ở nhiều mảng khác 
nhau: CTĐT ngành kĩ thuật xây dựng tại các trường 
đại học tiên tiến, khảo sát cựu sinh viên, sinh viên hiện 
tại, sinh viên vừa vào trường, khảo sát doanh nghiệp, 
nhà tuyển dụng… Việc phân tích các số liệu khảo sát 
và thu thập cho thấy có sự tương đồng về quan điểm 
cho các đối tượng khảo sát khác nhau. Kết quả phân 
tích và khảo sát cũng góp phần vào các quyết định 
thay đổi và phát triển CTĐT theo hướng tích cực và 
nâng cao chất lượng đào tạo người học.

TỪ KHÓA: Ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình 
giao thông, chương trình đào tạo, khảo sát, nâng 
cao chất lượng.

ABSTRACT: Transport construction engineering 
plays an important role in the development of 
every country. The training of human resources for 
this industry is always an important and necessary 
requirement. This article presents some survey results 
and analysis on the training program in Transport 
construction engineering in order to improve the 
training quality at the University of Transport and 
Communications. Data collection and surveys were 
conducted in different areas: civil engineering training 
programs at advanced universities, alumni, current 
students, freshmen students, companies, employers 
surveys... The analysis of surveyed and collected 
data shows that there are similarities in opinion for 
different survey subjects. The results of the analysis 
and survey also contribute to the decision to change 
and develop the training program in a positive 
direction and improve the training quality.

KEYWORDS: Transport construction engineering, 
training program, survey, improve the training quality.

Đánh giá chương trình đào tạo 
ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông 
dựa trên khảo sát và phân tích
n PGS. TS. NGUYỄN VIẾT THANH; TS. NGUYỄN QUANG TUẤN 
     PGS. TS. BÙI TIẾN THÀNH; TS. NGUYỄN XUÂN TÙNG
     Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Để xây dựng CTĐT một cách hợp lý và đúng đắn thì 

việc xây dựng CĐR một cách bài bản là rất cần thiết. Chuẩn 
đầu ra (CĐR) thể hiện mục tiêu đào tạo trong đó bao gồm 
các nội dung và mức độ về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất 
đạo đức; công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi 
tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng chương 
trình và ngành đào tạo. CĐR được rà soát, điều chỉnh và bổ 
sung và hoàn thiện hàng năm đảm bảo cam kết của đơn vị 
đào tạo với yêu cầu của xã hội, của đơn vị sử dụng sinh viên 
tốt nghiệp. Các nội dung của CĐR về kiến thức, kỹ năng 
được xác định theo các khối kiến thức mô tả trong quy chế 
đào tạo. Việc xây dựng CĐR được giao cho đơn vị đào tạo 
chủ trì, khoa (thuộc trường đại học) hoặc bộ môn (trong 
khoa trực thuộc) thực hiện. CĐR được sử dụng làm cơ sở để 
thiết kế (hoặc điều chỉnh) CTĐT, tổ chức thực thi CTĐT và 
đánh giá kết quả đào tạo [1-4]. CĐR của CTĐT, bồi dưỡng 
hay bậc học là những yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, 
thái độ mà người học cần đạt được sau khóa học. Nói cách 
khác, đây là việc cụ thể hóa mục tiêu giáo dục - đào tạo. Vì 
vậy, CĐR nếu không xác định rõ ràng, chính xác sẽ làm cho 
quá trình đào tạo, bồi dưỡng lệch hướng, mất cân đối và 
xa rời mục tiêu chương trình. Tập hợp các môn học (theo 
nghĩa hẹp là CTĐT) được lựa chọn, phương thức thi, kiểm 
tra, đánh giá sẽ thể hiện CĐR. Chỉ nên xây dựng CTĐT khi 
đã có CĐR. 

Từ việc xác định, xây dựng CĐR dựa trên nhu cầu của 
xã hội, cơ sở đào tạo phải xem xét đến các yếu tố về nguồn 
nhân lực (đội ngũ giảng viên, nhân viên hỗ trợ đào tạo, nhân 
viên kỹ thuật...), tài lực, vật lực (nguồn tài chính, cơ sở vật 
chất phục vụ giảng dạy) nhằm đạt được CĐR như dự kiến. 
CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive - Design - 
Implement - Operate, nghĩa là: Hình thành ý tưởng, thiết kế 
ý tưởng, thực hiện và vận hành. Đây là một giải pháp nâng 
cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở 
xác định CĐR (learning outcomes) để thiết kế chương trình 
và phương pháp đào tạo theo một quy trình khoa học [5]. 
Sau khi hình thành vào những năm 2000, CDIO trở thành 
một tiêu chuẩn được nhiều trường đại học trên thế giới 
áp dụng. Hiện tại, đã có 140 trường đại học trên thế giới là 
thành viên của tổ chức này, trong đó Việt Nam hiện có một 
số trường đã chính thức triển khai CDIO [6].

Công tác khảo sát, điều tra thu thập dữ liệu là công việc 
bắt buộc trong công tác xây dựng và đánh giá CTĐT. Ở Việt 
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Nam, rất nhiều các trường đại học đã tiến hành các công tác 
khảo sát và điều tra để hoàn thiện CTĐT của mình. Mục đích 
của việc khảo sát có thể bao gồm: thu thập ý kiến nhận xét 
và đánh giá của các bên liên quan về nội dung CTĐT (CTĐT) 
của ngành đào tạo; căn cứ để các khoa/bộ môn có những 
điều chỉnh và cập nhật về nội dung CTĐT nhằm đáp ứng yêu 
cầu của nhà tuyển dụng và nhu cầu của xã hội; góp phần 
triển khai công tác tự đánh giá - kiểm định chất lượng. Khảo 
sát nhằm tìm hiểu các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư 
nhân đang có xu hướng như thế nào? Nhu cầu tuyển dụng 
của họ là gì? Yêu cầu ứng viên tuyển dụng có kỹ năng nào, 
kiến thức gì, thái độ ra sao?... Cuộc khảo sát ý kiến phải đảm 
bảo tính khách quan, số lượng tham gia đủ lớn.

Chương trình đạo tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng công 
trình giao thông (KTXDCTGT) đã được xây dựng và có 
truyền thống phát triển từ rất lâu. Hiện nay, việc chuyển đổi 
phù hợp với việc ban hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi 
2018 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP [7], nhóm 7 trường đại 
học kỹ thuật Việt Nam, trong đó có Trường Đại học GTVT 
đã kí kết thỏa thuận chung về phát triển các CTĐT kĩ sư. 
Ngoài ra, Trường Đại học GTVT cũng đã khẳng định quyết 
tâm xây dựng CTĐT tiếp cận theo phương pháp CDIO. Để 
xây dựng mới CTĐT, cần có những thay đổi căn bản trong 
việc xác định các CĐR của chương trình. Chính vì vậy, việc 
khảo sát, đánh giá nhu cầu xã hội và xu thế phát triển phục 
vụ công tác xây dựng lại CTĐT ngành KTXDCTGT là yêu cầu 
bắt buộc.

2. CÁC KHẢO SÁT VÀ DỮ LIỆU THU THẬP
* Trong nghiên cứu các khảo sát đã tiến hành bao gồm:
- Khảo sát CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng tại các nước 

phát triển. Trong nghiên cứu thống kê CTĐT của 22 trường 
đại học uy tín của các nước trong khu vực và trên thế giới. 
Các khảo sát và thống kê hướng đến bằng cấp đào tạo, thời 
gian đào tạo, số lượng tín chỉ, tỉ lệ và kết cấu các nhóm kiến 
thức trong CTĐT, các hướng đào tạo kĩ năng, các xu hướng 
đào tạo mới theo cuộc cách mạng công nghệ 4.0...

- Khảo sát sinh viên đang học ngành KTXDCTGT thu thập 
được 1.165 lượt khảo sát. Nội dung khảo sát tập trung vào 
mục tiêu và nguyện vọng khi theo học ngành KTXDCTGT, 
thời gian và hình thức học mong muốn, các khối kiến thức 
quan tâm và muốn trau dồi, các nguyện vọng được học 
vượt, học song bằng, các ý kiến đóng góp cho CTĐT, đánh 
giá chung về CTĐT đang học...

- Khảo sát sinh viên vừa được tuyển sinh năm 2021 - 
2022 thu thập được 229 lượt khảo sát. Ngoài các nội dung 
khảo sát như với sinh viên đang học, sinh viên khóa mới 
được hỏi về mức tăng học phí phù hợp, các môn học mới 
đưa vào chương trình học, thái độ với việc học online...

- Khảo sát cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng về 
chương trình đạo tạo và CĐR của chương trình. Khảo sát 
thu được 537 ý kiến. Khảo sát tập trung vào hình thức đào 
tạo phù hợp, chất lượng sinh viên yêu cầu, đánh giá chương 
trình và chất lượng đào tạo, nhu cầu tuyển dụng...

Ngoài ra, nghiên cứu tiến hành các khảo sát nhỏ trong 
nội bộ giảng viện của khoa. Bài báo sẽ phân tích các kết quả 
chính đạt được từ số liệu khảo sát.

3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH
3.1. Thời gian và hình thức đào tạo
Hiện nay, trên thế giới, thời gian đào tạo bằng đại học 

cho ngành Kỹ thuật xây dựng (BEng in Civil Engineering hay 
BE) đều là 4 năm hoặc nhỏ hơn (trừ các trường lớn (grande 
ecole) của Pháp theo hình thức 2 + 3 năm). Trong Nghị định 
số 99/2019/NĐ-CP cũng đã chỉ rõ số lượng tín chỉ cho hình 
thức đào tạo cử nhân đại học và kỹ sư (chuyên sâu đặc thù). 
Trong khung CTĐT ngành Kỹ thuật XDCTGT mới, thời gian 
đào tạo cho bậc cử nhân đại học là 4 năm và 5 năm cho bậc 
kỹ sư. Giữa các bậc đào tạo cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ 
có sự liên thông và chuyển đổi. Kết quả khảo sát sinh viên về 
thời gian và hình thức đào tạo được thể hiện trên Hình 3.1.

a)
 

b)
Hình 3.1: Kết quả khảo sát sinh viên về lựa chọn hình thức đào tạo: 

a) sinh viên đang học, b) sinh viên vừa tuyển sinh vào trường

Kết quả trên Hình 3.1 cho thấy hơn 50% sinh viên lựa 
chọn học thẳng lên Kỹ sư. Số lượng chỉ học cử nhân chiếm 
khoảng 16 - 21%. Tỉ lệ sẽ học lên cao hơn (kỹ sư và thạc sĩ) 
chiếm 79 - 84%. Kết quả khảo sát ở các lựa chọn cũng cho 
thấy sự tương đồng giữa sinh viên đang học và sinh viên 
mới tuyển vào trường. Kết quả khảo sát cựu sinh viên và 
nhà tuyển dụng cũng cho thấy 86,4% có xu hướng lựa chọn 
sinh viên có trình độ kỹ sư so với 13,6% là lựa chọn trình 
độ cử nhân. Trái ngược với những xu hướng này, khảo sát 
nhanh ý kiến giảng viên trong khoa cho thấy có đến đến 
79% giảng viên cho rằng sinh viên chỉ học đến cử nhân. 
Ngoài những yếu tố khách quan có thể tác động đến kết 
quả khảo sát, có thể nhận thấy quan điểm của người dạy và 
người học đang đặt ở những chiều hướng khác nhau.

3.2. Tỉ lệ các khối kiến thức trong CTĐT
Tỉ lệ các khối kiến thức trong CTĐT thể hiện định hướng 

đào tạo của CTĐT. Các khối kiến thức lớn bao trùm có thể 
chia thành: cơ bản (Toán, Lý, Hóa, Tin học...), cơ sở ngành 
(cơ học, kết cấu, địa kỹ thuật, thủy lực, vật liệu...) và chuyên 
ngành (xây dựng, thiết kế công trình cầu đường…). Các 
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khối cơ bản và cơ sở ngành càng chiếm tỉ trọng lớn nghĩa 
là CTĐT hướng vào đào tạo kiến thức cốt lõi cơ bản, việc 
ứng dụng và phát triển kiến thức này vào công trình sẽ 
được sinh viên học nhiều hơn trong công việc và thực tế. 
Ngược lại, tỉ lệ các khối chuyên ngành cao nghĩa là đang 
hướng sinh viên đến đào tạo làm được công việc cụ thể 
ngay trên ghế nhà trường.
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Hình 3.2: Thống kê tỉ lệ khối môn cơ bản và cơ sở ngành 
trong khung CTĐT

Hình 3.2 thể hiện tỉ lệ một số khối kiến thức trong CTĐT 
và so sánh với các nước trên thế giới. Có thể nhận thấy, CTĐT 
trên thế giới tập trung vào đào tạo cơ bản cốt lõi. Các khối 
kiến thức bên dưới (cơ bản và cơ sở) được chú trọng (đào 
tạo theo hình chóp) trong khi ở Việt Nam, CTĐT chú trọng 
tới chuyên sâu làm việc cụ thể (đào tạo sâu chuyên ngành). 
Các khối kiến thức trong CTĐT ở Việt Nam có tỉ lệ tương 
đương nhau (đào tạo theo hình thang hoặc hình chữ nhật). 
Tuy vậy, tỉ lệ các khối kiến thức (về cơ, địa kĩ thuật, vật liệu...) 
khá tương tự như các chương trình tại các nước phát triển. 

Hình 3.3: Đánh giá của sinh viên về kiến thức thực hành, 
thực tế và kĩ năng mềm trong CTĐT

Hình 3.3 thể hiện các yếu tố được sinh viên đánh giá là 
còn thiếu trong CTĐT. Có thể nhận thấy, phần lớn sinh viên 
đều cho rằng CTĐT đang thừa nhiều lý thuyết, thiếu các nội 
dung thực hành, thực tế và kỹ năng mềm. CTĐT cần hướng 
tới điều này trong việc cải tiến hoặc xây mới.

3.3. Xu hướng và nguyện vọng học tập của người học

Hình 3.4: Lý do lựa chọn ngành KTXDCTGT (khóa mới vào trường)

Học sinh hiện nay lựa chọn học ngành kĩ thuật XDCTGT 
bởi 3 yếu tố chính: i) sự giới thiệu và tư vấn của gia đình, 
người thân, bạn bè, ii) do bản thân hứng thú với ngành 
nghề và iii) điểm tuyển sinh phù hợp với điểm thi hoặc 
điểm học bạ (Hình 3.4). Điều đó cho thấy sự định hướng 
của gia đình và bản thân sinh viên vẫn là yếu tố then chốt 
trong tuyển sinh của ngành. Có thể nhận thấy truyền thông 
và quảng cáo chiếm tỉ trọng không quá lớn trong việc lựa 
chọn ngành nghề của học sinh. Tuy vậy, không thể phủ 
nhận sức mạnh của việc truyền thông trong việc tạo ra 
nguồn thông tin phụ giúp các thí sinh có sự tin tưởng vào 
sự lựa chọn hướng đi của mình. Có khoảng 50% sinh viên 
vào học là nguyện vọng 1, còn lại là các nguyện vọng cao 
hơn. Tỉ lệ các em hài lòng với nguyện vọng của mình là 90% 
trong năm đầu tiên và giảm dần xuống 80% cho các năm 
tiếp theo.

Hình 3.5: Nguyện vọng học song bằng, học vượt
Rất nhiều các sinh viên có mong muốn được học song 

bằng và học vượt, chiếm tỉ lệ khoảng trên 70% ý kiến khảo 
sát (với sinh viên đang học, Hình 3.5) và khoảng 63% với 
sinh viên vừa vào trường. Ngoài ra, việc học online được 
triển khai hơn 1 năm gần đây do đại dịch bệnh Covid-19 
kéo dài. Có 64% sinh viên mới vào trường được khảo sát đã 
không còn hứng thú với việc học online.

Điểm đánh giá của sinh viên dành cho ngành KTXDCTGT 
được thể hiện trên Hình 3.6. Có thể nhận thấy, sinh viên 
đánh giá cao chất lượng đào tạo của ngành KTXDCTGT với 
phổ điểm trung bình quanh ngưỡng 8. Biểu đồ có dạng 
phân bố hình chuông giảm đều về 2 phía. Ngưỡng điểm tối 
đa 10 điểm cũng có đến 12,5% ý kiến lựa chọn.

Hình 3.6: Đánh giá bằng điểm của CTĐT ngành Kĩ thuật XDCTGT
3.4. Bài toán phát triển và tự chủ của trường đại học 

và ngành KTXDCTGT
Đứng trước vấn đề về nâng cao chất lượng đào tạo 

cộng với việc tự chủ của các trường đại học trong thời gian 
sắp tới, việc tăng mức học phí là điều được quan tâm. Kết 
quả khảo sát sinh viên vừa vào trường cho thấy có 27,5% số 
sinh viên đồng ý với mức tăng học phí 1 triệu đồng/tháng 
trở lên trong khi cũng có đến 18,3% số sinh viên đã đắn đo 
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Nhâm Dần

ngay khi mức học phí tăng từ 100 - 200 nghìn đồng/tháng 
(Hình 3.7). Việc khảo sát này cần được tiến hành thường 
xuyên cho các sinh viên nhập học để có cái nhìn tổng quát 
và mức đánh giá trong lộ trình tự chủ của trường đại học.

Hình 3.7: Tỉ lệ sinh viên theo từng mức chấp nhận tăng học phí

4. KẾT LUẬN
Trên cơ sở phân tích số liệu khảo sát và thu thập đưa ra 

một số kết luận như dưới đây.
- Việc chuyển đổi mô hình đào tạo phù hợp với Nghị 

định số số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian đào 
tạo phù hợp với xu thế trên thế giới. Sự lựa chọn ban đầu 
của người học cho thấy tỉ lệ lớn học cao hơn trong bậc đào 
tạo tuy rằng xu thế này ngược với dự đoán của người dạy.

- CTĐT trong nước hiện tại tập trung sâu vào chuyên 
ngành trong khi trên thế giới tập trung vào đào tạo cơ 
bản và cơ sở ngành hơn. CTĐT được đánh giá nặng tính lý 
thuyết thiếu sự thực hành, kiến thức thực tế ứng dụng và 
các kĩ năng.

- Chất lượng CTĐT hiện tại được đánh giá khá tốt tuy 
nhiên chưa thu hút được nhiều sinh viên quan tâm. Nguyện 
vọng đăng kí của sinh viên đến nhiều từ truyền thống gia 
đình hoặc người thân cũ trong ngành.

- Việc chuyển đổi phương thức và CTĐT để thu hút sinh 
viên là điều cần thiết, trong đó cần tính đến bài toán về tự 
chủ mà tự chủ về mặt tài chính đóng vai trò quan trọng và 
then chốt. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học GTVT trong Đề tài mã số T2021-CT-032. 
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TÓM TẮT: Bài báo giới thiệu các phương pháp sửa 
chữa các dầm bê tông cốt thép (BTCT) bị hư hỏng. 
Việc sửa chữa kết cấu ngày càng tăng lên cùng với sự 
gia tăng của tuổi của kết cấu bê tông. Trong một số 
trường hợp, có thể tiết kiệm hơn nếu chấp nhận phải 
bảo dưỡng hoặc sửa chữa trong khoảng thời gian thích 
hợp hơn là cố gắng xây dựng một kết cấu không cần 
bảo dưỡng khi công trình chịu điều kiện khắc nghiệt 
trong một thời gian dài. Trong thực tế đã có một số 
loại vật liệu và kỹ thuật sẵn có để phục vụ sửa chữa các 
dầm BTCT bị hư hỏng. Trong bài báo này, các nguyên 
nhân gây hư hỏng bê tông cũng như việc sửa chữa 
bằng cách sử dụng vữa xi măng, vữa, bê tông, bê tông 
phun, epoxy, sắt thép bằng vữa, polymer cốt sợi (FRP) 
được trình bày cụ thể.

TỪ KHÓA: Dầm bê tông cốt thép, hư hỏng, sửa chữa, 
vữa và bê tông, cốt sợi polyme.

ABSTRACT: This paper reviews works on repairing 
of deteriorated reinforced concrete beams. Recently 
repairing is gradually increasing with the increase 
of age of concrete structures. In some instances it 
may be more economical to accept the need for 
maintenance or repair at suitable intervals than to 
attempt to build a structure that will be maintenance-
free under severe conditions for a long period. Several 
types of materials and techniques are available for 
repairing of exiting deteriorated reinforced concrete 
beams. In this paper, causes of deterioration of 
concrete as well as repairing by using cement grout, 
mortar, concrete, sprayed concrete or shotcrete, 
epoxy, ferrocement with mortar, Fiber Reinforced 
Polymer (FRP) are introduced in detail.

KEYWORDS: Reinforced concrete beam, 
deterioration, repairing, mortar and concrete, fiber 
reinforced polymer.

Giới thiệu một số phương pháp gia cường 
dầm bê tông cốt thép

n ThS. NGUYỄN CHÍ CÔNG; ThS. NGUYỄN VĂN LONG
     Trường Đại học Giao thông vận tải

nguồn lực để xây dựng công trình mới, cũng cần nghiên 
cứu tăng cường cầu hiện tại để khai thác với tải trọng lớn 
hơn thiết kế ban đầu.

Với những ưu điểm nổi bật, công nghệ thi công cầu 
treo dây võng rất được lòng các chủ đầu tư, có thể kể đến 
trên thế giới đó là cầu Akashi Kaikyo ở Nhật Bản, hay cầu 
Thuận Phước của Đà Nẵng với dáng dấp hiện đại, mang 
đến hơi thở mới cho các thành phố này, đồng thời cũng là 
dấu mốc quan trọng trong sự phát triển công nghiệp xây 
dựng của thế giới cũng như Việt Nam. Vậy, công nghệ thi 
công cầu treo dây võng có điều gì đặc biệt mà được nhiều 
nước lựa chọn xây dựng đến thế?

- Lựa chọn cầu treo dây võng cho xây dựng: Thay vì cáp 
treo trực tiếp vào trụ cầu như cầu treo dây văng thì cầu treo 
dây võng có kết cấu cầu treo dạng cáp, treo trên cáp. Hệ 
cáp treo chính của cầu được móc chắc chắn vào đỉnh của 
trụ, nhưng do khoảng cách giữa các nhịp và tải trọng lớn 
nên dây cáp có dạng võng xuống ở giữa nhịp cầu. Hệ cáp 
treo chính này thường nằm hai bên thành cầu, hệ cáp treo 
thẳng đứng được treo rủ xuống song song đều nhau đỡ lấy 
từng đốt bản mặt cầu.

- Hệ thống kết cấu chính của một cầu treo dây võng 
gồm: Dầm cứng: có kết cấu dọc, để chịu và phân bố tải 
trọng, đảm bảo ổn định khí động học cho kết cấu.

- Cáp chính: Gồm các bó cáp song song, là bộ phận chịu 
lực chính của cầu, giúp nâng đỡ hệ mặt cầu và các dầm; 
thực hiện truyền tải trọng từ dầm lên cáp chính.

- Tháp kéo: Kết cấu trung gian thẳng đứng, chịu lực từ cáp 
chính truyền đến, sau đó truyền tải trọng xuống nền móng.

- Khối neo: Là khối bê tông nặng để giữ neo cáp chính, 
hoạt động như bộ phận chịu lực sau cùng của cầu.

* Ưu điểm và ứng dụng công nghệ thi công cầu treo dây võng:
- Ưu điểm:
+ Những hệ cáp này không phụ thuộc vào chiều cao cột 

trụ, góc neo cáp và khoảng cách điểm neo đốt cầu vào cáp 
treo tới trụ tháp nêm loại cầu này có khả năng vượt nhịp lớn.

+ Độ võng của dây cáp là điểm nhấn tạo nên vẻ đẹp 
thanh thoát rất phù hợp với công trình qua sông ở các 
khu đô thị.

+ Tại vị trí vượt sông mà có khẩu độ thuyền lớn thì lựa 
chọn cầu treo dây võng ít làm xáo trộn chế độ dòng chảy tự 
nhiên của sông suối, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh 
tế, kĩ thuật; kết cấu đơn giản, dễ thi công, thích hợp cho việc 
xây dựng cầu tại địa bàn vùng cao.

Công nghệ thi công cầu treo dây võng ngày nay đã làm 
vừa lòng khá nhiều các chủ đầu tư xây dựng, đặc biệt là 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cầu treo dây võng tải trọng nhỏ là một giải pháp 

tương đối hiệu quả do chi phí xây dựng thấp, phù hợp với 
điều kiện địa hình khó khăn ở các vùng trung du, miền núi. 
Hiện nay có nhiều cầu treo loại này đã đưa vào sử dụng 
và còn nhiều cầu đang triển khai xây dựng. Tuy nhiên, do 
nhu cầu giao thông phát triển, trong trường hợp không đủ 
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dự án của xóa bỏ cầu tạm, cầu khỉ, “điểm đen” giao thông 
tại địa bàn vùng cao thay thế bằng cầu cáp treo dân sinh 
cho đồng bào ta. Điều đó càng chứng tỏ cho mọi người 
thấy sức hút, lợi ích mà những chiếc cầu này mang lại. Để 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao này, các đơn vị thi công  
xây dựng cầu đường luôn cố gắng trau dồi kinh nghiệm, kĩ 
năng cho đội ngũ nhân viên của mình, để chiếm lĩnh lòng 
tin của khách hàng.

BTCT là một loại vật liệu phức hợp do bê tông và cốt 
thép cùng cộng tác chịu lực [1]. Bê tông là đá nhân tạo được 
chế tạo từ các loại vật liệu rời ( cát, sỏi...) gọi là cốt liệu và 
chất kết dính (xi măng hoặc các chất dẻo). Sự kết hợp giữa 
bê tông và cốt thép xuất phát từ thực tế bê tông là loại vật 
liệu có cường độ chịu kéo thấp (chỉ bằng từ 1/20 đến 1/10 
cường độ chịu nén của bê tông [1], do đó hạn chế khả năng 
sử dụng của bê tông và gây nên lãng phí trong sử dụng 
vật liệu. Đặc điểm này được khắc phục bằng cách thêm 
vào trong bê tông những thanh “cốt”, thường làm từ thép, 
có cường độ chịu kéo cao hơn nhiều so với bê tông. “Cốt” 
do đó thường được đặt tại những vùng chịu kéo của cấu 
kiện. Ngày nay, “cốt” có thể được làm từ những loại vật liệu 
khác ngoài thép như polyme, sợi thủy tinh hay các vật liệu 
composite khác... 

Hình 1.1: Hư hỏng của dầm BTCT

Hình 1.2: Hư hỏng của kết cấu BTCT cầu cảng

Nguyên nhân hư hỏng của BTCT có thể do không tôn 
trọng những quy phạm kỹ thuật trong quá trình thi công 

nên xảy ra hiện tượng bê tông rỗ, rỗng, nứt nẻ, vỡ lở... 
Những hư hỏng sai phạm trong quá trình thi công này 
thường xuất hiện trong thời gian đầu sau khi đúc bê tông 
xong [2,3]. Trong quá trình sử dụng bê tông hư hỏng do tác 
dụng của xâm thực hay do tác động cơ học (quá tải, biến 
dạng vì nhiệt, vì ẩm, bị bào mòn...). 

2. CÁC BIỆN PHÁP SỬA CHỮA HƯ HỎNG KẾT 
CẤU BTCT

Trước khi bắt tay vào phục hồi công trình hư hỏng cần 
cân nhắc xem việc sửa chữa bê tông riêng phần có đạt yêu 
cầu kỹ thuật hay không hay thay thế toàn bộ công trình 
bằng xây mới.

Việc sửa chữa bê tông riêng phần không có lợi trong 
trường hợp sau đây:

- Cốt thép đã bị xâm thực và hư mục;
- Biến dạng nhiệt và biến dạng nhiệt không đồng đều;
- Mô-đun đàn hồi của bê tông mới và bê tông cũ khác 

nhau, hậu quả là bê tông mới bị quá tải;
- Chưa loại trừ được mầm móng của rong rêu và nấm 

trong bê tông cũ.
Những chỗ bê tông hư hỏng do mỏi (lão hóa) được 

sửa chữa riêng phần thường không kết quả, vì khi mỏi khả 
năng chịu lực của kết cấu chỉ còn nửa trị số ban đầu, tính 
đàn hồi của vật liệu luôn luôn thay đổi dưới tải trọng không 
đổi dưới tải trọng không đổi. Bê tông có thể hủy hoại theo 
thời gian không cần có tải trọng tác dụng.

* Các phương pháp sửa chữa mặt ngoài bê tông hư hỏng:
- Làm màng bảo vệ: Quét nước xi măng lỏng hay vữa xi 

măng lên mặt bê tông làm màng bảo vệ rất tốt, chống được 
tác động của không khí, nhưng lớp màng này không bảo 
vệ được bê tông chống xâm thực chống được nhiệt và ẩm.

- Phun vữa: Biện pháp phun vữa tạo nên lớp vỏ bảo vệ 
chống tác dụng của không khí và chống thấm trên mặt bê 
tông, chiều dày lớp vữa phun không quá 7,5 cm. Chất lượng 
dính kết khá cao, nếu đánh sờm trước mặt bê tông khi phun 
vữa thì độ dính kết với lớp mặt nền còn cao hơn nữa.

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CƯỜNG DẦM BTCT
3.1. Gia cường dầm chủ BTCT
Hình thức gia cường dầm bằng tiết diện về một phía 

thường phổ biến nhất. Người ta thường hàn những cốt 
thép mới vào cốt thép chủ của dầm sau khi đã đục phá lớp 
bê tông bảo vệ bên ngoài.

Nếu mức độ tăng cường khả năng chịu lực của dầm 
không nhiều lắm thì chỉ cần tăng số lượng cốt thép chủ 
bằng cách hàn thêm một số cốt thép phụ vào cốt thép chủ 
cũ của dầm, rồi trát vữa xi măng hay phun bê tông. Có thể 
hàn trực tiếp cốt mới vào cốt thép cũ hoặc đặt một miếng 
nêm vào giữa chúng, miếng nêm này là đoạn thép tròn, 
đường kính 10 - 30 mm, dài độ 8 - 20 cm; các đoạn hàn cách 
nhau khoảng 100 cm. Như vậy, chiều cao của tiết diện được 
gia cường 2 - 8 cm.

Nếu cần tăng cường khả năng chịu lực của dầm lên 
nhiều thì phải tăng tiết diện dầm về phía dưới bằng cách 
đặt thêm thép chủ mới, hàn vào cốt thép chủ cũ bằng các 
đoạn thép vai bò, thép đai đứng hoặc xiên.
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Hình 3.1: Chi tiết cố định các cốt thép gia cường dầm

Ở đây, sự kết dính giữa bê tông cũ và bê tông mới là 
vấn đề rất quan trọng, nếu thi công không tốt thì hằng năm 
do tuổi của bê tông khác nhau độ dính kết sẽ giảm dần đi. 
Sự dính kết giữa bê tông mới và bê tông cũ phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố như điều kiện đổ bê tông, phương pháp đầm 
và bảo dưỡng, cách thức gia công mặt tiếp xúc, thành phần 
hạt cốt liệu, liều lượng xi măng.

Hình 3.2: Gia cố dầm BTCT bằng bản thép [4]

Đúc bê tông gia cường dầm có thể tiến hành từ trên 
xuống dưới qua các lỗ đục sẵn trên sàn và xọc vữa xuống 
dầm. Biện pháp này không phải bao giờ cũng thực hiện 
được vì nhiều khi trên dầm còn có các thiết bị công nghệ 
cản trở việc đục lỗ trên sàn. Có trường hợp áp dụng phương 

pháp phun bê tông vỏ áo thành nhiều lớp mỗi lớp dày 
không qua 15 mm.

Nếu khối lượng sửa chữa gia cường nhỏ thì thì có thể 
thi công bê tông các vỏ áo gia cường dầm và cột bằng một 
loại ngăn kéo đặc biệt. Sau khi đánh sờm mặt bên người 
ta lắp hộp cốp pha vỏ áo cách mặt cách mặt dưới sàn tầng 
một khoảng 100 - 150 mm. Tiến hành đúc bê tông từng 
đoạn một bằng cách ngăn kéo có ba thành, trong đó có hai 
thành dọc biên đặt tỳ lên thành đứng của hộp cốp pha, còn 
đáy ngăn kéo thì đặt trên một giá đỡ thẳng đứng. Khi đã đặt 
xong ngăn kéo vào vị trí làm việc của nó, người ta đổ vữa 
bê tông vào ngăn kéo rồi dùng bàn đẩy vữa xuống khe hở, 
đồng thời cho đầm chấn động bên ngoài hộp. Đúc bê tông 
từ hai phía bên hộp cốp pha và dịch chuyển dần theo hộp. 

Phương pháp gia cường dầm bằng cách tăng tiết diện 
có nhiều ưu điểm: kinh tế, tốn ít vật liệu mà hiệu quả tăng 
cường khả năng chịu lực cho kết cấu vẫn lớn, sửa chữa được 
những hư hỏng có trước, giữ nguyên tính chất giữ nguyên 
toàn khối của kết cấu BTCT.

Khuyết điểm chính của phương pháp này là thi công 
phức tạp, tốn nhiều công lao động, phải làm giàn giáo, cốp 
pha trong toàn bộ đoạn sửa chữa gia cường, phải đục, phải 
đúc bê tông trong điều kiện khó khăn, không thể tiến hành 
công tác sửa chữa mà không ảnh hưởng đến sản xuất hoặc 
sử dụng được.

3.2. Gia cường sàn 
Những sàn tầng có dầm sườn đúc bê tông toàn khối 

hay lắp ghép, đặt trên các dầm thép hay dầm BTCT có thể 
gia cường theo các biện pháp sau:

Nếu sàn cũ bị thấm dầu mỡ và các hóa chất xâm thực, 
sự dính kết chắc chắn giữa lớp bê tông cũ và mới không 
đảm bảo thì khi gia cường phải đổ một lớp BTCT mới dày 
hơn 5 cm lên mặt sàn cũ. Tấm sàn mới coi như một tấm sàn 
làm việc độc lập, được thiết kế với tấm với lưới cốt thép chịu 
mô-men gối tựa và mô-men giữa nhịp.

Nếu không thể hoặc không tiện gia cường sàn bê tông 
đổ toàn khối ở phía mặt trên, ví dụ như không thể bẩy lớp 
lát mặt, tháo dỡ các thiết bị, thì người ta gia cường về phía 
dưới sàn bằng cách hàn vào dưới cốt thép nhịp cũ một số 
cốt thép gia cường, nối nhau bằng những đoạn cốt thép 
ngắn khác, rồi phun một lớp bê tông dày hơn 2 cm ra ngoài. 
Những chỗ định hàn nối cốt thép cũ và cốt thép mới phải 
phá trước lớp bê tông bảo hộ. Khi tính toán thì coi như cả 
hai lớp bê tông làm việc thành một khối thống nhất.

 3.3. Gia cố kết cấu bằng tấm sợi composite
Compsite là vật liệu được  tổng hợp  từ hai hay nhiều 

loại vật liệu khác nhau, nhằm mục đích tạo nên một vật liệu 
mới, ưu việt và bền hơn so với các vật liệu ban đầu. Vật liệu 
composite gồm một hay nhiều pha gián đoạn - gọi là vật 
liệu cốt hay vật liệu tăng cường phân bố trong một pha liên 
tục gọi là vật liệu nền. Hiện nay, việc ứng dụng vật liệu vào 
tăng cường sửa chữa công trình khá phổ biến mang lại hiệu 
quả kinh tế cao mà vẫn đảm bảo tốt các yêu cầu kỹ thuật 
[5-7]. Trong những năm gần đây, phương pháp sửa chữa 
nâng cấp khả năng hoạt động và sử dụng của công trình cũ 
bằng vật liệu sợi carbon composite (FRP) công nghệ cao đã 
trở thành một giải pháp ưa dùng và hiệu quả nhất, rất được 
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thị trường xây dựng thế giới ưa chuộng chọn lựa để gia cố 
cho các công trình xây dựng BTCT. 

Hình 3.3: Một số hình ảnh gia cường bằng tấm sợi carbon [8]
* Công dụng của sợi carbon composite: 
- Tăng tải trực tiếp trong nhà kho, nhà xưởng; lắp đặt 

máy móc hạng nặng trong các tòa nhà công nghiệp; thay 
đổi mục đích sử dụng của tòa nhà;

 - Tăng cường khả năng chịu địa chấn, tăng khả năng 
chịu lực của cột bê tông chống lại lực tác động, tăng cường 
dầm sàn, tăng cường tường, tấm tăng cường; gia cố tường, 
bọc polyme gia cường bằng sợi (FRP);

- Ngăn ngừa thiệt hại cho bộ phận kết cấu;
- Thay đổi hệ thống kết cấu loại bỏ các phần sàn để tạo lỗ 

mở trong sàn, thay đổi sức chịu lực của tường và cột bê tông;
 - Khắc phục sai lầm trong thiết kế hoặc xây dựng;
- Cải thiện trạng thái kết cấu;

- Giảm biến dạng, giảm lực tác động lên cấu trúc ban 
đầu, gia cường cho cốt thép bị nứt.

* Ưu điểm: 
- Thích hợp với nhiều dạng cấu kiện khác nhau, gia cố 

cấu kiện chịu uốn, cắt, kéo...;
- Chịu lực kéo cao;
- Nhẹ nhàng và đa năng, độ bền cao đặc biệt trong môi 

trường hóa chất;
- Lắp đặt nhanh, dễ dàng, không ảnh hưởng đến kiến 

trúc công trình; 
- Dễ dàng tính toán thiết kế lại.
* Nhược điểm: Sản phẩm phải nhập từ nước ngoài, do 

đó cản trở phần nào việc sử dụng phải có kế hoạch cung 
ứng; chất lượng keo dán nhiều khi không đều, giảm độ tin 
cậy của việc sửa chữa. 

4. KẾT LUẬN
Bài báo đã giới thiệu chung về một số ưu, nhược điểm, 

phạm vi sử dụng của kết cấu BTCT, một số dạng hư hỏng 
và nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu BTCT như thi công 
không đảm bảo, sử dụng bảo quản công trình không tốt 
hoặc do giải pháp thiết kế chưa đạt. Các biện pháp tăng 
cường sửa chữa kết cấu bê tông đã được trình bày như 
tăng cường thêm bằng dầm thép, tấm thép, tấm hay vải 
sợi composite...
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TÓM TẮT: Mục tiêu của xây dựng bền vững là giảm 
tác động đến môi trường của một hay nhiều công 
trình đã xây dựng trong suốt thời gian tồn tại của 
nó. Bê tông là vật liệu chính được sử dụng trong xây 
dựng. Do đó, việc sử dụng vật liệu phế thải trong việc 
sản xuất bê tông sẽ cho các ứng dụng khác nhau, có 
ý nghĩa kinh tế và môi trường. Bài báo trong nghiên 
cứu này là tóm tắt các khả năng ứng dụng cốt liệu xỉ 
thép hồ quang điện (EAF) sử dụng làm cốt liệu trong 
hỗn hợp bê tông xi măng và kiểm tra việc thực hiện 
nó trong lĩnh vực xây dựng. Nghiên cứu chỉ ra rằng, 
việc triển khai thực tế còn thiếu rất nhiều chỉ tiêu, đặc 
biệt là do thiếu khả năng kinh tế và nhận thức về các 
ứng dụng này vào thời điểm hiện tại.

TỪ KHÓA: Xỉ lò hồ quang điện (EAF), bê tông xi 
măng xỉ lò điện hồ quang (CEAFS), tái chế, xây dựng 
bền vững.

ABSTRACT: The purpose of sustainable construction 
is to minimize a building is or structure is environmental 
impact over its lifetime. The most common material 
utilized in interior design is concrete. As a result, using 
waste materials in the manufacturing of concrete will 
yield a variety of applications, each with its own set 
of economic and environmental repercussions. The 
article in this study analyzes the application potential 
of electric arc steel slag aggregate (EAF) utilized 
as aggregate in cement concrete mixes. According 
to research, many of the indicators are still missing 
in practice, owing to the current lack of economic 
viability and knowledge of these applications.

KEYWORDS:  Electric Arc Furnace Slag (EAF), electric 
Arc Furnace Slag concrete (CEAFS), recyclable, 
sustainable construction.

Đánh giá khả năng ứng dụng cốt liệu 
bê tông xi măng xỉ thép theo hướng phát triển bền vững
n ThS. VÕ XUÂN LÝ
     Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải
n TS. TRẦN HỮU BẰNG
     Trường Đại học Thủ Dầu Một

trong những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới, ngành 
sản xuất thép được biết đến là ngành có tác động tiêu cực 
đáng kể đến môi trường [1]. Mặc dù thép có thể được sản 
xuất thông qua tái chế sắt vụn, các nhà nghiên cứu đã ước 
tính rằng khoảng hai tỷ tấn quặng sắt và một tỷ tấn than 
luyện kim được sử dụng trong ngành công nghiệp thép 
toàn cầu mỗi năm. Dựa trên các báo cáo trước đây, khoảng 
190 - 290 triệu tấn xỉ thép được tạo ra hàng năm. Phần lớn 
xỉ thép toàn cầu cuối cùng sẽ được xử lý, chỉ một phần nhỏ 
được tái chế. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ tái chế xỉ 
thép nhìn chung vẫn thấp hơn nhiều ở các nước châu Á [2].

Với khả năng duy trì sự sống của trái đất đang bị xói 
mòn từng ngày, nhu cầu cấp thiết là phải giảm lượng chất 
thải được tạo ra và bảo tồn các nguồn tài nguyên không thể 
tái tạo. Do đó, mục tiêu chính của đánh giá này là đánh giá 
tiềm năng tái chế xỉ thép của EAF, đặc biệt là đối với ngành 
sản xuất thép của Malaysia. Các phương án tái chế xỉ thép 
khả thi đã được đánh giá dựa trên các đặc tính kỹ thuật. Hơn 
nữa, phát triển bền vững đã được đề cao trong những năm 
qua. Người ta thường biết rằng, các quốc gia có trình độ phát 
triển con người cao hơn có xu hướng gặp phải các vấn đề 
môi trường nghiêm trọng [3]. Nhìn chung, nghiên cứu của 
các tác giả sử dụng bê tông xi măng xỉ lò hồ quang (CEAFS) 
mô tả độ về độ bền, đặc biệt là sự tấn công của môi trường 
xâm thực cacbonat và sunphat của bê tông cốt liệu xỉ thép. 
Các nhà nghiên cứu ở Ý [4] đã thử nghiệm độ bền của CEAFS 
về khả năng đóng băng và rã đông, làm ướt và làm khô, cũng 
như tăng tốc độ lão hóa trong nước nóng. Họ đi đến kết luận 
rằng nó có thể so sánh với bê tông tiêu chuẩn. 

Tại Việt Nam, do tác động môi trường nghiêm trọng của 
xỉ thép và khối lượng lớn xỉ thép dư thừa đã hạn chế việc 
ứng dụng vật liệu này, ví dụ khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
ở miền Đông Nam bộ nhận được khoảng 3,75 triệu tấn phôi 
hàng năm từ sản xuất thép, sản lượng xỉ thép hàng năm đã 
tăng gần gấp đôi lên 412.000 - 562.000 tấn [5]. Xỉ thép được 
xem là chất thải rắn thuần túy và nó phải được xử lý như một 
dạng chất thải rắn theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 
09/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ [6]. Kết quả của nghiên 
cứu này sẽ giúp tận dụng nguồn vật liệu xỉ thải EAF một cách 
hiệu quả cũng như hỗ trợ sản xuất CESFS, đồng thời góp 
phần bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững.

2. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA XỈ EAF
Xỉ EAF thô thường xuất hiện dưới dạng cục màu xám 

hoặc đen, tùy thuộc vào hàm lượng oxit sắt của nó loại xỉ 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thép là một trong những vật liệu xây dựng phổ biến 

nhất trên thế giới. Hợp kim này thường được sử dụng làm 
giá đỡ cho các khung kết cấu của tất cả các loại công trình, 
từ các tòa nhà chọc trời đến xây dựng đường cao tốc. Lý 
do chính tại sao thép được sử dụng phổ biến như vậy chỉ 
đơn giản là do sự kết hợp độc đáo của sức mạnh, độ bền, 
khả năng làm việc và chi phí. Tuy nhiên, trong khi là một 
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này thường có kết cấu bề mặt thô, với đường kính lỗ bề mặt 
từ 0,01 - 10 μm [7]. Ví dụ về xỉ EAF từ các quốc gia khác nhau 
được thể hiện trong Hình 2.1. Xỉ EAF thường được phân loại 
là các loại cốt liệu có kích thước hạt từ 5 - 40 mm và có bề 
ngoài tương tự như các loại cốt liệu thường được sử dụng 
trong ngành Xây dựng [8]. Được biết, xỉ EAF từ các khu vực 
khác nhau và các nhà sản xuất khác nhau có thể có hình 
dạng và tính chất vật lý khác nhau, tùy thuộc vào thành 
phần của phế liệu thép được sử dụng làm nguyên liệu cấp, 
loại lò, cấp thép và quy trình tinh luyện. 

Hình 2.1: Các mẫu xỉ EAF từ các nước khác nhau. (a) Ý [8]; (b) 
Malaysia [9]; (c) Trung Quốc [10]; (d) Tây Ban Nha [11]

Sự biến đổi màu sắc của xỉ thép EAF là do các thành phần hóa học 
và điều kiện oxy hóa khác nhau

Độ hút nước và tỷ trọng của xỉ EAF từ các nguồn khác 
nhau (bao gồm cả Malaysia) được trình bày trong Bảng 2.1. 
Từ bảng này, độ hút nước của xỉ EAF vào khoảng 0,5 - 4,0%, 
trong khi trọng lượng riêng của nó nằm trong khoảng 2,8 - 
3,9 g/cm3. Mặc dù người ta thường đồng ý rằng xỉ EAF xốp 
hơn sẽ có giá trị hấp thụ nước cao hơn, nhưng điều này 
không nhất thiết dẫn đến mật độ cao hơn. Thay vào đó, xỉ 
EAF với hàm lượng sắt cao hơn có thể có tỷ trọng cao hơn.

Bảng 2.1. Độ hút nước và tỷ trọng của xỉ lò điện hồ quang (EAF) 
được báo cáo trong các nghiên cứu khác nhau 

Độ hút 
nước
(%)

Trọng lượng 
riêng

(g/cm3)
Quốc gia Nguồn trích 

dẫn

2,0 1,54 - 2,90 Ấn Độ [12]
2,6 2,8 Pháp [13]

2,93 3,40 Viet Nam [14]
2,40 3,50 Viet Nam [15]
2,30 3,60 Viet Nam [16]

Tại Viêt Nam, ứng dụng của xỉ thép trong xây dựng ở 
khu vực phía Nam đã được Công ty TNHH Vật Liệu Xanh đầu 
tư nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng từ xỉ lò điện hồ quang 
tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu. Quy trình sản xuất của nhà máy như sau: xỉ thép 
được thu gom từ các nhà máy luyện thép được đưa vào thiết 
bị nghiền, sàng và tuyển từ; thành phẩm được đưa ra bãi 
chứa, khả năng ứng dụng vào cốt liệu cho bê tông xi măng 
đã được các tác giả trong nước nghiên cứu [14,15]. Tác giả 
Hoàng Anh Giáp [16] đã nghiên cứu thực nghiệm và ứng 
dụng vật liệu xỉ thép làm lớp móng đường ô tô cấp III.

3. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA XỈ EAF
Thành phần hóa học của xỉ EAF được phân tích phổ 

biến nhất bằng phương pháp quang phổ huỳnh quang 
tia X (XRF). Phần trăm khối lượng của từng nguyên tố có 
trong xỉ EAF, theo báo cáo của một số nguồn bao gồm cả 
Malaysia, được trình bày trong Bảng 3.1. Trong bảng này, 
các loại oxit sắt khác nhau (ví dụ: FeO, Fe2O3  hoặc Fe3O4) 
trong xỉ EAF được biểu thị dưới dạng tổng số Fe (FeOx). Các 
nguyên tố chính trong xỉ EAF là oxit sắt (Fe), canxi (Ca), silic 
(Si) và nhôm (Al), trong khi các nguyên tố phụ trong xỉ EAF 
là oxit magie (Mg) và mangan (Mn), mặc dù cần lưu ý rằng 
các nguyên tố vi lượng trong xỉ EAF với% trọng lượng <1,0% 
như chì (Pb), phốt pho (P) và florua (F) không được đưa vào 
Bảng 3.1. Do đó, để đảm bảo tính đại diện toàn diện của 
mẫu xỉ và độ tái lập của phép phân tích, một phương pháp 
lấy mẫu thích hợp phải được thực hiện trước khi tái chế. 

a)

c)

b)

d)

Bảng 3.1. Thành phần hóa học điển hình của xỉ EAF được một số nhà nghiên cứu báo cáo

Nguồn xỉ EAF Loại thép
Thành phần hóa học Nguồn 

trích dẫnCaO Total Fe SiO2 Al2O3 MgO MnO

Iran - 34,0 25,0 14,0 5,00 14,00 2,00 [17]

Pháp Thép không gỉ 41,70 0,540 34,70 6,26 9,06 2,15 [13]

Tây Ban Nha Thép Carbon 27,70 26,8 19,10 13,70 2,50 5,30 [18]

Trung Quốc Thép không gỉ 43,20 7,54 27,80 2,74 7,35 0,68 [10]

Malaysia - 26,20 28,60 18,10 5,88 5,80 4,14 [9]

Việt Nam Thép Carbon 25,90 34,70 16,30 8,31 6,86 5,18 [14]

Việt Nam Thép Carbon 25,49 40,36 14,60 7,25 6,62 3,70 [15]

Việt Nam Thép Carbon 28,40 40,10 13,70 6,60 6,70 4,10 [16]

4. CÁC NGHIÊN CỨU CỐT LIỆU BÊ TÔNG XI MĂNG XỈ THÉP TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
Một nghiên cứu trước đây về bê tông cốt sợi làm từ xỉ lò điện hồ quang (CEAFS) và được sử dụng trong các tấm 
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mặt đường đã được một số tác giả của nghiên cứu này 
công bố gần đây [19]. Tuy nhiên, các câu hỏi về độ bền 
vật lý và hóa học của những loại bê tông này đã chưa 
được giải quyết trong nghiên cứu và đây là chủ đề của 
nghiên cứu sự hiện diện của xỉ trong sản xuất thép và 
ảnh hưởng của chúng. 

CEAFS đã được khám phá như một cấp phối bê tông 
cho nhiều loại bê tông khác nhau. Tại thời điểm 3, 7 và 
28 ngày, cường độ nén được đánh giá. Khi 15% xi măng 
được thay thế bằng xỉ EAF, sự phát triển cường độ của bê 
tông xỉ EAF chậm hơn so với thông thường ở tuổi sơ khai, 
nhưng không có sự sụt giảm cường độ đáng kể nào sau 
28 ngày [20].

Khi bê tông tiếp xúc với nhiệt độ cao, nghiên cứu này 
phân tích hành vi sử dụng CEAFS như một chất thay thế 
một phần hoặc toàn bộ cốt liệu thô theo trọng lượng với 
các tỷ lệ phần trăm khác nhau là 0%, 15%, 30%, 50% và 
100% [21]. Nghiên cứu đã xem xét việc sử dụng xỉ thép để 
thay thế cốt liệu tự nhiên trong bê tông các mức thay thế 
là 25%, 50%, 75% và 100%. Độ bền nén, độ bền kéo đứt 
gãy và độ bền uốn, độ xốp và hệ số thấm nước... được thí 
nghiệm [22].

Ở Việt Nam, xỉ thép cũng đã được một số nhà nghiên 
cứu thực nghiệm làm cốt liệu cho bê tông mặt đường bê 
tông đầm lăn của ba tổ hợp cốt liệu thô khác nhau đã được 
sử dụng: 100% đá dăm (nhóm A), 50% đá dăm và 50% xỉ 
EAF (nhóm B) và 100% EAF xỉ (nhóm C). Tro bay (Loại F) 
được sử dụng như một chất thay thế ba phần trăm cho 
xi măng trong mỗi loại cốt liệu (tức là 0%, 20% và 40%) 
[14]. Nghiên cứu của tác giả Huu-Bang Tran cũng đã chỉ ra 
rằng: cốt liệu xỉ thép có khả năng thay thế 50% và 100% 
đá dăm trong hỗn hợp bê tông xi măng. Trong công trình 
nghiên cứu này, tác giả cũng đã minh chứng các kết quả về 
độ bền nén, kéo uốn và mô-đun đàn hồi... của bê tông xi 
măng sử dụng cốt liệu xỉ thép [15]. Ngoài ra, khu vực miền 
Đông Nam bộ nói chung và khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
nói riêng cũng đã có tác giả Hoàng Anh Giáp [16] cũng đã 
minh chứng rằng, xỉ thép hoàn toàn có thể làm vật liệu san 
lấp. Công trình của tác giả đưa ra thực nghiệm ứng dụng 
móng đường cấp III khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Hình 
4.1). Đây là một bước ngoặc lớn nhằm nghiên cứu rộng 
hơn khả năng ứng dụng nguồn vật liệu phế tải xỉ thép 
trong lĩnh vực xây dựng.

Hình 4.1: Công tác tập kết vật liệu chuẩn bị thi công 
đoạn tuyến thực nghiệm [16]

5. ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SỬ DỤNG 
NGUỒN VẬT LIỆU PHẾ THẢI TRONG XÂY DỰNG

Việc thực hiện xây dựng bền vững ở trong nước còn 
hạn chế do cách nhìn nhận về về nguồn vật liệu tái chế 
một cách chưa thiết thực về công nghệ bền vững. Nghiên 
cứu cho thấy, các cấp chính quyền và địa phương vẫn chưa 
nhiệt tình trong việc thực hiện các dự án công trình xanh. 

Để khuyến khích các dự án xây dựng bền vững trong 
nước, tác giả cho rằng cần tạo ra các điều kiện và khuyến 
khích để các bên liên quan trong ngành; tích cực theo đuổi 
các dự án có sử dụng nguồn vật liệu tái chế, thông qua 
các chính sách của chính phủ, hệ thống xếp hạng và phối 
hợp với các đối tác chính, chẳng hạn như năng lực doanh 
nghiệp, tài chính...

Tính khả thi của việc sử dụng các vật liệu phế thải khác 
nhau, bao gồm cả bê tông tái chế xỉ thép, được đánh giá 
dựa trên sự tham khảo của vấn đề môi trường liên quan. Tác 
giả tin rằng, việc đưa chất thải tái chế vào sản xuất bê tông 
sẽ đạt hiệu suất cao, có thể là một đóng góp đáng kể cho 
một ngành công nghiệp xây dựng bền vững. 

Nhiệm vụ của kỹ sư và nhà nghiên cứu là phải đánh giá 
xem có nên sử dụng một hoặc nhiều vật liệu phế thải có 
sẵn để sản xuất bê tông mới (bê tông cốt liệu xỉ thép) cho 
một dự án cụ thể hay không, nhằm khẳng định một cách 
thiết thực khả năng ứng dụng của vật liệu tái chế nói chung 
và bê tông xi măng sử dụng cốt liệu xỉ thép nói riêng một 
cách hiệu quả nhất.

6. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đề xuất các kết luận sử dụng nguồn vật liệu 

phế thải xỉ thép khu vực miền Đông Nam bộ như sau:
- Cần có một cơ quan nghiên cứu đầy đủ về cốt liệu bê 

tông tái chế (cố liệu xỉ thép) và việc ứng dụng nó, hiện nay 
chủ yếu được thực hiện bởi các cá nhân trong các tổ chức 
nghiên cứu và học thuật;

- Hầu hết các nghiên cứu được khảo sát đều xem xét 
các đặc tính cơ học và độ bền của cốt liệu tái chế mà ít tập 
trung vào vấn đề tuổi thọ và khả năng ảnh hưởng đến môi 
trường trong một thời gian dài;

- Có rất ít nghiên cứu về tính khả thi về kinh tế và ý 
nghĩa tài chính của việc tái chế và tái sử dụng bê tông sử 
dụng cốt liệu xỉ thép trong các ứng dụng xây dựng;

- Nghiên cứu về tác động môi trường của việc sử dụng 
vật liệu tái chế trong xây dựng hiếm khi được đề cập đến;

- Các ứng dụng thực tế của việc sử dụng chất thải xây 
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dựng tái chế vẫn còn sơ khai và cần một số nỗ lực lớn để 
thu hút các nhà đầu tư vào ngành này;

- Hiện vẫn chưa có tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật đề ra 
của các cấp chính quyền về chế biến và sử dụng cốt liệu tái 
chế cũng như chỉ dẫn kỹ thuật một cách cụ thể, nhằm đảm 
bảo tận dụng được tối đa nguồn vật liệu xỉ thép vào trong 
lĩnh vực xây dựng mà không chứa chất gây hại ảnh hưởng 
đến môi trường và sức khỏe con người.
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TÓM TẮT: Ghi là thiết bị nối hai hay nhiều đường lại 
với nhau, để đoàn tàu có thể đi từ đường này sang 
đường khác. Các tà vẹt sử dụng tại vị trí ghi chủ yếu 
sử dụng tà vẹt gỗ, tuy nhiên tà vẹt gỗ có nhược điểm 
dễ bị mục nát, thời gian sử dụng ngắn, sử dụng gỗ 
nguyên khối, dễ nứt dọc thớ, khả năng chịu lực kém, 
ổn định không cao, giá thành cao. Hiện nay trên thế 
giới, một số nước đã sử dụng tà vẹt bê tông dự ứng 
lực (DƯL) cho ghi đường sắt. Kết cấu này đã thể hiện 
sự ưu việt so với tà vẹt gỗ. Tuy nhiên ở Việt Nam, do 
đặc thù lịch sử để lại còn tồn tại nhiều đường ghi phổ 
thông loại (tg0,15, ray P43) khổ đường 1.000 mm sử 
dụng tà vẹt gỗ mà không có sản phẩm nào của nước 
ngoài phù hợp để lắp đặt thay thế tà vẹt gỗ. Trong 
bài báo này, tác giả nghiên cứu tính toán DƯL và khả 
năng chịu lực của tà vẹt ghi bê tông DƯL cho ghi đơn 
phổ thông loại (tg0,15, ray P43) khổ đường 1.000 
mm theo tiêu chuẩn châu Âu nhằm đề xuất ra loại 
vật liệu thay thế cho tà vẹt gỗ tại vị trí ghi.

TỪ KHÓA: Ghi, đường sắt phổ thông, tà vẹt ghi bê 
tông dự ứng lực, tiêu chuẩn châu Âu, khổ đường 
1.000 mm.

ABSTRACT: A turnout is a trackside installation 
enabling railway vehicles to change tracks or crossover 
another track. The bearers used at the turnout position 
mainly use wooden bearers. However, the wooden 
bearers have the disadvantages of easily decaying, 
short use time, using monolithic wood, easy to crack 
along the wood fiber, bearing the capacity poor, 
unstable and high cost. Currently, some countries in 
the world have used prestressed bearers for turnout. 
This structure has shown its superiority over wooden 
sleepers. However, in Vietnam, due to historical 
characteristics, there are still many traditional 
turnouts of 1000 mm gauge (tg0.15, P43 rail) using 
wooden bearers without any foreign products suitable 
for installation order replacement wooden sleepers. 
In this paper, the author study and calculate the 
prestress and bearing capacity of prestressed bearers 
for traditional single turnout (tg0.15, P43 rail) with 
1000 mm gauge according to European standards 

in order to propose an alternative material for the 
wooden bearers at turnout position.

KEYWORDS: Turnout, traditional track, prestressed 
bearers, european standard, 1000 mm gauge. 

Nghiên cứu tính toán tà vẹt ghi bê tông dự ứng lực 
cho ghi đơn phổ thông khổ 1.000 mm 
theo tiêu chuẩn châu Âu

n TS. TRẦN ANH DŨNG
    Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, trên đường sắt Việt Nam, để thuận tiện trong 

quá trình sản xuất và lắp đặt, các tà vẹt sử dụng tại vị trí ghi 
chủ yếu sử dụng tà vẹt gỗ do chiều dài tà vẹt gỗ dễ dàng 
thay đổi tùy biến với nhiều kích thước chiều dài khác nhau. 
Hiện nay, nguồn cung cấp gỗ để làm tà vẹt ngày càng hạn 
hẹp. Do vậy, sử dụng tà vẹt gỗ tại vị trí ghi ngày càng khó 
khả thi.

Sử dụng tà vẹt ghi bê tông DƯL có ưu điểm tuổi thọ 
cao do đó giảm chi phí duy tu, bảo dưỡng, thay thế. Phụ 
kiện lắp đặt được sản xuất trong nước nên giá thành rẻ và 
dễ thay thế. Liên kết giữa ray và tà vẹt chắc chắn, ổn định, 
đảm bảo cho kích thước hình học của đường được ổn định. 
Thao tác lắp đặt thay thế phụ kiện giữ ray dễ dàng hơn so 
với tà vẹt gỗ. Sử dụng đồng bộ phụ kiện liên kết với kết cấu 
đường chính tuyến đang khai thác.

Các nước trên thế giới như Pháp, Đức, Trung Quốc... 
[1,2,3] đã sử dụng tà vẹt ghi bê tông DƯL. Tuy nhiên, các 
sản phẩm này không phù hợp để lắp đặt trên đường sắt 
khổ 1.000 mm của Việt Nam.

Các nghiên cứu về kết cấu vật liệu bê tông DƯL đã bắt 
đầu được nghiên cứu áp dụng trên đường sắt Việt Nam 
nhằm thay thế cho các dạng kết cấu truyền thống. Năm 
2016, Trần Anh Dũng và cộng sự đã nghiên cứu sản xuất, 
lắp đặt thử nghiệm tà vẹt bê tông DƯL đặt ray phòng mòn, 
chống trật bánh trường hợp ray chung ở phía lưng đường 
cong cho đường sắt khổ lồng tại vị trí đường cong bán 
kính nhỏ (R <300 m) nhằm thay thế cho tà vẹt gỗ [4]. Năm 
2020, Trần Anh Dũng và cộng sự đã nghiên cứu sản xuất 
thử nghiệm bản bê tông DƯL liền khối làm đường ngang 
tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt [5] nhằm thay 
thế cho kết cấu bản bê tông thường, kết cấu cao su và kết 
cấu bê tông nhựa.

Ở Việt Nam cũng đã có những nghiên cứu bước đầu 
về ghi. Năm 2015, Nguyễn Văn Công thực hiện “Nghiên 
cứu ứng dụng một số phương pháp tính toán chiều dài lý 



77

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 1+2/2022

Nhâm Dần

thuyết của ghi cho đường sắt Việt Nam” [6]. Năm 2018, Lê 
Hải Hà nghiên cứu về ghi với bài báo “Bước đầu nghiên cứu 
loại hình ghi đường sắt tốc độ cao”, Tạp chí GTVT, số tháng 
4/2018, (2018) [7].

Yêu cầu có một dạng kết cấu tà vẹt ghi bê tông DƯL 
đảm bảo tất cả các tiêu chí bền, dễ thi công, dễ sửa chữa, 
giảm thiểu chi phí bảo trì, tuổi thọ cao, đảm bảo các yêu 
cầu về tốc độ lưu thông qua đường ghi và thân thiện với 
môi trường thay thế cho tà vẹt gỗ là cần thiết.

Trong bài báo này, tác giả trình bày quá trình tính toán 
DƯL và khả năng chịu lực đối với tà vẹt ghi bê tông DƯL cho 
ghi đơn phổ thông loại (tg0,15, ray P43) khổ đường 1.000 
mm theo tiêu chuẩn châu Âu [8,9,10]. 

2. ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU
* Đặc trưng vật liệu:
Tà vẹt sử dụng trong tính toán là tà vẹt ghi bê tông 

DƯL dùng cho ghi đơn phổ thông loại (tg0,15, ray P43) khổ 
đường 1.000 mm. Kết cấu tà vẹt ghi như sau:

Bảng 2.1. Đặc tính vật liệu tà vẹt ghi bê tông DƯL

Thông số Ký 
hiệu Giá trị

Bê 
tông Cấp C45/55

Cường độ chịu nén đặc trưng fck 45,0 MPa
Cường độ chịu nén trung bình 
(28 ngày tuổi) fcm 53,0 MPa 

Mô-đun đàn hồi cát tuyến Ecm 36.000 Mpa
Cường độ chịu kéo dọc trục 
trung bình fctm 3,8 Mpa

Thép 
DƯL Cường độ chịu kéo đặc trưng fpk 1.670 Mpa

Ứng suất chảy 0,1% đặc trưng fp0,1k 1.389 MPa
Mô-đun đàn hồi Ep 205.000 Mpa
Độ chùng ứng suất 2%
Đường kính danh định thép Ф 6 mm
Lực căng ban đầu P0 530 kN

* Đặc trưng hình học:
Các mặt cắt đồng nhất trên toàn tà vẹt với kích thước 

cơ bản sau:
Chiều cao tà vẹt htv = 22 cm;
Bề rộng mặt trên tà vẹt bttv = 21 cm;
Bề rộng đáy tà vẹt bdtv = 23 cm.

210

2
2
0

45 50 45

3
5
4
0
3
5

230

Hình 2.1: Mặt cắt ngang tà vẹt ghi bê tông DƯL

Các thông số kỹ thuật của tải trọng đoàn tàu thiết kế:
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Hình 2.2: Tải trọng đoàn tàu thiết kế
   Tải trọng trục tĩnh Pk = 150 kN;
   Số trục trên giá chuyển hướng NA = 3 trục;
   Khoảng cách giữa các trục aA = 165 cm.

3. CÁC TRƯỜNG HỢP TÍNH TOÁN
Theo tiêu chuẩn UIC CODE 713R [8], có 3 trường hợp 

mô hình nền đá ballast như sau:
- Trường hợp 1: Đường mới chèn đá ballast.

Hình 3.1: Trường hợp mới chèn đá ballast

- Trường hợp 2: Đá ballast chèn cứng một phần vào tâm 
tà vẹt.

Hình 3.2: Trường hợp đá ballast chèn cứng một phần vào tâm tà vẹt

- Trường hợp 3: Đá ballast chèn cứng toàn bộ tà vẹt.

Hình 3.3: Trường hợp đá ballast chèn cứng toàn bộ tà vẹt

Đối với tà vẹt ghi tàu chạy cả hướng thẳng và hướng rẽ 
nên đá ballast được chèn cứng toàn bộ tà vẹt ngay từ đầu. 
Do vậy, sử dụng trường hợp 3 trong quá trình tính toán.

4. LÝ THUYẾT TÍNH
4.1. Tải trọng động bánh xe
Tải trọng động bánh xe theo Tiêu chuẩn BS EN 13230 

[9] ta có:
Pd = Pt (1 + γpγv)γdγr = 74,63 kN
Trong đó: 
- Hệ số giảm chấn của đệm ray, γp = 1;
- Hệ số tốc độ khi V < 200 km/h, γv = 0,5;
- Hệ số phản ứng của tà vẹt, γr = 1,35;
- Hệ số phân phối tải trọng giữa các tà vẹt theo phương 

dọc, γd = 0,49.
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4.2. Mô-men uốn động thiết kế
Theo Tiêu chuẩn BS EN 13230 [9] khi ray nén xuống tà vẹt.

Hình 4.1: Mô hình thiết kế đối với mô-men uốn động

Tải trọng phân bố trong tà vẹt dưới đế ray là:

cm

Trong đó: 
E - Chiều dài phân tải trên trục trung hòa, e = bdr/2+h0;
br - Bề rộng đế ray, br = 11,4 cm;
Zc,top - Khoảng cách từ trục trung hòa đến mặt trên tà 

vẹt, Zc,top = 11,16 cm.
Chiều dài cân bằng áp lực đá ballast.

cm

Trong đó: 
L - Chiều dài trung bình tà vẹt, L = 200 cm;
c - Khoảng cách hai tim ray, c = 107 cm;
Chiều dài cánh tay đòn của tải trọng động Pd/2 là:

cm

Mô-men uốn dương của tà vẹt tại vị trí đế ray:

cm

Trong đó: kir = 1,6.
Mô-men uốn âm của tà vẹt tại vị trí đế ray:
Md,r,neg = 0,5.Md,r,pos = -442,41 kNcm
Mô-men uốn âm của tà vẹt tại vị trí giữa tà vẹt:
Md,c,neg = ki,c Mc,neg = -417,92 kNcm
Trong đó: kic = 1,6

 cm

Mô-men uốn dương của tà vẹt tại vị trí giữa tà vẹt:
Md,c,pos = 0,7.Md,c,neg = 292,547 kNcm
4.3. Tính toán DƯL      
Lực căng ban đầu P0 = 530 kN.
4.3.1. Các tổn thất ứng suất tức thời của thép DƯL trong 

và ngay sau khi căng
- Tổn thất do ma sát ∆Pμ = 0 kN;
- Tổn thất do trượt và biến dạng neo = 0.2%P0: ∆Psl = 

1,06 kN.
Ứng suất ban đầu trong các dây thép DƯL:

Ứng suất lớn nhất ban đầu trong cốt thép DƯL phải 
thỏa mãn điều kiện:

σPmax = σP0 ≤ {0,8fpk;0,9fp0,1k} = 1250,10 MPa → Đạt
4.3.2. Các tổn thất ứng suất tức thời của thép DƯL tại thời 

điểm cắt cáp t = t0 = 48h
- Tổn thất chùng ứng suất cốt thép ngắn hạn:
Theo điều 3.3 của tiêu chuẩn Eurocode 2 [10] thì:

Với cốt thép có độ chùng cấp 2 tính theo công thức 
(3.29) của Tiêu chuẩn Eurocode 2 [10]:

∆σpro = 5,70
- Tổn thất ứng suất trong cốt thép do biến dạng đàn 

hồi của bê tông:
Cường độ chịu nén của bê tông fcm(t) tại t = t0 được 

tính theo công thức:
fcm(t) = βcc(t).fcm

Với 

Trong đó:
 s - Hệ số phụ thuộc vào loại xi măng, s = 0,25;
t - Tuổi của bê tông tại thời điểm tính toán, t = t0 = 2 ngày.
Theo Eurocode 2 [10] thì cường độ bê tông tại thời 

điểm truyền lực fcm(t0) cần đáp ứng điều kiện:
fcm (t0) = 26,71 MPa > 0,5.fcm = 26,50 MPa → Đạt
Mô-đun đàn hồi của bê tông tại thời điểm truyền lực 

được tính theo công thức:

Ứng suất nén do DƯL truyền vào bê tông được tính 
theo công thức:

Tổn thất ứng suất trong cốt thép do biến dạng đàn hồi 
của bê tông:

- Ứng suất ban đầu trong cốt thép và bê tông:
+ Ứng suất ban đầu trong các dây cốt thép DƯL tại thời 

điểm t = t0.
σpm0 = σp0 - ∆σpr0 - ∆σpel = 1090,65 MPa
Theo Eurocode 2 [10], ứng suất ban đầu trong các dây 

cốt thép DƯL ngay sau khi truyền cần thỏa mãn điều kiện:
σpm0 < min{0,75fpk;0,85fp0,1k} = 1180,65 MPa → Đạt
+ Ứng suất ban đầu trong bê tông do DƯL tại thời 

điểm t = t0

Theo Eurocode 2 [10], để chống lại sự hình thành các 
vết nứt dọc, ứng suất nén bê tông tại thời điểm DƯL nên 
thỏa mãn điều kiện:

σcp,m0 ≤ 0,6fck(t0)
 =16,02 MPa → Đạt

4.3.3. Các tổn thất ứng suất phụ thuộc thời gian
Tổn thất ứng suất phụ thuộc thời gian chủ yếu do biến 

dạng co ngót của bê tông, từ biến và chùng ứng suất của 
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cốt thép DƯL. Đối với tà vẹt bê tông các mốc thời gian cần 
tính là:

Thời điểm t = t1 = 35 ngày (thời điểm tiến hành các thí 
nghiệm phê duyệt thiết kế).

Thời điểm t =  = 14.600 ngày (tức 40 năm thời gian sử 
dụng) (theo UIC CODE 713R [8]).

Tổn thất ứng suất phụ thuộc thời gian tại vị trí (x) dưới 
tác dụng của tải trọng dài hạn tính như sau:

Trong đó:
∆σp,c+s+r - Giá trị tuyệt đối biến thiên ứng suất trong cốt 

thép do co ngót, từ biến và chùng ứng suất;
εcs - Biến dạng co ngót;
∆σpr - Giá trị tuyệt đối của biến thiên ứng suất trong cốt 

thép tại vị trí (x), thời điểm t do chùng ứng suất;
φ(t,t0) - Hệ số từ biến;
σc,QP - Ứng suất trong bê tông tiếp giáp với cốt thép do 

trọng lượng bản thân và ứng suất ban đầu cũng như các 
tác động dài hạn.

- Sự chùng ứng suất trong cốt thép:
Được tính theo phương pháp thời gian tương đương, 

phụ lục D của Eurocode 2 [10].
Đối với thép có độ tự chùng cấp 2 thì:

Trong đó, thời gian tương đương te được tính từ 
phương trình:

∆ti - Là khoảng thời gian chênh lệch từ thời điểm ti đến 
thời điểm t

Tính te
- Khi te = 122h thì biểu thức sau đây được cân bằng:

Thời điểm t = t1 = 35 ngày: ∆σpr,i = 8,99 MPa 
Thời điểm t = t∞: ∆σpr,i = 40,68 MPa
- Biến dạng co ngót và hệ số từ biến của bê tông:
Biến dạng co ngót εcs được tính theo Eurocode 2 [10] 

như sau: εcs = εcd + εca
Biến dạng co ngót khô: εcd = βds(t,ts)khεcd,0

fcmo = 10 Mpa;
RH - Độ ẩm tương đối của môi trường xung quanh, RH = 80%;
RH0 = 100%;
αds1, αds2 - Hệ số phụ thuộc loại xi măng;
αds1 = 6;
αds2 = 0,11;
kh - Tra bảng 3.3 của Eurocode 2 [10] phụ thuộc vào h0 

= 2Ac/u = 109,94;

kh = 0,985.

Thời điểm t = t1 = 35 ngày: βds (t,ts) = 0,132
Thời điểm t = t∞: βds(t,ts) = 0,997
Thời điểm t = t1 = 35 ngày: εcd =0,000041
Thời điểm t = t∞: εcd = 0,00031
Biến dạng co ngót tự sinh: 
εca(t) = βas(t)εca(∞)
εca(∞) = 2,5.(fck - 10).106

βas(t) = 1-e-0,2√t

Thời điểm t = t1 = 35 ngày: βas(t) = 0,694
Thời điểm t = t∞: βas(t) = 1
Thời điểm t = t1 = 35 ngày: εca = 0,000061
Thời điểm t = t∞: εca = 0,000087
Thời điểm t = t1 = 35 ngày: εcs = 0,000102
Thời điểm t = t∞: εcs = 0,000398
- Hệ số từ biến φ(t,t0) tính theo công thức:
φ(t,t0) = φ0βc(t,t0)
φ0 = φRHβ(fcm)β(t0)

áp dụng khi fcm > 35 MPa

βc(t,t0) - Hệ số thể hiện sự phát triển từ biến theo thời 
gian sau khi truyền DƯL:

βH = 1,5[1+(0,012RH)18]h0 + 250α3 = 447,15 áp dụng khi 
fcm > 35 Mpa:

Thời điểm t = t1 = 35 ngày: 
βc(t1,t0) = 0,448
φ(t1,t0) = 0,902
Thời điểm t = t∞:  
βc(t∞,t0) = 0,991
φ(t∞,t0) = 1,997
- Ứng suất trong bê tông tiếp giáp với cốt thép do 

trọng lượng bản thân và ứng suất ban đầu cũng như các 
tác động dài hạn.

σc,QP = 9,77 MPa
- Tổng các tổn thất DƯL theo thời gian:
Thời điểm t = t1 = 35 ngày: ∆σp,c+s+rφ(t1) = 71,66 MPa
Thời điểm t = t∞: ∆σp,c+s+rφ(t∞) = 197,75 MPa
4.3.4. Tác động của DƯL lên tà vẹt
Lực nén dọc trục trung bình và mô-men uốn do DƯL 

tác động lên vị trí (x) tại thời điểm t được tính như sau:
Npm,t(x) = Ap.σpm,t(x)
Mpm,t(x) = Npm,t(x).Zxp(x)
Trong đó: σpm,t(x) = σpm0(x) - ∆σp,c+s+r(x)
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Thời điểm t = t1 = 35 ngày: 
σpm,t1 = 1018,99 MPa
Npm,t1 = -460,98 kN
Mpm,t1 = -73,60 kNcm
Thời điểm t = t∞:
σpm,t∞ = 892,89 MPa
Npm,t∞ = -403,93 kN
Mpm,t∞ = -64,49 kNcm
4.4. Độ bền của tà vẹt tại trạng thái giới hạn sử dụng
Theo yêu cầu của BS EN 13230 [9], dưới tác dụng của 

mô-men uốn thiết kế, không được xuất hiện các vết nứt ở 
mặt kéo căng của tà vẹt. Trước khi xuất hiện vết nứt đầu 
tiên, tại mặt cắt tính toán bê tông và cốt thép cùng đồng 
thời chịu lực, quan hệ ứng suất lúc này xem như tuyến tính. 
Các đặc trưng tĩnh, mô-đun mặt cắt được coi là giá trị quy 
đổi sang bê tông.

- Kiểm tra tại mặt cắt tà vẹt dưới đế ray:
Khả năng chịu mô-men uốn dương:

→ Đạt

Khả năng chịu mô-men uốn âm:

 → Đạt

- Kiểm tra tại mặt cắt giữa tà vẹt:
Khả năng chịu mô-men uốn dương:

→ Đạt

Khả năng chịu mô-men uốn âm:

→ Đạt

5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Bài báo trình bày tính toán các mất mát ứng suất trong 

tà vẹt ghi bê tông DƯL dùng cho ghi đơn phổ thông loại 
(tg0,15, ray P43) khổ đường 1.000 mm và khả năng chịu lực 
của tà vẹt trong trong thái giới hạn sử dụng. Các kết quả 
tính toán cho thấy tà vẹt đáp ứng khả năng chịu lực trong 
quá trình căng cáp và trong trạng thái giới hạn sử dụng.

Hướng nghiên cứu tiếp theo là tối ưu hóa quá trình 
thiết kế tà vẹt bê tông DƯL và dự đoán đánh giá tuổi thọ 
của tà vẹt.
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TÓM TẮT: Tại một thành phố đông đúc, mạng lưới 
giao thông phức tạp như khu vực TP. Thủ Đức thuộc 
TP. Hồ Chí Minh thì việc tìm một vị trí mong muốn 
nhất đang trở thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. 
Đối với các sinh viên lần đầu vào trường đại học thì 
việc tìm kiếm vị trí của nó rất quan trọng. Mục đích 
chính của bài báo là phân tích mạng đường bộ ứng 
dụng Hệ thống Thông tin địa lý (GIS) xác định tuyến 
đường đi ngắn nhất giữa hai trường đại học. Khu vực 
nghiên cứu là TP. Thủ Đức và tọa độ các trường đại 
học được lấy từ Google Earth kết hợp với phần mềm 
Arcgis sẽ cập nhật, chỉnh sửa và phân tích dữ liệu.

TỪ KHÓA: Ứng dụng GIS, phân tích đường bộ, tìm 
đường đi ngắn nhất.  

ABSTRACT: In a crowded city, complicated traffic 
network like the Thu Duc City area of Ho Chi Minh 
City, finding the most desirable location is becoming 
an extremely difficult task. For students entering 
university for the first time, finding its place is 
very important. The main purpose of the paper 
is to analyze the road network using Geographic 
Information System (GIS) to determine the shortest 
route between two universities. The research area is 
Thu Duc City and the university coordinates are taken 
from Google Earth combined with Arcgis software to 
update, edit and analyze the data.

KEYWORDS: Applications GIS, analytics road, 
shortest path finder.

Ứng dụng GIS phân tích mạng lưới giao thông đường bộ 
tìm đường đi ngắn nhất giữa các trường đại học 
khu vực Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

n ThS. LÊ THỊ HÀ
     Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải
n ThS. TRỊNH NGỌC HÀ
     Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

buộc để bắt đầu cho việc phân tích mạng lưới đường bộ. 
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một hệ thống máy tính 
được thiết kế để thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích, quản lý 
và hiển thị tất cả các loại dữ liệu không gian hoặc địa lý [1]. 

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ mạnh mẽ 
và có khả năng xử lý dữ liệu không gian với một khối lượng 
lớn. GIS trở thành một công nghệ đang được ứng dụng và 
phổ biến rộng rãi tạo ra bản đồ, tích hợp thông tin, trực 
quan hóa, giải quyết các vấn đề cũng như phát triển và đưa 
ra các giải pháp có giá trị [2]. 

Phân tích mạng lưới giao thông đường bộ là một trong 
các lĩnh vực phân tích, ứng dụng lâu dài và quan trọng 
hàng đầu trong hệ thống dữ liệu địa lý. Phân tích đường đi 
ngắn nhất không chỉ là một trong những phân tích mạng 
chính phục vụ sản xuất GTVT mà còn nhiều lĩnh vực, được 
xử lý trong phân tích của hệ thống thông tin địa lý (GIS).

 
2. KHU VỰC NGHIÊN CỨU TP. THỦ ĐỨC
Thủ Đức  là một  thành phố  nằm ở phía Đông  của TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. TP. Thủ Đức được Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội quyết nghị thành lập vào cuối năm 2020 trên 
cơ sở sáp nhập 3 quận cũ là Quận 2, Quận 9 và quận Thủ 
Đức [3].

Ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 
chính thức có hiệu lực, Thủ Đức trở thành thành phố đầu 
tiên của Việt Nam thuộc loại hình đơn vị hành chính thành 
phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương [4].

Thủ Đức nằm ở cửa ngõ phía đông TP. Hồ Chí Minh, có 
vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là 
đầu mối của các tuyến giao thông huyết mạch giữa TP. Hồ Chí 
Minh và các tỉnh Đông Nam bộ như: Xa lộ Hà Nội, đường cao 
tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, QL1A, QL13, Đại 
lộ Phạm Văn Đồng - QL1K. Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị 
Bến Thành - Suối Tiên chạy dọc theo Xa lộ Hà Nội trên địa 
bàn thành phố đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ 
được đưa vào vận hành từ năm 2022.

Hiện nay, TP. Thủ Đức đang được chính quyền TP. Hồ 
Chí Minh đầu tư xây dựng thành một đô thị sáng tạo tương 
tác cao, đặc biệt là thành phố luôn chú trọng đến lĩnh vực 
giáo dục. Cơ sở hạ tầng tại các trường đại học trên địa bàn 
vô cùng tiên tiến, ngoài ra còn các khu vui chơi giải trí, sân 
vận động, các cơ sở khác nhau dành cho thể thao phục vụ 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, việc xây dựng cơ sở giáo dục cho các thành 

phố lớn đang là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của nước ta, 
trong số đó cần phải thiết lập hệ thống bản đồ phân bố các 
trường đại học riêng cho từng khu vực. 

Yêu cầu của việc xây dựng hệ thống tập bản đồ này cần 
số lượng lớn dữ liệu đầu vào. Nghiên cứu này là một phần 
của hệ thống Atlas (hệ thống bản đồ điện tử). Do đó, trong 
nghiên cứu này, các tác giả chỉ đưa ra một số dữ liệu bắt 
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đời sống tinh thần cho học sinh sinh viên. TP. Thủ Đức cũng 
là nơi đang tập trung rất nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc 
biệt là Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp nghiên cứu bao gồm các bước được tóm 

tắt theo sơ đồ sau:

Hình 3.1: Sơ đồ phương pháp nghiên cứu
3.1. Thu thập dữ liệu
3.1.1. Bản đồ cơ sở 
Việc thu thập dữ liệu bản đồ cơ bản là một bước quan 

trọng để hoàn thành một dự án. Đối với phần thực nghiệm 
này, bản đồ TP. Thủ Đức được tải xuống từ OpenStreetMap 
hoặc từ Google Earth.

Hình 3.2: Bản đồ từ OpenStreetMap

Hình 3.3: Bản đồ từ Google Earth

3.1.2. Dữ liệu trường đại học
Thông tin về trường đại học sẽ có được bằng cách truy 

cập vào trang thông tin của các trường đại học ở khu vực 
TP. Thủ Đức và lấy các dữ liệu cần thiết liên quan đến sinh 
viên học tập, quan hệ, dự án, nghiên cứu và xếp hạng của 
trường đại học...

Dữ liệu cần thiết phải bao gồm dữ liệu không gian và 
dữ liệu thuộc tính. Dữ liệu thuộc tính như tên trường đại 
học, email của trường, địa chỉ website trường... có thể lấy 
bằng cách cách thu thập trên thông tin Internet. 

Dữ liệu không gian thu được thông qua phương 
pháp số hóa bản đồ nền của TP. Thủ Đức hoặc vào công 
cụ ArcToolbox mở ứng dụng OpenStreetMap Toolbox và 
download dữ liệu dưới dạng các shape file. Tọa độ của 
các trường đại học đã được thực hiện bằng cách sử dụng 
chương trình Google Earth. 

Đối với dữ liệu không gian của các trường đại học, nó 
nên được liên kết với các dịch vụ thông tin được cung cấp 
tại các trường. Dữ liệu thuộc tính được lưu trong cơ sở dữ 
liệu bao gồm tên trường, kinh độ và vĩ độ địa lý thể hiện ở 
Hình 3.4.

Hình 3.4: Bảng tọa độ vị trí các trường đại học thuộc TP. Thủ Đức
3.2. Tham chiếu địa lý
Tham chiếu địa lý là mảng kiến thức quan trọng nhất 

đối với con người thực hành GIS. Tham chiếu địa lý là nền 
tảng căn bản của thông tin địa lý. Bản đồ được trao đổi với 
nhau trên cơ sở thống nhất thông tin về tham chiếu địa lý. 
Nếu không có tham chiếu địa lý thì sẽ không có sự trao đổi 
dữ liệu về thông tin địa lý. Nếu không có tham chiếu địa lý 
thì sẽ không bao giờ có phân tích không gian và người thực 
hành GIS sẽ không nắm bắt được kiến thức.

3.3. Bản đồ các trường đại học trong khu vực TP. 
Thủ Đức

Trong bước này, tọa độ các trường đại học trong khu 
vực TP. Thủ Đức được lấy từ Google Earth.

4. THỰC NGHIỆM
4.1. Giới thiệu phần mềm
Phần mềm được sử dụng để thực hiện thực nghiệm 

là Arcgis.
- Arcgis là hệ thống GIS hàng đầu hiện nay, cung cấp 

một giải pháp toàn diện từ thu thập, nhập số liệu, chỉnh 
lý, phân tích và phân phối thông tin trên mạng Internet 
tới các cấp độ khác nhau như cơ sở dữ liệu địa lý cá nhân 
hay cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp. Về mặt công nghệ, 
hiện nay các chuyên gia GIS coi công nghệ ESRI là một 
giải pháp mang tính mở, tổng thể và hoàn chỉnh, có khả 
năng khai thác hết các chức năng của GIS trên các ứng 
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dụng khác nhau như: Desktop (Arcgis Desktop), máy chủ 
(Arcgis Server), các ứng dụng web (Arcims, Arcgis online), 
hoặc hệ thống thiết bị di động (Arcpad)... và có khả năng 
tương thích cao đối với nhiều loại sản phẩm của nhiều 
hãng khác nhau. 

- Arcgis Desktop là một phần mềm ứng dụng gồm: 
Arcmap, Arccatalog, Arctoolbox, ModelBuilder, Arcscene 
và ArcGlobe. Khi sử dụng các ứng dụng này đồng thời 
người sử dụng có thể thực hiện các bài toán ứng dụng 
GIS bất kỳ, từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm cả thành 
lập bản đồ, phân tích địa lý, chỉnh sửa và biên tập dữ 
liệu, quản lý dữ liệu, hiển thị và xử lý dữ liệu. Phần mềm 
Arcgis Desktop được cung cấp cho người dùng ở 1 trong 
3 cấp bậc với mức độ chuyên sâu khác nhau là Arcview, 
Arceditor, Arcinfo.

+ Arcview: Cung cấp đầy đủ chức năng cho phép biểu 
diễn, quản lý, xây dựng và phân tích dữ liệu địa lý, các công 
cụ phân tích không gian cùng với việc biên tập và phân tích 
thông tin từ các lớp bản đồ khác nhau, đồng thời thể hiện 
các mối quan hệ và nhận dạng các mô hình.

+ Arceditor: Là bộ sản phẩm có nhiều chức năng hơn, 
dùng để chỉnh sửa và quản lý dữ liệu địa lý. Arceditor bao 
gồm các tính năng của Arcview và thêm vào đó là một số 
công cụ chỉnh sửa, biên tập.

+ Arcinfo: Là bộ sản phẩm Arcgis đầy đủ nhất. Arcinfo 
bao gồm tất cả các chức năng của Arcview lẫn Arceditor, 
cung cấp các chức năng tạo và quản lý một hệ GIS, xử lý 
dữ liệu không gian và khả năng chuyển đổi dữ liệu, xây 
dựng dữ liệu, mô hình hóa, phân tích, hiển thị bản đồ trên 
màn hình máy tính và xuất bản bản đồ ra các phương tiện 
khác nhau.

4.2.  Kết quả thực nghiệm
4.2.1. Tạo bản đồ các trường đại học
Bản đồ sau khi được tải về từ Openstreetmap sẽ được 

chèn các điểm vị trí các trường đại học thuộc TP. Thủ Đức 
dựa trên cơ sở dữ liệu là kinh độ và vĩ độ thu thập từ Google 
Earth như Hình 4.1, cuối cùng định vị đường trên bản đồ 
như Hình 4.2. 

Hình 4.1: Vị trí trường đại học thuộc TP. Thủ Đức 
trên bản đồ Openstreetmap

Hình 4.2: Add dữ liệu đường đuôi shp trên bản đồ

4.2.2. Phân tích đường đi ngắn nhất
Sau khi đã tạo được dữ liệu Route để sử dụng làm dữ 

liệu cho bài toán phân tích mạng lưới, sử dụng Network 
Analyst là một bộ công cụ của Arcgis cho phép chúng ta 
giải các bài toán về phân tích mạng lưới một cách nhanh 
chóng. Trước tiên, chúng ta tạo Network Dataset. Network 
Dataset là nơi lưu trữ các mạng lưới được sử dụng bởi Arcgis 
Network Analyst. Một Network Dataset được tạo nên từ 
một hoặc nhiều Feature Source tham gia. Nó kết hợp một 
mô hình kết nối tiên tiến có thể đại diện cho các tình huống 
phức tạp như mạng lưới giao thông đa phương thức.

Sau khi thay đổi và nhập giá trị của trường Oneway sử 
dụng được trong Network Analyst đưa dữ liệu vào Network 
Analyst để phân tích và tạo mới Network Dataset. Tiếp theo 
là adding Network Layer. Quá trình Network Layer được 
add vào map như Hình 4.3. 

Hình 4.3: Network Layer được add vào map 

Kích vào Create network location Tool  để thêm điểm 
dừng, chúng ta cần hai điểm dừng trở lên để tạo Route. Sau 
khi thêm 2 điểm dừng từ Học viện Công nghệ Bưu chính 
viễn thông đến Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại 
học GTVT, chúng ta kích vào Solve  để tìm Route. Kết quả 
tìm đường đi ngắn nhất như Hình 4.4.
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Hình 4.4: Phân tích đường đi ngắn nhất giữa hai trường đại học

Đường đi ngắn nhất được tạo bởi phân tích mạng để 
tìm khoảng cách tối thiểu từ vị trí của người dùng đến một 
trường đại học hoặc giữa hai trường đại học. Điều này sẽ 
giúp cho người dùng giảm thiểu thời gian đi lại để đến 
được một trường đại học một cách nhanh nhất. 

Bên cạnh đó, người dùng có thể truy cập và hoàn toàn 
có thể đi lại, định vị một cách dễ dàng đường đến các 
trường đại học theo chỉ dẫn của bảng chỉ đường như ví dụ 
Hình 4.5.

Hình 4.5: Bảng chỉ đường đi ngắn nhất giữa hai trường đại học

5. KẾT LUẬN
Nghiên cứu này nhằm tìm ra con đường ngắn nhất từ 

vị trí của người dùng đến trường đại học nhằm giúp người 
dùng giảm thiểu thời gian di chuyển để đến được một 
trường đại học cụ thể ở TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh. 
Đặc biệt, đối với học sinh sinh viên thì việc tìm đường đi 
ngắn nhất giữa các trường đại học là rất cần thiết. Các em 
có thể di chuyển nhanh chóng, dễ dàng nhờ vào bảng chỉ 
đường, kể cả khi lần đầu tiên bước chân đến thành phố. 
Hiện nay, với công nghệ hiện đại hoàn toàn có thể xuất bản 
bản đồ trên đám mây Arcgis (Arcgis Online) và sau đó có 
thể chỉnh sửa, cập nhật và sửa đổi. 
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TÓM TẮT: Tàu thủy cân bằng trong môi trường nước 
là nhờ lực đẩy Ác-si-mét tác động lên tàu. Khi tàu 
thủy chuyển động ở một vận tốc nhất định nào đó, 
lực đẩy mà chân vịt tạo ra sẽ cân bằng với lực cản 
do dòng chất lỏng bao quanh vỏ tàu gây ra. Khi tàu 
thay đổi hướng chuyển động, lúc này dòng chảy bao 
quanh vỏ tàu lệch với trục dọc tàu một góc nào đó, 
điều này dẫn tới sự chênh lệch áp suất giữa hai mạn 
tàu, làm thay đổi lực tác động, gây ra mô-men gia 
thêm. Nếu độ lớn của lực và mô-men gia thêm này 
quá giới hạn cho phép, việc thay đổi hướng chuyển 
động của tàu gặp khó khăn, tàu thủy có thể rơi vào 
trạng thái cân bằng không ổn định, là một trong 
những nguyên nhân gây lật tàu.

Từ thực tiễn hàng hải này, bài báo tập trung nghiên 
cứu ứng dụng CFD với Fluent - Ansys tính toán mô 
phỏng áp suất dòng chảy bao tác động đến tàu thủy 
theo mô hình 2D, khi thay đổi hướng chuyển động, 
trong đó quan tâm đến giá trị mô-men gia thêm 
(M), đây chính là yếu tố quan trọng đối với ổn định 
của tàu. Việc tính toán mô phỏng giới hạn chưa xét 
đến ảnh hưởng của gió và sóng, nghĩa là dòng chảy 
bao quanh mô hình tàu gồm pha khí và pha nước có 
cùng vận tốc. Kết quả tính toán mô phỏng dựa theo 
số liệu đồng dạng theo tiêu chuẩn Froude của tàu 
container M/V TAN CANG FOUNDATION với trọng 
tải 420 TEU.

TỪ KHÓA: Áp suất, dòng chảy bao, CFD, hướng 
chuyển động, tàu thủy, mô hình 2D.

ABSTRACT: When a ship is navigating at a certain 
speed, the thrust produced by the propeller 
balances the resistance force caused by the fluid 
flow surrounding the ship hull. When changing the 
direction, the fluid flow surrounding the ship hull 
differs from the longitudinal axis of the ship at a certain 
angle, leading to a pressure difference between the 
two sides of the ship, changing the impact force, 
causing additional moments. If the magnitude of the 
additional force and additional moments exceeds the 
allowable limit, changing the direction of the ship’s 
motion will be at risk and possibly fall into an unstable 
equilibrium, which is one of the causes of the ship’s 
capsizing. 

From maritime practice, the article focuses on 
researching and applying CFD with Fluent - Ansys 

to calculate and simulate the impact of flow fluid’s 
pressure affecting ships when changing ship’s course 
according to the 2D model, the additional moment 
(M) will show clearly which is important for ship 
stabilization. The calculation of the simulation did not 
take into account the influence of wind and waves, 
that is, the flowing fluid the ship model consists of a 
gas phase and a water phase with the same velocity. 
The simulation results are based on the Froude 
standard data of the M/V TAN CANG FOUNDATION 
with a tonnage of 420 TEU.

KEYWORDS: Pressure, flow fluid, CFD, ship’s course, 
vessel, 2D model.

Tính toán mô phỏng 
áp suất dòng chảy bao tác động 
đến tàu thủy khi thay đổi hướng chuyển động
ª PGS. TS. PHẠM KỲ QUANG; TS. NGUYỄN THÀNH NHẬT LAI

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
Xây dựng mô hình nghiên cứu và tính toán mô phỏng 

sử dụng số liệu đồng dạng theo tiêu chuẩn Froude với tàu 
container M/V TAN CANG FOUNDATION, có trọng tải 420 
TEU, hệ số đồng dạng hình học k = 100, các đại lượng khác 
tuân thủ qui luật đồng dạng Froude. Sử dụng phần mềm 
Solidwork thể hiện hình ảnh các đường nước theo mô hình 
2D, được mô tả theo Hình 1.1.

Hình 1.1: Mô hình nghiên cứu với các hình ảnh các đường mớn nước 
khảo sát

Theo tiêu chuẩn này, mô hình nghiên cứu và mô 
hình thực, được gọi là đồng dạng với nhau khi có cùng số 
Froude, thỏa mãn công thức:  

                 
  (1)

Trong đó: L - Chiều dài đặc trưng, có giá trị bằng chiều 
dài toàn bộ tàu (m); g - Gia tốc trọng trường, g = 9,8 m/s2; 
V - Giá trị vận tốc (m/s).
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Khi đó:   

           (2)

Vậy các đại lượng cho mô hình được xác định: 
- Vận tốc của tàu mô hình là:                                  

 (3)

- Do kích thước bài toán lớn sẽ liên quan đến số ô lưới 
tính toán bằng phương pháp số, để phù hợp với cấu hình 

máy tính hiện tại lựa chọn                       .

2. CƠ SỞ TOÁN HỌC VÀ GIỚI HẠN ĐIỀU KIỆN TÍNH 
TOÁN

Cơ sở toán học: Việc ứng dụng CFD với Fluent - Ansys 
đối với bài toán hai pha (đó là pha nước và pha khí), nên tồn 
tại mặt thoáng phân cách giữa hai pha. Sử dụng phương 
pháp VOF, với việc giải phương trình vi phân chủ đạo cho 
hỗn hợp nhiều pha, bằng cách đưa thêm vào đại lượng tỷ 
lệ thể tích pha. 

Gọi αk là tỷ lệ thể tích pha thứ k, khi đó:   
                                       (4)

Với rk là khối lượng riêng của pha thứ k. Khi đó, khối 
lượng riêng của hỗn hợp là:

                               
        (5)

Từ đó, giải các phương trình vi phân chủ đạo, để xác 
định các đại lượng đặc trưng:

                        (6)

Tỷ lệ thể tích được xác định theo các bước thời gian:
                    (7)

Trong đó: (n + 1) - Bước thời gian hiện tại; n - Bước 
trước đó; αkf - Giá trị danh nghĩa của tỷ lệ thể tích pha thứ k; 
V - Thể tích phần tử tính toán; Uf - Thể tích dòng qua bề mặt 
theo phương pháp tuyến; 

        
- Khối lượng chuyển từ pha p 

tới pha k;  
        

- Khối lượng chuyển từ pha k tới pha p; sαk = 0.
Có thể xác định trường vận tốc và năng lượng qua 

phương trình động lượng và phương trình năng lượng:
                             (8)
                                         

(9)
Trong đó: T - Nhiệt độ; E - Năng lượng và E được xác 

định theo:
            

  (10)

Ngoài ra, chương trình sử dụng kỹ thuật giải (k-w) và 
các hệ số thực nghiệm khác được sử dụng trong CFD với 
Fluent - Ansys.

Giới hạn điều kiện tính toán: Ứng dụng CFD với Fluent-
Ansys tính toán mô phỏng áp suất dòng chảy bao tác 
động lên tàu thủy khi thay đổi hướng chuyển động theo 
mô hình 2D, sử dụng số liệu đồng dạng theo tiêu chuẩn 
Froude của tàu container M/V TAN CANG FOUNDATION:

Giá trị đầu vào gồm:

- Vận tốc đồng dạng của tàu mô hình: Vm min = 0,45 
m/s; Vm max = 0,75 m/s. 

- Hướng chuyển động của tàu thay đổi: q = (100; 200; 
300), (độ).

- Giá trị đầu ra: Phân bố áp suất, hệ số áp suất tác động 
lên vỏ tàu.

3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG 
3.1. Kết quả tính toán mô phỏng khi tàu thay đổi 

hướng chuyển động 
Ứng dụng CFD với Fluent-Ansys tính toán mô phỏng 

phân bố áp suất lên tàu theo mô hình 2D khi thay đổi 
hướng chuyển động q = (100; 200; 300), với giá trị vận tốc 
Vm min = 0,45 m/s và  Vm max = 0,75 m/s với từng đường nước 
theo Hình 1.1, cụ thể xét cho đường nước số 2, 5 và 7, tương 
ứng khi tàu không tải, nửa tải và đầy tải.

Kết quả tính toán mô phỏng nhận được giá trị phân 
bố áp suất của từng đường nước, đối với mỗi trường hợp 
được biểu diễn tương ứng cột mầu bên trái hình và được 
mô tả từ Hình 3.1 đến Hình 3.4.

Hình 3.1: Kết quả tính toán mô phỏng áp suất tác động tại đường 
nước số 2, khi tàu thay đổi hướng chuyển động với q = 100, q = 200: 

a) Vm min = 0,45 m/s, b) Vm max = 0,75 m/s
  

Hình 3.2: Kết quả tính toán mô phỏng áp suất tác động tại đường 
nước số 5, khi tàu thay đổi hướng chuyển động với q = 100, q = 200: 

a) Vm min = 0,45 m/s, b) Vm max = 0,75 m/s
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  Hình 3.3: Kết quả tính toán mô phỏng áp suất tác động tại đường 
nước số 7, khi tàu thay đổi hướng chuyển động với q = 100, q = 

200: a) Vm min = 0,45 m/s, b) Vm max = 0,75 m/s                

Hình 3.4: Kết quả tính toán mô phỏng áp suất tác động tại đường 
nước số 7, khi tàu thay đổi hướng chuyển động với q = 300: a) Vm 

min = 0,45 m/s, b) Vm max = 0,75 m/s.
Từ kết quả tính toán mô phỏng, nhận xét rằng:
- Cùng giá trị vận tốc của tàu (giá trị nhỏ Vm min = 0,45 

m/s), nhưng khi thay đổi hướng chuyển động, tương ứng 
với góc bẻ lái thay đổi, thì xuất hiện chênh lệch áp suất hai 
bên mạn tàu. Rõ ràng, kết quả khi thay đổi hướng chuyển 
động lớn (thay đổi q = 300), thì độ chênh lệch áp suất giữa 
hai mạn tàu là rõ rệt, lớn hơn rất nhiều so với thay đổi 
hướng chuyển động nhỏ hơn.

- Khi thay đổi vận tốc tàu có giá trị lớn (Vm max = 0,75 
m/s), thay đổi hướng chuyển động, đặc biệt tình huống 
khẩn cấp thay đổi hướng chuyển động lớn, tức khi góc bẻ 
lái lớn (thay đổi q = 300), tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ mất an 
toàn hàng hải tăng lên. 

3.2. Kết quả tính toán giá trị mô-men gia thêm
Từ kết quả tính toán mô phỏng, đã xác định rõ phân 

bố áp suất hai mạn tàu bất đối xứng, với mô hình toán đã 
xây dựng, CFD với Fluent - Ansys tính toán cho kết quả cụ 
thể giá trị mô-men gia thêm, được mô tả trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Kết quả tính toán giá trị mô-men gia thêm khi tàu thay 
đổi hướng chuyển động

Thay đổi hướng chuyển động θ = 100 θ = 200 θ = 300

Giá trị vận tốc tàu mô hình Mô-men gia thêm tàu mô hình

Vm min = 0,45 m/s 0,09 0,15 0,27

Vm max = 0,75 m/s 10,89 21,62 32,15

Từ kết quả trong Bảng 3.1, xây dựng trên cùng đồ thị 
mô tả khoảng giá trị mô-men gia thêm tác động lên tàu 

thủy theo vận tốc khi tàu thay đổi hướng chuyển động mô 
tả theo Hình 3.5.

Hình 3.5: Đồ thị mô tả khoảng giá trị mô-men gia thêm theo vận 
tốc, khi tàu thay đổi hướng chuyển động θ= (100; 0200; 0300)

Phân tích kết quả giá trị mô-men gia thêm, cụ thể:
- Mô-men gia thêm của mô hình tàu sẽ tăng, khi thứ 

tự tăng giá trị hướng chuyển động θ = (100; 200; 300) với 
cùng giá trị vận tốc:

Khi Vm min = 0,45 m/s, mô-men gia thêm tăng M = 0,27 
N.m - 0,08 N.m = 0,19 N.m

Khi Vm max = 0,75 m/s, mô-men gia thêm tăng M = 7,02 
N.m - 1,00 N.m = 6,02 N.m.

- Mô-men gia thêm sẽ tăng nhanh, khi tăng giá trị vận 
tốc tàu, với cùng giá trị hướng chuyển động của tàu:

Khi θ = 100, mô-men gia thêm tăng M = 10,89 N.m - 
0,09 N.m = 10,78 N.m

Khi θ = 200, mô-men gia thêm tăng M = 21,62 N.m - 
0,15 N.m = 21,47 N.m

Khi θ = 300, mô-men gia thêm tăng M = 32,15 N.m - 
0,27 N.m = 31,88 N.m

- Mô-men gia thêm tàu thực, khi thay đổi hướng 
chuyển động lớn là θ = 300 và Vm max = 0,75 m/s, được quy 
đổi tính bằng: Mgia thêm tàu thực = 32,15 x k4 = 32,15 x 108 N.m.

4. KẾT LUẬN
Bài báo đã xây dựng mô hình nghiên cứu, mô hình 

toán và thực hiện tính toán mô phỏng áp suất dòng chảy 
bao tác động đến tàu thủy theo mô hình 2D, khi thay đổi 
hướng chuyển động bằng CFD với Fluent - Ansys, trên cơ 
sở áp dụng tính toán mô phỏng cụ thể theo số liệu đồng 
dạng với tàu M/V TAN CANG FOUNDATION. Kết quả tính 
toán cụ thể và minh họa trên các đường nước số 2, 5 và 7, 
tương ứng với trạng thái tàu không tải, nửa tải và đầy tải. 
Kết quả tính toán chỉ rõ giá trị mô-men gia thêm, đây là 
yếu tố tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn lật tàu trong hàng 
hải. Từ kết quả tính toán trên tàu mô hình đồng dạng với 
tàu M/V TAN CANG FOUNDATION, hoàn toàn mở rộng 
tính toán mô phỏng đối với loại tàu khác nhau, tải trọng 
khác nhau.

Trên cơ sở này, thực tiễn quá trình điều động tàu, việc 
thay đổi hướng chuyển động của tàu, tiến hành phù hợp 
điều kiện thực tế để tránh nguy cơ rủi ro này. Như vậy, việc 
tính toán mô phỏng trước của bài toán này góp phần minh 
chứng một cách tường minh nguy cơ mất an toàn hàng hải 
do tác động của mô-men gia thêm lên tàu thủy khi thay 
đổi hướng chuyển động.
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TÓM TẮT: Trạm phát điện chính tàu thủy là nơi tập 
trung năng lượng điện từ các tổ hợp máy phát điện 
và phân phối, cung cấp năng lượng điện đến các phụ 
tải điện trên tàu thủy. Quá trình phát điện, phân phối 
và cung cấp điện được diễn ra thường xuyên, do yêu 
cầu của các phụ tải thay đổi ngẫu nhiên trong các 
chế độ hoạt động của tàu. Vì vậy, vấn đề đảm bảo 
cung cấp năng lượng điện liên tục cho các phụ tải 
điện trong quá trình hoạt động của tàu là rất quan 
trọng. Do đó, trạm phát điện chính tàu thủy cần phải 
được trang bị hệ thống điều khiển tự động để đáp 
ứng yêu cầu cung cấp năng lượng điện liên tục cho 
các phụ tải điện, nâng cao chất lượng, tối ưu về năng 
lượng, hiệu quả kinh tế trong vận hành khai thác tàu 
thủy và đảm bảo an toàn cho hàng hóa, thiết bị và 
con người. 

TỪ KHÓA: Trạm phát điện chính tàu thủy, tối ưu 
năng lượng, hệ thống điều khiển tự động.

ABSTRACT: Marine main electrical power station 
is the place where electrical energy is gathered 
from the generator and distribution complexes, 
supplying electrical energy to the electrical loads 
on the ship. The process of generating, distributing 
and supplying electricity takes place regularly, due to 
the requirements of randomly changing loads in the 
operating modes of the ship. So, it is very important 
to ensure the continuous supply of electrical energy 
to the electrical loads during the ship’s operation. 
Therefore, the marine main electrical power station 
needs to be equipped with an automatic control 
system to meet the requirements of providing 
uninterrupted electrical energy for electrical loads, 
improving quality, optimizing energy and efficiency 
economic results in the operation and exploitation of 
ships and ensure the safety of goods, equipment and 
people.

KEYWORDS: Marine main electrical power station, 
optimizing energy, automatic control system. 

Thiết kế hệ thống điều khiển tự động 
cho trạm phát điện chính tàu thủy

ª PGS. TS. HOÀNG ĐỨC TUẤN; ThS. LÊ THỊ THANH TÂM
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Điều khiển tự động và tự động hóa đã phát triển như 

một sự tất yếu cho trạm phát điện chính tàu thủy. Trước 
đây, trạm phát điện chính tàu thủy thực hiện việc vận 
hành, điều khiển bằng tay như khởi động, dừng, phân chia 

tải các máy phát điện bằng cách quan sát trạng thái hiện 
tại của lưới điện tàu thủy, với các thiết bị đo công suất tác 
dụng, phản tác dụng, ampe kế, tần số kế, vôn kế… Việc 
điều khiển bằng tay có thể dẫn đến thực hiện không chính 
xác gây sai số lớn và có thể nhầm lẫn ảnh hưởng đến quá 
trình lựa chọn thời điểm hòa đồng bộ, sự phân chia tải 
không đều giữa các máy phát điện công tác song song 
dẫn đến sập lưới điện, mất điện toàn tàu, gián đoạn nguồn 
cung cấp điện năng, do đó sẽ gây ra hiểm họa khôn lường, 
đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn hàng hải, đắm 
tàu [1,2,4].  

Vào những năm đầu của thế kỷ 21, các hệ thống 
truyền động điện, hệ thống tự động trên các con tàu được 
phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các tàu hàng, tàu khách, 
tàu du lịch, tàu phá băng, tàu công trình, tàu dầu… với hệ 
thống năng lượng điện có cấu trúc phức tạp, các thiết bị 
bảo vệ và điều khiển hiện đại, đã đặt ra một yêu cầu mới 
đối với việc tự động hóa và điều khiển tự động trạm phát 
điện chính tàu thủy. 

Việc điều khiển tự động trạm phát điện chính tàu thủy 
và tối ưu hệ thống năng lượng điện trở thành hết sức cần 
thiết cho hoạt động an toàn của con tàu. Hơn nữa, việc 
sử dụng năng lượng điện hiệu quả hơn, dẫn đến tiêu thụ 
nhiên liệu ít hơn, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu 
quả kinh tế vận tải biển.

Do tính chất quan trọng như vậy, việc nghiên cứu 
thiết kế hệ thống điều khiển tự động trạm phát điện chính 
tàu thủy ứng dụng kỹ thuật số là rất cần thiết, quan trọng, 
nhằm nâng cao độ chính xác, tin cậy, đảm bảo cung cấp 
năng lượng điện một cách liên tục, ngăn ngừa các khả 
năng xảy ra mất điện toàn tàu, nâng cao hiệu quả kinh 
tế trong khai thác trạm phát điện chính tàu thủy và giải 
phóng con người trong quá trình khai thác, vận hành trạm 
phát điện chính tàu thủy và hạn chế tai nạn đắm tàu do 
nguyên nhân gián đoạn năng lượng điện gây nên, đảm 
bảo an toàn hàng hải cho hàng hóa, thiết bị, con người.

Bài báo đề cập đến việc thiết kế hệ thống điều khiển 
tự động trạm phát điện chính tàu thủy ứng dụng kỹ thuật 
số, nhằm điều khiển tự động các quá trình vận hành trạm 
phát điện chính tàu thủy. Kết quả nghiên cứu được trình 
bày trong các phần sau.

2. MÔ HÌNH TOÁN CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG 
TRẠM PHÁT ĐIỆN CHÍNH TÀU THỦY

2.1. Mô hình toán của máy phát điện đồng bộ và 
bộ tự động điều chỉnh điện áp  
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Mô hình toán học của máy phát điện đồng bộ và bộ 
tự động điều chỉnh điện áp [1,4,5] được viết trên hệ tọa độ 
d-q, ở đại lượng tương đối, mô tả như sau:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Trong đó: u, i, R, X, M, ψ, ω - Điện áp, dòng điện, điện 
trở, điện kháng, hỗ cảm, từ thông, tốc độ góc với chỉ số phụ 
d, q đại điện cho trục dọc, ngang, f cho cuộn dây kích từ 
của máy phát điện; K - Hằng số; mm - Mô-men cơ.

                                                    
2.2. Mô hình toán của bộ điều tốc phức hợp  
Phương trình toán học của bộ điều tốc phức hợp. 

Theo [1,5] ta có :

                                         

(10)

(11)

(12)

(13)
Trong đó: T, K, m - Hằng số thời gian, hệ số khuyếch 

đại, độ dịch chuyển; j - Độ lệch tương đối của vận tốc quay 
so với vận tốc khi không tải; Pn - Công suất của tải; Me - Mô-
men điện từ.

2.3. Mô hình toán của tải  
                                                    

  (14)

(15)

Trong đó: rn, xn - Điện trở, điện kháng của tải.

3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 
CHO TRẠM PHÁT ĐIỆN CHÍNH TÀU THỦY ỨNG DỤNG KỸ 
THUẬT SỐ

3.1. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển tự động cho 
trạm phát điện chính tàu thủy 

Hệ thống điều khiển tự động cho trạm phát điện 
chính tàu thủy được thiết kế dựa trên kỹ thuật số. Sơ đồ 
khối được trình bày như Hình 3.1. 

Hình 3.1: Sơ đồ khối chức năng của hệ thống điều khiển tự động cho trạm phát điện chính tàu thủy  
3.2. Xây dựng thuật toán điều khiển
3.2.1. Thuật toán tự động khởi động, tự động hòa đồng bộ các máy phát điện 
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Hình 3.2: Thuật toán tự động khởi động, tự động hòa đồng bộ các máy phát điện
3.2.3. Thuật toán tự động chuyển tải, tự động dừng máy phát điện khi non tải 

Hình 3.3: Thuật toán tự động chuyển tải, tự động dừng máy phát điện khi non tải 
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3.3. Xây dựng các mạch chức năng, trung tâm điều khiển ứng dụng kỹ thuật số 
Dựa trên sơ đồ tổng thể hệ thống và thuật toán điều khiển tự động đã xây dựng, ta sẽ xây dựng các mạch chức năng, 

trung tâm xử lý tín hiệu và chương trình điều khiển cho vi điều khiển. 

Hình 3.4: Cấu trúc phần đo lường điện áp máy phát điện 
Để xác định điện áp đầu ra của máy phát điện, sử dụng máy biến điện áp TU để hạ áp từ điện áp dây 450 V xuống 1 V, 

rồi thông qua bộ khuyếch đại Amp. đưa vào vi điều khiển Atmega128 để tính toán ra điện áp máy phát điện.        

Hình 3.5: Mạch đo điện áp máy phát điện tàu thủy ứng dụng kỹ thuật số

Hình 3.6: Trung tâm xử lý, điều khiển tự động cho trạm phát điện chính tàu thủy ứng dụng kỹ thuật số
Hệ thống điều khiển tự động trạm phát điện chính tàu thủy đã được xây dựng theo cấu trúc đề xuất, trong đó trung 

tâm xử lý dữ liệu, điều khiển sử dụng bộ vi điều khiển ARM STM32F407. 
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Hình 3.7: Hệ thống điều khiển tự động số cho trạm phát điện chính tàu thủy

Sau khi xây dựng hệ thống điều khiển tự động số cho 
trạm phát điện chính tàu thủy và thử nghiệm chức năng 
hoạt động theo thuật toán hệ thống, kết quả cho thấy hệ 
thống hoạt động đúng chức năng và thỏa mãn yêu cầu kỹ 
thuật đặt ra.

4. KẾT LUẬN
Hệ thống điều khiển tự động cho trạm phát điện 

chính tàu thủy được thiết kế, sử dụng bộ điều khiển số đã 
nâng cao độ chính xác của các phép đo, so sánh, đơn giản 
hóa trong xây dựng cấu trúc, mềm hóa trong thuật điều 
khiển và đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống 
điều khiển tự động cho trạm phát điện chính tàu thủy. Kết 
quả nghiên cứu là tiền đề cho việc chế tạo, triển khai lắp 
đặt, thử nghiệm thực tế hệ thống điều khiển tự động số 
cho trạm phát điện chính tàu thủy, nhằm thay thế các sản 
phẩm ngoại nhập, chủ động trong khai thác và làm chủ 
công nghệ phục vụ cho ngành công nghiệp đóng tàu của 
Việt Nam. 
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TÓM TẮT: Nguồn nhiệt của pin được sinh ra từ nội 
trở trong quá trình sạc, phóng điện và phản ứng điện 
hóa của các tế bào pin; có sự lan truyền giữa các tế 
bào cho đến khi đạt trạng thái cân bằng nhiệt. Nhiệt 
độ ảnh hưởng trực tiếp đến đặc tính, tính năng an 
toàn cũng như tuổi thọ của pin. Việc quản lý nhiệt 
của pin thông qua hệ thống làm mát có ý nghĩa rất 
lớn và được các hãng quan tâm nghiên cứu. Bài báo 
giới thiệu đặc tính nhiệt, ảnh hưởng của nhiệt độ, 
các công nghệ quản lý nhiệt của pin Lithium-ion ô tô 
điện, các tiêu chí đánh giá hệ thống quản lý nhiệt pin.

TỪ KHÓA: Hệ thống quản lý nhiệt, pin Lithium-ion, ô 
tô điện, đặc tính nhiệt.

ABSTRACT: The heat source of the battery is 
generated from internal resistance during the 
charging, discharging and electrochemical reaction of 
the battery cells, and is propagated between the cells 
until thermal equilibrium is achived. Temperature 
directly affects the characteristics, safety and life of 
the battery. The thermal management of the battery 
through the cooling system is of great significance 
for researching by companies. This paper introduces 
thermal characteristic, temperature effects, thermal 
management technologies of Lithium-ion battery 
of electric vehicle, criterias for evaluation of battery 
thermal management system.

KEYWORDS: Thermal management system, Lithium-
ion battery, electric vehicles, thermal characteristic.

Nghiên cứu hệ thống quản lý nhiệt của pin Lithium-ion 
trên ô tô điện

ª TS. ĐẶNG VIỆT HÀ
 Cục Đăng kiểm Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiệt độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đặc 

tính, tính năng an toàn và tuổi thọ của pin [1]. Mức nhiệt 
gia tăng khi sạc hoặc phóng điện, đặc biệt ở các chế độ tải 
lớn, do đó pin phải được làm mát để duy trì nhiệt độ ổn 
định trong vùng làm việc. Để có được hiệu suất tốt nhất, 
nhiệt độ làm việc ưu tiên của pin Lithium-ion (Li-ion) EV 
nằm trong khoảng từ 150C đến 350C, chênh lệch nhiệt độ 
tối đa giữa các tế bào (cell) bên trong bộ pin (pack) không 
vượt quá 50C [2]. Nhiệt độ nằm ngoài các giới hạn này có 
tác động tiêu cực đến hiệu suất nhiệt của pin, dẫn đến 
giảm dung lượng đáng kể và giảm tuổi thọ [2]:

- Khi nhiệt độ giảm quá thấp: Với nhiệt độ nhỏ hơn 
50C sẽ không thể thực hiện sạc nhanh, còn khi giảm xuống 

dới 00C sẽ không có khả năng sạc, mất khả năng cung cấp 
điện, xe không thể gia tốc.

- Khi nhiệt độ pin tăng quá cao: Với nhiệt độ trên 
350C, đặc tính pin bị suy giảm, xe giảm khả năng tăng tốc. 
Với nhiệt độ trên 400C, có thể dẫn đến hư hại cho pin mà 
không thể phục hồi. Ở nhiệt độ lớn hơn 700C ÷ 1000C, kích 
hoạt các chuỗi phản ứng tự làm nóng pin, là nguyên nhân 
phá hủy các tế bào liền kề. Trường hợp không có các biện 
pháp an toàn có thể dẫn đến nguy cơ cháy. Theo báo cáo 
của một số cơ quan chức năng, các vụ hỏa hoạn của xe 
điện chủ yếu liên quan đến cháy pin Li-ion [3]. Mặc dù theo 
thống kê, các sự cố cháy xe điện hiếm khi xảy ra, nhưng 
các vụ cháy pin Li-ion gây lo ngại về an toàn như tỏa nhiệt 
mạnh, nhiều loại khí độc, khói độc.

Hình 1.1: Hệ thống quản lý nhiệt của pin ô tô điện
Hệ thống quản lý nhiệt của pin (Battery Thermal 

Management System -BTMS) (Hình 1.1) có vai trò rất quan 
trọng đối với ô tô điện với các lý do sau:

- Đảm bảo pin hoạt động ở dải nhiệt độ tối ưu;
- Nhằm theo dõi trạng thái và phát hiện sự cố nghiêm 

trọng của pin để đưa ra cảnh báo; 
- Ngăn chặn sự lan truyền nhiệt, để kiểm soát nhiệt độ 

của pin nằm trong giới hạn.
An toàn nhiệt là một hạng mục quan trọng đánh giá 

chất lượng pin, được thể hiện trong các quy chuẩn về pin 
ô tô như: UNECE No.100, ISO 12405-3, IEC 62660-3, SAE 
J2929, TCVN 12503-3:2018 [4].

Để đảm bảo khai thác tốt các đặc tính của pin, đảm 
bảo an toàn và duy trì tuổi thọ của pin, cần phải có một 
hệ thống quản lý nhiệt của pin. Bài báo này giới thiệu đặc 
tính nhiệt, ảnh hưởng của nhiệt độ, các công nghệ quản lý 
nhiệt của pin Li-ion ô tô điện, các tiêu chí đánh giá BTMS. 
Trong phạm vi nghiên cứu của bài báo chỉ tập trung vào 
vấn đề quản lý nguồn nhiệt nội sinh của pin.

2. ĐẶC TÍNH NHIỆT
2.1. Nguồn nhiệt
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Trong pin Li-ion có hai nguồn sinh nhiệt chính, đó là 
nguồn sinh nhiệt do hiệu ứng Joule, được xác định bởi nội 
trở trong quá trình dịch chuyển của dòng điện và nguồn 
sinh nhiệt do phản ứng điện hóa hoặc sự thay đổi entropi. 
Trong đó, dòng điện tế bào có ảnh hưởng nhất đến sự tỏa 
nhiệt của một tế bào nhất định. Mức độ sinh nhiệt tỷ lệ với 
bình phương của cường độ dòng điện.

2.2. Trao đổi nhiệt
Sự trao đổi nhiệt giữa tế bào pin và môi trường xung 

quanh theo ba cơ chế chính: bức xạ, đối lưu và dẫn nhiệt.
- Bức xạ (      ):Lượng nhiệt do bức xạ tỏa ra có thể được ước tính từ 

phương trình Stefan-Boltzmann và được xác định bằng 
chênh lệch nhiệt độ môi trường, diện tích bề mặt A và hệ 
số phát xạ ε theo công thức sau [1]:

 (1)
- Đối lưu (        ):Hầu hết các hệ thống quản lý nhiệt pin dựa trên sự đối 

lưu như các phương pháp tản nhiệt có thể kiểm soát được. 
Tùy thuộc vào môi trường xung quanh, có đối lưu cưỡng 
bức hoặc đối lưu tự nhiên. Hiệu ứng làm mát hoặc làm 
nóng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng môi trường 
lỏng hoặc khí (ví dụ, không khí hoặc nước). Lượng nhiệt 
thực tế có thể truyền qua đối lưu phụ thuộc vào chênh 
lệch nhiệt độ, nhiệt dung của môi chất, vận tốc dòng chảy, 
độ nhớt của môi trường, diện tích tiếp xúc A và nhiều yếu 
tố khác [5].

- Dẫn nhiệt (        ):Trong tất cả các bộ pin, các tế bào đơn lẻ được liên kết 
cơ học trong một mô-đun và được kết nối bằng các bộ thu 
dòng, nên có một lượng nhiệt truyền qua. Lượng nhiệt này 
được tính theo công thức (2) [1]:

 (2)

Vì lý do an toàn, để tránh sự tỏa nhiệt của một tế 
bào có thể lan truyền khắp toàn bộ pin và gây ra hậu quả 
nghiêm trọng hơn, có thể sử dụng các lớp cách điện giữa 
các mô-đun hoặc sử dụng cầu chì nhiệt.

2.3. Cân bằng nhiệt
Trạng thái cân bằng nhiệt đạt được khi tổng của tất 

cả các nguồn nhiệt sinh ra của pin bằng với tổng nhiệt của 
các vật tản nhiệt theo công thức (3) [1]:

 (3)
Trong trường hợp có nhiệt lượng bổ sung được giải 

phóng trong tế bào (ví dụ: do dòng điện tăng lên), nhiệt 
độ của tế bào sẽ tăng lên. Khi tất cả các cơ cấu tản nhiệt 
hoạt động có sự chênh lệch nhiệt độ đối với môi trường 
xung quanh sẽ tạo ra điều kiện cân bằng mới với nhiệt độ 
ổn định. Nếu nhiệt sinh ra bên trong không được phân tán 
(ví dụ: do tích tụ nhiệt bên trong), nhiệt độ tăng có thể dẫn 
đến các phản ứng có hại, chẳng hạn như lão hóa không 
thể phục hồi, hoặc thậm chí dẫn đến hiện tượng tỏa nhiệt 
gây nguy hiểm.

3. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ
3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất và sự 

lão hóa của tế bào pin

Khi nhiệt độ tăng thêm 10 K sẽ làm tăng gấp đôi tốc 
độ của các phản ứng bên trong, bao gồm cả các quá trình 
tự phóng điện và lão hóa tế bào pin. Do đó, nhiệt độ được 
coi là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hoạt động 
của tế bào và sự lão hóa của tế bào.

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất của bộ pin
Nhiệt độ cao có thể dẫn đến sự hòa tan hoặc phá vỡ 

chất điện phân liên pha rắn SEI và tạo ra các muối Liti, các 
muối này ít thấm vào các ion Liti và làm tăng trở kháng của 
điện cực [6]. Kết quả là, Liti tiếp tục được liên kết để tạo 
thành một lớp SEI mới.

Một khi vật chất hoạt động đã bị biến đổi một cách 
không thể thu hồi thành các pha bị động, thì khả năng sử 
dụng năng lượng sẽ bị giảm vĩnh viễn. Tốc độ và vận tốc 
của hầu hết các quá trình phá hủy này phụ thuộc nhiều 
vào các kết nối điện cực/chất điện phân nhưng hầu như 
luôn là một hàm của nhiệt độ môi trường.

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng tự 
phóng điện của pin

Với pin đã tích điện, hiện tượng tự phóng điện làm 
suy giảm năng lượng dự trữ. Quá trình chủ yếu được thúc 
đẩy bởi phản ứng không kiểm soát ở lớp ranh giới SEI-chất 
điện phân. Khi nhiệt độ tăng, trạng thái tích điện tăng lên, 
hiện tượng tự phóng điện xảy ra mạnh hơn [7].

4. CÁC CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ NHIỆT CỦA PIN
Quản lý nhiệt của pin thông qua hệ thống làm mát 

theo các phương pháp chủ yếu sau:
- Làm mát bằng không khí;
- Làm mát bằng chất lỏng;
- Làm mát bằng chất làm lạnh;
- Làm mát bằng vật liệu chuyển pha  (Phase Change 

Material - PCM).
4.1. Bằng không khí
Hệ thống làm mát bằng không khí dựa vào không 

khí xung quanh làm môi chất và có thiết kế tương đối đơn 
giản, dễ dàng thích nghi với nhiều hình dạng tế bào pin 
khác nhau. Bằng cách sử dụng quạt, không khí được thổi 
vào để làm mát bộ pin. Sơ đồ hệ thống như Hình 4.1.

Hình 4.1: Hệ thống làm mát pin bằng không khí
Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu làm mát đầy thách 

thức đòi hỏi lượng không khí làm mát lớn dẫn đến các ống 
dẫn và ống góp lớn, đồng thời cần có các bộ lọc bổ sung 
để ngăn các mảnh vỡ xâm nhập vào bộ pin [8]. Một nhược 
điểm khác của hệ thống làm mát bằng không khí có thể là 
tiếng ồn xung quanh do nhiều quạt hoặc máy thổi tạo ra 
ảnh hưởng trực tiếp đến khoang khách.

4.2. Bằng chất lỏng
Trong hệ thống này, chất làm mát dạng lỏng được 

luân chuyển tuần hoàn giữa bộ pin và bộ tản nhiệt thông 
qua bơm (Hình 4.2). Các tế bào pin không tiếp xúc trực tiếp 
với chất làm mát nhưng được liên kết với mạch chất làm 
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mát thông qua vật liệu dẫn nhiệt tốt (ví dụ: nhôm). Để tăng 
hiệu quả làm lạnh, có thể sử dụng kết hợp với quạt làm 
mát. Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh và 
yêu cầu hệ thống điện, bộ tản nhiệt có thể là dạng đơn 
giản hoặc tích hợp vào chu trình chất làm lạnh.

Hình 4.2: Hệ thống làm mát pin bằng chất lỏng
Để tăng hiệu quả làm mát và tạo ra mức nhiệt đồng 

đều giữa các tế bào pin, các ống dẫn nhiệt được bố trí 
không chỉ xen giữa các mô-đun mà còn tiếp xúc trực tiếp 
với từng tế bào (Hình 4.3).

Hình 4.3: Bố trí ống tản nhiệt giữa các tế bào pin
Ưu điểm lớn nhất của làm mát bằng chất lỏng là có 

công suất cao hơn đáng kể và nhiệt dung cao, cho phép 
thiết kế rất nhỏ gọn. Mức công suất và khả năng kiểm soát 
nhiệt tốt cũng đáp ứng cho sạc nhanh hoặc sử dụng trong 
điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Nhược điểm của hệ thống làm mát bằng chất lỏng là 
cách bố trí phức tạp hơn dẫn đến khối lượng hệ thống cao 
hơn. Do có thêm các thành phần và đường ống, những hệ 
thống đó cũng có thể dễ xảy ra lỗi và tốn nhiều chi phí bảo 
dưỡng hơn so với hệ thống làm mát bằng không khí thông 
thường. Một lưu ý nữa là nguy cơ rò rỉ, đặc biệt là trong 
trường hợp xảy ra tai nạn [9].

4.3. Bằng chất làm lạnh
Dòng chất làm lạnh được tạo ra từ máy nén, qua giàn 

ngưng, khi qua dàn bay hơi sẽ tạo ra hiệu quả làm mát cho 
bộ pin (Hình 4.4). Cấu trúc bộ pin liên kết nhiệt với giàn bay 
hơi trực tiếp giúp giảm khối lượng và có thiết kế nhỏ gọn 
hơn hệ thống làm mát bằng chất lỏng thông thường. Ưu 
điểm của hệ thống này là mức nhiệt độ đồng đều trên toàn 
bộ bề mặt làm mát. Nhược điểm là việc kết hợp nhiều thiết 
bị bay hơi thành một mạch chất làm lạnh duy nhất đòi hỏi 
phải thiết kế rất cẩn thận các bộ phận của hệ thống và 
điều khiển phức tạp [10]. Máy nén khí trên xe có tầm quan 
trọng đáng kể, vừa đáp ứng một tính năng đơn thuần là 

tiện nghi, vừa đáp ứng một yêu cầu an toàn, đặc biệt là đối 
với xe BEV có sử dụng sạc nhanh.

Hình 4.4: Hệ thống làm mát pin bằng chất làm lạnh
Chất làm lạnh được sử dụng trong công nghệ làm mát 

pin đều tương thích với các loại phổ biến cho cho ô tô hiện 
nay như R134a, R744 và R1234yf. Nhưng do R134a đã bị 
Liên minh châu Âu cấm sử dụng đối với ô tô sản xuất mới 
và R1234yf rất dễ bắt lửa, nên R744 sẽ trở thành tiêu chuẩn 
hướng tới trong tương lai. Một khía cạnh khác thúc đẩy sự 
phát triển này là R744 cũng có thể được vận hành ở chế độ 
bơm nhiệt để làm nóng bộ pin [11].

Hình 4.5: Hệ thống làm mát pin bằng chất lỏng kết hợp 
chất làm lạnh

Hiện nay, một số xe sử dụng công nghệ làm mát kết 
hợp cả chất lỏng và chất làm lạnh (Hình 4.5). Trong đó, chất 
lỏng qua bộ tản nhiệt bên trong bộ pin có nhiệm vụ làm 
mát, còn chất làm lạnh trong chu trình có tác dụng điều 
chỉnh nhiệt độ chất lỏng thông qua bộ làm lạnh gọi là 
Chiller. Tổng hợp so sánh về 3 loại hệ thống làm mát pin 
như Bảng 4.1.

Bảng 4.1. So sánh các hệ thống làm mát pin

Không khí Chất lỏng Chất làm lạnh

Đặc tính làm mát Thấp Cao Rất cao

Kết cấu Đơn giản Phức tạp Nhỏ gọn

Giá Thấp Cao Cao

Khối lượng Nhẹ Tương đối nặng Tương đối nặng

Mức độ an toàn Cần chống 
thấm nước

Cần quan tâm 
đến rò rỉ An toàn

Truyền nhiệt Khó khăn Dễ dàng Dễ dàng

Điều khiển Bị giới hạn Dễ dàng Dễ dàng
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Nhâm Dần

Công nghệ BTMS theo 3 loại được sử dụng trên một 
số dòng xe như Bảng 4.2.

Bảng 4.2. Công nghệ BTMS trên các dòng xe [12]

Dòng xe Loại Mức năng lượng
(kWh)

BTMS

Nissan Leaf
Tesla Model S 
BMW 740Le
NIO es8
BYD e6
BMW 530Le

HEV
EV
EV
EV
EV

PHEV

24
60-85

9
70
82
13

Không khí
Chất lỏng

Chất làm lạnh
Chất lỏng
Chất lỏng
Chất lỏng

Thông qua kết quả so sánh tại Bảng 4.1 và Bảng 4.2 
thấy rằng, phương pháp làm bằng chất lỏng được sử dụng 
phổ biến trên hầu hết các loại xe điện do hiệu quả làm mát, 
khả năng điều khiển cũng đảm bảo an toàn.

4.4. Bằng vật liệu chuyển pha (PCM)
Một công nghệ khác để quản lý nhiệt của pin là sử 

dụng vật liệu chuyển pha (PCM). Do khả năng lưu trữ nhiệt 
giới hạn, nên PCM không được sử dụng phổ biến. Bù lại 
vật liệu này có tính linh hoạt trong hình dạng và vị trí lắp 
đặt, có giá thành kinh tế và không cần bảo trì, cho phép sử 
dụng ở phạm vi nhỏ hẹp.

5. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BTMS
Trước đây, hiếm khi có các tiêu chuẩn khắt khe và tổng 

quát được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các BTMS cụ 
thể. Hầu hết các nghiên cứu trước đây chỉ đơn thuần quan 
tâm đến nhiệt độ tối đa và chênh lệch nhiệt độ tối đa của 
pin. Tuy nhiên, các phép so sánh không rõ ràng có thể dẫn 
đến các hướng tối ưu hóa không chính xác. Các thông số 
được xem xét dưới đây có thể được sử dụng làm tiêu chí 
đánh giá [12].

1) Nhiệt độ tối đa và chênh lệch nhiệt độ tối đa của pin. 
Cụ thể, giới hạn nhiệt độ là 450C trong khi sạc và 600C trong 
khi xả. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tế bào pin là 50C.

2) Mức độ đồng nhất nhiệt độ của tế bào pin. Sự 
chênh lệch nhiệt độ tối đa của pin không thể thấy được 
mức độ đồng nhất nhiệt của bộ pin. Theo định nghĩa, Tuni 
càng nhỏ có thể đáp ứng hiệu quả làm mát tốt hơn.

 (4)

Trong đó:
- Tuni - Chỉ số đánh giá mức độ đồng đều của nhiệt;
- Tdif - Chênh lệch nhiệt độ lớn nhất của pin;
- Tdif - Nhiệt độ trung bình của pin.
3) Mật độ năng lượng hoặc tỷ lệ thể tích của bộ pin. 

Hệ thống làm mát chiếm thêm không gian và tăng tỷ lệ 
khối lượng, thể tích của pin. BTMS có thể tăng hiệu suất 
làm mát, nhưng chi phí khối lượng bộ pin tăng lên và mật 
độ năng lượng thể tích giảm. Việc đối chiếu các BTMS khác 
nhau với mật độ năng lượng hoặc tỷ lệ thể tích của bộ pin 
là rất hữu ích cho một thiết kế bộ pin hướng đến các đặc 
điểm nhẹ và nhỏ gọn.

4) Hiệu quả làm mát của BTMS. Nó được định nghĩa là 
tỷ số giữa công suất bộ trao đổi nhiệt thực tế và công suất 
bộ trao đổi nhiệt tối đa theo lý thuyết theo công thức (5). 

Trong đó, Tl là nhiệt độ tại một vị trí của bộ pin; Tmax là nhiệt 
độ lớn nhất của bộ pin, Tavg là nhiệt độ trung bình của bộ 
pin. Để đạt hiệu quả làm mát, có thể hiệu chỉnh bằng nhiệt 
độ môi trường làm mát đầu vào.

 
(5)

5) Tiêu thụ năng lượng. Như mục 4.2 đã mô tả, đối với 
làm mát bằng chất lỏng, việc tăng tốc độ dòng chảy của 
nước làm mát có thể cải thiện hiệu quả làm mát, trong khi 
đó, năng lượng tiêu thụ của bơm tăng lên đột ngột. Hơn 
nữa, công suất cao theo yêu cầu của BTMS cũng dẫn đến 
tải cao và sinh nhiệt thêm cho pin. Do đó, việc thiết kế tiêu 
thụ năng lượng phù hợp cũng cần được xem xét.

6) Rủi ro tỏa nhiệt (Thermal runaway risk-TRR). TRR 
cũng có thể mô tả mức độ nghiêm trọng nếu xảy ra hiện 
tượng tỏa nhiệt của pin; TRR cao hơn có nghĩa là pin có độ 
bền cao hơn, năng lượng giải phóng thấp hơn khi nổ hoặc 
phạm vi lan truyền hẹp hơn khi xảy ra hiện tượng tỏa nhiệt.

6. THẢO LUẬN
6.1. Khó khăn và thách thức
Đặc tính của pin ô tô đã bị giới hạn bởi đặc tính nhiệt 

của tế bào pin. Đặc biệt trong điều kiện khí hậu khắc 
nghiệt, với một lượng đáng kể năng lượng có thể sử dụng 
được tiêu thụ chỉ để điều hòa nhiệt độ không chỉ cabin mà 
còn trong pin. Điều này dẫn đến việc giảm phạm vi hoạt 
động của xe, mà đây lại là thông số quan trọng hấp dẫn 
khách hàng mua xe [1].

Một vấn đề khác cần được quan tâm đó là các bộ pin 
ngày nay có xu hướng thiết kế với công suất lớn để có thể 
đáp ứng phạm vi hoạt động của xe ngày càng cao hơn. 
Thay vì sử dụng nhiều tế tào, nhiều nhà sản xuất ưa  chuộng 
các tế bào lớn hơn do mức độ phức tạp kết nối thấp hơn. 
Nhưng một vấn đề cần được chú ý đó là khả năng làm mát 
từ lõi tế bào đến các tấm tản nhiệt có thể phát triển thành 
các điểm tắc nghẽn. Để khắc phục sự cố này, có thể cần 
thêm các ống dẫn nhiệt giữa các tế bào. Quá trình làm mát 
thông qua các đầu nối tế bào sẽ có tác động nhất định, vì 
các vật liệu được sử dụng (đồng và nhôm) đều mang lại độ 
dẫn nhiệt cao và do đó có thể giúp làm mát tế bào từ bên 
trong. Tuy nhiên, khi thêm các ống dẫn nhiệt thì vấn đề 
cách điện, an toàn cần được tính toán kỹ lưỡng [1].

6.2. Xu hướng
Trong giai đoạn ngắn hạn, Li-ion có thể trở thành 

công nghệ thống trị cho pin xe điện. Thời gian sạc xe điện 
có xu hướng rút ngắn và trở thành tiêu chí đánh giá thành 
công về công nghệ của mỗi chiếc xe. Điều đó khiến dòng 
điện hệ thống cao hơn, đặt ra một bài toán khó cho hệ 
thống làm mát pin. Do đó, quản lý nhiệt liên quan đến pin 
sẽ trở nên quan trọng hơn trong những năm tới và cũng 
có thể chiếm tỷ lệ chi phí cao hơn trong các xe ô tô trong 
tương lai. Để đáp ứng các yêu cầu này một cách kinh tế, 
các giải pháp thông minh mới như vật liệu thay đổi pha 
(PCM), làm mát dây dẫn hoặc làm mát từ bên ngoài trong 
quá trình sạc sẽ là cần thiết [1].

Về lâu dài, các công nghệ mới có thể đang gia tăng, 
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chẳng hạn như các chất hóa học được thiết kế đặc biệt 
cho ứng dụng sạc nhanh, khắc phục vấn đề sinh nhiệt cao. 
Điều này có thể đạt được bằng cách giảm đáng kể sự tỏa 
nhiệt, cải thiện độ dẫn nhiệt trong các tế bào đơn lẻ hoặc 
chế phẩm ít nhạy cảm với nhiệt độ hơn [1].

7. KẾT LUẬN
Nhiệt độ là yếu tố quan trọng trong quá trình làm việc 

của pin, ảnh hưởng đến đặc tính, tính năng an toàn và tuổi 
thọ của pin. Do đó, việc nghiên cứu hệ thống quản lý nhiệt 
pin Li-ion cho ô tô điện là cần thiết.

Thông qua việc so sánh các công nghệ quản lý nhiệt 
của pin ô tô, thấy rằng phương pháp làm bằng chất lỏng 
được sử dụng phổ biến trên hầu hết các loại xe điện do 
hiệu quả làm mát, khả năng điều khiển cũng như đáp ứng 
các tiêu chí đánh giá BTMS và đảm bảo an toàn.

Bài báo đã đưa ra tiêu chí đánh giá BTMS một cách 
tổng quát gồm các vấn đề về đặc tính nhiệt, hiệu quả làm 
mát, đặc tính an toàn, cũng như liên hệ với bài toán thiết 
kế tổng thể của xe.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài báo đã đánh giá 
những thách thức, khó khăn và xu hướng cho tương lai đối 
với việc quản lý nhiệt của pin ô tô điện.
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TÓM TẮT: Việt Nam là quốc gia biển, nằm trên bờ 
biển Đông với không gian rộng lớn: diện tích hơn 
1 triệu km2, chiều dài hơn 3.260 km, 198.000 km 
sông ngòi thuận lợi cho hàng hải và hệ thống cảng 
sông biển phát triển mạnh. Kinh tế hàng hải đóng 
vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế quốc dân 
nói chung và kinh tế biển nói riêng. Cùng với sự hội 
nhập kinh tế quốc tế, sự gia tăng hàng hóa xuất nhập 
khẩu thì hàng hóa vận tải qua đường thủy nội địa gia 
tăng mạnh với khối lượng hiện nay khoảng 90.000 
teus/tháng và sẽ gia tăng tới 120.000 teus/tháng 
vào năm 2030.

Bên cạnh sự tiện ích của hình thức vận tải container 
bằng sà lan, những mối nguy hiểm do nguy cơ mất 
tính ổn định trong việc xếp dỡ container cũng là một 
thực trạng cần hết sức quan tâm. Hàng loạt tai nạn 
liên quan đến sà lan vận tải container thủy nội địa 
do quá trình xếp dỡ container không đảm bảo trạng 
thái ổn định đã gây ra rất nhiều thiệt hại về hàng hóa 
cũng như phương tiện và con người. Tính cấp thiết 
về việc xây dựng phần mềm đáp ứng cơ sở tính toán 
chính xác các thông số trạng thái, tư thế của sà lan 
vận tải container thủy nội địa nhằm hỗ trợ việc kiểm 
tra ổn định của sà lan và thay đổi/điều chỉnh phương 
án xếp dỡ container hàng nhằm thỏa mãn các yêu 
cầu về ổn định. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu lý 
thuyết đánh giá ảnh hưởng của thông số sà lan, vị trí 
sắp xếp container trên sà lan đến tính ổn định của sà 
lan, phần mềm khuyến cáo sơ đồ xếp dỡ container 
hợp lý để tăng cường tính ổn định của sà lan vận tải 
container thủy nội địa.

TỪ KHÓA: Ổn định, xếp dỡ, phần mềm hàng hải.

ABSTRACT: Vietnam is a coastal country, located 
on the banks of the East Sea with a large space: 
over 1 million km2 in area, over 3,260 km in length, 
198,000 km of rivers which makes it favorable for the 
development of navigation and seaport system. The 
marine economy plays an important role in the growth 
of the national economy in general and the marine 
economy in particular. Along with the international 

economic integration and the increase in imports and 
exports, the volume of goods transported via inland 
waterways has increased sharply with the current 
volume of about 90,000 teus/month and will reach 
120,000 teus/month by 2030. 

Despite the convenience of container shipping 
barge shipping, the risks from unstable container 
handling need to be addressed; a series of accidents 
related to inland waterway container shipping barges 
caused by unstable container loading and unloading 
have caused a lot of damage to goods, vehicles 
and people. It is urgent to develop a software to 
accurately calculate the parameters on the status and 
posture of inland waterway container shipping barges 
to assist the inspection of the stability of the barge 
and change/adjust loading and unloading plans to 
satisfy stability requirements. Based on the results of 
theoretical research assessing the effects of barge 
parameters and container positions on the stability of 
the barge, the software will recommend a reasonable 
container loading and unloading scheme to enhance 
the stability of inland waterway container shipping 
barges.”

KEYWORDS: Software, container ships, stability, 
transport business, maritime.

Xây dựng phần mềm kiểm soát ổn định sà lan 
vận tải container
ª ThS. NGUYỄN PHÚ HÒA 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
ª ThS. PHẠM ĐỨC TOÀN; PGS. TS. NGUYỄN MINH ĐỨC 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
ª ThS. TRẦN NGỌC TÌNH

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là quốc gia biển, nằm trên bờ biển Đông với 

không gian rộng lớn: diện tích hơn 1 triệu km2 và chiều dài 
hơn 3.260 km, 198.000 km sông ngòi thuận lợi cho hàng 
hải và hệ thống cảng sông biển phát triển mạnh. Kinh tế 
hàng hải đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế 
quốc dân nói chung và kinh tế biển nói riêng. Cùng với sự 
hội nhập kinh tế quốc tế, sự gia tăng hàng hóa xuất nhập 
khẩu thì hàng hóa vận tải qua đường thủy nội địa gia tăng 
mạnh với khối lượng hiện nay khoảng 90.000 teus/tháng và 
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sẽ gia tăng tới 120.000 teus/tháng vào năm 2030.
Vận chuyển container ngày nay rất phổ biển trên toàn 

thế giới và tại Việt Nam. Loại hình vận chuyển container 
này có thể vận chuyển cho tất cả các loại hàng hóa nhất 
là các hàng hóa công nghệ cao, điện tử, máy móc thiết bị, 
phụ tùng và các mặt hàng giá trị cao. Cùng với sự thịnh 
hành của hình thức vận tải container chuyên tuyến, sà lan 
vận tải container thủy nội địa cũng ngày càng phát triển cả 
về năng lực vận chuyển lẫn tính chuyên dụng.

Cũng vì lí do này mà sà lan vận tải container thủy nội 
địa có cấu trúc hoàn toàn khác với sà lan chở hàng thông 
thường. Một đặc điểm đáng lưu ý của loại sà lan này là 
chúng có diện tích đáy hầm hàng bằng hoặc lớn hơn so với 
diện tích miệng hầm hàng, đồng thời có các két nước dằn 
ở hai bên mạn tàu tạo cân bằng khi xếp container thành 
nhiều hàng, nhiều tầng.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hình thức kinh 
doanh vận chuyển thì tính chuyên dụng cũng như năng 
lực vận chuyển của các sà lan vận tải container thủy nội địa 
cũng ngày càng được nâng cao. Với đặc tính đặc biệt, việc 
kiểm soát độ ổn định của sà lan vận tải container thủy nội 
địa luôn là vấn đề cấp thiết dành cho các sĩ quan hàng hải 
cũng như bộ phận điều hành cảng. Tính cấp thiết về việc 
xây dựng phần mềm đáp ứng cơ sở tính toán chính xác các 
thông số trạng thái, tư thế của tàu nhằm hỗ trợ việc kiểm 
tra ổn định của tàu và thay đổi/điều chỉnh phương án xếp 
dỡ container hàng nhằm thỏa mãn các yêu cầu về ổn định.

2. XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ THEO DÕI 
NHANH VÀ LẬP PHƯƠNG ÁN XẾP CONTAINER TRÊN SÀ 
LAN VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA

Hình 2.1: Cánh tay đòn ổn định và mô-men hồi phục
2.1. Yêu cầu đối với phần mềm đánh giá ổn định 

dùng cho sà lan
Sà lan vận tải container thủy nội địa là phương tiện 

vận tải đặc thù, được trang bị khá đơn giản, các yêu cầu 
về trang thiết bị không cao. Ngoài ra, do biên chế thuyền 
viên ít, thời gian hoạt động của phương tiện gần như liên 
tục, thuyền viên phải làm đồng thời nhiều công việc, vì 
vậy thường chỉ có 1 hoặc 2 thuyền viên phụ trách theo dõi 
xếp, dỡ hàng, quyết định nhanh phương án xếp dỡ khi có 
container được vận chuyển tới.

Để đảm bảo việc kiểm tra ổn định nhanh chóng, hiệu 
quả, thiết bị hỗ trợ phải là thiết bị cầm tay, đồng thời thỏa 
mãn các yêu cầu:

- Giao diện đơn, giản, dễ sử dụng đối với thuyền viên;
- Cho phép kiểm tra ổn định trước khi thực hiện thao 

tác xếp, dỡ container liên tục (kiểm tra ổn định, tư thế tàu 
nếu xếp hoặc dỡ 1 container), vì đặc điểm sà lan container 
là phương tiện nhỏ, việc thay đổi 1 contianer cũng có thể 
gây nghiêng, chúi đáng kể, vượt giới hạn;

- Có thể vừa nhận hàng, trả hàng, vừa thao tác tính 
toán ổn định;

- Có gợi ý phương án xếp hàng đối với thuyền viên, 
trong trường hợp tàu nhận và trả hàng tại nhiều cảng khác 
nhau.

Dựa theo các yêu cầu nêu trên, phần mềm theo dõi ổn 
định sà lan của nhóm tác giả được xây dựng trên nền tảng 
thiết bị di động, sử dụng hệ điều hành Android.

2.2. Nguyên tắc tính toán và kiểm tra ổn định tàu
Ổn định tàu được tính toán dựa trên các thông tin 

thủy tĩnh của phương tiện (được cho trong bảng thủy tĩnh 
hoặc được số hóa phù hợp), mực chất lỏng trong các két 
dằn (thường được quy ước luôn đầy), các két nước ngọt, 
dầu, dự trữ và trạng thái xếp hàng container trên tàu.

Ngoài ra, cần tính tới góc vào nước của phương tiện 
để đảm bảo góc nghiêng, chúi của tàu luôn được duy trì ở 
mức an toàn.

Cánh tay đòn ổn định tĩnh của tàu (GoZ) tại các góc 
nghiêng khác nhau (θ) được tính theo công thức:

GoZ = KN - KGo * Sinθ
Trong đó:
- KN ứng với các góc nghiêng được tra trong hồ sơ tàu 

tại bảng đường cong hoành giao (Stability Cross Curves 
hoặc Pantokaren) với đối số là lượng giãn nước.

- KGo là chiều cao trọng tâm của tàu đã xét đến ảnh 
hưởng của mặt thoáng chất lỏng.

Cánh tay đòn ổn định tĩnh được lập thành đồ thị, làm 
căn cứ để xem xét, đánh giá theo các tiêu chuẩn ổn định.

Việc kiểm tra ổn định cho các tàu được thực thiện 
theo các quy định trong bộ Quy chuẩn Việt Nam QCVN 
72/2013, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Phân cấp và 
Đóng phương tiện thủy nội địa.

Trong phần mềm này, tùy thuộc vào phân cấp tàu, các 
phương pháp tính và tiêu chuẩn ổn định được áp dụng 
như đối với tàu chở hàng container cấp VR-SB hoặc VR-SI 
tương ứng với từng tàu.

- Hồ sơ thiết kế, sổ tay ổn định tàu được số hóa và sử 
dụng để xác định các số liệu gồm:

+ Tọa độ tâm nổi, tâm mặt phẳng đường nước, chiều 
cao tâm nghiêng ngang, chiều cao tâm nghiêng dọc... 
tương ứng với lượng chiếm nước và hoặc mớn nước của 
tàu (bảng Trị số thủy lực);

+ Khoảng cách theo chiều ngang từ két tàu tới đường 
tác dụng của lực nổi (bảng Cross Curve);

+ Các số liệu két bao gồm thể tích, khối lượng, tọa độ 
trọng tâm, mô-men mặt thoáng tương ứng với độ sâu mực 
chất lỏng trong két (các bảng Khoang, Két);

- Các thông số cơ bản của tàu:
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+ Hệ số béo tương ứng với lượng chiếm nước hoặc 
mớn nước;

+ Các bảng về diện tích hứng gió, trọng tâm diện tích 
hứng gió của tàu.

- Các số liệu khác được lấy từ Quy chuẩn QCVN 72 bao 
gồm:

+ Các bảng nội suy các hệ số a1, a2, a3, trang 650, để 
tính cánh tay đòn gây nghiêng quy đổi do gió, theo công 
thức mục 2.2.3, trang 650, mục 2.2.1 trang 648;

+ Bảng nội suy hệ số a3, trang 658, tính mô-men gây 
nghiêng do gió tĩnh theo công thức trong mục 3.1.2 - 10, 
trang 659;

Bảng 7/2.3 trang 650, bảng 7/2.4 trang 651, bảng 
7/2.5, 7/2.6 trang 652, nội suy để tính toán các hệ số m1, 

m2, m3, n1, biên độ chòng chành của tàu.
2.3. Trình tự theo dõi và tính toán ổn định của sà 

lan vận tải container
Tổng hợp, phân tích các bài toán hàng hải liên quan đến 

các trường hợp ảnh hưởng đến độ ổn định của tàu container. 
Khảo sát thông số tàu container, cụ thể:

- B1. Tình toán thông số két: Mực chất lỏng trong các 
két được nhập đơn giản bằng cách điền vào ô tương ứng 
với két. Tùy thuộc vào mực chất lỏng, loại chất lỏng (DO, 
nước, LO…), các thông tin tương ứng liên quan tới ổn 
định tàu được xác định từ bảng tra dung tích két và được 
hiển thị phù hợp. Sự thay đổi điều kiện ổn định cũng được 
hiển thị tại chỗ, giúp người sử dụng xem xét, quyết định 
phương án nhận dầu, nước, nước dằn bổ sung (Hình 2.2).

Hình 2.2: Theo dõi, tính toán các thông số Két
- B2. Tính toán hàng hóa trong các Bay: Các container có thể được kéo, thả nhanh chóng vào sơ đồ, từ danh sách các 

container 20ft, 40ft chờ xếp hoặc ngược lại (Hình 2.3). 

Hình 2.3: Sơ đồ Tier và tính toán xếp container theo Tier
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Các thông tin ổn định được kiểm tra nhanh chóng và 
hiển thị để người sử dụng theo dõi và có phương án điều 
chỉnh phù hợp.

- B3. Tính toán các thành phần cố định, dự trữ: Các 
thành phần dự trữ gồm nhiên liệu, nước ngọt phục vụ sinh 
hoạt của thuyền viên, hoặc các thành phần khối lượng 
khác, tuy không lớn nhưng ảnh hưởng đáng kể tới tư thế 
sà lan. Vì vậy, các thành phần này cần được nhập và tính 
toán phù hợp.

- B4. Tính toán cánh tay đòn ổn định tĩnh, góc nghiêng, 
chúi của tàu theo thuật toán tính toán ổn định.

- B5. Tính toán kiểm tra ổn đinh khi có ảnh hưởng của 
gió theo các hướng dẫn của TCVN-72.

- B6. Hiển thị các thông tin ổn định, cảnh báo người 
sử dụng. 

3. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG TIN ỔN ĐỊNH 
TÀU

3.1. Đánh giá ổn định chung của tàu ứng với trạng 
thái chở hàng

Các thông số ổn định, cùng một số thông tin về trạng 
thái chở hàng của tàu được cho trong giao diện ứng với 
menu “Thông tin ổn định”.

Cánh tay đòn ổn tịnh tĩnh GZ được thể hiện trên đồ thị 
(đường cong GZ), cùng với cánh tay đòn nghiêng ngang 
cho phép (Lchp). Các thành phần diện tích tương ứng với 
mô-men nghiêng ngang cho phép cũng được đánh dấu để 
kiểm tra ngay trên đồ thị.

Các thông số dưới dạng số được thể hiện trong bảng 
giá trị thông số ổn định, trong đó có các cột:

- Tên thông số tính toán;
- Giá trị thực tế tính toán được;
- Giá trị yêu cầu theo quy chuẩn (nếu có).
3.2. Kiểm tra các điều kiện ổn định chủ yếu theo 

Quy chuẩn TCVN-72
Giá trị thực tế và giá trị yêu cầu của các thông số ổn 

định chủ yếu được cho trong các dòng tương ứng trong 
bảng. Trong trường hợp một thông số không thỏa mãn 
yêu cầu, giá trị thực tế và giá trị yêu cầu sẽ được thể hiện 
bằng màu ĐỎ để tiện theo dõi và điều chỉnh phương án 
xếp hàng.

Hình 3.1: Sơ đồ container và đồ thị ổn định

Hình 3.2: Bảng đánh giá ổn định chi tiết
- Các thông số chính cần kiểm tra để đảm bảo ổn định 

tàu, theo QCVN 72/2013 gồm:
+ Lượng chiếm nước (giới hạn cho từng tàu);
+ Mớn nước (giới hạn cho từng tàu);
+ Độ chúi của tàu (trim). Trong hầu hết các trường 

hợp, cần đảm bảo tàu chúi lái (trim > 0); 
+ Chiều cao thế vững (chiều cao ổn định) ban đầu GM 

(tối thiểu 0,2 m);
+ Giá trị cánh tay đòn ổn định tĩnh lớn nhất (Gzmax, 

tối thiểu 0,25 m);
+ Giá trị góc lặn của cánh tay đòn ổn định tĩnh (đường 

GZ cắt trục hoành), nếu tàu có cấp SB (trên 50 độ);
+ Hệ số an toàn (tỷ lệ giữa mô-men nghiêng cho phép 

với mô-men gây nghiêng tính toán, lớn hơn 1);
+ Hệ số an toàn do gió tĩnh (tỷ lệ giữa mô-men 

nghiêng cho phép do gió tĩnh với mô-men nghiêng tính 
toán đối với gió tĩnh), chỉ áp dụng trong trường hợp chiều 
cao tâm hứng gió lớn hơn 2 m (đúng cho hầu hết các trạng 
thái chở hàng container).

Ngoài ra, các thông số khác cũng được thể hiện đầy 
đủ trong bảng để người sử dụng có các thông tin đầy đủ 
về trạng thái xếp hàng của tàu. 

3.3. Nguyên tắc điều chỉnh để tăng cường tính ổn 
định cho tàu

3.3.1. Trường hợp lượng chiếm nước/mớn nước vượt giới hạn
- Bắt buộc phải giảm tải bằng các cách như sau:

-
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+ Giảm khối lượng hàng (container) tiếp nhận lên tàu;
+ Trong trường hợp tàu đang chở nước dằn (ballast), 

có thể tính toán giảm lượng nước dằn, trên cơ sở các thông 
số ổn định tàu vẫn được đảm bảo.

3.3.2. Trường hợp chiều cao thế vững (ổn định) ban đầu 
không đảm bảo

- Cần tính toán hạ trọng tâm của tàu bằng các cách 
như sau:

+ Đảo vị trí các container theo phương pháp: Conatiner 
nặng hơn được chuyển xuống phía dưới, container nhẹ 
hơn được chuyển lên phía trên;

+ Bơm thêm nước dằn vào các két có trọng tâm thấp 
(chẳng hạn các két đáy), để hạ thấp trọng tâm khối hàng;

+ Chú ý giảm tối đa ảnh hưởng của mặt thoáng chất 
lỏng trong các két bằng cách bơm đầy két hoặc để két 
trống hoàn toàn;

+ Trong trường hợp không thể áp dụng các phương 
pháp như trên, cần xem xét giảm khối lượng hàng nhận lên 
tàu (giảm bớt các container nhận lên tàu).

3.3.3. Trường hợp cánh tay đòn ổn định không đảm bảo
- Tương tự như trường hợp chiều cao ổn định ban đầu, 

cần tính toán hạ trọng tâm của tàu bằng các cách như sau:
+ Đảo vị trí các container theo phương pháp: Conatiner 

nặng hơn được chuyển xuống phía dưới, container nhẹ 
hơn được chuyển lên phía trên; 

+ Bơm thêm nước dằn vào các két có trọng tâm thấp 
(chẳng hạn các két đáy), để hạ thấp trọng tâm khối hàng;

+ Chú ý giảm tối đa ảnh hưởng của mặt thoáng chất 
lỏng trong các két bằng cách bơm đầy két hoặc để két 
trống hoàn toàn;

+ Trong trường hợp không thể áp dụng các phương pháp 
như trên, cần xem xét giảm khối lượng hàng nhận lên tàu (giảm 
bớt các container nhận lên tàu).

3.3.4. Trường hợp hệ số an toàn, hệ số an toàn do gió 
tĩnh không đảm bảo

- Hệ số an toàn không đảm bảo là do các nguyên nhân sau:
+ Trọng tâm tàu và hàng cao;
+ Diện tích hứng gió của phần nổi của tàu và hàng 

hóa lớn, tâm hứng gió có độ cao lớn.
Vì vậy, cần thực hiện các biện pháp hạ thấp trọng tâm 

của tàu như đã nêu trong mục trên và/hoặc giảm diện tích 
hứng gió phần nổi của tàu và hàng hóa xếp trên tàu. 

4. KẾT LUẬN
Vấn đề theo dõi, tính toán ổn định cho sà lan vận tải 

container nội địa là vấn đề cần được quan tâm, đặc biệt khi 
sự phát triển của loại hình vận tải này đang tăng lên mạnh 
mẽ và chứng minh hiệu quả cao.

“Phần mềm Kiểm soát độ ổn định tàu container”do 
nhóm tác giả xây dựng giúp giải quyết được các yêu cầu 
về tính toán ổn định nhanh, chính xác, thuận tiện sử dụng, 
phù hợp với thực tế hoạt động của nhóm sà lan này.

Để đảm bảo an toàn, kinh tế, thuyền viên sà lan cần 
được đào tạo, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về 
yêu cầu kiểm tra, theo dõi liên tục ổn định của tàu. Việc sử 
dụng các công cụ hỗ trợ theo dõi ổn định tàu cũng nên 
được áp dụng trên các sà lan.
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TÓM TẮT: Dầm trên nền đàn hồi là kết cấu phổ biến 
trong xây dựng công trình nói chung, công trình giao 
thông nói riêng. Các kết cấu có thể kể đến như: dầm 
móng đặt trên nền đàn hồi, hệ phao nổi trên mặt 
nước, hệ cọc trong đất, tà vẹt trên nền đá ballast… 
Các mô hình tính áp dụng trong thiết kế hiện nay 
giả thiết rằng dầm luôn luôn tiếp xúc với nền. Trong 
khi đó, nhiều trường hợp có một bộ phận của dầm 
không tiếp xúc với nền nên việc mô hình như trên 
là không phù hợp. Theo đó, các kết luận, khuyến 
cáo trong công tác tư vấn không sát với thực tế làm 
việc của dầm. Để mô tả sát với ứng xử thực tế của 
dầm có kể đến sự không tiếp xúc giữa dầm và nền, 
liên kết dị hướng là một giải pháp hiệu quả để giải 
quyết vấn đề này. Trong nghiên cứu này, tác giả giới 
thiệu phương pháp phân tích động dầm có liên kết 
dị hướng chịu tác dụng của khối lượng di chuyển với 
vận tốc không đổi.

TỪ KHÓA: Liên kết dị hướng, phi tuyến, phần tử hữu 
hạn, dầm trên nền đàn hồi, phân tích động.

ABSTRACT: Beam resting on elastic foundation is 
a common structure in engineering, especially in 
civil engineering, for instance, ground beams, buoys 
floating on water, piles resting in foundation, or rails 
acting on railway sleepers. The well-known computing 
models used in design based on the assumption 
that beam is fully contacted with foundation. In fact, 
there are some non-contact regions between beam 
and foundation, and hence, the above assumption 
is not always valid. As a result, such conclusions or 
recommendations made by construction consultants 
are sometimes inappropriate with the actual behaviors 
of beam and foundation. In order to closely describe 
the actual behavior of beams taking into account the 
non-contact between the beam and the foundation, 
anisotropic restraint is an effective solution to this 
problem. In this research, the author introduces a 
method of dynamic analysis of beams with anisotropic 
restraints being affected by the influence of moving 
masses in constant velocity.

KEYWORDS: Anisotropic restraints, nonlinearity, 
FEM, anisotropic beam-foundation element, dynamic 
analysis.

Phân tích động dầm có liên kết dị hướng chịu tác dụng 
của khối lượng di động với vận tốc không đổi

ª ThS. ĐỖ XUÂN QUÝ; ThS. VŨ THỊ NGA
Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, các mô hình tính dầm trên nền đàn hồi 

trong nghiên cứu cũng như trong tính toán thiết kế công 
trình hầu hết đều mô hình nền thành các dạng liên kết đàn 
hồi có độ cứng không đổi. Các công bố có thể kể đến như: 
Vũ Đình Lai và cộng sự [1], Lều Thọ Trình và cộng sự [2], Anil 
K. Chopa [3], giới thiệu phương pháp tính dầm trên nền 
đàn hồi theo mô hình theo Winkler. 

Để mô phỏng gần với ứng xử thực tế của dầm trên nền 
đàn hồi, các tác giả đã xem xét đến sự tiếp xúc và không tiếp 
xúc giữa dầm và nền, khi đó tương tác giữa dầm và nền có 
thể coi như các liên kết có độ cứng thay đổi: Z. Celep và các 
cộng sự [4] khảo sát tác dụng động của dầm dài hữu hạn 
trên nền một chiều; Diego Froio và các cộng sự [5] phân 
tích dầm trên nền phi tuyến, dưới tác dụng của tải trọng 
thay đổi theo thời gian di động; Cristiano Viei Rodrigues 
[6] phân tích dầm trên nền phi tuyến, chịu tác dụng của bộ 
dao động di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn; 
D. Froio và các cộng sự [7], sử dụng phương pháp số tính 
dầm giản đơn trên nền phi tuyến bậc 3, dưới tác dụng của 
tải trọng thay đổi theo thời gian di động; S.M. Abdelghany 
và các cộng sự [8], khảo sát ứng xử của dầm trên nền phi 
tuyến, chịu tác dụng của tải trọng di động bằng phương 
pháp Galerkin và Runge-Kutta; Đỗ Xuân Quý và các cộng 
sự [9], nghiên cứu ứng xử cơ học của thanh có liên kết dị 
hướng chịu tác dụng của tải trọng động; Đỗ Xuân Quý và 
các cộng sự [10] nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của có 
liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng động. 

Bài báo giới thiệu một phương pháp phân tích động 
dầm có liên kết dị hướng chịu tác dụng của khối lượng di 
động xây dựng trên cơ sở của phương pháp phần tử hữu 
hạn. Từ phương trình cân bằng động lực của phương pháp 
phần tử hữu hạn đối với kết cấu có liên kết đàn hồi, tác 
giả bổ sung thêm thành phần mô phỏng phản lực liên kết 
dị hướng và khối lượng di động. Sau khi có phương trình 
cân bằng động lực, tác giả giải phương trình bằng phương 
pháp tích phân Newmark. Ở mỗi thời điểm tính, phương 
trình cân bằng động lực là một phương trình phi tuyến, 
được giải bằng phương pháp lặp Newton. Lời giải của bài 
toán có được bằng cách ghép nối các kết quả phân tích ở 
từng thời điểm tính. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐỘNG DẦM CÓ 
LIÊN KẾT DỊ HƯỚNG CHỊU TÁC DỤNG CỦA KHỐI LƯỢNG 
DI ĐỘNG

2.1. Mô hình tính
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Hình 2.1 là một trường hợp dầm có liên kết dị hướng 
chịu tác dụng của khối lượng di động. Dầm AB được kê 
trên gối cố định A, di động B và các liên kết dị hướng 1, 2, 3, 
phía trên có khối lượng M di chuyển đều với vận tốc v. Dầm 
làm bằng vật liệu có mô-đun đàn hồi E, khối lượng riêng 
ρ và mặt cắt ngang dầm có diện tích F, mô-men quán tính 
trục J. Các liên kết dị hướng 1, 2, 3 có độ cứng biến dạng 
dương k+, độ cứng biến dạng âm k- và độ lệch chuẩn D0. 
Giả thiết rằng khối lượng M luôn luôn tiếp xúc với bề mặt 
dầm trong quá trình di chuyển từ A đến B. 

Hình 2.1: Mô hình tính dầm có liên kết dị hướng chịu tác dụng của 
khối lượng di động với vận tốc không đổi 

- Quan hệ giữa phản lực liên kết dị hướng (N) và 
chuyển vị điểm tựa liên kết (∆) được sử dụng trong nghiên 
cứu này như công thức (1).

(1)

Trong đó: k+, k- - Độ cứng biến dạng dương, âm của 
liên kết;

D0 - Độ lệch chuẩn.   
2.2. Phương trình cân bằng động lực của dầm có 

liên kết dị hướng chịu tác dụng của khối lượng di động
- Phương trình cân bằng động lực của phương pháp 

phần tử hữu hạn được viết cho dầm có liên kết đàn hồi 
chịu tác dụng của tải trọng động [11].

(2)

Trong đó: [K], [C], [M] - Ma trận độ cứng, cản, khối 
lượng của dầm;

{∆},{∆.},{∆..} - Vector chuyển vị và các đạo hàm của nó;
{P(t)} - Vector tải trọng động.
 Dầm có liên kết dị hướng chịu tác dụng của khối 

lượng di động, phương trình cân bằng động lực được viết 
lại bằng cách bổ sung các yếu tố liên quan đến liên kết dị 
hướng và khối lượng di động. Vì dầm có liên kết dị hướng 
nên cần bổ sung mô tả về liên kết dị hướng, cũng như xét 
đến tính phi tuyến của bài toán. Phản lực liên kết dị hướng 
được xem như một loại tải trọng khi đó vế trái của phương 
trình động lực được bổ sung thêm thành phần phản lực 
liên kết {N(∆)}. Do tính phi tuyến của bài toán nên các tải 
trọng tác dụng vào kết cấu phải được đưa vào phân tích 
đồng thời bằng cách bổ sung thành phần tải trọng tĩnh 
{Q} vào vế phải của phương trình. Khối lượng di động được 
xem xét ở hai khía cạnh là mức độ quán tính và tải trọng 
di động. Ở khía cạnh mức độ quán tính, khối lượng của vật 
di chuyển được cộng thêm vào ma trận khối lượng của hệ 
[M(t)] tương ứng với vị trí của vật ở từng thời điểm tính. Ở 
khía cạnh tải trọng di động, vector tải trọng P(t) được dùng 
để mô tả sự di chuyển và độ lớn của trọng lượng bản thân 
vật. Sau khi bổ sung các yếu tố trên, phương trình động lực 
của dầm có liên kết dị hướng chịu tác dụng của khối lượng 
di động được viết lại như sau:

(3)

Trong đó: {N(∆)} - Vector phản lực liên kết dị hướng 
được tính theo công thức (1);

{Q} - Vector tải trọng tĩnh;
[M(t)] - Ma trận khối lượng của hệ; 
{P(t)} - Vector tải trọng động do vật M di chuyển sinh ra.
- Ma trận độ cứng, ma trận khối lượng, ma trận cản 

của kết cấu được thành lập từ ma trận độ cứng (4), ma trận 
khối lượng (5), ma trận cản (6) của các phần tử [11]:

(4)

(5)

(6)

Trong đó: E - Mô-đun đàn hồi của vật liệu;
l, F, J, m, ρ - Chiều dài, diện tích mặt cắt ngang, mô-men 

quán tính trục, khối lượng, khối lương riêng của phần tử;
β - Hệ số cản.
- Phương pháp chung để giải các phương trình động 

lực (3) là chia nhỏ khoảng thời gian tính bởi các điểm tính 
ti, cách nhau các khoảng thời gian Dt. Tại các điểm tính ti, 
tải trọng động {P(t)} và ma trận khối lượng [M(t)] có giá trị 
xác định, phương trình động lực trở thành phương trình 
cân bằng tĩnh tương ứng. Khi tính tại thời điểm đầu tiên, 
các dữ liệu cần thiết về gia tốc, vận tốc của các nút được 
cho trước, kết quả tính ở thời điểm này sẽ được dùng làm 
dữ liệu đầu vào để tính thời điểm tiếp theo. Quan hệ giữa 
số liệu đầu vào của các bước tính phải tuân thủ theo các 
qui tắc qui định trong phương pháp tính lặp theo thời gian 
được lựa chọn. Các phương pháp tính lặp theo thời gian có 
thể kể đến là phương pháp tích phân Newmark, phương 
pháp Houbolt, phương pháp Wilson  θ, phương pháp 
HHT-α. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương 
pháp tích phân Newmark để giải phương trình động lực 
(3). Theo đó, việc giải bài toán sẽ trở thành việc giải một 
chuỗi các bài toán tĩnh tương ứng, kết quả tính theo thời 
gian có được bằng cách nối ghép kết quả tính tại từng thời 
điểm tính ti.

- Do trong phương trình động lực (3) có chứa vector 
phản lực liên kết dị hướng {N(∆)} là hàm đối với các 
chuyển vị ∆ được tính theo công thức (1) nên các phương 
trình cân bằng tĩnh thu được tại từng điểm tính ti là các 
phương trình phi tuyến được tác giả giải bằng phương 
pháp lặp Newton.
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2.3. Phương pháp tích phân Newmark giải phương 
trình cân bằng động lực của dầm có liên kết dị hướng 
chịu tác dụng của khối lượng di động 

- Phương pháp tích phân Newmark là một trong 
những phương pháp phổ biến và hiệu quả để giải phương 
trình động lực của bài toán động. Cơ sở của phương pháp 
được mô tả như sau: Giả thiết rằng chuyển vị là hàm đa 
thức theo biến thời gian. Theo Taylor thì chuyển vị tại 
thời điểm sau sẽ được phân tích thành một đa thức theo 
chuyển vị và các đạo hàm của nó ở thời điểm tính ngay 
trước. Trong đa thức đó bỏ đi các vô cùng bé bậc cao và giả 
thiết rằng trong khoảng thời gian giữa hai điểm tính liên 
tiếp, gia tốc của chuyển vị là hằng số. Để tăng độ chính xác 
do việc bỏ các đạo hàm bậc cao, người ta bổ sung các hệ 
số α và β [12]. Theo đó, lập được quan hệ giữa chuyển vị, 
đạo hàm của chuyển vị tính tại thời điểm sau theo chuyển 
vị, đạo hàm chuyển vị tại thời điểm ngay trước là: 

(7)

Trong đó: α, β - Các thông số được xác định từ yêu cầu 
về độ chính xác của lời giải. 

Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn hệ số β =0,5 và 
α = 0,25 từ phương trình thứ 2 của (7) biến đổi được:

(8)
Biến đổi thu được: 

(9)

Ký hiệu:

(10)

Thay (10) vào (3) tại thời điểm ti+1, được hệ phương 
trình chuyển động tại thời điểm ti+1 cho phép xác định 
chuyển vị nút {∆i+1} như sau:

(11)

Đặt:

(12)

Phương trình (16) trở thành:
(13)

Trong đó: [K*], [P*i+1] - Ma trận độ cứng và vector tải 
mở rộng tại thời điểm ti+1 của kết cấu. 

Phương trình (13) là phương trình phi tuyến, để giải 
tác giả sử dụng phương pháp lặp Newton.

2.4. Thuật toán 
* Bước 1. Tính toán các thông số ban đầu
- Số thứ tự bước tính n = 1, tính [K], [C], [M], {Q}, ai,…
- Cho trị số chuyển vị, vận tốc, gia tốc tại thời điểm 

ban đầu:                         .

- Giải hệ (13) bằng phương pháp lặp Newton, được 
vector chuyển vị nút {∆1}.

- Lấy ra               dùng làm số liệu đầu vào cho bước 
tính thứ 2.

* Bước 2. Tính chuyển vị tại các điểm tính tiếp theo, ở các 
thời điểm 2Δt, 3Δt, 4Δt,… 

- Số thứ tự bước tính n = 2,3,4,…
- Xác định trị số chuyển vị, vận tốc tại thời điểm ban 

đầu theo công thức (9).
- Giải hệ (13) bằng phương pháp lặp Newton, được 

vector chuyển vị nút {Δi+1}.
- Lấy ra                         dùng làm số liệu đầu vào cho bước 

tính tiếp theo.
* Bước 3. Dừng lặp khi bước tính n = N.

3. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIẾN NGHỊ PHÂN TÍCH 
ĐỘNG DẦM CÓ LIÊN KẾT DỊ HƯỚNG CHỊU TÁC DỤNG 
CỦA KHỐI LƯỢNG DI ĐỘNG

* Đặt bài toán: 
Cho một dầm liên tục 2 nhịp, ở giữa các nhịp được kê 

bởi các liên kết dị hướng như Hình 3.1. Dầm làm bằng vật 
liệu có: E = 2,104 kN/cm2, ρ = 7,8 tấn/m3, có mặt cắt ngang 
dạng chữ nhật F = 2x0,4 cm2. Liên kết dị hướng có thông 
số: k- = 4.630 N/m, k+ = 0, D0 = 0. Vật M = 4,2 kg di chuyển 
với vận tốc v = 0,21 m/s. Phân tích, so sánh độ võng tại mặt 
cắt F khi tại D, E có các liên kết dị hướng và có liên kết đàn 
hồi có độ cứng không đổi k = 4.630 N/m.

Hình 3.1: Dầm liên tục 2 nhịp, giữa các nhịp được kê bằng các 
liên kết dị hướng chịu tác dụng của khối lượng di chuyển với vận tốc 

không đổi

Hình 3.2: Độ võng tại mặt cắt F khi tại C, D có liên kết dị hướng 
và liên kết đàn hồi

* Kết quả phân tích: 
Hình 3.2 là độ võng theo thời gian của mặt cắt F trong 

hai trường hợp liên kết tại C, D có liên kết dị hướng và có 
liên kết đàn hồi. Thực tế, khi vật M di chuyển trên AC, nhịp 
AC võng xuống, nhịp CB vồng lên khiến cho liên kết dị 
hướng C làm việc giống liên kết đàn hồi, còn liên kết dị 
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hướng D có độ cứng bằng không. Khi vật M di chuyển trên 
CB, liên kết dị hướng D làm việc giống liên kết đàn hồi, còn 
liên kết dị hướng C có độ cứng bằng không. Theo đó, vật di 
chuyển đến bất cứ nhịp nào thì độ cứng của dầm tại F khi 
có liên kết dị hướng nhỏ hơn khi dầm có liên kết đàn hồi. 
Độ võng tại F nhỏ hơn khi dầm có liên kết dị hướng. Điều 
này hoàn toàn phù hợp với kết quả phân tích động bằng 
chương trình tính được xây dựng trên cơ sở phương pháp 
kiến nghị (Hình 3.2). Trong bài toán này (độ võng lớn nhất 
và nhỏ nhất) tại mặt cắt F bằng (87,84 x 10-3 mm và 27,92 
x 10-3 mm) khi dầm có liên kết dị hướng, bằng (86,16 x 10-3 

mm và 20,32 x 10-3 mm) khi dầm có liên kết đàn hồi. Giữa 
hai trường hợp liên kết, sai số về độ võng lớn nhất và nhỏ 
nhất có giá trị bằng 1,91% và 27,22%, cũng có nghĩa là kết 
quả phân tích theo truyền thống với mô hình liên kết đàn 
hồi đang thiên về không an toàn cho kết cấu có sai số là 
1,91% và 27,22%. Điều này chứng tỏ việc phân tích kết cấu 
với mô hình liên kết dị hướng khi có sự không tiếp xúc giữa 
dầm và nền là rất cần thiết.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Tác giả đã viết được phương trình cân bằng động lực 

cho dầm, thuật toán, chương trình phân tích động dầm có 
liên kết dị hướng chịu tác dụng của khối lượng di động. 
Phân tích cho thấy sự cần thiết khi sử dụng mô hình liên 
kết dị hướng trong trường hợp dầm có liên kết có độ cứng 
thay đổi. 

- Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ sử dụng chương trình 
tính lập được trên cơ sở của phương pháp kiến nghị để 
khảo sát nhiều hơn về ứng xử động của dầm có liên kết dị 
hướng chịu tác dụng của khối lượng di động, để từ đó có 
các kiến nghị giá trị trong thực tiễn.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học GTVT trong Đề tài mã số T2021-CT-023. 
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TÓM TẮT: Bài báo xây dựng dữ liệu cho tự động xác 
định các quá trình công tác (QTCT) trong động cơ 
diesel tàu biển (MDE). Đối tượng áp dụng là động cơ 
6G70ME9,2. Dữ liệu đầu vào cho nghiên cứu gồm: 
(a) dữ liệu đưa ra từ CEAS (Computerized Engine 
Application System); (b) kết quả thử nghiệm tại xưởng 
cho động cơ; (c) các hệ số lựa chọn theo lý thuyết 
động cơ đốt trong. Các tác giả thu được các mô hình 
hồi quy, có độ tin cậy cao (99% theo tiêu chuẩn thống 
kê Fisher). Cơ sở dữ liệu thu được: tập hợp các thông 
số đặc trưng cho đồ thị công tại từng chế độ vòng 
quay [48,5… 77] (v/ph) của 6G70MEC9,2 với vòng 
quay định mức 77 (v/ph), công suất 17.300 (kW). 

TỪ KHÓA: CEAS, mô hình hồi quy, mô phỏng đồ thị 
công, MAN-B&W 6G70MEC 9,2. 

ABSTRACT: The article builds the database for 
automatic calculation of the in-side cylinder pressure 
for defining working processes of the marine diesel 
engines. The initial data for studying were: (a) The 
CEAS (Computerized Engine Application System); 
(b) the technical document of the engine’s shop 
trial; (c) the coefficients selected from the Internal 
Combustion Engine theory. The authors obtained 
the regressive models with 99% confidence in 
accordance with the F-statistic Fisher criteria. There 
were received the sets of particular parameters of the 
indicator diagram at every rotary speed in the range: 
nE = [48,5…77] rpm for the engine with the maximal 
continuous rate 77 (rpm) and output 17300 (kW).    

KEYWORDS: CEAS, regressive models, simulation of 
the indicator diagram, MAN-B&W 6G70MEC9,2.

Cơ sở dữ liệu cho xác định các quá trình công tác 
trong động cơ diesel hai kỳ tàu biển 

ª ThS. NGUYỄN XUÂN TRỤ; ThS. NGÔ ĐỨC VƯỢNG; ThS. BÙI MINH TUẤN
Viện Kỹ thuật Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân) 

ª PGS. TSKH. ĐỖ ĐỨC LƯU
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: luudd@vimaru.edu.vn

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lực cưỡng bức dọc trục sinh ra từ áp suất khí thể trong 

các xy-lanh là một trong các nguyên nhân gây ra dao động 
lớn dọc trục. Lực khí thể còn tạo ra mô-men xoắn cưỡng 
bức, sinh ra các dao động xoắn cưỡng bức cho hệ trục chính 
[3]. Đối với tàu biển dùng máy chính diesel hai kỳ công suất 

lớn thường xuất hiện các dao động xoắn cộng hưởng nguy 
hiểm cũng như dao động dọc trục lớn, cần tính toán cũng 
như có biện pháp giám sát cần thiết, ví dụ trên các động cơ 
MAN-B&W [5-7]. Nghiên cứu, tính hai dạng dao động xoắn 
và dọc cho hệ trục chính công suất lớn sử dụng diesel hai kỳ 
là rất cần thiết và đều cần xác định áp suất cháy trong các xy 
lanh ở các chế độ vòng quay cũng như trạng thái cháy của 
các xy-lanh.

 Các QTCT của MDE được quan tâm gồm: nạp, nén, 
cháy - dãn nở đặc trưng bởi các thông số áp suất và nhiệt 
độ: (Pa, Ta) - Điểm bắt đầu nén; (Pc, Tc) - Điểm kết thúc nén; 
(Pz, Tz) - Điểm có áp suất cháy cực đại; (Pb, Tb) - Điểm kết thúc 
dãn nở. Các thông số này thường được đưa ra từ hồ sơ kỹ 
thuật của động cơ [6,7]. Một số dạng động cơ mới của hãng 
MAN-B&W, ví dụ 6G70MEC, các đặc tính cũng như thông số 
kỹ thuật không công bố theo phương pháp truyền thống 
(bản giấy hoặc file *.pdf) mà thông tin được đưa ra từ máy 
tính với phần mềm chuyên dùng CEAS của hãng [4]. Để 
nghiên cứu sâu các quá trình xảy ra trong xy-lanh, ta cần 
thêm thông tin về áp suất cực đại (nén Pc và cháy Pz) [6,7], 
kết hợp với lý thuyết về động cơ đốt trong để xác định thời 
điểm bắt đầu và kết thúc các kỳ nén, xả; các hệ số đặc trưng 
của quá trình nén, cháy, dãn nở sinh công.

Tập dữ liệu đặc trưng theo từng chế độ khai thác (vòng 
quay n, v/ph hay chỉ báo tải LI%) là quan trọng để xây dựng 
đồ thị công và xác định các ngoại lực động, cưỡng bức cho 
các bài toán động lực học của hệ trục. Mục tiêu đặt ra của 
bài báo: Xây dựng cơ sở dữ liệu số cho đồ thị công để ứng 
dụng cho nghiên cứu lực và mô-men khí thể sinh ra tại từng 
xy-lanh của động cơ theo từng chế độ vòng quay, góp phần 
ứng dụng và phát triển được phần mềm tự động tính dao 
động xoắn hệ trục chính [3]. Đối tượng được áp dụng là 
động cơ MAN-B&W 6G70MEC trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật đưa 
ra từ CEAS và kết quả thử nghiệm tại xưởng và trên tàu NSU 
TRUST [6,7], phù hợp khi tính dao động xoắn hay dao động 
dọc hệ trục khi đóng mới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đầu vào cho xây dựng cơ sở dữ liệu
2.1.1. Dữ liệu từ CEAS
Động cơ 6G70MEC9,2 theo nghĩa của ký hiệu [5]: 6 xy-

lanh; hành trình piston rất lớn (G -‚Green‘ Ultra long stroke, 
S=3.265 mm); đường kính xy-lanh D=700 mm; hoạt động 
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theo chương trình (M - engine programme); điều khiển 
điện (E - electronically controlled); gọn (C - compact); số 
ký hiệu 9 (mark number); số phiên bản 5 (version number). 
Động cơ có thể hoạt động với lưỡng nhiên liệu: khí hóa 
lỏng và FO theo chương trình (ký hiệu GI). Tuy nhiên, ký 
hiệu của động cơ nghiên cứu không có GI, tàu lắp động 
cơ này chỉ dùng dầu đốt [5-7], nên bài báo chỉ xét đến sử 
dụng FO.  

Đối với 6S70MEC9,2: CEAS [4] đưa ra bảng dữ liệu theo 
tải (LI), LI% = 10…25…100% và thông số khai thác: công 
suất (kW); vận tốc quay n = [35,7 …77] (v/ph); suất tiêu hao 
nhiên liệu (ge, g/kWh); lưu lượng khí xả (kg/s); nhiệt độ khí 
xả (tgas, 

0C). Tuy nhiên, áp suất khí nạp (tại bầu góp, Ps (bar)); 
nhiệt độ khí nạp (ts,

oC) chỉ trong phạm vị n = [48.5 …77], 
tương ứng với LI = [25…100]%. 

Đối tượng: MAN-B&W 6G70MEC được sử dụng trên 
tàu biển NSU TRUST [6,7] có vòng quay định mức nnor = 
77 v/ph, hệ trục chính có vùng cấm khai thác (dao động 
xoắn nguy hiểm nút 1) [35-42] v/ph tại LI < 25%. Khai thác 
ở vòng quay thấp và LI<25% thường không ổn định. Tuy 
nhiên, xét về động lực học (dao động xoắn) của hệ trục, 
tại vùng khai thác thấp này có thể rơi vào vùng vòng quay 
nguy hiểm, do vậy khi nghiên cứu tính dao động xoắn hệ 
trục yêu cầu phải xây dựng được đồ thị công P-V, hay P-φ, 
với: P (bar), V (m3), φ (độ góc quay trục khuỷu). 

2.1.2. Dữ liệu từ thực nghiệm đo trên động cơ
Kết quả thử động cơ tại xưởng (Shop Trial) [6] ở các 

chế độ (25 -50 -75 -100)% tải cho: công suất (Pw); vòng 
quay n; (ge, (g/kWh); áp suất và nhiệt độ khí tăng áp (Ps, Ts); 
áp suất nén cực đại (Pc); áp suất cháy cực đại (Pz). Theo hồ 
sơ thử đường dài [7] chỉ thực hiện đến tải LI = 50%. Do vậy, 
với mục đích đặt ra của bài báo, kết quả thử tại xưởng được 
sử dụng là phù hợp. Nghiên cứu thêm từ kết cấu của động 
cơ để có thêm các thông số: tỉ số nén (lý thuyết, ε); tỉ số nén 
thực tế (εtt); góc bắt đầu cháy; góc kết thúc cháy - dãn nở.  

2.1.3. Dữ liệu thống kê từ lý thuyết động cơ
Nhiều hệ số liên quan trong tính toán cần chọn theo 

lý thuyết động cơ đốt trong. Thông thường, các hệ số đưa 
ra trong một dải rộng, giúp ta chọn lựa ban đầu. Phần tính 
chính xác cho đối tượng cụ thể sẽ tích hợp chung sau khi 
tính tổng thể cho tập các thông số cơ bản và kiểm tra sự 
phù hợp giữa kết quả tính với số liệu chuẩn (tham chiếu) 
đưa ra từ hồ sơ kỹ thuật với 2 thông số quan trọng: Pc, Pz. 
Ngoài ra, trong tính nhiệt, nhiệt độ tại điểm Tz (K) cần thuộc 
[1800... 2200] [8].

2.2. Xây dựng các mô hình toán 
Đầu vào và cơ sở dữ liệu tính tại 4 chế độ LI% = 25, 50, 

75 và 100, được mô hình hóa để tự động tính cho bất kỳ 
vòng quay nào trong dải nghiên cứu n = [nmin nmax]. Ví dụ, 
đối tượng được khảo sát là 6G70MEC 9,2 có công suất định 
mức 17.300 kW tại n = 77 v/ph, thì dải vòng quay khảo sát: 
n = [48,5... 77].  

Các mô hình hồi quy tìm dưới dạng đa thức bậc 2, 
dạng phương trình (1). Các hệ số được xác định:  

    

     
     (1)

Ở đó, vector a - Hệ số mô hình được xác định theo 
phương pháp bình phương nhỏ nhất các sai số.

2.3. Cơ sở lựa chọn các hệ số trong tính nhiệt cho 
các QTCT

2.3.1. Quá trình nạp - nén 
Tại một chế độ vòng quay n (v/ph), xác định được 

thông số đặc trưng:
 (2)
Nhiệt độ và áp suất tại điểm‚ a‘ - bắt đầu nén [1], với 

động cơ hai kỳ quét thẳng:
 (3)
 (4)
Ở đó: hệ số khí sót γr = 0,12 - 0,05; áp suất khí sót Pr 

=krPs, kr =0,89; ∆Ta =5-10; nhiệt độ khí sót ban đầu chọn Tr 
= (800 - 900) K và được hiệu chỉnh trong quá trình tính, với 
độ chính xác δTr < 5%. 

Giả thiết quá trình nén theo quy luật đa biến trung 
bình với hệ số đa biến trung bình n1 được xác định theo 
các giá trị áp suất và thể tích điểm đầu và cuối kỳ nén (liên 
quan đến tỉ số nén thực tế).Từ số liệu tham chiếu (Pc) tại 
từng chế độ LI, ta có : 

     (5)
Ở đó, εtt - Tỉ số nén thực tế của động cơ. 
Tỉ số nén thực tế εtt được xác định theo hệ số tổn thất 

hành trình ψ (theo kết cấu của cửa sổ quét khí nạp, điểm 
bắt đầu nén thực tế khoảng 38 - 45 độ sau điểm chết dưới 
[1]. Hệ số tổn thất hành trình được xác định:

(6)
Nhiệt độ của công chất tại điểm C:  

              (7)
2.3.2. Quá trình cháy và dãn nở sinh công 
Các thông số đặc trưng cho giai đoạn cháy ban đầu: 

Hệ số dãn nở ban đầu ρ=Vz/Vc và hệ số tăng áp suất λ= Pz/
Pc . Đặc điểm của một số động cơ hai kỳ hãng MAN-B&W, 
trong đó có 6G70 MEC, điểm bắt đầu cháy sau điểm chết 
trên khoảng 3 - 5 độ. Điểm bắt đầu cháy giả thiết là điểm c’:   

    (8)
Ta có thể xác định ∆P=Pz–Pc [5], hay λ=Pz/Pc. Để tính 

quá trình cháy và dãn nở, ta sử dụng thông số: lưu lượng 
khí xả mgas (kg/s) mà CEAS cung cấp. Giả thiết rằng lượng 
khí sót trong tất cả các xy-lanh không đổi trong các chu 
trình công tác. Ta xác đinh: mgas(n), LI(n) và ge(n). 

Nhiên liệu tiêu thụ trong một giây mFOs xác định tử 
suất tiêu hao nhiên liệu và công suất Ne (kWh) tại vòng 
quay n (v/ph). Không khí sạch được nạp vào duy trì hoạt 
động của động cơ trong thời gian một giây (mair) và hệ số 
dư lượng không khí (α) sẽ là:

 
 (9)

Sản vật quá trình cháy và dãn nở xét tại 3 điểm (bắt 
đầu cháy c‘; z và điểm b) gồm có không khí (kk), với chỉ 
số 1“ và khí cháy (kc, chỉ số 2) với tỉ lệ thành phần phân 
tử (mol) - g1 và g2 tương ứng (g1+g2=1). Nhiệt dung riêng 
đẳng áp Cv của từng loại được các định theo mô hình hồi 
quy [1] cho không khí, khí cháy và hỗn hợp (kk +kc):
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Không khí:

 Khí cháy:

 Hỗn hợp:                                                                             (10)
Thành phần phân tử và hệ số thay đổi phân tử khí cháy 

(βx) biểu diễn qua hệ số tỏa nhiệt x, được xác định [1,8]:
 

  (11)

(12)
Tại: c: x=0; z: xz = 0,7 - 0,8; b: xb = 0,92 - 0,99.
Từ (10), nhiệt dung riêng đẳng tích của sản vật cháy 

tại các điểm c‘, z có dạng:
(13)

Phương trình xác định nhiệt độ Tz (K) [1]:
 

(14)
    

 (15)

Ở đó: Các hệ số A, B, C được xác định theo (13). Hệ 
số sử dụng nhiệt tại điểm z: qz = (0,75-0,85) [1] hoặc qz = 
(0,65-0,85) [8].

Nhiệt độ Tz là nghiệm của phương trình (14), được kiểm 
tra trong phạm vi: [1800 ... 2200] K cho động cơ diesel [8].

Giai đoạn dãn nở cuối từ z đến b tuân theo quy luật đa 
biến trung bình, với hệ số đa biến n2 đồng nhất với hệ số 
đoạn nhiệt k2 (dãn nở được xem là giả đoạn nhiệt). Từ đó, 
n2=k2 [1], theo công thức:

       (16)

Tại điểm b:
(17)

2.3.3. Kiểm tra nhiệt độ khí sót cuối quá trình dãn nở 
Nhiệt độ khí sót được tính lại như sau:

      (18)

Nhiệt độ khí sót CT.(19) được so với nhiệt độ khí sót 
chọn ban đầu. Độ lệch tương đối dTr giữa chúng và khi δTr 
> 5% cần điều chỉnh Tr và quay lại các tính toán cho các 
quá trình [2].

2.4. Thuật toán và chương trình mô phỏng 
2.4.1. Thuật toán tính các thông số quan trọng tại từng 

chế độ vòng quay 
Xét cho đối tượng 6G70MEC9,2. Tại một trong 4 mức 

tải LI% = 25, 50, 75 và 100, tương ứng n = [48,5 61,1 70 77] 
(v/ph), chúng ta xây dựng thuật toán và phần mềm tính 
các thông số cơ bản: nhiệt độ và áp suất tại các điểm a, c, z 
và b. Liên quan đến chúng đồng thời xác định các chỉ số đa 
biến trung bình n1 (nén), hệ số ρ - tỉ số dãn nở thể tích ban 
đầu, chỉ số đoạn nhiệt k2. Thuật toán được thực hiện theo 
các bước dưới đây.

- Bước 1. Từ hồ sơ thử tàu chúng ta có bộ dữ liệu chuẩn 
và kết hợp với dữ liệu nhập vào từ CEAS cho động cơ. Lựa 
chọn thêm hệ số sử dụng nhiệt qz (n) tại điểm z theo vòng 
quay tương ứng với LI%. Tại bước này cần xác định ε, εtt.  

- Bước 2. Các thông số quá trình nạp:
B2.1. Giả thiết chọn Tr =786 K. Tính Pa theo (4).
B.2.2. Tính Ta theo (3). 
- Bước 3. Các thông số quá trình nén.
Tính n1 theo (5). Xác định Tc và Pc theo (5-7).
Bước 4. Các thông số quá trình cháy - dãn nở.
B4.1. Tính ρ, δ theo (8). Tính α theo (9).
Xác định Tz theo (15).
B4.2. Tính k2 theo (16) và Tb, Pb theo (17).
Bước 5. Xác định lại nhiệt độ khí sót và kiểm tra độ 

chính xác của nhiệt độ này theo (18). Nếu độ chính xác đạt 
yêu cầu, chuyển tới bước 6. Nếu không đạt độ chính xác 
cần thiết, thay Tr =Tr* và quay về B4.2.

Bước 6. Xuất và lưu trữ dữ liệu tính được tương ứng với 
nE đã chọn. Thực hiện cho các vòng quay còn lại.

2.4.2. Lập trình trên LabView xây dựng dữ liệu số cho xác 
định QTCT của động cơ 6G70 MEC 9,2 

Biến điều khiển n (v/ph) được lập trình trong Math-
Script để tạo vector điều khiển n = 48…77 với bước 1 v/ph 
(tổng số m = 30 lần). Tại mỗi vòng quay n(k), k = 1…m sẽ 
thực hiện chương trình để đưa ra tập dữ liệu là các thông 
số quan trọng đặc trưng cho chu trình công tác của đối 
tượng nghiên cứu tại vòng quay tương ứng. Quá trình này 
được code theo cấu trúc lặp “For” của LabView. Kết quả tại 
mỗi vòng quay n(k) được ghi vào một dòng của ma trận dữ 
liệu kết quả đầu ra, có kích thức m x p, với p (p = 18 thông 
số đầu ra), được lưu lại trong file định dạng *.tdms. Tổ chức 
lập trình tạo ma trận này với cấu trúc “For” được thực hiện 
theo phương thức “Tunnel” trong LabView. 

Phẩn mềm mô phỏng tính các thông số cơ bản nêu 
trên bao gồm các mô-đun (VI) sau đây: (a) - VI tính (mô 
phỏng cho một chế độ vòng quay); (b) - VI xây dựng mô 
hình hồi quy cho từng tham số cần thiết; (c) - VI tính giá 
trị hàm số (thông số) liên quan; (d) - VI tích hợp tính và 
lưu trữ cơ sở dữ liệu tính được cho toàn dải vòng quay 
nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định tỉ số nén
Với động cơ G70MEC, S =3.256 (mm) theo hồ sơ đưa 

ra và chiều cao buồng đốt 160 (mm) đo trực tiếp khi thay 
piston. Ta thu được ε = 1+3256 /160 = 21,35. 

Động cơ hai kỳ có tổn hao hành trình. Góc bắt đầu 
nén φsc = (38-45) độ sau điểm chết dưới [1]. Kiểm tra trực 
tiếp trên động cơ thực tàu NSU TRUST, φsc = 38. Tính được: 
ψ =0,10589. Với ε = 21,35; εtt = 19,47. 

3.2. Các giá trị đặc trưng của đồ thị công ở chế độ 
LI% =25-50-75 và 100% 

Trong Bảng 3.1 đưa ra kết quả mô phỏng tính ở 4 chế 
độ tải tương ứng với số liệu tham chiếu đưa ra từ kết quả 
thử tại xưởng cho động cơ 6G70MEC9.2.
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Bảng 3.1. Kết quả mô phỏng và tham chiếu các thông số cơ bản các 

QTCT của 6G70MEC9,2 tàu NSU TRUST, n = 77 v/ph, 
công suất 17.300 kW

Kết quả mô phỏng các thông số cơ bản: áp suất và 
nhiệt độ tại các điểm “a”, “c” và “z” và so sánh với các giá trị 
tham chiếu tương ứng. Các thông số dùng làm hiệu chỉnh 
đều nằm trong miền giá trị tương ứng theo lý thuyết động 
cơ đốt trong, song được lựa chọn sao cho giá trị áp suất 
nén và áp suất cháy cực đại phù hợp (gần chính xác) với 
số liệu thử nghiệm và nhiệt độ Tz nằm trong phạm vi [1800 
2000] K trong khi duy trì suất tiêu hao nhiên liệu mô phỏng 
giống với số liệu tham chiếu.

3.3. Tập mô hình hồi quy theo biến n (v/ph) 
Tập các mô hình hồi quy thu được có dạng đa thức bậc 

hai hoặc bậc nhất, có độ tin cậy cao, đều đạt 99% theo tiêu 
chuẩn thống kê Fisher, gồm: LI(n); ge(n); Ps(n);Ts(n);Pc(n); 
Pz(n); Pb(n); Tc(n); Tz(n); Tb(n); hệ số đa biến trung bình n1(n); 
tỉ số thể tích dãn nở ban đầu ρ(n).  

3.4. Xây dựng đồ thị công P-V tại chế độ vòng quay 
định mức n = 77 v/ph cho 6G70MEC9,2 

Sau khi thu thập được tập dữ liệu, vẽ đồ thị công dưới 
dạng P-V cho một chế độ vòng quay được nghiên cứu, ví 
dụ tại n =77 v/ph (Hình 3.1).

Hình 3.1: Mô phỏng đồ thị công P-V tại n=77 v/ph của động cơ 
diesel máy chính tàu NSU TRUST

Trên Hình 3.1, đồ thị công bao gồm các đường thành 
phần ứng với các quá trình: quá trình nén (ký hiệu số 1 
trong chú giải), quá trình cháy - dãn nở và xả - các đường 
(2 và 4) phụ thuộc vào việc mô phỏng quá trình cháy đẳng 
tích (P = Pz) hay theo quy luật tuyến tính. Hiệu của quá 
trình cháy - dãn nở - xả và đường nén cho ta đường đặc 
tính đặc trưng cho quá trình cháy của động cơ (đường 3 
hoặc 5). Nếu trong xy-lanh không có quá trình cháy (Mis-
fire), hai đường (3 và 5) đều nằm trên trục hoành (P = 0).

4. KẾT LUẬN  
Các mô hình toán hồi quy thu được từ dữ liệu đưa ra 

do: CEAS; hồ sơ thử động cơ tại xưởng cũng như từ lý thuyết 
động cơ đốt trong đảm bảo độ tin cậy 99% (theo tiêu chuẩn 
thống kê Fisher) giúp cho tính tự động các QTCT của động cơ.

Thuật toán và lập trình code trên LabView cho tính 
nhiệt đối với động cơ 6G70MEC 9,2 sẽ hiệu quả và tiện ích 
khi mô phỏng xây dựng đồ thị công. Kết quả mô hình toán 
và phần mềm mô phỏng có thể dùng để xây dựng lực và 
mô-men cưỡng bức trong nghiên cứu động lực học của hệ 
động lực chính khi dùng 6G70 MEC 9,2. 
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TÓM TẮT: Các thiết bị được lắp đặt cho hệ thống 
thông hơi của hầm hàng là nhằm mục đích phục vụ 
cho việc làm hàng kín cũng như đảm bảo cho các 
hầm hàng không bị biến dạng khi thay đổi áp suất, 
kiểm soát hỗn hợp khí thải ra môi trường bên ngoài 
nhằm phòng chống cháy nổ và giảm thất thoát hàng 
hóa do bay hơi tự nhiên. Ngoài ra, một số cảng còn 
trang bị hệ thống thu hồi hơi kết nối với hệ thống này 
để thu gom các hơi dầu về bờ xử lý. Bài báo này nói 
rõ chức năng và mối quan hệ giữa các thiết bị trên hệ 
thống thông hơi của tàu dầu, từ đó giúp cho thuyền 
viên tàu hiểu rõ hơn để vận hành an toàn và khai thác 
hiệu quả tránh sự cố tiềm ẩn, đáng tiếc xảy ra. 

TỪ KHÓA: Hệ thống thông hơi hầm hàng, van thở, 
làm hàng kín.

ABSTRACT: The Equipment installed on tank venting 
system is for the purpose of closed loading/unloading 
operation as well as ensuring that the cargo tanks 
are not deformed when pressure changes, fire and 
explosion prevention by controlling offgas escape 
to the environment and reduce loss of cargo due 
to natural evaporation. In addition, some terminals 
are also equiped vaper return system to collect oil 
vapors to shore via this system for treatment. This 
article clearly explains the functions and relationships 
between the equipments on the oil tanker’s 
ventilation system, thereby helping the tanker’s crew 
better understand for safe operation and effective 
exploitation to avoid potential incidents.

KEYWORDS: Cargo tank venting system, P/v valve, 
closed cargo operation.

Tìm hiểu mối liên hệ của các thiết bị 
trên hệ thống thông hơi hầm hàng tàu dầu
ª KS. NGUYỄN ANH QUỐC

Ban Quản lý cảng biển
ª KS. TÔN TỊNH BIÊN

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Các thiết bị được lắp đặt cho hệ thống thông hơi là 

điều kiện bắt buộc để phục vụ cho quá trình làm hàng kín 
(closed operations) trên tàu dầu. Hiện nay, việc làm hàng 
kín là yêu cầu không thể thiếu ở các cảng dầu trên thế 
giới, tuy nhiên ở Việt Nam việc làm kín chưa được quan 
tâm thích đáng, thuyền viên chưa nắm rõ được chức năng, 
nguyên lý của các thiết bị trên hệ thống thông hơi nên hay 
bị nhầm lẫn hoặc không sử dụng đúng chức năng của nó 

trong quá trình làm hàng (nhận hàng/trả hàng) hay bơm 
nước dằn vào hầm hàng (ballasting) trong điều kiện thời 
tiết xấu hoặc tàu hành trình trong điều kiện bình thường 
trên biển nếu cần thiết, do đó luôn có nguy cơ tiềm ẩn mất 
an toàn xảy ra. Với những tích lũy từ kinh nghiệm thực tiễn 
ở môi trường làm việc giám sát an toàn tàu cũng như tham 
khảo các tài liệu của các cơ quan đăng kiểm, Tổ chức Hàng 
hải quốc tế (IMO), Diễn đàn Quốc tế các công ty dầu mỏ 
(OCIMF)…, tác giả nêu rõ chức năng, mối quan hệ của từng 
thiết bị được lắp đặt cho hệ thống thông hơi hầm hàng của 
tàu dầu giúp người đọc hiểu được phần nào về hệ thống 
này, hạn chế tối đa các mối nguy tiềm ẩn gây ra trên tàu.

2. NỘI DUNG
2.1. Giới thiệu hệ thống thông hơi hầm hàng của 

tàu dầu
2.1.1. Van cách ly (Isolating Valve)
Van này thường dùng là van bướm (Butterfly valve). 

Chúng được lắp đặt trên đường nhánh của hệ thống khí 
trơ (Inert gas system) dẫn đến từng hầm hàng hoặc được 
bố trí trên đường nối giữa hệ thống thông hơi độc lập với 
đường ống thu hồi hơi (Vapour return line) hoặc phân 
nhóm hơi, ngoài ra đối với một số tàu vận chuyển dầu thô 
chúng được lắp đặt giữa đường ống thông hơi chính với 
với trụ thông hơi (Mast riser) như Hình 2.1.

Thông thường, các van cách ly này được khóa lại, 
tránh trường hợp mở vô ý của thuyền viên, việc khóa này 
được kiểm soát bởi Đại phó của tàu và niêm yết tại buồng 
điều khiển làm hàng.

Hình 2.1: Các van trên hệ thống thông hơi
2.1.2. Van tự động cân bằng áp suất (P/V Valve hay Pres-

sure/vacuum Valve)
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Van này thông thường có 3 loại chính thường được 
thấy trên tàu đó là loại trọng lực, loại piston và loại kết hợp 
giữa piston và van nhánh (By-Pass valve), tất cả các van này 
thường được sử dụng cho hệ thống thông hơi gộp chung 
thông qua trụ thông hơi. 

- Loại trọng lực (Hình 2.2), các van này có chức năng 
cân bằng áp suất cho từng hầm hàng và được bố trí trên 
đường ống nhánh thông hơi của mỗi hầm đến đường ống 
gộp chung. Chúng thường được trang bị, lắp đặt trên các 
tàu có trọng tải nhỏ vận chuyển dầu thành phẩm và không 
trang bị cho tàu có hệ thống khí trơ. Các van này phải được 
lắp đặt cách mặt bong chính/hầm hàng tối thiểu 2 m nhằm 
mục đích ngăn ngừa hút nước vào hầm hàng khi két hàng 
có áp suất âm (Vacuum) khi gặp thời tiết xấu. Áp suất làm 
việc thường ở áp suất dương là 0,14 kgf/cm2 và áp suất âm 
là -0,035 kgf/cm2.

Hình 2.2: Van tự động cân bằng áp suất (P/V valve)
- Loại piston và piston kết hợp với van nhánh. Van 

này có tên thường gọi là van thở (P/V Breather) (Hình 2.3), 
thường được dùng cho hệ thống thông hơi trên tàu dầu thô 
hoặc tàu có trọng tải lớn có trang bị hệ thống khí trơ. Chúng 
được bố trí tại giữa đường ống thông hơi chính với trụ thông 
hơi. Hầu như các van này chủ yếu để cân bằng áp suất cho 
đường ống thông hơi chính. Áp suất làm việc thường bằng 
hoặc trước giá trị áp suất van thở của hầm hàng. Tuy nhiên, 
loại này thường có lưu lượng hơi thoát ra không đủ so với 
lưu lượng hàng điền vào két, do đó khi nhận hàng xuống 
tàu với lưu lượng lớn thì van nhánh được mở. 

Theo quy định thì tất cả các thiết bị thông hơi thiết 
kế phải thỏa mãn điều kiện lượng hơi thoát qua hệ thống 
không được nhỏ hơn 1,25 lần lưu lượng lớn nhất thiết kế 
khi bơm hàng xuống tàu hoặc dỡ hàng. Trước khi nhận 
hoặc dỡ hàng, sĩ quan phụ trách làm hàng kiểm tra trạng 
thái chế độ làm việc của van để đảm bảo van luôn hoạt 
động tốt.

Hình 2.3: Van thở

2.1.3. Van thở tốc độ cao (P/V High velocity valve)
Các van này được bố trí riêng biệt phía trên đường ống 

theo phương thẳng đứng cho mỗi hầm hàng và cách mặt 
boong hầm hàng tối thiểu 2 m (Hình 2.4).

Hình 2.4: Van thở tốc độ cao
Thông thường, những tàu có trang bị hệ thống khí trơ 

buộc phải trang bị van thở tốc độ cao. Ngoài ra, tàu trang bị 
van tốc độ cao còn nhằm mục đích để thông hơi các hầm 
hàng riêng biệt, cần lưu lượng thoát hơi lớn, không lẫn hơi 
với nhau nếu tàu vận chuyển nhiều sản phẩm, đặc biệt nhìn 
thấy trên tàu vận chuyển hóa chất. Do loại van này có rất 
nhiều ưu điểm nên đa số các tàu đóng mới ngày nay có lắp 
đặt hay không lắp đặt hệ thống khí trơ cũng đều trang bị 
van thở tốc độ cao. 

Áp suất làm việc thường có nhiều giá trị khác nhau 
tùy vào kết cấu, yêu cầu thông hơi và hàng hóa của nó 
chuyên chở mà sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế:

-  Áp suất dương 0,14 kgf/cm2, 0,18 kgf/cm2, 0,21 kgf/cm2;
- Áp suất âm -0,035 kgf/cm2, -0,007 kgf/cm2 
Đa số các tàu dầu thường sử dụng ở giá trị cài đặt áp 

suất dương 0,14 kgf/cm2, áp suất âm -0,035 kgf/cm2.
2.1.4. Van thông hơi tự vỡ (P/V Breaker)
Van này được lắp đặt kết nối với đường ống chính của 

hệ thống khí trơ hoặc đường thông hơi chính, có nhiệm vụ 
cân bằng áp suất cho các hầm hàng cũng như áp suất trong 
đường ống khí trơ khi thay đổi áp suất. Giá trị làm việc thường 
áp suất dương 0,18 kgf/cm2, áp suất âm - 0,07 kgf/cm2. Chất 
lỏng trong khoang để làm việc là dung dịch 50% nước và 
50% Glycol (Hình 2.5). Sĩ quan đi ca thường xuyên kiểm tra 
đối chiếu so sánh giữa giá trị áp suất cảm biến với giá trị 
áp suất thể hiện mức chất lỏng thông qua kính thủy xem 
có bị lệch không. Nếu bị lệch khả năng chất lỏng bị thiếu 
hoặc thừa. 

Hình 2.5: P/V Breaker
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2.1.5. Cảm biến áp suất hầm hàng (Pressure sensors)
Cảm biến áp suất (Hình 2.6) được lắp trên mỗi hầm 

hàng, một số tàu được lắp riêng lẻ hoặc có thể lắp tích hợp 
với một số cảm biến khác như cảm biến nhiệt độ… và được 
truyền dữ liệu về buồng điều kiển làm hàng (Cargo Control 
Room). Giá trị áp suất báo động (cao/thấp) sẽ cài đặt theo 
thiết bị van thở tại hầm hàng thường là 10%. Ngoài ra, nếu 
tàu trang bị hệ thống thu hồi hơi thì có thêm cảm biến áp 
suất trên đường ống hơi chính. Chúng được bảo dưỡng 
và hiệu chuẩn bởi đơn vị có chức năng sau mỗi lần lên đà.

Hình 2.6: Cảm biến áp suất hầm hàng

2.1.6. Trụ thông hơi (Mast Riser)
Chúng được thiết kế theo hình trụ thẳng đứng (Hình 

2.7) có chiều cao tối thiểu 6 m, nhiệm vụ chính của trụ 
thông hơi là giải phóng và phân tán hơi dầu và khí trơ, ra 
ngoài môi trường khi áp suất cao để ngăn ngừa khí cháy 
nổ tích tụ cục bộ trên boong, ngoài ra cũng có nhiệm 
vụ lấy hơi vào để cân bằng áp suất âm trong đường ống 
thông hơi chính hoặc hầm hàng nếu van cân bằng áp suất 
âm (vacumm) bị hỏng.

2.1.7. Hệ thống khí trơ 
Nhằm mục đích chính là cung cấp khi trơ (có hàm 

lượng oxy dưới 8%) vào hầm hàng để ngăn ngừa cháy nổ 
trong quá trình trả hàng và duy trì áp suất dương cho các 
hầm hàng cũng như các đường ống thông hơi (Hình 2.8), 
ngoài ra còn sử dụng để làm trơ hóa các két không gian 
liền kề mà nơi đó không phải để chứa hàng khi cần. 

Theo quy định thì những tàu có trọng tải từ 20.000 
DWT trở lên đóng trước năm 2016 và những tàu có trọng 
tải từ 8.000 DWT trở lên đóng sau ngày 01/01/2016, buộc 
phải trang bị hệ thống khí trơ.

Hình 2.7. Trụ thông hơi

Nguồn https://www.marinesite.info 

Hình 2.8: Hệ thống khí trơ
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2.1.8. Hệ thống thu hồi hơi
Hệ thống này kết nối với bờ để thu lượng hỗn hợp hơi dầu trong quá trình làm hàng từ tàu để xử lý (Hình 2.9). Mục 

đích của hệ thống là ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ và thu lại một phần lượng hàng khi bay hơi. Tuy 
nhiên, hiện nay trên thế giới, chỉ có một số cảng dầu lớn mới trang bị hệ thống thu hồi hơi để kết nối với hệ thống, nhằm 
bảo vệ môi trường hơn là bài toán kinh tế hóa lỏng một phần lượng hơi dầu đã hóa hơi cùng hỗn hợp khí bay hơi khỏi hầm 
hàng bởi đầu tư công nghệ, thiết bị xử hơi này rất tốn kém.

Hinh 2.9: Hệ thống thu hồi hơi

Hình 2.10: Lưới ngăn chặn tàn lửa

2.1.9. Lưới ngăn chặn tàn lửa (Flame screens)
Tất cả các cửa (miệng) hút của thiết bị trong hệ thống thông hơi theo qui định phải được trang bị lưới chặn tàn lửa (Hình 

2.10), mục đích chính là ngăn chặn tàn lửa bên ngoài đi vào không gian bên trong hệ thống đường ống thông hơi và vào 
hầm hàng khi có áp suất âm nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ. Riêng đối với trụ thông hơi và van thông hơi tự vỡ là cửa xả với 
cửa hút là một, nên khi vận hành phải thường xuyên kiểm tra do lưới lọc dễ bị tắc bởi các tạp chất theo hơi dầu bám lại, sẽ 
ngăn cản lưu dòng đi qua nó, ảnh hưởng đến quá trình làm hàng. Các lưới chặn tàn lửa của hệ thống thông hơi cũng phải 
thiết kế theo quy định như lưới lớp đơn 30 lỗ cho diện tích 25,4 x 25,4 mm, nếu lắp 2 lớp lưới thì mỗi lớp 20 lỗ cho diện tích 
25,4 x 25,4 mm.

Đối với van thở tốc độ cao cửa xả áp suất dương không cần lưới là vì nó xu hướng xả ra ngoài và được thiết kế tốc độ 
dòng khí xả phải lớn hơn 30 m/s, điều đó đồng nghĩa với việc khả năng dậm lửa tại vị trí miệng xả ngăn không cho lửa đi 
vào hầm hàng cũng như phân tán hơi dầu ra môi trường.
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2.2. Mối liên hệ giữa các thiết bị trong hệ thống 
thông hơi

Theo qui định của Solas II-2/11.6.3.2 đối với yêu cầu 
trang bị hệ thống thông hơi dự phòng, hệ thống thông hơi 
trên tàu dầu phải lắp đặt hệ thống thông hơi chính (hay 
còn gọi là sơ cấp - Primary venting) và hệ thống thông 
hơi phụ (hay gọi thứ cấp - Secondary venting). Hệ thống 
thứ cấp nhằm mục đích để dự phòng khi hệ thống sơ cấp 
không làm việc.

2.2.1. Hệ thống thông hơi sơ cấp
Thông thường, hệ thống này là van tự động cân bằng 

áp suấp hoặc van thở tốc độ cao (ưu tiên cho thiết bị lắp 
đặt tại hầm hàng).

2.2.2. Hệ thống thông hơi thứ cấp
Hệ thống này thường là cảm biến áp suất. Nếu tàu 

không trang bị cảm biến áp suất thì mỗi hầm lắp thêm 
một van tự động cân bằng áp suất hoặc van thở tốc độ cao 
cũng được coi là nhóm thứ cấp. Ngoài ra, van tự vỡ cũng 
được coi là van thứ cấp, tuy nhiên những tàu đóng sau 
ngày 01/01/2017 thì van này không được xem là thứ cấp.

Áp suất làm việc của nhóm thứ cấp phải cao hơn 10% 
đối với áp suất dương và thấp hơn 10% với áp suất âm của 
nhóm sơ cấp. Trong quá trình áp suất thay đổi, nhưng các 
thiết bị thông hơi chính không làm việc, khi đến một giá trị 
vượt quá ngưỡng, cảm biến áp suất sẽ báo động tại buồng 
điều khiển làm hàng, khi đó thuyền viên tàu có thể đến mở 
trực tiếp bằng tay tại vị trí van để giải phóng quá áp.

2.2.3. Giá trị áp suất làm việc trong từng trường hợp
Giả sử nhóm sơ cấp (van tự cân bằng áp suất hoặc van 

thở tốc độ cao) có áp suất làm việc:
- Áp suất dương 0,140 kgf/cm2;
- Áp suất âm -0,035 kgf/cm2.
* Không có hệ thống khí trơ:
Áp suất cài đặt cho nhóm thứ cấp (cảm biến báo động 

áp suất):
- Báo động áp suất dương: 
0,140 + 0,014 = 0,154 kgf/cm2.

- Báo động áp suất âm: 
-0,035 + (-0,0035)= -0,0385 kgf/cm2.
* Có hệ thống khí trơ:
- Báo động áp suất dương:
 0,140 + 0,014 = 0,154 kgf/cm2.
- Đối với tàu có lắp đặt hệ thống khí trơ, cảm biến 

báo động áp suất thấp thường chỉ cài đặt duy trì ở mức 
0,01 kgf/cm2. Vì đã có hệ thống khí trơ luôn duy trì áp suất 
dương nhằm mục đích không cho oxy vào trong hầm hàng 
vượt ngưỡng cháy nổ. 

* Có thu hồi hơi:
Với trường hợp này thì áp suất thứ cấp thấp hơn 10% 

đối với áp suất dương và cao hơn 10% đối với áp suất âm 
với mục đích không cho hơi dầu xả ra môi trường khi các 
van bảo vệ quá áp làm việc.

* Không có hệ thống khí trơ:
- Báo động áp suất dương:
0,140 - 0,014 = 0,126 kgf/cm2.
- Báo động áp suất âm:
-0,035 - (-0,0035)= -0,0315 kgf/cm2.
hoặc một số tàu thường cài đặt ở giá trị -0,02 kgf/cm2.
* Có hệ thống khí trơ thì:
- Báo động áp suất dương: 
0,140 - 0,014 = 0,126 kgf/cm2;
- Báo động áp suất thấp: 0,01 kgf/cm2.
Trong trường hợp tàu không trang bị cảm biến áp 

suất mà van tự cân bằng áp suất hoặc van thở tốc độ cao 
làm thứ cấp đồng nghĩa với việc mỗi hầm hàng có hai 
nhóm (Hình 2.11), giá trị áp suất làm việc hai nhóm này 
tương đương nhau:

- Nhóm van sơ cấp (van thở tốc độ cao số 1):
+ Áp suất dương 0,140 kgf/cm2;
+ Áp suất âm -0,035 kgf/cm2.
- Nhóm van thứ cấp (van thở tốc độ cao số 2)
+ Áp suất dương 0,140 kgf/cm2;
+ Áp suất âm -0,035 kgf/cm2.

Hình 2.11: Cụm thứ cấp là van tự động cân bằng áp suất hoặc van thở tốc độ cao

Nối với đường ống trên đỉnh hầm hàng (đường ống thông hơi)
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3. KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG THỰC TIỄN 
Tàu chở dầu với hàng hóa chuyên chở là loại hàng có 

rủi ro về an toàn và ô nhiễm rất cao, rất nhiều luật, quy định 
của quốc gia và thế giới đặc biệt lưu ý đến loại tàu này. Hệ 
thống thông hơi hầm hàng là một phần quan trọng trên 
tàu dầu đã được quan tâm đặc biệt trong giảng dạy tại các 
trường đào tạo và các công ty quản lý tàu.

Rủi ro liên quan đến hư hỏng kết cấu tàu, rò lọt khí 
cháy và khí độc, rủi ro cháy nổ, rủi ro ô nhiễm là những rủi 
ro có thể liệt kê liên quan đến vận hành hệ thống thông hơi 
hầm hàng trên tàu dầu mà các thành phần chính, thiết bị 
chính cấu tạo nên hệ thống đã được nêu phía trên của bài 
báo này.

Theo thống kê của Tổ chức OCIMF (Diễn đàn Quốc tế 
các công ty dầu mỏ), thực tế các sự cố xảy ra mà nguyên 
nhân liên quan đến yếu tố con người là chủ yếu và qua đó 
cho thấy rằng, yếu tố con người là rất quan trọng trong việc 
kiểm soát các sự cố.

Như tiêu chí bài báo này, mục đích để cho người đọc 
hiểu rõ cấu tạo và hoạt động của các thiết bị được lắp đặt 
trên mỗi tàu dầu, qua đó hiểu rõ phương thức hoạt động 
để có thể sử dụng, vận hành hệ thống thông hơi hầm hàng 
trên tàu dầu một cách hiệu quả, an toàn và phòng ngừa ô 
nhiễm, cụ thể như sau:

- Hiểu rõ các định nghĩa của các loại thiết bị được lắp 
đặt trên hệ thống thông hơi hầm hàng cho mỗi loại tàu;

- Hiểu thêm về cấu tạo và hoạt động của hệ thống 
thông hơi lắp đặt trên mỗi loại tàu dầu;

- Hiểu được nguyên lý, quy định về cài đặt các thiết bị 
để vận hành đúng cách, an toàn và hiệu quả các thiết bị lắp 
đặt trên hệ thống thông hơi và toàn bộ hệ thống;

- Hiểu hệ thống thông hơi hầm hàng trên tàu dầu để 
có thể quản lý, điều chỉnh lượng hàng xếp/ dỡ phù hợp với 
hệ thống thông hơi, đảm bảo an toàn kết cấu tàu;

- Hiểu về ý nghĩa của hệ thống trong việc ngăn ngừa ô 
nhiễm đối với yêu cầu lắp đặt hệ thống và thu hồi hơi;

- Hiểu được quy trình hoạt động/vận hành làm hàng 
kín với hệ thống thông hơi hầm hàng được lắp đặt trên mỗi 
loại tàu dầu đảm bảo an toàn, ngăn ngừa rủi ro cháy nổ và 
ô nhiễm môi trường.

Do đó, để đảm bảo cho một tàu dầu làm hàng kín hiệu 
quả, hơi dầu thoát ra môi trường phải thông qua trụ thông 
hơi hoặc van thở tốc độ cao hoặc hệ thống thu hồi hơi về 
bờ. Ngoài bắt buộc phải trang bị đầy đủ các thiết bị cho 
hệ thống thông hơi theo qui định và được chia ra 2 nhóm 
thông hơi (sơ cấp và thứ cấp), mỗi hầm hàng còn phải lắp 
đặt ống đo kín (vapour lock), cảm biến cảnh báo mức cao 
95%, 98% và thiết bị cầm tay để phục vụ công tác như lấy 
mẫu và đo hàng kín (thước UTI) cho quá trình làm hàng kín;

- Các thông số áp suất, lưu lượng, phần trăm oxy… 
phải tuân thủ theo Sổ tay vận hành cũng như qui định. Giá 
trị áp suất làm việc phải được đánh dấu, niêm yết tại nơi 
lắp đặt thiết bị và vị trí ở phòng điều kiển làm hàng;

- Để thu hồi hơi từ tàu về bờ thì tàu phải thiết kế hệ 
thống thu hồi hơi theo tiêu chuẩn và trên bờ phải có hệ 
thống kết nối với tàu;

- Tùy vào chất lỏng vận chuyển mà chúng ta có thể lắp 

đặt thiết bị có giá trị làm việc khác nhau phù hợp với chất 
lỏng vận chuyển;

- Hệ thống thông hơi rất quan trọng cho những tàu 
vận chuyển chất lỏng dễ bay hơi, nó có thể làm biến dạng 
hầm hàng hoặc đường ống. Do vậy, thuyền viên tàu phải 
kiểm tra trạng thái các van trước khi làm hàng, đảm bảo 
các thiết bị hoạt động tốt, tránh trường hợp van bị kẹt, các 
van cách ly ở trạng thái chưa phù hợp, thiếu hoặc dư chất 
lỏng trong van thông hơi tự vỡ, hay khí gas rò rỉ qua cửa 
cân bằng áp suất âm... Ngoài ra, phải thực hiện kiểm tra 
định kỳ và bảo dưỡng theo qui định.
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TÓM TẮT: Việc nghiên cứu chuyển động tàu đóng 
một vai trò quan trọng trong lĩnh vực hàng hải, đặc 
biệt là ngành kinh tế biển và hiện tại ngành Hàng 
hải luôn có sự ưu tiên đầu tư, nâng cấp. Việc mô 
phỏng chuyển động tàu thường được thực hiện tại 
các phòng mô phỏng, tuy nhiên việc lấy các dữ liệu 
này ra một cách tự động đòi hỏi chúng ta phải nghiên 
cứu thiết kế một thiết bị chuyển đổi dữ liệu thay vì 
làm bằng các biện pháp thủ công như quay phim 
hay chụp ảnh. Do đó, bài báo này đưa ra cách viết 
lập trình C trên phần mềm C++ dựa trên các lưu đồ 
thuật toán, các vi mạch kết nối từ việc điều động tàu 
với máy tính để thiết kế ra thiết bị thu thập dữ liệu 
chuyển động tàu.

TỪ KHÓA: Điều động tàu, lập trình C++, vi mạch điện 
tử, dữ liệu điều khiển.

ABSTRACT: The research of ship manoeuvering has 
a vital role in marine and especially the sea economic 
system, and the upgrading marine is always invested 
superior. Ship simulation is usually done in simulation 
laboratories. However, taking automatically these 
simulation data requires to study and design a data 
conversion device instead of using manual methods 
such as camera or taking pictures. Therefore, the 
purpose of article givens a brief about the C++ based 
on algorithm flowchart in simulating ship navigation, 
electric circuits connected from ship maneuvering 
with computer to design the data collection device of 
manoeuvring ship.

KEYWORDS: Manoeuvring ship, programming C++, 
electric circuits, navigational data.

Nghiên cứu lập trình thiết kế thiết bị thu thập dữ liệu 
điều khiển tàu

ª TS. NGUYỄN XUÂN THỊNH; ThS. ĐOÀN THẾ MẠNH
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU 
ĐIỀU KHIỂN TÀU

Trong quá trình điều động tàu, vị trí tàu được mô 
phỏng qua một hệ thống ra-đa. Các tham số về kích thước 
tàu và các thông tin về sóng biển, gió, thời tiết được mô 
phỏng và thiết lập trên máy tính. Trên buồng lái luôn có 
các đồng hồ hiển thị các thông số về hướng đi tàu, tốc độ 
gió, góc bẻ lái, vòng quay chân vịt, vận tốc chạy tàu và các 
thông số khác [3,5].

Hình 1.1: Hệ thống thông tin trên phòng điều khiển tàu

Hình 1.2: Hệ thống mô phỏng ra-đa [6]

Hình 1.3: Cấu trúc của hệ thống thu thập dữ liệu điều khiển tàu
Trong hệ thống này, các thông tin sẽ được thu thập 

như sau [4]:
- Thông tin về vị trí tàu: Lấy từ mô phỏng ra-đa qua 

bản tin truyền thông;
- Thông tin về tốc độ tàu: Lấy từ mô phỏng ra-đa qua 

bản tin truyền thông;
- Thông tin hướng đi của tàu: Lấy từ mô phỏng ra-đa  

qua bản tin truyền thông;
- Thông tin về góc bẻ lái: Lấy từ đồng hồ hiển thị góc 

bẻ lái qua tín hiệu analog;
- Thông tin về tốc độ quay trở của tàu: Lấy từ đồng hồ 

hiển thị góc bẻ lái qua tín hiệu analog.
Như vậy, các thông tin về tàu sẽ được thu thập về một 

máy tính thu thập dữ liệu để xử lý và lưu trữ. Các thông tin 
về vị trí tàu, tốc độ tàu và hướng đi của tàu được lấy thông 
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qua các bản tin truyền thông nên có thể nối trực tiếp vào 
máy tính thông qua các cổng truyền thông. Riêng các tín 
hiệu về góc bẻ lái và tốc độ quay trở là tín hiệu tương tự, vì 
vậy để thu thập được các thông tin này ra cần một thiết bị 
chuyển đổi tín hiệu từ tương tự sang tín hiệu số và gửi về 
máy tính qua cổng truyền thông RS23.

2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MẠCH CHUYỂN ĐỔI A/D 
VÀ GỬI DỮ LIỆU VỀ MÁY TÍNH QUA CỔNG RS232

Từ các yêu cầu về thông tin thu thập như đã phân tích 
ở trên, ta thấy rằng mạch chuyển đổi A/D cần đọc tín hiệu 
của 2 đầu analog để lấy thông tin về góc bẻ lái và tốc độ 
quay trở của tàu. Để thực hiện điều khiển hoạt động, mạch 
sử dụng một vi điều khiển Atmega16. Vi điều khiển này có 
nhiệm vụ đọc các tín hiệu tương tự qua các đầu chuyển 
đổi ADC, sau đó đóng gói thông tin và gửi về máy tính qua 
cổng RS232.

Hình 2.1: Cấu trúc mạch đọc tín hiệu góc bẻ lái và tốc độ quay trở
Do các tín hiệu ADC từ thiết bị là các tín hiệu với chuẩn 

giá trị điện áp từ -10 - 10 V nên cần chuyển đổi về tín hiệu 
với đầu ra 0 - 10 V thông qua mạch chuyển đổi tín hiệu. Tín 
hiệu sau chuyển đổi được gửi về các chân ADC của vi điều 
khiển Atmega16. Sau khi đọc các tín hiệu đầu vào, vi điều 
khiển đóng gói các thông tin đọc được thành các bản tin 
và truyền đi qua cổng truyền nối tiếp UART. Tín hiệu này 
qua IC MAX232 chuyển thành chuẩn tín hiệu RS232 gửi tới 
máy tính. Sơ đồ mạch thực hiện được mô tả như Hình 2.2.

Thuật toán thực hiện trên vi điều khiển Atmega16 
được mô tả như Hình 2.3. Vi điều khiển thực hiện công việc 
đọc tín hiệu analog từ các ngõ vào analoa ADC1 và ADC2 
để lấy thông tin về góc bẻ lái và tốc độ quay trở. Sau khi 
đọc xong vi điều khiển thực hiện xử lý loại bỏ nhiễu tín 
hiệu đã đọc được. Tiếp đó, nó đóng gói thông tin thành 
dạng bản tin và gửi về máy tính thu thập dữ liệu. Quy trình 
này được thực hiện lặp lại mỗi 0,5s để đảm bảo thông tin 
gửi về máy tính sẽ đủ chính xác để giám sát các hoat động 
của tàu. 

Dựa trên sơ đồ vi mạch này để viết lên hệ thống lưu 
đồ thuật toán đọc tín hiệu và chuyển về máy tính, việc viết 
coding cho lưu đồ thuật toán này dựa trên ngôn ngữ lập 
trình C++. Khi các dữ liệu đã được đọc và chuyển đổi về 
máy tính sẽ được hiển thị hoàn toàn trên nền Excel, điều 
này giúp cho người sử dụng dễ dàng đọc và đưa thêm vào 
các công thức tính toán phục vụ mục đích nghiên cứu của 
mình, ví dụ như đưa vào công thức tính ra độ dạt tàu khi 
chạy trên luồng hay khi tàu chạy qua các khúc cua, hoặc 
đưa vào các công thức tính toán hướng đi tối ưu nhất 
trong quá trình hành hải, cũng như tính toán khoảng cách 

an toàn tránh đâm va vào các hệ thống phao tiêu báo hiệu 
trên luồng [1].

Hình 2.2: Sơ đồ mạch chuyển đổi A/D và gửi tín hiệu về máy tính

Hình 2.3: Lưu đồ thuật toán vi điều khiển mạch đọc tín hiệu Analog 
và truyền về máy tính [2]

3. CHẾ TẠO THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU THÔNG 
QUA MÁY TÍNH

Từ những kết quả phân tích ở mục 2, về hệ thống vi 
mạch và lưu đồ thuật toán vi điều khiển mạch đọc tín hiệu 
Analog và truyền về máy tính ta thiết kế được Card ghép 
nối PCI EX và để có thể lấy dữ liệu từ hệ thống ra-đa về 
thông tin tàu cũng như từ bộ chuyển đổi đã xây dựng thì 
máy tính thu thập dữ liệu cần phải có được các cổng truyền 
thông. Trong hệ thống này, máy tính được gắn các cổng 
RS232 từ card ghép nối PCI EX to RS232 như Hình 3.1 [1,2].

Hình 3.1: PCI EX to RS232 card
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Để bắt đầu thu thập dữ liệu điều khiển, ta khởi động 
phần mềm “Thu thập dữ liệu” trên máy tính. Từ đó, các 
hành trình điều động tàu sẽ được tự động truyền dữ liệu 
thông qua hệ thống Card PCI EX to RS232 về máy tính và 
tự động chuyển hóa toàn bộ dữ liệu điều khiển tàu lên 
chương trình Excel như Hình 3.2 [7].

Hình 3.2: Thông tin thu thập của tàu với file excel

4. KẾT LUẬN
- Nghiên cứu đã đưa ra được các tổng quan về hệ 

thống điều khiển tàu, các thông số về hướng đi tàu, tốc độ 
gió, góc bẻ lái, vòng quay chân vịt, vận tốc chạy tàu để làm 
đưa vào đối tượng nghiên cứu cần thu thập dữ liệu một 
cách tự động về máy tính.

- Nghiên cứu đã trình bày đưa ra được lưu đồ thuật 
toán dựa trên hệ thống vi mạch chuyển đổi dữ liệu từ hệ 
thống điều khiển sang máy tính.

- Nghiên cứu lập trình thiết kế được thiết bị chuyển 
đổi dữ liệu từ phòng mô phỏng buồng lái sang dạng file số 
liệu chạy trên ứng dụng exel.

- Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho 
các nhà khoa học hàng hải dễ dàng thu thập dữ liệu một 
cách tự động, điều này không những giúp cho các nhà 
khoa học tiết kiệm được thời gian mà còn có thể tự đưa 
vào những công thức tính toán chạy trên nền excel theo 
từng mục đích nghiên cứu khác nhau về điều khiển tàu. 
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Nhâm Dần

TÓM TẮT: Vận tải bao gồm các phương thức: vận tải 
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, 
hàng không và đường ống, mỗi phương thức vận tải 
có đặc điểm và phạm vi hoạt động có hiệu quả khác 
nhau. Vận tải đa phương thức (VTĐPT) là sự kết nối 
giữa các loại hình vận tải, với mục tiêu đáp ứng nhu 
cầu vận tải ngày càng tăng của xã hội trong thời đại 
nền kinh tế mở và giao thương với thế giới. Quản lý 
nhà nước (QLNN) về vận tải với vai trò quản lý, điều 
hành hoạt động của vận tải thông qua các bộ máy 
tác động vào các quá trình, các quan hệ kinh tế nhằm 
thực hiện tốt nhiệm vụ của vận tải đối với nền kinh tế. 
Bài báo nghiên cứu về QLNN về VTĐPT của Việt Nam 
nhằm quản lý, điều hành, kết nối các phương thức 
vận tải, tận dụng các lợi thế của VTĐPT.

TỪ KHÓA: Vận tải đa phương thức, quản lý nhà nước.

ABSTRACT: Transport system includes several 
means of transport such as road transport, rail 
transport, inland water transport, sea transport, air 
transport, and pipelines transport. Each mean of 
transport has different characteristics and effective 
scope of operation. Multimodal transport connects 
other transport modes with the goal of meeting 
the increasing transport needs of society in the era 
of open economy and world trade. State transport 
management with the role of managing and operating 
transport activities influences economic processes 
and relations in order to perform well the tasks of 
transport for the economy. This article research on 
the state management of multimodal transport 
in Vietnam in order to manage, operate, connect 
transport modes, take advantage of the advantages 
of multimodal transport.

KEYWORDS: Multimodal transport, state management.

Quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức 
tại Việt Nam hiện nay

ª PGS. TS. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG
Trường Đại học Giao thông vận tải

ª ThS. PHAN THỊ THU HIỀN
Tổng cục Đường bộ Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhà nước luôn đóng vai trò quan trọng trong việc 

hoạch định, sử dụng chính sách, luật pháp can thiệp trực 
tiếp hoặc gián tiếp để điều tiết hoạt động vận tải nhằm 
bảo đảm phát triển hài hòa giữa các phương thức vận tải. 
Với xu thế phát triển chung, để đáp ứng nhu cầu vận tải 

của nền kinh tế ngày càng tăng cao, cần phát triển các 
phương thức vận tải. QLNN về vận tải với mục tiêu phát 
huy thế mạnh của từng phương thức vận tải và phát triển 
hợp lý các phương thức vận tải, tăng cường kết nối giữa 
các phương thức để phát triển VTĐPT, nâng cao chất lượng 
dịch vụ, giảm chi phí vận tải hạ giá thành sản phẩm cho 
nền kinh tế trong điều kiện hội nhập và nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia.

2. NỘI DUNG
2.1. Khái niệm 
- QLNN: Là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do 

các cơ quan nhà nước thực hiện nhằm xác lập một trật tự 
ổn định, phát triển xã hội theo những mục tiêu đã định, 
bao gồm toàn bộ hoạt động của cả bộ máy nhà nước từ 
lập pháp, hành pháp đến tư pháp vận hành như một thực 
thể thống nhất.

- VTĐPT: Là một phương pháp vận tải, hàng hóa được 
vận chuyển bằng hai hay nhiều phương thức vận tải khác 
nhau, trên cơ sở một chứng từ vận tải, một chế độ trách 
nhiệm về hàng hóa trong suốt hành trình chuyên chở 
hàng hóa. VTĐPT bao gồm VTĐPT quốc tế là VTĐPT từ nơi 
người kinh doanh VTĐPT tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam 
đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác 
và ngược lại. VTĐPT nội địa là VTĐPT được thực hiện trong 
phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

- QLNN đối với VTĐPT: Là sự tác động có tổ chức và 
bằng pháp quyền của Nhà nước lên các hoạt động của 
toàn bộ hoạt động quản lý của các cơ quan chấp hành và 
điều hành của bộ máy nhà nước để tác động vào các quá 
trình, các quan hệ trong hoạt động của VTĐPT.

2.2. Nội dung, tiêu chí đánh giá và nhân tố tác 
động của QLNN đối với VTĐPT

2.2.1. Nội dung QLNN đối với VTĐPT
- Quản lý về quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát 

triển VTĐPT, phù hợp với quy hoạch phát triển GTVT chung 
của cả nước và phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của vùng và địa phương.

- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản QPPL về 
VTĐPT, bao gồm các văn bản pháp luật liên quan đến vận 
tải hàng hóa bằng các phương thức vận tải, thương mại, 
hải quan, bảo hiểm. 

- Công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi 



122

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 1+2/2022

phạm trong hoạt động VTĐPT do các cơ quan QLNN có 
thẩm quyền thực hiện.

2.2.2. Một số tiêu chí đánh giá QLNN đối với VTĐPT
- Tiêu chí hiệu lực: Hiệu lực QLNN chỉ mức độ tuân thủ 

pháp luật, chấp hành chỉ đạo từ các cơ quan QLNN: Đánh 
giá qua mức độ tuân thủ các quy định pháp luật; mức độ 
hiện thực quyền lực nhà nước: tổ chức xây dựng và triển 
khai định hướng phát triển; ban hành pháp luật đầy đủ, 
đồng bộ, kịp thời, tạo điều kiện pháp lý cho phát triển đa 
dạng các loại hình; điều tiết, can thiệp của Nhà nước trong 
quá trình phát triển; thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát 
quá trình hoạt động. 

- Tiêu chí hiệu quả: Hiệu quả là chỉ tiêu phản ánh trình 
độ khai thác các yếu tố đầu vào để tạo ra kết quả hoạt 
động với chi phí hoạt động, hoăc là chỉ tiêu phản ánh năng 
suất hoạt động, hiệu suất sử dụng các chi phí đầu vào: Thời 
gian vận chuyển từ khi nhận hàng đến khi giao hàng theo 
chứng từ vận tải bao gồm: thời gian vận chuyển bằng các 
phương thức; xếp dỡ chuyển tải giữa các phương thức, chờ 
đợi làm thủ tục trong giao nhận; hàng hóa lưu kho bãi…

Tvt = Tvc + Txd + Tcđ + Tlkb    
Chi phí vận tải: Cước vận chuyển tại các chặng, chi phí 

xếp dỡ, chuyển tải, lưu kho bãi và chi phí phát sinh.  
Cvt = Ccv + Cxd + Cp + Ck        
- Tiêu chí phù hợp, công bằng và bền vững: Phù hợp 

với các mục tiêu định hướng; các quy định của pháp luật; 
phù hợp về nội dung, hình thức, kiểm tra, thanh tra, giám 
sát quá trình hoạt động của các tổ chức trong hoạt động 
VTĐPT; công bằng đòi hỏi sự cân đối về quyền và nghĩa 
vụ giữa các tổ chức trong tiếp cận và phát triển các loại và 
phương thức hoạt động; bền vững được biểu hiện qua sự 
ổn định về định hướng, ổn định về pháp lý và đảm bảo hài 
hòa lợi ích cho các các tổ chức. 

2.2.3. Các nhân tố tác động đến QLNN đối với hoạt động 
VTĐPT 

- Mức độ mở cửa của nền kinh tế trong hội nhập: Đo 
bằng chỉ số giữa tổng giá trị ngoại thương so với tổng GDP 
cả nước, đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc gia; 
thể hiện ở chính sách thuế quan, các hàng rào phi thuế 
quan, chính sách tỷ giá… 

- Thể chế, chính sách và môi trường kinh doanh: Là 
những quy định pháp lý nhằm điều chỉnh hoạt động của 
ngành, một lĩnh vực nào đó của nền kinh tế, cần được quy 
định rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, dễ áp dụng. 

- Sự phát triển của kết cấu hạ tầng, công nghệ thông tin 
và truyền thông: Kết cấu hạ tầng bao gồm hệ thống đường 
sá, bến bãi, sân bay, bến cảng, dịch vụ viễn thông, hệ thống 
cấp điện, nước..., phục vụ cho việc lưu chuyển hàng hóa từ 
nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ cuối cùng.             

- Nguồn nhân lực cho QLNN đối với hoạt động VTĐPT 
đóng vai trò hết sức quan trọng, VTĐPT trong hội nhập 
kinh tế quốc tế, mang tính toàn cầu, nguồn nhân lực cần 
có chất lượng, nắm bắt được đòi hỏi của các doanh nghiệp, 
tham mưu kịp thời để có thể đưa ra các chính sách, pháp 
luật phù hợp đạt hiệu quả cao.  

2.3. QLNN về VTĐPT tại Việt Nam
2.3.1. Bộ máy QLNN về VTĐPT

QLNN thuộc trách nhiệm của các cơ quan Trung ương 
quản lý theo ngành và các cơ quan quản lý theo vùng lãnh 
thổ, địa phương. Luật Tổ chức chính phủ quy định: Bộ là cơ 
quan của Chính phủ, thực hiện chức năng QLNN đối với 
ngành trong phạm vi cả nước. Chính phủ có vai trò trong 
việc hoạch định, sử dụng chính sách, pháp luật can thiệp 
trực tiếp hoặc gián tiếp để điều tiết các hoạt động của xã hội. 

Chính phủ thống nhất QLNN về VTĐPT, chỉ đạo 
chuyên môn theo ngành dọc. Bộ GTVT chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ thực hiện QLNN về các lĩnh vực hoạt 
động vận tải, trong đó có VTĐPT, quản lý doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ VTĐPT; là đầu mối điều phối hoạt động 
liên ngành và hướng dẫn thực hiện quy định liên quan đến 
hoạt động VTĐPT. QLNN chuyên ngành theo địa phương 
thuộc sở GTVT và phòng chức năng của sở, các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, tùy thuộc vào độ lớn sẽ 
chịu sự quản lý của các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương 
đến địa phương. 

2.3.2. Một số văn bản pháp quy QLNN trong hoạt động 
VTĐPT tại Việt Nam

VTĐPT hoạt động trong phạm vi quốc tế và nội địa, 
VTĐPT chịu sự tác động của khung pháp lý đối với từng 
phương thức vận tải, khung pháp lý mang tính chất quốc 
tế gồm: Với vận tải biển - Công ước Brussel (1924), Nghị 
định thư Visby (1968), Công ước Hamburg (1978); Vận tải 
hàng không - Công ước Vacsava (1929), Nghị định thư 
Hague (1955), Nghị định thư Montreal (1975), Công ước 
Montreal (1999); Công ước thống nhất thủ tục hải quan 
Kyoto (1973); Công ước quốc tế về vận chuyển hàng hóa 
bằng đường sắt (1951); Công ước quốc tế VTĐPT (1980); 
Quy tắc của UNCTAD/ICC về chứng từ VTĐPT (1992)... Các 
công ước quốc tế được hình thành được công nhận và trở 
thành quy định chung điều chỉnh hoạt động VTĐPT. Đối 
với các quốc gia ASEAN chịu tác động của các thỏa thuận 
tại khu vực như Hiệp định Vận tải qua biên giới (1999); Hiệp 
định tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (1968); Hiệp 
định khung VTĐPT ASEAN (2005)… 

Tại Việt Nam, Quốc hội thông qua các luật có liên 
quan đến VTĐPT: Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Hàng 
hải, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Đường sắt, 
Luật Hàng không dân dụng. Chính phủ với vai trò điều 
hành các hoạt động của xã hội trong đó có vận tải, đã ra 
các nghị định liên quan đến hoạt động VTĐPT:  Nghị định 
số 87/2009/NĐ-CP của Chính phủ về VTĐPT, quy định 
điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh VTĐPT 
quốc tế và nội địa; các chứng từ trong VTĐPT; trách nhiệm, 
quyền hạn của người kinh doanh VTĐPT, của người gửi 
hàng và của người nhận hàng; được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 89/2011/NĐ-CP của Chính phủ, bổ sung quy 
định Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh VTĐPT quốc tế; 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 144/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định về VTĐPT, 
bổ sung quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và 
cấp lại giấy phép kinh doanh VTĐPT quốc tế.

Bộ GTVT với vai trò QLNN chuyên ngành đã ra văn 
bản 03/VBHN-BGTVT 2019 ngày 31/01/2019: Hợp nhất 
nghị định về VTĐPT; Quy định về hoạt động VTĐPT bao 
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gồm VTĐPT quốc tế và VTĐPT nội địa; áp dụng đối với các 
tổ chức đăng ký kinh doanh VTĐPT; người kinh doanh các 
phương thức vận tải tham gia vào hoạt động VTĐPT phải 
đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp 
luật tương ứng với mỗi phương thức vận tải…

2.3.3. QLNN trong hoạt động VTĐPT tại Việt Nam
Tại Việt Nam, QLNN chuyên ngành đã được xác định 

bao gồm các hoạt động ban hành thể chế, pháp luật, tổ 
chức thực hiện pháp luật và thanh tra, kiểm tra, giám sát. 
QLNN trong vận tải được phân định khá tách bạch thành 
các phương thức vận tải gồm: đường bộ, đường sắt, đường 
thủy nội địa, hàng hải và hàng không. Với các phương thức 
GTVT, Chính phủ đã thiết lập ra các cơ quan hành chính 
cấp Tổng cục, Cục để thực hiện chức năng QLNN. Hiện nay, 
việc tổ chức thực hiện còn đang thiếu tính liên kết giữa các 
phương thức vận tải, mặc dù của các phương thức có mối 
quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau. 

Việc phân chia từng phương thức vận tải, xác định nội 
dung, phạm vi quản lý đã gặp phải những hạn chế, vướng 
mắc do chồng chéo về phạm vi, nội dung QLNN ngay 
trong nội bộ ngành và với các ngành khác. Chính vì vậy, 
việc phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ giữa các ngành 
với nhau như công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật 
chuyên ngành GTVT; thiết lập, chia sẻ thông tin, dữ liệu về 
ATGT; điều tra tai nạn... là hết sức cần thiết. Hiện nay, việc 
phối hợp thường lỏng lẻo, không có tính chất bắt buộc 
và kết quả thực hiện phụ thuộc nhiều vào tính tích cực, 
chủ động và ý thức trách nhiệm của người được giao trách 
nhiệm thuộc các bên phối hợp. Những chồng chéo trong 
chính sách, pháp luật cũng như sự thiếu thống nhất trong 
công tác QLNN trong vận tải dẫn đến không thể xác định 
rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, một số nội dung quản lý 
chuyên ngành bị buông lỏng. 

Với xu thế phát triển chung, để đáp ứng nhu cầu 
vận tải của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay, cần đẩy 
mạnh nghiên cứu, xây dựng mô hình QLNN về vận tải theo 
hướng bộ quản lý đa ngành, liên ngành; cấu trúc lại các 
phương thức GTVT theo hướng bảo đảm tính liên kết tự 
nhiên giữa các phương thức; đồng thời đưa ra chính sách 
tổng thể điều tiết sự liên kết giữa các phương thức vận tải 
với nhau thành hệ thống đồng bộ, gắn nội dung quản lý về 
vận tải với quản lý các hoạt động khác của xã hội. 

Thanh tra là một khâu, mắt xích trong QLNN về vận 
tải, hiện công tác thanh tra đã được xác định rõ vị trí, vai 
trò trong công tác QLNN về GTVT. Công tác thanh tra trong 
hoạt động vận tải có vai trò kiểm định, đánh giá hiệu quả 
của QLNN trong lĩnh vực vận tải, từ đó đã đưa ra các kiến 
nghị khắc phục những sơ hở, yếu kém, đề xuất những giải 
pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, sửa đổi cơ chế, 
chính sách nhằm quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn. Công tác 
thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong vận tải tập trung vào 
các đơn vị được cấp phép và trong hoạt động của vận tải.

Công nghệ thông tin là công cụ đắc lực hỗ trợ công 
tác QLNN trong thời đại công nghệ số, Quyết định số 923/
QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Đề án “Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý, điều hành GTVT” với mục 
tiêu là đầu tư, hiện đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin 

trong các hoạt động quản lý, điều hành ngành GTVT, bảo 
đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường 
cho tất cả các phương thức vận tải.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng dữ liệu đã và đang được kết nối 
tích hợp dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ chuyên dùng 
nhằm cung cấp thông tin phục vụ quản lý, điều hành GTVT 
đầy đủ, kịp thời, chính xác. Ứng dụng công nghệ thông tin 
giúp QLNN trong công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả đối 
với các phương thức vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải 
của nền kinh tế. 

3. KẾT LUẬN
QLNN với vận tải xác định mục tiêu phát huy hiệu lực, 

hiệu quả của QLNN; góp phần thực hiện tinh giản bộ máy 
tổ chức, giảm chi tiêu ngân sách và hướng tới xây dựng nhà 
nước pháp quyền; phục vụ việc hoạch định chính sách phát 
triển hoạt động vận tải trong trước mắt cũng như lâu dài; 
phát triển hệ thống VTĐPT đồng bộ, hiện đại, kết nối, tạo 
lập được cơ cấu vận tải hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và chuyên 
nghiệp hơn so với hiện nay, góp phần giảm chi phí vận tải 
trong giá thành sản phẩm của nền kinh tế quốc dân.
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Xác định phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông có vai trò rất 
quan trọng trong quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội, UBND 
tỉnh Đồng Tháp luôn chú trọng, 
tập trung nhiều nguồn lực đầu tư 
đồng bộ, hiện đại, từng bước hoàn 
thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao 
thông, tạo động lực phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an 
ninh, nâng cao đời sống nhân dân, 
góp phần xóa đói, giảm nghèo, rút 
ngắn khoảng cách giữa thành thị và 
nông thôn.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông 
Trần Trí Quang - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong năm 
2021, nguồn ngân sách tỉnh đã bố trí 
khoảng 680 tỷ đồng đầu tư cho các 
công trình hạ tầng giao thông (chiếm 
hơn 15% tổng vốn ngân sách của cấp 
Tỉnh quản lý năm 2021), với hơn 27 
dự án được bố trí vốn để thực hiện. 

Với sự nỗ lực của các cấp, các 
ngành và địa phương, năm 2021 đã 
ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong 
lĩnh vực GTVT, nhiều công trình lớn 
của Trung ương và của tỉnh Đồng 
Tháp đã hoàn thành và dự kiến hoàn 
thành, trong đó nổi bật có thể kể 
đến các dự án như: Nâng cấp QL30 

đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự; hệ thống 
giao thông kết nối hạ tầng du lịch và 
nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp; đường 
Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt 
Hòa; ĐT.846 đoạn từ Tân Nghĩa đến 
QL30… Ngoài ra, rất nhiều công trình 
giao thông cấp Huyện đầu tư cũng 
đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp 
phần hoàn thiện hệ thống giao thông 
đối nội của tỉnh. Bên cạnh đó, đối với 
nhiều dự án giao thông đối ngoại, 
UBND tỉnh cũng đang tích cực phối 
hợp với các địa phương lân cận và các 
bộ, ngành Trung ương thúc đẩy tiến 
độ thủ tục đầu tư như: dự án cao tốc 
Mỹ An - Cao Lãnh, đường cao tốc An 
Hữu - Cao Lãnh… để sớm triển khai 
thi công, từng bước hoàn thiện giao 
thông kết nối liên vùng, tạo động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trong những năm qua, được sự 
quan tâm, đầu tư của Trung ương, 
hàng loạt các dự án giao thông quan 
trọng của vùng đồng bằng sông Cửu 
Long đã được đầu tư hoàn thành, 

trong đó phải kể đến các công trình 
lớn trên tuyến quốc lộ như: cầu Mỹ 
Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Cao Lãnh, 
cầu Vàm Cống, cầu Rạch Miễu, cầu Cổ 
Chiên, cầu Hàm Luông, cầu Mỹ Lợi… 
giúp rút ngắn khoảng cách giữa các 
địa phương với TP. Hồ Chí Minh và 
khu vực Đông Nam Bộ. Tuyến N2, 
tuyến Cao Lãnh - Vàm Cống, tuyến 
Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, tuyến Hành lang ven 
biển phía Nam kết nối Cà Mau với 
Campuchia, đường Nam Sông Hậu, 
Quản Lộ - Phụng Hiệp… đưa vào sử 
dụng đã kết nối giao thông nội vùng 
và liên vùng.

Có thể nói, các dự án trọng điểm 
đã hoàn thành nêu trên đã từng bước 
kết nối các vùng, tạo động lực, thúc 
đẩy kinh tế - xã hội cho cả vùng đồng 
bằng sông Cửu Long nói riêng và cả 
nước nói chung, góp phần củng cố 
an ninh - quốc phòng.

Đối với tuyến quốc lộ cao tốc 
phía Đông (đoạn TP. Hồ Chí Minh - 
Trung Lương đã đưa vào khai thác, 
đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận chuẩn 

ĐỒNG THÁP

Với tiềm năng phát 
triển kinh tế, tỉnh 
Đồng Tháp đang 

cần một hệ thống 
giao thông đồng bộ, 

hiện đại..., liên kết 
vùng mạnh mẽ để 
tạo động lực phát 

triển cho cả khu vực.

MỸ LỆ?

Ông Trần Trí Quang (người thứ hai từ phải sang) trong buổi nghiệm thu 
cầu Vàm Cống năm 2019

Cần nhiều dự án để khơi thông
“điểm nghẽn” hạ tầng
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bị đưa vào khai thác, đoạn Mỹ Thuận 
- Cần Thơ dự kiến đưa vào khai thác 
năm 2024) sẽ là trục quan trọng kết 
nối trực tiếp vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam và phía Tây vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện 
để hệ thống giao thông của tỉnh kết 
nối, liên kết vào hệ thống giao thông 
này, phục vụ nhu cầu giao thương, 
vận chuyển ngày càng thuận lợi, 
nhanh chóng, giảm chi phí...

Tuy nhiên, các công trình trên 
vẫn còn chưa đủ để "đánh thức" hết 
tiềm năng phát triển của vùng đồng 
bằng sông Cửu Long bởi đến nay cả 
vùng mới chỉ có 45 km đường cao tốc. 
Việc các công trình chậm hoàn thành 
đã làm cho chi phí logistics tăng cao, 
giảm khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiệp, kết nối giao thương với TP. 
Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông 
Nam bộ gặp khó khăn.

Do vậy, cần tiếp tục tập trung 
đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông có 
tính liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi 
để vùng đồng bằng sông Cửu Long 
kết nối thuận lợi với TP. Hồ Chí Minh 
và vùng Đông Nam bộ, nhất là tập 
trung đầu tư các đoạn cao tốc phía 
Đông, tuyến cao tốc kết nối An Hữu 
- Cao Lãnh, cụ thể là các công trình: 
Mỹ Thuận - Cần Thơ, Trung Lương 
- Mỹ Thuận, Cần Thơ - Cà Mau, Cao 
Lãnh - Mỹ An… và đầu tư các tuyến 
quốc lộ còn chưa hoàn thành theo 
Nghị quyết như tuyến N1, N2; tiếp 
tục nghiên cứu đầu tư nâng cấp các 
tuyến đường thủy quốc gia; nghiên 
cứu tuyến đường sắt kết nối TP. Hồ 
Chí Minh với vùng đồng bằng sông 
Cửu Long.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp 
khóa XI đã ban hành Kết luận số 
203-KL/TU ngày 27/9/2021 về định 
hướng xây dựng các công trình giao 
thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp, trong đó xác định những 
nội dung quan trọng cần đầu tư kết 
cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước 
hoàn thiện hệ thống giao thông nội 
tỉnh cũng như giao thông đối ngoại.

Trong định hướng giao thông 
đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2021 
- 2025, công trình mang tính trọng 
điểm liên kết vùng, tạo động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

tháo gỡ “điểm nghẽn” lớn nhất hiện 
nay của tỉnh chính là dự án tuyến 
cao tốc An Hữu - Cao Lãnh. Đây là dự 
án rất quan trọng đối với tỉnh Đồng 
Tháp trong việc kết nối liên vùng, 
góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao 
thông trong khu vực, đáp ứng nhu 
cầu vận tải trên tuyến hành lang theo 
trục ngang chạy theo bờ Bắc sông 
Tiền. Đồng thời, đoạn tuyến là một 
phần của tuyến cao tốc Hồng Ngự - 
Trà Vinh để kết nối cửa khẩu quốc tế 
Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) với các các 
cảng biển khu duyên hải, khu kinh tế 
Định An (tỉnh Trà Vinh).

Hiện nay, lãnh đạo tỉnh Đồng 
Tháp và lãnh đạo tỉnh Tiền Giang 
đang tích cực phối hợp với Bộ GTVT 
trong việc thực hiện thủ tục đầu tư dự 
án tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, 
sớm đưa dự án vào thực hiện và hoàn 
thành trong giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Trần Trí Quang cho biết 
thêm: “Công tác giải phóng mặt 
bằng là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng nhất và thường ảnh 
hưởng rất lớn đến tiến độ dự án. 

Hầu như tất cả các dự án chậm trễ 
đều có liên quan đến công tác giải 
phóng mặt bằng. Vì vậy, theo tôi, sự 
yếu kém trong công tác giải phóng 
mặt bằng là một trong những yếu 
tố cần phải khắc phục ngay. Do đó, 
định hướng xây dựng các công trình 
giao thông trọng điểm trên địa bàn 
tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 
2025 là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp ủy, chính quyền địa 
phương từ tỉnh tới cơ sở trong việc 
triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, 
cần nâng cao vai trò, trách nhiệm 
các địa phương trong công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng.

Tỉnh Đồng Tháp luôn yêu cầu các 
đơn vị, các ngành, địa phương được 
giao thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng phải nắm thật rõ và luôn 
bám sát quy định pháp luật. Trên cơ 
sở các quy định hiện hành, tỉnh cũng 
ban hành quy trình thực hiện công 
tác bồi thường giải phóng mặt bằng 
để áp dụng thống nhất trên địa bàn 
tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong 
quá trình thực hiện các dự án q

Cầu Cao Lãnh nối đôi bờ sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp
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“THẦN HỘ MỆNH” TRÊN BIỂN 
KHÔNG NĂM NÀO CÓ TẾT

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn 
(TKCN) hàng hải là những người gần 
như không có khái niệm ngày lễ, Tết. 
Đối với họ, đón Tết sum vầy cùng gia 
đình là một điều xa xỉ và chưa bao 
giờ trọn vẹn khi ngoài khơi vẫn còn 
những ngư dân bám biển, những 
thuyền viên bám tàu thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ vùng biển thiêng liêng của 
Tổ quốc.

Trò chuyện với anh Trần Văn 
Khôi - nhân viên cứu nạn của Việt 
Nam đầu tiên được Tổ chức Hàng 
hải quốc tế (IMO) trao Giải thưởng 
“Hành động dũng cảm đặc biệt trên 
biển” trong một ngày cuối năm, 
chúng tôi mới phần nào hiểu được 
những hy sinh thầm lặng của lực 
lượng TKCN hàng hải Việt Nam. 

Trong suốt 15 năm công tác tại 
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu 
nạn hàng hải khu vực II, hầu như chưa 
có năm nào anh Khôi về quê Đức Thọ, 
Hà Tĩnh ăn Tết hay đón thời khắc Giao 
thừa cùng vợ con. Trong những năm 
gần đây, tình hình thiên tai có biến 

động phức tạp, vì vậy, tập thể thuyền 
viên tàu TKCN được tăng cường công 
tác thường trực, huấn luyện, bảo 
dưỡng bất kể ngày lễ, Tết. Anh Khôi 
chia sẻ, bản thân cũng như toàn thể 
anh em thuyền viên làm việc trên các 
tàu TKCN phải luôn đảm bảo cho tàu 
và người sẵn sàng lên đường thực 
hiện nhiệm vụ khi có lệnh. 

“Có lần, tôi đang nghỉ phép về 
quê để thăm bố mẹ nhưng khi nghe 
tin các anh em đồng nghiệp đang 
thực thi một nhiệm vụ khó, quy mô 
lớn, lòng tôi cứ canh cánh nỗi lo, chỉ 
khi nhận được tin nhiệm vụ đã hoàn 
thành tốt thì tôi mới bình tâm lại 
được. Đối với thuyền viên tàu TKCN 
chúng tôi, anh em đã chung sống và 
coi nhau như một gia đình, cùng vượt 
qua nhiều phen hiểm nguy, gian khó. 
Vì vậy với tôi mà nói, việc tàu thực thi 
nhiệm vụ, nếu không thể tham gia 
được do bất kỳ lý do gì như nghỉ phép, 
ốm đau thì tôi cảm thấy có thiếu sót 
vô cùng lớn”, anh Khôi tâm sự.

Đặc thù của công tác TKCN hàng 
hải là mỗi vụ việc có tính chất khác 
nhau, mỗi vụ việc đối với thuyền viên 
tàu TKCN đều là một bài học kinh 
nghiệm và là một ấn tượng không thể 
quên. Anh Khôi kể, ngày mồng 1 Tết 
năm 2020, như thông lệ hàng năm, 
khi thuyền trưởng đang lì xì và chúc 
tết toàn tàu, anh em đang quây quần 
hấp lại nồi bánh chưng, thái giò, chả là 
những món quà được người nhà gửi 
từ quê vào để tàu dùng Tết thì đơn vị 
nhận được thông tin báo nạn từ tàu 
NORDANA MALEE (quốc tịch Thái Lan) 
đang trên hành trình từ BUSAN (Hàn 
Quốc) đi TP. Hồ Chí Minh. Tàu có một 
sỹ quan máy bị đột quỵ, tình trạng hết 
sức nguy kịch và phát tín hiệu yêu cầu 
được cứu nạn khẩn cấp.

Nụ cười rạng rỡ của anh Trần Văn Khôi khi cứu nạn thành công thuyền viên gặp nạn 
trong cơn bão số 6 tại Quảng Trị

Khi mọi gia đình sum họp, 
quây quần, đầm ấm hạnh 

phúc bên nhau trong 
những ngày Tết thì ngoài 
biển khơi, trên trạm kiểm 

soát không lưu cao vợi, 
nhiều lao động ngành 

GTVT vẫn cần mẫn thực 
hiện công việc, nhiệm vụ 

của mình.

THÙY DƯƠNG?

của những “thần hộ mệnh”
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“Nhận lệnh, anh em lập tức vào 
vị trí làm việc, đĩa bánh chưng nóng 
hổi, mâm bánh kẹo, cả chậu mai nhỏ 
anh em chăm bẵm từ năm ngoái đến 
nay vừa ra được vài bông đều được 
dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho tàu 
lên đường thực thi nhiệm vụ. Với tốc 
độ hành trình nhanh nhất, tàu SAR 
412 đã tiếp cận được tàu NORDANA 
MALEE, triển khai cấp cứu tại chỗ giúp 
bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, 
bảo toàn được tính mạng và đưa về 
đất liền điều trị. Đối với tôi, việc thực 
hiện thành công nhiệm vụ, kịp thời 
cứu sống được một bệnh nhân nguy 
kịch giữa trùng khơi là một niềm vui 
và hân hoan lớn trong dịp tết năm đó. 
Có thể nói rằng, Tết đối với chúng tôi 
là một điều xa xỉ, nhưng trong công 
việc chúng tôi luôn có những niềm 
vui và vinh dự riêng”, anh Trần Văn 
Khôi tâm tình.

Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi, 
thường xuyên không được đón Tết 
sum vầy bên gia đình nhưng với anh 
Khôi cũng như những đồng nghiệp 
của mình, động lực lớn nhất giúp 
các anh vượt qua là cứu sống những 
người gặp nạn trên biển.

“Khi bạn nhiều lần trực tiếp 
chứng kiến ranh giới giữa sự sống và 
cái chết của những người bị nạn, từ 
sự nỗ lực của bản thân mình và đồng 
đội, họ được bảo toàn tính mạng, 
điều đó vô cùng trân quý. Nhiều lần 
cứu được người trở về đất liền an 
toàn, nhìn thấy người thân của họ 
òa khóc, có người ngất xỉu vì quá vui 
mừng..., mình cảm thấy rất tự hào, sự 
vất vả, mệt nhọc gần như tan biến”, 
anh Khôi bộc bạch.

5 NĂM ĐÓN TẾT Ở ĐÀI KIỂM 
SOÁT KHÔNG LƯU 

Chị Trần Thị Ngọc Ánh - Kiểm 
soát viên không lưu tại Trung tâm 
Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân bay Tân 
Sơn Nhất thuộc Tổng công ty Quản lý 
bay miền Nam chia sẻ, chị gắn bó với 
nghề 7 năm thì có đến 5 năm đón Tết 
tại đơn vị. Với chị, mỗi năm lại là một 
trải nghiệm khác nhau.

“Ngày Tết cổ truyền với người 
Việt Nam là dịp để gia đình đoàn 
viên nên việc phải ăn Tết xa nhà là 
một điều rất thiệt thòi. Vào những 
ngày cận Tết, khi đi ngang qua nhà 
ga thấy cảnh mọi người náo nức về 
quê thì chắc chắn những người con 
xa quê như tôi sẽ rất khó cầm lòng. 
Tuy nhiên, do đặc thù công việc ca 
kíp không thể thay đổi được nên tôi 
coi việc điều hành tàu bay an toàn, 
giúp bà con nhanh chóng được về 
quê ăn Tết làm niềm vui để vơi bớt 
đi nỗi nhớ nhà”, chị Ánh xúc động.

Chị Ánh cho biết, trong dịp Tết, 
lưu lượng hành khách đông nhất 
trong năm nên người điều hành bay 
luôn phải tập trung cao độ để giữ 
cho luồng không lưu được an 
toàn, điều hòa và hiệu quả. 
Mặc dù công việc bận 
rộn, không được 

đón Tết bên gia đình nhưng bù lại thì 
không khí công việc của những ngày 
trực Tết lại rất vui. 

“Bước sang ngày đầu tiên của 
năm mới, tôi được nhận lì xì từ các 
anh chị đi trước, được chúc nhau 
những điều may mắn trong công việc 
và cuộc sống, cùng nhau chụp những 
bức ảnh kỷ niệm năm mới ngay tại 
đơn vị mình - đó là niềm động viên 
lớn lao giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ khi ăn 
Tết xa quê”, chị Ánh tâm sự.

Chia sẻ về những lao động trực 
Tết, anh Nguyễn Việt Thắng - Trưởng 
Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân 
bay Tân Sơn Nhất cho biết: “Do đặc 
thù công việc nên anh em thiệt thòi 
không được ăn Tết cùng gia đình. Ban 
Giám đốc và cán bộ Trung tâm, các 
tổ chức đoàn thể trước Tết cũng mua 
hoa lan, hoa đào, hoa mai đặt tại bàn 
làm việc, rồi bánh kẹo, trái cây, bánh 
chưng để ở phòng giao/nhận ca để 
các kiểm soát viên không lưu có thể 
sử dụng trong giờ nghỉ. Ngoài ra, 
trước và sau đêm Giao thừa và sáng 
mồng 1, đại diện Ban Giám đốc và 
cán bộ Trung tâm cùng các tổ chức 
đoàn thể đi chúc Tết các cơ sở làm 
việc trực tiếp nhằm động viên tinh 
thần anh chị em”. 

Thời khắc Giao thừa và mâm cơm 
cúng tổ tiên trong những ngày Tết 
là giờ phút thiêng liêng của người 
dân Việt Nam khi cả gia đình đoàn 
tụ đón năm mới và cầu mong những 
điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình, 

người thân, bạn bè... Để có 
những giây phút thiêng 
liêng, hạnh phúc ấy còn biết 
bao lao động, trong đó có 
bộ phận không nhỏ ngành 
GTVT phải đón Tết tại các 
công trường, trên biển, nhà 
ga, bến tầu, trên đường..., họ 
vẫn đang hy sinh thầm lặng 
để người dân đón Tết trong 
an vui và hạnh phúc q

Chị Trần Thị Ngọc Ánh 
có 5 năm đón Tết 

ở Đài Kiểm soát không lưu
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CHO XE ĐẠP CỔ

BỘ SƯU TẬP CỦA KÝ ỨC
Xuất thân từ một dược sỹ, anh 

Tuấn bỏ ngang tất cả sự nghiệp đang 
trong một độ chín về tuổi nghề trong 
một cơ quan quản lý nhà nước để rẽ 
ngang sang lĩnh vực kinh doanh thiết 
bị y tế và thuốc khám chữa bệnh. Tình 
cờ tôi gặp được anh qua mạng xã hội, 
nhưng quả đất nó quá nhỏ khi tôi biết 
được anh lại là bạn thân của người 
bạn cùng học đại học với tôi. Qua câu 
chuyện tình cờ tôi biết anh đang có 
trong tay một bộ sưu tập xe đạp “cũ”, 
sưu tập có nhiều kiểu, nhưng “kiểu” 
như anh thì tôi chưa gặp bao giờ. Để 
sở hữu bộ sưu tập này anh phải bỏ ra 

số tiền không hề nhỏ và mất rất nhiều 
công sức, thời gian. Trong bộ sưu tập 
xe đạp cổ của anh có một chiết xe 
Thống Nhất sản xuất năn 1964, một 
chiếc xe Favarit 1964 và chiếc xe Vĩnh 
Cửu sản xuất năm 1968, điều đặc biệt 
là tất cả những chiếc xe này đều có 
giấy chứng nhận sử dụng. 

Anh Tuấn chia sẻ: “Mỗi chiếc xe là 
một kỷ niệm gắn với chủ sở hữu. Chiếc 
xe không chỉ là giá trị sử dụng cho gia 
chủ mà nó còn là nhân chứng lịch sử, 
sự thăng trầm của cá nhân, thậm chí 
là cho cả gia đình và xã hội. Không dễ 
dàng gì để mình có thể mua lại được 
những chiếc xe còn nguyên bản và có 

KHÁNH LÊ?

Đam mê với những 
chiếc xe đạp được 

sản xuất từ những năm 
60 của thế kỷ trước, 

những người “thổi 
hồn” cho những chiếc 

xe đạp cũ kỹ này 
đang làm sống dậy 

một thời “vàng son”.

Thổi hồn
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giấy chứng nhận quyền sở hữu. Ví 
dụ, chiếc xe đạp hiệu Favarit với 
anh là những kỷ niệm đẹp và có 
lẽ đến tuổi ngoài ngũ tuần rồi 
nhưng anh không thể nào 
quên bởi đó là chiếc xe 
đạp mà ông ngoại anh 
chở anh đi khắp mọi 
nơi từ khi còn nhỏ, 
hình ảnh này cứ 
đeo đẳng anh và 
là hành trang 
để anh bước 
vào cuộc sống 
hôm nay”. 

Tôi được biết, 
để có chiếc xe đạp 
hiệu Favarit sản xuất 
năm1964, biển số V8 
331 này thì anh phải 
mất rất nhiều thời gian và 
công sức. Chủ sở hữu của 
chiếc xe này ở tận huyện Nga 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chiếc xe 
có giá trị ở sự nguyên bản, các 
chi tiết phụ tùng còn sắc nét, 
người chủ của nó sử dụng 
giữ gìn cẩn thận nên nhiều 
chi tiết còn khá mới so với 
tuổi đời 58 của chiếc xe. 
Theo tìm hiểu của tôi và 
có tham khảo thêm các 
tay sưu tầm có tiếng thì 
chiếc xe Favarit hiện anh 
Tuấn đang sở hữu là số 1 
ở Việt Nam (chỉ tính những 
chiếc xe đã công bố). 

Hay như chiếc xe đạp 
Vĩnh Cửu được anh Tuấn tình 
cờ mua lại của bác nguyên 
là Chủ nhiệm HTX huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương, cơ bản các 
chi tiết, phụ kiện là nguyên bản so với 
thời kỳ sản xuất.

Những chiếc xe này giá trị ở chỗ 
có tiền chưa chắc đã mua được vì nó 
không dễ có để mà mua.

NGHỀ CHƠI CŨNG LẮM  
CÔNG PHU

Để sở hữu được một chiếc xe 
nguyên bản, có giá trị đòi hỏi ngoài 
công sức, tiền bạc thì người sưu tập 
phải cần có thêm một chữ “duyên”. 
Duyên ở đây là giữa người có muốn 
bán và người mua đang cần và điều 

quan trọng hơn là đủ điều kiện về 
kinh tế để có thể mua một món đồ 
mà giá trị sử d ụng thì ít, trong khi số 
tiền bỏ ra không hề nhỏ. 

Anh Tuấn kể: “Khi mua được 
chiếc xe, nhiều bộ phận, chi tiết đã 
xuống cấp, thậm chí có những chi 
tiết không còn sử dụng được, thì quá 
trình sưu tầm đồ để hoàn thiện chiếc 

xe còn khó hơn nhiều. Ví dụ như 
để có chiếc yên da 3 mảnh đúng 

hiệu Favarit là cả một quá 
trình tìm tòi, hay nói đúng 

hơn là săn tìm. Tôi phải bỏ 
ra gần 6 triệu đồng mới 

mua được cái yên xe 
ưng ý.

Để nuôi được 
đam mê của 

mình, anh Tuấn 
hiện đang là 
chủ của một 
số cửa hàng 

giới thiệu sản 
phẩm về Sâm 

Ngọc Linh... Phải có 
điều kiện mới nuôi 

dưỡng được đam mê. 
Rất nhiều nhà sưu tập 

xe đạp và đồ cổ ngỏ ý 
muốn sở hữu cả bộ sưu tập 

này hoặc từng chiếc xe đạp 
của anh. Cũng đã có nhiều đạo 

diễn truyền hình đến mượn và 
thuê xe của anh làm đạo cụ cho 

các MV, các bộ phim truyền 
hình có bối cảnh phù hợp, 

tuy nhiên anh cũng hạn chế 
cho những chuyến xe của 
mình xuất hiện.

Tâm sự với tôi anh 
cho biết, mong muốn 
của anh là có một bảo 
tàng về những chiếc xe 
đạp vốn đã gắn liền với 

người dân miền Bắc trong 
thời kỳ khó khăn nhất của 

cuộc chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ và hậu quả 

khốc liệt của cuộc chiến tranh. 
Mong muốn cuộc sống khấm khá, 

nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam 
đã phải ra nước ngoài lao động và 
những sản phẩm của họ mang về đã 
góp phần thay đổi diện mạo của xã 
hội Việt Nam. 

“Những nhà sưu tầm như chúng 
tôi mong muốn được đóng góp chút 
nhỏ bé vào kho tàng giá trị văn hóa, 
tinh thần để những người đã chứng 
kiến thấy lại hình ảnh của mình trong 
đó và thế hệ thanh niên bây giờ họ 
biết được cha ông họ như thế nào 
để có một đất nước, xã hội như ngày 
hôm nay q



130

VĂN HÓA - XÃ HỘI
Số 1+2/2022

LỚP GIÀ, LỚP TRẺ ĐỘNG VIÊN 
NHAU CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH

Tháng 5/2021, hình ảnh vị bác 
sĩ đã nghỉ hưu với gương mặt phúc 
hậu, tay đặt lên ngực, thể hiện quyết 
tâm hướng về người dân vùng dịch 
sau khi được đăng tải trên báo chí đã 
khiến nhiều người rơi nước mắt.

Ông là Nguyễn Văn Trang, từng 
nhiều năm đảm nhiệm chức vụ 
Trưởng khoa Nội nhi, Bệnh viện 
huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 
Sau khi nghỉ hưu, nhờ kinh nghiệm và 
sức khỏe tốt nên ông thường xuyên 
tham gia các hoạt động công tác xã 
hội, khám chữa bệnh miễn phí cho 
người dân.

“Tôi có thể đảm đương hỗ trợ 
điều trị cho bệnh nhân F0, chăm sóc 
F1. Trong quá trình làm chuyên môn, 
tôi từng điều trị các bệnh lây lan, tôi 
có sẵn kiến thức và giờ tôi sẽ học hỏi 
thêm. Đây là mệnh lệnh từ trái tim, 
vào vùng dịch có đồng đội, đồng 
nghiệp áo trắng, có lớp già, lớp trẻ 
động viên nhau”, ông Trang nói về lý 
do viết đơn xin tình nguyện đi tuyến 
đầu chống dịch.

Từ Tây Bắc xa xôi, Hoàng Việt Tiệp, 
khi đó mới 26 tuổi nhanh nhẹn chuẩn 
bị hành trang cùng đoàn y tế tỉnh Yên 
Bái lên đường đến Bắc Giang sau khi 
được  Ban Giám đốc Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Nghĩa Lộ điều động.

CHI VIỆN BẮC GIANG CHỐNG COVID-19
Chuyện hậu trường 
xúc động giờ mới kể

Giữa cái nắng nóng 
hè tháng 6 oi bức, Bắc 

Giang biến thành “điểm 
nóng” Covid-19 khi số 

ca mắc mới tăng chóng 
mặt hàng nghìn ca ở 

khu công nghiệp. Trong 
thời khắc “sinh tử” ấy, 

hàng chục đoàn y bác 
sỹ từ Trung ương và các 
tỉnh xuất quân chi viện 

cho tỉnh dập dịch.

BẢO NGUYÊN?

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang mong muốn các đoàn chi viện nỗ lực cao nhất 
để sớm kiểm soát dịch bệnh C Covid -19
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Cầm theo tờ quyết định bỏ trống 
ngày về, Tiệp chỉ kịp nhắn tin cho bố 
mẹ: “Con đi Bắc Giang chống dịch 
theo lời kêu gọi của ngành Y tế, theo 
sứ mệnh người thầy thuốc...”. Bố mẹ 
anh vừa lo lắng vừa vui bởi từ bé, 
trước khi theo học Trường Đại học Y 
Dược Thái Bình, Tiệp đã có ước mơ 
sau này được làm bác sỹ, đi khắp nơi 
chữa bệnh, giúp người.

Là 1 trong 6 điều dưỡng nữ của 
Bệnh viện TP. Đà Nẵng đến chi viện 
“điểm nóng” Bắc Giang, chị Võ Thị 
Hoài Thương (37 tuổi, Khoa Gây 
mê hồi sức) khiến nhiều người cảm 
phục khi tâm sự chị nhất quyết xung 
phong đi chống dịch dù nhà chỉ có 2 
mẹ con, chồng chị đã mất cách đây 
hơn 10 năm do bệnh hiểm nghèo.

Cô con gái của điều dưỡng Hoài 
Thương năm nay đã chuẩn bị lên lớp 
10. Chị kể, vì hoàn cảnh một mẹ một 
con nên con gái cũng có tính tự lập 
từ nhỏ. Khi quyết định đi Bắc Giang 
hỗ trợ chống dịch Covid-19, chị cũng 
hỏi ý kiến con gái. Cô con gái rất hiểu 
chuyện nên bảo: “Mẹ cứ yên tâm đi và 
hoàn thành nhiệm vụ, con ở nhà có 
thể tự chăm lo được. Con lớn rồi chứ 
bé nữa đâu!”. 

Hỏi chị, những lúc bận rộn rồi 
khi hết ca, có khi nào yếu lòng yếu 
nhớ nhà nhớ con mà khóc? Nữ điều 
dưỡng bộc bạch: “ Tôi dành buổi tối 
tranh thủ nói chuyện với con gái, nhớ 
và thương con thiệt thòi nhưng tôi 
không dám khóc vì sợ ảnh hưởng đến 
tâm lý của con. Thành thử trong lòng 
thương con như phải gồng lên cố tỏ 
ra là người mẹ mạnh mẽ...”.

SỨC MẠNH TỪ SỰ “CHIA LỬA”
Trò chuyện với PV khi dịch 

Covid-19 ở Bắc Giang đã được khống 
chế, Giám đốc Sở Y tế Từ Quốc Hiệu 
liên tục nhắc câu “cảm phục” và “trân 
quý” đối với hàng nghìn cán bộ y tế, 
chuyên gia, học viên, sinh viên ngành 
y đã hỗ trợ Bắc Giang trong lúc “nước 
sôi lửa bỏng”. 

Thời điểm giữa năm 2021, Bắc 
Giang là địa phương có nhiều ca 
mắc Covid-19 nhất trong cả nước, 
có những ổ dịch xuất hiện trong 
khu công nghiệp, nhà máy sản xuất 
đông công nhân làm việc. Đợt dịch 
này tại Bắc Giang so với các làn 
sóng dịch trước đó tại Vĩnh Phúc, 
Đà Nẵng, Hải Dương có nhiều điểm 
khác về quy mô, tốc độ lây lan lẫn 

mức độ nguy hiểm khi xuất hiện 
biến chủng Delta ghi nhận lần đầu 
tại Ấn Độ.

Bắc Giang thật sự bước vào một 
cuộc chiến đúng nghĩa với sự nguy 
hiểm của đại dịch Covid-19. Do các 
ổ dịch bùng phát dịch trong các 
khu công nghiệp lớn với hàng trăm 
nghìn công nhân nên công tác dập 
dịch cam go hơn bao giờ hết. Nhờ sự 
“chia lửa”, hỗ trợ đắc lực của các bộ, 
ngành và địa phương đã tiếp thêm 
sức mạnh cho Bắc Giang trong công 
tác phòng chống dịch.

Sáng 04/6, Bắc Giang báo tin 
vui về Bộ Y tế khi bệnh nhân N.V.G 
(sinh năm 1987, quê Lục Nam) đã 
được cai máy thở sau 12 ngày điều 
trị, đồng thời có kết quả xét nghiệm 
âm tính với SARS-CoV-2. Đây là 
bệnh nhân nặng nhất, tiên lượng 
xấu nhất đã thoát lưỡi hái tử thần. 
Thành công này như liều "doping" 
tiếp sức cho lực lượng chống dịch. 
Điều đó chứng tỏ rằng, những nỗ 
lực của họ đã đem lại kết quả và 
sự chi viện y tế của bệnh viện các 
tuyến, từ nhiều tỉnh thành cho tâm 
dịch Bắc Giang, thật quý giá biết 
nhường nào... q

Người dân Bắc Giang chào tạm biệt đoàn y tế tỉnh Quảng Ninh trước khi chia tay



132

THẾ GIỚI XE
Số 1+2/2022

Thị trường dần lấy lại sức sống 
và “bùng nổ” vào cuối tháng 11 khi 
Chính phủ ban hành Nghị định số 103 
quy định mức thu lệ phí trước bạ với ô 
tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo 
đó, lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, 
lắp ráp trong nước được giảm 50% 
và được áp dụng từ ngày 01/12/2021 
đến 31/5/2022.

Chính sách này giúp người mua 
ô tô giảm được hàng chục triệu đồng 

lệ phí tùy vào từng loại xe, đồng thời 
buộc các hãng xe nhập khẩu phải lao 
vào cuộc đua giảm giá phí trước bạ 
thông qua các mức ưu đãi dành cho 
khách hàng. Cùng với đó, hàng loạt 
phiên bản, mẫu xe mới như Kia Sonet, 
Toyota Raize... được ồ ạt tung ra khiến 
thị trường càng thêm sôi động, khách 
hàng được hưởng lợi. 

Bên cạnh đó, thị trường ô tô Việt 
Nam cũng chứng kiến sự xuất hiện 

THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM 

Những điểm nhấn kỳ vọng 
năm Nhâm Dần 2022

PHÚC LÂM?

Sau hơn nửa năm gần 
như “đóng băng” vì đại 

dịch Covid-19, thị trường 
ô tô Việt Nam trong 

tháng cuối năm đã có 
nhiều khởi sắc và có 

bước chạy đà ấn tượng, 
hứa hẹn phục hồi mạnh 

mẽ trong năm 2022.
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 VinFast mở ra kỷ nguyên xe điện ở thị trường Việt Nam 
với việc xuất xưởng mẫu VF e34

Nhiều nhà sản xuất ô tô Việt Nam đã có những bước chạy đà cho năm 2022 
bằng việc tung xe mới ra thị trường trong những ngày cuối cùng của năm 2021

NHỮNG ĐIỂM NHẤN TRONG 
NĂM 2021

Nếu nói về từ khóa của thị trường 
xe năm 2021, khó có thể bỏ qua 
“đại dịch Covid-19” và “phí trước bạ”. 
Nếu cụm từ đầu phản ánh bức tranh 
mang ảnh hưởng toàn cầu, toàn diện 
thì cụm từ sau là tia hy vọng cho 
ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. 
Thật vậy, có thể nói gần nửa năm 
2021 là bức tranh khá ảm đạm khi 
hàng trăm showroom ô tô trên khắp 
cả nước lần lượt phải đóng cửa theo 
yêu cầu chống dịch trong bối cảnh 
dịch Covid-19 bùng phát trên diện 
rộng, cùng với đó là tạm dừng các 
hoạt động đăng kiểm, đăng ký, hải 
quan khiến hoạt động kinh doanh ô 
tô đóng băng.

Nhu cầu suy giảm cộng thêm 
giãn cách xã hội kéo dài khiến doanh 
số thị trường ô tô lao dốc rồi chạm 
đáy trong vòng gần 10 năm qua. Từ 
các hãng xe, đại lý tới các nhân viên 
bán hàng đều chuyển hướng tiếp cận 
khách hàng trực tuyến nhưng vẫn 
phải trải qua giai đoạn khó khăn, chật 
vật. Bức tranh thị trường chỉ sáng lại 
khi việc tiêm vắc-xin được phủ rộng, 
giãn cách xã hội nghiêm ngặt được 
gỡ bỏ từ đầu tháng 10 rồi đến chính 
sách gỡ khó từ Chính phủ.
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của một xu hướng mới khi thị 
trường ô tô điện bắt đầu thành 
hình. Trong khi Toyota mới rậm 
rịch khởi động với các phiên bản 
xe hybrid đầu tiên thì hãng xe Việt 
Vinfast đã bàn giao xe điện đến tay 
người tiêu dùng và ra mắt xe điện 
tại Mỹ. Đây là bước đi tiên phong 
của hãng xe Việt ở lĩnh vực xe điện 
phổ thông tại Việt Nam. 

TRIỂN VỌNG NĂM 2022
Các chuyên gia nhận định, 

cùng với việc chính sách giảm lệ 
phí trước bạ được kéo dài ít nhất 
tới hết tháng 5/2022, thị trường xe 
được dự đoán sẽ phục hồi mạnh 
mẽ trong năm 2022. Trên thực 
tế, cùng với việc điều chỉnh theo 
hướng bình thường mới, nền kinh 
tế đang ngày một “khỏe” trở lại. 
Điều này được nhận định sẽ làm 
tăng nhu cầu của người tiêu dùng 
với thị trường ô tô. 

Bên cạnh đó, sau một thời gian 
dài giãn cách, các hãng xe cũng 
đã có những bước chuyển mình 
quan trọng để tối ưu hóa chi phí, từ 
đó có thêm lực hỗ trợ khách hàng 
nhằm kích cầu. Trên thực tế, việc 
trực tuyến hóa các khâu từ quản trị, 
makerting, truyền thông tới bán xe 
đã mang lại nhiều hiệu quả cho các 
nhà sản xuất và phân phối ô tô. 

Ngoài ra, các chuyên gia dự 

đoán năm 2022 sẽ là giai đoạn 
“bước đà” quan trọng với thị 
trường xe điện khi Vinfast mở 
rộng thêm sản xuất, tăng lượng 
xe cung cấp ra thị trường, còn các 
đại gia xe khác như Volkswagen, 
Mercedes, Thaco sẽ sớm gia nhập 
phân khúc này. 

Trên thực tế, Volkswagen đã 
“bật mí” sẽ đẩy nhanh kế hoạch 
đưa xe điện (chưa xác định mẫu 
nào) về nước trong khi Mercedes 
nhiều khả năng sẽ tung mẫu EQS 
ra thị trường sau khi đã giới thiệu 
cho khách hàng Việt trong sự kiện 
trực tuyến hồi tháng 11 vừa qua.

Còn Thaco cũng công bố kế 
hoạch bán xe điện Kia EV6 vào 
cuối năm 2022. Không chỉ vậy, 
hãng xe Trung Quốc Chery sắp gia 
nhập trở lại thị trường Việt Nam và 
xe điện chắc chắn sẽ nằm trong lộ 
trình kinh doanh của hãng này. 

Việc phát triển phân khúc xe 
điện được nhận định là mang tính 
tất yếu trong bối cảnh cả thế giới 
“bật đèn xanh” cho dòng xe này để 
giảm lượng khí thải nhà kính. Tuy 
nhiên, các chuyên gia cho rằng 
tốc độ tăng trưởng của phân khúc 
này tại Việt Nam nhanh hay chậm 
sẽ phụ thuộc khá nhiều vào chính 
sách của Nhà nước mà nhiều khả 
năng sẽ có những điều chỉnh 
trong năm 2022 q

 VinFast mở ra kỷ nguyên xe điện ở thị trường Việt Nam 
với việc xuất xưởng mẫu VF e34

Nhường nhịn để cùng
đón Tết trọn vẹn
Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, 

nhà nhà, người người tất bật lo sắm 
sửa về quê ăn Tết. Nhất là trong năm 
nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp, hầu hết mọi gia đình đều sử dụng 
phương tiện cá nhân để di chuyển, vì vậy 
áp lực giao thông cũng tăng rất cao. 

Thực tế, hạ tầng giao thông còn nhiều 
hạn chế trong khi lưu lượng người tham 
gia giao thông tăng cao là nguyên nhân 
gây ra tình trạng ùn tắc giao thông mất 
kiểm soát trong những ngày cuối năm và 
dịp Tết. Bên cạnh đó, người dân đa số nôn 
nóng, không chịu nhường nhịn, mà khi 
đã nôn nóng thì rất dễ xảy ra va chạm, tai 
nạn, ảnh hưởng rất lớn đến những người 
tham gia giao thông khác. Tình trạng bất 
chấp quy định lấn làn, vượt đèn đỏ cũng 
thường xuyên xảy ra trong giai đoạn này 
cũng là nguyên nhân làm gia tăng tình 
trạng tắc đường, ùn ứ ở nhiều nơi, đặc biệt 
là cửa ngõ ra, vào các thành phố lớn.

Có thể nói, nguyên nhân chủ yếu 
là do ý thức chấp hành ATGT, văn hóa 
“nhường đường” của nhiều người dân 
còn rất hạn chế. Minh chứng là khi xảy 
ra ùn tắc, người tham gia giao thông cố 
chen lấn, tràn lên vỉa hè hoặc bất cứ ngõ 
ngách nào với mục đích làm sao để vượt 
qua người khác. Chính điều này đã làm 
cho tình trạng ùn tắc càng thêm kéo dài, 
nghiêm trọng hơn.

Để có thể giải quyết vấn đề này, 
công tác tuyên truyền cần được thực hiện 
thường xuyên, liên tục, với nhiều biện pháp 
đồng bộ, thống nhất, gắn tuyên truyền 
giáo dục về ý thức, văn hóa giao thông 
với xử lý kiên quyết, triệt để luật pháp. Bên 
cạnh công tác giáo dục, tuyên truyền là 
những chế tài, biện pháp đủ mạnh để răn 
đe, điều chỉnh ý thức và hành vi của những 
người tham gia giao thông.

Từ bao lâu nay trong văn hóa người 
Việt, việc nhường nhịn, chia sẻ với nhau 
luôn được coi trọng. Hy vọng nét đẹp 
văn hóa đó sẽ được mọi người dân thực 
hiện khi tham gia giao thông, từ đó góp 
phần xây dựng văn hóa giao thông, 
giảm thiểu áp lực cho các cơ quan chức 
năng trong những ngày cuối năm q

THANH MAI

VĂN HÓA GIAO THÔNG
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NHÀ THẦU LIÊN DANH TRUNG NAM VÀ TRUNG CHÍNH

DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2 VỚI KỲ VỌNG 
XÓA “ĐIỂM ĐEN” ÙN TẮC GIAO THÔNG

Dự án xây dựng đường Vành đai 
2 trên cao có điểm đầu tiếp 
giáp phía Nam cầu Vĩnh Tuy, 

điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã 
Tư Vọng (phía đường Đại La), riêng 
gói thầu XL01 và XL02 có tổng chiều 
dài là 3,1 km được nhà thầu tập trung 
tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực 
trên công trường. 

Điểm nổi bật của dự án là ứng 
dụng công nghệ MSS (Movable 
Scaffolding Sytem) hay còn gọi là 
công nghệ thi công bằng hệ đà giáo 
di động đã được áp dụng tại nhiều 
nước trên thế giới. Điểm đặc thù của 
dự án là vừa thi công vừa đảm bảo 
giao thông phía dưới, mặt bằng thi 
công nằm trọn vẹn trên đường Minh 

Khai rất chật hẹp và đông đúc. Do 
đó, công nghệ MSS (với hệ đà giáo di 
chuyển phía trên dầm) đã giải quyết 
được căn bản các khó khăn và yêu 
cầu đặt ra. Công nghệ MSS cho phép 
thi công các nhịp dầm từ 37 đến 45 
m, tiến độ 20 ngày/nhịp dầm. Tại Việt 
Nam đã có một số công trình giao 
thông áp dụng công nghệ này như 
cầu Thanh Trì, cầu Thủ Thiêm. Tuy 
nhiên, các cầu này đều áp dụng công 
nghệ MSS chạy phía dưới đáy dầm, 
từ đó làm hạn chế tĩnh không và 
chiếm dụng lớn diện tích mặt bằng 
trong quá trình thi công.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê 
Xuân Văn - Giám đốc Ban điều hành 
nhà thầu liên danh cho biết, đến thời 

HOÀNG THẠCH?
Dự án xây dựng đường 

Vành đai 2 đoạn từ cầu 
Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở 

kết hợp mở rộng phần đi 
bằng đoạn từ Vĩnh Tuy 

đến Ngã Tư Vọng được 
thực hiện theo hình thức 

hợp đồng Xây dựng - 
Chuyển giao (BT). Đây 

là dự án trọng điểm của 
Thủ đô Hà Nội do Nhà 

thầu liên danh Công ty 
Cổ phần Xây dựng và 

Lắp máy Trung Nam và 
Công ty TNHH Thương 

mại và Xây dựng Trung 
Chính thi công. Dự án 
được ứng dụng công 
nghệ mới MSS vào thi 

công, khi đưa vào khai 
thác sẽ góp phần giảm 
UTGT đoạn từ cầu Vĩnh 
Tuy đến Ngã Tư Vọng.  
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điểm này, gói thầu XL01 từ đường 
dẫn sau mố M0 phía cầu Vĩnh Tuy đến 
trụ P40 (ngã tư Mơ) đang tập trung 
thi công, phần cầu chính đã hoàn 
thành thi công 282/282 cọc khoan 
nhồi D1500, 41/41 bệ thân mố trụ, 
kết cấu nhịp MSS 40/40 nhịp, cánh 
dầm 1648/1734 m; đối với cầu nhánh 
đã thi công ép cọc bê tông cốt thép 
593/593 cọc, sàn giảm tải bê tông cốt 
thép 7/7 sàn, lắp đặt tấm MSE được 
708/708 tấm, thi công tường chắn bê 
tông cốt thép được 20/20 m.

Về gói thầu XL02, đến thời điểm 
này đã thi công phần cầu chính: cọc 
khoan nhồi D1500 được 182/182 
cọc; bệ, thân mố trụ 22/22; đúc dầm 
trên đà giáo 2/3 nhịp; dầm đúc hẫng 
được 18/43 khối đúc; đối với phần 
cầu nhánh được thi công bằng cọc 
khoan nhồi D1000 56/56 cọc. 

“Dự án đường Vành đai 2 trên 
cao vừa thi công vừa phải đảm bảo 
giao thông phía dưới, điều kiện mặt 
bằng thi công chật chội, lại nằm trên 
tuyến phố đông đúc, do đó công 
nghệ thi công MSS chạy trên (đà giáo 

di chuyển phía trên dầm) là phương 
án lựa chọn tối ưu để thi công. Đây là 
công nghệ lần đầu tiên được áp dụng 
tại Việt Nam và đã giải quyết rất tốt 
giữa việc vừa thi công vừa đảm bảo 
giao thông cho tuyến đường, tiến 
độ thi công nhanh. Công nghệ MSS 
có giá thành rẻ hơn công nghệ đúc 
trên đà giáo cố định thông thường, 
với khẩu độ dầm vượt nhịp lớn có thể 
đúc được dầm từ 35 - 45 m”, ông Văn 
nhấn mạnh. 

Kết cấu mặt cắt ngang công trình 
là dầm dạng hộp rỗng, bề rộng từ 19 
m, trong đó lõi dầm được đổ trực tiếp 
rộng 12 m. Mặt cầu được mở rộng ra 
hai bên cánh, mỗi bên 3,35 m. Phần 
cánh hẫng mở rộng được chống 
chéo bằng các ống thép cường độ 
cao D300 mm, sơn chống rỉ 5 lớp 
(cách 3 m bố trí 1 ống, mỗi thanh 
chịu lực tới 150 tấn; chiều cao dầm 
chủ H = 2,687 m, chiều dài nhịp dài 
nhất là 45 m và ngắn nhất là 35 m. Tại 
khu vực Ngã Tư Vọng, chiều cao tính 
từ đáy dầm đến mặt đất tự nhiên là 
23 m, độ dốc cầu là 5%. 

Toàn bộ hệ đà giáo do hãng 
NRS thiết kế và gia công chế tạo tại 
nước ngoài. Toàn bộ hoạt động của 
xe sử dụng hệ kích thủy lực đồng 
bộ (bao gồm 72 kích lớn nhỏ). 
Chiều dài khối đúc lớn nhất là 54 m, 
khối lượng bê tông 1 khối đúc lớn 
nhất là 540 m3.

Xác định đây là một trong những 
dự án quan trọng của TP. Hà Nội 
nhằm giải quyết vấn nạn UTGT, bằng 
kinh nghiệm và uy tín của mình, Nhà 
thầu liên danh Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Lắp máy Trung Nam và Công 
ty TNHH Thương mại và Xây dựng 
Trung Chính đã tập trung máy móc, 
nhân lực ngay từ khi khởi công dự án. 
Liên danh nhà thầu thường xuyên tổ 
chức thi công liên tục 3 ca/ngày trên 
từng mũi thi công để đảm bảo tiến 
độ đề ra. 

“Tiến độ dự án rất quan trọng 
nhưng chất lượng công trình luôn 
phải được đặt lên hàng đầu, không 
vì bất cứ lý do gì để làm ảnh hưởng 
đến chất lượng công trình”, ông Văn 
nhấn mạnh q
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RAS Column: Công nghệ thi công xử lý nền tiên tiến 
cho công trình hạ tầng giao thông

GIỚI THIỆU CHUNG
RAS Column được phân loại nằm 

trong nhóm phương pháp đất - trộn sâu 
cơ học, được cải tiến bằng cách sử dụng 
hệ thống cần ống đôi - lưỡi dao kép với 
cơ chế hoạt động độc lập, ngược chiều 
để cắt và trộn đất đảm bảo chất lượng 
cải tạo cao và đồng nhất (Hình 1). Thiết 
bị sử dụng mô-tơ với mô-men xoắn lớn 
giúp đường kính trụ tối đa đạt tới 2,5 m. 
Thông số thi công được giám sát theo 
thời gian thực bằng hệ thống cảm biến 
và máy tính giúp đảm bảo vận hành và 
thi công chính xác.

Cấu tạo - nguyên lý hoạt động 
của đầu khoan mô tả trong Hình 1.

Hình 1: Cấu tạo đầu khoan RAS Column

ĐẶC TÍNH CỦA CÔNG NGHỆ 
RAS COLUMN

- Có thể tạo trụ đất xi măng đường 
kính lớn 1,4 - 2,5 m nhờ mô-tơ có mô-
men xoắn cao; 

- Khả năng trộn đồng nhất, chất 
lượng trụ đồng đều nhờ cơ chế cắt 
trộn xoay ngược chiều đặc biệt;

- Áp dụng được cho nhiều loại đất, 
có thể khoan vào đất cứng nhờ mô-tơ 
có mô-men xoắn lớn và cơ chế lưỡi dao 
kép hoạt động độc lập - ngược chiều;

- Loại bỏ hoàn toàn vấn đề “xoay 
cùng nhau (*) ” khi thi công trong đất dính;

- Hệ thống giám sát và điều khiển 
theo thời gian thực;

- Tiếng ồn nhỏ và độ rung thấp;
- Nâng cao chất lượng cải tạo và 

tốc độ thi công giúp tiết kiệm chi phí.

HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU 
KHIỂN TÍCH HỢP THEO THỜI GIAN 
THỰC GNSS

Trong quá trình thi công, toàn bộ 
các thông số thi công (độ sâu, tốc độ 
lên - xuống, tốc độ quay cần trong - 
ngoài...) được giám sát và điều khiển 
thông qua hệ thống điều khiển tích 
hợp GNSS (Global Navigation Satellite 
System) theo thời gian thực đảm bảo 
thông số thi công (Hình 2, 3, 4).

Hình 2: Cấu hình của hệ thống GNSS

Hình 3: Hệ thống điều khiển RAS Column

Hình 4: Hệ thống theo dõi, điều khiển 
theo thời gian thực GNSS

* Ưu điểm:
- “Chức năng hướng dẫn thiết 

bị” cho phép dàn máy thi công được 
chỉ dẫn chính xác bằng bằng cách sử 
dụng RTK-GNSS (RTK-GNSS sử dụng 
trạm di động được gắn trên dàn khoan 
hoặc trạm cơ sở có thể cung cấp thông 
tin vị trí theo thời gian thực. Độ chính 
xác theo phương ngang 2 - 3 cm, theo 

phương dọc 3 - 4 cm);
- Các rủi ro khi công nhân tiếp xúc 

với dàn khoan được giảm thiểu;
- “Hệ thống giám sát - điều khiển” 

cho phép kỹ sư hiện trường giám sát 
tiến trình công việc theo thời gian thực;

- “Hệ thống giám sát - điều khiển” 
tương thích với phương pháp đất trộn 
sâu và đất trộn nông (gia cố toàn khối 
- ổn định khối kiểu B);

- Tiến trình công việc có thể được 
giám sát từ xa giàn khoan bằng cách 
sử dụng một màn hình bên ngoài.

TRÌNH TỰ THI CÔNG RAS 
COLUMN

RAS Column thi công theo 4 bước 
chính được mô tả trong Hình 5.

Hình 5: Trình tự thi công RAS Column
Bước 1: Đưa máy vào vị trí thi 

công đã đánh dấu.

Hình 6: Đưa máy vào vị trí khoan

n PGS. TS. LÊ QUANG HANH
      Trường Đại học Giao thông vận tải
n ThS. ĐỖ NGỌC PHONG
      Công ty Cổ phần RAITO-FECON

Bước 4Bước 3Bước 2

khoan đến độ sâu thiết kếVào vị trí Trộn hoàn thành

Bước 1
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Nhâm Dần

Bước 2: Bắt đầu khoan xuống, đến 
cao độ đỉnh trụ tiến hành bơm vữa; 
vừa khoan xuống vừa trộn đều đến 
cao độ thiết kế.

Hình 7: Khoan xuống và bơm trộn vữa

Bước 3, 4: Xoay và di chuyển đầu 
khoan lên xuống kết hợp bơm vữa 
để trộn kỹ, trộn hết chiều sâu thiết kế, 
hoàn thành trụ.

Hình 8: Xoay trộn và rút cần khoan lên

SO SÁNH RAS COLUMN VỚI 
CÔNG NGHỆ THI CÔNG TRỤ ĐẤT - 
XI MĂNG (ĐXM) TRUYỀN THỐNG

Bảng so sánh công nghệ RAS 
Column và công nghệ truyền thống

RAS Column CDM truyền thống
Đường kính 

trụ (mm) 1400 - 2500 400 - 1200

Độ đồng 
đều

Chất lượng trụ đồng nhất do cơ chế đặc 
biệt của đầu khoan, loại bỏ hoàn toàn 
vấn đề xoay cùng nhau (*) khi thi công 
trong đất dính.

Không loại bỏ hoàn 
toàn được.

Dòng trào 
ngược

Dòng trào ngược mịn hơn do đất được 
cắt trộn kỹ - đồng đều, bùn được đưa 
lên mặt một cách nhẹ nhàng trơn tru 
nhờ guồng xoắn quanh cần khoan, nhờ 
đó hạn chế tác động đến cấu trúc xung 
quanh

Dòng trào ngược 
thô hơn, không có 
guồng xoắn để hỗ 
trợ đưa vật liệu lên.

Khả năng 
khoan

Nhờ hệ thống lưỡi dao kép độc lập cho 
phép đầu khoan dễ dàng xâm nhập vào 
đất cứng

Hạn chế khi gặp các 
lớp đất cứng

Kiểm soát 
chất lượng

Hệ thống máy tính đồng bộ, theo dõi 
theo thời gian thực

Hệ thống kiểm soát 
không đồng bộ

(*) Khi thi công trong đất dính, đất dính vào 
cánh trộn và xoay theo cánh trộn (Hình 9) làm 
giảm hiệu quả cắt đấu ảnh hưởng đến độ đồng 

nhất và chất lượng trụ. Giải pháp đối với phương 
pháp truyền thống là sử dụng thêm cánh cố 

định để giữ đất nhưng không loại bỏ hoàn toàn 
được vấn đề này. Do đó, đất không được cắt trộn 

nhuyễn đều, làm cho chất lượng trộn thấp.

Hình 9: Đất bị bám cuốn vào đầu khoan

PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA RAS 
COLUMN

- Cải tạo đất nền, chống lún cho 
các công trình xây dựng dân dụng, 
công nghiệp, giao thông; sử dụng làm 
nền móng, tường chắn, ngăn ngừa hóa 
lỏng, ngăn ngừa trượt nền đất đắp, mái 
dốc, ngăn ngừa đẩy trồi (Hình 10).

Hình 10: Minh họa các trường hợp 
ứng dụng RAS Column

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ PHƯƠNG 
PHÁP RAS COLUMN

Hình 11: Thi công RAS Column tại dự án 
nâng cấp đập chứa San Pablo 

* Đào lộ đỉnh trụ và đo đường 
kính trụ RAS column sau thi công:

Hình 12: RAS Column

Hình 13: Đào lộ đỉnh trụ RAS Colum
Ngoài ra, sự kết hợp giữa phương 

pháp RAS Column và phương pháp Jet 
Grouting tạo ra phương pháp RAS-JET. 
Trong phương pháp này, xi măng là 
chất kết dính cơ bản được phun và trộn 
cơ học như phương pháp RAS Column, 
cùng lúc đó vữa được phun với áp lực 
cao từ phía cuối của lưỡi cắt. Phương 
pháp này tạo ra khối đất xi măng đồng 
nhất đường kính lớn hơn trong lòng đất.

Ưu điểm phương pháp kết hợp 
này là tạo được trụ đường kính rất lớn - 
đồng nhất, có thể tiếp cận được những 
vị trí bị hạn chế về điều kiện mặt bằng.

* Cấu hình đầu RAS-JET và sản 
phẩm của phương pháp:

Hình 14: Đầu phụt Jet Grouting gắn 
vào đầu khoan RAS Column

Hình 15: Trụ RAS-JET đường kính lớn
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH THÀNH PHÁT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG NGHỆ HÀN NHIỆT 
NHÔM, HÀN FLASH-BUTT VÀ HÀN 
GAS HƠI ÉP

Đường sắt là loại công trình hạ 
tầng, giữ vai trò trọng yếu trong hệ 
thống giao thông quốc gia. Theo xu 
thế phát triển, việc thi công đường 
sắt không mối nối ngày càng được áp 
dụng nhiều trong duy tu bảo dưỡng 
đường sắt hiện có, đặc biệt là đường 
sắt xây dựng mới, trong đó điều kiện 
tiên quyết để triển khai chính là sử 
dụng công nghệ hàn ray. 

Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta, 
công nghệ này vẫn còn khá mới mẻ. 
Nắm bắt được ý nghĩa của công nghệ 
hàn ray, bắt đầu từ năm 2017, Công 
ty Cổ phần Công trình Thành Phát đã 
tiên phong cử cán bộ kỹ thuật cùng 
công nhân nghiên cứu, tìm hiểu, 
tham gia các khóa huấn luyện, đào 
tạo và lấy chứng chỉ ở cả trong nước 
và nước ngoài cùng các đối tác tên 
tuổi như: Thermit Australia, Pandrol 
Railtech, Kzeso Ukraina, Chengdu 
Aigre Technology, Mine Seisaku. 

Trong đó, ba phương pháp hàn ray 
chính là hàn nhiệt nhôm, hàn Flash-
butt và hàn gas hơi ép.

Hàn nhiệt nhôm - Alumino 
Thermit Welding (ATW) là một dạng 
hàn nóng chảy. Đây là quá trình hàn 
dựa trên cơ sở nhiệt được sinh ra từ 
sự khử oxit kim loại của nhôm. Đặc 
điểm phương pháp hàn nhiệt nhôm 
là thể tích mối hàn lớn; thời gian 
đông kết của vũng hàn rất lâu, sản 
phẩm thu được là tổ chức đúc nên 
cơ tính của mối hàn được đảm bảo 

Những năm qua, Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát (cùng với các 
công ty nắm giữ vốn như Tập đoàn Tekken, Công ty Cổ phần Công trình Vạn 
An) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong thực hiện các dự án đường 
sắt và các công trình hạ tầng như: hàn nhiệt nhôm, hàn Flash-butt và hàn 
gas hơi ép, đóng cọc cừ larsen với độ dài lớn. Ưu thế trong lĩnh vực thiết kế, 
thi công và sửa chữa công trình giao thông đường sắt, đường bộ và thoát 
nước… đã giúp Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát tham gia nhiều dự 
án lớn, trọng điểm trong nước cũng như nước ngoài.

Ứng dụng nhiều công nghệ mới
vào phát triển hạ tầng

Hàn Flash-butt
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tốt. Công nghệ hàn này phù hợp với 
mối hàn hiện trường và được Công 
ty Cổ phần Công trình Thành Phát 
thực hiện thành công trên tuyến 
đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 
đang khai thác (Đức Phổ - Quảng 
Ngãi), tuyến đường sắt đô thị Nhổn 
- Ga Hà Nội (Line 3) tại Hà Nội, Dự án 
nâng cấp 80 km tuyến đường sắt đôi 
Yangon-Mandalay tại Myanmar.

Về cơ bản, hàn Flash-butt (FBW) 
thường được sử dụng để hàn các 
thanh ray tiêu chuẩn (25 m) trong 
xưởng thành các chuỗi dài 150 - 300 
m, sau đó vận chuyển ra hiện trường 
và hàn lại bằng ATW. Phương pháp 
này sử dụng máy hàn hiện đại, dẫn 
dòng điện có cường độ rất lớn với 
hiệu điện thế thấp đi qua cùng tiếp 
xúc giữa hai đầu ray làm ray nóng 
chảy. Cùng với đó, một lực rất lớn 
ép hai đầu ray dính liền lại với nhau. 
Quá trình này diễn ra tự động, được 
điều khiển bằng máy tính đã lập 
trình sẵn, do vậy cho chất lượng 
mối hàn rất tốt. Công ty Cổ phần 
Công trình Thành Phát đã thực hiện 
công nghệ này tại Dự án nâng cấp 
tuyến đường sắt Yangon-Mandalay 
(Myanmar).

Đối với công nghệ hàn gas hơi 
ép sẽ sử dụng máy hàn chuyên dụng 
làm tăng nhiệt độ mối nối lên cao 
hơn nhiệt độ tái kết tinh của kim 
loại, kết hợp dùng lực nén để các 
nguyên tử bố trí lại bề mặt mối nối 
trong khi vượt qua lực đông kết của 
chất rắn. Công ty Cổ phần Công trình 
Thành Phát đã thực hiện công nghệ 
này trong xưởng (tại Tam Kỳ - Quảng 
Nam) với sự chứng kiến của lãnh đạo 
Bộ GTVT cùng các ban, ngành ngày 
23/8/2019.

Thời gian qua, sau khi được 
chuyển giao công nghệ và đạt được 
các chứng chỉ quốc tế, Công ty Cổ 
phần Công trình Thành Phát - Chi 
nhánh Hà Nội đã ký kết và thực hiện 
các dự án hàn ray lớn, sản phẩm thi 
công được chủ đầu tư đánh giá 
cao như: Dự án thử nghiệm hàn 
ray nhiệt nhôm km923+950.518 - 
km924+150.556 - tuyến đường sắt 
Bắc - Nam, Dự án đường sắt đô thị 
Hà Nội trên cao đoạn Nhổn - Ga 
Hà Nội, Dự án Cải tạo đường sắt 

Yangon - Mandalay tại Myanmar. 
Trong tương lai, Công ty Cổ phần 
Công trình Thành Phát - Chi nhánh 
Hà Nội tiếp tục nghiên cứu các công 
nghệ hàn ray, đào tạo thêm đội ngũ 
thi công và tham gia thi công các 
dự án mới, phấn đấu trở thành đơn 
vị đi đầu trong lĩnh vực hàn ray tại 
Việt Nam.

ĐÓNG CỌC CỪ LARSEN VỚI 
ĐỘ DÀI LỚN

Hiện nay có rất nhiều doanh 
nghiệp có khả năng đóng cọc cừ 
larsen đang hoạt động trên thị 
trường. Các đơn vị này chủ yếu 
đóng cọc cừ với chiều dài 6 - 12 m. 
Tuy nhiên, việc đóng cọc cừ larsen 
dài (18 - 24 m) đòi hỏi kỹ thuật đóng 

cọc đặc biệt và chưa có đơn vị nào 
làm chủ được. Từ năm 2019, với nền 
tảng sẵn có và sự quyết tâm cao, 
Công ty Cổ phần Công trình Thành 
Phát đã tiên phong trong việc đào 
tạo, mua sắm thiết bị để đáp ứng 
cho nhu cầu đóng cọc cừ larsen 
dài (18 - 24 m), đòi hỏi độ chính 
xác cao. Hiện tại, Công ty là đơn vị 
duy nhất đang sở hữu máy ép tĩnh 
(robot) ép cừ tốc độ cao, búa rung 
thủy lực có tính năng hạn chế chấn 
động (variable moment), phù hợp 
với thi công trong thành phố. Với 
đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo 
và cấp chứng chỉ của hãng Giken, 
Công ty Cổ phần Công trình Thành 
Phát đã đóng và hợp long thành 
công 35/106 giếng của Gói thầu số 
2 - Dự án Nhà máy Nước thải Yên Xá 
với chiều dài cọc 16 - 22 m, năng 
suất trung bình 15 cọc/ngày/máy, 
có thời điểm đạt 25 cọc/ngày/máy. 
Toàn bộ giếng đã được đào đất và 
đảm bảo độ kín khít. Có được thành 
quả như trên, bên cạnh sự nỗ lực 
của tập thể người lao động, đơn vị 
đã nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kiến 
thức, kinh nghiệm của các đối tác 
nước ngoài như Giken, OMS. 

Mục tiêu của Công ty Cổ phần 
Công trình Thành Phát là trở thành 
doanh nghiệp hàng đầu thi công hàn 
ray và đóng cọc ván thép, đặc biệt với 
những cọc ván thép dài ngay trong 
năm 2022 và giữ vững vị thế đó trong 
những năm tiếp theo q
 PV
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Hàn nhiệt nhôm

Đóng cọc cừ độ dài lớn
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CẢNG QUY NHƠN 
tăng trưởng ấn tượng giữa đại dịch

Với vị trí địa lý thuận lợi, luồng 
tàu có thể tiếp nhận được các 
loại tàu đến 30.000 tấn cập 

cảng và tàu 50.000 tấn giảm tải, Cảng 
Quy Nhơn đang giữ vị trí là đầu mối 
giao thông quan trọng, cửa ngõ ra 
biển Đông của khu vực Nam Trung 
bộ, Tây Nguyên và các nước trong 
Tiểu vùng sông Mê Kông... Cảng nằm 
sát với tuyến đường hàng hải quốc 
tế nên rất thuận tiện cho tàu biển 
nước ngoài ra vào, là vị trí trung tâm 
của các nước trong vùng Đông Nam 
Á và Đông Á, có trên 10 tuyến đường 
biển nối với các cảng quốc tế như: 
Manila,  Singapore,  Hồng Kông, Cao 
Hùng (Đài Loan), Băng Kốc (Thái Lan), 
Tokyo (Nhật Bản), Vladivostok (Nga)...

Năm 2020, sản lượng hàng hóa 
thông qua cảng đạt mốc 11 triệu tấn 
(tăng gần 32% so với năm 2018). Theo 
đó, lợi nhuận năm 2020 của Cảng Quy 
Nhơn đạt 146 tỷ đồng (tăng hơn 21% 
so với năm 2018). Năm 2020, Cảng 
Quy Nhơn là một trong những cảng 
biển khai thác cầu bến hiệu quả với 
hiệu suất khai thác đạt 2.500 tấn/mét 
cầu - gấp 1,4 lần công suất thiết kế.

Bước sang năm 2021, đối mặt với 
tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp trên phạm vi cả nước, Cảng 
Quy Nhơn đã gặp không ít khó khăn, 
thách thức trong bối cảnh chuỗi cung 
ứng toàn cầu bị "đứt gãy". Tuy nhiên, 
bằng việc triển khai nhiều giải pháp thị 
trường, tổ chức sản xuất, kinh doanh; 
đầu tư cơ sở kỹ thuật, công nghệ; triển 
khai áp dụng nghiêm túc và có hiệu quả 
các biện pháp, giải pháp, quy trình làm 
việc phục vụ công tác phòng, chống 

Trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, với lợi thế khu vực có 
điều kiện tự nhiên tốt, có vị trí địa lý thuận lợi cùng sự nỗ lực không 
ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Cảng Quy 

Nhơn liên tục có những bước tăng trưởng mạnh mẽ.

Những năm qua, 
sản lượng hàng hóa 

thông qua cảng biển 
liên tục tăng



DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
Số 1+2/2022

Nhâm Dần

141

Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 Cảng Quy Nhơn

dịch, Cảng Quy Nhơn vẫn duy trì ổn 
định, phát triển, tăng trưởng hầu hết 
các chỉ tiêu chính. 

Theo đó, các chỉ tiêu về kế hoạch 
sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi 
nhuận năm 2021 đã được Cảng Quy 
Nhơn hoàn thành vào tháng 11/2021. 
Đến hết năm 2021, sản lượng hàng 
hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt 
11,5 triệu tấn, doanh thu đạt 1.300 tỷ 
đồng, lợi nhuận đạt 400 tỷ đồng, cao 
nhất trong lịch sử 45 năm hình thành 
và phát triển của Cảng Quy Nhơn. 
Nhịp tăng trưởng tốt giúp cải thiện 
đời sống người lao động, thu nhập 
bình quân của người lao động năm 
2021 đạt 18,5 triệu đồng (tăng trưởng 
hơn 40% so với năm 2018).

Ngày 28/11/2021, Cảng Quy 
Nhơn tổ chức Lễ Khởi công Dự án 
Đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 
Cảng Quy Nhơn. Theo đó, bến số 1 sẽ 
được mở rộng ra phía khu nước trước 
bến hiện tại thêm 35 m (tổng chiều 
dài bến sau khi nâng cấp là 480 m), 
đảm bảo tiếp nhận đồng thời 2 tàu 
hàng tổng hợp, tàu container 30.000 
tấn (DWT) đầy tải. Kết cấu bến cũng 
được tính toán thiết kế đảm bảo neo 
cập cho tàu hàng tổng hợp, container 

50.000 tấn (DWT) đầy tải trong giai 
đoạn sau, phù hợp với tiến trình nâng 
cấp, mở rộng tuyến luồng Quy Nhơn 
đã được phê duyệt tại Quyết định 
số 2370/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 
của Bộ GTVT. Việc đầu tư nâng cấp 
bến số 1 sẽ đưa công suất xếp dỡ, 
thông qua hàng hóa của Cảng Quy 
Nhơn từ 8.000.000 tấn/năm lên đến 
15.000.000 tấn/năm, đáp ứng nhu 
cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, cũng như mang lại hiệu quả 
kinh doanh cao hơn cho Cảng. 

Cũng trong ngày 28/11/2021, 
Cảng Quy Nhơn chính thức ra mắt 
Cổng Thông tin điện tử cung cấp dịch 
vụ cảng điện tử (Eport, EDO) và Hệ 
thống Quản lý khai thác cảng biển 
(TOS) được nâng cấp mới cho khách 
hàng trên tiêu chí: vừa phù hợp với sản 
xuất kinh doanh, vừa đảm bảo phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19. Trong đầu 
năm 2022, Cảng Quy Nhơn sẽ đưa vào 
sử dụng, vận hành chức năng EDI tự 
động và thanh toán trực tuyến qua các 
hình thức thanh toán điện tử hiện nay. 
Ứng dụng công nghệ này giúp khách 
hàng cập nhật tình trạng dữ liệu hàng 
hóa thực tế 24/7, đảm bảo tính trung 

thực và tiết kiệm chi phí quản lý hàng 
hóa trong suốt quá trình sử dụng dịch 
vụ cảng biển; nâng cao chất lượng dịch 
vụ, trải nghiệm của khách hàng, cải 
tiến thủ tục quy trình giao nhận hàng 
hóa thuận tiện theo hướng đơn giản, 
nhanh chóng, thuận lợi, tiến tới thanh 
toán điện tử hoàn toàn. Việc đưa vào 
sử dụng Cổng Thông tin điện tử cung 
cấp dịch vụ cảng điện tử - Eport đã đáp 
ứng được xu hướng chuyển đổi số của 
Công ty và Tổng công ty Hàng hải Việt 
Nam trong mục tiêu trở thành cảng 
điện tử hiện đại, đồng thời góp phần 
thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm 
soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. 

Khép lại năm 2021, Cảng Quy 
Nhơn bước sang thềm năm mới 2022 
với nhiều hứa hẹn. Trong kế hoạch 
phát triển giai đoạn 2021 - 2025, Cảng 
Quy Nhơn sẽ tiếp tục được đầu tư mở 
rộng lên gần 90 ha (gấp 3 lần hiện nay). 
Cảng sẽ tập trung xây dựng tổ chức 
“lấy khách hàng làm trung tâm”; đầu 
tư nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa, 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, áp 
dụng công nghệ hiện đại vào quy trình 
sản xuất nhằm mang đến cho khách 
hàng những dịch vụ tốt nhất q

PV
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DOANH NGHIỆP VẬN TẢI ĐỔI MỚI 
phát triển thích ứng với đại dịch Covid-19

Là một trong những đơn vị đi đầu 
trong xu hướng chuyển đổi số, 
Công ty TNHH Grab Việt Nam đã 

thích ứng nhanh với việc ứng dụng 
công nghệ vào vận chuyển hàng và 
hành khách, đáp ứng phục vụ nhu cầu 
mua sắm, đi lại của người dân từ khi dịch 
Covid-19 bùng phát. Grab thành công 
trong việc phát triển dịch vụ mua hàng 
từ xa “đem chợ về nhà”, đi chợ hộ cho 
người dân tại các thành phố lớn. Người 
dùng có thể lên ứng dụng để tìm kiếm 
và chọn mua các loại thực phẩm đóng 
hộp, thức ăn chế biến sẵn, trái cây tươi, 
thức uống đóng chai, rau củ quả từ các 
đối tác liên kết của Grab là các cửa hàng 
tiện lợi, chuỗi cửa hàng bán lẻ, siêu thị...

Bà Nguyễn Thái Hải Vân - Giám 
đốc điều hành Công ty TNHH Grab Việt 
Nam chia sẻ: “Các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ là trụ cột của nền kinh tế, tuy nhiên, 
họ cũng là đối tượng dễ bị tác động do 
dịch Covid-19. Thông qua việc mở rộng 
dịch vụ giao đồ ăn, chúng tôi đã hỗ trợ 
các nhà hàng, quán ăn địa phương, đối 
tác nhà hàng GrabFood nhanh chóng 
thích ứng với quy định giãn cách, tiếp 
tục mang đến những bữa ăn ngon và 
chất lượng đến tận nhà người dùng. 
Việc áp dụng giải pháp kỹ thuật số 
như dịch vụ GrabExpress siêu tốc cũng 
giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt 
kịp nhu cầu của người tiêu dùng trong 

tương lai. Là một phần trong sứ mệnh 
“Grab Vì cộng đồng”, ưu tiên hàng đầu 
của chúng tôi là tận dụng thế mạnh 
công nghệ và nền tảng Grab để mang 
đến những sáng kiến mới hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm 
các tiểu thương hay doanh nghiệp nhỏ 
nhất, giúp họ duy trì sinh kế trong thời 
điểm đặc biệt khó khăn như hiện nay.”

Chuyển đổi số được xem là “phao 
cứu sinh”, là “ánh sáng cuối đường 
hầm”, là xu hướng không thể đảo 
ngược để các doanh nghiệp vận tải 
thích ứng và vượt qua khó khăn của 
dịch bệnh Covid-19.

Ông Văn Công Điểm - Tổng Giám 
đốc Công ty Phương Trang - FUTA Bus 
Lines (Phương Trang) chia sẻ: “Khi rơi 
vào hoàn cảnh khó khăn, sự sáng tạo 
sẽ được giải phóng. Đội ngũ nhân sự 
của Phương Trang đã làm việc sáng 
tạo, linh hoạt hơn. Sự đồng lòng thực 
hiện sứ mệnh của hàng nghìn cán bộ, 
nhân viên đã giúp Phương Trang đảm 
bảo guồng máy vận hành hiệu quả, 
nhanh nhạy phản ứng với các nguyên 
tắc mới từ dịch Covid-19. Khi dịch bệnh 
được kiểm soát và bước vào giai đoạn 
“bình thường mới”, các đơn vị của 
Phương Trang vẫn tiếp tục sứ mệnh 

kết nối cộng đồng, nỗ lực cải tiến sản 
phẩm dịch vụ. Trong đó, Phương Trang 
duy trì hành trình của các chuyến xe 
nghĩa tình đưa bà bầu, người già, trẻ 
em, người có hoàn cảnh khó khăn 
trở lại quê nhà, đưa người trẻ quay lại 
thành phố làm việc, vực dậy kinh tế 
sau thời gian dài trì trệ. Các chuyến xe 
này là nỗ lực của Phương Trang để kết 
nối giao thông liên tỉnh với TP. Hồ Chí 
Minh, thúc đẩy giao thương, kích thích 
hoạt động sản xuất kinh doanh, góp 
phần quan trọng vào công cuộc khôi 
phục kinh tế trong bình thường mới và 
thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ”.

“Phương Trang đã và đang ứng 
dụng đặt vé qua App và website, hỗ trợ 
hiệu quả cho doanh nghiệp trong các 
giao dịch bán vé, thanh toán online, 
chuyển phát hàng hóa, nâng cao hiệu 
quả quản lý, giảm thiểu chi phí... Bên 
cạnh việc mở rộng dịch vụ giao nhận 
tận nhà, đơn vị này đang hoàn thiện 
Trung tâm khai thác miền Nam có diện 
tích gần 6.000 m2 để sớm đưa vào sử 
dụng. Trung tâm đã góp phần vào phân 
luồng hàng hóa khoa học và chuyển về 
các phòng giao dịch, bưu cục nhanh 
chóng hơn”, ông Điểm cho biết thêm.

Về vấn đề này, lãnh đạo Công 

Với phương châm “Thích 
ứng, an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19”, nhiều doanh 

nghiệp vận tải đã và 
đang thích ứng, chuyển 

đổi ứng dụng công nghệ, 
khôi phục và phát triển 

an toàn trong trạng thái 
bình thường mới.

Grab ứng dụng công nghệ vào vận chuyển đồ và vận chuyển hành khách 
từ khi dịch Covid-19 bùng phát

V. QUYẾT - L. MINH?
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Nhâm Dần

ty Vận tải hành khách Hà Sơn Hải 
Vân (Lào Cai) tiết lộ, trong đợt dịch 
Covid-19 vừa qua, lượng khách mua 
vé  qua App hoặc các website tăng 
gấp hai lần so với các năm trước đó. 
Các ứng dụng này hỗ trợ rất hiệu quả 
cho Công ty trong việc thực hiện các 
giao dịch bán vé, thanh toán online, 
chuyển phát hàng hóa, nâng cao hiệu 
quả quản lý, giảm thiểu chi phí... 

Ông Trịnh Thắng - Tổng Giám 
đốc  Công ty Vận tải hành khách Hà 
Sơn Hải Vân lý giải, việc sử dụng App 
đặt xe Hải Vân  là một trong những 
giải pháp giúp hãng xe nâng cao hiệu 
quả trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Hành khách chỉ cần 
30 giây để tìm và đặt vé phù hợp mà 
không phải tới bến xe hay phòng vé. 

Ông Khúc Hữu Thanh Hải - 
Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải 
Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng (Hải 
Phòng) cho biết, cũng giống như các 
doanh nghiệp khác, kể từ khi dịch 
Covid bùng phát tại Việt Nam, đơn 
vị này đã “kích hoạt” hệ thống bán 
vé qua mạng giống như các ngành 
Hàng không, Đường sắt đang áp 
dụng. Hành khách chỉ với chiếc điện 
thoại thông minh hay chiếc máy tính 
là có thể lên mạng để đặt vé. Hành 
khách được tự chọn chỗ, ngày giờ đi... 
và thanh toán trực tuyến. Cách làm 
này sẽ là giải pháp hữu hiệu trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 
cho cả doanh nghiệp lẫn khách hàng.

“Mục tiêu lớn nhất của việc ứng 
dụng  công nghệ  4.0 là giúp doanh 
nghiệp mở rộng thêm kênh bán vé 
trên các nền tảng trung gian và các 
Super App (siêu ứng dụng) như Zalo 
Pay và Viettel Pay. Ngoài ra, thông qua 
công nghệ, bộ phận điều hành có thể 
theo dõi vận hành, theo dõi doanh 
thu với hệ thống quản lý thời gian 
thực; tài xế được cập nhật liên tục về 
lịch trình thông tin hành khách”, ông 
Hải chia sẻ. 

Mặc dù bị ảnh hưởng không 
nhỏ bởi tác động của dịch Covid-19 
nhưng Công ty Cổ phần Cảng Đồng 
Nai (Cảng Đồng Nai) vẫn đặt mục tiêu 
giữ hoạt động tại cảng được an toàn, 
thông suốt. Bên cạnh các giải pháp 
duy trì hoạt động an toàn trong mùa 
dịch, Cảng Đồng Nai cũng đã chuẩn 
bị kế hoạch phát triển trong giai đoạn 
“bình thường mới” phù hợp và đáp 
ứng được nhu cầu phát triển của địa 
phương, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng 
Giám đốc Cảng Đồng Nai cho biết: 
“Với khách hàng là doanh nghiệp xuất 
khẩu, Cảng Đồng Nai đã hỗ trợ thủ tục 
thanh lý, vào sổ tàu hàng xuất khẩu 
tại cảng qua email, zalo, hỗ trợ khách 
hàng thanh toán qua ngân hàng thay 
vì thanh toán bằng tiền mặt; phối hợp 

hải quan giải quyết các vướng mắc về 
thủ tục hải quan qua các thiết bị điện tử. 

Ngoài ra, nhằm chia sẻ khó khăn với 
các khách hàng khi thực hiện áp dụng 
phương án sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 
cung đường, 2 địa điểm” trong điều kiện 
bị hạn chế nguồn lực lao động, thu hẹp 
khu vực sản xuất, Cảng đã hỗ trợ khách 
hàng được hạ container hàng xuất sớm 
từ 10 - 15 ngày trước giờ thời gian đóng 
cửa theo phân khúc khách hàng. Do 
ảnh hưởng dịch bệnh dẫn đến sự tắc 
nghẽn tại nhiều cảng quốc tế, thiếu 
container rỗng nên nhiều hãng tàu hủy, 
thay đổi lịch tàu liên tục. Chia sẻ khó 
khăn với các hãng tàu, Cảng Đồng Nai 
đã có chính sách miễn phí lưu bãi theo 
từng phân khúc hãng tàu”.

Nhìn nhận ở khía cạnh vĩ mô, 
chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh 
cho rằng, để thích ứng với đại dịch 
Covid-19, các doanh nghiệp vận tải cần 
đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng 
công nghệ thông tin vào điều hành và 
kết nối phương tiện vận tải nhằm nâng 
cao hiệu quả, giảm chi phí, tránh được 
thời gian chết. Đồng thời, các doanh 
nghiệp cũng cần đầu tư phương tiện 
và đào tạo nguồn nhân lực mới có thể 
thích nghi được thị trường và sử dụng 
thành thạo công nghệ. Các cơ quan 
quản lý nhà nước cũng phải có sự 
hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ để các doanh 
nghiệp phát triển q

Giao diện đặt vé trực tuyến của hãng xe Hà Sơn Hải Vân
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BINH ĐOÀN 12 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

THẮNG THẦU HÀNG LOẠT DỰ 
ÁN LỚN

Những ngày đầu năm mới 2022, 
niềm vui nối tiếp niềm vui đến với 
những người lính Binh đoàn 12 - 
Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn 
khi vừa chuyển về trụ sở mới khang 
trang hiện đại, lại trúng thầu thi công 
dự án xây dựng đường kết nối Mường 
La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai 
Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn 
Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai, với tổng mức đầu tư 
hơn 1.900 tỷ đồng.

Dự án này đã được khởi công 
đúng vào ngày đầu tiên của năm mới 
(01/01/2022), giống như “cánh én” 
báo hiệu một năm tràn đầy thành 
công của Binh đoàn 12 - Tổng công 
ty Xây dựng Trường Sơn - doanh 
nghiệp có kinh nghiệm và vị thế 
hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng cơ 
bản tại Việt Nam.   

Điều khẳng định trên là hoàn 
toàn có cơ sở, bởi xét về bề dày 
truyền thống, thương hiệu, năng lực 
khó có doanh nghiệp nào trong lĩnh 
vực hạ tầng hiện có thể sánh ngang 
với Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây 
dựng Trường Sơn. Đây chính là đơn 
vị kế tục truyền thống vẻ vang của 
Bộ đội Trường Sơn anh hùng được 
thành lập ngày 19/5/1959. 

Từ những tuyến đường “xẻ dọc” 
Trường Sơn đi cứu nước trong thời 
chiến đến các công trình trọng điểm 
quốc gia trong thời bình đều đâu đó 
mang trong mình máu, mồ hôi và 
nước mắt của những người lính Binh 
đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng 
Trường Sơn.

Nếu điểm lại danh sách các dự 
án Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây 

dựng Trường Sơn đã từng thi công 
có lẽ một trang báo là không đủ, bởi 
chỉ tính riêng trong năm 2021, đơn 
vị này đã trúng thầu đảm nhiệm thi 
công hàng chục gói thầu quy mô lớn, 
trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, 
các dự án do Binh đoàn 12 - Tổng 
công ty Xây dựng Trường Sơn thắng 
thầu rất đa dạng và trải rộng trên 
khắp vùng miền.

Đáng kể nhất, ngày 04/01/2021, 
dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ 
được Bộ GTVT khởi công xây dựng 
với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ 
đồng. Tại dự án này, Binh đoàn 12 - 
Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn 
trúng thầu với tư cách là nhà thầu 
đứng đầu liên danh gói thầu XL-02 trị 
giá hơn 705 tỷ đồng. 

Một ngày sau đó (05/01/2021), 
Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây 
dựng Trường Sơn lại nằm trong liên 
danh nhà thầu khác tổ chức triển 
khai thi công một dự án giao thông 

tầm cỡ là công trình xây dựng Cảng 
HKQT Long Thành giai đoạn 1 - Dự án 
thành phần 3.  

Năm 2021, trong lĩnh vực xây 
dựng hạ tầng giao thông, Binh đoàn 
12 - Tổng công ty Xây dựng Trường 
Sơn còn thắng thầu và tổ chức thi 
công hàng loạt gói thầu quy mô lớn 
tại các dự án thành phần cao tốc Bắc 
- Nam như: XL-01 cao tốc Nghi Sơn 
- QL45 trị giá gần 1.000 tỷ đồng, gói 
thầu XL-02 cao tốc Nghi Sơn - Diễn 
Châu trị giá 1.160 tỷ đồng... Đặc 
biệt, Binh đoàn 12 - Tổng công ty 
Xây dựng Trường Sơn còn là doanh 
nghiệp nằm trong liên danh nhà 
đầu tư thắng thầu một dự án thành 
phần cao tốc Bắc - Nam triển khai 
theo hình thức PPP là Diễn Châu - 
Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư lên đến 
11.157 tỷ đồng.

Xét rộng trên toàn tuyến cao tốc 
Bắc - Nam, Binh đoàn 12 - Tổng công 
ty Xây dựng Trường Sơn đang là một 
trong những nhà thầu đảm nhiệm thi 
công nhiều dự án nhất, gồm: Mai Sơn 
- QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - 
Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam 
Lộ - La Sơn, Mỹ Thuận - Cần Thơ… Các 
gói thầu do Binh đoàn 12 - Tổng công 
ty Xây dựng Trường Sơn thi công đều 
được các chủ đầu tư, ban QLDA đánh 
giá cao về tiến độ, chất lượng. 

Cần phải nói thêm, hiện nay, 
các dự án thành phần Bắc - Nam 
giai đoạn 2021 - 2025 đang được 
Bộ GTVT rốt ráo thực hiện công tác 
chuẩn bị đầu tư để khởi công vào 
đầu năm 2023. Trường hợp được cấp 
thẩm quyền cho phép áp dụng cơ 
chế chỉ định thầu để đẩy nhanh tiến 
độ triển khai, với uy tín, kinh nghiệm 
đã được khẳng định, Binh đoàn 12 - 

Kế tục truyền thống 
Bộ đội Trường Sơn 

anh hùng, Binh đoàn 
12 - Tổng công ty 
Xây dựng Trường 

Sơn luôn nỗ lực vượt 
khó, hoàn thành 

xuất sắc mọi nhiệm 
vụ được giao, đặc 
biệt là công tác thi 

công các công trình 
trọng điểm trên khắp 

mọi miền Tổ quốc.

Thương hiệu lớn 
trong xây dựng hạ tầng

ĐÌNH QUANG?
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Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn 
chắc chắn sẽ là một trong những lựa 
chọn hàng đầu để chủ đầu tư, ban 
QLDA “chọn mặt chọn gửi vàng”.

KỶ LUẬT QUÂN ĐỘI TẠO NÊN 
NÉT VĂN HÓA RIÊNG 

Không chỉ trong lĩnh vực hạ tầng 
giao thông, trong năm 2021, Binh 
đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng 
Trường Sơn đã thắng thầu và tổ chức 
thi công hai công trình trọng điểm 
của ngành Điện lực, gồm: Dự án Nhà 
máy Hòa Bình mở rộng và Dự án Nhà 
máy Thủy điện Ialy mở rộng. 

Trong đó, tại Dự án Nhà máy 
Hòa Bình mở rộng, Binh đoàn 12 - 
Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn 
đảm nhiệm vai trò nhà thầu đứng 
đầu liên danh gói thầu 1XL-HB trị giá 
hơn 3.100 tỷ đồng được khởi công 
xây dựng vào ngày 10/01/2021. Còn 
ở Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở 
rộng, Binh đoàn 12 - Tổng công ty 
Xây dựng Trường Sơn là thành viên 
nhà thầu tham gia thi công gói thầu 
gói XL-05 trị giá 2.365 tỷ đồng. 

Trước đó, ở lĩnh vực thủy điện, 
Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây 
dựng Trường Sơn đã từng thi công 

hàng loạt công trình quy mô lớn, 
gồm: thủy điện Sơn La, Lai Châu, Bản 
Chát ở khu vực Tây Bắc; thủy điện 
Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Srepok ở 
khu vực Tây Nguyên; thủy điện Thác 
Mơ mở rộng ở Bình Phước...

Ngoài các dự án khởi công xây 
dựng mới, trong năm 2021, Binh 
đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng 
Trường Sơn đã hoàn thành thi công, 
bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo 
tiến độ, chất lượng nhiều công trình 
hạ tầng quy mô lớn, điển hình nhất là 
dự án hồ chứa nước Ea H’leo 1 (huyện 
Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) có tổng mức 
đầu tư hơn 1.477 tỷ đồng.

Phải nói rằng, với những ai đã và 
đang gắn bó với Binh đoàn 12 - Tổng 
công ty Xây dựng Trường Sơn đều 
có thể dễ dàng nhận thấy điểm khác 
biệt lớn nhất của đơn vị quân đội này 
so với các doanh nghiệp thuần túy 
trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đó là 
việc lựa chọn phân khúc thị trường. 
Bởi, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây 
dựng Trường Sơn chỉ ưu tiên, tập 
trung lựa chọn phân khúc các dự án 
quy mô lớn đòi hỏi nhiều năng lực, 
kinh nghiệm, yêu cầu kỹ thuật và mỹ 
thuật cao.

Khi được hỏi về bí quyết để tạo 
nên những thành công cho doanh 
nghiệp quân đội này trong những 
năm qua, Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc - 
Tư lệnh Binh đoàn 12, Chủ tịch HĐTV 
kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty 
Xây dựng Trường Sơn chia sẻ: “Ngoài 
năng lực và kinh nghiệm, một yếu 
tố quan trọng góp phần tạo nên uy 
tín và danh tiếng cho Binh đoàn 12 
- Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn 
so với các nhà thầu thuần túy đó là 
nét văn hóa của một doanh nghiệp 
quân đội”.

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc cho 
biết: “Chúng tôi luôn bảo đảm tính kỷ 
luật cao trên công trường, thi công 
đến đâu gọn đến đó. Đặc biệt, Binh 
đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng 
Trường Sơn còn thực hiện tốt công 
tác dân vận xã hội”. Đại tá Nguyễn 
Hữu Ngọc nói thêm, các dự án, gói 
thầu do Binh đoàn 12 - Tổng công 
ty Xây dựng Trường Sơn triển khai 
thi công đều được người dân ủng 
hộ, tạo thuận lợi trong công tác giải 
phóng mặt bằng. Thậm chí, dù dự án 
chưa đền bù nhưng người dân vẫn 
sẵn sàng bàn giao mặt bằng để đơn 
vị thực hiện công trình q

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc (người đứng giữa) - Tư lệnh Binh đoàn 12, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng 
Trường Sơn đại diện Liên danh nhà thầu nhận hợp đồng gói thầu 1XL-HB Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng từ phía chủ đầu tư
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ĐỘT PHÁ GIAO THÔNG 
từ quy hoạch 5 chuyên ngành

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, 
PV Tạp chí GTVT trò chuyện 
với ông Phạm Hữu Sơn - Tổng 

Giám đốc TEDI về những đóng góp 
của doanh nghiệp cho ngành GTVT 
trong năm qua.

GẮN KẾT 5 QUY HOẠCH, TRẢ LẠI 
THỊ PHẦN CHO TỪNG LOẠI HÌNH 
VẬN TẢI

Tính đến thời điểm này, Bộ 
GTVT là Bộ duy nhất hoàn thành 
quy hoạch ngành quốc gia. Đây là 
một trong những kết quả nổi bật 
của ngành GTVT trong năm 2021. 
Xin ông cho biết vai trò của TEDI 
trong trong công tác lập quy hoạch 5 
chuyên ngành của Bộ GTVT ?

Ông Phạm Hữu Sơn: Trong 5 
quy hoạch chuyên ngành của Bộ 
GTVT, chúng tôi tham gia với vai trò 
là tư vấn đứng đầu liên danh của 3 
quy hoạch chuyên ngành: đường bộ, 
đường thủy nội địa và hàng không. 
Còn lại, 2 quy hoạch chuyên ngành 
đường sắt và hàng hải, TEDI là thành 
viên  liên danh.

Khi thực hiện 5 quy hoạch này, 
mục tiêu lớn nhất mà tư vấn làm được 
là xây dựng sự phối hợp, gắn kết của 
cả 5 quy hoạch chuyên ngành và phân 
chia thị phần các phương thức vận tải 

một cách đồng bộ và khoa học, khắc 
phục được những hạn chế trước đây 
khi các quy hoạch độc lập riêng, thiếu 
gắn kết. Bởi, trong nhiều năm qua, thị 
phần vận tải có sự lệch pha rất lớn giữa 
đường bộ với các loại hình vận tải khác. 
Trong quy hoạch lần này, chúng tôi đã 
phân định rất rõ thị phần và lợi thế của 
từng loại quy hoạch.

Trong quá trình làm, TEDI và 
Viện Chiến lược và Phát triển GTVT có 
sự thống nhất cao, đồng thời hỗ trợ 
nhau để xây dựng ra từng hành lang 
vận tải. Nếu như trước đây, tư vấn chỉ 
xem xét ở từng loại hình quy hoạch cụ 
thể, thì lần này chúng tôi nghiên cứu 
tính toán tổng thể trên hành lang vận 
tải của cả 5 loại hình. 

Vậy đâu là những đột phá trong 
các quy hoạch chuyên ngành lần 
này, thưa ông?  

Ông Phạm Hữu Sơn: Đối với quy 
hoạch đường bộ, đột phá lớn nhất 
trong quy hoạch lần này là chúng ta 
đã xây dựng, hoạch định được mạng 
lưới đường bộ cao tốc lên đến hơn 
9.000 km thay vì 6.000 km như quy 
hoạch năm 2014. Về hàng không, tư 

vấn đã xây dựng các tiêu chí rõ ràng 
để đánh giá quyết định các cảng hàng 
không, khu vực đạt tiêu chí mới, xem 
xét bố trí cảng hàng không mới. 

Quy hoạch đã có các nội dung 
mở để chuyển đổi giữa cảng hàng 
không quốc tế và nội địa, các điều 
chỉnh mở để phát triển các sân bay 
chuyên dụng tại các địa phương khi 
có nhu cầu và chuyển đổi thành cảng 
hàng không nếu đủ các điều kiện. 
Ngoài ra, quy hoạch cũng chú trọng 
vấn đề xã hội hóa với đầu tư các cảng 
hàng không.

Đột phá ở lĩnh vực đường sắt là 
TEDI xác định rõ lộ trình đầu tư tuyến 
và xây dựng nhu cầu vốn cho đường 
sắt tốc độ cao vào trong quy hoạch. 
Bởi, trên trục hành lang Bắc - Nam 
đang chiếm tới 66% GDP cả nước, nếu 
không có hệ thống đường sắt tốc độ 
cao, hiện đại, lưu lượng vận tải đường 
bộ sẽ quá tải vào năm 2032. 

Trong quá trình xây dựng quy 
hoạch đường sắt, chúng tôi đã đưa 
ra phương án phần đường sắt tốc độ 
cao sẽ đảm nhiệm vai trò vận chuyển 
hành khách, còn vận chuyển hàng 
hóa sẽ được thực hiện bằng việc tiếp 

Một trong những “điểm 
sáng” của ngành GTVT 
trong năm 2021 là việc 

hoàn thành 5 quy hoạch 
chuyên ngành và công 

tác chuẩn bị đầu tư các 
dự án trọng điểm quốc 

gia, trong đó có cao 
tốc Bắc - Nam giai đoạn 

2021 - 2025. Thành quả 
đạt được của Bộ GTVT có 

sự đóng góp không nhỏ 
của đơn vị tư vấn đầu 

ngành là Tổng công ty Tư 
vấn thiết kế GTVT (TEDI). 

Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT Phạm Hữu Sơn
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tục nâng cấp tuyến đường sắt hiện 
hữu, đảm bảo nhu cầu vận chuyển 
hàng hóa đến năm 2050. 

Làm theo phương án này sẽ vừa 
tận dụng được hệ thống đường sắt 
hiện hữu, vừa tạo ra loại hình vận tải 
hiện đại, tốc độ cao, giải quyết được 
nhu cầu kết nối các vùng kinh tế, cảng 
biển dọc theo trục Bắc - Nam.

NGÀNH GTVT VƯỢT KHÓ ĐI 
TRƯỚC ĐỂ LÀM QUY HOẠCH

Theo lẽ thường, các quy hoạch 
chuyên ngành sẽ thực hiện sau khi có 
quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng 
và quy hoạch của các địa phương. 
Tuy nhiên, quy hoạch chuyên ngành 
GTVT lần này lại đi trước các quy 
hoạch nêu trên. Vậy trong quá trình 
thực hiện có gặp nhiều khó khăn, 
thưa ông?

Ông Phạm Hữu Sơn: Đúng vậy, 
thông thường phải bắt đầu từ quy 
hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy 
hoạch tỉnh rồi mới triển khai đến các 
quy hoạch chuyên ngành, nhưng Bộ 
GTVT đã khắc phục mọi khó khăn 
để hoàn thiện sớm các quy hoạch 
chuyên ngành GTVT, tạo nền tảng 
cho quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng. 

Trong quá trình triển khai, các 
đơn vị lập quy hoạch phải căn cứ vào 
Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 
XIII. Thậm chí, thời kỳ đầu khi chưa có 
Nghị quyết của Đại hội, chúng tôi phải 
bám sát vào dự thảo báo cáo chính trị 
của Đại hội Đảng. Để thực hiện được 
các quy hoạch chuyên ngành GTVT, 
các đơn vị tư vấn phải xâu chuỗi tất 
cả chiến lược của các ngành, cập 
nhật các quy hoạch lớn của từng địa 
phương và nhu cầu tổng thể của 5 
lĩnh vực, sau đó phân bổ trên từng 
hành lang vận tải. 

Trong quá trình đó, chúng tôi 
cũng phải xác định cơ sở tầm nhìn và 
có sự so sánh với một số nước có điều 
kiện tương tự để xây dựng các quy 
hoạch. Đồng thời, tư vấn tiến hành 
đánh giá hiện trạng hạ tầng và mức 
độ đầu tư của từng chuyên ngành 
nhằm tìm ra nguyên nhân vì sao một 
số loại hình như đường sắt, đường 
thủy nội địa trong thời gian qua chưa 
có điều kiện phát triển, cơ cấu về vốn 
và thị phần dành cho hai loại hình này 
rất thấp. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi phân 
tích sự mất cân đối của 5 chuyên 
ngành vận tải và đưa ra hướng phải 
tạo ra lợi thế của từng chuyên ngành 
chứ không thể dồn hết cho đường 
bộ. Điều quan trọng nữa là chúng ta 
xây dựng quy hoạch không dựa trên 
nguồn tiền mà căn cứ theo nhu cầu 
phát triển của xã hội. Sau đó, căn cứ 
vào kế hoạch phân bổ kế hoạch trung 
hạn hàng năm và có xác định thêm 
nguồn vốn xã hội hóa để hoàn thành 
các quy hoạch.

CHUẨN BỊ KỸ LƯỠNG DỰ ÁN CAO TỐC 
BẮC - NAM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Ngoài quy hoạch chuyên ngành 
GTVT, TEDI còn đóng góp lớn vào 
công tác chuẩn bị đầu tư các dự án 
thành phần cao tốc Bắc - Nam giai 
đoạn 2021 - 2025. Ông có thể nói rõ 
hơn về việc này?

Ông Phạm Hữu Sơn: Đối với 
cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 
- 2025, TEDI trực tiếp nghiên cứu 
lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 
của 10 dự án thành phần dài 620 
km đoạn Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. 
Riêng đoạn từ Cần Thơ đi Cà Mau 
do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế 
GTVT phía Nam đảm nhận. Trong 

đó, đoạn tuyến phía Bắc dài 267 
km từ Bãi Vọt đến Cam Lộ và khu 
vực phía Nam dài 353 km từ Quảng 
Ngãi đến Nha Trang. Mỗi dự án 
thành phần đều được nghiên cứu 
đảm bảo tính kết nối. 

Trước khi triển khai nghiên cứu 
dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 
2021 - 2025, trong nội bộ TEDI đã 
tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm 
từ việc triển khai dự án cao tốc Bắc 
- Nam giai đoạn 2017 - 2020. Dự án 
cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 
2025 được Bộ GTVT giao cho TEDI 
giữ vai trò tư vấn tổng thể nên chất 
lượng hồ sơ dự án được làm rất kỹ so 
với dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 
2017 - 2020. 

Vừa rồi, đoàn công tác của Ủy 
ban Kinh tế Quốc hội đi kiểm tra đã 
đánh giá cao Bộ GTVT và tư vấn khi 
đã thực hiện được hướng tuyến theo 
đúng chủ trương của Thủ tướng 
Chính phủ. Hướng tuyến của các dự 
án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai 
đoạn 2021 - 2025 đều cố gắng phải 
đi thẳng, vận tốc phải đảm bảo 100 
- 120 km/h, yếu tố hình học phải tốt. 

Điều tôi tâm đắc nhất tại dự án 
cao tốc Bắc - Nam là định hướng của 
TEDI trùng với ý chí của Chính phủ và 
Bộ GTVT. Đó là việc ưu tiên chiều dài 
đầu tư chứ chưa đặt vấn đề về quy 
mô hoàn chỉnh để chúng ta sớm có 
một tuyến đường cao tốc nối thông 
từ Bắc vào Nam. Cả hai giai đoạn của 
cao tốc Bắc - Nam chúng ta đều bảo 
vệ thành công quy mô 4 làn xe hạn 
chế, mặt cắt ngang 17 m q

Trân trọng cảm ơn ông!

ĐÌNH QUANG 
(thực hiện)
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Thưa ông, khi những đoàn tàu 
chính thức lăn bánh trên tuyến 
đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, 
cảm xúc của ông như thế nào?

Ông Vũ Hồng Trường: Không 
biết nói sao cho đúng, đó là sự mong 
ngóng, chờ đợi qua nhiều lần lỡ hẹn; 
đó là sự vỡ òa trong niềm vui sướng 
và hạnh phúc, ở đó có cả những giọt 
nước mắt. Tôi thật sự xúc động, những 
cảm xúc không thể kìm nén bởi nó 
được chất chứa bấy lâu trong lòng. 

Tôi là một trong những tác giả 
tham gia viết Đề án Phát triển giao 
thông công cộng của Hà Nội và TP. 
Hồ Chí Minh. Sở dĩ tôi có cơ duyên 
đó là bởi trước đó tôi được đào tạo 
ở Liên Xô, về nước công tác, nghiên 
cứu giảng dạy tại Trường Đại học 
GTVT. Năm 2004, tôi được UBND 
TP. Hà Nội điều động về công tác tại 
Tổng công ty Vận tải Hà Nội để triển 
khai mô hình này. Khi thành lập Hà 
Nội Metro, Thành ủy và UBND Thành 
phố điều động tôi sang làm Chủ tịch 
HĐTV kiểm Tổng Giám đốc. Khi đó, 
tất cả đều phải làm từ đầu như chúng 
tôi thường hay nói vui là “5 không”: 
không phương tiện, không trụ sở, 
không nhân viên, không tài sản, 
không kinh phí. Sau từng ấy năm lăn 
mình vào công việc, cuối cùng chúng 
tôi đã biến từ “5 không” thành “5 có”, 
vậy nên tôi coi từng chặng, từng đoạn 
đường ray như chính khúc ruột của 
mình, gian truân nhưng cũng tự hào, 
tự hào khi được đóng góp chút công 
sức nhỏ bé cho sự phát triển của Thủ 
đô ngàn năm văn hiến.

Phải nói rằng, trong suốt khoảng 
thời gian nhận nhiệm vụ tham gia xây 
dựng dự án tuyến metro này và cho 
tới tận bây giờ, lúc nào tôi cũng canh 
cánh trong lòng. Áp lực với công việc 
đã lớn, nhưng trách nhiệm với Đảng, 
với dân, với Thủ đô còn lớn hơn gấp 
bội. Chúng ta đều biết Dự án metro 
Cát Linh - Hà Đông gặp quá nhiều 
khó khăn, vướng mắc từ khi triển khai 

đến giai đoạn hoàn thiện, đưa vào 
hoạt động. Thú thực là trong thời gian 
chuẩn bị đưa vào vận hành chính 
thức, đêm tôi không thể ngon giấc. 
Trong mơ tôi cũng thấy đoàn tàu, bật 
dậy lại nghe văng vẳng tiếng bánh 
tàu miết trên đường ray. 

Tôi rất thích thú những cái gì 
thuộc về lần “đầu tiên” bởi nó luôn 

mang lại cho người ta sự hứng khởi, 
tò mò và khơi dậy sự khám phá của 
bản thân. Nhưng ở cái ngày “đầu tiên” 
chính thức vận hành đoàn tàu đô thị 
trên mảnh đất Thủ đô linh thiêng tôi 
lại thấy rất lo lắng và trăn trở. Biết 
bao chuyến chạy thử nghiệm, có tải, 
không tải, rồi các tình huống ứng phó 
khẩn cấp... đều được chúng tôi thực 
hiện nghiêm túc, bài bản, nhưng nếu 
chỉ xảy ra một lỗi nhỏ trong ngày đầu 
“ra mắt” thì sẽ phá hỏng tất cả, đặc 
biệt là sự kỳ vọng của người dân và 
an toàn cho hành khách đi tàu... Cuối 
cùng thì mọi sự đều suôn sẻ, đoàn tàu 
lăn bánh trong niềm hân hoan, phấn 
khởi của người dân Thủ đô, trong 
ánh mắt tin tưởng của các vị lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ đô 
Hà Nội. Đúng là, “vạn sự khởi đầu nan”.

Cho đến nay, đoàn tàu đã vận 
hành trơn tru được hơn 2 tháng, 
bước đầu ghi nhận những tín hiệu 
tích cực. Vậy đâu là những yếu tố làm 
nên sự thành công đó, thưa ông?

Ông Vũ Hồng Trường: Đây là 
tuyến metro đầu tiên, Hà Nội Metro là 
Công ty đầu tiên của Việt Nam trong 
lĩnh vực này. Vì vậy, mọi thứ đều rất 
mới mẻ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Về nhân sự của Hà Nội Metro thì 
đúng là một câu chuyện dài, từ khâu 
tuyển dụng, đào tạo, làm quen với 
công việc cho đến khi chính thức 
bắt tay vào công việc thực tế. Vì yêu 
đường sắt mà nhiều anh em quyết 
tâm trụ lại, xắn tay làm từ những công 
việc nhỏ nhất, để rồi vươn dài theo 
hình hài bề thế, khang trang trên toàn 
tuyến. Có lẽ, đó cũng chính là “phép 
thử” cho sự “thủy chung” với đường 
sắt đô thị, với lời hứa tạo ra “Chuyển 
động mới cho giao thông Hà Nội”.

Nhìn lại, đó quả thật là khoảng 
thời gian dài, chúng tôi đã phải chuẩn 
bị hết sức kỹ càng. Toàn bộ cán bộ 
chủ chốt của Công ty được đào tạo 
tại Tokyo Metro, còn đội ngũ cán bộ 

TUYẾN ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH - HÀ ĐÔNG

Vạn sự khởi đầu nan

Mỗi loại hình vận tải mới 
ra đời luôn mang theo 
những kỳ vọng và điều 

mong mỏi lớn nhất không 
gì khác là sự quan tâm và 
hưởng ứng của người dân. 

Tuyến đường sắt đô thị 
số 2A Cát Linh - Hà Đông 

chính thức đi vào vận 
hành từ ngày 06/11/2021 
đúng là “vạn sự khởi đầu 

nan” và xứng đáng là một 
trong 10 sự kiện tiêu biểu 

của Thủ đô năm 2021. 
Nhân dịp năm mới, Tạp 
chí GTVT đã có cuộc trò 
chuyện với ông Vũ Hồng 

Trường - Tổng Giám đốc Hà 
Nội Metro để độc giả hiểu 
rõ hơn về tuyến đường sắt 

đô thị đầu tiên của Thủ đô, 
chuyển động mới cho giao 

thông Hà Nội.
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kỹ thuật, vận hành được đào tạo tại 
Bắc Kinh Metro. Sau khi vận hành thử 
20 ngày, chúng tôi tiếp tục có gần 4 
tháng hỗ trợ của Tổng thầu để làm 
quen, tập dượt với các tình huống có 
thể xảy ra trong quá trình vận hành 
khai thác. Đặc biệt, trong quá trình 
xây dựng tuyến, chúng tôi nhận được 
sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc 
biệt là lãnh đạo TP. Hà Nội, từ đó kịp 
thời giải quyết những vấn đề phát 
sinh. Có những quyết định được lãnh 
đạo Thành phố ký lúc nửa đêm, giúp 
Hà Nội Metro xử lý ngay được vấn 
đề, vướng mắc, đảm bảo cho dự án 
thành công nhất, hoàn thiện nhất, 
tạo sự hài lòng và tin tưởng đối với 
người dân, lợi ích và an toàn cho từng 
hành khách. Với sự tự tin, cầu thị của 
đội ngũ nhân sự vận hành trên tuyến, 
có thể khẳng định bước đầu hoạt 
động vận hành khai thác tuyến Cát 
Linh - Hà Đông diễn ra suôn sẻ, không 
phát sinh vấn đề gì lớn.

Ông được mệnh danh là “người 
đi tàu Cát Linh - Hà Đông nhiều nhất”, 
ông đi hòa mình vào người dân với 
vai là hành khách để trải nghiệm, 
đánh giá và rút kinh nghiệm. Ông có 

thể chia sẻ thêm khi thường xuyên là 
một vị “khách đặc biệt” trên tàu?

Ông Vũ Hồng Trường: Đúng là 
giờ tôi mê tàu thật. Mọi ngóc ngách 
tại các nhà ga, cung đường tôi đều 
thuộc làu. Nếu được phép tôi xin 
Nhà nước một góc nhỏ để dọn đến ở 
chung với tàu (cười). Tôi đi tàu nhiều 
như vậy nhưng vẫn chưa thấy đủ, chỉ 
khi nào người dân thật sự hài lòng, 
các tiện ích thật sự hoàn thiện thì tôi 
mới tạm yên tâm được.

Tôi mong muốn người dân hiểu và 
chia sẻ với Hà Nội Metro. Phía trước còn 
rất nhiều việc phải làm để đường sắt 
đô thị phát huy vai trò là phương tiện 
giao thông công cộng tiên phong, chủ 
đạo trong vận chuyển hành khách đô 
thị, giảm UTGT, ô nhiễm môi trường, 
xây dựng nếp sống văn minh, tạo diện 

mạo mới, chuyển động mới cho giao 
thông Hà Nội. Ở đây, người dân là đối 
tượng, hay nói chính xác là chủ thể 
phục vụ, là thước đo sự thành bại của 
tuyến metro Cát Linh - Hà Đông nói 
riêng và các tuyến metro của đất nước 
sau này. Sự quan tâm, chia sẻ và ủng hộ 
của người dân là nhân tố quan trọng, 
có tính chất quyết định đến sự thành 
công của đường sắt đô thị.

Mùa xuân đến mang nhiều ước 
mơ và kỳ vọng. Với tôi, luôn cháy 
bỏng trong tâm nguyện là metro sẽ 
thay đổi thói quen đi lại của người 
dân Thủ đô, hình thành nét văn hóa 
giao thông trong mỗi con người q

Trân trọng cảm ơn ông!

HOÀNG THẠCH (thực hiện)

Từ ngày 06/11/2021, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được 
đưa vào khai thác và chở khách ngay sau khi dự án được Bộ GTVT bàn giao 
cho UBND TP. Hà Nội. Chuyến tàu đầu tiên xuất phát vào lúc 7h30 sáng. Từ 
đó đến nay, chỉ có hai chuyến tàu đầu tiên được điều khiển thủ công, còn 
tất cả đều điều khiển bằng hệ thống tự động, đúng biểu đồ chạy tàu và 
đảm bảo an toàn. Các vấn đề phát sinh trong khai thác vận hành đều được 
xử lý ngay theo quy trình.
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DẤU ẤN NHÀ THẦU NAM ANH 
trên các cầu công nghệ cao

Những ngày cuối năm 2021, 
ông Đoàn Minh Nam - Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH Thiết 

bị xây dựng công nghệ Nam Anh 
(Công ty Nam Anh - PV) luôn tất bật 
công việc, bởi thời điểm này, dự án 
cầu Cửa Lục 1 (Quảng Ninh) do Công 
ty Nam Anh là một trong những nhà 
thầu tham gia thi công đang chuẩn 
bị hoàn tất những công đoạn cuối 
cùng để thông xe cây cầu có kiến 
trúc đẹp nhất tỉnh Quảng Ninh vào 
đầu năm 2022.

“Dự án cầu Cửa Lục 1 có tổng 
mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Phần 
cầu chính được thiết kế dạng vòm 
ống thép nhồi bê tông để tạo điểm 
nhấn kiến trúc về cảnh quan cho vịnh 
Cửa Lục. Tại dự án này, chúng tôi cùng 
với Tập đoàn Đèo Cả là nhà thầu thi 

công. Trong đó, Công ty Nam Anh 
đảm nhiệm hạng mục hệ cáp treo, 
cáp giằng, gối cầu, khe co giãn, cung 
cấp vật tư thép vòm... Đến cuối tháng 
12/2021, toàn bộ hạng mục của dự 
án đã hoàn thành, đảm bảo thông xe, 
đưa vào khai thác từ tháng 01/2022”, 
ông Nam chia sẻ.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2021, 
cầu Cửa Hội vượt sông Lam trên địa 
bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã 
hoàn thành đưa vào khai thác cũng 
mang trong mình dấu ấn của nhà 
thầu Nam Anh. Dự án có tổng mức 
đầu tư khoảng 950 tỷ đồng. Trong 
đó, phần cầu chính được thi công 
bằng công nghệ extradosed. Công 
ty Nam Anh đảm nhiệm thi công 
hạng mục hệ thống cáp dây văng 
của công trình.

NAM HẢI?
Công ty TNHH Thiết bị 
xây dựng công nghệ 

Nam Anh đang là một 
trong những doanh 

nghiệp hàng đầu Việt 
Nam trong lĩnh vực 
cung cấp, lắp đặt 

thiết bị, hệ thống giải 
pháp công nghệ cho 

các công trình hạ tầng 
giao thông tại Việt 

Nam, đặc biệt là các 
cầu vòm thép, cầu dây 

văng, cầu extradose, 
cầu dây võng…

Cầu Cửa Lục 1 do Công ty Nam Anh làm nhà thầu thi công 
đã hoàn thành, thông xe đưa vào khai thác ngày 01/01/2022
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Ngoài hai dự án trên, hiện nay, 
Công ty Nam Anh đang tập trung tối 
đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi 
công dự án đầu tư xây dựng cầu Rào 
(TP. Hải Phòng). “Dự án này có tổng 
mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng được 
tổ chức thi công từ tháng 12/2020. 
Cây cầu có kiến trúc đặc biệt, phần 
cầu chính gồm 3 nhịp vòm mang 
biểu tượng của cánh sóng. Tại dự án 
này, chúng tôi thi công hạng mục 
cáp treo, gối, khe co giãn… Khi hoàn 
thành đưa vào khai thác trong tháng 
01/2022, cầu Rào 1 sẽ đáp ứng nhu 
cầu phát triển của TP. Hải Phòng và 
trở thành công trình điểm nhấn về 
kiến trúc, cảnh quan, góp phần thay 
đổi diện mạo đô thị ở cửa ngõ phía 
Nam TP. Hải Phòng”, ông Nam chia sẻ. 

Một dự án giao thông khác đòi 
hỏi yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao 
nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
cũng đang được nhà thầu Nam Anh 
rốt ráo tổ chức thi công là công trình 
xây dựng cầu Cửa Lục 3 vượt sông 
Diễn Vọng (vịnh Cửa Lục). Với phương 
án thiết kế kiến trúc “Mặt trời trên 
vịnh Hạ Long”, cầu Cửa Lục 3 được bố 
trí 2 vòm thép cùng dây văng tại vị 
trí sảnh ngắm cảnh và nằm “nghiêng 

cách điệu” bố trí so le hai bên của 
nhịp dẫn. 

“Điều này nhằm tránh sự đơn 
điệu cho kết cấu vòm chính và tạo 
ra các điểm nhấn về du lịch và cảnh 
quan. Đồng thời, chiều cao của vòm 
thép tại nhịp chính được điều chỉnh 
để tạo điểm nhấn với hình tượng 
mặt trời trên vịnh Cửa Lục. Tại dự 
án này, chúng tôi tham gia thi công 
hạng mục cáp treo, gối, khe co giãn. 
Hiện nay, các nhà thầu đang tập 
trung tối đa thi công để hoàn thành 
dự án vào giữa năm 2022”, ông Nam 
cho biết thêm. 

Ngoài 4 dự án trên, trong những 
năm qua, Công ty Nam Anh đã được 
các chủ đầu tư “chọn mặt gửi vàng” 
để đảm nhiệm thi công, cung cấp sản 
phẩm, giải pháp công nghệ cho hàng 
trăm công trình giao thông trên khắp 
các vùng miền cả nước, điển hình 
như: cầu Đông Trù, cầu Vĩnh Thịnh (Hà 
Nội), cầu Tình Húc (Tuyên Quang), cầu 
Cửa Đại (Quảng Ngãi), cầu Bách Lẫm 
(Yên Bái), cầu Trà Lý (Thái Bình), cầu 
Quang Thanh (Hải Phòng), cầu Cửa 
Hội (Nghệ An), cầu Hoàng Văn Thụ, 
cầu Nguyễn Văn Linh, cầu Nguyễn 
Bỉnh Khiêm (Hải Phòng)...

Bên cạnh đó, Công ty Nam Anh 
còn cung cấp, thi công các sản phẩm 
gối cầu, khe co giãn, tường chống ồn, 
ray ghi cho các dự án: cao tốc Hà Nội 
- Hải Phòng, cao tốc Hà Nội - Lào Cai, 
cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp), cầu Vàm 
Cống (Cần Thơ); cung cấp lắp đặt hệ 
thống xi-lanh thủy lực cho dự án đập 
dâng sông Trà Khúc (Quảng Ngãi)...

Theo ông Nam, tập trung vào 
lĩnh vực cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ 
thống giải pháp công nghệ cho các 
công trình hạ tầng giao thông đòi 
hỏi kỹ thuật, công nghệ cao là định 
hướng phát triển doanh nghiệp 
được Ban lãnh đạo Công ty Nam 
Anh kiên định theo đuổi trong hơn 
chục năm qua. 

“Đây chính là điểm khác biệt của 
Công ty Nam Anh so với các doanh 
nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực 
thương mại và xây dựng công trình 
hạ tầng giao thông. Chúng tôi luôn 
cam kết cung cấp các sản phẩm và 
các giải pháp công nghệ chất lượng, 
phù hợp nhất cho các dự án tham gia. 
Trong tương lai, Công ty Nam Anh sẽ 
mở rộng thị phần không những trong 
nước mà cả các dự án tại nước ngoài”, 
ông Nam tiết lộ q
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ATTECH

Với quyết tâm mở lại hoạt động 
hàng không, Chính phủ và đại 
diện các bộ, ngành và doanh 

nghiệp hàng không đã đồng lòng 
thực hiện một loạt các giải pháp để 
sớm khôi phục ngành. Mở lại đường 
bay nội địa và quốc tế là thể hiện 
quyết tâm của Việt Nam trong việc 
chống dịch, đồng thời bảo đảm phát 
triển kinh tế, duy trì cuộc sống bình 
thường của người dân.

Về hạ tầng cảng hàng không, 
năm 2021, ngành Hàng không đã 
hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào 
khai thác dự án cải tạo đường cất, 
hạ cánh (CHC) tại Cảng HKQT Nội 
Bài và Tân Sơn Nhất. Khi hoàn thành 
sửa chữa, hai sân bay với mật độ 
bay cao nhất cả nước được kỳ vọng 
sẽ đáp ứng nhu cầu khai thác trở lại 
của các hãng hàng không. Theo Bộ 
GTVT, dự án cải tạo, nâng cấp đường 
CHC, đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất 

được thực hiện theo lệnh khẩn cấp 
theo Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 
09/4/2020 của Chính phủ, tận dụng 
thời gian tần suất bay giảm do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 để thi công 
nhằm không ảnh hưởng đến hoạt 
động bay. Công ty TNHH Kỹ thuật 
Quản lý bay (ATTECH) thực hiện các 
nhiệm vụ được giao thuộc 2 Dự án 
nâng cấp đường lăn, đường CHC 
Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất 
với điểm nhấn là việc tổ chức thi công 
di dời Đài dẫn đường DVOR/DME Tân 
Sơn Nhất và bay kiểm tra hiệu chuẩn 
các thiết bị dẫn đường hàng không 
tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất đáp ứng tiến 
độ được giao. Đây là các dự án rất lớn, 
quan trọng và cấp bách để đảm bảo 
an toàn hoạt động bay hàng không 
dân dụng trước tình trạng xuống cấp 
nghiêm trọng của đường lăn, đường 
CHC, do đó nhận được sự quan tâm 
đặc biệt của Cục Hàng không Việt 
Nam, Bộ GTVT và Chính phủ.

Thời gian thi công trong thời 
điểm dịch bệnh bùng phát, TP. Hồ 
Chí Minh đã trải qua đỉnh điểm dịch 

bệnh chưa từng có trong lịch sử. Đại 
dịch đã gây nên những tổn thương 
tâm lý cho toàn xã hội cùng những 
đau thương vô hình không thể đong 
đếm nổi. Đồng cảm với người lao 
động, lãnh đạo Công ty đã đưa ra 
nhiều phương án giải pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 trong quá trình 
thi công, đồng thời đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện. Công ty đưa ra phương 
án hỗ trợ bếp ăn cho người lao động, 
người lao động được yêu cầu cùng 
làm việc, cùng ăn, cùng ở tại Chi 
nhánh Công ty. Những khu vực sinh 
hoạt chung được xịt khuẩn kỹ càng, 
cố gắng loại bỏ mọi nguy cơ lây 
nhiễm. Ngoài ra, trong quá trình thi 
công công trình phải thực hiện biện 
pháp 5K (đeo khẩu trang, khử khuẩn, 
không tụ tập đông người, giữ khoảng 
cách khi tiếp xúc và khai báo y tế). 

Công ty cũng đã xây dựng, tổ chức 
biện pháp thi công phù hợp, đảm bảo 
công tác phòng, chống dịch; vệ sinh 
công trường sau mỗi ca làm việc; vệ 
sinh bề mặt máy móc, thiết bị có tiếp 
xúc trực tiếp với người sử dụng (tẩy 

Năm 2021, trước diễn 
biến phức tạp của 

tình hình dịch bệnh 
Covid-19 tiếp tục bùng 

phát và lây lan trên 
diện rộng, tác động 

tiêu cực đến hoạt 
động sản xuất kinh 

doanh, Công ty TNHH 
Kỹ thuật Quản lý bay 

(ATTECH) đã triển khai 
áp dụng nhiều giải 

pháp để "Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch 
Covid-19", hoàn thành 

xuất sắc các chỉ tiêu 
kế hoạch được giao.

Đội bay hiệu chuẩn Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH)

THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ
DỊCH COVID-19, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH



153

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
Số 1+2/2022

Nhâm Dần

rửa, khử khuẩn...). Bên cạnh đó, Công 
ty tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho 
đội thi công, đồng thời tuyên truyền 
đến người lao động sẵn sàng ứng phó 
với mọi tình huống trong giai đoạn 
thực hiện công việc với phương châm: 
phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an 
toàn sức khỏe cho người lao động. Với 
quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết 
cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, 
đội thi công công trình đã vượt qua 
thử thách trong điều kiện dịch bệnh 
Covid-19 khắc nghiệt, hoàn thành gói 
thầu đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, 
an toàn, chất lượng.

Sau khi hoàn thành công tác thi 
công xây dựng và lắp đặt thiết bị của 
Đài DVOR/DME Tân Sơn Nhất mới, 
ATTECH đã phối hợp cùng Ban QLDA 
Mỹ Thuận tổ chức thực hiện bay kiểm 
tra hiệu chuẩn và các thủ tục nghiệm 
thu, bàn giao, cấp phép khai thác để 
đưa vào sử dụng theo quy định. 

Bay kiểm tra hiệu chuẩn là hoạt 
động thường niên, bắt buộc, đóng 
vai trò quan trọng trong việc duy trì, 
giám sát, đảm bảo chất lượng của 
tín hiệu dẫn đường, giám sát hàng 
không, đồng thời là một mắt xích 
không thể thiếu trong hệ thống đảm 
bảo an toàn hàng không và là lĩnh vực 
kinh doanh trọng yếu của ATTECH. 

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 
tiếp tục bùng phát và lây lan trên 
diện rộng, công tác bay kiểm tra hiệu 
chuẩn gặp rất nhiều khó khăn do 
chính sách hạn chế đi lại, xuất nhập 
cảnh, nguồn lực về tàu bay thiếu hụt 

song ATTECH đã linh hoạt, sáng tạo 
để vượt qua, hoàn thành công tác bay 
hiệu chuẩn theo kế hoạch của Cục 
Hàng không Việt Nam với hơn 150 hệ 
thống thiết bị và 3 phương thức PBN 
tại 22 cảng hàng không sân bay, trong 
đó hoàn thành bay hiệu chuẩn cơ bản 
để đưa vào khai thác từng phần, toàn 
bộ các đường CHC tại hai sân bay Nội 
Bài và Tân Sơn Nhất. Riêng đối với sân 
bay Tân Sơn Nhất, chỉ trong vòng 5 
ngày đã thực hiện các công việc khảo 
sát sân bay, tổng hợp các dữ liệu kết 
quả bay cho từng hệ thống, thiết bị, 
lập chứng chỉ bay ngay sau khi kết 
thúc bay kiểm tra hiệu chuẩn. Các hệ 
thống, thiết bị sau khi bay hiệu chuẩn 
đều được đánh giá đủ điều kiện khai 
thác theo tiêu chuẩn, khuyến cáo của 
ICAO, kết quả bay cũng đã được Cục 
Hàng không Việt Nam phê duyệt, 
góp phần không nhỏ trong việc đưa 
đường CHC 07L-25R vào khai thác kịp 
thời, phục vụ nhu cầu đi lại của người 
dân vào dịp tết Âm lịch 2021.

Không chỉ bay kiểm tra hiệu 
chuẩn các thiết bị dẫn đường, giám 
sát hàng không, bay đánh giá các 
phương thức bay truyền thống, năm 
2021, Công ty còn tổ chức bay đánh 
giá phương thức bay PBN. Đây là 
phương thức bay hiện đại, thiết kế 
theo tính năng, giúp nâng cao hiệu 
quả điều hành bay. Chủ động và linh 
hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ 
bay đánh giá phương thức bay PBN 
sân bay Điện Biên, việc Cục Hàng 
không Việt Nam phê duyệt phương 

thức bay PBN là điều kiện quan 
trọng để hãng hàng không Bamboo 
Airways có thể khai thác tàu bay phản 
lực bay đến sân bay Điện Biên. Sự kiện 
quan trọng này đánh dấu lần đầu tiên 
trong lịch sử, sân bay Điện Biên đón 
thành công máy bay thuộc dòng 
phản lực, trọng tải lớn, tốc độ tiếp 
cận cao, ứng dụng phương thức bay 
hiện đại, đồng thời đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế, xã hội, du lịch của 
tỉnh Điện Biên, tạo cực tăng trưởng và 
tác động lan tỏa đến các địa phương 
xung quanh.

Bằng sự chủ động, sáng tạo của 
tập thể người lao động ATTECH, với sự 
chỉ đạo, lãnh đạo, hỗ trợ của Bộ GTVT, 
Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công 
ty Quản lý bay Việt Nam; sự phối hợp, 
tạo điều kiện của các Ban QLDA Thăng 
Long, Mỹ Thuận và các đơn vị trong 
ngành Hàng không, ATTECH đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh năm 2021, đặc biệt ghi dấu ấn 
với việc hoàn thành thi công gói thầu 
DD02, bay hiệu chuẩn các thiết bị dẫn 
đường hàng không thuộc 2 dự án cải 
tạo, nâng cấp đường CHC, đường lăn 
Cảng HKQT Nội Bài, Tân Sơn Nhất và 
bay đánh giá phương thức bay PBN 
sân bay Điện Biên trong tình hình 
dịch bệnh Covid-19. Trải qua cơn 
“bão” Covid, “con thuyền” ATTECH vẫn 
sẵn sàng hướng thẳng mũi tàu đón 
những “con sóng” mới bằng năng lực 
quản lý bài bản, chuẩn mực cùng với 
tinh thần Sáng tạo và Thích nghi q

PV

 Công tác tháo dỡ, đóng gói tại hiện trường phần việc tháo dỡ 
hệ thống thiết bị DVOR/DME Tân Sơn Nhất cũ gói thầu DD02 

“Thi công di dời Đài dẫn đường VOR/DME, bao gồm thiết bị 
đền bù” thuộc dự án “Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, 

đường lăn Cảng HKQT Tân Sơn Nhất”



154

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
Số 1+2/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

14 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ 
phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam 

(VEC Consulant) không ngừng phấn đấu, nỗ 
lực vượt khó vươn lên để khẳng định thương 
hiệu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế các công 
trình giao thông. Các công trình giao thông 
do VEC Consulant thực hiện trong thời gian 
qua đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp 
xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông đất 
nước, điển hình như: Cao  tốc Bắc - Nam; các 
tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - 
Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Nội Bài - Lào 
Cai, Bắc Giang - Lạng Sơn; các cầu: Vĩnh Thịnh, 
Cao Lãnh, Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý, Thủ 
Thiêm 2, Cửa Lục 1, 3...). Luôn khát khao vươn 
ra thế giới, VEC Consultant đã mạnh dạn “đặt 
chân” ra ngoài vùng lãnh thổ Việt Nam và được 
đối tác đón nhận, đánh giá cao trên những dự 
án như: Đường cao tốc DHAKA - CHITTAGONG 
(Bangladesh), Nâng cấp mở rộng tuyến đường 
YANGON - TAIK KYI (Myanmar), Dự án xây 
dựng cầu Mombasa Gate Bridge (Kenya). Đó là 
dấu ấn, là nỗ lực vượt bậc của VEC Consultant 
trong bối cảnh đầy cam go, thử thách.

Bằng sự bền bỉ, ý chí quyết tâm, không 
ngại gian khó cùng tinh thần đoàn kết chặt 
chẽ, VEC Consultant luôn phát huy giá trị 
cốt lõi “Tốc độ, sáng tạo, hiệu quả”. Từ đó, 
VEC Consultant từng bước xây dựng doanh 
nghiệp mang nét văn hóa đặc trưng, đưa 
Công ty vươn tới tầm nhìn: “Trở thành Công 
ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế xây 
dựng công trình giao thông, có vị thế trong khu 
vực và trên thế giới”.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 Thiết kế, thẩm tra và giám sát thi công xây dựng các công trình.
  Lập và thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế 
kỹ thuật xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công 
nghiệp; tư vấn quản lý dự án.
  Lập, thẩm tra và đánh giá hồ sơ mời thầu/dự thầu tư vấn, xây 
lắp, cung cấp vật tư thiết bị.
  Lập và thẩm tra tổng mức đầu tư, tổng dự toán/dự toán xây 
dựng công trình, đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây 
dựng công trình.
  Khảo sát địa chất công trình, địa hình, thủy văn; khảo sát, 
đánh giá tác động môi trường.
  Kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm vật liệu và địa 
chất công trình;
  Nghiên cứu ứng dụng, đào tạo và chuyển giao công nghệ mới 
trong lĩnh vực xây dựng công trình GTVT.
  Khảo sát, tư vấn quy hoạch, lập dự án thiết kế, giám sát và tư 
vấn đầu tư cảng hàng không, sân bay.
  Hoạt động đo đạc và bản đồ (dịch vụ điều tra, đo đạc và lập 
bản đồ; vẽ bản đồ và thông tin về không gian).

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP

  Luôn cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn có chất lượng 
cao, đúng tiến độ yêu cầu khách hàng
  Luôn cầu thị, lắng nghe và giải quyết các khiếu nại của khách 
hàng khiếu nại của khách hàng trong thời gian ngắn nhất
  Bảo hành đến cùng các sản phẩm của mình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT1, Tòa C14 Bắc Hà, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Email: contact@vecc.com.vn   |   Website: www.vecc.com.vn
Điện thoại: (024) 363.73971   |   Fax: (024) 363.73970
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Quy định về công tác điều tiết 
khống chế bảo đảm ATGT, 
chống va trôi và hạn chế giao thông 
đường thủy nội địa

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban 
hành Thông tư số 42/2021/TT-BGTVT quy định về công tác 
điều tiết khống chế bảo đảm ATGT, chống va trôi và hạn 
chế giao thông đường thủy nội địa.

Thông tư gồm 6 Chương, 21 Điều quy định về công tác 
điều tiết khống chế bảo đảm ATGT, chống va trôi và hạn 
chế giao thông đường thủy nội địa.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân 
liên quan đến hoạt động điều tiết khống chế bảo đảm 
ATGT, chống va trôi và hạn chế giao thông đường thủy 
nội địa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022.
Bãi bỏ Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 

31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về công tác 
điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi 
trên đường thủy nội địa và Thông tư số 30/2017/TT-BGTVT 
ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 
31/12/2010.

Ban hành Thông tư hướng dẫn 
giá dịch vụ sự nghiệp công bảo 
đảm an toàn hàng hải sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước 
từ nguồn kinh phí thường xuyên, 
thực hiện theo phương thức 
đặt hàng

Ngày 30/12/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông 
tư số 37/2021/TT-BGTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp 
công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện 
theo phương thức đặt hàng.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn giá dịch vụ sự 
nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và 
doanh nghiệp có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực 
hiện theo phương thức đặt hàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/02/2022 và áp dụng từ năm tài chính 2022. Trường hợp 
các văn bản QPPL dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế thì được thực hiện theo quy định tại 
văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Bộ GTVT ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Chiến lược 
tổng thể phát triển khu vực 
dịch vụ của Việt Nam 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa ký Quyết định số 
2240/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của 
Bộ GTVT thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực 
dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

Mục tiêu nhằm cơ bản hoàn thiện mạng lưới GTVT 
trong cả nước, đảm bảo sự kết nối và phát triển hài hòa, 
hợp lý giữa các phương thức vận tải; ứng dụng mạnh mẽ 
tiến bộ của cách mạng khoa học công nghệ vào dịch vụ 
vận tải, logistics; nghiên cứu phát triển phương thức vận 
tải tiên tiến; chất lượng dịch vụ vận tải và logistics được 
nâng cao, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, tiện nghi, hiện 
đại, thân thiện với môi trường; đáp ứng kịp thời, đầy đủ 
nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách và tăng khả năng 
cạnh tranh của nền kinh tế, đưa Việt Nam từng bước trở 
thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, hành khách của 
khu vực cũng như thế giới, góp phần quan trọng thực hiện 
thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm 
quốc phòng - an ninh.

Về nhiệm vụ: Hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL; phát 
triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng yếu có vai trò thúc 
đẩy phát triển vận tải và nâng cao chất lượng dịch vụ vận 
tải; phát triển hài hòa, hợp lý các phương thức vận tải, vận 
tải đa phương thức và dịch vụ logistics; tạo thuận lợi cho 
vận tải quá cảnh, vận tải qua biên giới;  tăng cường ứng 
dụng khoa học công nghệ và năng lực tiếp cận cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0; nâng cao sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp vận tải; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của 
các hiệp hội chuyên ngành.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác song phương, đa 
phương với các nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế 
phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng 
mạng lưới vận tải quốc tế; nghiên cứu, triển khai các nhiệm 
vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực về vận tải; tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục 
các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 q
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TIỀN GIANG

Quyết liệt các giải pháp 
kéo giảm TNGT
Năm 2021, Tiền Giang đề ra 

mục tiêu phấn đấu giảm 
TNGT tối thiểu từ 5% trở lên 

cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết 
và số người bị thương so với cùng kỳ 
năm 2020.

Để thực hiện được mục tiêu trên, 
ngay từ cuối năm 2020 và những 
ngày đầu năm 2021, UBND tỉnh đã 
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 
các sở, ngành liên quan, UBND các 
huyện, thành, thị triển khai, thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo 

đảm trật tự ATGT như: liên tục mở các 
cao điểm tăng cường công tác tuần 
tra kiểm soát vào những ngày lễ, Tết, 
những ngày cuối tuần từ thứ sáu đến 
chủ nhật; xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm trật tự ATGT; đẩy mạnh các 
hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn 
kỹ năng tham gia giao thông an toàn, 
các biện pháp phòng ngừa TNGT... 
nhằm nâng cao ý thực tự giác chấp 
hành của người tham gia giao thông.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh 
Tiền Giang, tính đến thời điểm ngày 

NGUYỄN VĂN VŨ?
Năm 2021, tình hình 
trật tự ATGT trên địa 
bàn tỉnh Tiền Giang 

có nhiều chuyển biến  
tích cực, giảm cả 3 
tiêu chí, từ đây góp 

phần đảm bảo ATGT  
chung của cả nước, 

thúc đẩy kinh tế -  xã 
hội của địa phương

Cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân bị TNGT nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân TNGT năm 2021
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10/12/2021, trên địa bàn toàn tỉnh 
xảy ra 501 vụ TNGT, làm chết 249 
người, bị thương 329 người. So với 
cùng kỳ năm 2020, số vụ tăng 35 vụ 
(7,51%), số người chết giảm 24 người 
(-8,79%), bị thương tăng 59 người 
(21,85%).

Qua thống kê cho thấy, TNGT 
xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc 
lộ (chủ yếu là QL1 và QL50, chiếm 
35% về số vụ) và các tuyến đường 
tỉnh (chiếm 20% về số vụ). TNGT xảy 
ra chủ yếu vào các ngày nghỉ cuối 
tuần; thời gian từ 12 - 24h, chiếm 
trên 70% về số vụ; độ tuổi xảy ra 
TNGT từ 18 - 55, chiếm gần 60%.

Như vậy, mục tiêu kéo giảm số 
người chết do TNGT trên địa bàn tỉnh 
đã đạt mục tiêu đề ra, nhưng số vụ 
và số người bị thương vẫn còn cao, 
vì vậy mục tiêu kéo giảm TNGT chưa 
bền vững.

Trong quý III/2021, do tình hình 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp, nhiều địa phương ở đồng bằng 
sông Cửu Long phải thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 
16 của Thủ tướng Chính phủ, trong 
đó có Tiền Giang, vì vậy số lượng 
phương tiện và người tham gia giao 
thông giảm rất nhiều so với trước 
đó, kéo theo tình hình TNGT giảm 
rất sâu. Từ đầu tháng 10/2021, do 
tình hình dịch bệnh được kiểm soát, 
các tỉnh, thành phố trong cả nước 
đã triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 
Chính phủ về Quy định tạm thời 
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19”, các 
hoạt động vận tải hàng hóa, vận 
tải hành khách công cộng... đã hoạt 
động trở lại. Vì vậy, nhu cầu đi lại của 
người dân là rất lớn (tập trung lưu 
thông trên các tuyến quốc lộ đoạn 
qua địa bàn tỉnh Tiền Gang), làm 
cho tình hình trật tự ATGT diễn biến 
phức tạp, các vụ vi phạm, TNGT tăng 
trở lại.

Nguyên nhân chủ yếu làm gia 
tăng TNGT trên địa bàn tỉnh được 
xác định là do lưu lượng phương 

tiện tham gia giao thông tăng cao 
trong thời gian nới lỏng giãn cách 
xã hội; một bộ phận người dân khi 
tham gia giao thông vẫn còn chủ 
quan, bất cẩn, vi phạm các quy định 
của pháp luật về trật tự ATGT; thiếu 
kiến thức, kỹ năng về trật tự ATGT; 
còn không ít người cố ý vi phạm quy 
định pháp luật khi tham gia giao 
thông, đặc biệt là trong thời gian 
thực hiện giãn cách và nới lỏng giãn 
cách xã hội khi cho rằng lực lượng 
chức năng phải phân tán lực lượng 
để thực hiện phòng, chống dịch 
Covid-19...

Với chủ đề Năm An toàn giao 
thông 2022 là “Xây dựng văn hóa 
giao thông an toàn gắn với kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19”, Tiền 
Giang sẽ triển khai, thực hiện quyết 
liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm 
trật tự ATGT ngay từ những ngày đầu 
năm 2022, phấn đấu kéo giảm TNGT 
cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết 
và số người bị thương so với cùng kỳ 
năm 2021 q

Đại diện Ban ATGT tỉnh Tiền Giang thăm hỏi, động viên nạn nhân TNGT 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN 

Phấn đấu trở thành trường chất lượng cao 
giai đoạn 2021 - 2025

Trường Cao đẳng nghề Phú Yên  - 
tiền thân là Trường Dạy nghề 
tỉnh Phú Yên được thành lập theo 

Quyết định số 1232/2001/UBND-QĐ 
ngày 07/5/2001 của UBND tỉnh Phú Yên 
và chính thức đi vào hoạt động giảng 
dạy từ tháng 10/2001. Ngày 26/10/2006, 
UBND tỉnh Phú Yên ra Quyết định đổi 
tên trường thành Trường Trung cấp 
nghề Kỹ nghệ - Nghiệp vụ Phú Yên. Trên 
cơ sở đó, ngày 03/7/2007, Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
đã ban hành  Quyết định số 917/QĐ-
BLĐTBXH  thành lập Trường Cao đẳng 
nghề Phú Yên.

Ban đầu, Nhà trường là một trong 
15 trường trọng điểm quốc gia và là 30 
trường đào tạo nghề chất lượng cao, 
được Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội đầu tư giai đoạn 2001 - 2005 và 2006 - 
2010; là một trong 30 cơ sở đào tạo nghề 
đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng năm 
2010 ở cấp độ 3 (cấp độ cao nhất trong 
kiểm định chất lượng đào tạo nghề).

Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo 
nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản 
xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng 
lực đào tạo kỹ năng nghề nghiệp 
tương ứng với 3 cấp trình độ cao đẳng, 
trung cấp và sơ cấp, đáp ứng yêu cầu 

thị trường lao động; bồi dưỡng và liên 
kết đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng 
nghề nghiệp cho người lao động; tổ 
chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công 
nghệ, thực hiện sản xuất, kinh doanh và 
dịch vụ khoa học kỹ thuật có hiệu quả.

Hơn 20 năm hình thành và không 
ngừng phát triển, Nhà trường luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao và gặt hái những thành công 
nhất định. Với phương châm “Lấy việc 
học làm trung tâm, chất lượng đào tạo 
làm cốt lõi, đáp ứng nhu cầu lao động 
của xã hội”, Nhà trường đang tiếp tục 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các tiêu 
chí kiểm định và trở thành trường cao 
đẳng chất lượng cao trong giai đoạn 
2021 - 2025, từng bước tiếp cận trình 
độ khu vực ASEAN và hội nhập quốc 
tế, là trung tâm nghiên cứu khoa học 
công nghệ phục vụ các yêu cầu phát 
tiển của xã hội.

Riêng đối với Trung tâm Đào tạo lái 
xe thuộc Trường Cao đẳng nghề Phú 
Yên, Nhà trường rất chú trọng việc phát 
huy tinh thần đổi mới, chủ động, sáng 
tạo của giáo viên trong quá trình giảng 
dạy. Trong đó, giáo viên được khuyến 
khích sử dụng công nghệ thông tin 
với các bài trình giảng như: mô phỏng 
tình huống giao thông, hệ thống ngân 
hàng đề thi... để tăng khả năng trực 

quan, tạo sự phong phú, sinh động 
và tăng tính tương tác giữa giáo viên - 
học viên. Đặc biệt, trong tình hình dịch 
bệnh Covid-19 còn đang diễn biến 
phức tạp, các bài giảng đều được lưu 
trữ và thực hiện giảng dạy trên phần 
mềm quản lý đào tạo của Nhà trường. 
Giáo viên và học viên học lái xe có thể 
dạy, học rất thuận lợi.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
các quân nhân xác định nghề nghiệp 
và việc làm sau khi hoàn thành nghĩa 
vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh 
niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ 
thực hiện chương trình, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội, trong thời gian tới, Nhà 
trường tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, phương tiện dạy lái xe để 
nâng lưu lượng, đáp ứng nhu cầu học 
nghề lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh, đồng 
thời hướng đến mục tiêu đào tạo gắn 
liền với sát hạch tại chỗ. Trước mắt, Nhà 
trường sẽ nâng cấp, xây dựng sân sát 
hạch loại 2 tại khuôn viên nhà trường.

Bên cạnh những thành tựu đạt 
được, ngoài sự phấn đấu không 
ngừng của tập thể sự phạm Nhà 
trường, còn có sự chỉ đạo, quan tâm, 
chính sách đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước đến công tác đào tạo nghề; 
sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh và sự giúp đỡ có hiệu 
quả của các sở, ban, ngành trong tỉnh. 

Trên bước đường phát triển, 
Trường Cao đẳng nghề Phú Yên tiếp 
tục phát huy những thành tích đã 
đạt được của cán bộ, giảng viên và 
học sinh, sinh viên. Nhà trường đang 
vững bước trên con đường hội nhập 
sâu rộng với thị trường lao động 
trong và ngoài nước, quyết tâm xây 
dựng Trường Cao đẳng nghề Phú 
Yên trở thành trường cao đẳng chất 
lượng cao giai đoạn 2021 - 2025, góp 
phần tích cực vào phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh và sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước q

VĂN HÙNG?
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Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng 
hải Nghệ An, so với giai đoạn 
2020, công tác kiểm soát tải 

trọng tại cảng biển đã có những 
chuyển biến tích cực. Các doanh 
nghiệp cảng biển đã thực hiện xây 
dựng quy trình, quy chế xử lý vi phạm 
trong công tác kiểm soát tải trọng 
theo nội dung cam kết. Nhờ đó, công 
tác kiểm soát tải trọng tại cảng biển 
thuộc khu vực tỉnh Nghệ An dần thu 
được kết quả đáng khích lệ. Cảng vụ 
đã phối hợp với doanh nghiệp cảng 
biển để tiếp nhận, xử lý, phối hợp xử 
lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp, các phản ánh, báo 
cáo liên quan đến công tác kiểm soát 
tải trọng tại cảng biển, đảm bảo tính 
liên tục 24/24h. 

Cảng vụ đã thực hiện nghiêm việc 

kiểm tra áp dụng quy trình và thực tế 
triển khai giám sát của doanh nghiệp 
trong việc chất xếp hàng hóa lên 
phương tiện vận chuyển tại khu vực 
chất xếp hàng, cổng xuất hàng, hồ 
sơ chứng từ, sổ ghi chép, phiếu cân, 
phiếu xuất kho của doanh nghiệp..., 
qua đó kiên quyết xử lý vi phạm đối 
với các doanh nghiệp thường xuyên 
để xảy ra vi phạm trong kỳ kiểm tra.

Song song với đó, Cảng vụ cũng 
thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, 
phổ biến đến doanh nghiệp cảng, 
chủ phương tiện, tài xế phương tiện 
các quy định, văn bản chỉ đạo của 
Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam về 
chất xếp và kiểm soát hàng hóa trên 
phương tiện vận chuyển tại cảng 
biển, từ đó yêu cầu doanh nghiệp 
cảng thực hiện tuyên truyền công 
khai, niêm yết quy trình, khẩu hiệu tại 
những nơi dễ thấy, tại bộ phận giám 
sát tải trọng của doanh nghiệp để 
tăng hiệu quả trong công tác tuyên 
truyền, kiểm soát tải trọng tại cảng. 
Ngoài ra, Cảng vụ cũng thường xuyên 
chủ động phối hợp với Thanh tra Sở 
GTVT tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất, 
kiểm tra theo kế hoạch phối hợp, tập 
trung tại các bến cảng có xác suất vi 
phạm cao như bến cảng khai thác 
hàng rời và container.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công 
tác kiểm soát tải trọng tại cảng biển, 

mục tiêu trong năm 2022 không còn 
doanh nghiệp vi phạm chất xếp vượt 
quá khối lượng hàng hóa cho phép 
tham gia giao thông lên phương tiện 
vận chuyển đường bộ rời cảng, Cảng 
vụ Hàng hải Nghệ An đề ra một số 
mục tiêu căn bản. Đó là, tiếp tục thực 
hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của 
Bộ GTVT và Cục Hàng hải Việt Nam; 
tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương 
trình kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo 
kế hoạch đối với 100% doanh nghiệp 
cảng chất xếp hàng container, hàng 
rời..., đặc biệt là tăng cường kiểm tra 
các doanh nghiệp cảng chuyên dùng, 
hàng rời, các doanh nghiệp đã phát 
hiện vi phạm. Trong quá trình kiểm 
tra, Cảng vụ kiên quyết xử lý nghiêm, 
triệt để đối với các doanh nghiệp vi 
phạm công tác kiểm soát tải trọng tại 
cảng theo quy định hiện hành.

Đối với doanh nghiệp tái phạm, 
Cảng vụ đề xuất Cục Hàng hải Việt 
Nam báo cáo Bộ GTVT xem xét xử 
lý tạm dừng hoạt động khai thác 
tại cảng. Song song với đó, Cảng 
vụ sẽ tiếp tục cập nhật và kịp thời 
tuyên truyền, phổ biến đến doanh 
nghiệp cảng, chủ phương tiện, tài 
xế phương tiện các quy định, văn 
bản chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng 
hải Việt Nam về chất xếp và kiểm 
soát hàng hóa trên phương tiện vận 
chuyển tại cảng biển q
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CẢNG VỤ HÀNG HẢI NGHỆ AN

Tăng cường kiểm soát tải trọng tại cảng biển

Các cơ quan liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo ATGT tại Cảng Cửa Lò 

Năm 2021, nhờ thực hiện 
tốt chỉ đạo của Bộ GTVT 

và Cục Hàng hải Việt 
Nam cũng như có các 

giải pháp quyết liệt, công 
tác kiểm soát tải trọng tại 
cảng biển thuộc khu vực 

tỉnh Nghệ An dần thu được 
kết quả đáng khích lệ.
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TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GTVT

Trong năm qua, lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo nói chung và 
đào tạo, bồi dưỡng nói riêng 

đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức trước những diễn biến phức 
tạp của dịch bệnh Covid-19. Trước 
tình hình đó, Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu Nhà trường đã tập trung chỉ 
đạo các phòng, khoa chuyên môn 
chủ động trong việc phối hợp, 
triển khai thực hiện quyết liệt các 
giải pháp để ứng phó kịp thời, hiệu 
quả, thích ứng an toàn với dịch 
bệnh để làm tốt hai mục tiêu, vừa 
phòng, chống hiệu quả dịch bệnh 
Covid-19, vừa duy trì đời sống, việc 
làm và hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ chính trị được giao.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng của 
Nhà trường năm qua tiếp tục đạt kết 
quả cao so với nhiều năm trước. Theo 
đó, Nhà trường đã tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng được 2.715 lượt học viên 
(đạt 145% so với kế hoạch), trong đó 
có 1.258 công chức và 1.457 là đối 
tượng khác. Việc quản lý đào tạo các 
lớp theo đúng quy định và kế hoạch 
học tập đã được duyệt. Trong năm, 
Nhà trường được Đảng uỷ Bộ GTVT 
giao nhiệm vụ phối hợp xây dựng 
chương trình, tổ chức lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp uỷ 
chi bộ với số lượng 230 học viên và tổ 
chức 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị 
cho đảng viên mới và đối tượng kết 
nạp Đảng.

Ban Giám hiệu Nhà trường luôn 
chú trọng xây dựng kế hoạch giảng 
dạy của các khoa, đảm bảo phù hợp 
với kế hoạch đào tạo, khả năng của 
giảng viên. Dù một số chương trình 
đào tạo, bồi dưỡng của Trường phải 
chuyển sang hình thức học trực 
tuyến để thích ứng với tình hình 

dịch bệnh Covid-19 nhưng đội ngũ 
giảng viên được phân công giảng 
dạy cùng đội ngũ viên chức hỗ trợ, 
phục vụ đều có ý thức tổ chức kỷ 
luật, luôn nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn 
thành nhiệm vụ. Trong năm 2021, 
khối lượng giảng dạy của toàn 
Trường đạt 15.000 tiết (đạt 200%), 
có trên 80% giảng viên giảng dạy 
vượt giờ.

Đối với hoạt động nghiên 
cứu khoa học, thư viện, xây dựng 
chương trình, biên soạn, thẩm định 
và đánh giá tài liệu, bài giảng được 
đổi mới cả về nội dung và hình thức. 
Năm 2021, Trường đã hoàn thành 2 
đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 
đã được nghiệm thu với kết quả tốt; 
tổ chức nghiệm thu 3 đề tài nghiên 
cứu khoa cấp Trường và 1 đề tài 
cấp Khoa; có 20 bài báo khoa học 

BẢO CHÂU?

Hơn 40 năm xây dựng 
và trưởng thành, Trường 

Cán bộ quản lý GTVT 
vượt lên mọi khó khăn 

thử thách, luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ Bộ 

GTVT giao, tổ chức đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên 
chức của Ngành, góp 
phần hoàn thành mục 

tiêu chung xây dựng hạ 
tầng giao thông đồng bộ 

và hiện đại. 

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Nhà trường 
nhân Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường

Lấy chất lượng đào tạo
ĐỂ KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ
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được đăng trên các tạp chí khoa 
học chuyên ngành uy tín trong nước 
và quốc tế. Công tác lập kế hoạch 
nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học đạt chất lượng, sát với 
thực tiễn.

Bên cạnh đó, Nhà trường đã triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 
Bộ giao, tổ chức thí điểm bồi dưỡng 
theo hình thức từ xa đối với một số 
chương trình theo tiêu chuẩn ngạch, 
chức vụ lãnh đạo, quản lý; nhiệm vụ 
đánh giá thực trạng trình độ, năng lực 
ngoại ngữ đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức theo yêu cầu của vị trí việc 
làm của Bộ GTVT...; phối hợp với các 
đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức 
các kỳ thi tuyển công chức cho các 
đơn vị trực thuộc Bộ GTVT. Các kỳ thi 
do Trường phối hợp tổ chức đã đảm 
bảo tính khách quan, minh bạch và 
đạt hiệu quả cao.

Để đạt được mục tiêu trên, năm 
2021, Trường đã nhận được sự quan 
tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ 
GTVT; sự ủng hộ, tạo điều kiện của Bộ 
Nội vụ và các cơ quan như Đảng ủy 
Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng 
ủy Khối Cơ quan Trung ương, Đảng ủy 
Khối các trường đại học, cao đẳng Hà 
Nội và nhiều đơn vị khác..., tạo điều 

kiện thuận lợi nhất để Trường hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức các kế 
hoạch công tác đề ra. 

Trong năm qua, các mặt hoạt 
động của Nhà trường được Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu, tập thể lãnh đạo quản 
lý các đơn vị và toàn thể viên chức, 
người lao động tổ chức, triển khai có 
hiệu quả, từng bước đáp ứng tốt yêu 
cầu đặt ra cho nhiệm vụ phát triển của 
Trường cũng như khẳng định được 
vị trí của Trường là đơn vị sự nghiệp 
phục vụ chức năng quản lý nhà nước 
cho Bộ cũng như tạo được uy tín trong 
công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

Đặc biệt trong năm qua, Trường 
đã tranh thủ và nhận được sự quan 
tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về nhiều 
mặt của lãnh đạo Bộ GTVT, Đảng ủy 
Bộ GTVT, các vụ, cục, Tổng cục thuộc 
Bộ GTVT; các cơ quan, đơn vị trong 
và ngoài ngành đối với toàn bộ các 
hoạt động của Trường. Đội ngũ 
viên chức Nhà trường có phẩm chất 
đạo đức, năng lực, trình độ chuyên 
môn tốt, có tinh thần phát huy nội 
lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, 
công tác thường xuyên và đột xuất 
của Trường. Đồng thời, hệ thống cơ 
sở vật chất của Trường ngày càng 
được củng cố theo hướng đồng bộ, 

tiết kiệm, từng bước đáp ứng tốt 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, phục 
vụ chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ GTVT.

Trước diễn biến dịch bệnh đã có 
những tác động đặc biệt sâu rộng, 
nhiều lĩnh vực kinh tế đi vào suy thoái 
và lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng năm 
qua cũng chịu nhiều tác động lớn. Việc 
chuyển từ hình thức giảng dạy trực 
tiếp sang giảng dạy trực tuyến đã đặt 
ra nhiều thách thức cho Nhà trường 
cũng như giảng viên và học viên như: 
thiếu tương tác trực tiếp, hạn chế trong 
việc tiếp cận công nghệ do việc đầu tư 
khá tốn kém, đặc biệt là những khó 
khăn do thiếu cơ sở pháp lý hướng dẫn 
đối với việc giảng dạy trực tuyến cho 
các loại hình đào tạo, bồi dưỡng.

Trong năm qua, Nhà trường đặc 
biệt chú trọng công tác xây dựng 
Đảng, nâng cao chất lượng đảng 
viên, tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị trong các chi bộ và toàn 
Đảng bộ; tăng cường phối hợp giữa 
Đảng ủy với Ban Giám hiệu trong việc 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
của Trường, tạo nền tảng vững chắc 
để Nhà trường phát triển bền vững, 
hội nhập và phát triển q

Một trong những lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính mà Nhà trường phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối doanh 
nghiệp Trung ương tổ chức
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Thanh tra giao thông Đồng Nai
HOÀN THÀNH “MỤC TIÊU KÉP”

Ông Nguyễn Phan Trong - 
Chánh TTGT (Sở GTVT tỉnh 
Đồng Nai) cho biết: “Trong 

năm 2021, lực lượng TTGT tỉnh đã 
thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra, ngăn chặn các trường hợp 
phương tiện chở hàng quá tải, quá 
khổ cầu đường gây hư hỏng công 
trình giao thông trên các tuyến 

quốc lộ, tỉnh lộ và hương lộ. Lực 
lượng chức năng đã lập biên bản vi 
phạm hành chính 202 vụ với số tiền 
phạt gần 1,5 tỷ đồng (trong đó 160 
vụ chở hàng quá tải trọng, 42 vụ vi 
phạm về kích thước thùng xe). Đồng 
thời, các tổ công tác thường xuyên 
kiểm tra các tuyến đường giao 
thông trên địa bàn tỉnh, yêu cầu đơn 
vị quản lý đường bộ sửa chữa kịp 
thời; giải tỏa tại chỗ và nhắc nhở các 
tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang 

an toàn đường bộ 115 vụ, lập biên 
bản vi phạm hành chính 5 trường 
hợp vi phạm về hành lang ATGT 
đường bộ với tổng số tiền phạt 44 
triệu đồng”.

“TTGT tỉnh Đồng Nai cũng thường 
xuyên thanh kiểm tra, xử lý các điểm 
xe dù, bến cóc, đón trả khách; xe 
khách chở quá số người quy định; xe 
khách, xe container không gắn thiết 
bị giám sát hành trình theo quy định; 
xe khách, xe container, xe tải không 

 VĂN QUYẾT?
Năm 2021, TTGT tỉnh Đồng Nai vừa đảm bảo công tác chuyên ngành GTVT, vừa tham gia tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
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có phù hiệu theo quy định...; lập biên 
bản vi phạm hành chính 44 trường 
hợp với số tiền 40.950.000 đồng”, ông 
Trong cho biết thêm.

Về công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19, từ ngày 02/6 đến 
10/11/2021, TTGT tỉnh Đồng Nai đã 
cử 48 lượt công chức, thanh tra viên, 
nhân viên tham gia 12 chốt trực (9 
chốt trên các tuyến quốc lộ của tỉnh, 
1 chốt của huyện và 2 chốt trên tuyến 
đường thủy qua địa bàn tỉnh hoạt 
động 24/24h hàng ngày trong tuần, 
kể cả ngày nghỉ, ngày lễ). Nhằm kiểm 
tra, xử lý đối với người và phương tiện 
vào địa bàn tỉnh Đồng Nai phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng 
TTGT đã phối hợp cùng các lực lượng 
kiểm soát 670.704 lượt phương tiện, 
đo thân nhiệt 792.265 lượt người 
và hướng dẫn khai báo y tế tại chỗ 
284.962 lượt người.

Ngoài ra, lực lượng TTGT cũng đã 
cử 175 lượt công chức, nhân viên và 
95 lượt xe ô tô bán tải tham gia hỗ trợ 
y tế địa phương để vận chuyển 720 
lượt nhân viên y tế, 13 trường hợp 
nghi nhiễm Covid-19, 6.759 thiết bị 
y tế, 15.948 liều vắc-xin, 41.524 mẫu 
xét nghiệm... TTGT Sở GTVT tỉnh 
Đồng Nai đã thành lập các đoàn 
kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra phương tiện hàng hóa tại các 
điểm đầu mối trên địa bàn toàn tỉnh, 
các đoàn kiểm tra xử lý tổ chức, cá 
nhân có hành vi vi phạm quy định về 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
khi tham gia hoạt động giao thông 
đường bộ, đường thủy thuộc thẩm 
quyền của lực lượng TTGT.

Về công tác bảo đảm ATGT 
đường thủy nội địa, năm 2021, 
lực lượng TTGT Đồng Nai thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ bến 
chấp hành nghiêm Luật Giao thông 
đường thủy nội địa trong việc vận 
chuyển hành khách đảm bảo an 
toàn, phương tiện đủ điều kiện an 
toàn kỹ thuật theo quy định; kiểm tra 
tình hình xây dựng lấn chiếm hành 
lang công trình giao thông trên sông 
Đồng Nai; tăng cường công tác bảo 
đảm ATGT đường thủy nội địa, kiểm 
tra đối với các phương tiện hoạt 
động vận tải khách ngang sông...; 
kiểm tra 1.123 lượt phương tiện, lập 

biên bản vi phạm hành chính 131 vụ 
với số tiền 172.810.000 đồng.

Trong năm 2022, TTGT tỉnh Đồng 
Nai sẽ tiếp tục tăng cường công tác 
bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, 
đường sắt, đường thủy nội địa và 
khắc phục tình trạng UTGT; chấn 
chỉnh và xử lý triệt để tình trạng 
phương tiện vận tải đường bộ vi 
phạm chở hàng quá tải trọng cho 
phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tăng 
cường thanh kiểm tra, xử lý các điểm 
“xe dù”, “bến cóc”, đón, trả khách; xe 
khách chở quá số người quy định; xe 
khách, xe container không gắn thiết 
bị giám sát hành trình theo quy định; 

xe khách, xe container, xe tải không 
có phù hiệu theo quy định...

 Lực lượng Thanh tra tiếp tục 
tập trung kiểm tra bảo vệ công trình 
giao thông, hành lang ATGT đường 
bộ; kiểm tra việc thực hiện các nội 
dung cam kết tại các đầu mối bốc xếp 
hàng hóa; kiểm tra xử lý vi phạm về 
tải trọng phương tiện, kích thước xe 
tải thùng tự đổ; kiểm tra điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; hoạt 
động đăng kiểm phương tiện đường 
bộ. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt 
công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trong phạm vi và nhiệm vụ 
của đơn vị q
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Vì sao Toyota Rush 
 MAI LAN?

Toyota Rush - câu trả lời 
dành cho nhu cầu đi 

lại của người dân Đông 
Nam Á mang dáng dấp 

của một chiếc SUV, 
nhưng lại sở hữu tính 
thực tế của một mẫu 

xe đa dụng (MPV) với 
không gian nội thất rộng 

rãi và 7 chỗ ngồi. Đây 
cũng là lý do giúp xe 

đặc biệt phù hợp với mô 
hình gia đình “tam đại 

đồng đường” đặc trưng 
của Việt Nam. 

Doanh số năm 2020 của Toyota 
Rush tại Indonesia, nơi xuất 
xưởng xe đồng thời là thị 

trường tiêu thụ ô tô hàng đầu khu 
vực đạt tới 29.361 xe. Nhờ vậy, Rush 
giữ vững ngôi vị chiếc SUV lai MPV 
bán chạy nhất tại đây với những thế 
mạnh đã được ghi nhận là an toàn, 
vận hành mạnh mẽ trong phân khúc. 
Thành tựu tại Indonesia là bước đệm 
hoàn hảo khi Rush tiếp cận thị trường 
Việt Nam với mức giá chỉ hơn 600 
triệu đồng.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, Rush 
hơn các đối thủ cùng phân khúc 
ở điều gì? Trước hết, là một chiếc 
Toyota, đương nhiên chất lượng của 
Rush được khẳng định, cả về tính 
tin cậy và độ bền bỉ. Anh Cam - một 
người dùng Rush tại TP. Hồ Chí Minh 
cho biết: “Khi quyết định mua Rush, 
vợ con tôi cũng thắc mắc tại sao lại 
quyết nhanh mà chưa từng thử? Tôi 
nói luôn, xác định chọn xe Toyota là 
yên tâm về chất lượng rồi”. 

Nhận định này tương đồng với 
quan điểm số đông người dùng. Là 
một chiếc Toyota, người dùng hầu 
như vô lo về những khoản sửa chữa 

bất thường có thể lên tới hàng chục 
triệu mỗi lần vào xưởng dịch vụ, 
trong khi dễ dàng tìm thấy đồ đạc 
để thay thế ngay khi cần bảo dưỡng. 
Thực tế sử dụng cũng cho thấy, 
không ít chủ xe đã dễ dàng vượt mốc 
100.000 km mà không gặp trục trặc 
lớn. Đây là điều không phải dòng xe 
nào cũng làm được, một phần nhờ 
vào đóng góp lớn của động cơ 2NR-
VE 4 xi-lanh (102 mã lực, 134 Nm) và 
hộp số tự động của xe - thứ đã được 
minh chứng trên nhiều dòng xe chiến 
lược khác của Toyota. 

Ở góc độ thiết kế, so với các dòng 
crossover sử dụng kết cấu thân đơn 
(unibody) rất phổ biến hiện nay, Rush 
có lợi thế lớn khi sử dụng khung gầm 
“lai” thang hộp (Built-in Ladder Frame) 
như SUV thực thụ, cho sức chịu tải tốt 
và độ bền bỉ. Khoảng sáng gầm 220 
mm giúp xe dễ dàng vượt qua những 
đoạn đường ngập cục bộ. Trong khi 
đó, kết cấu dẫn động cầu sau là một 
lợi thế lớn của Rush, xóa tan cảm giác 
yếu đuối khi chở đủ tải. Nói về đặc 
điểm này, anh Nguyễn Thành - một 
thành viên của nhóm Toyota Rush Việt 
Nam nhận xét: “Trên quốc lộ, Rush dễ 
dàng đạt ngưỡng di chuyển trung 

bình 90 km/giờ, khi cần lên tầm 110 
km/h vẫn tăng tốc tốt, tay lái đầm, 
chắc, không gây ồn khó chịu. Đường 
đèo với 7 người, hàng hóa, tổng cộng 
khoảng 420 - 430 kg xe không bị đuối 
và cho cảm giác yên tâm”.

Tính thực dụng cao khiến Rush là 
lựa chọn đáng giá của những người 
dùng chú trọng đến công năng và 
hiệu quả khai thác của một chiếc ô tô. 
Anh Viết Lợi - một tài xế chạy xe dịch 
vụ bằng Rush tại Pleiku (Gia Lai) đánh 
giá: “Mình sử dụng Rush chạy dịch 
vụ đã hơn một năm. Bản thân và cả 
khách hàng đi xe rất ưng vì gầm cao 
tạt lên vỉa hè hay đi đường lầy do mưa 
rất chuẩn”. Theo tài xế chuyên nghiệp 
này, xe Rush được các kỹ sư thiết kế 
với mục đích sử dụng dành cho gia 
đình, mà chủ yếu là các nước Đông 
Nam Á với người dân có vóc dáng 
nhỏ, nên thực tế chở khách cho thấy 
ngồi đủ người vẫn khá thoải mái. 

 “Đường cao tốc cũng chỉ được 
phép chạy cao nhất là 120 km/giờ 
nên máy không yếu, mà trái lại mình 
thấy phù hợp và êm ái. Sau một năm 
sử dụng, mình còn nhận thấy hành 
khách ưng xe bởi điều hòa lạnh sâu, 
mát đều tất cả vị trí ngồi. Thêm vào 

Toyota chọn Rush là vũ khí chinh phục khách hàng phân khúc SUV “thực dụng”, với 
điểm mạnh từ thương hiệu, độ bền bỉ và trang bị an toàn vượt trội 

là lựa chọn lý tưởng cho người Việt?
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đó, xe gầm cao nên không ngại đi các 
tỉnh thành, đường xấu”, anh Lợi thổ lộ. 
Anh Lợi chia sẻ thêm, với những tài xế 
chạy xe dịch vụ, vẻ ngoài bắt mắt của 
Rush là một điểm cộng, bởi sau giờ 
làm việc, họ thoải mái đánh xe đi gặp 
gỡ bạn bè hay chở gia đình đi du lịch 
mà không vấp phải những bình luận 
khiếm nhã.

Trong khi đó, nói về tính thực 
dụng của Rush, anh Nguyễn Thành 
(Bình Thuận) còn đánh giá cao Rush 
về phương diện nội thất. “Rush là 
dòng xe vóc dáng thể thao, cứng cáp, 
gầm cao. Mình cao 1m 66, nặng 64 
kg, ngồi ghế lái vừa vặn. Nếu so với 
SUV cỡ lớn, Rush rõ ràng không thể 
cho cảm giác rộng rãi theo kiểu thoải 
mái, nhưng không hề tù túng. Chỗ 
ngồi tốt, máy lạnh làm mát nhanh 
khiến hành trình dài với Rush dễ chịu 
hơn nhiều so với các dòng xe cùng cỡ 
khác mà mình từng đi 7 người”, anh 
Thành đánh giá. 

Những ý kiến khen ngợi Rush về 
công năng là không lạ, khi ngay từ 
khâu thiết kế chiếc xe đã hướng tới 
tính thực dụng. Quan điểm này tạo 
ra hiệu quả rõ nét như không gian 
ba hàng ghế trên xe phù hợp với gia 
đình đông người; nội thất tối ưu với 
hàng ghế hai có thanh trượt, điều 
chỉnh khoảng cách để chân; hàng 
ghế thứ ba có thể gập để mở rộng thể 
tích cốp chứa đồ từ 217 lít lên 514 lít. 

“Gia đình tôi có 6 người nên tiêu 
chí lựa chọn đầu tiên là xe phải rộng 
rãi, rồi sau đó mới tới bền bỉ và kinh 
tế. Rush có thể chở 7 người mà vẫn 
còn không gian để chứa đồ phía cốp 
sau, rất ổn. Tuy nhiên, thứ tôi quan 
tâm không kém là tính an toàn và đây 
chính là yếu tố “đủ” để tôi ra quyết 
định chọn Rush!”, anh Khôi tại Vũng 
Tàu tiết lộ. 

Toyota Rush tạo sức cạnh tranh 
bằng công nghệ an toàn, trước hết 
thể hiện ở điểm số ASEAN NCAP 5 sao, 
trong đó nổi bật về khả năng bảo vệ 
người lớn (31,14/36 điểm) và bảo vệ 
trẻ em (41,81/49 điểm) đối với cả va 
chạm phía trước và bên hông. So với 
các đối thủ, Rush không chỉ vượt trội 
trong các thang đánh giá mà còn thể 
hiện ngay trên trang bị thực tế như 
6 túi khí thay vì chỉ 2 túi như thường 
thấy. Một trong những yếu tố giúp xe 
thuyết phục được khách hàng nằm 
ở sự phong phú của trang bị an toàn 
điện tử, từ chống bó cứng phanh 
ABS, trợ lực phanh khẩn cấp BA, cho 
tới phân bổ lực phanh điện tử EDB, 
ổn định thân xe điện tử VSC, kiểm 
soát lực kéo TRC và hỗ trợ khởi hành 
ngang dốc HAC. Ngoài ra, khung xe 

GOA giúp hấp thụ lực; ghế xe thiết kế 
với cấu trúc giảm chấn thương cổ, cột 
lái và bàn đạp phanh tự đổ khi xảy ra 
va chạm; xe tự động khóa khi vận tốc 
trên 20 km/h... 

Nhìn chung, sự tổng hòa của 
nhiều yếu tố giúp Rush song hành với 
sự an tâm khi được bất kì ai nhắc tới. 
Anh Tài - một người sử dụng Toyota 
Rush tại Hà Nội vừa hoàn tất chuyến 
công tác xuyên Việt, chia sẻ: “Cứ sau 
mỗi hành trình dài, tôi lại thêm yêu 
Rush. Sự an tâm của xe không phải 
đến từ những thứ hào nhoáng, mà 
phải xuất phát từ những thứ đơn 
giản, tối thiếu nhất như chẳng bao 
giờ lo hỏng hóc giữa chừng. Đúng là 
có nhiều đặc điểm chỉ khi vận hành 
thực tế mới thấy số tiền bỏ ra thật sự 
rất xứng đáng” q

Không gian nội thất đặc biệt rộng rãi của SUV Rush là thế mạnh áp đảo 
các dòng crossover “yếu đuối"

Bạn đồng hành tuyệt vời 
trên mọi nẻo đường
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Mitsubishi Xpander

Kể từ khi ra mắt tại Việt 
Nam vào tháng 8/2018, 
Xpander ngay lập tức trở 

thành “gà đẻ trứng vàng” cho liên 
doanh ô tô Nhật Bản Mitsubishi với 
doanh số bán liên tục dẫn đầu phân 
khúc xe đa dụng (MPV), vượt qua hầu 
hết các tên tuổi lớn tại thị trường ô tô 
Việt Nam.

Với thiết kế thực dụng, phù hợp 
và đáp ứng hầu hết các nhu cầu sử 
dụng, Mitsubishi Xpander nhận được 
phản ánh tích cực của người tiêu 
dùng trong nước. Số lượng người 
mua xe gia tăng liên tục đã đưa 
Xpander lên cao hơn trong nhóm 
đầu xe bán chạy nhất thị trường Việt 
Nam. Trong hai năm 2020 và 2021 
đầy khó khăn và thách thức bởi đại 
dịch và thiên tai, Mitsubishi Xpander 

vẫn chứng tỏ được sức hút trên thị 
trường với doanh số bán lên đến hơn 
15.000 xe mỗi năm. Nhờ Xpander, 
Mitsubishi Việt Nam đã nắm chắc 
được hơn 10% thị phần trên thị 
trường, trong đó chiếc MPV 7 chỗ đã 
đóng góp gần 60% vào tổng doanh 
số của liên doanh ô tô Nhật Bản. 

Thiết kế Dynamic Shield giúp 
Xpander có dáng vẻ trẻ trung và năng 
động, trong khi trang bị công năng 
luôn được đánh giá là thực dụng và 
đầy đủ nhất so với các đối thủ trong 
phân khúc MPV... Đây là những lý do 
đem đến sức hút và ưa chuộng của 
người tiêu dùng trong nước đối với 
Mitsubishi Xpander.  

Mitsubishi Xpander sở hữu các 
đường nét góc cạnh của ngôn ngữ 
thiết kế Dynamic Shield với điểm 

nhấn phía trước là lưới tản nhiệt hai 
thanh ngang mạ c-rôm nối liền cụm 
đèn định vị, cùng cụm đèn pha LED, 
mang cảm giác hiện đại. Phía sau, 
cụm đèn hậu và đèn phanh chữ L 
tách rời, cụm đèn hậu được thiết kế 
đẹp mắt tích hợp cùng công nghệ 
đèn LED giúp tăng thêm vẻ cuốn hút 
cho Xpander. 

Xpander có kích thước chiều 
dài 4.475 mm, rộng 1.750 mm và cao 
1.730 mm, gầm xe cao 205 mm và 
bán kính quay vòng 5,2 m. Chiều dài 
cơ sở của xe lên tới 2.775 mm mang 
đến một không gian rộng rãi cho cả 
3 hàng ghế. 

Nội thất của Xpander mang 
thiết kế hiện đại và thực dụng với 
tất cả các hàng ghế đều được bọc da 
đen cao cấp. Các chi tiết được trang 
trí bằng họa tiết vân carbon tạo cảm 
giác hiện đại hơn. Xpander 2020 sở 
hữu hàng loạt các tiện nghi với 45 
ngăn chứa đồ tiện dụng, vô lăng 
tích hợp thoại rảnh tay và điều chỉnh 
4 hướng, ổ cắm điện 12V cho cả ba 

HÀ GIANG?

Không chỉ bỏ xa các đối thủ trong phân khúc MPV, Mitsubishi 
Xpander còn liên tục nằm trong nhóm đầu xe bán chạy nhất 
Việt Nam kể từ khi ra mắt hồi tháng 8/2018.

Xe đa dụng… thực dụng!
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Mitsubishi Xpander luôn nằm 
trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường 
Việt Nam trong nhiều năm qua

Xpander là “gà đẻ trứng vàng” 
của Mitsubishi Việt Nam
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hàng ghế, chìa khóa thông minh và 
khởi động bằng nút bấm. Ngoài ra, 
xe còn trang bị hai giàn lạnh với bốn 
cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, 
có khả năng làm mát cho cả ba hàng 
ghế…, cùng với đó là hệ thống giải 
trí mới với màn hình 7 inch kết nối 
Android Auto/Apple CarPlay.

Là mẫu xe hướng tới đối tượng 
khách hàng gia đình, Xpander có 
rất nhiều không gian chứa đồ, 
hàng ghế thứ 2 có thể gập linh 
hoạt 60/40, trong khi hàng ghế 
thứ 3 gập phẳng 50/50 mang lại 
khả năng chuyên chở hàng hóa 
lớn cho chiếc xe có giá bán cao 
nhất chỉ 630 triệu đồng.

“Ở tầm tiền hơn 600 triệu 
đồng, Mitsubishi Xpander 
đã cung cấp đủ những 
gì mà khách hàng cần, 
như màn hình cảm ứng, 
gương chỉnh điện gập 
điện, nút bấm khởi động, 
khóa thông minh, kiểm 
soát hành trình..., như vậy 
thì khó có mẫu xe MPV 7 
chỗ phổ thông nào vượt 
qua nổi Xpander”, anh 
Tuấn Hùng - một người 
dùng Xpander làm 
xe dịch vụ sau 2 năm 
chia sẻ.

Mitsubishi trang 
bị cho Xpander động 
cơ MIVEC dung tích 
1.5L, công suất 103 mã 
lực và mô-men đạt 141 
Nm, đi cùng đó là hộp số 
tự động 4 cấp và hệ dẫn 
động cầu trước, giúp xe vận 
hành ổn định và tiết kiệm 
nhiên liệu tối ưu.

Về mặt an toàn, Xpander 
sở hữu nhiều hệ thống an toàn 
như phanh ABS/EBD/BA, cân 
bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi 
hành ngang dốc (HSA), kiểm soát lực 
kéo (TCL) và cảnh báo phanh khẩn 
cấp ESS…

"Trải nghiệm thực tế mẫu xe 
này trong khu vực đô thị, Xpander 
cho cảm giác vô lăng nhẹ, tầm nhìn 
phía trước thoáng, đầu xe ngắn, 
hai bên gương cho tầm nhìn rộng 
giúp người dùng điều khiển xe nhẹ 
nhàng. Gương xe được gắn vào 

thành cửa nên cho tầm nhìn phía 
bên rất thoáng và dễ quan sát. Đầu 
xe ngắn nên việc căn chỉnh cũng rất 
dễ dàng. Tuy nhiên, xe chỉ có camera 
lùi chứ không có cảm biến lùi nên tôi 
vẫn phải rất cẩn thận khi đỗ xe",  anh 
Tuấn Hùng cho biết thêm.

Anh Hữu Việt - một người sử 
dụng Xpander từ cuối năm 2019 
tại Hà Nội cho hay: “Tôi lái xe theo 
phong cách điềm đạm, cũng chẳng 
mấy khi đạp thốc ga, phanh gấp nên 
cảm nhận động cơ dung tích 1.5L đã 
đủ đáp ứng nhu cầu vận hành trong 
đô thị. Mặc dù mua xe 7 chỗ nhưng 
không phải lúc nào cũng chở đủ 7 

người, với một gia đình trẻ 4 người 
gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con ngồi 
trên xe, Xpander vẫn cho phép tôi 
điều khiển nó theo ý muốn như vượt 
xe hay luồn lách trong những con 
phố chật hẹp”.

Trên đường trường và cao tốc, 
hộp số 4 cấp sang số khá nhanh và 
mượt. Chiếc xe nhanh chóng đạt tốc 
độ 80 rồi 100 km/h, Tuy nhiên, khi ở 
những tốc độ cao hơn, động cơ xe bắt 

đầu cho thấy sự đuối sức, nhưng 
bù lại ở tốc độ này xe 

cảm giác cách âm 
khá tốt.

Không những 
thế, khi vào cua, xe 

cho cảm giác chắc 
chắn, không bị rung lắc 

nhiều. Kết quả của việc 
này chính là Mitsubishi 
đã sử dụng khung xe RISE 

(Reinforced Impact Safety 
Evolution) với kết cấu vững 

chắc, giảm thiểu độ rung 
lắc. Đây là công nghệ mới, 

sử dụng các vật liệu thép gia 
cường, không chỉ giúp gia 
tăng độ cứng của khung xe mà 

còn cho phép giảm trọng lượng 
thân xe. Khoảng sáng gầm xe 
lớn sẽ khiến các khu vực hấp 
thu và truyền năng lượng 
tốt hơn, do đó giúp xe ít bị 
tác động nhất bởi các điều 
kiện bên ngoài. Dựa trên 
cơ sở của khí động học, 
khung xe RISE là phương 
pháp tối ưu hóa sức 
mạnh vận hành của xe, 
giảm lực   cản gió.

Qua thực tế trải nghiệm với 
cung đường đèo dốc, khi chở đủ tải 
trên xe, người lái phải chuyển về số 2 
hoặc L thì xe mới có thể dễ dàng vượt 
qua và cũng phải thao tác tương tự 
khi muốn vượt xe khác trên đường 
trường. Điều này là dễ hiểu khi xe chỉ 
sở hữu khối động cơ 1.5L.

Nếu bạn đang tìm kiếm một 
dòng xe đa dụng cho gia đình, 
công việc hoặc kinh doanh dịch vụ, 
đi cùng đó là trang bị an toàn và 
tiện nghi đầy đủ, đồng thời sở hữu 
một giá bán phải chăng, Mitsubishi 
Xpander là lựa chọn rất “đáng đồng 
tiền bát gạo” q

Hàng ghế thứ 3 của 
Xpander có thể gập phẳng để gia 

tăng không gian chở hàng

Thiết kế nội thất 
Xpander được người dùng 
đánh giá rất thực dụng
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Giảm sâu TNGT với nhiều “điểm sáng”

THÍCH ỨNG AN TOÀN, ĐẢM 
BẢO NHIỆM VỤ “KÉP”

Một trong những “điểm sáng” 
trong công tác đảm bảo trật tự ATGT 
của tỉnh Đắk Nông trong năm qua là 
việc thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa 
đảm bảo trật tự ATGT, vừa phòng, 
chống đại dịch Covid-19.

Lực lượng Công an tỉnh đã bố trí 
6.684 lượt cán bộ, chiến sĩ CSGT tham 
gia phối hợp với các cơ quan chức 
năng triển khai 13 chốt kiểm soát 
dịch Covid-19; bố trí phương tiện, 

lực lượng phối hợp với các lực lượng 
chức năng đón 600 công dân của tỉnh 
Đắk Nông từ TP. Hồ Chí Minh, Bình 
Dương, Đồng Nai trở về địa phương; 
phối hợp với công an các huyện, 
thành phố hướng dẫn, bảo đảm trật 
tự ATGT, phòng chống dịch Covid-19 
cho người dân lưu thông bằng xe 
mô tô đi từ các tỉnh như: TP. Hồ Chí 
Minh, Bình Dương, Đồng Nai... về địa 
phương và các tỉnh Tây Nguyên.

Song hành với đó, Sở GTVT đã 
chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở triển 
khai kiểm tra công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 tại 6 bến xe khách, 4 
cơ sở đào tạo, về cơ bản các đơn vị 
chấp hành tốt các quy định về phòng, 
chống dịch Covid-19; kiểm tra 151 lượt 
phương tiện vận chuyển hàng hóa, 
hành khách trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. Trong đó, hầu 
hết các phương tiện đều chấp hành 
nghiêm quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19...; Thanh tra Sở đã ký 59 
bản cam kết đối với doanh nghiệp vận 
tải, kho hàng, bến bãi, mỏ vật liệu... về 
việc yêu cầu chấp hành đúng các quy 
định về phòng, chống dịch Covid-19...

Chia sẻ với Tạp chí GTVT, ông 
Nguyễn Anh Sơn - Chánh Văn phòng 

Ban ATGT tỉnh Đắk Nông cho biết, 
tỉnh đã hỗ trợ người dân trung 
chuyển qua địa bàn tỉnh (từ chốt 
kiểm dịch Cai Chanh, huyện Đắk R’lấp 
đến cầu 14 trên đường Hồ Chí Minh) 
gần 3.400 người dân và tổ chức 142 
đợt dẫn đường đưa gần 64.000 người 
dân đến địa phận tỉnh Đắk Lắk.

“Nhìn chung, trật tự ATGT tại các 
chốt kiểm dịch luôn bảo đảm an toàn, 
giao thông thông suốt, không gây ùn 
tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân về quê phòng, chống dịch”, ông 
Sơn chia sẻ.

TNGT GIẢM MẠNH, TOÀN DIỆN
Theo ông Nguyễn Nhân Bản - 

Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban ATGT tỉnh 
Đắk Nông, năm 2021, được sự quan 
tâm, chỉ đạo của UBND, lãnh đạo Ban 
ATGT tỉnh nên tình hình trật tự ATGT 
được kiềm chế và giảm cả 3 tiêu chí 
về số vụ, số người chết và số người 
bị thương so với cùng kỳ năm 2020. 
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là giảm 
sâu (20%) số người chết do TNGT.

Theo thống kê của Công an tỉnh, 
trong năm qua, trên đường thủy 
không xảy ra TNGT (không tăng). Tuy 
nhiên, trên đường bộ toàn tỉnh xảy 

VĂN HÙNG?
Trong năm 2021, Ban ATGT 

tỉnh Đắk Nông đã phối 
hợp với các cấp, các 

ngành trong tỉnh thực hiện 
tốt công tác đảm bảo trật 
tự ATGT trên mọi mặt công 
tác với nhiều kết quả tích 

cực. Đặc biệt, TNGT trên 
địa bàn tỉnh đã được kiềm 

chế và giảm mạnh cả 3 
tiêu chí về số vụ, số người 

chết và số người bị thương 
so với cùng kỳ năm 2020. 
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ra 61 vụ TNGT, làm 36 người chết, 41 
người bị thương; hư hỏng 83 phương 
tiện (36 ô tô, 46 mô tô và xe gắn máy, 
1 xe máy kéo), thiệt hại tài sản ước 
tính 1.067 triệu đồng; so với với cùng 
kỳ năm 2020 giảm 4 vụ (-6,15%), 
giảm 9 người chết (-20%), giảm 3 
người bị thương (-6,8%).

Theo Ban ATGT tỉnh, TNGT xảy ra 
chủ yếu trên các tuyến quốc lộ với 44 
vụ (chiếm tỉ lệ 72,1%), trong đó đường 
Hồ Chí Minh (QL14) 40 vụ (chiếm 
90,9%), QL28 4 vụ (chiếm 9,01%).

Song song với đó, công tác quản 
lý nhà nước về GTVT tiếp tục được 
tăng cường; hoạt động vận tải tiếp tục 
phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi 
lại, vận chuyển hàng hóa của nhân 
dân kể cả trong các dịp lễ, Tết... “Tuy 
nhiên, hoạt động vận tải trong năm 
còn gặp nhiều khó khăn, có lúc phải 
cắt giảm số chuyến, số hành khách 
trên xe và có thời điểm phải tạm dừng 
vận chuyển do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19”, ông Bản bày tỏ.

Đối với công tác đào tạo, sát 
hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe năm 
qua cơ bản đáp ứng nhu cầu của 
người dân. Công tác quản lý bảo 
trì đường bộ trên các tuyến quốc lộ 
và tỉnh lộ cơ bản được triển khai kịp 
thời, đảm bảo ATGT. Công tác quản lý 
hành lang đường bộ được quan tâm 
chỉ đạo, tham mưu đề xuất phối hợp 
xử lý, giải quyết. Việc rà soát, kiểm tra 
khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm 
ẩn nguy cơ xảy ra TNGT đã được quan 
tâm, chỉ đạo và kịp thời khắc phục. 

Ngoài ra, công tác tuyên truyền 
phổ biến giáo dục pháp luật đã được 

đa dạng hóa về hình thức và nội 
dung; việc tuyên truyền trên hệ thống 
thông tin đại chúng đã có những kết 
quả đáng khích lệ, góp phần đáng kể 
trong việc nâng cao ý thức của người 
tham gia giao thông, kéo giảm TNGT.

QUYẾT TÂM CAO GIỮ ĐÀ 
 GIẢM TNGT

 Bước sang năm 2022 với nhiều 
thách thức, Ban ATGT tỉnh Đắk Nông 
cho biết sẽ đẩy mạnh hàng loạt giải 
pháp đồng bộ, toàn diện để tiếp tục 
tạo chuyển biến tích cực trong công 
tác đảm bảo trật tự ATGT. Trong đó, Ban 
chú trọng nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật về trật tự ATGT, chú trọng tổ chức 
tuyên truyền tại các vùng sâu, vùng xa, 
các bon, buôn... bằng các hình thức 
tuyên truyền phù hợp với tình hình 
thực tế; tăng cường và nâng cao hiệu 
quả, hiệu lực công tác tuần tra kiểm 
soát xử lý vi phạm, tập trung xử lý các 
vi phạm là nguyên nhân, đối tượng 
chủ yếu gây TNGT và các lỗi vi phạm 
chủ yếu dẫn đến TNGT; điều tra xử lý 
nghiêm các đối tượng gây TNGT, nhất 
là hành vi vi phạm nồng độ cồn, chất 
ma túy và các chất kích thích khác. 

Ban ATGT tỉnh cũng tiếp tục kiểm 
tra xử lý nghiêm tình trạng xe quá 
khổ, quá tải, tự ý thay đổi kích thước 
thành, thùng và tình trạng khai thác 
tài nguyên, khoáng sản trái phép trên 
địa bàn tỉnh gây ảnh hưởng đến trật 
tự ATGT..., các bãi đậu, đỗ xe, điểm 
dừng, đón trả khách trên địa bàn tỉnh. 

Một trong những trọng tâm nhằm 
đảm bảo trật tự ATGT là phải siết chặt 

kỷ cương trong công tác đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe, quản lý an 
toàn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ 
môi trường, công tác quản lý vận tải, 
gắn trách nhiệm của chủ doanh nghiệp 
vận tải và người điều khiển phương tiện 
được thuê; quản lý chặt chẽ người điều 
khiển phương tiện giao thông. 

Ban ATGT cũng sẽ rà soát, đánh giá 
hiện trạng các tuyến đường giao thông 
để kịp thời kiến nghị, xử lý những bất 
cập về tổ chức giao thông; kịp thời xử 
lý các “điểm đen”, điểm nguy hiểm có 
nguy cơ xảy ra TNGT trên các tuyến 
đường; đẩy mạnh nghiên cứu ứng 
dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ 
thông tin, các thành tựu của cuộc cách 
mạng lần thứ 4 đối với công tác bảo 
đảm trật tự ATGT, quản lý hoạt động 
GTVT, trong đó chú trọng hệ thống 
giám sát, phát hiện vi phạm. 

Ngoài ra, Ban cũng chú trọng 
việc nâng cao năng lực của đội ngũ 
cán bộ, công chức làm công tác quản 
lý nhà nước về GTVT và trật tự ATGT, 
đồng thời nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, gương mẫu trong thi hành 
công vụ; tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý 
những sai phạm, tiêu cực trong hoạt 
động quản lý trật tự ATGT.

“Không xem xét các hình thức thi 
đua, khen thưởng nhà nước đối với 
các tổ chức, cá nhân vi phạm về trật 
tự ATGT; tập thể UBND cấp huyện, 
cấp xã và Chủ tịch UBND - Trưởng Ban 
ATGT cấp huyện theo chỉ đạo tại Chỉ 
thị số 09/CT-UBND ngày 30/10/2019 
của Chủ tịch UBND tỉnh”, ông Nguyễn 
Nhân Bản nhấn mạnh q                                                                                                         
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TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN 
TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH THĂNG LONG

“Chất lượng công trình là cuộc sống”
Trải qua gần 26 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Tư vấn 
giám sát và Chất lượng công trình Thăng Long đã từng bước khẳng 
định được uy tín, thương hiệu, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong 
lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình hạ tầng giao thông. 

NAM HẢI?

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một trong những dự án Công ty Cổ Phần Tư vấn giám sát và Chất lượng công trình Thăng Long tham gia triển khai



171

CHUYÊN ĐỀ
Số 1+2/2022

Nhâm Dần

ĐẶT DẤU ẤN TRÊN 200 CÔNG 
TRÌNH, DỰ ÁN

Tiền thân là Trung tâm Tư vấn 
giám sát chất lượng công trình thuộc 
Ban QLDA Thăng Long được thành 
lập ngày 31/10/1996, đến nay, sau 
gần 26 năm xây dựng và phát triển, 
Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát và 
Chất lượng công trình Thăng Long đã 
không ngừng phát triển, trở thành 
một trong những đơn vị tư vấn hàng 
đầu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản 
giao thông.

Ra đời trong bối cảnh nền kinh 
tế còn gặp nhiều khó khăn, vốn đầu 
tư cho hạ tầng giao thông hạn chế, 
nguồn công ăn việc làm của Trung 
tâm khi đó chủ yếu phụ thuộc vào 
các dự án còn thực hiện dang dở của 
Ban QLDA Thăng Long như: đường 
Láng - Hòa Lạc, đường Bắc Thăng 
Long - Nội Bài, cầu Hòa Bình... Những 
năm tiếp theo, được sự quan tâm, chỉ 
đạo của lãnh đạo Bộ GTVT và các cơ 
quan tham mưu, Trung tâm đã từng 
bước tiến hành kiện toàn bộ máy, 
mở rộng thị trường và tham gia vào 
nhiều dự án khác như: QL2, QL3, cầu 
Yên Lệnh...

Đến năm 2007, thực hiện chủ 
trương cổ phần hóa doanh nghiệp 
của Đảng và Nhà nước, Ban QLDA 
Thăng Long và Trung tâm Tư vấn 
giám sát chất lượng công trình đã 
báo cáo Bộ GTVT trình Chính phủ cho 
phép thí điểm chuyển đổi mô hình 
hoạt động từ đơn vị sự nghiệp có thu 
sang hình thức công ty cổ phần. 

Sau khi được Thủ tướng Chính 
phủ và Bộ GTVT chấp thuận, ngày 
26/11/2009, Trung tâm đã tiến hành 
Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ 
phần Tư vấn giám sát và Chất lượng 
công trình Thăng Long. Tiếp đó, 
tháng 6/2015, Công ty đã hoàn thành 
thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp, trở thành công ty cổ 
phần 100% vốn của các cổ đông. 

Trải qua gần 26 năm xây dựng và 
phát triển, với năng lực, uy tín, thương 
hiệu đã được khẳng định, Công ty đã 
trúng thầu và thực hiện hơn 200 công 
trình, dự án lớn nhỏ trong lĩnh vực tư 
vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, 
thí nghiệm và kiểm định chất lượng 
công trình, như: Dự án nâng cấp, mở 

rộng QL1, Dự án đường Hồ Chí Minh, 
cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn, cầu Hưng Hà, cao 
tốc Cam Lộ - La Sơn, cao tốc Mai Sơn - 
QL45, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết... 
Các dự án do đơn vị thực hiện đều 
được chủ đầu tư đánh giá cao về tiến 
độ, chất lượng và thẩm mỹ.

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC 
TRIỂN KHAI CAO TỐC BẮC - NAM 

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông 
Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch HĐQT, Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn giám 
sát và Chất lượng công trình Thăng 
Long cho biết, tư vấn giám sát là một 
nghề đặc thù, đòi hỏi chuyên môn hóa 
cao. “Năng lực của đơn vị tư vấn giám 
sát ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, chất 
lượng và giá thành của công trình, do 
đó, đòi hỏi người kỹ sư tư vấn cần phải 
có tư duy tốt, chuyên môn giỏi, thông 
thạo ngoại ngữ, tin học, đặc biệt là phải 
có tâm huyết và đạo đức với nghề”, ông 
Duy Anh chia sẻ.

Theo ông Duy Anh, trải qua gần 
26 năm hoạt động, Công ty đã tập 
hợp được đội ngũ cán bộ giỏi, nhiều 
kinh nghiệm. Hiện tại, Công ty có gần 

300 thạc sỹ, kỹ sư được đào tạo bài 
bản về chuyên môn, nghiệp vụ. Trong 
quá trình xây dựng thương hiệu, Tư 
vấn giám sát Thăng Long lấy khẩu 
hiệu: “Chất lượng công trình là cuộc 
sống” làm mục tiêu, kim chỉ nam để 
phát triển doanh nghiệp lên tầm cao 
mới ở cả trong nước và quốc tế. 

Vượt qua chặng đường đầy 
chông gai, thử thách, Công ty đã 
không ngừng phát triển và ngày 
càng vững mạnh. Hiện nay, doanh 
nghiệp đang tập trung mọi nguồn 
lực để triển khai thực hiện các dự án 
mới trúng thầu, đặc biệt là các dự án 
thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông. 

“Với kinh nghiệm gần 26 năm 
trong lĩnh vực tư vấn giám sát, trong 
đó có nhiều dự án giao thông trọng 
điểm quốc gia và năng lực, uy tín đã 
được khẳng định, chúng tôi đã chuẩn 
bị mọi điều kiện về nhân lực, vật lực 
để triển khai các dự án mới, nhất là 
các dự án thành phần cao tốc trên 
tuyến Bắc - Nam, đảm bảo đáp ứng 
yêu cầu tiến độ, chất lượng của các 
chủ đầu tư, nhà đầu tư”, ông Duy Anh 
chia sẻ q

Cầu Giang Đông (Lào Cai) do Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát và Chất lượng công trình 
Thăng Long đảm nhiệm công tác tư vấn giám sát
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Chỗ dựa vững chắc cho người lao động
VI HOA?
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Công đoàn Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam 
(VMS-South) luôn là 

“người tiếp lửa”, đảm 
bảo cho người lao động 

có được những giá trị, 
lợi ích tốt nhất, thúc đẩy 
tinh thần lao động hăng 

say và trách nhiệm.

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN ĐỂ 
HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Năm 2021, trước diễn biến phức 
tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 
đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất 
kinh doanh của một số đơn vị trong 
Tổng công ty. Để đảm bảo hoạt động 
sản xuất kinh doanh, một số đơn vị đã 
bố trí “3 tại chỗ” cho người lao động. 
Do thực hiện giãn cách theo các văn 
bản chỉ đạo của chính quyền địa 
phương, hạn chế đi lại nên việc mua 
lương thực, thực phẩm phục vụ cho 

người lao động thực hiện “3 tại chỗ” 
gặp khó khăn, chi phí thực phẩm 
tăng cao. Đối với người lao động thực 
hiện nhiệm vụ tại Quần đảo Trường 
Sa phải thực hiện cách ly tại chỗ và 
kiểm tra theo dõi sức khỏe người lao 
động trước khi đi 21 ngày, người lao 
động làm việc online tại nhà nên việc 
giải quyết công việc đôi khi còn gặp 
nhiều khó khăn.

Ông Dương Thế Nam - Chủ 
tịch Công đoàn VMS-South cho 
biết: "Công đoàn Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải miền Nam 
có được thành công trong năm vừa 
qua là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát 
sao của Công đoàn GTVT Việt Nam, 
Đảng ủy Tổng công ty và đặc biệt 
là sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh 
đạo Tổng công ty cùng sự đoàn kết, 
nhất trí trong Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ. Đồng thời, các cấp công 
đoàn đã đẩy mạnh các phong trào, 
thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành 
tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. 
Đoàn viên công đoàn và người lao 
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động chấp hành tốt các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước; có ý thức học tập nâng 
cao trình độ học vấn, chuyên môn 
nghiệp vụ. Đặc biệt, tổ chức Công 
đoàn đã luôn nỗ lực và đạt hiệu quả 
rất cao trong công tác chăm lo việc 
làm, thu nhập, đời sống và đảm bảo 
quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng 
cho toàn thể người lao động". 

Năm 2021, Công đoàn Tổng 
công ty đã thành lập đoàn kiểm tra, 
giám sát các đơn vị thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch và thăm hỏi, 
tặng quà cho 332 người lao động bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 
có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện 
“3 tại chỗ”. Ngoài ra, Công đoàn Tổng 
công ty tổ chức phát động hỗ trợ khó 
khăn cho người lao động với số tiền 
670,4 triệu đồng.

CÔNG ĐOÀN “TIẾP LỬA” ĐẾN 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

Từ các phong trào thi đua hàng 
năm đã xuất hiện nhiều tập thể, cá 
nhân tiêu biểu xuất sắc vươn lên, 
chủ động sáng tạo, phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công 
nghệ mới, vượt mọi khó khăn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài 
khen thưởng hằng năm, Tổng công 
ty luôn kịp thời biểu dương, khen 
thưởng những tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc, đột xuất trong 
công tác. Đối với những hoạt động 

nổi bật, tích cực trong năm 2021, 
Ban Thường vụ Công đoàn Tổng 
công ty đã đề nghị Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua 
cho Công đoàn Công ty HTHH Khu 
vực I; Công đoàn GTVT Việt Nam 
tặng Cờ thi đua toàn diện cho Công 
đoàn Công ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải Đông Nam Bộ và Công đoàn 
Công ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải Biển Đông và Hải đảo, tặng Cờ 
chuyên đề cho Công đoàn Công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam 
Bộ và Công đoàn Xí nghiệp Khảo sát 
hàng hải miền Nam.

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng 
công ty đã phát động phong trào thi 
đua với chủ đề là “Đoàn kết - Kỷ cương 
- Chủ động - Sáng tạo - Đột phá - Phát 
triển”, đồng thời triển khai đăng ký 
các công trình sản phẩm chào mừng 
các ngày lễ lớn của đất nước.

“XUÂN BIỂN ĐẢO” - “TẾT ẤM 
NO” TỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Chương trình “Xuân biển đảo” 
năm 2022 được tổ chức vào ngày 
17/12/2021 nhằm tạo sự quan tâm 
và chia sẻ với những vất vả, khó 
khăn của những người lao động thực 
hiện công tác tại các trạm đèn, trạm 
luồng, tổ đội sản xuất..., chăm lo Tết 
Nguyên đán cho người lao động, để 
người lao động đón xuân mới sum 
vầy, hạnh phúc, tiếp tục vượt qua 
khó khăn, thử thách, yên tâm bám 

đèn, bám luồng, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao.

 Trong lễ phát động “Xuân biển 
đảo” năm 2022, Công đoàn GTVT Việt 
Nam đã trao tặng 28 suất quà (tổng 
trị giá 84 triệu đồng) cho người lao 
động và các chiến sĩ hải quân đang 
công tác tại huyện đảo Trường Sa.

Công đoàn VMS-South phối 
hợp với lãnh đạo Tổng công ty tặng 
2.154 kg thịt gà (tổng trị giá 280 triệu 
đồng) cho người lao động đang làm 
việc tại 116 trạm đèn, trạm luồng, tổ 
đội sản xuất. Riêng các trạm hải đăng 
khu vực Quần đảo Trường Sa và Hòn 
Hải là những trạm xa xôi, khó khăn 
nhất, Tổng công ty tặng thêm 15 suất 
quà, Đoàn Thanh niên trao sách làm 
“Tủ sách thanh niên” và Công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ 
cũng trao tặng thêm những phần 
quà ý nghĩa nhằm động viên tinh 
thần anh em ăn Tết và làm nhiệm vụ 
ngoài đảo xa.

Ông Dương Thế Nam khẳng 
định, trong thời gian tới, Công đoàn 
tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Tổng 
công ty phát huy tốt truyền thống 
và những thành tích đã đạt được, 
bám sát chỉ đạo để hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững 
an toàn hoạt động cung cấp dịch 
vụ bảo đảm an toàn hàng hải, dịch 
vụ hoa tiêu hàng hải và đóng góp 
vào sự phát triển chung của nền 
kinh tế đất nước q
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TIÊN PHONG NỘI ĐỊA HÓA 
SẢN PHẨM CƠ KHÍ NGÀNH GTVT

Đặt chân vào lĩnh vực thương 
mại - sản xuất - thi công các sản 
phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ 
xây dựng công trình giao thông, dân 
dụng công nghiệp từ năm 2006, trải 
qua 15 năm xây dựng và phát triển, 
Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn 
và Xây dựng Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng 
JSC) đã trở thành thương hiệu hàng 
đầu, là đối tác tin cậy của các chủ đầu 
tư tại các dự án hạ tầng trong nước 
và quốc tế.

Trong 3 mũi nhọn của Vĩnh Hưng 
JSC, thương mại là lĩnh vực ra đời sớm 
nhất với các sản phẩm gối cầu, cáp 
dự ứng lực, neo… được nhập khẩu 
từ các nước có nền công nghiệp phát 
triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy 
Sỹ… Đến năm 2016, Vĩnh Hưng JSC 
thực hiện bước đi đột phá khi thành 
lập Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất 
Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng IP) để sản xuất 
các sản phẩm: gối cầu, khe co giãn, 
lan can, vách chống ồn và các kết cấu 
kim loại khắc phục vụ thi công các 
công trình xây dựng giao thông. 

Việc tiên phong nội địa hóa sản 
phẩm đã giúp Vĩnh Hưng JSC rút 
ngắn thời gian cung cấp hàng hóa, 

cắt giảm chi phí vận chuyển, xóa bỏ 
thuế nhập khẩu, mang lại lợi ích lâu 
dài cho khách hàng cũng như sự phát 
triển bền vững cho hệ thống kết cấu 
hạ tầng giao thông qua việc làm chủ 
công nghệ và quy trình sản xuất ngay 
tại Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, Vĩnh 
Hưng IP là nhà máy cơ khí giao thông 
duy nhất của Việt Nam có thể sản xuất 
gối chậu tải trọng đến 30.000 KN, sản 
xuất khe co giãn mô-đun chuyển vị 
đến 320 mm. Đây chính là một trong 
những điểm khác biệt của Vĩnh Hưng 
so với các doanh nghiệp khác hoạt 
động trong lĩnh vực này. 

Cụ thể, tại các dự án hạ tầng 
giao thông trong nước, sản phẩm 
do Vĩnh Hưng JSC sản xuất đã được 
chủ đầu tư lựa chọn sử dụng tại hàng 
loạt công trình trọng điểm quốc 
gia: Dự án nâng cấp mở rộng QL1, 
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc 
Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Trung 
Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Cao Bồ - 
Mai Sơn, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 
cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Vân 
Đồn… Chỉ tính riêng tại các dự án 
cao tốc, Vĩnh Hưng JSC đã sản xuất 
và cung cấp sản phẩm cho 14 dự án, 
gần nhất là dự án thành phần cao tốc 

Bắc - Nam đoạn cầu Mỹ Thuận 2, Vĩnh 
Hưng đã sản xuất và cung cấp toàn 
bộ gối chậu cho dự án với số lượng 
khoảng 1.000 chiếc. 

TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ VÀ ÁP DỤNG CÁC 
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VÀO  
HỆ THỐNG

Trong năm 2021, đại dịch 
Covid-19 đã tác động đến mọi mặt 
của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong 
lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng, Bộ 
GTVT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, 
kịp thời khởi công xây dựng mới 18 
dự án, công trình với tổng mức đầu 
tư hơn 92.000 tỷ đồng. Điển hình là 
các dự án thành phần trên tuyến cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án sân 
bay quốc tế Long Thành, các dự án cải 
tạo đường sắt trên tuyến Bắc - Nam… 
đã tạo sức bật kinh tế cho nhiều tỉnh, 
thành trong cả nước và nâng cao 
năng lực cho các nhà thầu, doanh 
nghiệp sản xuất thiết bị, giải pháp 
giao thông trong nước.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông 
Trần Đức Tiến - Chủ tịch HĐQT Vĩnh 
Hưng JSC cho biết, trong giai đoạn 
dịch Covid-19 bùng phát, Vĩnh Hưng 
đã kiểm soát tốt dịch bệnh và vẫn 

VĨNH HƯNG JSC

Vượt đại dịch Covid-19 
từ những chiến lược đột phá

ĐÌNH QUANG?
Năm 2021, trong bối 

cảnh các doanh 
nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực GTVT chịu tác 
động lớn từ đại dịch 

Covid-19 vẫn có những 
đơn vị “lội ngược 

dòng”, tăng trưởng 
vượt bậc nhờ những 
chiến lược đột phá.

Dự án cầu dài nhất Philippines - Cebu-Cordova Link Expressway 
do Vĩnh Hưng cung cấp vách chống ồn, cột biển báo, lan can cầu...
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phát triển, ổn định hoạt động sản 
xuất để đáp ứng yêu cầu cho các dự 
án ở cả trong và ngoài nước. Minh 
chứng rõ nhất là doanh thu của Vinh 
Hưng JSC trong năm 2021 đã tăng 
50% so với năm 2020.

Chia sẻ về giải pháp, ông Tiến cho 
biết, đầu tiên là doanh nghiệp tăng 
cường ứng dụng công nghệ, chuyển 
đổi số. Ngay từ khi dịch Covid-19 
chưa xảy ra, Vĩnh Hưng đã áp dụng 
các công cụ kỹ thuật số đơn giản như 
tập trung dữ liệu trên cơ sở điện toán 
đám mây Google Cloud Platform, tự 
động hóa toàn bộ quy trình quản trị 
và gặt hái được nhiều lợi ích. 

“Khi dịch Covid-19 lan rộng, các 
doanh nghiệp chỉ được phép hoạt 
động với 50% nhân viên nhưng công 
việc của Vĩnh Hưng vẫn được kiểm 
soát tốt, tốc độ xử lý không bị ảnh 
hưởng do quy trình, các bước thao 
tác đã được lập trình sẵn trên các 
công cụ này”, ông Tiến nói và nhấn 
mạnh, chính sự kết nối, tính sẵn sàng 
và liên thông của hệ thống thông tin 
trong toàn doanh nghiệp, từ khối văn 
phòng đến nhà máy sản xuất là nền 
tảng cho công cuộc chuyển đổi số 
trong thời kỳ 4.0. 

Ngoài ứng dụng công nghệ, 
chuyển đổi số, trong thời gian qua, 
Vĩnh Hưng JSC còn đẩy mạnh áp 
dụng các tiêu chuẩn quốc tế cho hệ 
thống quản lý. Theo ông Tiến, việc áp 
dụng các tiêu chuẩn quốc tế là một 
trong những cách tốt nhất để chứng 
minh chất lượng sản phẩm, khả năng 
đáp ứng yêu cầu dự án cũng như tạo 
ra tính thống nhất trong ngôn ngữ 
chung khi giao dịch với khách hàng. 

Dẫn chứng về việc này, ông Tiến 
cho biết, Vĩnh Hưng IP là nhà máy 
cơ khí giao thông đầu tiên của Việt 
Nam áp dụng Tiêu chuẩn EN 1090 
(Execution class EXC3) cho sản phẩm 
kết cấu thép và ISO 3834-2 trong việc 
quản lý chất lượng hàn nóng chảy 
kim loại. Từ khâu kiểm tra nguyên vật 
liệu đầu vào, bán thành phẩm, sản 
phẩm hoàn thiện đều có bộ phận QC 
chuyên trách đảm nhận thực hiện 
tại phòng thí nghiệm độc lập với hệ 
thống máy móc hiện đại. 

Mọi công đoạn của quá trình sản 
xuất đều đảm bảo có thể truy xuất 
được nguồn gốc, kiểm soát và phòng 

ngừa được các lỗi phát sinh. Việc áp 
dụng EN 1090, ISO 3834-2 hay ISO 
9001, ISO 14001 tại Vĩnh Hưng là lựa 
chọn bao hàm cả tính bắt buộc bởi 
yêu cầu tất yếu của thị trường, đòi 
hỏi doanh nghiệp phải không ngừng 
nâng cao năng lực sản xuất cũng như 
khả năng kiểm soát chất lượng.

Với lợi thế ấy, Vĩnh Hưng đã 
nhanh chóng nhận được sự tin 
tưởng và hợp tác từ nhiều nhà 
thầu lớn trên thế giới như Acciona, 
Hyundai E&C, Daelim Construction, 
Rubrica Engineering... và cung cấp 
hàng loạt sản phẩm cho các dự án 
tầm cỡ trong khu vực, trong đó có 
dự án cầu vượt biển dài nhất Đông 
Nam Á Temburong (Brunei); Dự án 
cầu dài nhất Philippines - Cebu-
Cordova Link Expressway; Dự án 
tuyến đường sắt hành lang Malolos 
- Clark (Philippines); Dự án cầu vượt 
biển The New Panglao-Tagbilaran 
Offshore Bridge (Philippines)…

“Chúng tôi tin với hướng đi đúng 
đắn cùng sự hỗ trợ của công nghệ, 
Vĩnh Hưng sẽ phát triển rất nhanh 
để cạnh tranh với các thương hiệu 
có tuổi đời hàng trăm năm trên thế 
giới trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm 
cơ khí giao thông. Thế giới ngày nay 
không còn là nơi “cá lớn nuốt cá bé” 

mà là nơi “cá nhanh nuốt cá chậm””, 
ông Võ Tá Lương - Tổng Giám đốc 
Vĩnh Hưng JSC chia sẻ.

ĐẦU TƯ VÀO CON NGƯỜI
Việc ứng dụng công nghệ, 

chuyển đổi số và áp dụng các tiêu 
chuẩn quốc tế cho hệ thống quản 
lý không thể thành công nếu không 
có đội ngũ nhân sự phù hợp - những 
người tham gia trực tiếp vào quá 
trình chuyển đổi. 

Theo ông Tiến, trước tốc độ biến 
chuyển liên tục của nền kinh tế, củng 
cố nền móng nhân lực chính là “chìa 
khóa” giúp doanh nghiệp nhanh 
chóng ứng biến, thích nghi với hoàn 
cảnh và nâng cao năng lực cạnh tranh 
trên thị trường. 

“Vĩnh Hưng luôn dành ngân sách 
riêng phục vụ cho công tác đào tạo và 
xây dựng hệ thống quản trị nhân lực 
bài bản, đặc biệt là các chương trình 
đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý 
cấp trung. Thông qua đào tạo, huấn 
luyện, mỗi nhân sự không chỉ được 
nâng cao kĩ năng, kiến thức chuyên 
môn mà còn được trao cơ hội để bứt 
phá khỏi những giới hạn của bản 
thân, được rèn luyện bản lĩnh để sẵn 
sàng đối diện với những cơ hội và thử 
thách phía trước”, ông Tiến chia sẻ q

Công nhân của Vĩnh Hưng JSC thi công lắp đặt vách chống ồn tại Dự án đường Vành đai 3 
trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long 
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LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG 
TĂNG ĐỘT BIẾN, TUYẾN ĐƯỜNG 
VẪN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Khởi công cuối tháng 7/2014, với 

sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ GTVT và 
nỗ lực của nhà đầu tư, chỉ hơn một 
năm sau, giai đoạn 1 của dự án với 
mục tiêu cải tạo, nâng cấp mặt đường 
đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc 
4 làn xe, bề rộng nền đường 25 m 
(tổng mức đầu tư: 1.974 tỷ đồng) đã 
hoàn thành và đưa vào khai thác từ 
tháng 9/2015, rút ngắn 6 tháng tiến 
độ so với hợp đồng.

Kể từ thời điểm giai đoạn 1 của 
dự án hoàn thành với tiêu chuẩn 
đường cao tốc đã góp phần rất lớn 
trong việc đảm bảo ATGT, rút ngắn 
thời gian đi lại trên tuyến đường Hà 
Nội - Hà Nam - Ninh Bình, giải tỏa áp 
lực cho tuyến QL1 cũ đã quá tải và 
thường xuyên xảy ra ùn tắc TNGT.

Đến ngày 27/12/2015, nhà đầu 
tư dự án đã triển khai thi công giai 
đoạn 2 với mục tiêu xây dựng đường 
cao tốc hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe 
cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, bề rộng 

nền đường 33,5 m, tốc độ thiết kế đạt 
100 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 
4.757 tỷ đồng. Ngoài tuyến chính, dự 
án còn xây dựng đường gom song 
hành hai bên với quy mô đường cấp 
VI đồng bằng. 

Vượt qua nhiều trở ngại về công 
tác giải phóng mặt bằng, toàn bộ 
công tác thi công giai đoạn 2 của dự 
án đã hoàn thành đưa vào khai thác 
từ ngày 30/5/2019 tuân thủ đúng hồ 
sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật được 
duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ, 
an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

Gần 3 năm từ khi dự án được đưa 
vào khai thác quy mô 6 làn xe cơ giới 
và hệ thống đường gom hai bên, với 
vai trò là tuyến đường án ngữ cửa 
ngõ phía Nam Thủ đô, cao tốc Pháp 
Vân - Cầu Giẽ đã phát huy rõ hiệu quả 
đầu tư, đảm bảo cho các phương tiện 
lưu thông an toàn, tốc độ cao và góp 
phần “chia lửa” rất lớn cho tuyến QL1. 

Hiệu quả lớn từ tuyến cao tốc

PHÁP VÂN - CẦU GIẼ

Sau gần 3 năm đưa vào khai 
thác toàn tuyến với quy mô 

hoàn chỉnh 6 làn xe cao tốc, 
2 làn dừng khẩn cấp và hệ 
thống đường gom hai bên, 

cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 
đang phát huy hiệu quả 

to lớn trong việc đảm bảo 
giao thông thông suốt, xe di 
chuyển tốc độ cao, hạn chế 
tối đa ùn tắc tại khu vực cửa 

ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội.  

ĐÌNH QUANG?
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Với việc áp dụng các ứng dụng 
khoa học kỹ thuật mới, có chất lượng 
cao như xử lý nền đất yếu bằng cọc 
xi măng đất, lớp tạo nhám bằng bê 
tông nhựa rỗng thoát nước theo công 
nghệ của Nhật Bản, tuyến đường cao 
tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ luôn đảm bảo 
chất lượng, an toàn và mang lại sự hài 
lòng cho các phương tiện tham gia 
giao thông.

Minh chứng rõ nhất là lưu lượng 
của tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu 
Giẽ không ngừng tăng vọt qua từng 
năm. Ông Vũ Đức Nhận - Phó Tổng 
Giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân 
- Cầu Giẽ cho biết, theo tần suất thiết 
kế ban đầu, tuyến cao tốc Pháp Vân 
- Cầu Giẽ sẽ phục vụ khoảng 35.000 
lượt xe/ngày đêm và tăng trưởng đến 
năm 2021 đạt khoảng 48.500 lượt xe/
ngày đêm, nhưng hiện nay lưu lượng 
xe trên tuyến bình quân đã đạt hơn 
60.000 lượt xe/ngày đêm. Trong 2 
năm 2020, 2021, do ảnh hưởng của 
dịch Covid nên tốc độ tăng trưởng có 
giảm. Tuy nhiên, trong thời gian tới 
dự báo lưu lượng xe sẽ tăng rất cao, 
đòi hỏi cần nghiên cứu tiếp tục mở 
rộng thêm tuyến đường để đáp ứng 
nhu cầu vận tải ở cửa ngõ phía Nam 
của Thủ đô.

Theo ông Nhận, để duy trì 
chất lượng của cao tốc Pháp Vân - 
Cầu Giẽ, trên cơ sở kế hoạch được 
Tổng cục ĐBVN phê duyệt, Công 
ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã 
tổ chức thực hiện công tác bảo trì, 
bảo dưỡng cao tốc Pháp Vân - Cầu 
Giẽ, qua đó đảm bảo hệ thống công 
trình trên tuyến, máy móc, thiết bị 
tại các trạm thu phí của dự án luôn 
được vận hành thông suốt, mặt 
đường sạch đẹp, hệ thống cây xanh, 
chiếu sáng được chăm sóc tốt, đảm 
bảo mỹ quan và các tiêu chuẩn kỹ 
thuật theo yêu cầu.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ 
và Bộ GTVT về việc tổ chức thu phí 
điện tử không dừng, hiện nay, toàn 
bộ 44 làn thu phí (cả chiều ra và chiều 
vào) trên tuyến cao tốc Pháp Vân - 
Cầu Giẽ đều đã được nhà đầu tư lắp 
đặt hệ thống thu phí tự động không 
dừng (ETC). Tuy nhiên, do lưu lượng 
xe sử dụng dịch vụ ETC hiện mới đạt 
khoảng 40% nên doanh nghiệp dự 
án chỉ mới kích hoạt 17 làn sử dụng 

ETC, các làn còn lại luôn trong trạng 
thái sẵn sàng hoạt động. 

CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH COVID-19 

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã 
tác động rất lớn đến mọi mặt của đời 
sống xã hội. Các dự án hạ tầng giao 
thông đầu tư theo hình thức BOT 
cũng không nằm ngoài vòng xoáy 
đó. Bởi, thực hiện chỉ đạo của Chính 
phủ và yêu cầu của chính quyền các 
địa phương, hàng chục nhà đầu tư 
dự án BOT đã phải tạm dừng thu phí 
trong thời gian dài để phòng, chống 
dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, tại dự án cao tốc Pháp 
Vân - Cầu Giẽ, doanh nghiệp dự án 
lại có những cách làm sáng tạo được 
chính quyền và người tham gia giao 
thông đánh giá cao trong việc chung 
tay cùng chính quyền phòng, chống 
dịch Covid-19.

Chia sẻ với Tạp chí GTVT, ông 
Phạm Văn Khôi - Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho 
biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, 
UBND TP. Hà Nội, doanh nghiệp dự án 
đã thực hiện việc tạm dừng thu phí 
trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 
từ ngày 24/7 - 21/9/2021. 

Ngay khi hoạt động thu phí tạm 
dừng, Công ty đã nhường lại toàn 
bộ cơ sở vật chất trạm thu phí cao 
tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho lực lượng 
phòng, chống dịch Covid-19 của TP. 
Hà Nội. Đồng thời, doanh nghiệp 
cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất về 
nơi ăn, chôn ở cho các lực lượng tham 
gia phòng, chống dịch của Thủ đô.

“Trong gần hai tháng tạm 
dừng thu phí để phòng, chống dịch 
Covid-19, trạm thu phí cao tốc Pháp 
Vân - Cầu Giẽ giống như một “pháo 
đài” phòng, chống dịch Covid-19 tại 
cửa ngõ phía Nam TP. Hà Nội”, ông 
Khôi chia sẻ và cho biết, dù còn gặp 
nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, nhưng doanh nghiệp 
vẫn cố gắng xoay xở để đảm bảo 
thu nhập, đời sống cho hơn 360 cán 
bộ, nhân viên của công ty trong thời 
điểm dự án phải tạm dừng thu phí.

“Tại đơn vị, Công ty CP BOT 
Pháp Vân - Cầu Giẽ đã trang bị đầy 
đủ cho CB, CNV các phương tiện để 
phòng, chống dịch. Đồng thời, đơn 
vị nghiêm túc thực hiện các quy 
định của các cơ quan chức năng ban 
hành nhằm hạn chế tối đa nguy cơ 
lây nhiễm dịch bệnh tại đơn vị”, ông 
Khôi chia sẻ thêm q

Dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài khoảng 29 km, điểm đầu 
km182+300 (tại vị trí nút giao giữa đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với 
đường Vành đai 3 của Hà Nội),  điểm cuối km211+256 và điểm cuối 
nhánh vuốt nối km212+375 (đầu cầu vượt đường sắt trên nhánh nối 
vào QL1 cũ). 

Với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm và lực lượng nhân viên  
được đào tạo bài bản nên chất lượng phục vụ khách hàng luôn đảm 
bảo tốt, thực hiện nghiêm túc văn hóa “4 xin”, “4 luôn”. Đến nay, sau 
hơn 6 năm hoạt động, Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ luôn nhận 
được những lời khen ngợi từ phía khách hàng.
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Ngay từ đầu năm 2021, UBND, 
Ban ATGT tỉnh Đồng Nai đã 
yêu cầu các ủy viên Ban ATGT 

tỉnh và Ban ATGT các địa phương chủ 
động xây dựng kế hoạch năm với chủ 
đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực 
thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT” 
nhằm triển khai các giải pháp kéo 
giảm TNGT. Trong quá trình thực hiện, 
Ban luôn bám sát tình hình thực tế để 
kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khó 
khăn, đề xuất những biện pháp kịp 
thời để hạn chế TNGT và UTGT. Tuy 
nhiên, từ tháng 6/2021, tình hình dịch 
bệnh diễn biến phức tạp đã tác động 
rất lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội, 
giao thông và đặc biệt là tính mạng 
con người... trên cả nước nói chung 
và địa bàn tỉnh nói riêng. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về 
mọi mặt, cả hệ thống chính trị phải 
dồn sức người sức của để đẩy lùi 
dịch bệnh nhưng việc thực hiện các 
giải pháp bảo đảm trật tự ATGT vẫn 
được các cơ quan, đơn vị của tỉnh 

hết sức quan tâm thực hiện. Cùng 
với sự nỗ lực, trong đó có cả nguyên 
nhân khách quan (giãn cách xã hội 
trong thời gian dài, từ ngày 09/7 
đến ngày 09/10/2021) nên tình 
hình TNGT trên địa bàn tỉnh đã 
giảm sâu cả 3 tiêu chí từ 26% trở 
lên về số vụ, số người chết và số 
người bị thương. Cụ thể, toàn tỉnh 
xảy ra 207 vụ, giảm 89 vụ (-30,1%), 
làm chết 158 người, giảm 58 người 
(-26,9%), bị thương 103 người, giảm 
70 người (-40,5%). 

Tình hình trật tự, ATGT trong 
những năm qua và năm 2021 đạt 
được kết quả trên là do việc thực hiện 
một cách hiệu quả, đồng bộ từ công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự nỗ lực, 
quyết tâm của các ủy viên Ban ATGT 
tỉnh và Ban ATGT các địa phương 
đối với các hoạt động bảo đảm trật 
tự ATGT trên địa bàn tỉnh, trong đó 
phải ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của lực 
lượng chức năng khi vừa thực hiện 
nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, vừa 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 
dịch Covid-19. 

Bên cạnh việc thành lập 23 chốt 
kiểm soát dịch từ tháng 6/2021 trên 
các tuyến đường bộ, đường thủy 
nhằm kiểm soát hoạt động vận tải, 
bảo đảm trật tự, ATGT, việc ứng dụng 
khoa học, công nghệ thông tin nhằm 
theo dõi diễn biến, tình hình giao 
thông tại 17 nút giao thông trọng 
yếu, tại 45 bến thủy nội địa và giám 
sát tải trọng phương tiện tại 32 mỏ 
vật liệu là “điểm sáng” trong hoạt 
động bảo đảm trật tự ATGT trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai.

Năm 2022 với chủ đề “Xây dựng 
văn hóa giao thông an toàn gắn với 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, 
Ban ATGT tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển 
khai hiệu quả, quyết liệt và đồng bộ 
các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo 
của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc 
gia, Tỉnh ủy và UBND tỉnh nhằm bảo 
đảm tình hình trật tự, ATGT trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai q PV

ĐỒNG NAI

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ ATGT 
GẮN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH HIỆU QUẢ NĂM 2021
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