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Không gian “học chung” trong các trường đại học
“Learning commons” space in universities

Ngô Thị Kim Dung

Tóm tắt
Không gian“Học chung”là một trong những 
không gian học tập không chính thức đang 

được áp dụngkhá phổ biến. Bài viết này 
giới thiệu về khái niệm, chức năng, mô hình 

hoạt động của không gian “Học chung” tại 
các trường đại học trên thế giới. Trên cơ 

sở đó, tác giả đề xuất một số gợi ý cho việc 
phát triển không gian“Học chung”trong các 

trường đại học tại Việt Nam.
Từ khóa: Không gian, học chung, sinh viên, linh 

hoạt

Abstract
The “Learning Commons” is one of the most 

popular informal learning spaces. This paper 
introduces the concept, function, operating model 

of the “learning commons” at universities around 
the world. On that basis, the author proposes some 

suggestions for the development of the “learning 
commons” in Vietnam universities.

Key words: Space, learning commons, student, 
flexibility
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Ngày nhận bài: 02/7/2020 
Ngày sửa bài: 06/7/2020 
Ngày duyệt đăng: 07/7/2020

1. Khái niệm
Không gian “học chung” (Learning Commons) là một thuật ngữ xuất hiện tại 

Hoa Kỳ vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX. Bên cạnh thuật ngữ 
Learning Commons, trên thế giới còn tồn tại các thuật ngữ khác như Hub, Scholars’ 
Commons, Digital Commons, Media Commons, Information Commons,...

Không gian “học chung” không hoàn toàn giống nhau ở các trường nhưng đều 
có điểm chung là không gian đa năng, linh hoạt được thiết kế bao gồm không gian 
vật lý và không gian ảo nhằm cung cấp các dịch vụ tổng hợp, liên hoàn đáp ứng 
nhiều hoạt động của sinh viên, giúp cho sinh viên có thể tự học, tự nghiên cứu, 
truy cập tài nguyên học tập, sáng tạo, gặp gỡ, trao đổi, làm việc nhóm. Bên cạnh 
đó, không gian “học chung” còn là nơi triển khai các hoạt động cộng tác, khởi 
nghiệp, tư vấn, hỗ trợ học tập, sự kiện liên quan đến học thuật, thư giãn...

Không gian học chung được ví như “ngôi nhà học thuật” trong khuôn viên 
trường đại học.

2. Các khu vực chức năng của không gian “học chung”
Thông qua khảo sát cho thấy, không gian “học chung”của các trường đại học 

trên thế giới thường bao gồm các khu vực chức năng sau:
2.1. Quầy dịch vụ

Được đặt ở vị trí trung tâm, gần cửa ra vào để thuận tiện lợi cho việc điều 
hành, cung cấp thông tin, trợ giúp kỹ thuật khi có yêu cầu (Hình1).
2.2. Khu vực thông tin chung (IC)

Khu vực được trang bị các trạm máy tính, các màn hình kỹ thuật số, ổ cắm, 
thiết bị đa chức năng, wifi, phương tiện in, quét, sao, chụp... giúp sinh viên có thể 
khai thác tài nguyên học tập và thông tin khác (Hình2)
2.3. Khu vực học nhóm: Bao gồm 4 loại sau

- Không gian kín dạng phòng: Được thiết kế cho 2-15 người. Thường có 2 loại: 
Phòng chỉ có bàn ghế và phòng có đầy đủ bàn ghế và các thiết bị hỗ trợ học tập 
khác như wifi, bảng trắng và máy tính kết nối với màn hình đa phương tiện...(a)

- Không gian kín dạng ca bin: Được thiết kế cho 2 - 4 người. Thường được 
trang bị đầy đủ bàn ghế và các thiết bị hỗ trợ học tập khác như wifi, bảng trắng và 
máy tính kết nối với màn hình đa phương tiện....(b)

- Không gian dạng bán mở: Được ngăn chia bởi các dạng vách ngăn cao che 
hết tầm nhìn để tạo các không gian tương đối độc lập. Loại này có qui mô khá đa 
dạng cho từ 2-20 người. (c)

- Không gian dạng mở: Khu vực bố trí nhiều bàn ghế thành các nhóm 2-6 
người (Hoặc sắp xếp lại bàn ghế để tạo thành nhóm lớn hơn theo nhu cầu) trong 
cùng một không gian. Các nhóm có thể nhìn thấy nhau và giao tiếp với nhau. (d)
2.4. Khu vực học cá nhân. Thường bao gồm 3 loại không gian

- Không gian dạng kín kiểu ca bin (a)
- Không gian dạng bán mở kiểu ngăn chia bằng vách ngăn cao che hết tầm 

nhìn (b)
- Không gian dạng mởkiểu ngăn chia bằng vách ngăn thấp (c) hoặc không 

ngăn chia (d)
2.5. Khu vực dạy kèm. Là những phòng được bố trí bàn, ghế, thiết bị cho việc dạy 
kèm trực tiếp hoặc online (Hình 5).
2.6. Khu vực trợ giúp nghiên cứu. Khu vực các chuyên gia nghiên cứu tư vấn, giúp 
đỡ cho cá nhân hoặc nhóm thực hiện các công trình nghiên cứu (Hình 6).
2.7. Môi trường thực tế ảo.Khu vực sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) để tạo 
ra các trải nghiệm mô phỏng có thể giống hoặc khác hoàn toàn với thế giới thực 
(Hình 7).
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2.8. Không gian đa phương tiện. Khu vực được trang bị đầy 
đủ các trang thiết bị đa phương tiện hiện đại, các hoạt động 
truyền thông, học tập khác nhau bao gồm phần mềm, hình 
ảnh, các công cụ chỉnh sửa, âm thanh kỹ thuật số, máy in 
khổ lớn... hỗ trợ sinh viên thực hiện các hoạt động học tập 
(Hình 8).
2.9. Khu vực tư vấn, đào tạo kỹ năng. Khu vực tổ chức đào 
tạo, tư vấn hỗ trợ các kỹ năng: Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng 
viết, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian cá 
nhân...(Hình 9)
2.10. Khu vực sáng chế. Khu vực trang bị nhiều loại bàn, ghế, 
công cụ, công nghệ và vật liệu cho những người có chung sở 
thích có thể gặp gỡ, giao tiếp và cộng tác, cùng nhau sáng 
tạo, làm ra các dự án hoặc sản phẩm cụ thể. (Hình 10)
2.11. Khu vực khởi nghiệp. Khu vực cho sinh viên gặp gỡ, 
trao đổi với các doanh nhân để học tập kinh nghiệm kinh 
doanh, triển khai, giới thiệu dự án, sản phẩm của mình (Hình 
11)
2.12. Khu vực tổ chức sự kiện. Khu vực hội họp, hội thảo, 
triển lãm, hoạt động cộng đồng... (Hình 12)
2.13. Khu vực thư giãn. Ăn nhẹ, giải khát, xem tri vi, giải trí, 
thư giãn giữa giờ (Hình 13).

3. Sự cần thiết phải xây dựng không gian “học chung” 
trong các trường đại học tại Việt Nam

“Learning commons” xuất hiện trên thế giới cách đây khá 
lâu, cho tới nay nó đã khá phổ biến ở các trường đại học và 
kể cả trường phổ thông trên thế giới. Trong quá trình hoạt 
động, mô hình này đã chứng tỏ tính ưu việt, ngày càng phù 
hợp và cần thiết đối với sinh viên. Bước sang thế kỷ 21, theo 
dự đoán của Diễn đàn Kinh tế thế giới, đến năm 2025 con 
người chỉ chiếm khoảng 48% lực lượng lao động, còn máy 
móc và các thuật toán chiếm đến 52%. Vì vậy, bên cạnh việc 
truyền đạt kiến thức, các trường đại học cần tập trung vào 
phát triển tư duy và kỹ năng cho sinh viên, những yếu tố mà 
máy móc không thể thay thế con người. Do đó, các trường 
cần trang bị cho sinh viên của mình những kỹ năng mới đáp 
ứng yêu cầu của thị trường lao động và nền kinh tế tri thức.

Mặt khác, sự phát triển của công nghệ thông tin giúp 
người học dễ dàng truy cập, khai thác tài nguyên học tập. 
Giảng viên không còn là người độc quyền cung cấp kiến thức 
nữa. Trường đại học sẽ trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ 
học tập, giảng viên trở thành người hướng dẫn, hỗ trợ sinh 
viên học tập và nghiên cứu. Sinh viên trở thành người chủ 
động khai thác và xây dựng kiến thức cho mình bằng nhiều 
cách như học trên lớp, tự học, học tương tác theo nhóm nhỏ, 

Hình 1. Quầy dịch vụ

a. University of California

a. University of Waterloo

b. Nanyang Technological 
University

b. the Texas Woman’s 
University

Hình 2. Khu vực thông tin chung

c. The university of Edinburgh

c. University of technology 
Sydney

d. Brock universiry

d. The Emory University

Hình 3. Khu vực học nhóm

Hình 4. Khu vực học cá nhân
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học trên mạng thông qua các dịch vụ kỹ thuật số.... ở nhiều 
địa điểm và thời gian.

Lúc này khuôn viên trường đại học chỉ là một phần của 
môi trường học tập. Bên cạnh các không gian học tập chính 
thức như giảng đường, lớp học, phòng thí nghiệm... cần thiết 
lập và phát triển những không gian mới, đa dạng, linh hoạt 
dưới dạng không gian học tập không chính thức. 

Không gian “học chung” (Learning commons) là mô hình 
có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng về cách học và cấp độ học, 
phù hợp với đa số các đối tượng người học. Nhiều nhu cầu 
và dịch vụ học tập của sinh viên được đáp ứng trong một 
môi trường, một thời điểm. Không gian “Học chung” cũng 
tạo ra một môi trường lý tưởng cho giáo viên áp dụng nhiều 
phương pháp sư phạm phong phú, cho phép cả việc học 
chính thức và không chính thức diễn ra. Gần đây, tại Việt 
Nam, đã có một vài Trường đại học tiếp cận và triển khai mô 
hình này. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan 
nên chưa có Trường nào tổ chức được mô hình “Học chung” 
một cách thực sự đúng nghĩa.

4. Một số gợi ý cho việc tổ chức không gian “học 
chung” trong các trường đại học tại Việt Nam

Để xây dựng thành công mô hình “học chung” cần phải 
có nguồn lực cơ sở vật chất, tài chính đủ mạnh, sự hiểu biết 
công nghệ và kiến thức tổ chức, vận hành mô hình này. Vì 
vậy, đối với điều kiện của Việt Nam hiện nay cần có chiến 
lược, kế hoạch phù hợp cho từng giai đoạn và từng đối 
tượng(Trường công lập, trường dân lập, trường bán công, 

và trường có vốn đầu tư nước ngoài). Khi xây dựng mô hình 
“Học chung” trong các trường đại học tại Việt Nam có thể 
tham khảo một số nội dung sau:
4.1. Vị trí, địa điểm

Không gian “học chung” nên được bố trí tại các vị trí trung 
tâm của khuôn viên trường, dễ tiếp cận và kết nối từ khu vực 

Hình 5. Khu vực dạy kèm 
(University of Nothern 
Lowa)

Hình 9. Khu vực tư vấn, 
đào tạo kỹ năng (The 
University of Manchester)

Hình 6. Khu vực trợ giúp 
nghiên cứu (University of 
Nothern Lowa)

Hình 10. Khu vực sáng 
chế  

Hình 7. Môi trường thực tế 
ảo (University of Hartfort)

Hình 11. Khu vực khởi 
nghiệp

Hình 8. Không gian đa 
phương tiện (University of 
North Carolina)

Hình 12. Khu vực tổ chức 
sự kiện

a. The University of Helsinki b. Edith Cowan University c. The university of 
Manchester

d. The university of 
Manchester

Hình 13. Khu vực thư giãn

Hình 14. Môi trường học tập của sinh viên hiện nay
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cổng trường, khu ở sinh viên, khu học tập chính thức cũng 
như các khu vực chức năng khác.

Không gian “học chung” có thể được xây dựng mới, 
độc lập với các công trình khác (a), có thể cải tạo, mở rộng, 
chuyển đổi chức năng sử dụng của một số công trình hiện 
hữu không còn nhu cầu sử dụng hoặc công trình có chức 
năng tương đồng (Ví dụ như thư viện) theo 2 hướng: Không 
gian “học chung” là 1 bộ phận của công trình hiện hữu (b), 
hoặc công trình hiện hữu là một bộ phận của không gian 
“học chung”(c) để tận dụng cơ sở vật chất và tạo ra dịch vụ 
liên hoàn.

4.2. Qui mô.
Không gian “học chung” của các trường đại học có thể 

thiết kế với nhiều qui mô khác nhau tùy thuộc và điều kiện 
thực tế như: Diện tích khuôn viên và khả năng tài chính của 
Trường trong từng giai đoạn. Tuy nhiên không gian này cần 
có qui mô đáp ứng cho từ 5-10% sinh viên hệ chính qui tập 
chung hoạt động cùng một thời điểm với diện tích tối thiểu là 
3m2/ sinh viên. 
4.3. Các không gian chức năng

Qua nghiên cứu các Trường đại học trên thế giới cho 
thấy, không gian “học chung” bao gồm các khu vực chức 
năng khá đa dạng, phong phú, không hoàn toàn giống nhau 
về qui mô, nội dung và đặc điểm. Do đó, các cơ sở đào tạo 
đại học tại Việt Nam có thể căn cứ vào chiến lược phát triển, 
loại hình trường (Đại học nghiên cứu, đại học thực hành hay 
đại học ứng dụng), lĩnh vực đào tạo (Khoa học tự nhiên, khoa 
học xã hội, kỹ thuật, nghệ thuật... hay đa lĩnh vực), phương 
thức đào tạo để lựa chọn các loại không gian chức năng phù 
hợp cho mình trong từng giai đoạn.
4.4. Kiến trúc và nội thất công trình

Yêu cầu: Không gian “học chung” phải được thiết kế một 
cách linh hoạt, đa năng để phù hợp với nhiều hoạt động học 
tập. Môi trường làm việc, học tập phải thoải mái, tiện nghi, 
tương tác đa dạng (thực, ảo), kích thích sự hợp tác, sáng 
tạo, đổi mới để đạt kết quả tốt nhất.

Về bố cục: Có thể sử dụng 2 hình thức: Bố cục tập trung 
(Tất cả các không gian chức năng nằm trong một khu vực 
của tòa nhà) hoặc bố cục phân tán (Các không gian chức 
năng ở nhiềukhu vực, nhiều tòa nhà). 

Về loại hình không gian: Có thể tổ chức các loại không 
gian trong nhà, hành lang, không gian ngoài trời, không gian 
bán mái hoặc không gian có mái nhưng không có kết cấu 
bao che...

Căn cứ vào đặc điểm hoạt động của các không gian chức 
năng, có thể bố trí một hoặc nhiều loại không gian như đã 

Bảng 1. Những kỹ năng mà “Công dân toàn cầu” thế kỉ 21 cần có [Nguồn: Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017]

Hình 15. Vị trí, địa điểm của không gian “học chung” trong khuôn viên trường

 (a) (b) (c)

Bảng 2. Các không gian chức năng và giai đoạn thực 
hiện

G
ia

i đ
oạ

n 
I

Không gian Tỷ lệ  
diện tích (%)

Không gian thông tin 5

Không gian học nhóm 20

Không gian tự học 10

Không gian khởi nghiệp 10

Không gian đào tạo kỹ năng 5

Không gian thư giãn 15

 G
ia

i đ
oạ

n 
 II

Không gian dạy kèm 5

Không gian trợ giúp nghiên cứu 5

Không gian tổ chức sự kiện 10

G
ia

i đ
oạ

n 
III

Không gian thực tế ảo 5

Không gian đa phương tiện 5

Không gian sáng chế 5
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trình bày ở trên.
Về hình thức kiến trúc: Không gian “học chung” cần được 

thiết kế theo xu hướng kiến trúc mới, trẻ trung, vui tươi, năng 
động, tạo sự khác biệt, thú vị, truyền cảm hứng cho giới trẻ. 
Hình thức kiến trúc phong phú, tránh gò bó, khô cứng và 
nhàm chán.

Về nội thất: Nội thất, đồ đạc, thiết bị trong không gian 
“Học chung” cũng cần cân nhắc, thiết kế đáp ứng yêu cầu 
linh hoạt, thuận tiện, dễ dàng cho sự thay đổi và đáp ứng nhu 
cầu đa dạng của các đối tượng sử dụng.
4.5. Mô hình hoạt động

Không gian “học chung” có thể được quản lý bởi các mô 
hình: Nhà trường, Nhà trường kết hợp với sinh viên hoặc 
sinh viên tự quản. Bộ phận Công nghệ thông tin, Văn phòng 
khoa, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Đào đạo, Thư viện, 
bộ phận Dịch vụ hỗ trợ giảng dạy, Doanh nghiệp và các Đơn 
vị nghiên cứu khác cùng cộng tác để thực hiện các nội dung 
chuyên môn. 

5. Kết luận
Việc xây dựng và triển khai mô hình không gian “học 

chung” ở các Trường đại học là một xu hướng tất yếu nhằm 
đáp ứng nhu cầu người học và nâng cao chất lượng đào tạo. 
Các Trường đại học ở Việt Nam có điều kiện học hỏi và rút 
kinh nghiệm từ các trường đại học ở các nước trên thế giới 

để tối ưu hoá mô hình này trong điều kiện thực tế của mình. 
Với phương châm “Lấy người học làm trung tâm”, phục vụ tối 
đa nhu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên và giảng viên, 
không gian “học chung” thực sự cần phải có ở các trường đại 
học của Việt Nam trong thời gian sớm nhất./.

 

Không gian ngoài trời (Virginia 
Commonwealth University)

Sảnh (Virginia commonwealth 
university)

York University

Không gian bán mái (Bond University)

Hành lang (University of Technology 
Sydney)

Victoria University ESSP

Không gian trong nhà (Bishop’s 
University)

Giếng trời (The university of new 
Mexico)

Spingfield college

Hình 16. Một số kiểu của không gian “học chung”

Hình 17. Một số ảnh minh họa không gian nội thất
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Bảo tồn giá trị công trình kiến trúc trong khu vực lõi  
đô thị du lịch Sa Pa
Conservation of architecture in core area of tourism city Sapa

Nguyễn Anh Vũ

Tóm tắt
Khu vực lõi đô thị du lịch Sa Pa là điểm 

nhấn du lịch quan trọng trong chuỗi du 
lịch toàn thành phố, với các đặc trưng 

riêng hình thái kiến trúc. Đây là khu vực 
cần được thiết lập các tiền đề và các chiến 
lược bảo tồn để đảm bảo sự phát triển du 

lịch bền vững.
Từ khóa: khu vực lõi; bảo tồn; kiến trúc; tiền đề; 

chiến lược; du lịch

Abstract
The core area is an important tourism 

landmark in tourist chain of the whole city 
Sapa with several feature of architectural 

typology. This area need to set conservation 
premises and strategies to ensure the tourist 

sustainable developments.
Key words: core area; conservation; 

architecture; premises and strategies; tourist
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1. Mở đầu
Sa Pa là một trong những đô thị trọng điểm du lịch quan trọng ở vùng Tây Bắc 

của nước ta, với lượt du khách tới đây trong một năm lên tới hơn 2.500.000 lượt 
khách. Sự phát triển mạnh mẽ này đến từ sức hấp dẫn của cảnh quan trong khu vực 
mà nổi trội trong đó là giá trị của các công trình kiến trúc trong khu vực lõi đô thị.Theo 
thống kê, cao điểm Sa Pa đón khoảng 87.000 lượt khách/6 ngày nghỉ với khoảng 
19.800 ô tô, so với trước thời điểm thông tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai khoảng: 
27.000 lượt khách/6 ngày nghỉ)

Đây là một trong những cơ hội phát triển đồng thời cũng là áp lực lên đô thị, đặc 
biệt là khu vực lõi của đô thị. Vì vậy, việc bảo tồn không gian kiến trúc cảnh quan khu 
vực lõi đô thị Sa Pa trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh phát triển ngày 
một tăng mạnh và ngày một phức tạp như tại Sa Pa.

2. Hiện trạng Kiến trúc trong khu vực lõi đô thị du lịch Sa Pa
Khu vực lõi trung tâm thị trấn Sa Pa chủ yếu gồm các không gian: Khu vực Cầu 

Mây và khu vực trung tâm hội nghị (khu phố cũ); Khu vực đường Thạch Sơn (khu phố 
mới); Khu vực trung tâm hành chính hiện hữu; Khu phố ban công;…

Trong khu trung tâm phố cũ, các căn nhà truyền thống có chiều cao từ 1-2 tầng 
đối lập với các công trình xây dựng mới có chiều cao từ 2-6 tầng, với diện tích xây 
dựng chiếm gần như toàn bộ diện tích thửa đất. Các công trình thường được xây 
dựng lùi vào tạo thành bậc thềm hay hiên nhà. Đối với các khu phố mới, các nhà ống, 
kiểu thành thị mới được xây dựng tạo nên đặc điểm chính của khu.

Trong quá trình phát triển du lịch của đô thị du lịch Sa Pa, các công trình kiến 
trúc cũng có sự thay đổi đáng kể về công năng. Điều này dẫn đến việc một số công 
trình kiến trúc có hình thái tương đồng nhau nhưng lại có các chức năng khác nhau 
như khách sạn, nhà hàng, dịch vụ spa, công cộng,… Bên cạnh đó, một số không 
gian mang tính tư nhân (private) đi kèm với công trình kiến trúc trước đây cũng được 
chuyển đổi thành không gian mang tính công cộng (public). Chính sự chuyển đổi đa 
dạng này góp phân tạo nên tính hấp dẫn trong khu vực lõi của đô thị du lịch Sa Pa. 
Các công trình được bố trí theo địa hình sườn dốc, nhưng sự hài hòa giữa công trình 
và cảnh quan xung quanh còn nhiều hạn chế, do tỷ lệ cây xanh trong công trình còn 
thấp. Các mẫu dạng kiến trúc chính gồm 3 dạng chính:

- Biệt thự kiểu Pháp:  

Hình 1. Vị trí khu vực lõi đô thị Sa Pa (màu trắng)
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Hình 2. Khu phố cũ - Phố Cầu Mây

Hình 3. Hệ thống các chức năng công trình trong khu vực lõi và hình thái kiến trúc đi kèm

Biệt thự kiểu Pháp những năm 30 được bố trí trên một 
thửa đất rộng có vườn xung quanh. Một số biệt thự còn lại 
hiện nay đang được sử dụng làm khách sạn hoặc văn phòng 
hành chính.

Khối chính của công trình có hai tầng và được thêm vào 
các phần dật cấp.

- Nhà ống
Đây là loại công trình xây dựng bằng bê tông, khá được 

ưa chuộng vì lý do liên quan giữa diện tích xây dựng và diện 
tích đất. Nhà ống có nguồn gốc từ nhà ngăn của Trung Hoa, 
được bố trí trên lô đất hẹp, có chiều ngang từ 5 đến 8 m, 
vuông góc với đường phố, chiều cao từ 1 đến 8 tầng, chiếm 
khoảng 80% diện tích lô đất, với tỷ lệ giữa chiều ngang và 
chiều sâu là 1/5.

Kiểu nhà này được dùng để ở hoặc vừa để ở vừa làm 
khách sạn. Kiểu nhà này lấp kín các chỗ trống bên trong các 
cụm nhà.

Mặt bằng của loại công trình này thường chỉ có một 
phòng duy nhất ở mặt tiền với lối vào từ phía sau và các tầng; 

rất nhiều phòng không có cửa sổ hoặc thông gió.
Mặt công trình quay ra phố hẹp, được trang trí diêm dúa 

với các màu sắc tương phản hoặc là các cửa kính màu. Vách 
bên thường bị bít kín, hiếm khi được hoàn thiện, phủ vôi ve 
hoặc làm cửa kính trên các mặt đối diện với công trình khác 
có khoảng cách dưới 2m.

Các nhà ống phát triển thay thế cho nhà truyền thống 
người Kinh hoặc các nhà thành thị thấp tầng. Nằm đối diện 
với các vị trí quan trọng của thị trấn, nó che khuất các đường 
cong địa hình.

- Nhà ống khối lớn:
Cùng dạng với nhà ống, dạng nhà loại này có kích thước 

lớn hơn (nhất là về chiều rộng). Nó chủ yếu có chức năng 
khách sạn, nhà nghỉ.

Cũng như nhà ống, nhà ở khối lớn làm đứt đoạn địa hình 
xung quanh, che khuất tầm nhìn và lấp kín các chỗ trống 
trong các cụm nhà.

Một đặc điểm khác của khu vực lõi đô thị Sa Pa là có mật 
độ dân cư cục bộ rất cao, trở thành đô thị tập trung với hình 
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thái và lối sống phổ biến của thành thị. Do tác động của kinh 
tế thị trường, khả năng thay đổi cấu trúc đô thị và biến dạng 
các đặc trưng công trình kiến trúc hiện hữu là rất lớn.

Mặt khác, quỹ đất có thể khai thác tại vùng này hạn chế, 
khó khăn trong việc tạo lập mới các công trình, không gian 
mang giá trị cảnh quan cũng như tính cộng đồng tốt. Các 
điểm nhấn nhân tạo: Tu viện Tả Phìn, Nhà thờ Sa Pa, khu 
phố cũ, phố Du lịch Cầu Mây, phố du lịch Cát Cát,Quảng 
trường và công viên mặt nước trung tâm, công viên Hàm 
Rồng... là những yếu tố cảnh quan quan trọng trong bức 
tranh cảnh quan tổng thể của khu vực.

Bên cạnh các loại hình kiến trúc nhà ở, lõi đô thị Sa Pa 
còn có điểm nhấn quan trọng là nhà thờ đá Sa Pa với hình 
thái đặc trưng của kiến trúc nhà thờ Pháp, cùng quảng trường 
phía trước là không gian công cộng tập trung và không gian 
mở của khu vực lõi đô thị.

3. Các tiền đề xác định vùng bảo tồn lõi đô thị Sa Pa
Tiền đề thứ nhất: Việc mở rộng không gian đô thị, đa 

dạng chức năng của các phân vùng tạo nên sự thuận lợi để 

hoạch định một không gian đặc thù đối với khu vực lõi đô thị 
Sa Pa. Các phân vùng khác có chức năng chia sẻ các hoạt 
động đô thị, giảm tải áp lực về dân số, hạ tầng đối với khu 
vực lõi trung tâm. 

Tiền đề thứ hai: Định hướng không gian khu vực lõi là 
hình ảnh đặc sắc nhất của Sa Pa với những không gian 
mang tính “bản sắc và định vị nơi chốn”, đó là không gian 
nhà thờ và quảng trường đối diện nhà thờ (sân quần), hồ Sa 
Pa và công viên ven hồ, phố Cầu Mây, trạm khí tượng. Vì 
vậy, cần hoạch định không gian bảo tồn hình ảnh đặc thù Sa 
Pa, hạn chế và giảm thiểu những áp lực về phát triển đô thị 
và du lịch đối với vùng hạt nhân đô thị Sa Pa.

Tiền đề thứ ba: tiềm năng hình thành không gian đi bộ tại 
khu vực Sa Pa cổ được thể hiện qua không gian ven nhà thờ 
Sa Pa với các khu chợ đêm, tập trung các hoạt động mua 
bán, giao lưu văn hóa đã được chính thức công nhận và 
có giới hạn ranh giới rõ ràng. Điều này giúp giảm tải áp lực 
đến từ hệ thống xe cơ giới và nguồn đầu tư dịch vụ thương 
mại vào lõi đô thị, qua đó hạn chế các tác động tiêu cực đến 
không gian kiến trúc cảnh quan khu vực.

Hình 4. Biệt thự kiểu Pháp Hình 5. Kiến trúc nhà ống

Hình 6. Kiến trúc nhà ống khối lớn Hình 7. Đề xuất ranh giới không gian đi bộ
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4. Các chiến lược bảo tồn giá trị công trình kiến trúc 
trong khu vực lõi đô thị du lịch Sa Pa

Chiến lược thứ nhất: khoanh vùng khu vực lõi đô thị và 
hạn chế phương tiện cơ giới.

Giải pháp hạn chế phương tiện cơ giới đã được thực hiện 
tại nhiều nơi và đạt hiệu quả tại Việt Nam: Phổ cổ Hội An, 
phố cổ Hà Nội. Khi mở rộng ranh giới hạn chế phương tiện 
cơ giới đối với khu vực phố cổ Hà Nội (không chỉ riêng đối 
với tuyến phố Hàng Đào-Chợ Đồng Xuân), đã đạt được hiệu 
quả cao, gia tăng sức hấp dẫn về du lịch, tạo dựng cảm nhận 
sâu sắc hơn về kiến trúc, lối sống của người dân phố cổ. Việc 
hạn chế giao thông cơ giới cũng gây những khó khăn đối với 
đời sống của người dân, đặc biệt là vấn đề không gian đỗ xe. 
Để đạt được hiệu quả của không gian đi bộ cần giải quyết 
được các vấn đề về lưu thông, vận tải, đỗ xe đối với dân cư 
vùng lõi và khách du lịch và tổ chức không gian hoạt động 
trong khu vực đi bộ.

Khu vực lõi Sa Pa được định hướng 02 khu vực hạn chế 
phương tiện cơ giới.

Với đặc thù tập trung khách du lịch vào những dịp lễ tết, 
ngày nghỉ cuối tuần, nên đề xuất 01 không gian đi bộ trong 
những khoảng thời gian này, và 01 ranh giới đi bộ toàn thời 
gian, hàng ngày (từ 7h-22h) (như hình vẽ).

Việc xác định ranh giới này trên cơ sở các nghiên cứu về 
sức hấp dẫn của các không gian đặc thù, khả năng đi bộ của 
con người và khảo sát thực tế về tần suất và quãng đường 
đi bộ của người dân xung quanh các công trình điểm nhấn 
vùng lõi đô thị Sa Pa (tham khảo kết quả nghiên cứu từ Dự 
án xây dựng và nâng cấp hạ tầng đô thị khu trung tâm Sa 
Pa-ADB, 2015)

Chiến lược thứ 2: Hạn chế phát triển các dự án du lịch 
tràn lan

Khu vực lõi đô thị đã chịu áp lực về dân số, khách du 
lịch tập trung, do đó định hướng phát triển các dự án du 
lịch, cung cấp dịch vụ du lịch tại các khu vực ven vùng lõi. 
Khuyến khích chuyển đổi chức năng các công trình nhỏ lẻ, 
không có giá trị thẩm mỹ thành các dự án tập trung, thống 
nhất. Đối với việc hình thành các công trình mới trong khu 

vực lõi, phải đảm bảo tuân thủ theo Quy chế đô thị Sa Pa, 
hài hòa hình thái kiến trúc và chức năng hoạt động với cảnh 
quan khu vực.

Các điểm cung cấp dịch vụ đô thị và du lịch trong vùng lõi 
cần được nâng cấp, bổ sung thêm. Khuyến khích sử dụng 
đất đa chức năng, linh hoạt gia tăng giá trị đất đai vùng lõi, 
phải đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất và định hướng không gian 
khu vực.

Có thể gia tăng số buồng, phòng phục vụ du lịch trong 
vùng lõi bằng các dự án quy mô nhỏ (0,5-0,7ha), không 
khuyến khích các dự án du lịch lớn, dự án du lịch sinh thái, 
có hệ số sử dụng đất thấp.

Chiến lược thứ 3: Bảo tồn các công trình điểm nhấn có 
giá trị về văn hóa, kiến trúc.

Vấn đề bảo tồn khu vực vùng lõi trung tâm đô đi Sa Pa đã 
được nghiên cứu chi tiết và quy định tại tập 4: “Sơ đồ bảo tồn 
và chỉnh trang công trình khu trung tâm” của Quy chế đô thị 
Sa Pa (năm 2010). Vùng lõi đô thị Sa Pa được chia thành 06 
khu vực bảo tồn: Đường phố và quảng trường phố Cầu Mây; 
Chợ (cũ) và phố Tuệ Tĩnh; Các đường dạo thông với đường 
ban công và các khu nhà vườn xung quanh; Khu khách sạn 
Công đoàn; Khu hành chính cũ; Khu khách sạn Hàm Rồng 
và trạm khí tượng.

Các biện pháp bảo tồn, chỉnh trang gồm:
- Bảo tồn công trình cổ, nhằm bảo vệ các chứng tích lịch 

sử phát triển đô thị Sa pa bao gồm: gìn giữ hoặc sửa chữa 
các công trình có giá trị. Cho phép chuyển đổi chức năng các 
công trình này, tuy nhiên phải giữ nguyên những đặc trưng 
kiến trúc và những yếu tố có tính lịch sử, lưu niệm trong 
không gian công trình.

- Chỉnh trang các công trình mới, nhằm tạo sự hài hòa 
về màu sắc, vật liệu, các mặt đứng và mái công trình để làm 
giảm nhẹ sự lộn xộn chắp vá trong các khu phố.

- Giảm thiểu chiều cao và xử lý các mặt bên công trình, 
nhằm cải thiện sự hòa nhập của chúng với phong cảnh của 
các khu phố trong toàn cảnh.

Hình 8. Các công trình cần bảo tồn trong khu vực trung tâm đô thị Sa Pa

(xem tiếp trang 27)
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Hoa tâm bừng nở

Nguyễn Đức Hùng 
Chất liệu bút kim trên giấy 

Kích thước 70cm x65cm 
Sáng tác 2019

Những cây cải

Trần Quỳnh Khánh 
Chất liệu lụa 
kích thước 80cm x 80cm 
Sáng tác 2019
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Surabaya waste banks and the territorial  
and social conditions of its expansion
Các điểm thu gom rác thải/ngân hàng rác thải ở thành phố Surabaya và các điều kiện về lãnh thổ 
và xã hội để nhân rộng mô hình

Warmadewanthi, Millati Haqq

Tóm tắt
Surabaya đã trở thành một trong những thành phố ở Indonesia có 
khối lượng chất thải rắn lớn nhất. Có một biện pháp để giảm phát 
sinh chất thải ở thành phố Surabaya là thông qua chương trình có 

tên Waste Bank. Từ năm 2012 đến nay West Banks ở Surabaya có 374 
điểm thu gom rác với nỗ lực giảm 0,55 tấn / ngày hoặc giảm 0,05% 

tổng lượng chất thải. Khả năng chất thải đô thị phi hữu cơ có thể 
được sử dụng là 40% và tổng lượng chất thải phi hữu cơ có thể giảm 

là 0,13%. Giá thành của mỗi loại chất thải rắn trở thành một trong 
những yếu tố quan trọng khiến một khu vực hay quốc gia quyết định 

có bán chất thải rắn của mình hay không. Nghiên cứu này tập trung 
vào khu vực phía nam Surabaya vì số lượng các waste bank chủ yếu 
nằm ở Nam Surabaya. Các hoạt động của Waste Banks đã góp phần 
cắt giảm được tổng lượng rác thải rắn vô cơ thải ra là 349 kg / ngày. 

Con số này cần phải được tăng thêm nữa để dần dần tiến tới mục tiêu 
toàn bộ rác thải đô thị được thu gom và xử lý đúng quy trình. Để đạt 

được mục tiêu đó, phải có một nỗ lực để cải thiện tính hiệu quả của 
Waste Bank hoặc tăng số lượng các điểm tập kết rác.

Từ khóa: Nam Surabaya, cộng đồng, tiết giảm, chất thải rắn, ngân hàng rác thải

Abstract
Surabaya became one of the cities in Indonesia with the largest volume 

of solid waste. One way to reduce waste generation in Surabaya City is 
through Waste Bank. The number of Waste Banks in Surabaya is 374 units 

since 2012 with 0,55 ton / day or 0,05% reduction effort to total waste. 
The non-organic municipal waste potential that can be utilized is 40% and 

the total waste reduction for non-organic waste is 0,13%. Unit price of 
each type of solid waste becomes one of the main factors the society has a 

willingness to sell their solid waste. This research is focused in South Surabaya 
because the number of waste bank mostly located in South Surabaya. The 
reduction occurring through the Waste Bank activities is 349 kg/day of the 

total generation of anorganic solid waste 101660 kg/day. The reduction 
percentage needs to be increased so that the volume of municipal waste can 

be suppressed. Therefore, there must be an effort to improve the performance 
of waste banks or increase the number of waste bank units.

Key words: South Surabaya, community, reduction, solid waste, waste bank
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1. Introduction
The population of Surabaya City is increasing from year 

to year, it is directly proportional to the amount of solid waste 
generated. In 2014 the population of Surabaya is recorded 
at 2.853.661 inhabitants since in 2015 it was 2.943.528 
inhabitants [1]. The increase of population in Surabaya 
City caused the solid waste in Surabaya City to increase. 
Surabaya City becomes one of the cities in Indonesia with 
the largest volume of solid waste [2]. The volume of solid 
waste production in Surabaya City in the second quarter of 
2018 was 9.593,71 m3 / day and the amount of solid waste 
handled in the landfill was 5.236,67 m3 / day or 55% [3]. 
This is classified as the main problem because the land area 
of Benowo Landfill is not well equipped to handle the entire 
solid waste of Surabaya City, the potential for pollution could 
be large, and solid waste is the second reason of greenhouse 
gas emission contributor in Surabaya, therefore it could 
affect other environmental health. There are 374 units of 
waste banks in Surabaya recorded since 2012, however not 
all are active. Therefore, there should be an improvement or 
alternative for waste bank’s performance.

Alternative the solution to overcome the problem of solid 
waste in urban areas, the waste bank is a social engineering 
activity [4] that teach people to sort out the solid waste and 
to raise public awareness in solid waste treatment activity. 
Waste Banks have various activities with the 3R concept 
that support. Basically, Waste Bank is a concept of dry waste 
collection, sorted, and has management like banking, but the 
savings are not money but the solid waste. Saved waste will 
be weighed and rewarded with some money, then it will be 
sold to some industries that are already working with the waste 
banks or collectors. Plastic packaging could be purchased by 
local administrators to be recycled into some handicraft items. 
Waste Bank is a place of sorting and collecting the recycled or 
reused the solid waste which has economic value [5]. Waste 
Bank is an environmental management program designed 
by the Surabaya City Government to reduce the volume of 
solid wastes in Surabaya by approaching the society [6]. 
The Government of Surabaya City has made some efforts to 
reduce the solid wastes from the waste bank sat 0,55 tons/
day [3]. Based on the social issue mostly this activity was 
successful in the middle and lower-income communities. The 
important by the community was the gathering activity during 
a weekend together with the separation of waste and also 
several community activities that always conduct three or 
four times a year.

However, the problem faced today is that several waste 
banks are not active because several reasons, such as 
the problem of price of waste is not really stable, there is 
no support from local leaders, and law enforcement is 
not implemented well for separation of wastes. The local 
goverment worked together with the industry on corporate 
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social responsibility tries to manage this waste bank acitvity 
together for increasing of reduction of solid waste in the city. 
Beside government also tries to add many champign (?) and 
many competition to attract comunity to active in the waste 
bank.

2. Research Methods
The total number of Waste Banks in Surabaya City in 

2012 is 374 units spread across several districts. However, 
after the preliminary survey, only 266 units of Waste Banks 
in Surabaya are available. The determination of the research 
area is based on the number of active Waste Bank units and 
a large number of people in a region. In South Surabaya there 
is the largest number of waste bank and the most populous 
among other areas, therefore the research area is in the 
southern part of Surabaya with a total of 63 units of waste 
banks. The site points of Waste Banks in South Surabaya are 
presented in Figure 1.

Determination of proportional random sampling area is 
based on population density. Based on SNI 19-3964-1994, 
sampling in this study will be used as many as 100 samples. 
Household Solid Waste Generation and Composition 
Technical aspects consist of waste generation and waste 
composition in the Waste Bank. Waste generation measured 
is the waste generation in the source. The generation analysis 
was conducted for eight consecutive days [9]. The result of 
waste generation analysis is used to find out the household’s 

waste that is produced and collected to the Waste Bank so 
the number of reduction known.

Based on the results of the calculation of waste 
generation, the next analysis is waste composition analysis 
as much as 3 (three) times for eight days. The waste 
compositions in Waste Bank are a plastic waste, paper 
waste, metal waste, glass waste, cloth waste, rubber waste, 
and others. The type of paper waste consists of HVS paper, 
newspapers, and cardboard. The type of metal waste such 
as cans, aluminium, iron, etc. The results of the analysis of 
waste generation and composition will be used to find out the 
potential of waste reduction at source through Waste Bank. 
The number of Waste Banks’s customers will be conducted 
directly through interviews with Waste Bank management. To 
know the territorial area and material flow analysis, the field 
survey is required directly. The way to get the mass balance 
analysis is by knowing the flow of waste generation along 
with the waste composition at source, in Waste Bank, taken 
by collectors, until the final flow is done by collectors or by 
industrial businesses. Thus, the mass balance that occurs 
in the Waste Bank and the number of waste reduction could 
be known.

For the social problem to know several factors that have 
some impact on the success story of waste bank and un-
successful story, about 100 samples were taken in the area 
of study that included as an active customer of the waste 
bank and un-active customer. The analysis used descriptive 
analysis to determine several important factors in the 
community that involve in waste bank activities. 

3. Solid waste reduction with the Waste Bank
Generation of waste generated in several districts in 

South Surabaya varies. The number of residents of the house 
and the current population of Surabaya City greatly affect the 
generation of waste generated. The existence of reduction 
activities at the source also affects the results of existing 
waste generation such as the existence of Waste Bank 
activities, composting, and other 3R activities. The result of 
the measurement of household wastes in South Surabaya is 
0,31 kg/person/day. The rate of waste generation obtained 
is different from the SNI, this is because the sampling in this 
study was done on every home in several districts in South 

Fig 1. Location Points of Waste Bank in South Surabaya

Fig 2. Total Waste Composition in South Surabaya
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Surabaya. The rate of waste generation in this 
study is not much different from other research 
related to household waste management in 
Surabaya. The rate of waste generation in 
Wonokromo subdistrict is 0,224 kg/person/day 
[11], Gubeng District 0,32 kg/person/day, while 
in Sukomanunggal subdistrict has an average 
solid waste generation rate of 0,27 kg/person/
day [12]. The change of generation is not 
only influenced by the population but also 
influenced by the pattern of life and population 
mobility.

The composition is done by sorting waste 
based on the types of waste such as waste 
food, paper, plastic, rubber, iron/metal, rubber, 
glass, cloth, hazardous, and others. The result 
of the measurement of household waste 
composition in South Surabaya is shown in 
Figure 2.

Based on the diagram, it is known 
that food waste has a large percentage of 
54,37% and dry waste that dominates waste 
composition in South Surabaya is paper waste 
with a percentage of 21,96%. Other solid 
waste contained in household waste include 
diapers. Refers to composition and the ideal 
waste recovery factor [13] [14], the potential 
reduction in South Surabaya can be reach 
more than 40% and waste bank can contribute 
to reduce about 18% of solid waste reduction 
from non-organic waste (Fig.3).

The surveyed waste banks weighed 
the collected solid waste by customers. 
The collection system in the waste bank is 
mostly done by the community usually once 
a week and then waste separation also with 
the community and work together with the 
facilitator in their kampung. Weighing is 
generally done once a month then collectors 
come to pick up the solid waste to resell it to 
the industries. The data of the average annual 
waste weighing on the surveyed Waste Banks 
are presented in Figure 4.

Based on this survey, the average solid waste that treated 
in waste bank is 6.25 kg/day/waste bank, with the total waste 
bank that still are active in the south of Surabaya (60 waste 
banks) and then the total reduction of waste from the waste 
bank activity reaches 375 kg/days or 0,35% from the total 
of an organic solid waste produced by the community. As a 
territory area, the waste bank in subdistrict area or RT/RW 
in Surabaya consist of one waste bank that has services to 
all of the community there. Several factors that give the big 
impact on the active and inactive waste bank.

The price of waste has given a big impact on the 
activity in the waste bank. Every waste bank has a different 
composition of waste and the price is also different, based on 
their collaboration with the collector. If the waste bank has a 
partner from the industry so the price can be increased. For 
example one of the waste bank Gaesang Guyub, has only 50 
customers but the amount of money that they can collect every 
month is IDR. 1.4 million (US$ 99/ month). Because Gaesang 
Guyub waste bank has a partner from industry to buy their 
waste, such as Unilever and Wishata. The other reason is 

that most solid wastes from the household collected formally 
are thrown it in the transfer depo, temporary deposit area for 
solid waste before transport to landfill area. The community 
have several reasons to not bring their waste to the waste 
bank and more than 50% community said that they do not 
have any time to separate and take their waste to waste 
bank because there is no formal collection system for the 
waste bank. It based on the initiative of the community. Mass 
balance of waste obtained from the results of the survey of 
waste measurements conducted to the respondents and the 
Waste Bank can be seen in Fig.5.. 

According to the generalized data, potential waste 
reduction in South Surabaya through Waste Bank is only 375 
kg/day. Compared with the total waste generation, the waste 
bank could reduce by 0,146% of the total waste generation in 
South Surabaya. Based on the type of waste used by waste 
bank that is non compostable waste (dry waste), waste bank 
could reduce by 0,345% from dry waste. In addition, almost all 
customers of Waste bank do the composting activities in the 
source of waste that is equal to 10,16%. Figure 4 shows the 
mass balance of total waste in the area of South Surabaya.

Figure 3 Mass Balance Analysis of Solid Waste Reduction in 
South Surabaya

Figure 4 Solid Waste (kg/month) in Waste Bank
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4. Conclusion 
The waste bank activity one of the examples of community 

development in solid waste management. The potential 
reduction of waste that should be managed by Waste Bank 
in this case study is 18.2% of the total non-compostable 
waste (dry waste). Waste banks mostly successful in low 

and middle-income communities. Several factors need to 
be considered, such as the involvement of a local industry 
partner to buy the waste collected from the waste bank, the 
price of waste especially for the low to the middle-income 
community, and support the formal collection for the waste 
bank./. 
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Inclusive Recycling in Belo Horizonte City – Integrating 
Informal Recyclers Cooperatives in Urban Systems
Việc tái chế theo hình thức kết hợp tại thành phố Belo Horizonte – Tích hợp các hợp tác xã tái chế 
tự phát trong các hệ thống đô thị

Sonia Dias

Tóm tắt
Rác thải có thể là một cơ hội để các thành 

phố đáp ứng các mục tiêu xã hội và môi 
trường. Bài viết này dựa trên nghiên cứu 

được thực hiện bởi Dias (2002 và 2009) 
và nêu lên các đặc điểm chính của hệ 

thống được thiết kế bởi thành phố Belo 
Horizonte, nơi tích hợp các hợp tác xã 
những người thu gom rác tự phát vào 

hệ thống tái chế của thành phố. Bài viết 
đánh giá căn nguyên tổ chức của nó, 

các khía cạnh của hệ thống tái chế, tính 
chuyên môn hóa công việc trong các hợp 

tác xã và các tác động chính của hệ thống 
tích hợp này.

Từ khóa: Belo Horizonte, người nhặt rác, hợp 
tác xã phi chính thức

Abstract
Waste can be an opportunity for cities to meet 

social and environmental goals. This paper is 
based on research carried out by Dias (2002 

and 2009) and explores the main features of 
the system designed by Belo Horizonte city 

which integrated cooperatives of informal 
waste pickers into its municipal recycling 

system. The paper reviews its genesis of 
organizing, the main dimensions of the 

recycling system, the work specialization 
within cooperatives and main impacts of this 

integrated system.
Key words: Belo Horizonte, waste – pickers, 

informal cooperatives
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Introduction
A rights-based approach to public policy should acknowledge informal workers’ 

rights to work, recognize their rights of access to and use of public space, provide the 
support in terms of infrastructure, capacity building, and enabling environment that can 
enhance livelihoods.

As Dias (2002) traces back the period of 1990-2000 in Brazil saw significant 
changes towards a rights-based approach to solid waste management (SWM). This 
period saw the growth in the number of “Catadores” – informal collectors of recyclables 
(hereby called simply as waste pickers) who organized themselves into cooperatives 
and associations and also saw the growth in many city initiatives which focused on 
participatory approaches to planning and implementation of inclusive SWM systems.

Belo Horizonte, the capital city of Minas Gerais state is the fourth largest in the 
country with a population of 2,375.151 people (IBGE, 2010). The city was a pioneer in 
integrating informal recyclers into municipal waste management systems as early as 
1993 when the implementation of Belo Horizonte’s integrated approach to solid waste 
management started with a strong commitment to inclusivity of informal collectors of 
recyclables. 

Prior to 1993 the city ignored the contribution these informal workers made to 
the public health and to the environment and penalized their activity by confiscating 
materials and chasing them away. This paper traces back the organizing process 
in the city of Belo Horizonte and explores the main characteristics of an inclusive 
recycling system implemented in this city and the impact of such policy in the country.

Waste Pickers Organizing in Belo Horizonte
Prior to 1993, the majority of the waste pickers worked individually in an autonomous 

way, or in some cases with the help of their spouses and their children some of them 
from neighbouring cities, most living in the city’s informal settlements. In the town 
centre, collection of material was carried out with a pushcart by each waste picker 
at his/her own “point” of collection in the streets since the city had moved from open 
dump to a walled off and guarded sanitary landfill in 1973 which curbed access to 
waste picking at the final disposal site (Dias, 2002). 

The majority of these workers had no capital to buy a pushcart and therefore were 
forced to rely on those lent by middlemen. These forced them to sell their goods to 
middlemen impacting their ability to pursue better prices for their materials. This was 
a relationship permeated by deceit and mistrust. There were reports of frauds on the 
weighing of recyclables and other exploitation practices. 

As back then waste picking was not formally recognized as a profession1 those 
involved in the work had great difficulty in viewing their activity as a proper job, seeing 
it rather as an odd job. The non-recognition of their activity as a job made the formation 
of a collective identity as working citizens more difficult. 

Since the waste pickers used to sort out their material from the trash bags (found 
on the curb or taken from offices and shops) in the streets this, naturally, meant the 
scattering of litter. Being seen as people who dirtied the city with its activity, treated 
as “part of the rubbish”, they were expelled from the streets to make the city “more 
beautiful”, and their materials were constantly subject to confiscation.

Due to the lack of a place for storing their material and/or the lack of money to 
go home after a working day, the waste pickers were forced to live in the streets in 
improvised cardboard shacks since they could not leave their material unguarded. 
Therefore, public space was occupied, simultaneously, as a place for living and for 

(1) In 2002, this changed as the Ministry of Labor in Brazil recognized the profession of “collector of 
recyclables” in the national catalogue of professions.
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work, bringing about many problems to urban cleaning.
The process of organisation of the waste pickers started in 

August 1988, with the support of Pastoral de Rua (the Street 
Pastoral Team - a group from the Catholic Church that works 
with street dwellers) in a social and educational work that led 
to the creation of the Waste Pickers’ Association – ASMARE, 
in early May 1990. The main demand of the workers was to 
have the right to work in the city, collecting recyclables, as 
well as to have a proper place for the sorting of their material. 
They initiated a struggle for recognition and acknowledgment 
as workers, as environmental agents.

Integrated Solid Waste System – Coupling social and 
environmental Concerns

In 1993, the Superintendency of Public Cleansing – SLU 
for short - started the implementation of a selective handling 
and treatment system of the solid wastes of Belo Horizonte 
City, promoting segregation at the sources, in order to 
minimise the harmful environmental impact caused by the 
waste itself and maximise the social and economical benefits 
for the city. This waste management policy encouraged grass 
roots participation in the discussion and the establishment 
of several projects, placing the municipal authorities in the 
role of a mediator in finding integrated solutions, through 
partnerships with various sectors of society (Dias, 2011).

A municipal recycling scheme was then designed in an 
intensive consultation with ASMARE, the then only existing 
waste pickers’ cooperative, and Pastoral de Rua, its supporting 
NGO. As a result, a mixed system was designed consisting 
of a drop-off scheme coupled with formal recognition (and 
support) of existing manual recyclables collection from the 
waste pickers. All recyclables were taken to the cooperative 
and, in addition, the city signed an agreement whereby the 
city committed to renting sorting spaces and paying a subsidy 
to the cooperative as a way of compensating them for their 
work in reclaiming recyclables.

By 2000, seven new cooperatives were formed in the 
city prompting the need to create a multi stakeholders forum 
to discuss strategies for integration of new waste pickers’ 
organizations thus by 2003 the Municipal Waste & Citizenship 
Forum was created and the municipality began to integrate 
the new cooperatives as service providers.

Current System
In the current system, the municipality recovers, in 

partnership with contracted cooperatives, non-organic 
recyclable materials from the domestic solid waste stream 
through four main channels: 

a) Drop-off system: This system consists of containers 
distributed throughout the city where the population can 
deposit recyclables on a voluntary basis in dedicated 
containers for plastic, paper, metals and glass. Containers 
are emptied weekly by the SLU staff and the materials are 
transported to coops sorting centres for further handling. One 
down-side of the system has been the high level of damage 
of the recycling containers, mainly by non-organised waste 
pickers searching for recyclables.

b) Door to door collection of recyclables by cooperatives 
in non-residential areas: Cooperatives of waste pickers 
collect recyclable materials from commercial establishments 
and offices, especially in the down-town Belo Horizonte, 
using push-carts. In addition, recyclables are collected from 
larger generators such as industries and public offices using 

vehicles owned by the cooperatives. Collected recyclables 
are taken to the sorting centers of the eight waste pickers’ 
cooperatives, where materials are sorted, baled, shredded, 
packaged, and stored. Materials are sold to industry in Belo 
Horizonte or within the State of Minas Gerais. All cooperatives 
have scales, personal protection equipment, and big bags. 
Some have shredders and fork-lift trucks.

c) Door-to door collection of recyclables in residential 
areas: Collection is done by the cooperatives through 
contracts signed with the municipality with trucks donated by 
the city. Materials are taken to the sorting centres for proper 
processing and commercialization.

d) Collection of recyclables, from the streets by 
independent waste pickers (not members of coops): although 
the city’s official system is integration with informal workers 
organized into cooperatives, the city does not penalize 
independent waste pickers, that is those not linked to coops 
doing collection of recyclables in the streets with their 
pushcarts.

Materials collected by cooperatives are brought to 
sorting centres owned by and or rented for waste pickers’ 
cooperatives. There, the materials are processed before 
moving up the recycling chain. All cooperatives have scales, 
personal protection equipment, and big bags. Some have 
shredders and fork lift trucks. Materials are sold to industry 
in Belo Horizonte or within the state of Minas Gerais. The 
cooperatives receive all the money from sales, which is 
then shared between the associates. According to the 
National Sanitation System of Information – SNIS, 2016 
Belo Horizonte formal separation at source system (a + c) 
collected 577 tones per month in that year representing 1 
percent of the recyclables mass. This data does not take into 
account what is reclaimed by informal workers through the 
collection systems performed by the cooperatives (b) and 
independent workers (d) linked to middlemen. 

Cooperatives – Features and Achievements
Over the years the cooperatives in Belo Horizonte evolved 

towards the following work specialization (Dias, 2002):
- Street waste pickers: reclaim recyclables from mixed 

wastes disposed in garbage bags placed on the streets or 
dumpsters. Some pickers may have arrangements with 
commercial and office buildings and be able to access 
previously segregated material. Street pickers can carry up 
to 800 kg with their push-carts. It is the most strenuous work 
performed by waste pickers. 

- Motorised pickers: collect recyclables as part of 
door-to-door selective waste collection scheme run by 
municipalities in partnership with waste pickers cooperatives. 
Some cooperatives may enter into direct agreements with 
commercial and office buildings to collect large quantities of 
recyclables by truck or other vehicles. 

- Sorter: work picking and sorting by type recyclables 
disposed either on a conveyor belts or other sorting area or 
devices. 

- Operational: Coops members who processing sorted 
recyclables- weighting, baling, shredding, storing and other 
operational activities. 

- Workshop: Some coops run special workshops such as 
carpentry, crafts and therefore have members allocated in 
these special activities (Dias, 2002). 

An important achievement of waste pickers coops was 
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the approval for the payment for environmental service. In 
November 2011, the House of Representatives of Minas 
Gerais, Brazil, approved a state law establishing a monetary 
incentive to be paid by the state government to waste pickers 
who are members of a cooperative or workers’ association. 
The payment is due at the end of a three- month period of 
work. This law became known as the Recycling Bonus Law. 

The environmental services rendered by waste pickers 
include collection of recyclables and scrap which benefits 
the environment (extension of the life span of sanitary 
landfills through the diversion of recyclables, contribution to 
cities cleanliness, reduction of pollution etc). The recycling 
bonus is, thus a payment for environmental. Payment for 
environmental services cannot be mistaken for the payment 
for service collection of recyclables some cooperatives 
receive from agreements or contracts they may have with 
municipalities. While payment for service collection comes 
from municipal budgets, the recycling bonus comes from 
the state of Minas Gerais budget as a compensation for 
protecting the environment. It is additional revenue for 
cooperatives (2009).

Waste pickers cooperatives have been able to formalize 
their relationship with the municipal government ensuring 
integration into the solid waste management system. 
Workers recognize that the level of support received from 
the city is quite comprehensive. In the Informal Economy 
Monitoring Study2, Belo Horizonte was the city that faired 
better amongst the five researched cities in terms of positive 
recognition from waste pickers on the role of public policies in 
the livelihoods of waste pickers (Dias and Sanson, 2016). The 
IEMS sector report shows that in Belo Horizonte where waste 
pickers are recognized and supported by governments and 
organized into strong cooperatives, waste pickers appear to 
have higher incomes than other informal workers in the four 
other IEMS cities 3.

Conclusions
Belo Horizonte was the first municipality in Brazil to 

integrate waste pickers in Brazil as part of an integrated solid 
waste management system. Although at that time the existing 
national policies did not allow to integrate them through a 
commercial contract the municipality integrated them through 
a Memorandum of Understanding which included payment 
for services (back then called as subsidies) which catered 
for uniforms, transportation costs for cooperative members, 
support with infrastructure for sorting etc). Later on after 
the 2010 National Solid Waste Policy was approved and 
legitimized commercial contracts with waste pickers coops 
Belo Horizonte city transformed their MoUs with the coops 
into commercial contracts.

As Dias (2009), points out cooperatives achieved visibility 
locally and nationally as the city’s scheme was publicized as 
“best practice model”. This visibility inspired UNICEF Brazil 
to design the national program “waste and citizenship” and 
the campaign “no more child labor in open dumps” which 

(2) The IEMS involved quantitative and qualitative research on 763 
waste pickers in five cities in Africa, Asia and Latin America.
(3)  For a summary of key IEMS findings for Belo Horizonte see https://
www.wiego.org/sites/default/files/migrated/publications/files/IEMS-Belo-
Horizonte-Waste-Pickers-Executive-Summary.pdf

had repercussions nationwide and inspired waste pickers 
in the country to form cooperatives which later on lead to 
the formation, in 2001, of the national movement of waste 
pickers – the MNCR (the acronym in Portuguese). The 
MNCR is a social movement committed to organize waste 
pickers and to advance their main collective demands. The 
MNCR affiliates are cooperatives and associations that abide 
to their guiding principles: worker control of the organization, 
i.e. by waste pickers; direct action; autonomy from political 
parties, governments, and private sector; class solidarity; 
direct democracy and collective decision-making.

This system has been in place for 26 years, making it 
the longest integration model in the world. It is important to 
raise some of its challenges as well. After more than two 
decades, there is a critical need to improve infrastructure 
for sorting. For instance, many existing sorting centres were 
rented warehouses which were improvised as spaces for 
recycling thus issues such as lack of space, disorganization 
and problems with equipment adds an extra burden to the 
informal recyclers’ workload are common. There is also a 
critical need to invest more on environmental education for 
education of citizens for adequate separation at source, 
which would improve the quality of recyclables, and protect 
workers’ health. From the point of view of informal recyclers, 
they need to overcome their fear of work standardization: 
integration in formal systems means that they have to be 
accountable for services provided and some are still resistant 
to it which poses challenges for the cleansing agency. Recent 
capacity building programs have had positive results and 
waste pickers are increasingly opening up to new work 
processes and towards the introduction of technology.

The case of Belo Horizonte indicates that waste can be 
an opportunity to meet the city’s strategic priorities of building 
an inclusive economy that creates jobs, facilitates social 
mobility, improves governance, protects the environment, 
promotes sustainability, and social justice./.
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From Trash to Cash, recovering practices,  
wholesale markets and industrial recycling in Delhi
Từ rác đến tiền, phương thức khôi phục rác, chợ bán buôn rác và tái chế rác công nghiệp  
ở Delhi

Remi de Bercegol

Tóm tắt
Với dân số đô thị toàn cầu là ba tỷ, các thành phố hiện 

đang tạo ra khoảng 1,3 tỷ tấn chất thải mỗi năm (Theo 
Ngân hàng Thế giới năm 2012). Đến năm 2050 các thành 

phố, hầu hết trong số này ở miền Nam, sẽ chiếm hai phần 
ba tăng trưởng dân số toàn cầu, tạo ra khối lượng chất thải 

thậm chí còn lớn hơn. Mặc dù chủ yếu bị lãng quên bởi các 
chính sách đô thị, vấn đề về chất thải đô thị đã trở thành 

một vấn đề lớn trong bối cảnh đô thị hóa toàn cầu (Un-
Habitat, 2010). Hiện nay người ta thường công nhận rằng 

chúng ta cần kiểm soát tốt hơn các tác động môi trường xã 
hội đối với khí thải con người, một nguồn gây ô nhiễm môi 

trường và “bất công với môi trường” (Durand, 2015), ảnh 
hưởng đặc biệt đến các vùng ven của thành phố với sự xuất 

hiện của bãi rác khổng lồ và các dạng ôi nhiễm ngày càng 
nghiêm trọng. Bộ phim này nói về sự phục hồi không chính 
thức của các vật liệu được thực hiện bởi công nhân xử lý rác 

thải (Corteel, Le Lay 2011).
Từ khóa: Delhi - India, người nhặt rác, hệ thống phi chính thức, 

quản lý chất thải rắn

Abstract
With a global urban population of three billion, cities are currently 

generating around 1.3 billion tons of waste every year (The 
World Bank 2012). By 2050 cities, most of them in the South, will 
account for two thirds of global demographic growth, producing 

even greater volumes of waste. Although widely neglected by 
urban policies, the question of urban waste has become a major 

issue in the context of global urbanisation (Un-Habitat, 2010). It is 
now commonly accepted that we need to better control the socio-

environmental impacts of human emissions, a source of multiple 
pollutions and “environmental injustice” (Durand, 2015), affecting 
in particular the margins of cities’ with the emergence of gigantic 

landfill sites and increasingly severe forms of pollution. This 
film presents the informal recovery of materials done by “waste 

workers” (Corteel, Le Lay 2011).
Key words: Delhi – India, waste – picker, informal system, waste 

management
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Introduction
This film1 presents the informal recovery of materials done by 

“waste workers” (Corteel, Le Lay 2011) and the recycling practices 
in Delhi. Waste recovery provides a particularly relevant point of 
observation to understand the sector’s economic and environmental 
challenges, as well as the marginalization of waste workers. The film 
consists in tracking the “informal” actors of the waste recovery chain, 
from its collection through to its processing by industries. Because of its 
gigantic proportions, the case of India provides a concentrated image 
of the socio-environmental issues associated with the consumerist 
and productivist model, which generates a growing amount of urban 
waste while paradoxically marginalizing the people who contribute to 
reducing its volume. In India, waste recovery is heavily stigmatised 
due to its association with the impurity of waste. This phenomenon 
is reinforced culturally by caste exclusion. Most waste pickers come 
from hierarchically stigmatised castes 2. They are relegated to the very 
margins of society, marginalised both socially and geographically, and 
forced to live in dangerous areas. This relegation to informality creates 
situations of brutal exploitation, as well as diminishing the efficiency of 
the recovery and recycling process. 

One of the major aspects of this documentary deals with the a 
paradoxical figure of “waste pickers”: they are invisible but remain 
eminently present and recognisable in public spaces; they usually live 
in the periphery, but have a very thorough knowledge of the city, its 
residents and their detritus (Bercegol, Cirelli, Florin, 2019). In this text 
we will put into question their marginalisation: wouldn’t it be legitimate 
to think that these workers should be fully involved in the management 
of waste? A better regulation of the sector could provide a highly 
efficient solution despite a number of drawbacks, which are partly due 
to this activity’s relegation to informality by public authorities. 

I - Complex system of waste recovery
1. From collection to recycling

The waste recovery sector, despite not being formally integrated 
to the municipal service, is very well organised in India as it relies 
on dynamic caste networks from the collection of materials to their 
segregation and transformation. The waste generated by inhabitants 
is recovered informally by waste pickers who collect it from house to 
house (cf. figure 1). 

(1) This short documentary film (20min), co-directed by Rémi de Bercegol 
(CNRS), together with Grant Davis and Shankare Gowda; has been funded by 
IRD Images, completed par MITI CNRS, it has been shot in February 2019 in 
and around Delhi. It relies on a scientific understanding of the on-going scenario 
and aims at opening the debate to a broader non-academic audience about the 
relationship between societies and waste. Watch it at: https://www.youtube.com/
watch?v=ZROTSb2TRsk 
More info on: https://www.facebook.com/thecityofwaste
(2) Most waste pickers are scheduled casts, or “untouchables”, at the bottom of 
the Hindu cast system. Strictly speaking, they are excluded from the caste system 
(whose hierarchy is made up of: Brahmins -literate-, Kshatriyas -warriors-, Vahyas 
-merchants-; and others “low castes”. Officially and contrary to common sense, the 
Indian Constitution abolishes untouchability, but not caste.
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Waste pickers ride their rickshaws (three-wheeled 
cart) across the capital every morning to collect recyclable 
materials in large bags and carry them back to the slums 
3. They also visit individual residents directly to collect the 
totality of their garbage, hold on to recyclable materials and 
take the rest to the neighbourhood’s municipal collection point 
(the dhalao). Because of the garbage’s impure nature and to 
the status of the person who handles it, inhabitants usually 
leave their garbage bin outside their door. Nevertheless, this 
service is often remunerated by residents (usually around 
€1-1.50 per household and per month) as it spares them 
having to carry their garbage to the local collection point 
themselves. This door-to-door service, although informal, is 
highly structured and integrated to people’s everyday lives. 
While this collection significantly contributes to the waste 
disposal process, it is not acknowledged by the municipal 
authorities of Delhi 4.

Waste pickers work across the same areas daily and 
always visit the same houses, based on a schedule set by 
their tekedar (foreman). Each residential neighbourhood (a 
“mine of waste”, to quote Jérémie Cavé 2015) is split between 
several buyers/wholesalers (the kabaadiwala) from the slum 
who then task their employees with collecting the materials, 
granting them informal rights on a residential plot. Deprived 
of any legal existence and particularly vulnerable, waste 
pickers can be chased by the police, sometimes subjected to 
racketeering, and often abused by some residents. In order 
to avoid any damaging conflict, the waste pickers secure the 
agreement of municipal street cleaners (safai karamchari) 
before accessing an area. They also barter with private 
security guards to gain access to the gated buildings, and 
negotiate their collection with resident associations in each 
neighbourhood where they work. In some cases, the tekedar 
and the kabaadiwala pay out a financial contribution to 
facilitate access to the materials, under the condition that the 
materials are exclusively sold to them by the waste pickers. 
Concretely, this means that each group of waste pickers is 
assigned a set number of buildings (ranging from fifty to over 
a hundred, depending on local arrangements) from which 
they are allowed collect waste. This system of informal rights 
is not systematic: there are also independent collectors who 
gradually manage to “secure” a territory without the support 
of a buyer, for example like it is the case of Hanuman Mandir 
Mazdoor Camp, one of the many slum of Delhi (cf. fig 2). 

On the above map, the slum of Hanuman Mandir Mazdoor 
Camp appears at the centre of the collection system of a 
wealthy neighbourhood of South Delhi. Populated by about 
1500 inhabitants, the slum owes much of its population’s 
survival to the daily recuperation of waste generated by 
neighbouring residential areas within a 2km radius of the 
slum. The three large kabari-wala of the slum have divided 
the three informal collection areas into (1) Rama Krishna 

(3) According to the definition of the Census of India, the slum 
category corresponds to a grouping of at least 60 to 70 households, 
with a minimum population of 300 people, living in insecure housing and 
an unhealthy environment, with a lack of basic infrastructure such as 
essential water and sanitation services. In 2011, there are about 13.7 
million households living in slums in India, 1.8 million of which are in 
Delhi, or 11% of the city.
(4) On the opposite of others cities which acknowledged informal 
collection and intend to formalize it (especially in Latin America, cf. 
Bogota or Lima; but also in India, with the very famous example of 
Pune)

Puram, (2) Safdarjung enclave and (3) Katwaria Sarai, for 
which they have allocated the exclusive responsibility to 
groups of wastepickers who have to resell the recovered 
recoverable materials to them. 

Although the exact number is not known, it is estimated 
that there are at least 50,000 to 150,000 informal waste 
pickers making their rounds through the city every day As 
each picker collects around forty kilos of solid waste, it is 
estimated that a minimum of 2000 tons of waste collected on 
average per day (around 20% of the waste generated daily in 
Delhi).This collection process forms the basis of the recycling 
system, which feeds secondary materials to the formal 
industry. The best materials collected from the residents are 
then selected and sold to a buyer, the kabaadiwala, who sells 
them to a wholesaler who, after processing the materials, 
then sells them on as industrial inputs. By this stage, 
these resources have definitively lost their status of waste 
materials: they are sorted by type, colour and quality, and 
are then ready to be dismantled, taken to pieces, cleaned, 
washed and compacted in order to be either transformed on 
the spot or resold to the formal sector’s recycling workshops 
that buy this secondary material. The prices are very strongly 
correlated to the evolutions of the international market of raw 
materials (Cavé, 2015), which the wholesalers look up on a 
daily basis in specialized journals. The profit margin per kilo 
of recovered materials is low – 1 to 2 rupees 5 between each 
intermediary – and the only way of securing an income of 
sorts is to process large amounts of materials. The tools and 
technologies can vary between places but the workers’ skills 
are evident throughout the process: dexterity, speed and the 
knowledge of the various components are all crucial to the 
recovery process. For example in Delhi, the Khatik workers 
of the PVC market 6 are able to distinguish between all the 
various types of plastics. This does not take away from 
the harshness of their working conditions – repetitive and 
sometime dangerous tasks, and uncomfortable positions (cf. 
figure 3).

(5) 75 rupees is equivalent to 1 dollar in June 2020
(6) The PVC Market, located in Tikri Kalan at the North West of Delhi, 
is a market dedicated to the wholesale reselling of plastics where tons 
of materials are delivered every day before being sorted, processed and 
sold on.

Figure 1: a waste picker collecting waste in his 
rickshaw from a wealthy neighbourhood in South 
Delhi
Source: screenshot 3min12, film “the people of waste” 
(Bercegol and al. 2020)
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Focused on her work, women separate plastic materials 
by hand, based on color and quality. They are ʻKathikʼ, 
members of a caste traditionally associated with the impure 
work of tanning. This is the caste that dominates among 
workers of the emblematic PVC market in Delhi today.
2. Living in the margins

In Delhi, a significant share of the population (cf. note 3) 
lives in areas considered as illegal or in slums. The economy 
of waste plays a crucial part in these areas, as it provides 
the main source of subsistence for a number of households. 
There is a political micro-economy of waste pre-collection, 
with clearly structured hierarchies and collection rights. This 
feeds into a vast material recovery system which, although 
mostly informal, interacts with the formal and formalized 
economy as a supplier. 

Every residential neighbourhood is thus informally 
connected to a “marginal” neighbourhood – including slums 
in the periphery or more central wholesalers’ warehouses 
“established on vacant land or wasteland” (de Bercegol, 
Cirelli, Florin, 2019). As noted by Bénédicte Florin (about 
Istanbul), these facilities generate “significant health and 
environmental externalities on the recovery workers’ living 
and working environment, because by clearing the city centres 
and wealthy areas from their waste, recovery workers make 
their own areas and population more vulnerable” (Cirelli, 
Florin, 2016, p.11), like in many slums in Delhi (cf. fig 4).

In addition, the sites where the sorting and processing 
activities take place, including the waste workers’ homes, 
generally lack in basic facilities with no access to drinking 
water and basic sanitation systems. These people live and 
work in Delhi’s most marginal neighbourhoods, which suffer 
from their negative association with impurity, waste and 
poverty. Some wholesalers illegally grab a piece of land in 
the slum to accommodate their pickers. Some of the pickers/
employees can sometime be hosted in exchange of the 
waste they collect for their owner. But most of the time, they 

must pay a rent that ranges from 1,000 to 3,000 rupees (€15-
45 depending on the house’s surface area and on the slum’s 
location within the city). 

Marginality is thus materialized by under-equipment and 
geographic relegation. In Delhi, waste workers have always 
been pushed out to the margin and into the city’s “gaps”: the 
waste is sorted in landfill sites and in the confines of Delhi, in 
very dilapidated central areas or in the far periphery. Sorting, 
weighing, packaging and recycling activities take place in 
almost undetectable in-between spaces: in this sense, waste-
related work combines spatial and social marginalization. 
These living and working places are being gradually pushed 
away from the city centre and relegated first into the margins 
and later into the city’s remote peripheries. 

The spatial marginalization of casteless populations 
has always existed in India. However, this relegation has 
been exacerbated by the deepening of inequalities brought 
about by urban capitalism. While the neoliberal system 
transforms some spaces to turn them into a showcase for 
India’s economy, it marginalizes others to hide or eradicate 
them. Recovery workers complain about regular raids by the 
police who confiscate their rickshaws, a crucial tool for their 
morning collection. This occurred for instance in February 
2019 in Hanuman Mandir, a neighbourhood of waste pickers 
in the centre of the rich municipality of South Delhi. In more 
peripheral neighbourhoods, police brutality goes along with 
physical attacks or even murder attempts: for instance, 
in June 2018 in Mandanpur Khadar, a nationalist group 
voluntarily set fire to a camp of Muslim waste workers of likely 
Bangladeshi origin. 

II - The workers and entrepreneurs of the recycling 
chain
1. Who are the waste workers? 

In India, an individual’s decision to join this marginalized 
line of work is strongly correlated to their caste of origin. 

Figure 2: territories of waste collection around the slum of Hanuman Mandir Mazdoor Camp (one of the 
many slums in Delhi involved in waste collection)
Source: Rémi de Bercegol, with support of Marine Frantz (Bercegol 2020)
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Waste pickers have a similar sociological profile: they are 
either casteless or belong to a lower caste, some of them 
Muslims. Family and professional genealogies show that 
waste pickers are often in this profession from father to son, 
and sorters from mother to daughter. Similarly, belonging 
to the Dalit caste is inherited from one’s parents. However, 
with the boom of waste caused by urbanization in the 1980-
90s, the sector also had to recruit beyond the communities 
of Scheduled Cast. Depending on opportunities, those can 
include for instance members of Other Backward Class 
like trader castes, farm workers or members of religious 
minorities, and in particular Muslims, an already stigmatised 
group relegated to marginalised jobs. 

In general, pickers are recruited within the wider network 
of a tekedar, who often comes from the same region. These 
are usually poor families from the rural regions of Uttar 
Pradesh, Bihar or Rajasthan. Traditionally discriminated 
or relegated to menial tasks and field labour, they see this 
work as an opportunity to significantly improve their living 
standards and acquire relative financial stability. In recent 
years, undocumented Bangladeshi migrants have found 
work opportunities in waste recovery. However, they are 
relegated to the very bottom of the social ladder of waste 
recovery: for instance, many of them can be found in landfill 
sites, rummaging through incinerator residue for pieces of 
metal (fig 5).

To reduce the garbage buried in landfills, the city of 
Delhi has chosen to incinerate its municipal waste. After 
combustion, the remaining incinerator bottom ash still 
represents a quarter of the initial volume. Theoretically it 
should be recycled as construction bricks, but in reality this 

toxic residue ends up on the landfill, where recyclers continue 
their work. Using nothing but large magnets, they beat the 
black ash to extract the ferrous metal, the final recyclable 
material they can sell to scrap merchants. 

Although stigmatized by society and unrecognized by 
the government, the category of “waste workers” remains 
a collection of individuals with diverse statuses according 
to their role and profession. As noted by Bénédicte Florin 
(2017), recovery workers do not form a homogeneous group: 
the further down the chain of waste they work, the more 
relegated and excluded their position. These degrees in the 
profession are connected to the status of waste: those who 
do the dirtiest of the “dirty job” (Hughes, 1962, quoted by 
Florin 2016) are those who work in landfills, where recovery 
work is particularly tough and dangerous. Fermentation 
produces methane, forming pockets of highly flammable and 
explosive gas that can create ground collapses burying the 
workers and causing fires. Landslides and collapses of hills 
of waste are frequent, like the deadly incident of September 
2017 that was due to a partial collapse in the landfill site of 
Ghazipur in Delhi. The juice generated by the waste (lixiviat) 
is loaded with organic and chemical pollutants and heavy 
metals. These hazards are combined with the high incidence 
of health risks due to diseases and wounds (Chockhandre et 
al. 2017). At the Bhalswa landfill site, at about 4 am when the 
garbage trucks start to pour off their load from the top of the 
dump, about fifty persons are already present and over three 
hundred gather there throughout the day: these people live at 
the margin of the margin, collecting the worst of the detritus. 
Amongst them are Bangladeshi workers: the most invisible 
of the invisible, the undocumented who leave in fear of being 
deported from the country. 
2. An increasingly professional sector 

At the very top of the social ladder, large entrepreneurs 
can run one or more sorting and processing factories. Thanks 
to their ability to adapt to the needs of the formal industry and 
to their access to lineage-based networks of mutual support, 
these waste pickers have turned into real entrepreneurs. The 
most fascinating example is certainly provided by the plastics 
sector, a material whose volumes continue to grow: recycling 
materials often include products that have already been 
recycled. All the activities of the recycling chain are present 
in Delhi’s industrial estates, including the compression of 
materials into bales, the packaging of semi-finished products 
bound for the formal sector, the grinding of plastics (bottles, 
film, etc.) and the production of granulate that is then sold on to 
national companies. Upward mobility is not accessible to all, 

Figure 3: women at work at PVC Market 
Source: screenshot 6min55, film “the people of waste”, 
(Bercegol and al. 2020)

Fig 5: Incinerator bottom ash and ferrous metals 
Source: screenshot 15min00 film “the people of waste”, 
(Bercegol and al. 2020)

Fig.4: at home  
Source: screenshot 2min 29s, film “the people of waste”, 
(Bercegol and al. 2020)
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but it is a possibility. The increase 
in the quantity of waste generated 
from the 1980-90s has significantly 
contributed to the progression of 
some of these workers towards 
entrepreneurship: some were able 
to save money, develop their skills, 
hire workers and buy equipment 
and vehicles. By gaining access to 
real estate and investment, some 
individuals are able to develop their 
waste recycling activities. Some 
waste workers acquired workshops 
that transform materials into semi-
finished or finished products before 
they are commercialized. 

A wide range of professions sits 
between these two extremes: some 
workers are in charge of collecting 
waste from homes, others of 
sorting, washing, grinding, selling, 
etc. The complex social ladder of 
“waste workers” mirrors the diverse 
segments of a “continuum” of 
activities that connect the informal 
and the formal sector (Cirelli and 
Florin, 2015; Scheimberg et al., 
2011; Scheimberg et al., 2016). 
The circulation of materials, money 
and people thus relies on a “socio-
technical continuum” (Jaglin and 
Zérah, 2010, on basic services 
in developing countries), rather 
than on an opposition between 
“formal” and “informal” (Florin, 
2017): waste pickers collect waste 
on behalf of intermediary buyers 
(formal or informal) who are in 
turn connected to entrepreneurs 
whose business develops through 
the transformation of garbage into 
industrial inputs (see fig.6).

These flows of waste from 
one collection place until factories 
are drawing the geography of (in)
formal recycling processes within 
the city, like for exemple like for 
Hanuman Mandir (see fig 2) from 
where recovered waste is resold in 
different markets within the city to 
finally be processed and recycled 
in industries (some of them too 
pollutant being outside the city – 
see fig.7)

In many instances, the 
wholesaler acts as an intermediary 
who manages the transaction 
of materials between the waste 
pickers and the industry of recycling. 
These players play a crucial role 
in the functioning of the recycling 
chain: they provide the interface 
between on the one hand the waste 
pickers who operate outside the so-

Fig.6: (in)formal chain of waste recycling sector 
Source: Rémi de Bercegol

Fig.7:flows of waste in the city from one slum until factories, the case of 
Hanuman Mandir 
Source Rémi de Bercegol and Thi Thanh Huong Pham
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called official waste management system, and on the other 
the so-called formal economy, by transforming a material – 
recovered waste – into an industrial input. The hybridisation 
and interconnection of practices and the mixed management 
models blur the boundaries, while distinct stakeholders can 
have interconnected and complementary strategies. For 
instance, the recycling process ties together the garbage 
pickers, the buyers, the owners of warehouses where the 
materials can be stored and the manufacturers. Waste is 
collected in precarious working conditions, generating a 
modest income for waste pickers; the materials are then 
moved on to warehouses where they are processed; they 
eventually reach retail circuits managed by formal firms at 
a significant profit (as also noticed in non-Indian contexts by 
C.Cirelli and B.Florin, 2018, p. 7-8) with the making of the 
final products (see fig.8) 

Conclusion: waste recovery: a neglected alternative 
Waste recovery process can function as a circular 

metabolism where the re-use of secondary materials 
contributes to significantly reducing pressure on resources. 
In this context, Southern cities appear as pathfinders: 
these are cities where “informal” waste recovery systems, 
considered more efficient than “modernised” formal services, 
have been established for years (Wilson et al. 2006, 2012), 
with rag-pickers rummaging dumps and garbage cans in 
search of materials that can be resold, repaired, reused or 
recycled. Unlike in the North where this process forms part 
of an environment-centred approach, waste recycling in the 
South arises from need. This process provides a breeding 
ground for a vibrant economy that exists in close interaction 
with the formal sector. 

In this respect, “Asian cities [that] have extensive ‘waste 
economies’ (Furedy, 1992) could indicate potential paths of 
action to tackle the challenge of sustainable urbanisation. In 
Asia, reuse and recycling practices are deeply embedded 
in local culture and highly dynamic. The retrieval of used 

materials contributes to reducing the pressure on resources 
while providing a livelihood for scores of labourers involved 
in the small-scale recycling industries. For Delhi’s waste-
pickers and Kabariwalla, who operate at the bottom of a 
vast and hierarchized recycling chain, waste materials are 
a valuable resource to be extensively exploited. The chain 
of reuse and recycling, which is only informal at its base 
(and then connects to formal traders and large industries) is 
an existing mechanism that reduces resource wastage and 
contributes to a more circular economy. According to such 
a de-centered perspective (Chakrabarty, 2000), the urban 
margins of Southern cities where these recovery industries 
have developed can be perceived, beyond their poverty, as a 
source of so far underexploited alternatives and as a model 
for a genuine circular economy. 

Waste-pickers raise an income through waste collection 
while complementing municipal services in cities where 
such services are insufficient. However, in spite of their 
contribution to the community, these activities are only rarely 
acknowledged. The waste-pickers, who recover the goods 
that are discarded by other city dwellers, are pushed out to the 
margins of society. In addition to its lack of social recognition, 
this alternative is also marginalised by public policies. 
Recycling remains considered as a degrading job, and 
waste-pickers are frequently excluded from the restructuring 
programs delivered through public service reforms, although 
these programs have a major impact on their practices. Under 
guise of “modernizing” the sector, rather than using existing 
local solutions, public authorities favour technical solutions 
that rely heavily on privatization, to the detriment of informal 
recovery agents (Bartone, 1995; Baud and Post, 2003; 
Coad, 2005; Cointreau-Levine, 1994; Nas and Jaffe 2004; 
Wilson et al. 2006). In Delhi as in other cities, this status quo 
is symbolized by incinerators: while these are presented as 
“modern” facilities that can significantly reduce the volume of 
landfill waste, they can only function correctly if they are fed 
waste materials with a high heat generation potential such 

Fig8: final product after molding: recycled plastic boxes 
Source: screenshot 12min10, film “the people of waste” (Bercegol and al. 2020)
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as plastics, paper and cardboard – the same materials that 
had traditionally been recycled by recovery workers. Here 
one of the conclusions of the film is that one should rather 
to think about the “modernisation” and better regulation of 
the recycling sector rather then investing in incinerators. 

Recycling activities will remain a polluting activities if not well 
managed and should be the focus waste public policies to 
reach the target of a sustainable urban development and 
ensure a better social protection of its workers./.
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- Đại trùng tu hoặc phá dỡ và xây lại các công trình nhằm 
tôn tạo các khu phố và cải thiện môi trường xung quanh công 
trình.

5. Kết luận
Phát triển du lịch là xu hướng phát triển tất yếu của các 

khu vực vùng núi phía Bắc, đặc biệt là đối với những nơi có 
giá trị cảnh quan và giá trị truyền thống văn hóa đẹp độc đáo 
như Sa Pa. Vì vậy việc để xuất các phương án bảo tồn các 
công trình kiến trúc trong khu vực lõi đô thị du lịch Sa Pa 

trong bối cảnh phát triển du lịch mạnh mẽ tại nơi này đóng 
vai trò rất quan trọng cho sự phát triển du lịch bền vững của 
đô thị Sa Pa.

Bài viết trước hết nhận diện các giá trị kiến trúc quan 
trọng trong khu vực lõi đô thị Sa Pa từ đó đề xuất một số 
chiến lược cơ bản để bảo tồn hệ thống công trình này. Hy 
vọng các nghiên cứu này có thể giúp ích cho việc phát triển 
du lịch của địa phương, cũng như hỗ trợ trong việc định 
hướng bảo tồn các công trình kiến trúc trước những làn sóng 
đầu tư ồ ạt vào khu vực./.
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Bảo tồn và phát triển không gian kiến trúc cảnh quan  
các làng quan họ truyền thống tỉnh Bắc Ninh  
trong quá trình đô thị hóa
Conserving and developing the architectural landscape of traditional Quan Ho villages  
in urbanization process of Bac Ninh province

Nguyễn Đình Phong 

Tóm tắt
 Bài báo nghiên cứu sự thay đổi không gian 

kiến trúc cảnh quan của các làng Quan họ Bắc 
Ninh trước sự công nghiệp hóa - đô thị hóa 
mạnh mẽ do phát triển kinh tế. Bằng cách 

đánh giá những đặc trưng của các làng cổ Bắc 
Ninh nói chung và làng Quan họ nói riêng, 

trong đó nét đặc thù tiêu biểu nhất đều là các 
làng ven sông trong quá khứ, nghiên cứu đưa 
ra những nét đề xuất chính về quy hoạch, xây 

dựng mới và cải tạo hiện trạng cũ nhằm tiếp 
tục bảo tồn và phát huy được những không 

gian kiến trúc cảnh quan trong quá trình phát 
triển xây dựng đô thị.

Từ khóa: kiến trúc cảnh quan, bảo tồn, di sản, làng 
Quan họ

Abstract
The paper refers to the change of landscape 
architectural spaces of the traditional Quan-

Ho villages (Bac Ninh) in industrialization 
– urbanization process due to economic 

development. By assessing the characteristics of the 
ancient villages in general and the Quan Ho villages 
of Bac Ninh  province in particular, the paper shows 

that the most typical features are the riverside 
villages. The study also proposes some planning 

adjustments, new building and renovation of 
the old space in order to preserve the landscape 

architectural spaces - the elements that create 
cultural heritage.

Key words: architectural landscape, preserver, 
heritage, Quan Ho village
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1. Mở đầu
Là một mũi nhọn trong “vùng tam giác” kinh tế trọng điểm gồm thủ đô Hà Nội 

- Bắc Ninh - Vĩnh Phúc, tỉnh Bắc Ninh đang vươn mình mạnh mẽ với những thế 
mạnh nổi trội về công thương nghiệp, thương mại, tài chính, đào tạo nguồn nhân 
lực, thể dục thể thao, không gian di sản và du lịch.

Nhắc đến Bắc Ninh là nhắc đến những làn điệu dân ca quan họ, những ngôi 
đình, ngôi làng cổ kính thiêng liêng, các làng nghề có lịch sử hàng trăm năm. 
Trong xu thế đô thị hóa mạnh mẽ và không thể đảo ngược, Bắc Ninh cũng nằm 
trong guồng quay của quá trình này, câu chuyện chúng ta không thể không nhắc 
đến là liệu những giá trị truyền thống gắn với nét văn hóa đặc trưng tại địa phương 
có còn sức đứng vững trong cơn lũ công nghiệp - đô thị hóa?

Các làng Quan họ quần tụ thành vùng Quan họ, phía nam tiếp giáp với cửa 
ngõ phía bắc Thăng Long, phía tây là sông Ngũ Huyện (Ngũ Huyện khê), dòng 
sông đã một thời ôm bọc thành Cổ Loa như một vành đai sâu bảo vệ, rồi xuôi về 
vùng Quan họ, đổ ra sông Cầu, phía đông là các núi Vân Khám, Long Khám, Bát 
Vạn, Phật Tích, núi Chè... mà mỗi dòng khe, mỗi mỏm đá đều chứa đựng bao 
nhiêu cổ tích một thời, phía bắc là dòng sông Cầu, một dòng sông của những sự 
tích anh hùng, của những nương dâu bát ngát, của những lời hẹn ước, nguyện 
thề.

Trong tổng thể không gian các làng Quan họ nói riêng và các làng cổ ở Bắc 
Ninh, luôn tồn tại một hệ thống ao hồ tự nhiên. Nguyên nhân xuất phát từ tập 
quán “nhất cận thị nhị cận sông”, con người ngày xưa khi cắm mốc định cư luôn 
chọn gần sông để dễ dàng đi lại, vận chuyển hàng hoá khi mà giao thông đường 
bộ chưa thuận tiện như bây giờ. Trải qua quá trình lịch sử bồi đắp lâu dài, những 
con sông ngòi xưa đã bị vùi lấp và chỉ còn lại dấu tích là những hệ thống ao 
thường chạy dài thành tuyến nằm ven làng hoặc giữa làng. Đây là một đặc trưng 
rất rõ rệt những làng cổ ở Bắc Ninh. Có lẽ những không gian mặt nước êm đềm 
này đã tạo nên những không gian trữ tình riêng biệt của một vùng đồng bằng trú 
phú để từ đó cho những câu hát quan họ lả lướt ra đời. Trong những ngày lễ hội, 
không thể thiếu những buổi biểu diễn quan họ trên thuyền như một cách nhắc 
nhớ về những ký ức xa xưa.

2. Đánh giá hiện trạng không gian kiến trúc cảnh quan của các làng Quan 
họ
2.1. Sự biến mất của các mảnh xanh, mặt nước, đặc biệt là những hệ thống ao hồ 
ven làng với nhiều giá trị lịch sử.

Đây là kết quả hiển nhiên của quá trình đô thị hoá làng xã với những mảng 
cây xanh, ao hồ, kênh mương... trở thành nơi tập trung xây dựng các khu ở đông 
dân cư; quá trình bê tông hóa, gạch ngói hóa đã chiếm chỗ của luỹ tre, cánh 
đồng.

Ở trên hình 1, một phần làng Đình Bảng, căn cứ những dấu tích còn lại có 
thể thấy rõ có một nhánh sông chạy từ trước cửa đình làng đến Đền Đô mà đã 
bị lấp một phần. Bản thân tên một ngõ nối từ đình ra Đền Đô cũng minh chứng 
điều đó: ngõ Ao Làn.
2.2. Sự thay đổi kiến trúc và cảnh quan không gian ở

Nhà cửa và kiến trúc truyền thống là bộ mặt không gian sống của người dân 
làng quan họ. Khía cạnh văn hoá này đang gặp thách thức lớn trước chuyển 
động đô thị hoá. Nó đang phát triển một cách tự phát. Do thiếu quy hoạch kiến 
trúc ở những vùng đô thị hoá, cá nhân tự xây dựng nhà cho mình. Sự không hài 
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hoà giữa thiên nhiên và con người, giữa cái chung và cái 
riêng, sự nghèo nàn về nghệ thuật đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến không gian cảnh quan của làng xã.
2.3. Sự biến đổi kiến trúc cảnh quan công trình văn hoá- di 
tích và không gian cộng đồng truyền thống

+ Đình làng
Hệ thống đình còn tồn tại đến ngày nay đã trải qua nhiều 

biến động do chiến tranh, loạn lạc và đến nay là đô thị hoá. 
Cảnh quan không gian đình tại phần lớn các làng quan họ 
được giữ gìn khá tốt, vì nhiều công trình đã được công nhân 
di tích lịch từ từ khá sớm. (Thí dụ: Đình làng Đình Bảng)... 
Tuy nhiên tại một số làng trong quá trình đô thị hoá, cảnh 
quan không gian đình đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Diện tích 
đình bị thu hẹp, hoặc bị sử dụng vào mục đích khác. Cảnh 
quan không gian phần nào bị phá vỡ. Sân đình phần nhiều là 
thoáng rộng, nhưng một số đất đình bị chiếm do hiện tượng 
đô thị hoá, lấn chiếm, lấy đất làm sản xuất. Thí dụ: Đình làng 
Phù Lưu, nơi thờ Thủy tổ bên dòng Tiêu Tương, vốn là một 
một ngôi đình rất cổ kính với cây đề cả ngàn năm tuổi đã đi 
vào văn chương nước nhà (tác phẩm “Làng” của Kim Lân). 
Mặc dù có những nỗ lực giữ gìn, nhưng vài năm gần đây với 
việc các công trình nhà dân xây dựng ngay sát đằng sau và 
bên cạnh đình với chiều cao 3,4 tầng cũng đã làm giảm tính 
cổ kính của cảnh quan chung đi phần nào.

 + Chùa làng
Cũng giống như đình, phần lớn chùa trong các làng quan 

họ vẫn giữ nguyên được kiến trúc truyền thống. Nhưng tại 
một số nơi, quá trình đô thị hoá mạnh, vẫn xảy ra tình trạng 
lấn chiếm đất chùa làm ảnh hưởng tới không gian cảnh quan. 
Mặt trái của quá trình đô thị hoá là hiện tượng tiếng ồn, ô 
nhiễm của các sinh hoạt, giải trí đô thị đã ảnh hưởng đến 
không gian vốn u tịch của chùa.

+ Cổng làng
Quá trình đô thị hoá tại các vùng nông thôn đã kéo theo 

sự tăng dân số cơ học, sự phát triển của các phương tiện 
giao thông, hệ thống giao thông thay đổi đòi hỏi một không 
gian lớn hơn. Chiếc cổng làng xưa cũ không đáp ứng được 
yêu cầu do hình thức nhỏ hẹp bình dị của mình. Các lối giao 
thông mới rộng hơn, kiên cố hơn được mở, không đi qua 
cổng làng, nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông của người dân. 

Chiếc cổng làng chỉ còn đóng vai trò vật biểu trưng cho quá 
khứ. Một số nơi, chiếc cổng làng đã bị phá huỷ, hoặc cải tạo 
hình thức cho phù hợp.

+ Những công trình kiến trúc mới
Những công trình kiến trúc công cộng như: nhà văn hoá, 

khu vui chơi giải trí, trường học.. được hình thành nhằm giải 
quyết nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân, là 
tác nhân thúc đẩy nâng cao trình độ dân trí của người dân 
nông thôn, giúp họ hiểu biết rộng hơn về xã hội bên ngoài, 
tiếp thu kịp thời các thành tựu khoa học kỹ thuật mới, thông 
qua các nội dung sinh hoạt tuyên truyền trong các công trình 
đó. Tại các làng Quan họ thì nhà văn hoá đảm nhận chức 
năng rất quan trọng thời kì mời là nơi dạy hát, học hát, sinh 
hoạt văn nghệ của các liền anh liền chị quan họ. Tuy nhiên, 
với việc các công trình mới, kiến trúc và vật liệu mới xây 
dựng trong những không gian làng xã cũ; nếu không tìm 
được sự hài hòa với bối cảnh xung quanh từ những khâu 
thiết kế-xây dựng, cũng sẽ góp phần làm thay đổi cảnh quan 
theo hướng không có lợi.[1]

3. Cơ sở khoa học về bảo tồn và phát triển không gian 
kiến trúc cảnh quan các làng Quan họ
3.1. Cơ sở lý thuyết về bảo tồn

* Bảo tồn đặc tính môi trường cảnh quan làng xóm
- Xác định đặc điểm, cấu trúc, hình cảnh các cảnh quan 

làng xóm đặc thù và xu hướng phát triển mỗi khu vực
- Phân loại các công trình kiến trúc cần bảo tồn, cải tạo 

và phát triển.
- Xác định các đối tượng kiến trúc, cảnh quan cụ thể và 

ranh giới vùng ảnh hưởng của di sản, phân vùng bảo vệ các 
di tích.

- Xác định xu hướng phát triển và chức năng sử dụng 
tương lai của các tài nguyên đất đai và mối liên kết vào quy 
hoạch chung đô thị.

- Xác định chiều cao, bố cục, hình khối và các địa điểm 
đặc trưng, điểm nhấn cảnh quan có giá trị.

* Bảo tồn và sử dụng thích ứng di sản vật thể: Là sự kéo 
dài tồn tại của các di tích, gắn kết chúng một cách tích cực 
vào cuộc sống hiện đại

Hình 1. Bản đồ làng Đình Bảng, đoạn từ Đình làng đến Đền Đô. Những vệt màu xanh là hệ thống ao hồ còn 
sót lại, dấu tích của một nhánh sông Tiêu Tương ngày xưa. (Nguồn: Tác giả).
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- Nhấn mạnh các giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử, giá trị 
không gian cảnh quan bằng cách phục chế, khôi phục, cải 
tạo, trùng tu...

- Đưa các chức năng sử dụng mới phù hợp và thích ứng.
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng về phát triển quy hoạch xây dựng

Các yếu tố này gồm hoàn cảnh về quá trình lịch sử, tự 
nhiên, văn hóa- xã hội, môi trường, kinh tế, du lịch... Với việc 
bảo tồn và phát triển di sản kiến trúc, cảnh quan còn phụ 
thuộc vào các yếu tố hiện trạng di sản:

- Kết cấu và kỹ thuật xây dựng
- Sử dụng và cải tạo
- Quy chế quản lý và bảo tồn hiện tại

4. Bảo tồn và phát triển không gian kiến trúc cảnh quan 
các làng Quan họ truyền thống
4.1. Quan điểm bảo tồn và phát triển

- Quan điểm bảo tồn: Tỉnh Bắc Ninh cùng với các cơ quan 
văn hóa đã có những chính sách bảo tồn văn hóa phi vật 
thể Quan họ (lời ca, tiếng hát, nghi thức...) từ khá sớm. Tuy 
nhiên giải pháp bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể phải 
đi liền song song với việc bảo tồn các không gian vật thể mà 
kiến trúc cảnh quan làng xóm là một phần không thể thiếu. 
Kiến nghị giải pháp bảo tồn di sản được thực hiện song song 
giữa văn hóa phi vật thể và vật thể, coi nó như những thành 
phần không thể tách rời của hệ thống di sản văn hóa.

- Quan điểm phát triển: Việc xây dựng, đô thị hóa là không 
thể đẩy lùi. Do đó phải nghiên cứu các giải pháp phát triển, 
xây dựng hướng tới sự phát triển bền vững của đô thị, quản 
lý đô thị kết hợp phát triển du lịch văn hóa hài hòa.
4.2. Phục hồi lại những đoạn sông cổ có giá trị lịch sử và 
cảnh quan - đặc biệt là dòng Tiêu Tương cổ

Sách “Đại Nam nhất thống chí” (Nhà xuất bản Khoa học 
xã hội 1971) viết: “Sông Tiêu Lương ở địa giới phủ Từ Sơn 
phát nguyên từ một cái đầm lớn ở xã Phù Lưu, huyện Đông 
Ngàn, chảy từ phía Tây sang Đông Bắc, qua xã Tam Sơn 
huyện Yên Phong, chuyển sang địa phận 2 huyện Tiên Du 
và Quế Dương vào sông Thiên Đức”. Tiêu Lương chắc là 
dòng Tiêu Tương vì có chuyện “tương tư” trong chuyện tình 
Trương Chi – Mị Nương mà chữ Lương” đổi thành “Tương”.

Còn ghi chép từ thời Nguyễn thì coi phát tích của dòng 
Tiêu Tương từ khu đầm Loa Hồ (đầm làng Phù Lưu hiện 
nay) rồi chảy qua các địa danh tiếp theo đổ vào sông Cầu. 
Cũng từ đầm Phù Lưu thì một số truyền tích dân gian để lại 
thì cho rằng đầm Loa Hồ (Phù Lưu) là đoạn phình rộng nhất 
của dòng Tiêu Tương. Khu vực Đình Bảng, Phù Lưu xưa còn 
là rừng (có tên rừng Báng). Di tích đền Miếu thôn Dương Lôi 
(Tân Hồng) còn bia ghi lại là khu rừng Mai Lâm. [2]

Cách đây khoảng chục năm, huyện Tiên Du đã có ý định 
khôi phục đoạn sông Tiêu Tương chảy qua xã Nội Duệ, Vân 
Tương để phục vụ cho lễ hội Lim nổi tiếng với chương trình 
“Hát Quan họ dưới thuyền” và cũng là tạo “Môi trường lá 
phổi” cho khu đô thị Lim. Nhưng rồi ý tưởng đó cũng mai một, 
không ai nghĩ đến nữa. [2]

Qua những trích dẫn và sự kiện trên, có thể thấy việc 
nhận thức về giá trị cảnh quan của những tuyến sông cổ còn 
lại đã có, nhưng vẫn còn chưa thật sâu sắc cũng như chưa 
có những chỉ đạo quyết liệt từ các cấp chính quyền để biến 
chủ trương thành hành động. 

Như ở phần mở đầu đã nói, có thể thấy những vệt ao hồ 
kéo dài còn sót lại ven các làng xóm là những dấu tích và 
là những di sản cảnh quan cực kì đặc trưng và giá trị của 
các làng Quan họ cần bảo tồn. Do đó, cần phải có những 
kế hoạch giữa các nhà khoa học và hành động cụ thể từ 
các cấp chính quyền cũng như nguồn lực để phục hồi phần 
nào những cảnh quan sông hồ này. Trước mắt đó là những 
nhánh sông ở thị xã Từ Sơn và Tiên Du hiện nay.
4.3. Quy hoạch tổng thể và chi tiết

Cùng với sự đô thị hoá và quá trình phát triển kinh tế, các 
làng Quan họ truyền thống cũng đang thay đổi và chuyển 
mình. Công tác quy hoạch phải liên tục đi cùng để đảm bảo 
cuộc sống ổn định, tạo lập môi trường tốt cho người dân, 
giảm thiểu tác động xấu tới môi trường do các hoạt động sản 
xuất dịch vụ. Các tỷ lệ và cơ cấu đất đai, tài nguyên, sức lao 
động phải cân bằng; đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, 
đồng thời giữ gìn được cảnh quan làng xóm, không làm mất 
đi tính thuần khiết của những không gian văn hoá Quan họ.

Cụ thể, việc phân khu chức năng phải đảm bảo các yêu 
cầu sau:

- Tiết kiệm - cân đối tỷ lệ đất canh tác. Mở rộng khu dân 

Hình 2. Đình Phù Lưu hiện nay (Nguồn: Tác giả).
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cư trên đất nông nghiệp sẽ là một xu hướng không tránh 
khỏi, nhưng phải cân đối hài hòa các lợi ích.

- Thuận tiện cho giao thông đi lại, sản xuất, ăn ở, nghỉ 
ngơi, giải trí, sinh hoạt công cộng.

- Bảo vệ môi trường sống.
- Tận dụng địa hình, cảnh quan thiên nhiên tạo nên bố 

cục không gian kiến trúc đẹp, mang bản sắc vùng Kinh Bắc. 
Nhấn mạnh hệ thống cảnh quan ao làng, sông ngòi còn sót 
lại.

- Phù hợp với vị trí, tính chất, ngành nghề, phong tục tập 
quán của từng địa phương.

Các yêu cầu về phân khu chức năng tạo điều kiện kế 
thừa các giải pháp kiến trúc truyền thống, bảo lưu văn hoá, 
bản sắc riêng của từng làng. Đặc biệt, phải bảo tồn được 
những hệ thống mặt nước kéo dài thành tuyến, không chỉ ở 
Từ Sơn và Tiên Du.
4.4. Yêu cầu kết nối giữa làng xã cũ (bảo tồn) với khu ở mới 
(phát triển)

Do nhu cầu giãn dân, gia tăng dân số cơ học, việc xây 
dựng những khu ở bên cạnh những làng xã cũ là cần thiết. 
Các khu đô thị mới đương nhiên sẽ có hạ tầng đồng bộ, các 
không gian công cộng, dịch vụ, cây xanh theo tiêu chuẩn đô 
thị mới. Tuy nhiên phải tính toán tới việc kết nối được giữa 
các công trình công cộng cũ và các công trình công cộng 
mới, kết nối giữa khu ở cũ và khu ở mới.

Như hình vẽ đề xuất, khu vực làng xã cũ là khu vực quản 
lý phát triển chặt chẽ, bảo tồn một số không gian trong điều 
kiện cho phép. Khu vực đô thị mới sẽ xây dựng trên các quỹ 
đất ở theo quy hoạch. Sơ đồ đề xuất bố trí những không gian 
công cộng tại vùng giáp ranh giữa làng xóm cũ và đô thị mới, 
làm “cầu nối mềm” giữa hai bên. Với cách bố trí như vậy, vừa 
có nguồn lực để xây dựng được những công trình dịch vụ 
công cộng đảm bảo các yêu cầu mới, phục vụ cho chính đô 
thị mới, vừa góp phần giảm tải hoặc bổ sung các không gian 
công cộng cho làng xã cũ, vốn đang quá tải hoặc thiếu các 
điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện.
4.5. Cải tạo các điểm dân cư

- Tổ chức lại hoặc điều chỉnh khu chức năng trong các 
xóm nhà ở. Điều chỉnh lại mạng lưới công trình công cộng, 
nâng cao chất lượng và tiện nghi phục vụ các công trình.

- Tổ chức lại hoặc điều chỉnh mạng lưới giao thông, bỏ 
bớt các đường cụt, đường hẻm, mở thêm các đoạn đường 
mới. Đối với các làng mà quỹ đất của các hộ gia đình còn 
nhiều, có thể học tập mô hình chính quyền và nhân dân cùng 

cải tạo xây dựng đường xá (nhân dân góp đất, chính quyền 
làm đường...) nhằm nhanh chóng hoàn thiện mở rộng hệ 
thống đường làng (thường chật hẹp) đáp ứng nhu cầu đi lại 
của các phương tiện cơ giới mới và yêu cầu phòng hỏa - cứu 
hỏa hiện nay.

- Cải tạo hoặc bổ sung thêm các công trình kỹ thuật hạ 
tầng như cấp điện, nước, thoát nước... theo xu hướng đô thị 
hóa chung.

- Cải thiện điều kiện vệ sinh như lấp hoặc khơi thông các 
ao tù nước đọng, xây dựng hoàn chỉnh các công trình phụ 
theo những yêu cầu phù hợp với cuộc sống hiện đại và đảm 
bảo vệ sinh môi trường.

- Tăng thêm diện tích cây xanh trong khu ở và ven đường.
- Do nhiều nơi có nghề truyền thống; có thể bố trí trong 

khu ở những công trình phục vụ sản xuất của từng gia đình 
nhưng không được để nước thải và tiếng ồn gây ô nhiễm môi 
trường. Giữa khu ở và khu sản xuất phải có khoảng cách ly, 
chiều rộng phụ thuộc vào đặc điểm, quy mô của công trình 
sản xuất.

Cải tạo các điểm dân cư là nhiệm vụ nâng cao tiện nghi 
cho đời sống nhân dân trong làng, tạo điều kiện cho việc đề 
xuất giải pháp kiến trúc tổng thể làng Quan họ.

5. Kết luận
Các làng Quan họ Bắc Ninh mang những sắc thái riêng 

với đặc trưng rõ rệt nhất là những làng ven sông thời xưa. 
Đó là một dấu ấn riêng biệt về cảnh quan so với các làng 
truyền thống Bắc Bộ. Quá trình đô thị hóa - công nghiệp hóa 
ở Bắc Ninh cũng mới đang bắt đầu. Đây là những cơ hội cho 
việc bảo tồn những kiến trúc cảnh quan song song với việc 
bảo vệ công nhận các di sản văn hóa phi vật thể. Bài báo đề 
xuất việc phục hồi lại những nhánh sông cổ và đưa ra những 
yêu cầu, hướng dẫn cụ thể trong việc quy hoạch, cải tạo và 
xây dựng mới làm cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn, phát triển 
những không gian kiến trúc cảnh quan của các làng Quan 
họ./.

Hình 3. Mô hình bảo tồn và phát triển cảnh quan và di sản văn hoá làng 
Nguồn: Tác giả.
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1. Đặt vấn đề
Các đô thị tại nhiều quốc gia đang phát triển hiện gặp nhiều khó 

khăn trong việc thu gom và tái chế khối lượng chất thải rắn đô thị ngày 
càng tăng. Trong các vấn đề về môi trường, quản lý chất thải rắn là một 
vấn đề quan trọng trong sự phát triển của thành phố Hà Nội. Ủy ban 
Nhân dân Hà Nội phải đối mặt với thách thức quản lý hơn 6.400 tấn rác 
thải sinh hoạt mỗi ngày (DONRE, 2014), sau khi mở rộng đô thị năm 
2008. Thủ đô Hà Nội đã sáp nhập các khu vực đô thị lân cận, do đó tăng 
dân số từ 3,4 triệu người (2008) lên 8.053.663 người (2019). Với quá 
trình đô thị hóa và sự gia tăng dân số tại Hà Nội, khối lượng chất thải 
rắn đang tăng lên nhanh chóng. Việc thu gom rác thải (mua/nhặt) và bán 
các vật liệu có thể tái chế đã hình thành các cơ sở kinh doanh không 
chính thức khắp nơi cả thành thị và nông thôn. Khu vực phi chính thức 
tại Hà Nội tham gia rất tích cực trong việc thu gom và tái chế rác thải, 
với các hình thức hoạt động rất đa dạng và là lực lượng chính trong việc 
thu mua và tái chế phế liệu. 

Hiện nay, chưa có một nghiên cứu đầy đủ và toàn diện nào về hệ 
thống thu gom và tái chế rác phi chính thức ở Việt nam nói chung và ở 
Hà Nội nói riêng. Mục tiêu của bài báo là giới thiệu phương pháp tiếp 
cận nghiên cứu khoa học từ góc độ cảnh quan và nghệ thuật để nhận 
diện hệ thống thu gom và tái chế rác phi chính thức ở Hà Nội, cung cấp 
các dạng kết quả đầu ra khác nhau từ phương pháp tiếp cận nói trên với 
những dữ liệu mang tới góc nhìn mới đối với hệ thống này. Việc nhận 
diện các hoạt động không chính thức này trong đô thị đã và đang góp 
phần thay đổi nhận thức, đánh giá của cộng đồng đối với hoạt động này, 
cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách trong công tác 
quy hoạch kiến trúc cảnh quan của và phát triển bền vững của đô thị.

2. Phương pháp nghiên cứu 
Bài báo sử dụng dữ liệu thu thập được tại địa bàn thành phố Hà Nội 

từ cuối năm 2015 đến năm 2018. Các dữ liệu thu thập được được thực 
hiện qua nhiều đợt thực hiện lần lượt tại các khu vực quận huyện khác 
nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội cho đến khi phủ kín được toàn bộ 
thành phố Hà Nội. Việc khảo sát diễn ra trên tất cả 12 quận, 17 huyện, 1 
thị xã của thành phố Hà Nội với tổng diện tích 3.358,6 km2. Ba nội dung 
chính của phương pháp tiếp cận cảnh quan và nghệ thuật đã được thực 
hiện triển khai, đó là: 1. Định vị vị trí, lập bản đồ phân bố của các điểm 
thu mua phế liệu trên toàn thành phố Hà Nội; 2. Phác thảo chân dung 
của những người hoạt động thu mua phế liệu và các điểm thu mua phế 
liệu; 3. Khảo sát, phân tích xã hội học nhanh để nắm bắt tình hình cơ sở 
thu mua phế liệu và người chủ cơ sở.
2.1. Định vị vị trí, lập bản đồ phân bố của các điểm thu mua phế liệu

Người khảo sát được chia nhóm 2-3 người/nhóm, mỗi nhóm phụ 
trách khảo sát từ 1 đến 4 phường/xã ở Hà Nội. Các nhóm khảo sát di 
chuyển trên tất cả các tuyến đường trên các địa bàn nghiên cứu, quan 
sát, hỏi thăm người dân để xác định vị trí của các điểm thu mua phế liệu. 
Tới mỗi điểm thu mua phế liệu, các nhóm lại hỏi thăm để xác định các 
điểm thu mua lân cận trên cùng địa bàn.

Tại mỗi điểm thu mua, nhóm khảo sát sử dụng công cụ định vị 
Google map, đánh dấu vị trí toạ độ chính xác của cơ sở và ghi chép 

Phương pháp tiếp cận cảnh quan và nghệ thuật  
trong nghiên cứu hệ thống thu gom và tái chế rác  
phi chính thức ở Hà Nội
Landscape and art approaches in the research of informal waste collection  
and recycling systems in Hanoi

Nguyễn Thái Huyền

Tóm tắt
Ở Việt Nam, hệ thống thu gom và tái chế rác dân lập 

thường là phi chính thức tồn tại song song cùng hệ 
thống thu gom rác công lập do nhà nước tổ chức. Rác tái 

chế ở Việt nam được thu gom và tái chế bởi lĩnh vực tư 
nhân phi chính thức. Thực tế cho thấy, các cách tiếp cận 

theo ngành thông thường là không đủ để giải quyết các 
thách thức xã hội, môi trường, kinh tế và chính trị vốn 
có liên quan chặt chẽ với nhau. Bài báo này giới thiệu 

phương pháp tiếp cận từ cảnh quan và nghệ thuật trong 
việc nghiên cứu mạng lưới thu gom và tái chế rác phi 

chính thức với trường hợp nghiên cứu là thành phố Hà 
Nội. Bài báo cũng cung cấp các dạng kết quả đầu ra khác 

nhau từ phương pháp tiếp cận nói trên với những dữ liệu 
mang tới góc nhìn mới đối với hệ thống này.

Từ khóa: Tiếp cận cảnh quan, phương pháp nghiên cứu, hệ 
thống phi chính thức, quản lý chất thải rắn. Landscape approach, 

research method, informal sector, waste management

Abstract
In Vietnam, although informal and formal sectors co-exit, 

collection for recycling is undertaken by the informal sector and 
is funded entirely from selling the recycled material. The study 
discovers the informal sector of waste collection and recycling 

in the point of view of landscape and artistic approach in Hanoi. 
We used the mixed methods approach, conducting individual 

interviews, locating and mapping the waste buy-sell collection 
points and organizing waste art gallery workshops. The study 

reveals a more anthropological and holistic perspective on 
informal sector which continues to provide the major source of 

livelihood for a significant proportion of the poor. In addition, 
the sector plays a crucial role in sustaining the municipal waste 

collection service.
Key words: Landscape approach, research method, informal 

sector, waste management
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lại địa chỉ của điểm thu mua. Từ các toạ độ và vị trí 
được đánh dấu, nhóm nghiên cứu đã thiết lập được 
bản đô phân bố các điểm thu mua phế liệu trên tất cả 
các phường, xã của thành phố Hà Nội.
2.2. Phác hoạ chân dung của những người hoạt động 
thu mua phế liệu và các điểm thu mua phế liệu 

Tại mỗi điểm thu mua phế liệu, người khảo sát thực 
hiện chụp ảnh chân dung người chủ cơ sở, người thu 
mua tự do và của điểm thu mua. Các điểm thu mua 
còn được ký hoạ lại bằng các chất liệu khác nhau (mực 
đen, chì, màu nước,...) để thể hiện không gian nơi diễn 
ra hoạt động. Việc khảo sát, vẽ ghi lại hiện trạng các cơ 
sở thu mua phế liệu nhằm đánh giá quy mô, hình thức 
kiến trúc và cảnh quan của điểm thu mua và đồng thời 
cũng thể hiện cái nhìn tích cực đối với hoạt động này.
2.3. Khảo sát, phân tích xã hội học nhanh 

Tại các điểm thu mua, trước tiên, nhóm khảo sát 
quan sát không gian, ghi chép thông tin, sau đó tiếp cận 
với chủ cơ sở thu mua để thực hiện những cuộc phỏng 
vấn nhanh về thời điểm hình thành cơ sở, tuổi của các 
chủ cơ sở, quê quán của chủ cơ sở. 

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Bản đồ các cơ sở thu mua phế liệu tại Hà Nội

Kết quả khảo sát nghiên cứu trên toàn địa bàn thành 
phố Hà Nội đến cuối năm 2018 đã định vị vị trí của 799 
cơ sở thu mua phế liệu trên toàn địa bàn Hà Nội. Các 
cơ sở thu mua phế liệu có mặt tại tất cả các địa bàn 
quận, huyện cả ở khu vực nông thôn và thành thị. Khoảng cách phân bố 
trung bình giữa các cơ sở thu mua phế liệu tại Hà Nội nằm trong khoảng 
500m-1000m. Đây là khoảng cách tương ứng với bán kính phục vụ của 
một dịch vụ tiện ích đô thị. Các cơ sở thu mua đều nằm dọc các trục 
đường giao thông, nơi ô tô có thể tiếp cận, thuận tiện cho việc chuyên 
chở và vận chuyển đến các cơ sở tái chế nằm ở các tỉnh lân cận của 
Hà Nội. Từ đó cho thấy, dù hình thành một cách tự phát, các cơ sở thu 
mua phế liệu này đang có bán kính phục vụ lý tưởng với vai trò là những 
điểm thu gom rác tái chế trong đô thị.

Hiện nay, khu vực có các cơ sở tập trung nhiều nhất là tại huyện 
Sóc Sơn, nơi có khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn và là nơi tiếp 
nhận 77% lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày của Hà Nội. Trong khu vực 
nội thành Hà Nội, quận Đống Đa là nơi tập trung nhiều cơ sở thu mua 
phế liệu nhất, đây cũng là địa bàn nơi có các cơ sở thu mua phế liệu 
đầu tiên của Hà Nội.
3.2. Cấu trúc người lao động theo quê quán và độ tuổi 

Trong tổng số 799 cơ sở thu mua phế liệu trên toàn Hà Nội, có 602 
cơ sở thu thập được thông tin về quê quán của chủ cơ sở. Trong 602 
cơ sở có thông tin, 330 chủ cơ sở là người Hà Nội, chủ yếu là các cơ sở 
thu mua nằm trên khu vực ven đô và nông thôn của Hà Nội. Trong 272 
chủ cơ sở là người nhập cư, các chủ cở sở đến từ Nam Định là nhiều 
nhất (201/272 cơ sở), chủ yếu các cơ sở này hoạt động trong khu vực 
trung tâm TP Hà Nội. 441 các cơ sở có chủ trong độ tuổi từ 30-50 tuổi, 
điều này thể hiện một lực lượng quan trọng trong độ tuổi lao động đang 
tham gia hoạt động này như một hoạt động kinh tế chính. 101 chủ cơ sở 
trên 50 tuổi thể hiện kinh nghiệm trong việc tham gia các hoạt động này. 
3.3. Kết quả nghiên cứu khoa học dưới dạng mô hình, triển lãm nghệ 
thuật để thay đổi nhận thức về mạng lưới thu gom phi chính thức

Bên cạnh các bản vẽ ký hoạ về đồng nát, một chuỗi các triển lãm 
nghệ thuật liên tiếp trong các năm 2017, 2018, 2019 đã giới thiệu kết 
quả khảo sát nghiên cứu về hệ thống thu gom và tái chế phi chính thức 
tới cộng đồng đã giúp cộng đồng trong nước và quốc tế thay đổi cách 
nhìn về hoạt động thu gom và tái chế rác phi chính thức trong đô thị để 
có những góc nhìn đúng đắn và tích cực đối với hoạt động này và có 

Hình 1. Bản đồ phân bố các cơ sở thu mua phế liệu trên 
toàn thành phố Hà Nội

Hình 2. Ký hoạ về các cơ sở thu mua phế 
liệu
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những hoạt động lồng ghép hỗ trợ người thu mua phế liệu. 
Các triển lãm được tổ chức tại các địa điểm trung tâm, tại các 
sự kiện có sự thu hút lớn với cộng đồng như tại ngày hội du 
học Pháp, tại Hoàng thành Thăng Long với hàng ngàn khách 
trong và ngoài nước đã tham dự.

Ngoài ra, năm 2019, nhóm nghiên cứu ra mắt ấn phẩm 
truyện tranh “Những thám tử ve chai” kể về những người thu 
mua phế liệu với mục tiêu trở thành sản phẩm thích hợp để 
tiếp cận với giới trẻ, đặc biệt là các em nhỏ. Những nỗ lực 

sư phạm, lối tiếp cận và cách diễn giải được thiết kế và trình 
bày trong ấn phẩm truyện tranh nghệ thuật này giúp cho các 
em có ý thức bảo vệ môi trường ngay từ bậc tiểu học. Buổi 
ra mắt sách thu hút hơn 300 em nhỏ và phụ huynh học sinh 
tới tham dự tại trung tâm văn hoá Pháp ở Hà Nội.

4. Kết luận
Một dự án nghiên cứu khoa học với phương pháp tiếp 

cận từ cảnh quan và nghệ thuật đem lại kết quả không chỉ là 

Hình 4. Bìa truyện tranh “Những thám tử ve chai” xuất 
bản bằng 2 thứ tiếng Pháp và tiếng ViệtHình 3. Các đợt triển lãm nghệ thuật về hệ thống 

đồng nát ở Hà Nội trong các năm 2017, 2018

Triển lãm Kiến trúc bền vững nhân ngày hội Du 
học Pháp tại Khách sạn Pullman Hà Nội 10/2017

Triển lãm “OR-DURE-Vàng ròng trong rác” Đại học Kiến 
trúc Hà Nội 2017

Triển lãm “Những không gian đồng nát năng động ở Hà 
Nội”, Hoàng thành Thăng Long 11/2018

(xem tiếp trang 43)
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Quy trình tự động hoá công tác bóc tách khối lượng 
trong dự toán chi phí
Automatic Workflow for Quantity Take Off in Cost Estimation

Trần Ngọc Hoàng Thảo, Lê Anh Dũng

Tóm tắt
Bài báo này phân tích về các vấn đề tồn 

đọng chưa giải quyết được trong quy 
trình bóc tách khối lượng và dự toán chi 

phí hiện nay, từ đó đưa ra một số phương 
pháp khác, khai thác giá trị từ mô hình 

BIM, kết hợp cùng các giải pháp phần 
mềm phổ biến ở nhiều nước. Tài liệu 

cũng đề xuất và giới thiệu một giải pháp 
phần mềm do chính tác giả tự phát triển 

và áp dụng thành công trong các dự án 
đã tham gia của mình.

Từ khóa: Mô hình thông tin công trình, 5D BIM, 
bóc tách khối lượng, dự toán chi phí

Abstract
This paper analyses the existing issues that 

not have been solved yet of the current 
popular workflow of the quantity breakdown 

and the cost estimation. Then the authors 
propose other methods by utilizing the value 

of BIM model combining with other global 
solutions. This document is also mention and 

introduces one solution that developed by 
its authors and successfully implemented in 

some projects that the authors were involved.
Key words: BIM (Building Information 

Modeling), 5D BIM, Quantity Take Off, Cost 
Estimation
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1. 5D BIM là gì ?
Hiện nay không có khái niệm nào được thống nhất hoàn toàn trên thế giới về BIM 

cũng như 5D BIM và vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh các khái niệm này. Tuy nhiên, 
về cơ bản thì đa số các khái niệm khác nhau đều có một tính thừa nhận chung rằng:

“5D BIM là một quy trình kết nối mô hình 3D và dữ liệu chi phí”
Khi xác định 5D BIM là một quy trình thì có nghĩa rằng có rất nhiều cách làm và 

phương pháp khác nhau để thực hiện công việc kết nối. Và mỗi quy trình sẽ đi kèm với 
các giải pháp phần mềm tương ứng khác nhau. Khái niệm trên cũng có nghĩa rằng, 
công tác bóc tách khối lượng chỉ là một công đoạn trung gian để hướng tới mục đích 
cuối cùng là dự toán, theo dõi và quản lý chi phí của dự án, vốn là một tham số quan 
trọng trong mọi quyết định của chủ đầu tư dự án.

2. Quy trình làm dự toán công trình theo cách truyền thống và các vấn đề cần 
giải quyết
2.1. Sự khác nhau về thông tin giữa hai bộ phận 

Quá trình người kiến trúc sư, kĩ sư hoặc hoạ viên lập mô hình hoặc bản vẽ, các 
thông tin được tạo lập sẽ là các cấu kiện của công trình, ví dụ: dầm, cột, sàn, tường, 
cửa,…Trong khi đó, các thông tin mà kỹ sư dự toán (hay còn gọi là QS - Quantity 
Surveyor) cần để phục vụ tính toán là những thông tin liên quan đến các công tác thi 
công và nguồn lực để thực hiện các công tác đó: diện tích ván khuôn, khối đổ bê tông, 
nhân công, máy móc,…Hai dòng thông tin này có sự liên quan gián tiếp đến nhau và 
cần một công đoạn bóc tách để lấy giá trị từ các cấu kiện của công trình.
2.2. Cấu trúc báo cáo dự toán

Có rất nhiều bảng biểu trong một bộ báo cáo dự toán, tuy nhiên, trong tài liệu này 
chỉ đề cập đến báo cáo dự toán chính thường thấy, tổng hợp khối lượng, đơn giá và 
thành tiền theo từng công tác thi công. Khối lượng của mỗi công tác thi công là tổng 
của khối lượng của công tác đó trên từng cấu kiện liên quan. Thông tin khối lượng 
của các cấu kiện là trích xuất được (thủ công hoặc tự động) từ các phần mềm CAD/
BIM và các phần mềm này không được xây dựng để quản lý thông tin về các công 
tác thi công.

Ngoài ra, có nhiều loại khối lượng liên quan cho mỗi cấu kiện (Ví dụ: thể tích, diện 
tích, chiều dài,…) và mỗi loại khối lượng sẽ tương ứng với những công tác thi công 
khác nhau. Hay có thể nói, trong cấu trúc báo cáo dự toán, mỗi cấu kiện có thể lặp lại 
trong nhiều công tác khác nhau, tuỳ theo loại khối lượng tương ứng với công tác đó.
2.3. Đánh giá quy trình làm dự toán công trình theo cách làm truyền thống

Để lập một báo cáo dự toán điển hình, kỹ sư dự toán cần thực hiện hai bước cơ 
bản chính:

 ● Bước 1 – Xác định các công tác thi công của dự án và liệt kê vào file excel
Bước này gần như được thực hiện dựa vào kinh nghiệm của kỹ sư dự toán khi 

xem bản vẽ hoặc mô hình, các cấu kiện và chi tiết cấu tạo trong đó. Do vậy, hiện tại 
bước này được thực hiện thủ công. Thông thường sẽ có các mẫu sẵn và kỹ sư dự 
toán sẽ chỉnh sửa lại tuỳ theo đặc thù dự án.

 ● Bước 2 – Liệt kê danh sách cấu kiện tương ứng với các công tác thi công ở bước 
1 và điền khối lượng lấy được vào bảng báo cáo
Khó khăn của bước này chính là cần phải có đủ kinh nghiệm để biết được cấu kiện 

nào tương ứng với công tác thi công nào để lấy khối lượng cho phù hợp. Nếu kỹ sư 
dự toán (là người có kinh nghiệm trong việc này) tự thực hiện bóc tách thì đôi khi họ lại 
gặp một số khó khăn trong việc bóc tách do việc sử dụng phần mềm CAD/BIM không 
thành thạo như kĩ sư thiết kế hoặc hoạ viên mô hình. Nhưng nếu kĩ sư thiết kế hoặc 
hoạ viên mô hình tự bóc tách thì họ lại có thể không đủ kinh nghiệm để biết được cần 
bóc những khối lượng nào là cần thiết. Do vậy, bước này thông thường cần sự phối 
hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai bộ phận.
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Nhưng nhìn chung, trong một quy trình lập 
báo cáo dự toán thì có hai luồng thông tin cần 
được thực hiện để kết nối mô hình/bản vẽ với 
bảng báo cáo:

- Thứ nhất, kết nối cấu kiện công trình với 
công tác thi công tương ứng

- Thứ hai, bóc tách khối lượng của từng cấu 
kiện theo loại khối lượng yêu cầu

Một lưu ý nữa là để xác định công tác thi 
công cho các cấu kiện công trình, thì có một 
bước cần được thực hiện trước đó là lựa chọn 
biện pháp thi công. Ví dụ: để xây dựng một cái 
cột, thì sử dụng bê tông loại gì (bê tông đổ tại 
chỗ, bê tông thương phẩm, bê tông đúc sẵn), 
vật liệu ván khuôn là gì, chống bằng gì,…). Từ 
đó mới xác định được các công tác thi công 
tương ứng và định mức của nó.

3. Các quy trình khai thác mô hình BIM
Các quy trình sau vẫn sẽ được phân tích 

quá trình thực hiện theo hai luồng thông tin như 
đã nêu ra trong mục 2.3 ở trên.
3.1. Quy trình số 1 – Revit + Excel

Revit là một công cụ mạnh mẽ trong việc 
dựng hình, lập bản vẽ, đồng thời cũng giúp trích 
xuất rất nhiều thông tin của công trình trong 
đó có khối lượng. Những ai sử dụng tốt Revit 
đều có thể dễ dàng tạo lập các Bảng thống kê 
(Schedule) để trích xuất khối lượng cần thiết. 
Sau đó xuất kết quả ra excel và nhập vào bảng 
dự toán cuối cùng.

Tuy nhiên, khi phục vụ cho các nhu cầu 
chuyên sâu và phức tạp hơn, thì có thể nhận 
thấy rằng, Revit chỉ giúp trích xuất các khối 
lượng cơ bản (Base Quantiies), nghĩa là các 
khối lượng của bản thân vật thể chứ không 
trích xuất các khối lượng phức tạp (Complex 
Quantities), nghĩa là các khối lượng có sự liên 
quan giữa nhiều vật thể với nhau. VD: Revit 
giúp trích xuất tổng diện tích xung quanh của 
dầm chứ không có sẵn diện tích ván khuôn của 
nó (diện tích hai mặt bên + diện tích mặt đáy – 
diện tích giao với các dầm khác).

Do đó, có rất nhiều phương pháp đã được 
đề ra để cải thiện vấn đề trên trong Revit. Chẳng 
hạn, sử dụng công cụ Painting để tô màu các 
diện tích cần bóc, cộng trừ để ra khối lượng 
muốn có. Một số đơn vị lại sử dụng phương 
pháp mô hình hoá ván khuôn (thủ công hoặc 
tự động bằng Revit API). Tuy nhiên, phương án 
này cũng sẽ mất thêm thời gian, mô hình có độ 
chi tiết cao hơn nên sẽ nặng hơn, và tất nhiên, 
kết quả nhận được cần được lưu trữ vào một 
tham biến do người dùng tự tạo (user-created 
parameters).

Có thể thấy, quy trình này có những đặc 
điểm như sau:

- Cần tạo lập rất nhiều bảng thống kê.
- Mỗi bảng thống kê có định dạng (format) 

khác nhau, các khối lượng khác nhau được lưu 
trữ trong mỗi biến có tên gọi khác nhau, phải 
mất thêm một bước gom về một bảng báo cáo Hình 1: Mẫu báo cáo dự toán theo tiêu chuẩn Việt Nam
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duy nhất cuối cùng để đồng nhất về định dạng.
- Cần phải nhập kết quả bằng tay vào bảng dự toán cuối 

cùng (có thể tự động một số phần).
- Một số khối lượng phức tạp, khó để bóc tách nếu không 

biết lập trình. Bản thân phần mềm Revit không được phát 
triển chuyên biệt cho kỹ sư dự toán.
3.2. Quy trình số 2 – Revit + Vico Office/CostX hoặc các công 
cụ tương tự

Trong quy trình này, thay vì bóc khối lượng trực tiếp từ 
Revit, ta xuất mô hình từ Revit sang các công cụ khác (qua 
plugin trực tiếp hoặc qua IFC) chuyên biệt hơn cho quản lý 
chi phí như Vico Office, CostX hoặc các công cụ tương tự. 
Do tính chuyên biệt, các phần mềm này đa số đều có thể 
bóc tách rất nhanh toàn bộ công trình chỉ bằng một vài click 
chuột, cực kỳ thân thiện và dễ sử dụng. Tuy nhiên, cũng như 
Revit, các công cụ này cũng chỉ giúp bóc các khối lượng cơ 

bản (Base Quantities) còn các khối lượng phức tạp (Complex 
Quantities) vẫn phải đo lường hoặc thực hiện thao tác cộng 
trừ thủ công trên mô hình.

Sau khi bóc tách được khối lượng cần thiết, kỹ sư dự 
toán vẫn cần thực hiện tạo lập bảng dự toán bằng tay, thay 
vì trên excel thì thực hiện trực tiếp trên các phần mềm này, 
bởi vì phần mềm không thể thay thế kinh nghiệm của kỹ sư 
dự toán, không thể biết được là công trình có những công tác 
thi công nào tương ứng với cấu kiện nào. Điểm hay hơn so 
với việc điền trong excel là ở trên các phần mềm này, sau khi 
bóc khối lượng tự động, ta có thể “kéo” (drag) khối lượng từ 
mô hình 3D và “thả” (drop) vào bảng dự toán để khối lượng 
được kết nối với bảng báo cáo. Nghĩa là nếu mô hình có sự 
thay đổi thì khối lượng trong bảng cáo cáo sẽ được tự động 
cập nhật theo. Do vậy, tuy có các thao tác “thủ công” lúc kết 
nối ban đầu nhưng về sau khi dự án thay đổi thì không mất 
thêm công đoạn nào, tiết kiệm rất nhiều thời gian và đảm bảo 

Hình 2: Hai luồng thông tin cần kết nối giữa mô hình/bản vẽ và báo cáo

Hình 3: Giao diện giải pháp phần mềm Cubicost
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tính chính xác cao hơn so với quy trình 1
Tóm lại, quy trình này có những đặc điểm như sau:
- Bóc tách khối lượng cơ bản nhanh chóng
- Thao tác kéo-thả kết nối khối lượng với bảng báo cáo 

dễ dàng
- Đồng nhất trong một định dạng báo cáo

3.3. Quy trình số 3 – Revit + Cubicost + Digicost
3.3.1. Cubicost
Sau quá trình thử nghiệm nhiều giải pháp phần mềm bóc 

tách khác nhau trên thị trường, bản thân tác giả bài viết nhận 
thấy Cubicost hiện tại có nhiều ưu điểm phù hợp với tiêu 
chuẩn Việt Nam vì những lý do sau:

- Là phần mềm duy nhất có bảng thiết lập các tuỳ chỉnh 
phương pháp bóc tách tuỳ theo dự án, rất dễ sử dụng cho kỹ 
sư dự toán. VD: phần bê tông giao giữa cột và dầm thì tính 
cho cột hay dầm ? Với các phần mềm khác thì việc tuỳ chỉnh 
này rất khó thực hiện.

Hơn nữa, là các tuỳ chỉnh này có thể được lưu trữ thành 

một file riêng để khi vào dự án mới chỉ cần nhập (import) vào 
phần mềm mà không cần tuỳ chỉnh thêm lần nào nữa.

- Tương tự các phần mềm 5D BIM chuyên dụng khác, 
Cubicost cũng chỉ mất một click để tính toán toàn bộ khối 
lượng công trình. Nhưng điểm mạnh hơn của Cubicost chính 
là nó có thể bóc luôn cả các khối lượng phức tạp (Complex 
Quantities) nhờ vào các thuật toán định sẵn của phần mềm 
(built-in formula) và các tuỳ chỉnh như đã nêu ở trên.

- Quan trọng hơn cả và cũng là lý do tại sao Cubicost phù 
hợp với Việt Nam ở thời điểm hiện tại chính là vì Cubicost 
hiện là phần mềm duy nhất diễn giải được khối lượng bằng 
hai cách: theo công thức và trên 3D. Hiện nay, việc áp dụng 
BIM vào bóc tách khối lượng gặp khó khăn là vì nhiều chủ 
đầu tư không cảm thấy tự tin vào các con số được trích xuất 
tự động từ phần mềm, do đó nhiều tư vấn hoặc nhà thầu 
không thể bảo vệ được con số khối lượng của mình, mà vẫn 
phải diễn giải ra theo công thức. Trong bối cảnh kiểm toán 
chưa áp dụng BIM thì giải pháp diễn giải như Cubicost là cứu 
cánh trong gỡ bỏ rào cản này trong việc áp dụng BIM cho bóc 
tách khối lượng.

- Cuối cùng, Cubicost giúp trích xuất ra một bảng cáo cáo 
với một định dạng đồng nhất, và có thể tuỳ chỉnh dễ dàng, 
khối lượng nào là khối lượng cần lấy và cần hiển thị ra trên 
bảng báo cáo. Từ đó, ta có thể xuất ra excel cho người dùng 
không có Cubicost để xem kết quả.

3.3.2. Digicost
Nhận thấy các phần mềm hiện tại vẫn chưa giúp tự động 

hoá giai đoạn đòi hỏi kinh nghiệm của người kỹ sư dự toán, 
chính là xác định cấu kiện nào của công trình tương ứng với 
các công tác thi công nào, tác giả đã phát triển riêng một giải 
pháp cho nhu cầu đó chính là Digicost. Phần mềm Digicost 
nói một cách đơn giản là nơi chứa đựng kinh nghiệm của kỹ 
sư dự toán, được quản lý và nhập liệu bởi chính các kỹ sư dự 
toán. Điểm khác biêt chính là các kinh nghiệm sau khi được 
nhập vào sẽ được tái sử dụng nhiều lần, giảm đi giai đoạn 
nhập liệu thủ công trong mỗi dự án.

Giải pháp Digicost là hệ quản trị dữ liệu theo 3 cấp như 
sau:

- Hệ phân loại cấu kiện

Hình 4: Giao diện giải pháp phần mềm Digicost

Hình 5: Quy trình khép kín kết nối sẵn bộ thư viện 
3D và Hệ dữ liệu 5D
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- Hệ phân loại công tác thi công
- Hệ phân loại nguồn lực thi công
Hiện nay, bộ định mức của Nhà nước Việt Nam tập trung 

vào hệ phân loại công tác thi công và hệ phân loại nguồn lực 
thi công. Như vậy, cần phát triển thêm hệ phân loại cấu kiện 
công trình hoặc vay mượn các hệ phân loại phổ biến trên thế 
giới như hệ Uniformat.

3.3.3. Bản chất quy trình
Bản chất quy trình chính là sự kết nối “sẵn” của bộ thư 

viện 3D và hệ dữ liệu 5D (gồm công tác thi công, định mức, 
đơn giá,…) thông qua nguyên tắc đặt tên thống nhất. Sự kết 
nối này tạo nên một quy trình khép kín và việc kết nối sẵn 
chính là bí mật của sự tự động hoá.

Tóm lại, quy trình này gồm ba bước cực kỳ đơn giản
Bước 1 – Xuất danh sách cấu kiện từ mô hình Revit
Bước 2 – Bóc tách khối lượng tự động bằng Cubicost
Bước 3 – Kết nối tất cả vào Digicost và xuất báo cáo dưới 

định dạng excel
Trong đó Bước 2 là bước mất nhiều thời gian nhất tuỳ 

theo quy mô và độ phức tạp công trình, nhưng đây là bước 
tự động nên chỉ cần chờ phần mềm xử lý là xong. Từ đó công 
tác dự toán, tính chi phí xây dựng sẽ giảm thời gian đến 70%, 
giúp tăng năng suất lao động cho các kỹ sư dự toán.

4. Kết luận
Việc bóc tách khối lượng làm dự toán theo quy trình cũ 

gặp nhiều khó khăn, và phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm 
cũng như trình độ chuyên môn của kỹ sư dẫn đến sai sót, 
thiếu khối lượng, thiếu đầu việc. Việc áp dụng 5D BIM mang 
lại hiệu quả cao cho công tác làm dự toán, tuy nhiên để đạt 
được quy trình chuẩn, đầy đủ thì cần có thêm các giải pháp 
kỹ thuật khác nhau.

Ý tưởng của phát triển một ứng dụng mới - Digicost để 
áp dụng cho BIM 5D được nhóm tác giả phát triển từ kinh 

nghiệm của kỹ sư dự toán và những yêu cầu của các chủ 
đầu tư trên thị trường xây dựng Việt Nam. Ứng dụng tạo ra 
một hệ quản trị cơ sở dữ liệu 5D (kết nối sẵn công tác thi 
công và cấu kiện, định mức, đơn giá,…), nhập các điều kiện 
ban đầu một lần và sau đó có thể sử dụng cho nhiều dự án, 
giảm thiểu 80% công sức của kỹ sư dự toán trong một dự án, 
đặc biệt là nó rất dễ sử dụng. Hiện tại, Digicost làm việc tốt 
với Revit và Cubicost. 

Tuy nhiên, việc áp dụng BIM vào công tác bóc khối lượng 
chỉ giải quyết được 80% bài toán vì còn đó nhiều thứ không 
thể mô hình hoá và vẫn phải thực hiện thủ công. Trong tương 
lai, nhóm tác giả sẽ tiếp tục mở rộng thêm các tính năng để 
đáp ứng nhiều hơn yêu cầu của các kỹ sư dạ toán với hi vọng 
rằng bước đi này sẽ góp một phần nhỏ trong định hướng áp 
dụng BIM để cải thiện năng suất cho những người làm xây 
dựng./.
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Hình 6: Bảng diễn giải khối lượng trong file báo cáo được xuất ra từ Digicost
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Sử dụng phương pháp siêu âm 
đánh giá chất lượng bê tông tại hiện trường
Assessment of concrete quality using ultrasonic method

Đỗ Trường Giang
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kết cấu bê tông cốt thép tại công trường.
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Abstract
This paper presents the application of non-

destructive testing method using ultrasonic 
equipment to determine the compressive 

strength of concrete in RC members. 
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1. Đặt vấn đề
Cường độ chịu nén là một trong những thông số quan trọng đặc trưng cho chất 

lượng của bê tông. Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành, có 3 phương pháp 
không phá hủy để xác định cường độ chịu nén của bê tông nhằm kiểm soát chất 
lượng sản phẩm bê tông trên công trường xây dựng đó là: Phương pháp sử dụng 
súng bật nảy [1], phương pháp sử dụng xung siêu âm [2] và phương pháp kết hợp 
[3]. Tuy nhiên với phương pháp [1] chỉ áp dụng với bê tông có cường độ nén không 
vượt quá 50 MPa (B40), còn phương pháp [3] lại chỉ áp dụng với bê tông có cường độ 
nén không quá 35MPa (B25). Phương pháp [2] áp dụng được cho các loại bê tông có 
cường độ nén đến 60 MPa (B45) và trên 60 MPa. Thực tế hiện nay các công trình xây 
dựng sử dụng bê tông có mác 40-60MPa (B30-B45) là khá phổ biến, do vậy phương 
pháp sử dụng vận tốc xung siêu âm để đánh giá chất lượng bê tông trên công trường 
là phù hợp với tình hình xây dựng hiện nay.

2. Thiết lập đường chuẩn quan hệ giữa vận tốc xung siêu âm (V) và cường độ 
bê tông (R)

Việc xây dựng đường chuẩn R-V có thể được tiến hành dựa trên các mẫu đúc tiêu 
chuẩn (dùng trong việc xác định cường độ bê tông trên những công trình xây dựng 
mới) hoặc các lõi khoan (dùng trong trường hợp cần kiểm định chất lượng những 
công trình đã xây dựng) [2]. Phần số liệu trình bày sau đây thiết lập đường chuẩn 
vận tốc-cường độ để kiểm tra cường độ bê tông cột tầng hầm của một công trình xây 
dựng tại Hà Nội bằng phương pháp siêu âm, bê tông mác 50 MPa (B40).
2.1. Số liệu thí nghiệm các mẫu chuẩn

Để phục vụ cho công tác kiểm tra đánh giá chất lượng bê tông hiện trường, tiến 
hành đúc 20 tổ mẫu tiêu chuẩn (mẫu lập phương có cạnh bằng 150mm), các tổ mẫu 
được chế tạo và bảo dưỡng trong điều kiện như điều kiện thi công tại hiện trường. 
Tiến hành các thí nghiệm sau khi mẫu đạt cường độ thiết kế (07 ngày) theo thiết kế 
cấp phối của nhà cung cấp bê tông. Số liệu thí nghiệm trong bảng 1.
2.2. Xây dựng đường chuẩn quan hệ R-V

Việc thiết lập đường chuẩn theo số liệu thí nghiệm trên và theo chỉ dẫn của TCVN 
9357: 2012 được thực hiện như sau:

Cường độ mR  (MPa) và vận tốc xung siêu âm trung bình V (m/s) là:

Bảng 1 - Số liệu thí nghiệm giá trị V – R 

Thứ tự 
tổ mẫu

Vận tốc xung 
siêu âm Vi, 

m/s

Cường độ, (MPa)
Theo kết quả nén 

mẫu, (Rmi)

Thứ tự 
tổ mẫu

Vận tốc xung 
siêu âm Vi, 

m/s

Cường độ, (MPa)
Theo kết quả nén 

mẫu, (Rmi)
1 4873 58,9 11 4800 58,2
2 4880 61,8 12 4843 59,0
3 4843 62,3 13 4827 58,3
4 4907 62,4 14 4850 57,7
5 4873 66,2 15 4877 58,1
6 4830 59,1 16 4820 57,3
7 4903 58,4 17 4827 60,2
8 4857 61,1 18 4830 59,0
9 4837 56,3 19 4860 59,9
10 4880 58,5 20 4900 61,0
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58,9 61,8 ... 61,0 59,69
20

Rm
+ + +

= =
; 

4873 4880 ... 4900 4856 /
20

V m s+ + +
= =

Cường độ lớn nhất và nhỏ nhất của mẫu là 
Rmi

min = 56,3 MPa; Rmi
max = 66,2 MPa.

Vì Rmi
max-Rmi

min= 9,9 MPa > 2 x 59,69 x (60 –59,69)/100 = 
0,376 MPa nên dùng đường chuẩn dạng phi tuyến 

R = b0 x eb1V. 
Với: 

( ) (ln ln )
1

2( )
1

1 b
m

n
V V R Ri m i

i
n

V Vi
i

− × −∑

−
=

= =

∑
; 

1ln
0

Rm b Vb e −= ; 
1

n
Rmi

iRm n

∑
==

; 
1

n
Vi

iV
n

∑
==

; 

n

n mi
i 1

n m

l R
l R

n
==
∑

Trong đó: Rmi là cường độ của tổ mẫu thứ i; Vi là vận tốc 
của tổ mẫu thứ i;

n là số tổ mẫu thí nghiệm để xây dựng đường chuẩn.

Kết quả tính được: b0=5,616 và b1=0,000487
Độ lệch bình phương trung bình được tính:

2 2 2(58,9 60,27) (61,8 60,47) ... (61,0 61,06) 2,151
18

S − + − + + −
= =

       (MPa)

Đối chiếu điều kiện 2
R Ri mi

S
−

≤ , tổ mẫu số 5 sẽ được 

loại bỏ. Tính lại các thông số mR , mV , b0, b1 của 19 tổ mẫu 

còn lại, kết quả như sau: mR =59,34 MPa, mV =4855m/s, 
b0=9,209 và b1=0,000384. Phương trình đường chuẩn sau 

khi hiệu chỉnh là: VeR 000384,0209,9 ×=
Kết quả xây dựng đường chuẩn V-R (xem bảng 2)
Sai số khi xác định cường độ theo kết quả đo siêu 

âm: Với phương pháp đo xuyên như trong số liệu trên thì 
2 0S S Sc= + =  nên 2,151100% 100% 2,72% 12%

59,34
Sc
Rm

× = × = < . 

Vì vậy được phép dùng đường chuẩn này để xác định 
cường độ bê tông trên kết cấu công trình.

Trong thực tế đánh giá chất lượng bê tông hiện trường, 
với những công trình có thời gian thi công kéo dài, cần kiểm 
tra định kỳ đường chuẩn ít nhất 02 tháng một lần. Việc kiểm 
tra được thực hiện như sau: 

Bảng 2 – Kết quả xây dựng đường chuẩn V - R 

Thứ tự 
tổ mẫu

Vận tốc xung 
siêu âm Vi, m/s

Cường độ, MPa 2≤
−

S
RR mii

Theo kết quả 
nén mẫu, (Rmi)

Theo đường chuẩn (Ri) Chưa xử lý Sau xử lý Chú thích
Chưa xử lý Sau xử lý

1 4873 58,9 60,27 59,82
2 4880 61,8 60,47 59,99 0,617 1,122
3 4843 62,3 59,39 59,14 1,352 1,955
4 4907 62,4 61,27 60,61 0,524 1,107
5 4873 66,2 60,27 - 2,759 - Loại bỏ
6 4830 59,1 59,02 58,84 0,038 0,158
7 4903 58,4 61,15 60,52 1,280 1,310
8 4857 61,1 59,80 59,46 0,605 1,016
9 4837 56,3 59,22 59,00 1,357 1,672
10 4880 58,5 60,47 59,99 0,917 0,919
11 4800 58,2 58,16 58,17 0,018 0,018
12 4843 59,0 59,39 59,14 0,182 0,086
13 4827 58,3 58,93 58,78 0,293 0,295
14 4850 57,7 59,59 59,30 0,881 0,989
15 4877 58,1 60,38 59,92 1,062 1,123
16 4820 57,3 58,73 58,62 0,665 0,816
17 4827 60,2 58,93 58,78 0,590 0,880
18 4830 59,0 59,02 58,84 0,008 0,096
19 4860 59,9 59,89 59,53 0,007 0,231
20 4900 61,0 61,06 60,45 0,030 0,342
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Chế tạo ít nhất 06 tổ mẫu. Xác định vận tốc Vi và cường 
độ Rmi của từng tổ mẫu. Ứng với Vi của từng tổ mẫu, xác 
định Ri tương ứng bằng đường chuẩn đang sử dụng.

Tính vận tốc trung bình V của tất cả các tổ mẫu để kiểm 
tra đường chuẩn.

Chia các tổ mẫu thành hai nhóm:
- Nhóm thứ nhất gồm các tổ mẫu có vận tốc xung nhỏ 

hơn hoặc bằng V ;
- Nhóm thứ hai gồm các tổ mẫu còn lại.
Đường chuẩn sẽ được tiếp tục sử dụng nếu đồng thời 

thỏa mãn các điều kiện sau:
- Chênh lệch Rmi - Ri của 05 trên 06 tổ mẫu phải khác 

dấu.
- Phải thỏa mãn bất đẳng thức: Sn < 1,5 x Sc

trong đó:

2( )
1

1

n
R Rmi i

iS n n

−∑
==

−
 

n là số tổ mẫu được thí nghiệm để kiểm tra đường chuẩn.
- Chênh lệch Rmi - Ri của nhóm mẫu 1 và nhóm mẫu 2 

không được cùng dấu.
Nếu không thỏa mãn điều kiện trên thì cần tiến hành xây 

dựng lại đường chuẩn.

3. Đánh giá cường độ bê tông hiện trường
Việc kiểm tra đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu 

công trình có thể được thực hiện theo một trong các quy 
trình của TCVN 10303: 2014 [4]. Đó là quy trình T30, quy 
trình T15, quy trình KH hoặc quy trình KT. Để đánh giá chất 
lượng bê tông hiện trường, quy trình KT là đơn giản, dễ thực 
hiện. Theo quy trình này việc kiểm tra đánh giá gồm 03 bước.
3.1. Tính toán cường độ yêu cầu:

Cường độ yêu cầu được tính theo công thức:

Ryc=kyc x Rqđ

Trong đó: Ryc là cường độ yêu cầu, tính bằng Megapascal 
(MPa);

Rqđ là cường độ quy định, được chỉ định theo cấp hoặc 
tỷ lệ với cấp cường độ, tính bằng Megapascal (MPa); với bê 
tông sử dụng cho công trình này Rqđ=50MPa.

kyc là hệ số yêu cầu, được xác định phụ thuộc vào quy 
trình kiểm tra, đánh giá áp dụng. Khi kiểm tra đánh giá theo 
quy trình KT, với bê tông nặng thì kyc =1,285.

Cường độ yêu cầu sẽ là: Ryc=1,285x50=64,25MPa.
3.2. Xác định các giá trị cường độ đơn và cường độ của lô 
đang kiểm tra

Sau khi có kết quả đo vận tốc của xung siêu âm cho 12 
cột của công trình, sử dụng phương trình đường chuẩn đã 
thiết lập ở mục 2. như trên, xác định được cường độ của 
từng cấu kiện (cường độ đơn) và cường độ trung bình của 
các cấu kiện (cường độ lô). Kết quả được cho trong bảng 
sau: (Bảng 3)
3.3. Đánh giá cường độ của lô đang kiểm tra

Cường độ của lô được đánh giá là phù hợp khi đáp ứng 
các điều kiện sau:

- Cường độ của lô không nhỏ hơn cường độ yêu cầu:
Rlô ≥ Ryc   
- Cường độ của mỗi cấu kiện trong lô không nhỏ hơn 

cường độ quy định và không nhỏ hơn cường độ yêu cầu trừ 
4 MPa (Ryc- 4):

Ri ≥ Rqđ và Ri ≥ Ryc - 4  
Căn cứ vào số liệu ở bảng 2 và yêu cầu đánh giá, lô cột 

vách tầng hầm đã kiểm tra được đánh giá là phù hợp. 

4. Phân tích và đánh giá
Với cách thức xây dựng đường chuẩn quan hệ R-V như 

ở mục 2. đã loại bỏ được những số liệu sai lệch nhiều, sử 
dụng các sai lệch về cường độ của đường chuẩn không quá 
12%, kiểm tra lại đường chuẩn theo thời gian thi công nên 
đường chuẩn đã thiết lập để xác định cường độ bê tông hiện 
trường hoàn toàn đủ sự tin cậy cần thiết. Với những công 

Bảng 3. Cường độ bê tông hiện trường theo số liệu siêu âm 

Số thứ 
tự cấu 
kiện

Vận tốc xung 
siêu âm Vi, 

m/s

Cường độ từng 
cấu kiện theo 
đường chuẩn 

(Ri), MPa

Cường độ 
trung bình 

các cấu kiện 
(Rlô), MPa

Cường độ 
quy định 

(Rqđ), MPa

Cường độ 
yêu cầu 

(Ryc), MPa

1 5060  64.28 

64,65 50 64,25

2 5100  65.27 
3 5133  66.11 
4 4900  60.45 
5 5130  66.03 
6 5077  64.70 
7 5093  65.10 
8 4977  62.26 
9 5033  63.62 

10 5200  67.83 
11 5150  66.54 
12 5033  63.62 
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trình xây mới có quy mô lớn, thời gian thi công kéo dài, khi đó 
nguồn vật liệu chế tạo bê tông: Xi măng, cát vàng, đá có sự 
thay đổi, nên cần tiến hành xây dựng lại đường chuẩn quan 
hệ R-V để đạt được độ chính xác trong quá trình kiểm soát 
chất lượng thi công bê tông tại hiện trường. Đây là việc làm 
khá tốn kém cả về chi phí và thời gian. Với những công trình 
cũ cần kiểm định chất lượng, việc xây dựng đường chuẩn 
bắt buộc dựa trên các mẫu bê tông khoan từ công trình, với 
số lượng tổ mẫu khoan yêu cầu khá nhiều (20 tổ mẫu) nên 
việc thiết lập được đường chuẩn trong trường hợp này là khó 
khả thi. Trong trường hợp này có thể thiết lập đường chuẩn 
R-V, dựa trên thí nghiệm cường độ bê tông bằng phương 
pháp kéo nhổ [5] và vận tốc xung siêu âm.

Việc đánh giá cường độ bê tông hiện trường theo quy 
trình KT của TCVN 10303: 2014 (ở mục 3.) là đơn giản, dễ 
thực hiện, tuy nhiên giá trị cường độ yêu cầu khá lớn so với 
cường độ quy định (1,285 lần), do đó công tác thi công, bảo 
dưỡng kết cấu BTCT tại hiện trường phải rất được chú trọng 
thì sản phẩm kết cấu mới đáp ứng được yêu cầu quy định. 
Chính vì vậy, việc sử dụng phương pháp siêu âm và quy trình 
đánh giá trên đủ sự tin cậy để nghiệm thu chất lượng sản 
phẩm thi công kết cấu BTCT tại hiện trường.

5. Kết luận
Phương pháp xung siêu âm sử dụng trong xác định 

cường độ bê tông hiện trường đáp ứng được các loại mác 
bê tông nặng đang sử dụng phổ biến hiện nay. Với cách thức 
xây dựng đường chuẩn và quy trình đánh giá cường độ bê 
tông khá chặt chẽ, phương pháp này sẽ giúp cho việc kiểm 
soát chất lượng thi công kết cấu BTCT tại hiện trường một 
cách hiệu quả./.
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những dữ liệu định lượng và định tính mà còn là một chuỗi 
các sản phẩm nghệ thuật như tranh, ảnh, mô hình, triển lãm, 
truyện tranh, video clip... Vấn đề hệ thống và hoạt động thu 
gom và tái chế rác tưởng chừng khô khan và chỉ dành riêng 
cho các kỹ sư, các nhà khoa học kỹ thuật, được đề cập và 
triển khai thực hiện với cách tiếp cận cảnh quan và nghệ 
thuật đã khiến nội dung nghiên cứu trở nên gần gũi, dễ hiểu 
và thu hút cộng đồng. Bên cạnh đó, các hội thảo và các hoạt 
động gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn hành động, 
sự kết nối với tất cả các bên liên quan, đặc biệt là chính 
quyền và các nhà khoa học đã và đang tạo ra những cơ hội 
đóng góp xây dựng những chính sách phù hợp trong công 
tác quản lý, thu gom và tái chế rác tại Hà Nội có sự tham gia 
của cộng đồng.

Bài báo giới thiệu phương pháp tiếp cận cảnh quan và 
nghệ thuật khi nghiên cứu hệ thống thu gom, tái chế rác phi 
chính thức, cụ thể qua trường hợp nghiên cứu của thành phố 
Hà Nội. Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục triển khai phương 
pháp này tại 5 thành phố khác ở Việt Nam (TP Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Vinh) với sự tham gia 
của cộng đồng bao gồm chính quyền, các nhà khoa học, 
chuyên gia, các giảng viên, sinh viên các chuyên ngành 
khác nhau, học sinh, các chủ cơ sở, người thu mua phế liệu. 
Phương pháp có thể dễ dàng sử dụng và phát huy trong việc 
nghiên cứu hệ thống thu gom và tái chế phi chính thức ở các 
địa phương có bối cảnh tương đồng tại Việt Nam hoặc trên 
thế giới./. 
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Phương pháp tiếp cận cảnh quan và nghệ thuật...
(tiếp theo trang 34)
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Áp dụng phương pháp xác định gia tốc đỉnh nhà cao tầng 
của tiêu chuẩn JGJ99-98 vào điều kiện Việt Nam
Determination of the peak acceleration of high-rise buildings according to JGJ99-98,  
using Vietnam’s conditions
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1. Đặt vấn đề
Dưới tác dụng của tải trọng gió, kết cấu sẽ phát sinh dao động theo cả phương 

song song và vuông góc với tải trọng gió. Khi dao động này vượt quá một ngưỡng 
nhất định sẽ làm những người sinh hoạt và làm việc trong công trình có cảm giác khó 
chịu. Nghiên cứu cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến cảm giác của con người chủ yếu là 
gia tốc của công trình gây ra bởi tải trọng gió, nhưng giá trị giới hạn mỗi người chịu 
được lại khác nhau khá nhiều, phụ thuộc vào nhiều nhân tố như tuổi tác, giới tính, 
thể trạng... 

Bảng 1[7] là tiêu chuẩn phân cấp phản ứng của con người khi công trình dao 
động. Thông thường nhận định rằng gia tốc để cơ thể con người vẫn cảm thấy dễ 
chịu là từ 0,01 đến 0,03g. Chung cư lấy giới hạn thấp, văn phòng lấy giá trị cao hơn.

Thông thường gia tốc đỉnh công trình có giá trị lớn nhất, nên chỉ kiểm tra gia tốc 
ở đỉnh để đánh giá mức độ ảnh hưởng tới sinh hoạt làm việc của người sử dụng. Gia 
tốc công trình phụ thuộc vào hệ số cản nhớt và chu kỳ lặp của tải trọng gió. Hệ số cản 
càng nhỏ, gia tốc càng lớn. Chu kỳ lặp của tải trọng gió càng lớn, gia tốc càng lớn.
Bảng 1. Phản ứng của cơ thể đối với gia tốc của kết cấu

Gia tốc dao động của kết cấu Phản ứng của cơ thể

< 0,005g Không có cảm giác

(0,005 ~ 0,015) g Có cảm giác

(0,015 ~ 0,05) g Thấy khó chịu

(0,05 ~ 0,15) g Thấy rất khó chịu

> 0,15g Không chịu được

Chú thích: g là gia tốc trọng trường, g = 9,81m/s2

Tiêu chuẩn Việt Nam chưa có hướng dẫn về cách xác định gia tốc của công trình 
dưới tác dụng của tải trọng gió, sau đây giới thiệu cách tính toán theo tiêu chuẩn 
Trung Quốc JGJ 99-98 [5].

2. Cách xác định gia tốc công trình theo JGJ 99-98
Gia tốc lớn nhất song song với phương gió thổi có thể xác định theo công thức 

đơn giản hóa sau:

s r 0
w

tot

w A
a

m
µ µ

= ξν

            
(2-1)

Trong đó:
aw - gia tốc lớn nhất song song với phương gió thổi (m/s2);
w0 - áp lực gió tiêu chuẩn (kN/m2) trung bình trong 10 phút thời gian lặp 30 năm 

lấy tại cao độ 10m ứng với dạng địa hình B;
µr - hệ số điều chỉnh theo chu kỳ lặp của tải trọng gió, lấy với chu kỳ lặp của tải 

gió là 10 năm; 
µs - hệ số khí động, có thể tham khảo [6] hoặc [2] hoặc các tài liệu đáng tin cậy 

khác;
A - tổng diện tích mặt đón gió (m2);
mtot - tổng khối lượng công trình (tấn);
ν - hệ số ảnh hưởng áp lực động của tải trọng gió, lấy theo Bảng 2;
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ξ - hệ số gia tăng áp lực động, lấy theo Bảng 3.
Giá trị w0T1

2 tính toán cho địa hình B. Đối với địa hình A và C cần nhân 
thêm hệ số 1,38 và 0,71 vào w0T1

2 (T1 là chu kỳ dao động cơ bản của công 
trình theo phương song song với tải gió, đơn vị là giây). Khi tính toán chu kỳ 
dao động của kết cấu, khối lượng tham gia dao động được lấy theo [10].

Cơ chế phát sinh gia tốc theo phương vuông góc với tải trọng gió khá 
phức tạp, hiện nay mới chỉ dùng kết quả nghiên cứu trong thí nghiệm hầm gió, 
sau khi thống kê thu được công thức tính toán gia tốc cực đại theo phương 
vuông góc như sau:

r
tr 2

t B t ,cr

b BL
a

T
=

γ ς

          
(2-2)

3,3
n,m t4

r

v T
b 2,05 10

BL
−= ×
 
 
 

        
(2-3)

trong đó:
atr - gia tốc cực đại trên đỉnh công trình theo phương vuông góc với tải 

trọng gió (m/s2);
vn,m - vận tốc trung bình trên đỉnh công trình (m/s);

n,m s z 0v 40 w= µ µ
      (2-4)

µz - hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình, lấy 
theo Bảng 4;

γB - trọng lượng riêng của công trình, bằng trọng lượng công trình chia thể 
tích công trình (kN/m3);

Bảng 2. Hệ số ảnh hưởng áp lực động ν [6]

H/B Địa hình
Tổng chiều cao công trình H (m)

40 50 60 70 80 90 100 150 200

≤ 0,5
A 0,44 0,43 0,40 0,39 0,37 0,36 0,36 0,35
B 0,45 0,44 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37
C 0,53 0,52 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45

1
A 0,47 0,47 0,46 0,44 0,44 0,43 0,41 0,40 0,36 0,32
B 0,49 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,42 0,38 0,35
C 0,56 0,57 0,56 0,56 0,55 0,54 0,53 0,51 0,49 0,44

2
A 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 0,46 0,46 0,41 0,36
B 0,51 0,52 0,52 0,51 0,50 0,50 0,49 0,48 0,44 0,40
C 0,59 0,61 0,61 0,61 0,62 0,61 0,61 0,60 0,57 0,51

3
A 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,48 0,48 0,48 0,44 0,40
B 0,52 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,48 0,44
C 0,61 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,62 0,61 0,56

Bảng 3. Hệ số gia tăng áp lực động ξ [6]

w0T1
2 (kNs2/m2) 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,2 0,4 0,6

Kết cấu thép 1,47 1,57 1,69 1,77 1,83 1,88 2,04 2,24 2,36
Kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu 
gạch đá 1,11 1,14 1,17 1,19 1,21 1,23 1,28 1,34 1,38

w0T1
2 (kNs2/m2) 0,8 1 2 4 6 8 10 20 30

Kết cấu thép 2,46 2,53 2,8 3,09 3,28 3,42 3,54 3,91 4,14
Kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu 
gạch đá 1,42 1,44 1,54 1,65 1,72 1,77 1,82 1,96 2,06

Bảng 4. Hệ số µz kể đến sự thay đổi 
áp lực gió theo độ cao và dạng địa 
hình [6]

Độ cao z (m)
Dạng địa hình

A B C
5 1,17 0,8 0,54
10 1,38 1,0 0,71
15 1,52 1,14 0,84
20 1,63 1,25 0,94
30 1,8 1,42 1,11
40 1,92 1,56 1,24
50 2,03 1,67 1,36
60 2,12 1,77 1,46
70 2,2 1,86 1,55
80 2,27 1,95 1,64
90 2,34 2,02 1,72
100 2,4 2,09 1,79
150 2,64 2,38 2,11
200 2,83 2,61 2,36
250 2,99 2,8 2,58
300 3,12 2,97 2,78
350 3,12 3,12 2,96

≥ 400 3,12 3,12 3,12
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B, L - bề rộng và chiều dài mặt bằng công trình (m);
Tt - chu kỳ đầu tiên của công trình theo phương vuông 

góc với tải gió (s);
ζt,ct - hệ số cản của công trình theo phương vuông góc với 

tải gió, lấy theo [7] như sau:
Kết cấu thép ζt,ct = 0,01
Kết cấu thép có tường chèn ζt,ct = 0,02
Kết cấu hỗn hợp thép - bê tông ζt,ct = 0,04
Gia tốc cực đại của chuyển động tại đỉnh công trình dưới 

tác động của tải trọng gió cần nằm trong giới hạn cho phép:

[ ]aa ≤   (2-5)
Tiêu chuẩn Trung Quốc [5] quy định giá trị cho phép của 

gia tốc, đối với chung cư là 0,2m/s2. Đối với các công trình 
như văn phòng, khách sạn, thực tế người sử dụng có xu 
hướng kém mẫn cảm hơn so với chung cư. Vì thế giá trị gia 
tốc cho phép của khách sạn và văn phòng có thể nới lỏng 
hơn một chút với giá trị bằng 280mm/s2 (≈ 0,28g).

3. Áp dụng vào điều kiện của Việt Nam
Tiêu chuẩn Việt Nam hiện nay chưa nêu cách xác định 

gia tốc đỉnh công trình, nhưng cho phép áp dụng tiêu chuẩn 
nước ngoài với điều kiện sử dụng các số liệu tự nhiên của 
Việt Nam, nhờ đó có thể sử dụng các số liệu trong [1] để đưa 
vào các công thức tính toán của tiêu chuẩn Trung Quốc.

Tham khảo tiêu chuẩn Trung Quốc[6] và Việt Nam [2], 
nhận thấy các dạng địa hình A, B, C được quy định tương 
tự nhau.

Áp lực gió tiêu chuẩn w0 của tiêu chuẩn Trung Quốc sử 
dụng giá trị trung bình trong 10 phút với thời gian lặp 30 năm 
lấy tại cao độ 10m ứng với dạng địa hình B. Do tải trọng gió 
của Việt Nam được lấy trung bình trong 3 giây thời gian lặp 
20 năm nên khi tính toán cần nhân thêm hệ số quy đổi. Hệ 
số quy đổi từ thời gian lặp 20 năm sang 30 năm theo [1] là 
1,1. Hệ số quy đổi từ vận tốc gió trung bình 3 giây sang vận 
tốc gió trung bình 10 phút là 1/1,4[3], tức hệ số quy đổi từ áp 
lực gió trung bình 3 giây sang áp lực gió trung bình 10 phút là 
(1/1,4)2 = 0,51. Hệ số quy đổi cuối cùng lấy tổng hợp hai hệ 
số trên và bằng 1,1 x 0,51 = 0,561;

Hệ số điều chỉnh µr theo chu kỳ lặp của tải trọng gió, lấy 
với chu kỳ lặp của tải gió là 10 năm, giá trị tương ứng khi quy 
đổi từ chu kỳ lặp 30 năm sang chu kỳ lặp 10 năm theo [1] là 
0,87 / 1,1 = 0,791; 

Ngoài ra, [1] cũng cung cấp giá trị vận tốc gió lấy trung 
bình trong 10 phút với chu kỳ lặp 50 năm, vì thế cũng có thể 
dùng giá trị này để xác định áp lực gió cần thiết.

Vận tốc gió lấy trung bình trong 10 phút với chu kỳ lặp 30 
năm (đơn vị m/s) được quy đổi theo hệ số trong [1]:

0,10 ',30 0,10 ',50v 0,95v=
     (2-6)

Áp lực gió xác định từ vận tốc gió theo công thức [6]:
2
0,10 ',30

0

v
w

1600
=

      (2-7)
Cách tính toán khối lượng tham gia dao động được theo 

[10] hoàn toàn tương đồng với cách xác định theo [9], vì thế 
khi áp dụng tại Việt Nam có thể áp dụng tài liệu [9] để xác 
định chu kỳ dao động tự do của công trình.

4. Ví dụ tính toán
Một tòa nhà cao tầng hỗn hợp cao 24 tầng gồm: khối đế 4 

tầng, mỗi tầng cao 4,5m dùng làm trung tâm thương mại; 20 
tầng dùng làm văn phòng với chiều cao mỗi tầng là 3,3m. Mặt 
bằng khối đế hình chữ nhật kích thước 45 x 30m, khối văn 
phòng phía trên hình vuông rộng 30m. Mặt trước của công 
trình tương ứng bề rộng khối đế là 45m. Tầng 1 cao hơn 
cao độ sân 0,9m. Công trình được làm bằng kết cấu thép có 
tường xây ngăn phòng và quanh các khu vực kỹ thuật. Sau 
khi phân tích dao động của kết cấu thu được dạng dao động 
cơ bản là dạng tịnh tiến vuông góc với mặt trước công trình 
với chu kỳ cơ bản là T1 = 2,4s; dạng dao động thứ 2 dao động 
sang hai bên (vuông góc với dạng dao động thứ nhất) có chu 
kỳ T1 = 2,1s. Khối lượng các tầng đế là 1485 tấn, khối lượng 
các tầng văn phòng là 1125 tấn.

Công trình được xây dựng trong nội đô Hà Nội.
Yêu cầu kiểm tra ảnh hưởng của gió động tới cảm giác 

của con người với phương tính toán của tải trọng gió là 
phương thổi vào mặt trước công trình.
Tính toán kiểm tra

Theo dữ liệu đầu bài ta có, chiều cao khối đế là 
4x4,5=18m, chiều cao khối chung cư là 20x3,3=66m. Tổng 
chiều cao công trình H=0,9+18+66=84,9m.

Công trình được xây dựng trong nội đô Hà Nội, tra trong 
[1] hoặc [2] ta có áp lực gió tiêu chuẩn lấy trung bình trong 
3 giây với thời gian lặp 20 năm bằng 0,95 kN/m2. Địa hình 
nội đô Hà Nội có nhiều công trình cao trên 10m, do đó địa 
hình tính toán là địa hình C [2]. Công trình có dạng hình khối 
chữ nhật, hệ số khí động của mặt đón gió là µs = +0,8 (gió 
đẩy), của mặt khuất gió là µs = -0,6 (gió hút) [2], tổng cộng 
µs=0,8+0,6=1,4.

Tổng diện tích mặt đón gió (không xét phần tôn nền cao 
0,9m) là:

 A = 45 x 18 + 30 x 66 = 2790 m2

Tổng khối lượng công trình 
 mtot = 4 x 1485 + 20 x 1125 = 28440 tấn.
Giá trị áp lực gió tiêu chuẩn sau khi quy đổi sang áp lực 

lấy trung bình trong 10 phút với thời gian lặp 30 năm là 
 w0 = 0,561 x 0,95 = 0,533 kN/m2.
Từ giá trị w0T1

2 = 0,533 x 2,42 = 3,07 tra Bảng 3 thu được 
ξ = 2,96. Kể đến hệ số điều chỉnh tương ứng với địa hình C 
ta có ξ = 0,71 x 2,96 = 2,1.

Tra Bảng 2, với H = 84,9m, H / B = 84,9 / 30 = 2,83 trên 
địa hình C thu được hệ số ảnh hưởng áp lực động của tải 
trọng gió ν = 0,627.

Gia tốc lớn nhất song song với phương gió thổi:

[ ]

s r 0
w

tot

2 2

w Aa
m

1,4 0,791 0,533 27902,96 0,627
28440

0,107m / s a 0,28m / s

µ µ
= ξν

× × ×
= × ×

= < =
  

Chiều cao tính toán của công trình z = H = 84,9m, tra 
Bảng 4 với địa hình C thu được hệ số µz = 1,68.

Vận tốc trung bình trên đỉnh công trình: 

n,m s z 0v 40 w

40 1,4 1,68 0,533 44,8m / s

= µ µ

= × × =    
Bề rộng và chiều dài mặt bằng công trình lấy theo khối 
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Bảng 5. Hệ số chuyển đổi áp lực gió từ chu kỳ lặp 20 năm sang các chu kỳ lặp khác[1]

Chu kỳ lặp (năm) 5 10 20 30 40 50 100

Hệ số chuyển 0,74 0,87 1,00 1,10 1,16 1,20 1,37

Bảng 6. Hệ số chuyển đổi vận tốc gió từ chu kỳ lặp 50 năm sang các chu kỳ lặp khác[1] 

Chu kỳ lặp (năm) 5 10 20 30 40 50 100

Hệ số chuyển 0,78 0,85 0,91 0,95 0,98 1,00 1,06

văn phòng là B = L = 30m.
Trọng lượng riêng của công trình:

tot
B

3

m gM
V V

28440 9,81
5,167kN / m

45 30 18 30 30 66

γ = =

×
= =

× × + × ×   
Chu kỳ đầu tiên của công trình theo phương vuông góc 

với tải gió Tt = 2,1s.
Hệ số cản của công trình theo phương vuông góc với tải 

gió, với kết cấu thép có tường chèn ζt,ct = 0,02.
3,3

n,m t4
r

3,3
4

v T
b 2,05 10

BL

44,8 2,1
2,05 10 0,0089

30 30

−

−

= ×

×
= × =

×

 
 
 

 
 
     

Gia tốc cực đại trên đỉnh công trình theo phương vuông 
góc với tải trọng gió:

[ ]

r
tr 2 2

t B t ,cr

2 2

b BL 0,0089 30 30
a

T 2,1 5,167 0,02

0,08m / s a 0, 28m / s

×
= =

γ ς

= < =   
Vậy, dao động theo phương gió thổi và vuông góc với 

phương gió thổi không ảnh hưởng đến hoạt động trong tòa 
nhà.

Kết luận
Gia tốc đỉnh công trình có ảnh hưởng rất lớn đến tính 

năng sử dụng của công trình. Tiêu chuẩn Việt Nam hiện còn 
đang thiếu chỉ dẫn về cách xác định gia tốc đỉnh công trình. 
Việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài là cần thiết trong thời 
điểm hiện nay.

Phân tích so sánh giữa tiêu chuẩn Trung Quốc và Việt 
Nam, nhận thấy việc áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc theo 
điều kiện tự nhiên của Việt Nam là khả thi, từ đó bài báo đã 
đưa ra cách tính toán gia tốc đỉnh công trình dựa vào tiêu 
chuẩn Trung Quốc và phù hợp với điều kiện tự nhiên của 
Việt Nam./.
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Tối ưu tiết diện kết cấu tháp thép dạng giàn 
sử dụng thuật giải di truyền
Optimisation of steel lattice tower using genetic algorithm

Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Trọng Tuyển

Tóm tắt
Khi thiết kế tháp thép dạng giàn, việc lựa chọn tiết 

diện thanh khá phức tạp đặc biệt là các tháp lớn với số 
lượng lên đến hàng nghìn thanh. Thông thường chọn 

tiết diện sơ bộ (theo các thiết kế trước hoặc tính nội 
lực sơ bộ rồi chọn theo nội lực đó) sau đó kiểm tra và 

điều chỉnh, quá trình này tốn nhiều công sức tính toán 
và tiết diện chọn được có hiệu quả sử dụng chưa cao. 
Bài báo này giới thiệu bài toán tối ưu sử dụng thuật 

giải di truyền để lựa chọn tiết diện tối ưu cho kết cấu 
tháp thép thỏa mãn các yêu cầu đề ra và tiết kiệm vật 

liệu nhất. Phương pháp phần tử hữu hạn được sử dụng 
kết hợp với lập trình MATLAB có thể giải quyết các bài 

toán lớn.
Từ khóa: Thuật giải di truyền, tối ưu hóa, tháp thép, phương 

pháp hần tử hữu hạn

Abstract
In steel design of lattice tower, the selection of bar sections is 
complicated, especially for high towers. Usually, the selection 

a preliminary section (according to the previous designs or 
calculate the preliminary internal force and then choose 

that internal force) then check and adjust, this process takes 
a lot of computational effort and section use efficiency is 

not high. This paper introduces the optimal problem using 
genetic algorithms to select the optimal section for steel 

tower structure to satisfy the requirements and save the most 
materials. The finite element method used in conjunction 

with MATLAB programming can solve big problems.
Key words: Genetic algorithm, Optimization, Steel lattice 

tower, Finite element method
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1. Đặt vấn đề
Hiện nay, các công trình tháp thép ngày càng phổ biến, thường được 

dùng làm cột đường dây tải điện, cột ăng ten vô tuyến, cột giàn khoan… 
Kết cấu của tháp thường là hệ không gian ba mặt trở lên, được cấu tạo 
từ các thanh (thanh cánh và thanh bụng) liên kết với nhau tại các nút. Tiết 
diện thanh thường được sử dụng là thép góc, thép ống, thép hình chữ I 
hay tổ hợp từ các thép góc. Việc lựa chọn tiết diện thanh khá phức tạp 
đặc biệt là các tháp lớn với số lượng lên đến hàng nghìn thanh. Thông 
thường chọn tiết diện sơ bộ (theo các thiết kế trước hoặc tính nội lực sơ 
bộ rồi chọn theo nội lực đó) sau đó kiểm tra và điều chỉnh, quá trình này 
tốn nhiều công sức tính toán và tiết diện chọn được có hiệu quả sử dụng 
chưa cao.

Việc nghiên cứu các phương pháp tối ưu tiết diện các thanh trong 
tháp thép dạng giàn không những giảm tải trọng gió tác dụng lên tháp 
mà còn giảm trọng lượng bản thân của tháp. Điều này giúp cho tháp thép 
dạng giàn vẫn đủ khả năng chịu lực nhưng lại tiết kiệm vật liệu nhất có 
thể.

Có nhiều phương pháp tối ưu hóa kết cấu đã được các kỹ sư kết cấu 
áp dụng như phương pháp quy hoạch toán học, phương pháp tiêu chuẩn 
tối ưu, phương pháp tối ưu tiến hóa,… Các giải thuật dựa trên nguyên tắc 
phân tích và mô phỏng các quá trình tự nhiên luôn là mối quan tâm đặc 
biệt của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Cùng sự bùng nổ thông 
tin, những giải thuật này càng có ý nghĩa thực tế. Thuật giải di truyền (GA) 
là một trong những loại giải thuật đó, GA có thể giải quyết các bài toán lớn 
mà các phương pháp giải tích không giải quyết được. Tối ưu hóa sử dụng 
GA đã được một số tác giả trong nước [1,2,3] cũng như thế giới [4,5,6,7] 
sử dụng trong thiết kế kết cấu. 

Trong ngành xây dựng, GA phản ánh một kết quả chung bao gồm các 
yếu tố: Đảm bảo dự phòng đầy đủ, tức đảm bảo khả năng chịu lực đồng 
thời đảm bảo điều kiện sử dụng bình thường như là điều kiện về chuyển 
vị, rung, nứt, giá thành thấp nhất và có tính khả thi hay dễ dàng chế tạo 
và lắp dựng đơn giản. Xuất phát từ các ưu điểm của thuật giải di truyền 
và ý tưởng áp dụng phương pháp khá mới này trong tính toán tối ưu kết 
cấu, bài báo này trình bày ứng dụng thuật giải di truyền để tính toán tối 
ưu tiết diện của kết cấu tháp thép dạng giàn theo tiêu chuẩn TIA-222-G. 
Từ đó mở rộng phạm vi ứng dụng phương pháp này trong tính toán tối 
ưu kết cấu nói chung.

2. Thuật giải di truyền
Thuật giải di truyền là một phần tính toán tiến hoá (evolutionary 

computing), một lĩnh vực phát triển rất nhanh của trí tuệ nhân tạo. Thuật 
giải di truyền là thuật giải tìm kiếm ngẫu nhiên được xây dựng từ lý thuyết 
tiến hoá của Darwin. Khái niệm về thuật giải di truyền đã được một số 
nhà sinh vật học nêu ra từ những năm 50, 60, thế kỉ XX. A.S.Fraser là 
người đầu tiên đã nêu ra sự tương đồng giữa sự tiến hóa của sinh vật 
và chương trình tin học giả tưởng về GA. Tuy nhiên chính John Henry 
Holland, đại học Michigan mới là người triển khai ý tưởng và phương 
thức giải quyết vấn đề dựa theo sự tiến hóa của con người. 

Thuật giải di truyền là kĩ thuật giúp giải quyết vấn đề bắt chước theo 
sự tiến hóa của con người hay của sinh vật nói chung, trong điều kiện quy 
định sẵn của môi trường. Phương tiện để thực hiện cách giải quyết vấn 
đề này là chương trình tin học gồm các bước phải thi hành, từ việc chọn 
giải pháp tiêu biểu cho vấn đề, cho đến việc chọn các hàm số thích nghi 
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cũng như các phương pháp biến hóa để tạo ra các giải pháp 
ngày càng thích nghi hơn. Như vậy GA không chú trọng đến 
giải pháp duy nhất và chính xác như phương pháp cổ điển, 
trái lại GA xét đến toàn bộ các giải pháp và chọn lấy giải pháp 
tương đối tốt nhất nếu không nói là tối ưu. GA tuy dựa trên 
tính ngẫu nhiên nhưng có hướng dẫn bởi hàm số thích nghi, 
do đó không có nghĩa là “đoán mò” như nhiều người hiểu 
lầm, trái lại GA có một nền tảng toán học vững chắc.  

Trên Hình 1 giới thiệu sơ đồ thuật giải di truyền áp dụng 
cho bài toán tính tối ưu kết cấu tháp thép dạng giàn.

Sơ đồ khối trên Hình 1 được hiểu như sau:
• GEN = 0: có nghĩa tại thời điểm xuất phát, thế hệ di 

truyền thứ 0.
• TẠO QUẦN THỂ BAN DẦU: Phát sinh một cách ngẫu 

nhiên một quần thể ban đầu. Trong quần thể bao gồm một 
số lượng các cá thể (nhiễm sắc thể) định trước. Mỗi cá thể 
được hiểu như là một phương án tháp thép khác nhau. Mỗi 
phương án tháp thép dạng giàn được biểu diễn bằng một 
dãy các số 0 và 1 và biểu diễn đủ số lượng biến thiết kế của 
bài toán. Các biến thiết kế tương ứng là tiết diện ngang của 
các thanh giàn.

• TÍNH GIÁ TRỊ THÍCH NGHI cho các cá thể trong quần 
thể ban đầu: Giải mã nhiễm sắc thể (chuyển từ biểu diễn 
kiểu di truyền sang kiểu hiện tượng, sử dụng hàm MATLAB 
“DECODE”). Sau khi giải mã xong các biến thiết kế được biểu 
diễn dưới dạng số thực. Từ đó lựa chọn tiết diện của các phần 
tử từ danh sách có sẵn. Phân tích kết cấu giàn với các tiết 
diện đã lựa chọn đó. Kiểm tra các điều kiện ràng buộc. Tính 
toán hệ số phạt. Tính toán giá trị của hàm mục tiêu cho từng 
cá thể trong quần thể (sử dụng hàm MATLAB “OBJFUN”). Từ 
đó tính ra được độ thích nghi của các cá thể thông qua hàm 
thích nghi (sử dụng hàm MATLAB “FITNESS”).

Trong đoạn chu trình lặp:
• GEN = GEN + 1: Đếm số thế hệ di truyền.
• LỰA CHỌN: Một quần thể trung gian các phương án 

giàn được chọn ra từ quần thể hiện hành. Các phương án 
tháp thép được chọn dựa vào độ thích nghi của nó và được 
sao chép vào quần thể thế hệ mới. Phương án giàn nào có 
tính tốt hơn thì xác suất lựa chọn sẽ cao hơn. 

• LAI GHÉP VÀ ĐỘT BIẾN: Được thực hiện bởi các phép 
toán di truyền lai và đột biến trên các nhiễm sắc thể biểu diễn 
theo kiểu di truyền. Phép lai được thực hiện trên quần thể 
trung gian được tạo ra sau bước chọn. Phép đột biến được 
thực hiện trên quần thể trung gian được tạo ra sau phép lai. 
Quá trình lai ghép và đột biến sẽ tạo ra các phương án giàn 
mới.

• TÍNH GIÁ TRỊ THÍCH NGHI cho các cá thể trong quần 
thể mới: Giải mã nhiễm sắc thể (chuyển từ biểu diễn kiểu di 
truyền sang kiểu hiện tượng). Sau khi giải mã xong các biến 
thiết kế được biểu diễn dưới dạng số thực. Từ đó lựa chọn 
tiết diện của các phần tử từ danh sách có sẵn. Phân tích kết 
cấu giàn với các tiết diện đã lựa chọn đó. Kiểm tra các điều 
kiện ràng buộc. Tính toán hệ số phạt. Tính toán giá trị của 
hàm mục tiêu cho từng cá thể trong quần thể. Từ đó tính ra 
được độ thích nghi của các cá thể thông qua hàm thích nghi.

Quá trình lặp tiếp tục thực hiện cho đến khi thoả mãn điều 
kiện dừng. Thông thường điều kiện dừng thể hiện qua số thế 
hệ di truyền bởi một số cho trước.

3. Phân tích
3.1. Mô hình tính toán tháp thép dạng giàn

Mô hình tính là giàn không gian đàn hồi tạo thành từ các 
thanh thẳng liên kết khớp tại nút giàn, chỉ tồn tại lực dọc trong 
các phần tử thanh. Chân tháp được khống chế chuyển vị 
theo các phương (xem Hình 2).
3.2. Phân tích kết cấu

Để phân tích kết cấu, bài báo sử dụng phương pháp 
phần tử hữu hạn. Mối quan hệ giữa độ cứng, chuyển vị và tải 
trọng được thể hiện qua biểu thức:

K . U = F       (1)
trong đó:
K là trọng ma trận độ cứng của tháp;
U là véc tơ chuyển vị nút của tháp;
F là véc tơ tải trọng tác dụng lên tháp.
Trong bài toán phân tích kết cấu, véc tơ chuyển vị nút 

U trong biểu thức (1) là đại lượng cần tìm. Nghiên cứu sử 
dụng công cụ trong MATLAB, chương trình phân tích kết cấu 
CALFEM [8], để gải bài toán. CALFEM cung cấp cho ta các 
hàm, từ đó người sử dụng có thể lập được các chương trình 
phân tích kết cấu với các loại kết cấu khác nhau. Trình tự tính 
toán kết cấu trong CALFEM như trên Hình 3.

Sơ đồ khối trên Hình 3 được hiểu như sau:
• SỐ LIỆU ĐẦU VÀO: Ma trận cấu trúc phần tử, toạ độ nút 

phần tử theo các phương, véctơ tải trọng tác dụng F, ma trận 
điều kiện biên, diện tích tiết diện ngang các phần tử, module 
đàn hồi của vật liệu sử dụng.

• MA TRẬN ĐỘ CỨNG PHẦN TỬ: Xét một phần tử thanh 
giàn (Hình 4): chiều dài L, mô đun đàn hồi vật liệu E, diện 
tích mặt cắt ngang A, vị trí của thanh trong hệ tọa độ tổng thể 
được xác định bởi tọa độ nút hai đầu (x1, y1, z1) và (x2, y2, 
z2), các thành phần chuyển vị của nút phần tử trong hệ toạ 
độ chung u1, u2, u3, u4, u5, u6 tương ứng với 6 bậc tự do.  

Hình 1. Sơ đồ tính toán tối ưu tiết diện kết cấu tháp 
thép dạng giàn theo thuật giải di truyền [1]
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Hình 2. Mô hình giàn không gian 

Hình 3: Sơ đồ phân tích kết cấu, xác định giá trị 
hàm mục tiêu

Ma trận độ cứng phần tử Ke trong hệ toạ độ chung được 
tính theo biểu thức sau:

Ke = GT . Ke . G      (2)
với:  

− 
=  − 

− − − 
 

=  
− − − 

  

2 1 2 1 2 1

2 1 2 1 2 1

1 1EA ;
1 1L

x x y y z z 0 0 0
L L L

x x y y z z0 0 0
L L L

eK

G 

  
        (3)

• MA TRẬN ĐỘ CỨNG KẾT CẤU: Ghép ma trận độ cứng 
từng phần tử vào ma trận độ cứng của tổng thể của kết cấu:

Ke 

→

    (4)
   K     
• TÍNH CHUYỂN VỊ NÚT: Giải (1) cho nghiệm là véc tơ 

chuyển vị nút U.
• TÍNH NỘI LỰC: Từ véc tơ chuyển vị nút U xác định 

chuyển vị từng phần tử Ue, lực dọc trong thanh được tính 
theo công thức: 

[ ]= − ⋅ eEAN 1 1 G U
L      (5)

trong đó: 
G xác định theo (3); Ue = [u1 u2 u3 u4 u5 u6]T.

Hình 4. Phần tử thanh không gian 
trong hệ toạ độ tổng thể
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Hình 5. Sơ đồ khối chương trình tối ưu tiết diện kết cấu tháp thép sử 
dụng thuật giải di truyền [1]

• KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN BỀN, CỨNG, ỔN ĐỊNH: Tính 
toán kiểm tra theo các tiêu chuẩn khác nhau, trong nghiên 
cứu này sử dụng tiêu chuẩn TIA-222-G [9].

Khả năng chịu lực nén tính toán được tính bằng ϕcPn.
trong đó:  ϕc = 0,90;   
Pn xác định theo biểu thức sau:

=n g crP A F
       (6)

Fcr xác định như sau:
λλ ≤ =

2
c '

yc crKhi 1,5 : F 0,658 F     (7)

λ > =
λ

'
yc cr 2

c

0,877Khi 1,5 : F F

    
(8)

với: λ =
π

'
y

c
KL F
r E   

Ag là diện tích tổng của cấu kiện (mm2);
F’y là ứng suất chảy hiệu dụng (MPa), F’y phụ thuộc vào 

dạng tiết diện và độ mảnh cục bộ của tiết diện, F’y xác định 
theo Mục 4.5.4.1, TIA-222-G [9] và AISC LRFD-99, chương 
B [10];

E là mô đun đàn hồi, (MPa);

K là hệ số chiều dài tính toán;
L là chiều dài không giằng theo phương ngang của cấu 

kiện (mm);
r là bán kính quán tính đối với trục mất ổn định (mm).
Khả năng chịu lực kéo tính toán, ϕtPn, của cấu kiện được 

lấy thấp hơn trong các giá trị: chảy dẻo của mặt cắt tiết diện, 
phá hoại của tiết diện thực hiệu dụng.

Với chảy dẻo do kéo của tiết diện nguyên:
ϕt = 0,80 đối với thanh neo dây co;
ϕt = 0,9 đối với các cấu kiện khác;
Pn xác định theo biểu thức sau:
 Pn = AgFy       (9)
Với phá hoại của tiết diện thực hiệu dụng:
ϕt = 0,65 đối với thanh neo dây co;
ϕt = 0,75 đối với các cấu kiện khác;
Pn xác định theo biểu thức sau:
 Pn = AenFu       (10)
trong đó: 
Ag là diện tích tiết diện nguyên;
Aen là diện tích tiết diện thực hiệu dụng;
Độ mảnh L/r không được vượt quá các giá trị sau:
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- 150 đối với cấu kiện thanh cánh;
- 200 đối với cấu kiện chính chịu nén khác (không phải 

thanh cánh);
- 250 đối với cấu kiện phụ;
- 300 đối với cấu kiện chịu kéo, ngoại trừ đối với thanh 

giằng tròn và cáp.
• GIÁ TRỊ HÀM MỤC TIÊU: Tổng trọng lượng các phần 

tử.

4. Bài toán tối ưu
Bài toán tối ưu trọng lượng tháp thép dạng giàn là bài 

toán tối ưu rời rạc. Theo đó, các biến là diện tích các thanh 
giàn được chọn từ danh mục tiết diện có sẵn do người thiết 
kế đưa vào thường là lấy theo tiết diện mẫu của nhà sản 
xuất.

Bài toán tối ưu có thể phát biểu như sau: Tìm trọng lượng 
bé nhất của kết cấu tháp thép (Hàm mục tiêu) thoả mãn 
các điều kiện về bền, ổn định, chuyển vị (các điều kiện ràng 
buộc).

Cực tiểu hoá: 

=

= ρ∑
M

i i i
i 1

W L . .A
      (11)

trong đó: ρi là trọng lượng riêng vật liệu của phần tử thứ i; 
Li là chiều dài của phần tử thứ i;
Ai là diện tích tiết diện ngang của phần tử thứ i. 

Thoả mãn các ràng buộc:
- Đối với cấu kiện chịu nén:  
N ≤ ϕcPn với Pn xác định theo (8);
- Đối với cấu kiện chịu kéo:  
N ≤ ϕtPn với Pn xác định theo (9), (10);
- Điều kiện độ mảnh: độ mảnh của thanh không được 

vượt quá giới hạn cho phép như đã giới thiệu ở trên;
- Điều kiện biến dạng: Chuyển vị tại đỉnh tháp, góc xoay 

và góc nghiêng tại vị trí ăng ten phải nhỏ hơn giá trị cho phép 
(theo tiêu chuẩn và yêu cầu sử dụng của thiết bị). 

5. Tối ưu tiết diện kết cấu tháp thép dạng giàn sử dụng 
thuật giải di truyền

Các bước thực hiện để tính toán tối ưu một mô hình kết 
cấu tháp thép dạng giàn sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab 
gồm:
5.1. Đơn vị sử dụng trong chương trình 

Đơn vị sử dụng trong chương trình: kG và m. Xuất kết 
quả trọng lượng giàn là T.
5.2. Chuẩn bị số liệu đầu vào

Tiết diện: Tiết diện của các thanh được lấy từ nhà cung 
cấp. Người thiết kế lọc ra các dạng tiết diện cần áp dụng để 
đưa vào tính toán. 

Hình dạng, kích thước: Nghiên cứu này tập trung vào 
tối ưu tiết diện thanh nên hình dạng, kích thước tháp được 
chọn trước.

Hình 6. Mô hình tháp ăng ten Hình 7. Trọng lượng tháp thép theo các thế hệ di truyền

Bảng 1. Thông số vật liệu

TT Vật liệu Giới hạn chảy Fy 
(MPa)

Giới hạn bền 
Fu (MPa)

Mô đun  
đàn hồi (MPa)

Trọng lượng 
riêng (T/m3)

1 SS400 245 400 2,1.105 7,85
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Tải trọng: Tải trọng tác động lên kết cấu quy về nút, xác 
định theo tiêu chuẩn TIA-222-G [9]. Tải trọng gió lên kết cấu 
được tính lại sau mỗi thế hệ di truyền cho giá trị tải gần với 
thực tế.

Điều kiện biên của kết cấu: Liên kết chân tháp với móng. 
5.3. Sơ đồ khối chương trình tối ưu tiết diện kết cấu tháp thép 
dạng giàn sử dụng thuật giải di truyền

 Sơ đồ khối chương trình tối ưu tiết diện kết cấu tháp 
thép dạng giàn sử dụng thuật giải di truyền được giới thiệu 
trên Hình 5, trong đó phương pháp phần tử hữu hạn như đã 
nêu mục trong mục 3. được sử dụng để phân tích kết cấu 
và tính giá trị hàm mục tiêu. Chương trình chính bao gồm 12 
chương trình con được tác giả xây dựng sẵn riêng rẽ để dễ 
kiểm soát, linh hoạt khi thay đổi các thông số cho phù hợp 
với các công trình khác nhau (chi tiết chương trình được giới 
thiệu trong [1]).
5.4. Ứng dụng tính toán kết cấu tháp thép dạng giàn

Kết cấu được áp dụng để tính toán tối ưu tiết diện là kết 
cấu tháp thép dạng giàn của công trình đã được xây dựng 
trong thực tế.

• Thông tin công trình: Tháp ăng ten viễn thông đã được 
xây dựng tại nhiều địa điểm: Huyện Châu Phú, An Giang; TP. 
Cao Lãnh, Đồng Tháp; TP. Pleiku, Gia Lai…

• Tháp cao: 62m, có vận tốc gió v = 150 km/h, dạng địa 
hình C, địa mạo loại 1, có mô hình tính như trên Hình 6, tiết 
diện các thanh là thép góc đều cạnh, các thông số vật liệu 
cho trong Bảng 1.

Tiêu chuẩn TIA-222-G đươc áp dụng tính tải trọng và 
kiểm tra cấu kiện cũng như kiểm tra độ cứng, tải trọng gió lên 
kết cấu được tính toán lại sau mỗi lần chọn tiết diện thanh. 
Trong nghiên cứu này, ứng suất chảy hiệu dụng F’y coi là 
không thay đổi và bằng giới hạn chảy Fy, chuyển vị cho phép 
tại đỉnh [f/H]=1/100. Trong bài báo này, để giảm thời gian tính 
toán, nghiên cứu sử dụng 20 phương án dàn trong một thế 
hệ di truyền, điều kiện dừng là 2000 thế hệ. 

Tiết diện tối ưu cho các thanh cánh được giới thiệu trong 
Bảng 2. Sự phân bố tiết diện của các thanh trong tháp theo 
phương án tối ưu phù hợp với biểu đồ lực dọc tháp.

Kết quả tính cho các thế hệ được thệ hiện trên Hình 7. 
Với những thế hệ di truyền đầu tiên khi tiết diện chưa hợp lý 
cho ra trọng lượng xấp xỉ 100 Tấn, ở nhưng thế hệ di truyền 
tiếp theo trọng lượng tháp giảm rất nhanh. Trọng lượng tháp 
thép sau khi chạy chương trình với 2000 thế hệ di truyền là 
16.479 Tấn với thời gian 3,3 giờ. GA không cho ra giải pháp 
duy nhất và chính xác như phương pháp cổ điển nhưng kết 
quả này là chấp nhận được (đến thế hệ di truyền thứ 1100, 
đồ thị gần như tiệm cận đường nằm ngang). Để tối ưu hơn 
nữa, có thể tăng số cả thể và số thế hệ di truyền nhưng thời 
gian tính toán sẽ tăng lên.

6. Kết luận
Thuật giải di truyền có thể làm việc với bài toán tối ưu 

mà biến có thể là rời rạc phù hợp với việc lựa chọn tiết diện 
thanh tháp thép. 

Tối ưu tiết diện thanh tháp thép dạng giàn sử dụng 
phương pháp phần tử hữu hạn kết hợp thuật giải di truyền 
với sự hỗ trợ của MATLAB có thể giải các bài toán lớn (hàng 
nghìn phần tử).

Thuật giải di truyền tuy không chú trọng đến giải pháp 
duy nhất và chính xác như phương pháp cổ điển nhưng từ 

Bảng 2. Tiết diện thanh cánh tối ưu

Số hiệu thanh Cao trình nút trên (m) Tiết diện tối ưu
621 62.000 L75x7
622 61.000 L75x7
623 60.000 L75x7
624 59.000 L75x7
625 58.000 L75x7
626 57.000 L75x7

3 56.000 L75x7
4 55.067 L75x7
5 54.000 L100x10
6 52.628 L100x10
7 51.000 L100x10
8 49.610 L100x10
9 48.000 L130x9
10 46.596 L130x9
11 45.000 L130x9
12 43.864 L130x9
13 42.727 L130x9
14 41.364 L130x9
15 40.000 L130x10
16 38.846 L130x10
17 37.692 L150x10
18 36.346 L150x10
19 35.000 L150x10
20 33.833 L150x10
21 32.667 L150x12
22 31.333 L150x12
23 30.000 L150x12
24 28.824 L150x12
25 27.647 L175x12
26 26.324 L175x12
27 25.000 L175x12
28 23.816 L175x12
29 22.631 L175x12
30 21.316 L175x12
31 20.000 L175x15
32 18.810 L175x15
33 17.619 L175x15
34 16.310 L175x15
35 15.000 L175x15
36 13.804 L175x15
37 12.609 L175x15
38 11.304 L175x15
39 10.000 L200x15
40 8.800 L200x15
41 7.600 L200x15
42 6.300 L200x15
43 5.000 L200x15
44 3.796 L200x15
45 2.593 L200x15
46 1.296 L200x15

(xem tiếp trang 57)
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Phương pháp tiếp xúc động không trơn 
ứng dụng trong mô hình hóa kết cấu gạch đá
Non-Smooth Contact Dynamics Method and its applications in modeling masonry structures
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1. Đặt vấn đề
Kết cấu gạch đá là một loại kết 

cấu được sử dụng khá phổ biến ở 
Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt 
là rất nhiều các công trình cổ. Với 
mục đích bảo tồn các công trình lịch 
sử, cải tạo những công trình hiện có 
cũng như xây dựng mới các công 
trình, yêu cầu về mô hình hóa kết 
cấu gạch đá luôn được đặt ra. Từ 
trước đến nay đã có rất nhiều các 
nghiên cứu về lĩnh vực đã được 
thực hiện với các quy mô khác 
nhau. Các phương pháp được sử 
dụng chủ yếu hiện nay là phương 
pháp Phần tử hữu hạn (Finite 
Element Method - FEM) và Phần tử 
rời rạc (Discrete Element Method - 
DEM). Trong nghiên cứu của mình, 
Giamundo [1] và cộng sự đã tiến 
hành đánh giá các thuật toán khác 
nhau trong mô hình hóa kết cấu 
gạch đá và đưa ra một số nhận xét:

- Các công trình lịch sử bằng kết 
cấu gạch đá thường có cường độ 
kém, điều đó gây khó khăn cho việc 
mô hình hóa.

- Cả FEM và DEM đều có thể sử 
dụng tốt cho mô hình hóa các kết 
cấu gạch có liên kết.

- Với kết cấu gạch đá có liên 
kết yếu, ứng xử cơ học của mạch 
vữa có tính chất quyết định, do đó 
khuyến nghị sử dụng DEM.

- Với kết cấu gạch đá có viên 
xây yếu, khi đó viên xây sẽ quan 
trọng, và DEM tỏ ra đáng tin cậy 
hơn.

- Cả FEM và DEM đều không 
thể được xem là tin cậy trong tất cả 
các trường hợp.

Như vậy, việc áp dụng DEM 
trong mô hình hóa kết cấu gạch đá 
là hoàn toàn phù hợp, nhất là trong 
trường hợp kết cấu có mạch vữa 
yếu hoặc khối xây gạch đá không vữa. Trong họ các phương pháp rời rạc, phương 
pháp Tiếp xúc động không trơn (Non-Smooth Contact Dynamics - NSCD) có rất nhiều 
ưu thế về lĩnh vực này. Trong phần tiếp theo sẽ giới thiệu nguyên lý cơ bản, một số 
đặc điểm và ví dụ áp dụng phương pháp này trong mô hình hóa kết cấu gạch đá.

2. Phương pháp tiếp xúc động không trơn
Sự khác nhau cơ bản của các phương pháp rời rạc và các phương pháp liên tục là 

ở trạng thái của các phần tử. Trong các phương pháp liên tục (FEM, FDM, BEM,…), 

Hình 1. Mô hình tiếp xúc giữa hai phần 
tử [4]

Hình 2. Quan hệ Signorini (trái) và 
định luật ma sát Coulomb (phải) [4]
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trạng thái cân bằng của các phần tử và của cả hệ luôn là một 
trạng thái cân bằng tĩnh, do đó không liên quan tới vấn đề 
thời gian. Còn trong bài toán rời rạc, trạng thái cân bằng là 
cân bằng động, các phần tử luôn có xu hướng dịch chuyển. 
Vì thế, việc mô hình hóa một hệ rời rạc phải được xét với một 
khoảng thời gian T nhất định giữa hai thời điểm cụ thể nào 
đó. Một kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong các phương 
pháp rời rạc là chia T thành những bước thời gian ∆t đủ nhỏ 
để trong khoảng thời gian đó trạng thái của phần tử (vị trí, 
vận tốc, lực tác dụng, ứng suất, biến dạng,…) là không thay 
đổi hay “tĩnh”. Việc lựa chọn bước thời gian hay ảnh hưởng 
của nó đến sự cân bằng của hệ cũng là một vấn đề cần giải 
quyết của các thuật toán rời rạc. 

Trong phương pháp phần tử rời rạc, sự cân bằng về lực 
và chuyển vị của một hệ các phần tử được xác định thông 
qua hàng loạt các tính toán truy xuất chuyển dịch của các 
phần tử đơn. Những dịch chuyển này là kết quả của một quá 
trình truyền sóng thông qua một môi trường hỗn độn xuất 
phát từ các biên. Tốc độ truyền sóng là một hàm của các tính 
chất cơ học của môi trường rời rạc. Phương pháp phần tử 
rời rạc được xây dựng dựa trên giả thiết rằng bước thời gian 
được chọn đủ nhỏ để trong mỗi bước thời gian đó sự hỗn 
độn chỉ có thể truyền từ một phần tử sang những phần tử tiếp 
xúc trực tiếp với nó. Như vậy, tại mọi thời điểm các lực tác 
dụng lên mỗi phần tử chỉ được xác định thông qua lực tương 
tác với các phần tử tiếp xúc với nó.

Với NSCD, lực tương tác giữa các phần tử được giả thiết 
tuân theo hai luật cơ bản về tiếp xúc:quan hệ Signorini và 
định luật trượt của Coulomb [2][3].

 Xét tiếp xúc α giữa hai phần tử i và j (hình 1). Định luật 
Signorini áp dụng cho tiếp xúc được xây dựng dựa trên hai 
giả thiết: không chồng lấn và không hấp dẫn. Điều này có 
nghĩa là không có sự “chờm” lên nhau giữa các phần tử (δn ≥ 
0) và không xét đến lực hấp dẫn giữa chúng (fn ≥ 0). Khi đó, 
mối quan hệ giữa khoảng cách δn và thành phần pháp tuyến 
của lực tiếp xúc fn giữa hai phần tử có thể được biểu diễn 
như dạng thứ nhất của trạng thái ứng suất phẳng:

δn.fn = 0       (1)
Công thức (1) có thể được hiểu khi hai phần tử chưa tiếp 

xúc (δn > 0) thì chưa có lực tiếp xúc (fn = 0) và ngược lại chỉ 
có lực tiếp xúc (fn> 0) khi hai phần tử tiếp xúc với nhau (δn 
= 0).

Định luật ma sát trượt Coulomb hay dạng thứ hai củaứng 
suất phẳng xác định quan hệ giữa lực trượt (thành phần tiếp 
tuyến) ft và và vận tốc trượt ut tại điểm tiếp xúc:

= ≤ µ

≠ =µ = − ≥





t t n

t t n t t

ifu 0 : f f
ifu 0 : f   f , u kf , k 0     (2)

với μ là hệ số ma sát.
Công thức (2) có thể được giải thích như sau: khi không 

có sự trượt tương đối giữa hai phần tử (ut = 0) thì lực gây 
trượt không lớn hơn lực ma sát (ft ≤ mfn), còn khi xảy ra sự 
trượt (ut ≠ 0) thì lực trượt bằng lực ma sát (ft = μ fn) và biến 
dạng trượt ut tỷ lệ với lực trượt ft.

Với việc sử dụng các quy tắc về tiếp xúc như trên, phương 
pháp NSCD có năng lực rất mạnh trong việc mô tả các loại 

Hình 3. Phân phối áp lực đứng trong kết cấu, mô hình 3D đấu trường Nimes

Hình 4. Pont du Gard và sơ đồ phân phối áp lực đứng trong mô hình 3D

if ‖ut‖ = 0 : ‖ft‖ ≤ fn
if ‖ut‖ ≠ 0 : ‖ft‖ = μfn, ut = -kft, k ≥ 0
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tiếp xúc khác nhau. Ở đây chỉ trình bày hai quan hệ tiếp xúc 
của Signorini và Coulomb nhưng các dạng quy tắc khác cũng 
có thể sử dụng cho các trường hợp khác nhau. Giả sử sự 
đàn hồi cục bộ giữa các phần tử tham gia tiếp xúc là một vấn 
đề đáng quan tâm, ví dụ như sự đàn hồi của mạch vữa giữa 
các viên gạch, chúng ta có thể đưa vào trong thuật toán bằng 
một điều chỉnh nhỏ của các tham số. Tương tự, chúng ta có 
thể xét đến một hệ số trượt động hay các mô hình có lực dính 
một cách tự nhiên.

Bằng cách này, NSCD cho phép mô tả một cách rõ ràng 
hơn tiếp xúc giữa các phần tử từ đó giải quyết một cách trực 
tiếp và chính xác các bài toán phức tạp với các kiểu tiếp xúc 
đa dạng (điểm, đường, mặt) của các đối tượng có hình dạng 
phong phú (tròn, dẹt, đa giác, lồi, lõm,…), có kích thước khác 
nhau và dạng tiếp xúc phức tạp (trơn, ma sát, dính). 

Cũng do việc tập trung vào tiếp xúc giữa các phần tử, kết 
quả phân tích sẽ cho chúng ta các giá trị cụ thể về lực liên 
kết, ứng suất, chuyển vị hay biến dạng,… của từng phần tử, 
giúp chúng ta xác định được các vị trí nguy hiểm trong hệ kết 
cấu, phù hợp với các bài toán trong xây dựng.

Nhờ những đặc điểm trên, NSCD có thế mạnh nhất định 
trong việc mô hình hóa kết cấu gạch đá, trong nhiều trường 
hợp có hình dạng, kích thước phong phú với những dạng 
tiếp xúc khác nhau, phù hợp với mục đích nghiên cứu và 
tính toán kiểm tra, đặc biệt trong trường hợp bảo tồn, duy tu 
những công trình lịch sử.

3. Một số công trình áp dụng NSCD trong tính toán kết 
cấu gạch đá
3.1. Đấu trường La Mã ở Nimes 

Đấu trường La Mã nằm ở trung tâm thành phố Nimes, 
cộng hòa Pháp. Công trình gần 2000 năm tuổi này rất gắn bó 
với đời sống văn hóa và tinh thần của người dân nơi đây. Với 
sức chứa khoảng 24000 người, cho đến hiện nay công trình 
vẫn được sử dụng trong các lễ hội đấu bò hàng năm cũng 
như các sự kiện văn hóa khác. Vì thế, việc tính toán kiểm tra 
khả năng làm việc của công trình phục vụ cho công tác duy 
tu, bảo tồn là rất quan trọng.

Công trình đã được mô hình hóa với các mô hình 2D và 
3D [5]. Các loại tải trọng tính toán đã được đưa vào để kiểm 
tra sức chịu tải của các cấu kiện đá. Tải trọng động đất cũng 
được xét đến dưới dạng một dao động điều hòa. Các kết quả 
phân tích cho phép xác định những vị trí nguy hiểm của kết 
cấu cũng như đưa ra phương án gia cố, sửa chữa cần thiết. 
Hình 3 thể hiện sơ đồ phân phối áp lực đứng lên từng viên 
đá trong kết cấu. Vị trí có màu đỏ là nơi có áp lực đứng lớn 
nhất với giá trị khoảng 420 kN.

3.2. Cầu dẫn nước Pont du Gard 
Cầu dẫn nước Pont du Gard nằm ở vùng Gard thuộc 

miền nam nước Pháp. Đây là một công trình nổi tiếng trong 
lịch sử kiến trúc thế giới và cũng là một trong những công 
trình biểu tượng của nước Pháp. Cây cầu được xây dựng 
từ thế kỷ I, dưới thời kỳ La Mã, với những thông số và kỹ 
thuật đáng kinh ngạc. Hiện nay công trình này vẫn là một 
điểm tham quan thu hút rất đông khách du lịch. Tuy nhiên, 
trải qua thời gian, cây cầu vẫn đang liên tục bị dòng nước 
gây xói mòn, dẫn tới nguy cơ gây mất an toàn cho công trình. 
Nằm trong dự án bảo tồn, sửa chữa, gia cố công trình, nhóm 
nghiên cứu của B. Chetouane [6] đã xây dựng mô hình rời 
rạc bằng NSCD nhằm xác định, kiểm tra khả năng chịu lực 
của công trình trong những tình huống bất lợi.
3.3. Cầu thang kiểu Ridolfi

Đây là một cầu thang tự đứng với các bậc được làm bằng 
đá nguyên khối và một hệ thống cáp ứng lực trước ở bên 
trong. Loại kết cấu hiện đại này là một tác phẩm của GS.TS.
KTS. C. d’Amato và đồng nghiệp tại đại học Bari, Italy đã 

được giới thiệu tại triển lãm quốc 
tế về đá tại Verone năm 2005. Kết 
cấu được lắp dựng tại chỗ với liên 
kết khô không vữa và căng cáp 
trực tiếp. Tuy nhiên việc lựa chọn 
hình dạng, kích thước, lựa chọn vật 
liệu cũng như số lượng và đường 
kính cáp là hoàn toàn dựa vào kinh 
nghiệm của người thiết kế. Do đó, 
việc mô hình hóa để kiểm tính khả 
năng chịu lực thực sự cũng như 
xác định đường kính và lực căng 
cáp là cần thiết để có thể đưa loại 
kết cấu này vào sử dụng trong thực 
tế.

LMGC cho phép xây dựng mô 
hình số của kết cấu này với mỗi 

Hình 5. Cầu thang kiểu Ridolfi tại triển 
lãm Verona 2005

Hình 6. Xây dựng mô hình hình học của kết cấu cầu thang kiểu Ridolfi [7]
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bậc cầu thang là một phần tử có hình dạng rất phức tạp với 
các mặt phẳng và cong, lồi và lõm. Các cáp ứng lực trước 
được mô tả bằng liên kết dạng dây căng giữa các điểm được 
bổ sung bên trong phần tử, lực căng trước được biểu diễn 
bằng một biến dạng ban đầu của dây căng này. Đồng thời, 
các dạng tải trọng tĩnh, tải trọng di động được đưa vào để 
mô tả quá trình sử dụng cũng như dựng lắp kết cấu này. Kết 
quả phân tích cho phép xác định lực căng trong cáp, áp lực 
giữa bề mặt tiếp xúc của các bậc cũng như giữa bậc dưới 
cùng và đế, và một thông số quan trọng nữa là chuyển vị của 
các bậc, đặc biệt là bậc trên cùng. Từ đó, ta có thể kiểm tra 
khả năng chịu lực của cáp cũng như của bậc đá. Ngoài ra, 
sự ảnh hưởng của một số yếu tố như hệ số ma sát giữa các 
bậc, sai số bề mặt, cách chất tải cũng như lực căng cáp đến 
sự làm việc của kết cấu cũng được khảo sát.

4. Kết luận và kiến nghị
Nội dung bài báo đã giới thiệu nguyên lý cơ bản và một 

số đặc trưng của phương pháp tiếp xúc động không trơn. 
Phương pháp này cho thấy sự phù hợp để sử dụng trong 
việc mô hình hóa tính toán kết cấu gạch đá. 

Các ví dụ thực tế cho thấy việc ứng dụng NSCD trong 
tính toán kết cấu gạch đá là hợp lý, có thể tính toán những 
công trình có quy mô lớn hoặc phần tử có hình dạng phức 
tạp và cho kết quả phân tích với mức độ chi tiết yêu cầu.

Phương pháp tiếp xúc động không trượt mặc dù không 
phải là một phương pháp mới, nhưng vẫn còn ít được biết 
đến ở Việt Nam nên cần được giới thiệu rộng rãi hơn nữa./.
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đồ thị trên Hình 7 cho thấy GA xét đến nhiều giải pháp và 
chọn lấy giải pháp tương đối tốt nếu không nói là tối ưu.

Thuật giải di truyền rất hiệu quả trong việc xử lý các bài 
toán phức tạp nhiều biến khác nhau và người sử dụng có thể 
dễ dàng bổ sung các yêu cầu mới không nhất thiết phải kiểm 
tra mối liên hệ với các yêu cầu cũ.

Trong bài báo này, việc tính toán tải trọng và cấu kiện 
theo tiêu chuẩn TIA-222-G khá đơn giản, nếu tính toán theo 

TCVN sẽ khó khăn hơn đặc biệt tính tải trọng gió động lên 
kết cấu, do đó cần nghiên cứu thêm khi tính theo TCVN. 
Ngoài ra, có thể nghiên cứu áp dụng thuật giải di truyền vào 
bài toán tối ưu cấu trúc hay tối ưu hình dáng của tháp thép 
dạng giàn./.
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Phân tích và lựa chọn phương án hợp lý  
trong thiết kế sàn thép
Analyzing and choosing the reasonable plan in steel deck design

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Tóm tắt
Hiện nay, trong các tài liệu lý thuyết về kết 
cấu thép như [2], [6] đều trình bày khá đầy 

đủ nội dung thiết kế bản sàn thép và hướng 
dẫn thiết kế sàn theo phương án dùng nhiều 

dầm để nhịp bản sàn nhỏ, chiều dày sàn 
mỏng sẽ cho tổng lượng thép của kết cấu sàn 

ít hơn. Tuy nhiên, các tài liệu đó đều chưa 
phân tích các yếu tố để chọn được phương án 
sàn hợp lý và chưa trình bày việc tính toán so 

sánh hiệu quả của các phương án sàn khác 
nhau để làm rõ về phương án sàn được lựa 

chọn. Chính vì vậy, bài báo này sẽ trình bày 
các vấn đề: Phân tích các yếu tố để lựa chọn 

được phương án thiết kế sàn hợp lý và đưa ra 
ví dụ tính toán cụ thể để làm rõ tính hợp lý 

của phương án sàn được lựa chọn.
Từ khóa: phương án hợp lý, thiết kế, sàn thép, chiều 

dày bản sàn thép, nhịp bản sàn thép

Abstract
Currently, the theory documents about steel 

structure such as [2], [6] show the content of steel 
deck design and the instructions of designing the 
steel deck according to the plan of using multiple 

deck support beams and the thin deck thickness 
will give the deck structure less the total amount 

of steel. However, these documents have not 
analyzed the factors to choose the reasonable deck 
plan and have not yet presented the calculation of 

the effectiveness of different deck plans to clarify 
the selected deck plan. Therefore, this article 

will present the following issues: Analyzing the 
factors to choose the reasonable deck plan and 

give a specific calculation example to clarify the 
reasonableness of the selected deck plan.

Key words: reasonable plan, design, steel deck, 
steel deck thickness, steel deck span.
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1. Đặt vấn đề
Sàn thép là một bộ phận kết cấu khá phổ biến và chiếm tỷ trọng lớn trong 

các công trình thép dân dụng cũng như công nghiệp. Do đó cần thiết phải tìm ra 
phương án thiết kế hợp lý nhất để tiết kiệm chi phí. Sàn thép tạo thành từ các thép 
bản và được gối lên hệ dầm thép. Thiết kế sàn thép bao gồm việc xác định chiều 
dày bản sàn và nhịp bản sàn (khoảng cách giữa các dầm đỡ sàn). Hiện nay, trong 
các tài liệu lý thuyết về kết cấu thép như [2], [6] đều hướng dẫn thiết kế sàn theo 
phương án dùng nhiều dầm để nhịp bản sàn nhỏ, chiều dày sàn mỏng sẽ cho tổng 
lượng thép của kết cấu sàn ít hơn. Tuy nhiên, các tài liệu đó đều chưa phân tích 
cụ thể để chọn được các phương án sàn phù hợp, dễ đạt được yêu cầu về khả 
năng chịu lực và chưa trình bày việc tính toán so sánh hiệu quả của các phương 
án sàn khác nhau để đưa ra lựa chọn về phương án sàn hợp lý. Chính vì vậy, bài 
báo này sẽ trình bày các vấn đề: Phân tích các yếu tố để lựa chọn được phương 
án thiết kế sàn hợp lý và đưa ra ví dụ tính toán cụ thể để làm rõ tính hợp lý của 
phương án sàn được lựa chọn.

2. Phân tích và lựa chọn phương án hợp lý trong thiết kế sàn thép
Bài toán thiết kế sàn bao gồm 3 bước chính: 
- Chọn sơ bộ kích thước bản sàn thép (chọn chiều dày sàn ts và nhịp của sàn 

ls).
- Tính toán nội lực và độ võng của bản sàn.
- Kiểm tra khả năng chịu lực của bản sàn theo điều kiện bền và điều kiện võng.
Trong các tài liệu lý thuyết về kết cấu thép như [2], [6] đều trình bày khá đầy đủ 

nội dung thiết kế bản sàn thép bao gồm 3 bước như trên. Tuy nhiên, các tài liệu 
đó đều chưa phân tích các yếu tố để chọn được phương án sàn hợp lý và chưa 
giải thích về điều kiện xuất phát để xây dựng nên công thức gần đúng (2.1) dùng 
để tính ra tỉ số ls/ts, để từ đó chọn ra kích thước bản sàn. Do đó, bài báo chủ yếu 
tập trung vào phân tích chi tiết về bước chọn sơ bộ kích thước bản sàn để chọn ra 
được phương án sàn hợp lý, dễ đạt khả năng chịu lực.

Vì sàn thép có chiều dày nhỏ nên thông thường trong thiết kế thì trạng thái giới 
hạn 2 (Điều kiện độ võng) thường xảy ra trước trạng thái giới hạn 1(Điều kiện bền). 
Xuất phát từ điều kiện độ võng, cho độ võng của sàn bằng độ võng cho phép, từ 
đó biến đổi ra công thức gần đúng liên hệ giữa chiều dày và nhịp của sàn (công 
thức 2.1). Điều này đã được chứng minh và trình bày trong tài liệu tham khảo [8]
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υ - hệ số Poát xông, với vật liệu thép υ = 0,3;
E - mô đun đàn hồi của vật liệu thép E= 2,1.105 MPa.
Trong các tài liệu lý thuyết về kết cấu thép như [2], [6] trình bày hướng dẫn 

chọn kích thước bản sàn như sau:
- Chọn sơ bộ chiều dày ts theo giá trị của tải trọng tác dụng trên sàn (bảng 2.1)
- Dựa vào tỉ số ls/ts xác định theo công thức (2.1) để tính ra ls 
Với cách chọn như này thì sẽ khó khăn cho người chưa có kinh nghiệm thiết kế 

(sinh viên, kỹ sư mới ra trường) vì bảng 2.1 đưa ra số liệu trong khoảng khá rộng, 
dẫn đến khó chọn sát số liệu thích hợp.
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Ngoài ra, chiều dày ts và nhịp ls còn được chọn phụ thuộc 
vào quy cách thép bản, kích thước của sàn (LxB) sao cho có 
thể bố trí được các ô lưới dầm đều nhau tạo điều kiện thuận 
lợi cho thiết kế và thi công. Trong thực tế, các bản thép được 
sản xuất theo các loại kích thước rất đa dạng và điều này phụ 
thuộc vào nhà sản xuất, hơn nữa với các công trình thép thì 
đơn vị thi công sẽ dựa vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công để 
lên phương án tối ưu vật liệu cho công trình. Như vậy yếu tố 
cần quan tâm là kích thước của sàn (LxB).

Trong hệ dầm sàn đơn giản, chọn nhịp ls là ước số của 
cạnh dài ô bản L thì sẽ bố trí được các dầm đỡ sàn với 
khoảng cách đều nhau, các ô bản giống nhau.

Trong hệ dầm sàn phổ thông - dạng phổ biến nhất, chọn 
nhịp ls là ước số của nhịp dầm chính L thì sẽ bố trí được các 
dầm phụ đỡ sàn với khoảng cách đều nhau, các ô bản giống 
nhau. 

Trong hệ dầm sàn phức tạp, chọn nhịp ls là ước số của 
nhịp dầm phụ B thì sẽ bố trí được các dầm đỡ sàn với khoảng 
cách đều nhau, các ô bản giống nhau. 

Như vậy chỉ cần thiết kế điển hình với một dầm, một ô 
bản và bố trí cho toàn sàn.

Vậy nếu chọn ts rồi dựa vào tỉ số ls/ts để tính ra ls, sau đó 
chọn ls theo lựa chọn là ước số của nhịp dầm chính thì sẽ 
dẫn đến việc chọn kích thước bản sàn không sát với yêu cầu 
khả năng chịu lực, không tiết kiệm.

Do đó trình tự thích hợp là dựa vào kích thước của sàn 
(BxL) để chọn ra nhịp ls. Sau đó từ công thức (2.1) tính ra 
ts, chọn chiều dày sàn lớn hơn và gần giá trị tính toán nhất, 
đồng thời phải phù hợp quy cách sản xuất thép tấm. Thường 
chọn chiều dày bản sàn trong khoảng từ 6-14mm. Tùy thuộc 
vào giá trị nhịp của dầm chính mà có thể có nhiều ước số 
khác nhau nên tương ứng sẽ có nhiều phương án chọn có 
kích thước (ls,ts) khác nhau. Để chọn ra phương án hợp lý 
nhất thì phải tiến hành tính toán theo các phương án thiết kế 
sàn đã chọn và đánh giá hiệu quả của các phương án đó. Từ 
đó chọn ra phương án thiết kế sàn hợp lý nhất. 

3. Ví dụ tính toán
Thiết kế bản sàn thép tựa lên hệ dầm phổ thông có kích 

thước lưới cột (6x14)m (hình 1), chịu tải trọng phân bố đều 
ptc = 18kN/m2. Vật liệu là thép có số hiệu CCT38, mô đun đàn 
hồi E = 2,1x105 N/mm2. Hàn tay que hàn N42.Trọng lượng 
riêng của thép ρ =7850 kg/ m3. Hệ số vượt tải cho phép của 
tĩnh tải γg =1,05; hoạt tải γp =1,2. Độ võng cho phép của bản 

sàn   
1

150bsl
∆

= 
  

; 

của dầm phu 
1

250dpl
∆

= 
    

; 

của dầm chính 
1

400dcl
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- Chọn sơ bộ kích thước sàn (ls, ts)
Nhịp dầm chính là L = 14m nên để bố trí được các dầm 

phụ với khoảng cách đều nhau (điển hình hóa thiết kế các 
ô sàn và các dầm phụ) thì chọn ls là ước số của nhịp dầm 
chính L.

Với nhịp L=14m ta có thể chọn ls= 0,7m; 1m; 1,4m.
Từ công thức (2.1) ta tính được ls/ts=112,69.
Với ls=0,7m → ts= 6,27mm, chọn ts= 7mm → phương án 

1: ls=0,7m; ts= 7mm.
Với ls=1m → ts= 8,87mm, chọn ts= 9mm → phương án 2: 

ls=1m; ts= 9mm.
Với ls=1,4m → ts= 12,42mm, chọn ts= 13mm → phương 

án 3: ls=1,4m; ts= 13mm.
Nhận xét: Nhịp sàn nhỏ thì bản sàn mỏng, tiết diện dầm 

phụ đỡ sàn nhỏ nhưng số lượng dầm tăng và ngược lại nhịp 
sàn lớn thì bản sàn dày, tiết diện dầm phụ đỡ sàn lớn nhưng 
số lượng dầm giảm. Vì vậy để đánh gía hiệu quả của các 
phương án thì phải tiến hành tính toán bản sàn và dầm phụ 
đỡ sàn.

- Tiến hành tính toán kiểm tra với 3 phương án sàn đã 
chọn ở trên và tổng hợp lại trong bảng 3.1.

Nhận xét: Dựa vào số liệu trong bảng 3.1 thì phương án 
tiết kiệm vật liệu nhất là phương án 1 với tổng khối lượng 
thép là 8396 kg, phương án 2 có tổng khối lượng thép là 
9000 kg - tăng 7,2 % và phương án 3 có tổng khối lượng thép 
là 11104 kg - tăng 32,3% so với phương án 1. Vậy phương án 
hợp lý được lựa chọn là phương án 1 với việc bố trí khoảng 
cách giữa các dầm đỡ sàn nhỏ và chiều dày sàn mỏng.

4. Kết luận
Bài báo đã phân tích cụ thể các yếu tố để lựa chọn được 

phương án sàn hợp lý. 
Việc phân tích và tổng hợp đánh giá hiệu quả các phương 

án thiết kế sàn trong mục 3 nêu trên đã làm rõ được phương 
án thiết kế hợp lý cho bản sàn thép là phương án dùng nhiều 
dầm để nhịp bản sàn nhỏ, chiều dày sàn mỏng./.

Hình 1. Bản sàn thép

Bảng 2.1. Quan hệ giữa tải trọng tác dụng 
trên sàn và chiều dày bản sàn thép

Tải trọng tác dụng
Ptc (kN/m2)

Chiều dày bản sàn thép 
ts (mm)

≤ 10 6 - 8
≤ 20  8 - 10
≤ 30 10 - 12
>30 12 - 14
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Bảng 3.1. Tính toán kiểm tra các phương án sàn

PA1 PA2 PA3 Ghi chú
TÍNH BẢN SÀN

Tải trọng tác dụng trên sàn có kể đến trọng lượng 
bản thân của sàn

qs
c(N/cm) 1,85 1,87 1,90  

qs
tt(N/cm) 2,22 2,23 2,27  

Độ võng của bản sàn Δ0(cm) 0,88 1,74 2,26  
Hệ số α α(1+α)2=3(Δ0/ts) 2) α 1,09 1,63 1,48  
Độ võng lớn nhất của bản sàn Δ(cm) 0,422 0,663 0,912  
Momen của bản sàn M0(Ncm) 1358 2792 5554  
Momen lớn nhất của bản sàn Mbt(Ncm) 649 1062 2242  
Lực kéo H tại gối tựa H(N) 2116 2721 3930  
KT Độ bền của bản sàn σ(N/mm2) 109,8 108,9 109,9 <f.γc=230
KT Độ võng của bản sàn 0,00603 0,00663 0,00652 <[Δ/l]s=0,00667
Chiều cao đường hàn liên kết giữa sàn và dầm phụ hf(mm) 1,68 2,16 3,12
Chiều cao đường hàn theo yêu cầu cấu tạo hf(mm) 5 5 6  
TÍNH DẦM PHỤ
Tải trọng tác dụng lên dầm phụ qdp

c(kN/m) 12,99 18,71 26,63  
qdp

tt(kN/m) 15,53 22,34 31,74  
Momen lớn nhất ở giữa dầm Mmax(kNm) 69,86 100,54 142,83  
Lực cắt lớn nhất tại gối tựa Vmax(kN) 46,57 67,03 95,22  
Tính Momen chống uốn sơ bộ Wx(cm3) 271,19 390,29 554,47  
Chọn thép định hình I N27 I N30 I N33  
Momen chống uốn Wx(cm3) 371 472 597  
Momen quán tính Ix(cm4) 5010 7080 9840  
Momen tĩnh của nửa tiết diện Sx(cm2) 210 268 339  
Khối lượng 1m chiều dài gbt(kG/m) 31,5 36,5 42,2  
Chiều dày bản bụng tw(mm) 6 6,5 7  
Momen do trọng lượng bản thân dầm Mbt(kN.m) 1,49 1,72 1,99  
Lực cắt do trọng lượng bản thân dầm Vbt(kN) 0,99 1,15 1,33  
KT Ứng suất pháp σmax(N/mm2) 171,70 193,45 216,60 <f.γc =230
KT Ứng suất tiếp τ(N/mm2) 33,23 39,70 47,52 <fv.γc =133
KT Độ võng dầm Δ/l 0,0036 0,0036 0,0037 <[Δ/l]dp=0,004

TÍNH KHỐI LƯỢNG THÉP
Khối lượng thép sàn (kg) 4615,80 5934,60 8572,20  
Khối lượng thép dầm phụ (kg) 3780,00 3066,00 2532,00  
Tổng khối lượng thép sử dụng cho sàn và dầm phụ (kg) 8395,80 9000,60 11104,20  
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Tính toán liên kết bu lông chịu kéo và cắt đồng thời  
theo TCVN 5575:2012, AISC 2005, EN 1993-1-8
Calculation of combined tension and shear bolts connection according TCVN 5575:2012,  
AISC 2005, EN 1993-1-8

Nguyễn Danh Hoàng

Tóm tắt
Liên kết bu lông chịu kéo và cắt đồng 
thời được sử dụng rất phổ biến trong 

các loại liên kết cứng kết cấu thép. Tuy 
nhiên việc tính toán loại liên kết này vẫn 

tồn tại một số điểm khác nhau theo các 
tiêu chuẩn. Bài báo đề cập đến tính toán 

Liên kết bu lông chịu kéo và cắt đồng 
thời theo các tiêu chuẩn TCVN 5575:2012 

Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu 
chuẩn Mỹ AISC 2005, tiêu chuẩn châu âu 

EN 1993-1-8.
Từ khóa: kéo, cắt, kết hợp, độ bền

Abstract
Combined tension and shear bolt connections 

is very popular, especially for momen 
connections in steel building. However the 

the calculation of this connection still has 
a number of different points according to 
the standards. So this paper refers to the 

calculation of combined tension and shear 
bolt connection according TCVN 5575:2012, 

AISC 2005, EN 1993-1-8.
Key words: tension, shear, combine, strength
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1. Đặt vấn đề
Liên kết bu lông cường độ cao (sau đây sẽ gọi tắt là bu lông) chịu kéo và cắt đồng 

thời được sử dụng rất phổ biến trong các liên kết cứng của kết cấu thép như liên kết 
cột xà ngang, liên kết xà ngang xà ngang của nhà công nghiệp, liên kết cứng của cột 
và dầm trong nhà cao tầng bằng kết cấu thép. Tại hình 1 giới thiệu một số hình thức 
liên kết bu lông chịu kéo và cắt đồng thời. Dưới tác dụng của mô men uốn và lực trục 
sẽ gây kéo trong thân bu lông, dưới tác dụng của lực cắt sẽ gây ra lực cắt ngang thân 
bu lông. Bu lông chịu kéo và cắt đồng thời theo TCVN 5575:2012 Kết cấu thép – Tiêu 
chuẩn thiết kế được kiểm tra chịu lực kéo và cắt riêng biệt. Tính toán bu lông chịu kéo 
và cắt đồng thời theo các tiêu chuẩn như tiêu chuẩn Mỹ AISC 2005, tiêu chuẩn châu 
âu EN 1993-1-8 quan niện tính toán có một số khác biệt so với tiêu chuẩn Việt Nam. 
Vì thế bài báo sẽ đề cập đến nội dung này nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin về 
tính toán bu lông chịu kéo và cắt đồng thời theo các tiêu chuẩn khác nhau để người 
đọc có cách nhìn tổng quan về tính toán bu lông trong trường hợp này.

2. Tính toán bu lông chịu kéo và cắt đồng thời theo TCVN 5575:2012 Kết cấu 
thép – Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn Mỹ AISC 2005, tiêu chuẩn châu âu EN 
1993-1-8
2.1. Tính toán bu lông chịu kéo và cắt đồng thời theo TCVN 5575:2012 Kết cấu thép 
– Tiêu chuẩn thiết kế 

Lực trượt tính toán mà mỗi bu lông cường độ cao có thể chịu được tính toán theo 
công thức:

[ ] hb b1 bn
fb

b 2

f AN nγ µ
γ

=
            (1)

Trong đó:
fhb là cường độ tính toán chịu kéo của bulông cường độ cao, lấy theo [1] hoặc theo 

các chỉ dẫn cụ thể của nhà sản xuất;
μ là hệ số ma sát, lấy theo Bảng 39 của [1];
γb2 là hệ số độ tin cậy, lấy theo Bảng 39 của [1];
Abn là diện tích tiết diện thực của bulông, lấy theo Bảng B.4, Phụ lục B của [1];
γb1 là hệ số điều kiện làm việc của liên kết, phụ thuộc số lượng bulông chịu lực na 

trong liên kết, giá trị của γb1 lấy như sau:
γb1 = 0,8 nếu na <5;
γb1 = 0,9 nếu 5 ≤ na < 10;
γb1 = 1,0 nếu na ≥ 10.
nf là số lượng mặt cắt ma sát.
 Khả năng chịu kéo của một Bu lông được tính toán theo công thức:

[ ] tb bntb
N = f A

             (2)
trong đó:
ftb là cường độ tính toán bulông cường độ cao khi làm việc chịu kéo, Abn như đã 

nêu ở trên.
Khi chịu tác dụng đồng thời của mô men, lực dọc và lực cắt liên kết bu lông được 

tính toán như sau:
* Xác định lực kéo tác dụng vào một bu lông ở dãy ngoài cùng do mô men (M) 

và lực dọc (N) tác dụng vào (dựa trên giả thiết tâm quay trùng với dãy bu lông phía 
trong cùng):
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1
bmax 2

i

Mh NN =
m h n

±
∑      (3)

trong đó:
hi khoảng cách từ dãy bu lông thứ i trong liên kết đến 

tâm quay;
h1 là khoảng cách giữa 2 dãy bu lông ngoài cùng;
n là tổng số bu lông chịu lực;
m là số hàng bu lông.
* Khi chịu lực cắt (coi lực cắt phân đều vào các bu lông) 

theo công thức: 

v b
VN
n

=

Kiểm tra khả năng chịu lực của bu lông liên kết (ở dãy 
biên ngoài cùng là dãy nguy hiểm nhất): 

Khi chịu mô men và lực dọc:

bmax tb cN [N] γ≤       (4) 
 Khi chịu lực cắt: 

b c
V [N]
n

γ≤
       (5)

Như vậy qua các công thức tính toán trên rút ra nhận xét 
việc kiểm tra chịu kéo và cắt của bu lông là riêng rẽ và chưa 
thấy có các hệ số xét đến ảnh hưởng của lực kéo đến khả 
năng chịu trượt của liên kết bu lông cường độ cao.
2.2. Tính toán bu lông chịu kéo và cắt đồng thời theo tiêu 
chuẩn Mỹ AISC 2005

 * Độ bền danh nghĩa của một bu lông trong trạng thái giới 
hạn về trượt được xác định theo công thức sau:

n u sc b sR = D h T Nµ        (6)
trong đó:
μ là hệ số ma sát trung bình tùy theo loại mặt cắt tiếp xúc 

giữa các bản thép, có 2 loại bề mặt tiếp xúc như sau:
μ =0.35 với bề mặt A;
μ =0.5 với bề mặt B. 
Du=1.13 là hệ số thể hiện tỷ số lực xiết bu lông trung bình 

so với lực xiết tối thiểu quy định;
hsc là hệ số lỗ, hsc phụ thuộc vào các loại lỗ và được lấy 

giá trị như sau:
hsc =1 với lỗ chuẩn;
hsc =0.85 với lỗ lớn và lỗ rãnh ngắn;
hsc =0.7 với lỗ rảnh dài;
Ns là số mặt cắt;
Tb là lực xiết tối thiểu quy định lấy theo [2].
 Trong quy phạm Mỹ việc tính toán các hệ kết cấu, các 

cấu kiện được thực hiện đồng thời theo 2 phương pháp đó là 
phương pháp ứng suất cho phép (ASD) và phương pháp hệ 
số tải trọng và sức kháng (LRFD) dưới đây sẽ trình bày công 
thức tính toán song song hai phương pháp. 

 Khi chịu kéo và cắt đồng thời lực kéo làm giảm ma sát 
giữa các bản thép nên độ bền danh nghĩa Rn phải giảm đi 
bằng hệ số Ks.

 Theo LRFD Ks lấy giá trị:

u
s

u b b

TK = 1
D T N

−
      (7)

Theo ASD Ks lấy giá trị:

s
u b b

1.5TK = 1
D T N

a−
      (8)

trong đó:
Nb là tổng số bu lông chịu kéo;
Tu, Ta là lực kéo do tổ hợp tải trọng của LRFD và ASD.
* Khi chịu cắt và kéo đồng thời độ bền kéo danh nghĩa 

của bu lông được tính bằng công thức sau:

nt

'
n bR = F A

       (9)
trong đó:
Ab là diện tích nguyên của thân bu lông;

nt

'F  là cường độ chịu kéo danh nghĩa khi xét thêm lực cắt 
được xác định theo công thức sau:

 Tính theo LRFD:

' nt
nt nt v nt

nv

FF 1.3F f F
Fφ

= − ≤
     (10)

 Tính theo ASD:

' nt
nt nt v nt

nv

FF 1.3F f F
F
Ω

= − ≤
     (11)

trong đó:
Fnv là cường độ cắt danh nghĩa của bu lông;
Fnt là cường độ kéo danh nghĩa của bu lông;
fv là ứng suất cắt tác dụng lên thân bu lông.
Các hệ số an toàn theo LRFD và ASD lấy trong trường 

hợp tính toán này lần lượt là 0.75φ =  và 2.0Ω =  
 Sau khi xác định được độ bền thiết kế cho trường hợp bu 

lông chịu kéo và cắt so sánh các giá trị đó với lực kéo và cắt 
tác dụng lên một bu lông để kiểm tra khả năng chịu lực của 
bu lông trong liên kết theo [2] như sau: 

n uR Rφ ≥         (12)

n
a

R R≥
Ω         (13) 

 Lưu ý là khi ứng suất do tải trọng kéo hoặc cắt không lớn 
hơn quá 20% của ứng suất tính toán tương ứng thì AISC cho 
phép không tính và kéo và cắt kết hợp.

Qua các công thức tính toán ở mục này rút ra nhận xứt 
khi tính toán theo AISC 2005 khả năng chịu kéo và cắt đồng 
thời của bu lông được kiểm tra riêng biệt tuy nhiên tính toán 
độ bền danh nghĩa của một bu lông trong trạng thái giới hạn 
về trượt có xét thêm các hệ số kể đến ảnh hưởng của lực kéo 
làm giảm khả năng chịu trượt của bu lông và khi tính toán độ 
bền kéo danh nghĩa của bu lông dùng giá trị cường độ chịu 
kéo danh nghĩa để xét thêm ảnh hưởng của lực cắt khi làm 
việc đồng thời.
2.3. Tính toán bu lông chịu kéo và cắt đồng thời theo tiêu 
chuẩn châu âu EN 1993-1-8

Độ bền thiết kế của một bu lông cường độ cao về trượt 
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 a. Cột - Dầm b. Cột – Kèo khung thép tiền chế

c. Cột - Dầm nghiêng d. Đỉnh cột khung thép tiền chế

Hình 1. Liên kết bu lông chịu kéo và cắt đồng thời

được xác định theo công thức sau:

s
s,Rd p,c

M3

k nF = Fµ
γ

       (14)

 Trong đó:
ks được cho trong bảng 3.6 của [3];
n là số lượng mặt cắt ma sát;
μ là hệ số trượt được xác định bằng thí nghiệm cho các 

mặt cắt ma sát hoặc lấy theo bảng 3.7 của [3];
γM3 là hệ số an toàn riêng lấy theo [3];
Lực kéo trước trong thân bu lông được xác định theo 

công thức: 

p,c s ubF = 0.7A f        (15)
As là diện tích chịu kéo của thân bu lông (diện tích thực);
fub là giới hạn bền của vật liệu thép thân bu lông.
Khả năng chịu kéo của bu lông được tính bằng công thức 

sau:

2 s ub
t,Rd

M 2

k A fF =
γ

       (16)

trong đó:

k2 được lấy 0.63 với bu lông đầu chìm còn trong các 
trường hợp khác lấy giá trị 0.9;

γM3 là hệ số an toàn riêng lấy theo [3];
AS là diện tích chịu kéo của thân bu lông (diện tích thực);
fub là giới hạn bền của vật liệu thép thân bu lông.
Khi chịu kéo và cắt đồng thời khả năng chịu lực của bu 

lông được kiểm tra theo công thức sau: 

v,Ed t,Ed

s,Rd t,Rd

F F
+ 1.0

F 1.4F
≤       (17)

 Với Fv,Ed và Ft,Ed là lực cắt và kéo thiết kế tác dụng lên 
một bu lông.

 Tuy nhiên theo [3] liên kết chống trượt khi chịu tác dụng 
đồng thời của lực kéo Ft,Ed và lực cắt Fv,Ed khả năng chịu trượt 
của một bu lông được cho như sau: 

s
s,Rd p,c t,Ed

M3

k nF = (F - 0.8F )µ
γ      (18)

Như vậy khi tính theo EN 1993-1-8 kiểm tra khả năng 
chịu kéo và cắt đồng thời của bu lông được gộp vào trong 
một công thức và khi tính toán khả năng chịu trượt của bu 
lông có xét thêm hệ số kể đến ảnh hưởng của lực kéo làm 
giảm khả năng chịu trượt của bu lông.
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3. Ví dụ tính toán
 Ví dụ 1. 
 Kiểm tra khả năng chịu 

lực của liên kết bu lông 
cường độ cao có fub=1100 
Mpa đường kính d=20mm, 
chịu lực cắt V=60kN, lực kéo 
Nk=400 kN. Liên kết có 4 bu 
lông bố trí như hình vẽ 2. 

Khả năng chịu trượt của 
1 bu lông: 

[ ] hb b1 bn
fb

b 2

f AN n

110 0,8 2,45 0,250,7 1 22kN
1,7

γ µ
γ

=

× × ×
= =

 
 Khả năng chịu kéo của 1 bu lông:

 [ ] tb bntb
N = f A 40 2,45 98kN= × =

 
 Lực kéo truyền lên mỗi bu lông: 

k
t b

N 350N = 87.5kN 98kN
n 4

= = <
 

 Lực cắt truyền lên mỗi Bu Lông: 

 

k
v b

N 60N = 15kN 22kN
n 4

= = <
 

Ví dụ 2.
Kiểm tra khả năng chịu lực của liên kết bu lông cường độ 

cao mác thép A325 đường kính d=20mm, liên kết bề mặt loại 
A, chịu lực như ví dụ 1. Tính toán theo tiêu chuẩn Mỹ.

Độ bền danh nghĩa của một bu lông trong trạng thái giới 
hạn về trượt được xác định theo công thức sau:

n n sc b sR = D h T N 0.35 1.13 1 142 1 56kN= × × × × =µ  
Hệ số giảm:

u
s

u b b

T 350K = 1 1 0.455
D T N 1.13 142 4

− = − =
× ×  

Độ bền danh nghĩa sau khi giảm: 0.455 56 24kN× =
Khả năng chịu kéo danh nghĩa có kể đến ảnh hưởng của 

ứng suất cắt:

' nt
nt nt v nt

nv

FF 1.3F f F
F

6201.3 620 47.7 710M P a
0.75 414

φ
= − ≤

= × − × =
×

nt

'
n bR = F A 62 3.14 194kN= × =

 
Tính theo LRFD ta được:
- Khả năng chịu kéo:

nR 0.75 194 145.5kN 87.5kN= × = >φ  
- Khả năng chịu cắt: 

nR 0.75 24 18kN 15kNφ = × = >

 Ví dụ 3.
 Kiểm tra khả năng chịu lực của liên kết bu lông cường 

độ cao cấp bền 8.8 đường kính d=20mm, bề mặt ma sát loại 
C. Chịu lực như ví dụ 1, tính toán theo tiêu chuẩn châu âu.

Độ bền thiết kế của một bu lông cường độ cao về trượt 
được xác định theo công thức sau:

s
s,Rd p,c

M3

k nF = F

1 1 0.2 0.7 110 2.45 30.18kN
1.25

µ
γ

× ×
= × × × =

 
Khi chịu kéo và cắt đồng thời xác định như sau:

s
s,Rd p,c t,Ed

M3

k nF = (F - 0.8F )

1 1 0.3 (0.7 110 2.45 - 0.8 87.5) 28.5kN
1.25

µ
γ

× ×
= × × × =

 
Khả năng chịu kéo của bu lông được tính bằng công thức 

sau:

 

2 s ub
t,Rd

M 2

k A f 0.63 2.45 110F = 135.83kN
1.25γ
× ×

= =

Khi chịu kéo và cắt đồng thời khả năng chịu lực của bu 
lông được kiểm tra theo công thức sau: 

v,Ed t,Ed

s,Rd t,Rd

F F
+ 1.0

F 1.4F
15 87.5+ 0.97 1

28.5 1.4 135.83

≤

= = <
×  

 4. Kết luận
Bài báo đã trình bày cách tính toán liên kết bu lông chịu 

kéo và cắt đồng thời theo các tiêu chuẩn TCVN 5575:2012, 
tiêu chuẩn Mỹ AISC 2005, tiêu chuẩn châu âu EN 1993-1-8. 

Trong tiêu chuẩn TCVN 5575:2012 kéo và cắt được kiểm 
tra riêng biệt, con đối với tiêu chuẩn Mỹ AISC 2005 và tiêu 
chuẩn châu âu EN 1993-1-8 có đề cập thêm các hệ số làm 
giảm khả năng chịu trượt khi có lực kéo./.
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Mô hình toán học lọc nước qua lớp vật liệu hạt  
với tốc độ giảm
Recommendation for the critical depth equation of circular section in open-channel

Vũ Văn Hiểu, Phạm Văn Dương

Tóm tắt
Mô hình toán học của bể lọc nhanh là phần quan trọng để 

mô tả toán học của quá trình lọc qua lớp vật liệu lọc hạt. 
Do đó, mô tả lọc với tốc độ thay đổi là một nhiệm vụ cấp 

bách được quan tâm như với lý thuyết cũng như thực tế. Hệ 
phương trình vi phân, tích phân và đại số với điều kiện ban 

đầu và biên là mô hình toán học của bể lọc nhanh với tốc lọc 
độ biến đổi. Thuật toán được mô tả đã được triển khai bằng 

Microsoft Excel sử dụng macro. Một số tính toán đã được thực 
hiện cho thấy sự tương ứng đầy đủ của kết quả của chúng với 

các khái niệm vật lý của các quá trình xảy ra trong quá trình 
lọc với tốc độ giảm. Nhiệm vụ chính của nghiên cứu sâu hơn 

là: Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số công nghệ (tốc 
độ ban đầu chiều cao lớp, kích thước hạt, v.v.), cũng như các 
đặc tính động học ảnh hưởng đến biến động lọc, tốc độ biến 

thiên.
Từ khóa: Bể lọc nhanh, mô hình toán học, vật liệu lọc, tốc độ lọc, tổn 

thất áp lực, lưu lượng, phương trình cơ bản

Abstract
The mathematical model of rapid filter is an important part of 

the mathematical description of filtration through particle filter 
material. Therefore, describing filtering at variable speed is an urgent 
task of concern as well as theoretical as well as practical. The system 

of differential equations, integrals and algebras with initial and 
boundary conditions is the mathematical model of rapid filter with 

varying degrees of variation. The described algorithm was deployed 
using Microsoft Excel using macros. A number of calculations have 
been made showing the full correspondence of their results to the 

physical concepts of processes occurring during filtering at reduced 
rates. The main task of further research is to study the influence of 
the technological parameters (initial speed, layer height, particle 
size, etc.), as well as the dynamic properties that affect the filter 

variation, variable speed.
Key words: Rapid filter, mathematical model, filter material, filter 

speed, pressure loss, flow, basic equation
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1. Lời mở đầu
Mô hình toán học của bể lọc nhanh, hoạt động với tốc độ giảm, 

và thuật toán cho việc thực hiện mô hình bằng máy tính.
Lọc qua lớp hạt là một trong những quá trình công nghệ quan 

trọng nhất, được sử dụng trong cấp nước sinh hoạt và công nghiệp 
và xử lý nước thải sinh hoạt. Hoạt động của các bể lọc phụ thuộc 
phần lớn vào chất lượng nước uống, nước thai sau xử lý bậc 2 cũng 
như chi phí xử lý nước. Chế độ hoạt động chung của bể lọc làm 
sạch nước: lọc với tốc độ không đổi và lọc với tốc độ giảm.

Để đảm bảo chế độ đầu tiên, sử dụng một trong hai phương án:
• Bể lọc được trang bị bộ thiết bị điều chỉnh tốc độ lọc, đặt theo 

quy luật, tại đầu ra của mỗi bể lọc (hình 1,a);
• Nước được đưa vào bể lọc có ngắt dòng (hình 1,b). Trong 

trường hợp này lưu lượng dòng chảy cấp không phụ thuộc vào sức 
cản chịu tải và do đó giữ nguyên cho đến khi mực nước trong bể lọc 
sẽ đạt đến máng tràn. Đương nhiên, với nguồn cấp nước vào không 
đổi sẽ có tốc độ lọc không đổi.

Trong phương án đầu tiên, cần có bộ điều chỉnh với bộ điều 
khiển, liên kết với đồng hồ đo lưu lượng. Khi bắt đầu quá trình lọc, 
các bộ điều chỉnh được đóng hờ và, khi tổn thất áp lực tăng lên, dần 
được mở ra. Trong phương án thứ hai, bộ điều chỉnh là không cần 
thiết, vì sự gia tăng tổn thất áp lực được bù đắp lại bằng sự gia tăng 
mực nước trong bể lọc. Tuy nhiên, một bể lọc có chiều cao lớn hơn 
là cần thiết ở đây. Rõ ràng là cả hai phương án chọn yêu cầu bổ 
sung vốn đầu tư, còn ở mức bộ điều chỉnh chất lượng thấp, độ tin 
cậy hoạt động của các bể lọc sẽ giảm.

Do đó, phần lớn các nhà máy xử lý nước ở các nước ngoài hoạt 
động mà không cần điều chỉnh tốc độ lọc. Trong chế độ này tổn thất 
áp lực tăng lên khi tăng trong vật liệu lọc ở bể lọc, làm giảm dòng 
chảy của nước cấp và giảm dần tốc độ lọc. Cần lưu ý rằng bể lọc 
nhanh, làm việc trong khối, kết nối thủy lực. Do đó, các bể lọc với 
vật liệu lọc sạch hơn (đã được rửa gần đây) tự động có tải trọng 
lớn hơn bể lọc “bẩn”, tức là đã xảy ra - tự điều chỉnh hoạt động của 
các bể lọc.

 Đối với những nhược điểm của hoạt động các bể lọc tốc độ 
giảm các tác giả [1] xem xét sự suy giảm có thể của chất lượng 
nước lọc, đặc biệt là vào đầu chu kỳ, khi tốc độ lọc tối đa. Rõ ràng, 
hiệu ứng này có thể xảy ra nếu tốc độ lọc ban đầu quá cao. Trong 
các thí nghiệm được thiết lập đặc biệt của các tác giả khác [2-4], 
nó đã được tìm thấy rằng với tốc độ giảm chất lượng của nước lọc 
không tồi tệ hơn, và trong nhiều trường hợp thậm chí tốt hơn so với 
hiệu suất không đổi.

2. Mô hình toán học của bể lọc nước
Hầu hết các mô tả toán học của quá trình lọc qua lớp vật liệu lọc 

hạt được tạo cho trường hợp tốc độ không đổi [5-8]. Điều này do, 
thực tế rõ ràng là các phương trình cho tốc độ biến đổi phức tạp hơn 
nhiều so với trường hợp của V = const. Việc thiếu các mô tả toán 
học đáng tin cậy về lọc với tốc độ thay đổi khiến việc chọn các tham 
số công nghệ chính của bể lọc - kích thước hạt, chiều cao lớp vật 
liệu lọc, tốc độ lọc, thời gian chu trình lọc.

Do đó, mô tả lọc với tốc độ thay đổi là một nhiệm vụ cấp bách 
được quan tâm như với lý thuyết và từ quan điểm thực tế.
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Phương trình cơ bản cho quá trình lọc qua một lớp vật 
liệu lọc hạt được hiển thị bên dưới (một số trong số chúng ở 
dạng hàm). Phương trình cân bằng cho các hạt lơ lửng trong 
nước và trong cặn được giữ lại là:

F1(C(x,t), ρ(x,t),m(x,t),V(t)) = 0.     (1)
Ở đây C = C(x, t) - nồng độ các chất lơ lửng trong nước; ρ 

= ρ (x, t) - Nồng độ cặn trong vật liệu lọc; x, t - không gian và 
thời gian tọa độ; V(t) - tốc độ lọc; m(x, t) - độ xốp vật liệu lọc.

Phương trình động học: 
F2(C(x,t), ρ(x,t),m(x,t),V(t),a,b) = 0.    (2)
Trong đó b, a là hệ số động học, xác định tương ứng 

cường độ bám dính và tách rời các hạt lơ lửng khỏi bề mặt 
tải (hoặc từ các hạt bám dính trước đó).

 Độ rỗng vật liệu lọc thay đổi theo độ sâu lớp vật liệu lọc 
và theo thời gian: 

 m(х,t) = mo - 
( ),x tρ
γ

      (3)

Trong đó γ là nồng độ khối lượng của các hạt rắn trên một 
đơn vị thể tích cặn.

Phương trình (1) - (3) xác định động lực của làm trong 
nước với một lớp vật liệu lọc hạt. Khối thủy động lực của bài 

toán được xác định bởi các phương trình:
 Tổn thất áp lực trong một lớp: 

hc(t) = ( )
0

,
L

I x t dx∫       (4)

Độ dốc thủy lực: 
I(x,t)=F3(V(t),m(x,t), ν, dx), (5)
Trong đó L - chiều cao của lớp vật liệu lọc, cm; 
V - tốc độ lọc, cm/s; 
ν - hệ số độ nhớt động của nước, cm2/s; đương lượng 

đường kính hạt, 
Khi tăng tổn thất áp lực trong vật liệu lọc thì mực nước H 

tăng lên trong bể lọc, giảm cung cấp nước vào bể lọc V1 và 
giảm tốc độ lọc V (xem hình 2).

Phương trình cân bằng nước đến và đi từ bể lọc:

V1 - V = 
( )dH t

dt
      (6)

Giá trị của V1 được xác định từ điều kiện phụ thuộc phi 
tuyến tổn thất áp lực từ tốc độ, tức là h = SV2, từ đó 

 V1=[(Z1-H)/S1]0,5. (7)
 Mực nước trong bể lọc bằng –
 H = Z2 + hс(t) + S2V2. (8)
Các điều kiện ban đầu và điều kiện biên như sau:

0

0 0

0

0
0 ( ), , ,

, 0, , ,

ρ ρ

α ρ ρ

 
 = =
 
= = = = 

 
 − > = =
 np

x C C
t x V V H H m m

dct C C
dx  (9)

Trong đó ρnp là độ bão hòa tối đa của không gian lỗ rỗng 
được giữ lại bởi hệ thống lơ lửng.

a - với bộ điều chỉnh tốc độ bộ lọc; 
b - với dòng chảy gián đoạn;  
1 - điều chỉnh công suất; 2 – đồng 
hồ đo lưu lượng; 3 - bộ điều khiển 
điều chỉnh; 4 - máng nước tràn

Hình 1. Các sơ đồ bể lọc có tốc 
độ không đổi:a. b.

Z1 và Z2 – cốt áp kế trong bộ thu gom nguồn nước đầu 
vào và thu nước lọc;  
H – cốt mực nước trong bể lọc (H0 là cốt mức ở ban đầu 
lọc);  
S1 – sức kháng của ống cung cấp nước cho bể lọc;  
S2 – sức kháng của ống dẫn nước đã lọc (bao gồm cả hệ 
thống thu nước ở đáy);  
V1 – lưu lượng của nước vào bể lọc trên mỗi đơn vị diện 
tích của nó,  
V - tốc độ lọc

Hình 2. Sơ đồ tính toán bể lọc:

Hình 3. Động lực của lọc [9]
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Điều kiện biên cuối cùng có nghĩa là với thời gian lọc dài, 
lớp này sẽ “kiếm được” và ngừng làm trong nước. Đương 
nhiên, lúc đầu điều này xảy ra trong các lớp đầu tiên của vật 
liệu lọc theo đường đi của nước.

Hệ phương trình vi phân, tích phân và đại số (1) - (8) với 
điều kiện ban đầu và biên (9) là mô hình toán học của bể lọc 
nhanh với tốc lọc độ biến đổi. Có 8 ẩn số trong hệ phương 
trình này - C(x,t), ρ(x,t), m(x,t), I(x,t), hc(t), V1(t), V(t), H(t), 
tương ứng với số phương trình này. Do đó, hệ phương trình 
được đóng lại và về nguyên tắc, giải được. Tuy nhiên, sự 
phức tạp của hệ phương trình này không có lý do để hy vọng 
để có được các giải pháp phân tích. Cách tự nhiên là sử 
dụng phương pháp số.

Phương trình (1) - (2) được trình bày dưới dạng sai phân 
hữu hạn, với kết quả sau khi một số đơn giản hóa rõ ràng, sử 
dụng phương trình động học theo [5], chúng ta có:

CV
t x
ρ∆ ∆
= −

∆ ∆
    (1’)

C abC
x V

ρ∆
= − +

∆
    (2’)

Từ (1’) và (2’) chúng ta có được các quan hệ lặp lại để 
tính toán ρ và C:

ρij+1 = ρij – Vj+1 ( )1 – ,iC ijt
x

C−

∆
∆

      (10)

Ci+1,j = Cij + ∆x(-bCij+ )ij
j

a
V

ρ ,     (11)
Trong đó Δx và Δt - bước đếm ở độ sâu của lớp và theo 

thời gian; i - số lớp theo chiều sâu;
j - số của lớp “tạm thời”.
Tổn thất áp lực trong lớp, dựa trên phương trình (5), bằng

hc = Δx 
0

( , )
L

I x t∑ .      (12) 

Sự thay đổi mực nước trong bể lọc được tính theo tỷ số - 

V1 – V = 
( )H t
t

∆
∆Từ đó

 Hj+1 = Hj + Δt (V1j –Vj).      (13)
Cấp nước cho bể lọc và tốc độ lọc được xác định bởi 

công thức, tiếp theo từ (7) đến (8):
 V1j = [(Z1 – Hj)/S1]0,5;      (14) 

Vj = ( )2 2– – /j cjH Z h S .     (15)

Tổn thất áp suất trong lớp cơ bản của độ dày Δx bằng:
 hij = ΔxF3(Vj,mij).      (16)
Lập thuật toán để tính toán mô hình kết quả, thử nghiệm 

thành công về vấn đề lọc với tốc độ không đổi [9]:
1. Cho dữ liệu ban đầu – C0, Cф, Lo, Δx, Δt, ρo(x), dэ, tb, 

a, b, mo, γ, Z1, Z2, H0.
2. Tính V10 và V0.
3. Lấy t = 0 và tạo ra một phép tính từng lớp của ρ(x,0), 

C(x,0), m(x,0), h(x,0) đến giá trị x=L.
4. Tìm tổng tổn thất áp suất trong vật liệu lọc của bể lọc 

hс(0).
5. Chuyển đến lần tiếp theo tj + 1 = tj + Δt, trong đó các giá 

trị mới của H, V1, V và Vп được xác định tuần tự.
6. Khi giá trị tìm thấy của tốc độ lọc V thực hiện tính toán 

lớp ρ, C, m, h.
7. Tính toán được lặp lại cho đến khi đạt được giá trị 

được chỉ định khả năng lọc (thường không quá 48 giờ).

3. Kết luận
Thuật toán được mô tả đã được triển khai bằng Microsoft 

Excel sử dụng macro. Một số tính toán đã được thực hiện 
cho thấy sự tương ứng đầy đủ của kết quả của chúng với các 
khái niệm vật lý của các quá trình xảy ra trong quá trình lọc 
với tốc độ giảm. Ví dụ, hình 3 cho thấy động lực của những 
thay đổi trong tốc độ lọc, tổn thất áp suất trong vật liệu lọc và 
mực nước trong bể lọc. Ở đây có thể thấy rằng khi bắt đầu 
lọc mực nước trong bể lọc và tổn thất áp suất trong vật liệu 
lọc nhanh chóng tăng, và tốc độ tăng trưởng của chúng sẽ 
chậm lại. Tốc độ lọc cũng tăng nhanh, và sau đó, đạt mức tối 
đa, giảm dần. Điều này được giải thích bởi thực tế là ở cốt 
đầu mức trong bể lọc thấp (nó tương ứng với cốt của cạnh 
của máng thu nước rửa lọc). Do đó, tỷ lệ cấp nước cho bể 
lọc lớn (sự khác biệt Z1 - Ho là lớn), tốc độ lọc thấp, kết quả 
là bể lọc được nạp đầy nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi đã có 
được một mô hình toán học của một bể lọc nhanh, với tốc 
độ giảm, và một thuật toán số được phát triển thực hiện mô 
hình. Tính toán đã được thực hiện cho thấy sự tuân thủ đầy 
đủ kết quả của chúng với khái niệm vật lý về các quy trình 
lọc tốc độ lọc giảm.

Các nhiệm vụ chính của nghiên cứu sâu hơn là: 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số công nghệ (tốc 

độ ban đầu chiều cao lớp, kích thước hạt, v.v.), cũng như 
các đặc tính động học ảnh hưởng đến biến động lọc, tốc độ 
biến thiên; 

- Phê duyệt thử nghiệm mô hình toán học thu được./.
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Những sự cố kỹ thuật nhà thầu thi công thường gặp  
khi thi công tầng hầm theo phương pháp semi top - down
Technical problems that contractors often get when executing basement with semi top-down 
construction method

Cù Huy Tình

Tóm tắt
 Khi thi công tầng hầm theo 

phương pháp semi top-down, các nhà 
thầu thi công gặp phải rất nhiều sự cố kỹ 

thuật làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất 
lượng và giá thành xây dựng. Bài viết 

phân tích các nguyên nhân gây ra sự cố 
kỹ thuật và đưa ra một số lưu ý nhằm hạn 

chế sự cố với các nhà thầu khi thi công 
tầng hầm theo phương pháp semi top-

down.
Từ khóa: Rủi ro, thi công tầng hầm, phương 

pháp semi top-down.

Abstract
As executing basement with semi top-down 

construction method, contractors often get 
technical problems affecting progress, quality 

and construction cost. This paper analyzes 
reasons for such technical problems and gives 

some experiences to reduce problems for 
contractors using semi top-down construction 

method in executing basement. 
Key words: Technical problems, bored Piles 

execution.
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Thi công tầng hầm nhà cao tầng là phần việc các nhà thầu thi công thường gặp 
nhiều sự cố kỹ thuật nhất. Thi công tầng hầm theo phương pháp semi top-down 
cũng không ngoại lệ. Các sự cố này có thể dẫn tới những hậu quả không thể lường 
trước, vì thế các nhà thầu cần thận trọng mới có thể kiểm soát, tránh sự cố một cách 
hiệu quả.Tất cả các nhà thầu đều hướng đến mục tiêu là đúng tiến độ, đảm bảo chất 
lượng công trình, giá thành xây dựng hợp lí và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh 
môi trường. Sự cố kỹ thuật làm công trình chậm tiến độ, kém chất lượng, tăng giá 
thành, ảnh hưởng đến sự an toàn của công trình lân cận và an toàn cho người lao 
động.

1. Đặc điểm thi công tầng hầm theo phương pháp semi top-down
1.1. Đặc điểm phương pháp semi top-down

Theo phương pháp này, nhà thầu tiến hành thi công một số phân đoạn (thường 
là các phân đoạn biên của tầng hầm) từ tầng 1 hoặc tầng hầm 1 xuống các tầng tiếp 
theo rồi đến móng. Lỗ mở thi công trong phương án này thường để lớn và đó có thể 
là một hay nhiều phân đoạn thi công sẽ được hoàn thành từ dưới lên. Phương pháp 
này được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây. Có thể kể đến 
1 số công trình đã thi công tầng hầm theo phương pháp semi top-down như: Tòa nhà 
Viện Dầu khí - 167 Trung Kính, Tòa nhà HUD TOWER - Lê Văn Lương, Chung cư 
Golden Land - 275 Nguyễn Trãi, Trụ sở Ủy ban Dân tộc - 349 Đội Cấn,…
1.2. Các giai đoạn thi công

Thi công semi top-down gồm các giai đoạn: (Giả định công trình có 3 tầng hầm)
- Giai đoạn 1: Thi công cọc khoan nhồi, tường vây, hạ King post, thi công dầm 

bo đỉnh tường vây.
- Giai đoạn 2: Thi công đào đất xuống đáy dầm sàn tầng hầm 1, thi công dầm sàn 

hầm 1 các phân đoạn biên.
- Giai đoạn 3: Thi công đào đất xuống đáy dầm sàn tầng hầm 2,thi công dầm sàn 

hầm 2 các phân đoạn biên.
- Giai đoạn 4: Thi công đào đất xuống đáy sàn tầng hầm 3, tiến hành thi công kết 

cấu đài móng, giằng móng và thi công sàn tầng hầm 3.
- Giai đoạn 5: Thi công kết cấu cột phân đoạn biên theo hướng từ trên xuống cắt 

bỏ 1 số King post nằm ngoài phạm vi cột vách.
- Giai đoạn 6: Thi công kết cấu lỗ mở theo hướng từ dưới lên trên.

2. Các sự cố kỹ thuật thường gặp
Khi thi công tầng hầm theo phương pháp semi top-down thường gặp những sự 

cố kỹ thuật cơ bản như sau:
- Xuất hiện nhiều vết nứt trên hệ kết cấu dầm sàn tầng hầm do kích thước lỗ mở 

lớn và thường giảm yếu độ cứng dầm sàn. Sự cố này gặp ở nhiều công trình.
- Dịch chuyển của tường trong đất thường lớn.
- Hiện tượng thủng tường vây gây sập đổ: Khi xây dựng theo phương pháp semi 

top-down có thể gây nên sập, phá hủy một phần hay toàn bộ công trình lân cận.
- Hiện tượng hư hỏng: Các công trình lân cận bị nứt, nghiêng, sụt đất trong quá 

trình thi công.
- Hiện tượng ngập úng khi thi công: Khi thi công gặp những cơn mưa lớn, thời 

gian dài dẫn tới hố đào ngập úng làm hỏng hóc thiết bị thi công, kéo dài thời gian thi 
công.
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3. Nguyên nhân gây ra các sự cố kỹ thuật
3.1. Các số liệu ban đầu về địa chất thủy văn không chính 
xác

Không xác định được chính xác kích thước vị trí các túi 
bùn, caster, cao độ mực nước ngầm,….

Tài liệu về điạ chất công trình, địa chất thủy văn thiếu các 
số liệu cần thiết để thiết kế và có độ tin cậy thấp.
3.2. Sai sót trong quá trình tính toán

Trình độ của cán bộ thiết kế còn hạn chế và thiếu kinh 
nghiệm. Hồ sơ thiết kế chưa hợp lý. Đơn vị tính toán thiết 
kế không lường hết các tải trọng thi công, các dịch chuyển 
ngang của tường vây. Đặc biệt phương án semi top-down có 
lỗ mở lớn dịch chuyển của tường vây trong đất rất lớn dẫn 
tới xuất hiện nhiều vết nứt trên hệ kết cấu dầm sàn tầng hầm 
và thường giảm yếu độ cứng dầm sàn.
3.3. Sai sót trong quá trình thi công

- Quá trình thi công tường vây không đúng quy trình làm 
chất lượng tường vây kém có thể dẫn tới bục tường vây: đặt 
gioăng chống thấm không chính xác, bê tông từng ống đổ 
không dâng lên đồng đều, chất lượng bê tông, tắc ống đổ,… 
là nhũng nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng 
tường vây.

- Tiến độ thi công không hợp lý, không đúng thời điểm 
cũng gây ảnh hưởng lớn. Trình độ năng lực của đơn vị thi 
công, của các cán bộ thi công xây dựng cũng là một trở ngại 
với các nhà thầu.

- Không thực hiện đúng biện pháp thi công và trình tự thi 
công dẫn tới chất lượng tầng hầm của công trình kém và mất 
an toàn lao động.

- Biện pháp đào đất chưa hợp lý.
3.4. Sai sót trong quản lý điều hành

Không thường xuyên kiểm tra an toàn, cập nhật tình 
trạng thi công, kiểm tra biện pháp thi công. Việc này dẫn tới 
không phát hiện kịp thời các nguyên nhân gây ra sự cố và 
các dấu hiệu sự cố. Trình độ của cán bộ điều hành và cán bộ 

kỹ thuật còn hạn chế dẫn tới việc thi công vi phạm các quy 
trình kỹ thuật.
3.5. Sai sót trong tổ chức, thu thập và xử lý thông tin

Không tập hợp đầy đủ dữ liệu, không kịp thời ghi nhận 
các hiện tượng lún sụt, nứt của các công trình lân cận: khi 
bắt đầu có các sự cố lún nứt đường và các công trình lân cận 
chưa kịp thời ghi lại nhũng dấu hiệu và những sự cố ban đầu. 
Việc thu thập thông tin không chính xác dẫn tới các quyết 
định không đúng đắn cũng gây ra các sự cố đáng tiếc.

4. Biện pháp phòng ngừa và khắc phục rủi ro
4.1. Với tài liệu khảo sát địa chất thủy văn

- Lựa chọn đơn vị khảo sát và nhóm cán bộ và công nhân 
có năng lực và kinh nghiệm.

- Tiến hành rà soát, kiểm tra các tài liệu khảo sát địa chất 
thủy văn: Đối chiếu kết quả địa chất với các lớp đất đá khi 
tiến hành khoan nhồi, đào tường vây. Khi thấy những khác 
biệt bất thường cần thông báo Chủ đầu tư và Đơn vị thiết kế 
để xử lý kịp thời.

- Nâng cao chất lượng khảo sát địa chất công trình để 
đảm bảo có số liệu tin cậy và đầy đủ cho việc tính toán thiết 
kế.

- Kiểm tra chất lượng các máy móc và thiết bị phục vụ 
công tác khảo sát.

- Theo dõi giám sát việc bảo quản mẫu thí nghiệm, quá 
trình thí nghiệm và báo cáo kết quả thí nghiệm chặt chẽ.
4.2. Với công tác thiết kế

Lựa chọn đơn vị thiết kế và cán bộ thiết kế có đủ năng lực 
trình độ và kinh nghiệm.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các tải trọng tính toán và 
quá trình tính toán để giảm thiểu các sai xót không đáng có.

Sử dụng các phần mềm tính toán tin cậy có thương hiệu 
để tính toán.

Thiết kế biện pháp thi công có tính đến đầy đủ các tải 
trọng thi công và các yếu tố ảnh hưởng.

Hình 1. Ví dụ về MB bố trí lỗ mở thi công theo Phương án semi top-down
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Việc thẩm tra hồ sơ thiết kế cần đặc biệt quan tâm.
Khi tính toán cần đặc biệt quan tâm đến dịch chuyển của 

tường vây trong đất, có các biện pháp gia cường gia cố để 
giảm vết nứt trên hệ kết cấu dầm sàn tầng hầm và giảm yếu 
độ cứng dầm sàn.
4.3. Trong quá trình thi công

+ Giai đoạn 1: Thi công cọc khoan nhồi, tường vây, hạ 
King post: Khi thi công cọc nhồi và tường vây cần lưu ý:

• Kiểm tra bệ đặt khớp nối giữa các đợt tường vây gây 
thấm cho tường.

• Khi lắp đặt lồng thép và đổ bê tông cần lưu ý giữ ống 
siêu âm thẳng, kín khít để ống không bị tắc. Nối buộc, hàn 
lồng thép để tránh lồng bị tụt hoặc đẩy trồi khi đổ bê tông 
sau này.

• Khống chế thời gian đổ bê tông cọc và từng đốt tường.
• Bố trí và kiểm soát thời gian chờ đợi giữa các chuyến 

xe và thời gian đổ từng cọc, từng đốt tường cho phù hợp.
• Kiểm tra chất lượng bê tông và kích thước cốt liệu bê 

tông tránh tắc ống đổ.
• Khống chế tốc độ dâng vữa bê tông giữa các ống đổ 

trong mỗi đợt.
• Tốc độ bê tông dâng lên giữa các ống đổ không đều dẫn 

tới các khu vực chất lượng bê tông kém tại phần tiếp giáp 
giữa 2 khu vực bê tông của 2 ống đổ.

• Duy trì áp lực cột Bentonile trong hố khoan cho đủ để 
tránh sập thành hố khoan.

• Khi hạ King post cần kiểm soát chặt chẽ hạ đúng vị trí 
King post và đủ độ cao hạ chiều dài King post ngập trong 
cọc nhồi.

+ Từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 6:
• Lập biện pháp đào đất tuân thủ các quy trình đào và các 

biện pháp thông gió chiếu sáng cho hố đào, các biện pháp 
an toàn với người lao động và máy móc.

• Kiểm tra độ ổn định của hệ ván khuôn, cây chống.

• Tuân thủ các biện pháp thi công dầm sàn đã vạch ra và 
các yêu cầu kỹ thuật.

• Thường xuyên theo dõi bề mặt kết cấu và tường tầng 
hầm, cập nhật các phát hiện kịp thời.
4.4. Trong quản lý và điều hành

- Lựa chọn biện pháp thi công và cách thức thực hiện phù 
hợp, tiến độ hợp lý về mặt thời gian và thời điểm, nên tránh 
thi công tầng hầm vào mùa mưa.

- Tuân thủ tuyệt đối trình tự thi công và các yêu cầu kỹ 
thuật để giảm thiểu các rủi ro về mặt kỹ thuật.

- Lựa chọn đội ngũ cán bộ và bộ máy điều hành có 
chuyên môn phù hợp với công trình.

- Thường xuyên kiểm tra, nâng cao trình độ của đội ngũ 
các cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật trên công trường.
4.5. Thu thập và xử lý thông tin

- Nghiên cứu các công trình tương tự trên địa bàn và khu 
vực tương tự để rút ra các bài học kinh nghiệm và các sự cố 
kỹ thuật thường gặp để có biện pháp phòng tránh.

- Thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời các dấu hiệu 
ban đầu của các sự cố kỹ thuật. Ghi nhận các thông tin thu 
thập một cách rõ ràng và chính xác nhất.

- Thường xuyên cập nhật và thu thập, báo cáo đầy đủ 
các thông tin về sự cố kỹ thuật với công trình và công trình 
lân cận: khi công trình có sự cố kỹ thuật cần có các báo cáo 
sự cố, báo cáo phân tích sự cố, biện pháp khắc phục sự cố.

- Theo dõi dự báo thời tiết để cập nhật tiến độ và các biện 
pháp đối phó thời tiết.

5. Kết luận
Khi thi công tầng hầm theo phương pháp semi top-down, 

các nhà thầu thi công xây dựng cần lập biện pháp thi công, 
xây dựng biện pháp quản lý nhằm hạn chế các sự cố kỹ 
thuật. Càng gặp phải ít sự cố kỹ thuật thì việc thi công công 
trình càng dễ dàng đảm bảo tiến độ, chất lượng, giá thành, 
đảm bảo an toàn cho người lao động và an toàn cho các 
công trình lân cận./.

Hình 2. thi công tầng hầm công trình theo phương 
pháp semi top-down
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 1.Mở đầu
Thực tiễn của công tác thi công cọc cho kết cấu móng sâu trên các công trường 

xây dựng mới cho thấy rằng, các biện pháp thi công hạ cọc được thực thi theo các 
phương pháp đóng hoặc ép gây ra các ảnh hưởng tới các công trình lân cận. Có thể 
làm biến dạng cũng như làm hư hại các công trình đang sử dụng, thậm chí có những 
trường hợp cả công trình cũ lẫn công trình mới đều bị biến dạng, mà phần nhiều là 
do quá trình thi công cọc gây ra. Sự đa dạng về điều kiện địa chất tại các địa điểm 
xây dựng, đặc biệt là trong thành phố, nơi mà đất dễ bị vô số các tác động khác nhau, 
để có thể làm giảm tác động tiêu cực đó là rất khó khăn. Bởi việc vạch ra một cách 
tổng quát biện pháp kỹ thuật thi công nói chung cho quá trình đóng hay ép cọc còn 
cần được nghiên cứu thêm một số vấn đề và bổ xung các dữ liệu nhằm đạt được 
hiệu quả mong muốn. Nhiều trường hợp do thiếu sự phân tích tổng hợp, tất cả các 
vấn đề khó khăn đó dẫn tới việc kéo dài thời gian của quá trình xây dựng, đầu tiên là 
việc tiến hành khảo sát địa chất, kết thúc là bàn giao công trình và tổ chức khai thác 
công trình, trong đó có kể đến việc khắc phục hậu quả xấu do thi công xây dựng ở 
giai đoạn thi công kết cấu ngầm [1-3].

2. Một số nghiên cứu
Từ các nhận định thông qua các hiện tượng gây lún, nứt dẫn đến hư hại cho các 

công trình lân cận đã gặp khi thi công cọc tại các công trường, tiến hành thực hiện 
các công việc đo đạc, khảo sát tại hiện trường thi công cho các biện pháp thi công hạ 
cọc khác nhau, với các loại cọc và đất nền thực tế. Các kết quả nghiên cứu gồm các 
công việc khảo sát, đo đạc thực tế cộng với việc tính toán và so sánh theo lý thuyết 
địa kỹ thuật, sẽ có thể đánh giá sự ảnh hưởng của quá trình thi công hạ cọc tới các 
công trình lân cận và kiến nghị phương pháp thi công phù hợp. 

Những công việc chính cần khảo sát:
• Xác định mức độ ảnh hưởng dao động đất nền do đóng cọc đối với công trình 

liền kề;
• Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật thiết bị đóng cọc, hình dạng 

và kích thước cọc đến mức độ rung động đối với công trình liền kề;
• Khảo sát tính chất chịu lực của cọc bê tông cốt thép dài 8;10 và 12 m với tiết diện 

0,3x 0,3 m, hạ vào các lớp đất yếu;
• Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng khoan dẫn khi hạ cọc vào nền đất yếu;
• Khảo sát việc đóng và ép cọc bê tông cốt thép vào nền đất yếu với các công 

trình liền kề;
• Xác định khoảng cách an toàn trong quá trình thi công cọc;
•  Nghiên cứu các biện pháp giảm tải trọng động tác dụng lên công trình xung 

quanh;
• Nghiên cứu các biện pháp đảm bảo các công trình xung quanh vẫn được sử 

dụng đúng chức năng.
Các nhà khoa học Nga đã thực hiện khảo sát với 20 công trình nhà 17 - 22 tầng 

xây chen ở thành phố Khim-ki. Theo mục 4.8 TC Nga 50-102-2003 “Thiết kế và thi 
công móng cọc” [4] khi đóng cọc tiến hành đánh giá ảnh hưởng tải trọng tác động lên 
các công trình xung quanh. Trong những trường hợp cần thiết phải đo các thông số 
về dao động đất nền của công trình. Theo điều kiện động học, khoảng cách an toàn 
r được tính từ nơi hạ cọc đến công trình liền kề không nhỏ hơn 25m [1]. Nếu khoảng 
cách r so với cọc đang hạ gần đó nhỏ hơn 25m, khoảng cách an toàn cho phép sẽ 
được xác định dựa vào điều kiện, vận tốc tính toán dao động theo phương đứng của 
móng (ký hiệu là V, đơn vị là cm/s) không vượt quá giá trị cho phép theo quy định, 
tùy thuộc đặc điểm kết cấu của nó cũng như tình trạng xếp hạng công trình [4]. Trong 
những trường hợp cần thiết, khoảng cách an toàn cho phép được tính toán chính xác 
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dựa vào các thông số đo được của dao động nền và công 
trình khi hạ cọc thử. Lấy thí dụ, ở tại một công trường đang 
thi công mà khoảng cách giữa công trình đang xây dựng là 
nhà cao tầng bê tông cốt thép toàn khối với công trình liền kề 
là nhà lắp ghép hoặc nhà gạch (từ 1-2 tầng) r < 25m, đất nền 
trong phần móng của các công trình liền kề đó là cát chặt vừa 
và đất sét pha với độ sệt 0,5 ≤ IL≤ 0,75 [4]. Trong trường hợp 
này, giá trị cho phép của vận tốc dao động V nên nhỏ hơn 1,5 
cm/s. Khảo sát đã phát hiện ra rằng, đất nền của các công 
trình đã bị nén chặt qua nhiều năm tháng sử dụng, chịu nhiều 
tải trọng khác nhau, các địa tầng trong đó có thể ngậm nước 
không đều, nhưng khi xem qua bằng mắt thường thì không 
nhận thấy các biến dạng và các vết nứt trên kết cấu công 
trình. Khảo sát được tiến hành tiếp tục trên một số công trình 
đang xây dựng khác mà phía trên bề mặt là (các) lớp đất đắp 
có các nguồn gốc khác nhau, độ dày lớp đất nền khác nhau 
từ 0,5 đến 12,5 m. Các lớp đất này nằm trong độ sâu hạ cọc 
khoảng 25m bao gồm các lớp đất á cát và cát pha độ sệt từ 
chảy đến cứng. Ngoài ra trong chiều dày của nền đôi chỗ gặp 
đất sét cứng và nửa cứng, cũng như cát hạt to và hạt trung 
trạng thái chặt và chặt vừa, và thường bão hòa nước (cho cả 
biện pháp đóng hoặc ép cọc), như sau: 

- Thực hiện công tác đóng cọc với búa đóng diezen 
C-330, cọc thử nghiệm là cọc bê tông cốt thép có chiều dài 
8m; 10m và 12 m với kích thước tiết diện 0,3x 0,3m. 

Vận tốc dao động của móng công trình lân cận V (cm/s) 
được tính theo:

 V = 2πλδ            (1)
trong đó: δ và λ - biên độ và tần số dao động, xác định 

thực nghiệm khi thí nghiệm đóng cọc.
- Trong trường hợp việc đóng cọc cho công trình đang 

xây gây ra các xung động bất lợi cho các công trình lân cận 
khu vực thi công, ta sử dụng biện pháp ép cọc với giá trị lực 
ép cần thiết F(kN) được xác định:

 F ≥ KVFd       (2)
trong đó: 
KV là hệ số điều kiện làm việc bằng 1,2 khi vận tốc hạ cọc 

đạt đến 3m/phút;
Fd là khả năng chịu lực của cọc hạ xuống độ sâu khác 

nhau (kN).
a. Với cọc được hạ bằng phương pháp đóng:

- Trường hợp đóng cọc thông thường (không khoan dẫn).
Máy đóng cọc được lựa chọn theo điều kiện thực tế thi 

công, độ cao giá búa tương thích với chiều dài của cọc (hoặc 
đoạn cọc) cần đóng. Chọn loại búa đóng cọc theo đặc điểm 
địa kỹ thuật từng lớp đất nền mà cọc xuyên qua: tỷ số của 
khối lượng búa đóng Qbúa và khối lượng cọc qcọc, trị số động 
năng E và hệ số thích dụng K… trên công trường xây dựng 
thực tế. Khi quá trình thi công diễn ra, tiến hành đo đạc các 
thông số dao động đất nền trên bề mặt từ 10 - 12 điểm trong 
mỗi khu vực thi công. Khi đo ba thành phần chuyển vị, các 
máy đo chấn động được đặt lên nền đất trên những giá đỡ 
chuyên dụng. Các thông số dao động được đo khi cọc xuống 
tương ứng mỗi 0,5m chiều sâu hạ cọc bằng cách đóng. 
Ngoài chuyển vị, ta cần đo cả vận tốc, gia tốc chuyển dịch 
đất nền. Vận tốc lan truyền của nó là đặc trưng động cơ bản 
của sóng lan truyền trong đất nền. Trong quá trình khảo sát 
đó, rút ra mối quan hệ chuyển vị của đất đối với chiều sâu hạ 
cọc với các điều kiện địa chất mà cọc xuyên qua khác nhau, 
ở đây cọc là nhân tố chuyển các xung động của búa đóng 
thành các sóng dao động đàn hồi trong đất nền. Thực tế khảo 

sát đã chỉ ra rằng, thông số dao động của đất nền phụ thuộc 
chiều sâu hạ cọc. Có thể nhận thấy các quy luật thay đổi biên 
độ và các chu kỳ trội của chuyển vị với việc tăng độ sâu hạ 
cọc. Trong các khoảng cách từ mặt đất tự nhiên tới chiều sâu 
10m hạ cọc đang khảo sát, giá trị biên độ dịch chuyển của 
nền đo được cho thấy: biên độ dịch chuyển của nền khi đóng 
cọc tại độ sâu đóng từ 3m – 6m (so với cốt nền tự nhiên) 
có giá trị lớn nhất. Tiếp tục đo theo chiều sâu hạ cọc tăng 
thêm, trị số của biên độ dao động có sự thay đổi về giá trị, 
hoặc tăng lên (có lúc gấp 2-3 lần) hoặc giảm đi tùy thuộc cấu 
trúc đất tại các địa tầng trong nền mà cọc xuyên qua. Nhiều 
nghiên cứu lý thuyết cho rằng, khi tăng chiều dài nguồn tuyến 
tính của biên độ thì chuyển vị bán không gian sẽ giảm xuống 
[4]. Vì thế khi đóng cọc (tùy theo các thông số kỹ thuật thi 
công và điều kiện đất nền của công trường xây dựng) giá trị 
biên độ chuyển vị đo được từ lúc bắt đầu đóng cọc cho tới 
độ sâu 3- 6 m giảm dần do ma sát giữa thành bên của cọc 
và đất cộng với sức kháng xuyên tại mũi cọc chưa lớn vì thể 
tích cọc lúc này chưa chiếm nhiều thể tích lỗ rỗng của đất 
trong nền (tính không liên tục do sự tiếp xúc của cọc và đất). 
Khi tăng dần chiều sâu hạ cọc tức làm giảm giá trị độ rỗng 
của đất do cọc tiếp xúc, cọc sẽ làm việc như một nguồn tuyến 
tính. Tiến hành so sánh các kết quả nhận được khi thay đổi 
các thông số rung động tùy theo độ sâu đóng cọc ở các loại 
đất khác nhau, cụ thể: tại khu vực thi công, nếu sử dụng biện 
pháp đóng liên tục loại cọc có chiều dài 12m (hoặc lớn hơn) 
cho tới hết chiều sâu cọc, nhận thấy: trong lớp cát và cát pha, 
khi tăng thêm chiều sâu đóng cọc đã xảy ra sự tăng biên độ 
cực đại của chuyển vị và sự sụt giảm của chu kỳ trội cho đến 
khi kết thúc công tác đóng cọc (tức là mức độ chuyển dịch 
của đất nền càng lớn khi cọc càng xuống sâu). Còn trong lớp 
đất sét, mức độ chuyển dịch của đất nền lại xảy ra ngược lại 
và ở độ sâu đóng cọc từ 3-6m (so với cốt nền), giá trị của 
chuyển dịch nền là lớn nhất. Trên công trường đang thi công 
xây dựng, có thể do biện pháp thi công hoặc một lý do nào 
đó, việc nghỉ (dừng thi công tạm thời) trong trường hợp đất 
nền đất loại sét sẽ đưa đến sự gia tăng mức độ chuyển dịch 
của đất nền ngay sau khi tiếp tục tiến hành thi công. Vì trong 
đất loại sét đã xảy ra hiện tượng sự phục hồi nhanh chóng 
của liên kết cấu trúc bị phá hủy khi đóng cọc giữa các hạt 
đất, làm tăng ma sát thành bên cọc đóng (hiện tượng mút 
cọc). Khi tiếp tục đóng, để cọc xuống được, thì cần phải tăng 
thêm động năng búa đóng và như vậy đã làm tăng thêm 
một phần năng lượng phân tán trong đất ở dạng sóng dẫn 
đến hiện tượng nêu trên. Có thể tạm thời qui ước rằng mức 
độ và đặc trưng rung động của đất xung quanh khu vực thi 
công khi đóng cọc không trực tiếp phụ thuộc vào phần năng 
lượng này của búa đóng, truyền từ cọc tới đất và phân tán 
dưới dạng sóng. Chính vì thế, tại nhiều khu vực cọc đóng có 
vị trí nằm vào cạnh bên của công trình hiện hữu, sự quan 
tâm chủ yếu được dành cho kết quả tính toán năng lượng 
do dao động của đất gây ra do công tác thi công và việc cần 
thiết phải xác định năng lượng dao động truyền từ đất của vị 
trí khu vực đang thi công đối với công trình lân cận hiện hữu. 
Theo mức độ và đặc trưng lan truyền sóng chấn động của 
nền đất, sẽ có thể đánh giá được về sự nguy hiểm do ảnh 
hưởng của dao động đối với công trình kế bên. 

Trong hiện trường khu vực thi công, một phần bãi cọc đã 
được đóng (tạm gọi là phạm vi cọc đang xét), tiếp tục đóng 
thêm cọc và khảo sát nó như một nguồn dao động thêm vào. 
Thí nghiệm cho ta biết các kết quả sau [2]: 

- Khi nguồn dao động đặt ngoài phạm vi cọc, dao động 
của đất khu vực đó sẽ yếu hơn trong phạm vi cọc do không bị 
cản trở bởi cọc, tương ứng với đất nền có độ chặt khác nhau. 
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Giá trị biên độ chuyển vị của đất khi dao động trong phạm vi 
cọc vào khoảng 0,7 - 0,9 lần so với giá trị biên độ chuyển vị 
không bị cản trở bởi cọc của đất. 

- Khi nguồn dao động đặt tại biên của bãi cọc, trong đất 
loại xốp, biên độ chuyển vị khi dao động tăng lên trung bình 
15%, còn trong đất chặt thì giảm xuống trung bình 10% so 
với dao động trong đất trước khi đóng cọc. Mức độ dao động 
tại bãi cọc trong đất với hệ số độ rỗng bằng 0,6 – 0,95 khi 
đóng cọc tại biên của bãi cọc tăng lên so với dao động của 
đất ngoài bãi cọc.

Các thí nghiệm cho thấy rằng, trước khi đóng cọc, đất và 
cả vật liệu tổng hợp do việc hình thành từ đất và cọc đóng, có 
các đặc tính hấp thụ đặc trưng và biến dạng khác nhau lớn. 
Mặt khác, trong môi trường đất nền có nhiều lỗ rỗng khi bị 
nén chặt dao động phân tán trên diện tích lớn hơn trong môi 
trường đất nền chặt (ít lỗ rỗng hơn). Từ đó thấy rằng, nếu cọc 
đóng vào đất đã được làm chặt trước khi đóng cọc, dao động 
sẽ tắt dần và phân tán theo phạm vi cọc và giảm xuống theo 
độ sâu đất nền khi cọc được đóng vào đất. 

Tỉ số khác nhau giữa hai quá trình này bao trùm tất cả 
các kết quả nhận được trong quá trình thí nghiệm. Trong các 
trường hợp này, khi sóng đàn hồi của khu vực thi công cọc 
gây ra dao động truyền vào nền và làm cho nền đất cũng dao 
động theo, mức động dao động của đất tại bãi cọc đóng luôn 
thấp hơn gần khu đất trước khi đóng cọc vào đất. Đồng thời 
tại biên phân cách “đất – phạm vi cọc” có sự xuất hiện của 
sóng phản xạ và khúc xạ (sau khi tính toán, khảo sát), phần 
năng lượng trong sóng phản xạ đó sẽ quay trở lại đất. Nếu 
như nguồn dao động được xét khi thi công đóng cọc biên của 
khu vực bãi cọc, sóng hình thành trong vật liệu hỗn hợp giữa 
cọc và đất nền của bãi cọc đang xét sẽ phân tán trong toàn 
bộ nền khảo sát, và trên bãi cọc, có thể quan sát thấy mức 
độ dao động cao hơn làm nén chặt đất ở lượt đầu tiên, cũng 
như quan trắc được sự giảm dao động gây ra bởi sự phân 
tán năng lượng trong khu vực cọc đóng.

- Trường hợp cọc được đóng vào các lỗ khoan dẫn
 Quá trình khảo sát cho thấy, khi đóng cọc vào các lỗ 

khoan dẫn (ở độ sâu 3-6m), sẽ không có sự xuất hiện của 
giá trị ma sát thành bên giữa cọc và đất. Lúc này cọc, với 
mức độ xuyên thấu, chính là nguồn phát sinh ra sóng rung 
động lan truyền trong đất nền. Trong quá trình đóng cọc, với 
mỗi loại cọc có tiết diện ngang khác nhau, sức chịu tải của 
đất nền đối với cọc đóng sẽ tăng khi cọc được đóng sâu hơn 
và nhiều thêm trên mặt bằng thi công. Xét theo giá trị sức 
kháng mũi cọc và cả ma sát thành bên cọc, tỷ lệ thuận với 
việc tăng kích thước tiết diện ngang của nó. Khi đó, sức chịu 
tải của cọc tại mặt bên tăng lên nhờ tăng diện tiếp xúc với đất 
nền, nhờ việc thể tích cọc lấn át đất nền tạo nên áp lực pháp 
tuyến lớn lên bề mặt của cọc mà dẫn đến việc gia tăng thêm 
sức kháng của đất đối với cọc đóng (ở mặt bên) và theo tiến 
trình thi công. 

Sử dụng biện pháp thi công đóng cọc trong lỗ khoan dẫn, 
tác động động tiêu cực do đóng cọc có thể giảm do không 
có (hoặc có không lớn) giá trị ma sát thành bên. Cùng với 
việc sử dụng búa có trọng lượng quả búa lớn, tương ứng với 
chiều cao rơi búa nhỏ. Thực tế cho thấy, khi đóng cọc vào 
lỗ khoan dẫn có chiều sâu 6m, đường kính 169mm đã thành 
công trong việc giảm biên động chuyển vị của đất khoảng 2 
-2,2 lần so với khi không sử dụng khoan dẫn. Việc giảm chiều 
cao rơi búa trong khoảng 1,5 – 2m tới đầu cọc cho phép làm 
giảm biên độ chuyển vị của đất đến 1,3 lần.
b. Cọc được hạ bằng phương pháp ép trong lỗ khoan dẫn

Loạt thí nghiệm thứ 2 được tiến hành với cọc ép trong hố 
khoan dẫn. Các thí nghiệm được thực hiện khi xây dựng tòa 
nhà loại 17 tầng, 84 căn hộ, bê tông toàn khối, khoảng cách 
được xét là 25m từ công trình đang xây dựng tới tòa nhà 9 
tầng, 4 tầng hầm được xây từ năm 1990 việc hạ cọc ở đây 
được thực hiện bởi máy ép cọc. Khác với cọc đóng, phương 
pháp ép không gây ra tải trọng động lên khối đất, mức độ 
rung động cũng yếu hơn. Các nghiên cứu và thực tế thi công 
cho thấy với cọc ép được thực hiện trong hố khoan dẫn, nếu 
tuân thủ các kỹ thuật thi công cần thiết, có thể loại bỏ được 
nhiều nhất khả năng lún thêm của móng tòa nhà hiện hữu 
bên cạnh khi ép cọc. Do vậy khuyến cáo sử dụng kỹ thuật 
này khi xây dựng móng cọc công trình trên nền đất yếu ở 
tất cả các dạng và các trạng thái đất nền khác nhau khi phải 
đảm bảo giữ nguyên trạng thái và sự ổn định của các công 
trình kiến trúc cũ đang sử dụng.

3.Kết luận:
Thông qua việc nghiên cứu, có thể đưa ra một số kết 

luận:
- Khi sử dụng phương pháp đóng cọc, nên đóng cọc trong 

lỗ khoan dẫn có chiều sâu từ 3m-6m từ cốt nền cứng hoặc 
làm cứng (không cần hoặc phải gia cố nền làm chặt trước 
thi công) tùy theo tính chất địa chất của các lớp đất trên các 
công trường khác nhau. Ngoài ra, cần đưa ra các biện pháp 
cụ thể với việc sử dụng các loại búa đóng tương ứng, trị số 
chiều cao rơi búa… khi đóng cọc xuyên qua các lớp đất nền 
có sự khác nhau về tính cơ – lý theo suốt chiều sâu hạ cọc.

- Nếu ép cọc, cần xem xét và đưa ra các trị số lực ép cọc 
thay đổi khi xuyên qua các địa tầng của nền và điều chỉnh tốc 
độ xuyên phù hợp. Và để loại bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng 
xấu đến công trình lân cận thì biện pháp ép trong lỗ khoan 
dẫn ở độ sâu 6m phía trên mặt đất đem lại hiệu quả kỹ thuật 
tốt nhất.

- Cần chú ý tới trình tự, thời điểm thi công cọc cho các 
biện pháp đóng, ép cọc khi thực hiện thi công cọc đại trà tại 
công trình đang xây dựng đối với các hàng cọc biên giáp với 
các công trình cũ lân cận. Tùy thuộc tình hình các lớp đất nền 
ở khu vực thi công là loại đất cứng hay mềm./.
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Tóm tắt
 Tài liệu này giới thiệu chi tiết cách 
xác định tải trọng gió lên công trình tháp trụ 

theo tiêu chuẩn TIA – 222 – G. Cùng với đó, 
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quy định, các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện có tại 
Việt Nam.
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1. Tổng quan
Hiện nay, đi kèm với sự phát triển của truyền hình và viễn thông là nhu cầu xây 

dựng ngày càng nhiều các trạm thu phát sóng nói riêng và các kết cấu tháp trụ nói 
chung. Kết cấu tháp trụ là dạng kết cấu có chiều cao lớn và độ mảnh cao. Vì vậy, 
ảnh hưởng của tải trọng gió lên kết cấu dạng này là rất lớn. Đặc biệt, Việt Nam là 
một nước mà hàng năm chịu ảnh hưởng trực tiếp của rất nhiều cơn bão nhiệt đới 
với cấp gió có thể lên đến cấp 12 hoặc hơn. Đã có các công trình tháp trụ gặp sự 
cố hư hỏng thậm chí là sập đổ do ảnh hưởng của tải trọng gió, điển hình là sự cố 
sập tháp truyền hình Nam Định vào ngày 28/10/2012 do ảnh hưởng của gió bão. 
Từ đó ta có thể thấy việc xác định chính xác tải trọng gió trong tính toán thiết kế kết 
cấu tháp trụ là điều cực kỳ quan trọng. Hiện nay Việt Nam vẫn chưa có tiêu chuẩn 
thiết kế riêng cho kết cấu tháp trụ. Việc thiết kế kết cấu dạng này vẫn thường dựa 
vào tiêu chuẩn nước ngoài, trong đó tiêu chuẩn TIA – 222 – G Tiêu chuẩn kết cấu 
đối với tháp đỡ ăng ten và ăng ten là một tiêu chuẩn rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, 
cách xác định tải trọng gió trong tiêu chuẩn TIA – 222 – G dựa vào các điều kiện 
tự nhiên và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan của Mỹ. Khi áp dụng tiêu chuẩn 
này trong điều kiện Việt Nam, để đảm bảo tính đúng đắn trong tính toán thiết kế, 
tải trọng gió được xác định phải vừa đảm bảo phù hợp với các điều kiện tự nhiên 
thực tế cũng như phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành tại Việt Nam. Khi 
đáp ứng được điều này, việc tính toán thiết kế mới có thể đảm bảo tính chính xác 
và hợp lý. Nội dung bài báo đưa ra chi tiết hướng dẫn cách xác định tải trọng gió 
theo tiêu chuẩn Mỹ TIA – 222 – G lên kết cấu tháp trụ trong điều kiện Việt Nam.

2. Cách xác định tải trọng gió lên công trình tháp trụ theo tiêu chuẩn Mỹ 
trong điều kiện Việt Nam
2.1. Áp lực gió tại độ cao z – qz 

Áp lực gió qz tại độ cao z được tính toán như sau [1]:

( )= 2 20.613 /q K K K V I N mz z zt d
            (1)

Trong đó: 
V: Là vận tốc gió tiêu chuẩn
I: Là hệ số tầm quan trọng
Kd: Là hệ số hướng gió
Kz: Là hệ số thay đổi áp lực theo độ cao
Kzt: Là hệ số điều kiện địa hình

2.2. Vận tốc gió tiêu chuẩn V

Theo TCVN 2737: 1995, = 20.06130W V  , vận tốc gió tiêu chuẩn được lấy với 
chu kỳ lặp 20 năm. Trong khi đó, tiêu chuẩn Mỹ lấy với chu kỳ lặp 50 năm. Từ đó, 
ta có công thức tính vận tốc gió tiêu chuẩn như sau:

( )=
1.2 0 /
0.0613

WV m s
            (2)

Trong đó: 1.2: Là hệ số chuyển đổi giữa chu kỳ lặp 20 năm sang 50 năm (Bảng 
4.2 – QCVN 02 – 2009/ BXD [4]).

W0: Là giá trị áp lực gió lấy theo bảng 4 của TCVN 2737: 1995, đơn vị daN/
mm2

2.3. Hệ số tầm quan trọng – I 
Hệ số tầm quan trọng I phụ thuộc vào cấp công trình. TIA – 222 – G phân công 

trình thành 3 cấp I, II, III ứng với hệ số tầm quan trọng I như sau [1]:
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Bảng 1. Bảng phân cấp công trình và hệ số tầm quan 
trọng theo TIA – 222 – G2 

Cấp 
công 
trình

Các đặc điểm phân cấp công trình Hệ số I

I Công trình có chiều cao, mục đích sử 
dụng hoặc vị trí ít gây nguy hiểm cho 
con người hoặc thiệt hại tài sản trong 
trường hợp sự cố/ hoặc không yêu cầu 
cao về thời hạn

0.87

II Công trình có chiều cao, mục đích sử 
dụng hoặc vị trí có khả năng gây nguy 
hiểm đáng kể cho con người hoặc thiệt 
hại tài sản trong trường hợp sự cố/ 
hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các 
đơn vị khác

1.00

III Công trình có chiều cao, mục đích sử 
dụng hoặc vị trí có khả năng gây nguy 
hiểm lớn cho con người hoặc thiệt hại 
tài sản trong trường hợp sự cố/ hoặc có 
mục đích sử dụng đặc biệt

1.15

Tại Việt Nam, theo thông tư số 03/2016/TT- BXD của Bộ 
xây dựng, các công trình dạng tháp trụ được phân theo quy 
mô kết cấu như Bảng 2 [3]
Bảng 2. Bảng phân cấp công trình theo thông tư số 
03/2016/TT- BXD 

Tiêu chí 
phân cấp

Cấp công trình
Đặc biệt I II III IV

Chiều cao  
(m) ≥300 150 ÷ <300 75 ÷ <150 >45 ÷ <75 ≤45

Thông qua đối chiếu các tiêu chí về tầm quan trọng cũng 
như quy mô về chiều cao công trình, chúng ta có thể quy đổi 
tương đương về cấp công trình như sau:
Bảng 3. Bảng quy đổi tương đương cấp công trình và 
hệ số tầm quan trọng 

Cấp công trình 
theo TIA – 222 – G

Cấp công trình 
theo thông tư  

03/2016/TT- BXD

Hệ số 
tầm quan trọng - I

III
Đặc biệt 1.15

Cấp I 1.15

II
Cấp II 1.00
Cấp III 1.00

Cấp I Cấp IV 0.87

2.4. Hệ số hướng gió - Kd

Hệ số hướng gió Kd được xác định dựa trên hình dạng 
kết cấu và dạng kết cấu:
Bảng 4. Bảng hệ số hướng gió Kd [1] 

Loại công trình Hệ số hướng 
gió - Kd

Có cấu trúc mạng tinh thể, mặt cắt ngang 
tam giác, hình vuông hoặc hình chữ nhật 

bao gồm các thiết bị

0.85

Có cấu trúc hình ống hoặc cấu trúc mạng 
tinh thể với mặt cắt ngang dạng khác, thiết 

kế khả năng chịu lực của thiết bị

0.95

2.5. Phân loại dạng địa hình và dạng địa mạo
2.5.1. Phân loại dạng địa hình
Tiêu chuẩn TIA – 222 – G chia địa hình thành 3 dạng B, 

C và D như sau [1]:
- Địa hình B: Khu vực ngoại thành đô thị và các khu vực 

có nhiều cây cối hoặc địa hình khác với khoảng cách chặt 
chẽ giữa các chướng ngại vật có kích thước như ngôi nhà 
một gia đình hoặc lớn hơn. Dạng địa hình này bao quanh 
công trình theo mọi hướng với khoảng cách ít nhất 2600ft 
(800m) hoặc 20 lần chiều cao kết cấu.

- Địa hình C: Dạng địa hình với các chướng ngại vật rải 
rác có chiều cao ít hơn 30ft (9.1m). Loại này bao gồm các 
vị trí ngoại ô, đồng cỏ và bờ biển trong vùng có nguy cơ 
bão. Địa hình dạng B được đặt cách xa hơn 2 mile (3.22km) 
nhưng nhỏ hơn 20 lần chiều cao kết cấu từ một địa hình 
dạng D cũng đc coi là địa hình dạng C.

- Địa hình D: Bờ biển không có hoặc có rất ít vật cản 
trong khoảng cách ít nhất 1mile (1.61km). Bờ biển thuộc địa 
hình dạng D bao gồm khu vực các tuyến đường thủy nội địa. 
Dạng địa hình D mở rộng từ bờ biển vào nội địa ít nhất 660ft 
(200m) hoặc 20 lần chiều cao kết cấu. Đầm lầy ven biển, 
đồng muối và địa hình tương tự khác cũng được coi là địa 
hình dạng B.

TCVN 2737: 1995 chia địa hình thành 3 dạng A, B, C như 
sau [2]:

- Địa hình A: địa hình trống trải, không có hoặc có rất ít vật 
cản cao không quá 1.5m (bờ biển thoáng, mặt sông, hồ lớn, 
đồng muối, cánh đồng không có cây cao...). 

- Địa hình B: địa hình tương đối trống trải, có một số vật 
cản thưa thớt cao không quá 10m (vùng ngoại ô ít nhà, thị 
trấn, làng mạc, rừng thưa, vùng trồng cây thưa…). 

- Địa hình C: địa hình bị che chắn mạnh, có nhiều vật 
cản sát nhau cao từ 10m trở lên (trong thành phố, vùng rừng 
rậm..).

Đối chiếu phân loại địa hình giữa TCVN 2737: 1995 và 
TIA – 222 – G, ta có bảng quy đổi dạng địa hình như sau:
Bảng 5. Bảng quy đổi dạng địa hình giữa TCVN và 
Tiêu chuẩn Mỹ 

Dạng địa hình theo TCVN 2737: 
1995

A B C

Dạng địa hình theo TIA – 222 – G D C B

2.5.2. Phân loại dạng địa mạo
Theo TIA – 222 – G, dạng địa mạo được chia làm 5 loại 

như sau [1]:
- Loại 1: Không làm thay đổi đột ngột địa hình tổng thể, 

ví dụ địa hình phẳng hoặc hơi gồ ghề, không cần xét đến sự 
tăng tốc của gió.

- Loại 2: Kết cấu nằm tại hoặc gần đỉnh dốc. Cần xét đến 
sự tăng tốc của gió theo mọi hướng. Kết cấu nằm ở cao độ 
trong khoảng nửa dưới chiều cao sườn dốc hoặc nằm cách 
đỉnh (đồi, núi) hơn 8 lần chiều cao của sườn dốc được xem 
là thuộc Loại 1.

- Loại 3: Kết cấu nằm ở cao độ trong khoảng nửa trên của 
đồi. Cần xem xét hiệu ứng tăng tốc của gió cho tất cả các 
hướng. Kết cấu nằm ở cao độ trong khoảng nửa dưới chiều 
cao đồi được xem là thuộc Loại 1.

- Loại 4: Kết cấu nằm trong khoảng nửa trên của đỉnh núi. 
Cần xem xét hiệu ứng tăng tốc của gió cho tất cả các hướng. 
Kết cấu nằm ở cao độ trong khoảng nửa dưới chiều cao đỉnh 
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núi được xem là thuộc Loại 1.
- Loại 5: Hiệu ứng tăng tốc của gió dựa vào khảo sát hiện 

trường để xác định.
2.6. Hệ số thay đổi áp lực theo độ cao – Kz

Hệ số thay đổi áp lực theo độ cao Kz được xác định như 
sau [1]:

( ) α
= ≤ ≤−

2
2.01 , 2.01minK z z K Kz g z z     (3)

Trong đó: 
z: Là chiều cao từ mặt đất đến đến vị trí đang xét của 

công trình

α −, , minz Kg z : Là hệ số phụ thuộc vào dạng địa hình, tra 
bảng 7
2.7. Hệ số điều kiện địa hình – Kzt

Hiệu ứng tăng tốc của gió được xét đến trong tính toán 
tải trọng gió thiết kế thông qua hệ số Kzt. Kzt =1 với địa mạo 
loại 1. Với địa mạo loại 5 cần căn cứ vào các nghiên cứu và 
khảo sát thực tế hiện trường để xác định Kzt. Đối với dạng 
địa mạo loại 2, loại 3 và loại 4, Kzt được tính theo công thức 
như sau [1]:

 
= + 
 

2
1 K Ke tKzt Kh        (4)

Trong đó: Kh: Là hệ số giảm theo độ cao, xác định theo 

công thức: 
f z
H

hK e
× 

 
 =  

e: Là cơ số của logarit tự nhiên = 2,718
Ke: Là hệ số địa hình, tra bảng 6
Kt: Là hệ số địa mạo, tra bảng 7
f: Là hệ số suy giảm theo độ cao, tra bảng 7
z: Là chiều cao phía trên mặt đất tại vị trí nền của kết cấu
h: Là chiều cao đỉnh (đồi, sườn dốc, đỉnh núi) so với địa 

hình xung quanh
Bảng 6. Các hệ số phụ thuộc vào dạng địa hình 

min, , ,g z ez K Kα −

Dạng địa 
hình theo 
TIA – 222 

– G

Dạng địa 
hình theo 

TCVN 2737: 
1995

gz α minzK − eK

B C 1200ft 
(366m)

7.0 0.70 0.90

C B 900ft 
(274m)

9.5 0.85 1.00

D A 700ft 
(213m)

11.5 1.03 1.01

Bảng 7. Các hệ số phụ thuộc vào dạng địa mạo ,tK f
Dạng địa mạo

 tK f

Loại 2 0.43 1.25
Loại 3 0.53 2.00
Loại 4 0.72 1.50

2.8. Hệ số phản ứng giật – Gh

- Đối với kết cấu không gian rỗng tự đứng: Hệ số phản 

ứng giật lấy bằng 1,0 cho kết cấu có chiều cao lớn hơn hoặc 
bằng 600ft (183m). Đối với kết cấu có chiều cao nhỏ hơn 
hoặc bằng 450ft (137m), hệ số phản ứng giật lấy bằng 0,85. 
Đối với kết cấu có chiều cao từ 137m đến 183m thì hệ số 
phản ứng giật xác định theo các công thức sau [1]:

 = + − ≤ ≤ 
 

0.85 0.15 3.0 ;0.85 1.0
45.7

hG Gh h
    (5)

Trong đó: h là chiều cao kết cấu (m).
- Đối với kết cấu cột dây co, hệ số phản ứng giật Gh=0,85.
- Đối với kết cấu có thanh chống, kết cấu cột đỡ, hệ số 

phản ứng giật Gh=1,10.
- Đối với kết cấu được đỡ bởi kết cấu khác: hệ số phản 

ứng giật Gh=1,35.
2.9. Tải trọng gió tính toán – Fw 

Tải trọng gió tính toán bao gồm lực gió tác dụng lên kết 
cấu với lực gió tính toán tác dụng lên dây co và vật gắn thêm. 
Tải trọng gió tính toán được tính như sau [1]:

= + +WF F F FST A G       (6)
Trong đó: 
FST: Là lực gió tính toán lên kết cấu chính
FA: Là lực gió tính toán lên kết cấu gắn thêm
FG: Là lực gió tính toán lên dây co
Khi tính FST và FA, chiều dài phân đoạn mà áp lực gió 

được xem là phân bố đều không được vượt quá 18m với kết 
cấu không gian rỗng và 6m với kết cấu cột đỡ [1].

2.9.1. Lực gió tính toán lên kết cấu chính – FST

Lực gió tính toán tác dụng lên mỗi phân đoạn kết cấu 
được xác định như sau [1]:

( )=F q G EPAST z h S       (7)
Trong đó: 
qz: Là áp lực gió 
Gh: Là hệ số phản ứng giật
(EPA)S: Là diện tích hình chiếu hữu hiệu của kết cấu 

(2.6.9.1 – TIA – 222 – G)
2.9.2. Lực gió tính toán lên vật gắn thêm - FA

Lực gió tính toán tác dụng lên vật gắn thêm được xác 
định như sau:

( )=F q G EPAA z h A       (8)
Trong đó: qz, Gh: Đã được nêu ở trên.
(EPA)A: Là diện tích hình chiếu hữu hiệu của kết cấu 

(2.6.9.2 – TIA – 222 – G)
2.9.3. Lực gió tính toán lên dây co
Lực gió tính toán lên dây co FG xác định như sau [1]:

θ= 2sinF C dL qG d G z g       (9)
Trong đó: 
FG: Là lực gió tác dụng vuông góc với dây co thuộc mặt 

phẳng tạo bởi dây co và hướng gió (hình 2)
Cd=1,2 Là hệ số lực kéo của dây co
d: Là đường kính dây co
LG: Là chiều dài dây co
qz: Là áp lực gió tại vị trí giữa của dây
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gθ : Là góc giữa hướng gió và dây co theo phương nằm 
ngang
2.10. Ảnh hưởng của sự che chắn

Sự che chắn có thể được xét đến đối với các phần tử giao 
nhau hoặc song song với nhau. Sự che chắn toàn phần có 
thể được xét đến khi khoảng cách thông thủy giữa các phần 
tử theo phương xem xét để xác định diện tích hình chiếu hữu 

hiệu (EPA) nhỏ hơn hoặc bằng hai lần kích thước 
hình chiếu nhỏ nhất của phần tử lên phương đang 
xét. Không xét đến sự che chắn khi tỷ số khoảng 
cách thông thủy lớn hơn 4.0. Có thể sử dụng nội 
suy tuyến tính cho các tỷ số nằm giữa 2.0 và 4.0.

3. Một số lưu ý khi xác định tải trọng gió theo 
tiêu chuẩn Mỹ trong điều kiện Việt Nam

Trong quá trình tính toán xác định tải trọng gió 
theo TIA – 222 – G trong điều kiện Việt Nam cần 
lưu ý một số vấn đề như sau:

- Hệ đơn vị sử dụng trong tiêu chuẩn Mỹ và 
TCVN không giống nhau, vì vậy khi tính toán cần 
lưu ý quy đổi đơn vị cho chính xác.

- Khi tính vận tốc gió tiêu chuẩn, tiêu chuẩn 
Mỹ quy định về chu kỳ lặp là 50 năm, trong khi đó 
TCVN quy định về chu kỳ lặp là 20 năm. Vì thế cần 
đảm bảo nhân với hệ số quy đổi khi tính toán.

- Cách phân loại dạng địa hình và địa mạo của 
tiêu chuẩn Mỹ không giống với TCVN, vì vậy cần 
xác định và quy đổi chính xác dạng địa hình và địa 
mạo (xem 2.5).

- Cấp công trình trong TIA – 222 – G cũng khác 
với quy định phân cấp của Việt Nam. Vì thế, cần 
xác định và quy đổi chính xác cấp công trình (xem 
2.3 - bảng 1, 2, 3).

- Kết cấu tháp trụ thường có chiều cao lớn, độ 
mảnh cao. Ảnh hưởng của tải trọng gió lên kết cấu 
dạng này rất lớn, cần hết sức cân nhắc khi áp dụng 
các hệ số giảm.

4. Kết luận
Trong bối cảnh Việt Nam vẫn chưa có tiêu 

chuẩn riêng dành cho việc thiết kế công trình tháp 
trụ thì việc sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài, đặc biệt 
là tiêu chuẩn TIA – 222 – G là một lựa chọn cho 
các kỹ sư kết cấu. Khi sử dụng TIA – 222 – G để 
thiết kế công trình dạng này tại Việt Nam, việc xác 
định tải trọng gió lên công trình tháp trụ cần hết sức 
lưu ý đến các điều kiện tự nhiên như địa hình, địa 
mạo, đặc điểm khí hậu cũng như các quy định nhà 

nước và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện có của Việt Nam. Việc 
này cần phải đảm bảo vừa áp dụng chính xác và hợp lý tiêu 
chuẩn Mỹ vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt Nam. Nội 
dung của bài báo đã trình bày chi tiết phương pháp xác định 
và tính toán đảm bảo đầy đủ cả 2 yếu tố nêu trên.

Bài báo là tài liệu tham khảo hữu ích cho các kỹ sư trong 
quá trình tính toán thiết kế các công trình tháp trụ tại Việt 
Nam theo tiêu chuẩn TIA – 222 – G./.
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Hình 1. Lực gió lên vật gắn thêm

Hình 2. Lực gió lên dây co
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Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
thông tin trình bày trên báo cáo tài chính  
các doanh nghiệp xây dựng
Current situation and solutions to improve quality of information presented  
on financial reports by construction enterprises

Nguyễn Thu Hương 

Tóm tắt
Báo cáo tài chính (BCTC) là sản phẩm cuối cùng của kế toán tài chính, gồm những báo cáo 

mà thông tin kế toán được trình bày một cách tổng thể, chủ yếu phục vụ cho các đối tượng 
sử dụng thông tin bên ngoài đơn vị. Báo cáo kế toán tài chính phản ánh bức tranh toàn cảnh 
về tình hình tài chính của doanh nghiệp xây dựng. Thông tin báo cáo tài chính cung cấp có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng đối với các đối tượng quan tâm sử dụng. Thực tế những năm qua, 

với sự ra đời của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc 
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, tăng cường tính minh bạch của thông tin tài chính 

và tạo dựng môi trường kinh doanh phù hợp với khu vực và quốc tế, duy trì niềm tin cho 
các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt 
nam hiện nay vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa và bổ sung mới để phù hợp hơn với điều 
kiện thực tế và thông lệ quốc tế. Hơn nữa, trong thực tế rất nhiều doanh nghiệp xây dựng 

cũng đã công khai báo cáo tài chính, đảm bảo tính minh bạch và nâng cao chất lượng thông 
tin báo cáo tài chính. Tuy vậy, chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của nhiều doanh 
nghiệp xây dựng được đánh giá là còn thiếu trung thực, chưa đầy đủ và kịp thời. Trong giới 

hạn bài viết, tác giả đánh giá khái quát thực trạng chất lượng thông tin trên báo cáo tài 
chính của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam hiện nay và đề xuất một số kiến nghị.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, môi trường kinh doanh, chất lượng thông tin

Abstract
Financial reports are the final products of financial accounting, including reports in which accounting 
information is presented in a holistic manner, serving mainly for outside information users. Financial 

accounting reports reflect the overall picture of the financial situation of construction enterprises. 
The information provided by financial reports is extremely important for those who are interested in 

using it. In recent years, the introduction of the Vietnamese accounting standard system has made an 
important contribution to improving the legal framework for accounting, enhancing the transparency 

of financial information and creating a business environment suitable to the regional and international 
requirements, maintaining trust for partners, especially foreign partners. However, the current 

Vietnamese accounting standard system is still in the process of adjusting and having new additions to 
better fit factual conditions and international practices. Moreover, in fact, many construction enterprises 

have also publicized financial reports, ensuring transparency and improving the quality of financial 
report information. However, the quality of information shown in financial reports by many construction 

enterprises is considered to be dishonest, incomplete and not timely. Within this article, the author 
gives a general assessment of the status of information quality on the financial reports by Vietnamese 

construction enterprises today and proposes some recommendations.
Key words: financial report, business environment, information quality
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1. Đặt vấn đề
Để đạt được mục đích cung cấp 

thông tin hữu ích cho các đối tượng sử 
dụng thông tin, chất lượng thông tin của 
BCTC của doanh nghiệp cần phải đáp 
ứng được các yêu cầu cơ bản sau:

• Yêu cầu dễ hiểu: Thông tin trình bày 
và cung cấp cho các đối tượng sử dụng 
cần phải dễ hiểu để người sử dụng thông 
tin thực sự hiểu được những thống tin 
hữu ích do BCTC cung cấp. Dễ hiểu chỉ 
mang tính tương đối tức là không phải 
tất cả mọi người mà dễ hiểu đối với các 
đối tượng sử dụng thông tin có kiến thức 
về kinh doanh và hoạt động kinh tế, hiểu 
biết về kế toán ở mức độ vừa phải và 
sẵn lòng nghiên cứu thông tin do kế toán 
cung cấp ở mức độ tập trung suy nghĩ 
vừa phải. 

• Yêu cầu thích hợp: Thông tin BCTC 
cung cấp phải phù hợp với nhu cầu sử 
dụng thông tin của số đông những người 
sử dụng. Những thông tin đáp ứng được 
yêu cầu để đưa ra quyết định đúng đắn, 
phù hợp với mục tiêu. Ngoài ra, tính thích 
hợp của thông tin còn chịu ảnh hưởng 
bởi bản chất và tính trọng yếu của thông 
tin đó đối với các vấn đề đang quan tâm 
của đối tượng sử dụng thông tin.

• Yêu cầu đáng tin cậy: Các thông tin 
cung cấp cần phải đáng tin cậy, phản ánh 
trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết 
quả kinh doanh và tình hình khác. Các 
thông tin được tạo lập không trung thực, 
do mắc những sai lầm nghiêm trọng 
hoặc phản ánh méo mó một cách cố ý sẽ 
dẫn đến những hậu quả trong việc đưa 
ra các quyết định của người sử dụng.. 
Mức độ tin cậy của thông tin phụ thuộc 
vào tính trung thực, khách quan; thận 
trọng; đầy đủ và sự coi trọng nội dung 
bản chất hơn hình thức pháp lý trong xử 
lý thông tin.

• Yêu cầu có thể so sánh được: Tính 
có thể so sánh được của thông tin là 
thông tin trên BCTC của kỳ này có thể 
so sánh được với kỳ trước, có thể so 
sánh được với các doanh nghiệp khác. 
Để đáp ứng được yêu cầu này, doanh 
nghiệp phải thực hiện áp dụng nhất quán 
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các nguyên tắc, và phương pháp kế toán giữa các kỳ kế 
toán, nếu có sự thay đổi phải thuyết minh sự thay đổi và ảnh 
hưởng của sự thay đổi chính sách kế toán.

Như vậy, để thông tin BCTC cung cấp hữu dụng với số 
đông người sử dụng thông tin thì chất lượng thông tin trên 
BCTC phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trên, đồng thời phải 
xem xét các yêu cầu đó trong mối liên hệ với tính trọng yếu, 
tính kịp thời, cân đối giữa lợi ích và chi phí. Để đảm bảo chất 
lượng thông tin trình bày trên BCTC thì BCTC cần phải tuân 
thủ các chính sách kế toán hiện hành. 

2. Thực trạng chất lượng thông tin trên báo cáo tài 
chính trong các doanh nghiệp xây dựng hiện nay

Về nhận thức của các doanh nghiệp xây dựng: Cơ bản 
các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây dựng đã đáp 
ứng được phần nào nhu cầu thông tin của người sử dụng. 
Tuy vậy, nhiều DN vẫn cho rằng kế toán tài chính và BCTC là 
để phục vụ cho kiểm soát Nhà nước, cho thanh tra, kiểm tra, 
công an kinh tế và cho mục đích thuế của Nhà nước. Số các 
DN xây dựng sử dụng BCTC cho mục đích phân tích, đánh 
giá tình hình tài chính và kết quả kinh doanh để ra quyết định 
về quản lý của mình còn rất hạn chế. Thậm chí, nhiều DN xây 
dựng cho rằng BCTC là những thông tin nội bộ, chỉ phục vụ 
cho Nhà nước và lãnh đạo doanh nghiệp nên rất khó khăn 
trong việc cung cấp thông tin cho những người bên ngoài. 
Vì vậy mà việc sử dụng BCTC của các DN khác trong các 
quan hệ giao dịch kinh tế chưa trở thành thói quen và chưa 
phổ biến.

Về nội dung và chất lượng thông tin: Các báo cáo tài 
chính được đánh giá là trung thực, hợp lý khi chúng được lập 
trên cơ sở tuân thủ tất cả các quy định trong chuẩn mực, chế 
độ kế toán. Tuy nhiên, hiện tượng vi phạm hiện nay còn diễn 
ra phổ biến ở các doanh nghiệp và ở hầu hết các yếu tố của 
báo cáo tài chính làm suy giảm mức độ tin cậy của những 
người sử dụng thông tin BCTC. Vì mục đích thuế, nhiều 
doanh nghiệp xây dựng đã có những vi phạm trong hạch 
toán chi phí, giá thành sản xuất sản phẩm, hạch toán doanh 
thu, thu nhập. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp còn khai tăng 
đơn giá và chi phí vận chuyển. Chi phí nhân công khai tăng 
do tăng một số khoản thưởng. Sau đó, dùng khoản này để 
trích các khoản theo lương vào chi phí nên giá thành hoặc 
chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp bị khai tăng. 
Việc trích khấu hao tài sản cố định ở nhiều doanh nghiệp 
xây dựng cũng có hiện tượng vi phạm trong tính tỷ lệ trích 
khấu hao và thời gian trích khấu hao. Ngoài ra, các khoản 
chi phí bao gồm nhiều khoản mục khác nhau như chi phí bán 
hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất chung 
không chi đúng chế độ như các khoản thăm hỏi bệnh nhân, 
cưới xin, ma chay, hội họp, trợ cấp khó khăn cho người lao 
động, chi hỗ trợ cho các đoàn thể địa phương, chi từ thiện, lễ 
chùa… Những vi phạm này không những trên góc độ quản 
lý làm thất thoát nguồn thu Ngân sách Nhà nước mà trên 
giác độ phân tích tài chính và kết quả kinh doanh của doanh 
nghiệpxây dựng cũng bị bóp méo, chất lượng và độ tin cậy 
của thông tin bị suy giảm.

Hiện tượng nhiều doanh nghiệp xây dựng có hai hệ thống 
sổ kế toán để xử lý cùng một nội dung nhưng theo các bút 
toán và số liệu khác nhau không phải là hiếm trong thực tế 
hiện nay. Thực trạng này cho thấy rõ hơn mức độ trung thực 
của thông tin kế toán đối với người sử dụng ở bên ngoài 
doanh nghiệp. Ngoài ra, việc tổ chức vi tính hóa công tác kế 
toán ở các doanh nghiệp xây dựng cũng gây khó khăn cho 
công tác thẩm định, kiểm tra và đánh giá công tác kế toán và 
chất lượng thông tin kế toán của doanh nghiệp.

Về việc kiểm tra, kiểm toán và công khai báo cáo tài 
chính: Kiểm tra, kiểm toán đóng vai trò trung gian giữa người 
cung cấp thông tin và người sử dụng thông tin. Thực trạng 
quy định về chế độ kiểm tra, kiểm toán đối với các doanh 
nghiệpxây dựng hiện nay chưa có sự bình đẳng giữa các 
thành phần kinh tế. DNNN chịu sự kiểm tra của nhiều tổ 
chức, cơ quan hơn là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
Các DNxây dựng chủ yếu chịu sự kiểm tra, kiểm soát bởi 
cơ quan thuế. Hoạt động kiểm toán độc lập xảy ra nhiều ở 
các DN được cổ phần hóa hoặc các công ty có vốn đầu tư 
nước ngoài, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hầu như 
nằm ngoài phạm vi kiểm toán, do đó BCTC của các DN này 
còn nhiều thiếu sót, hạn chế, điều này làm cho thông tin của 
BCTC cung cấp chất lượng không cao. Nhiều DN xây dựng 
chủ yếu cung cấp thông tin cho mục đích thuế, bỏ qua mục 
đích hướng tới các nhà đầu tư, nên không chú trọng tới hoạt 
động kiểm toán BCTC.

Hoạt động trong điều kiện kinh tế thị trường, công khai 
BCTC vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi đối với các DNxây 
dựng. Nghĩa vụ công khai BCTC của doanh nghiệp không 
chỉ bởi việc cung cấp thông tin cho nhu cầu kiểm soát doanh 
nghiệp mà còn bởi tính chất kinh doanh. Trong quá trình 
hoạt động, doanh nghiệp cần nhiều thông tin từ các đối tác, 
ngược lại đến lượt mình trong các quan hệ giao dịch, DN 
cũng phải có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối 
tượng quan tâm đến DN mình. Công khai BCTC là quyền lợi 
của các DN xây dựng bởi vì thông qua việc cung cấp thông 
tin cho các đối tượng sử dụng, DN có thể nâng cao uy tín 
của DN mình, thu hút vốn đầu tư, công nghệ hiện đại, lao 
động tiên tiến...Theo quy định của mục 3, điều 32, 33 của 
Luật kế toán thì các DN phải công khai BCTC về một số nội 
dung gồm tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, tình 
hình kết quả kinh doanh, tình hình trích lập và sử dụng các 
quỹ, thu nhập của người lao động. Thời gian công khai là 120 
ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Thực tế cho thấy 
chỉ có những DN xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài, các 
công ty cổ phần niêm yết mới thực hiện quy định công khai 
BCTC, còn lại, đa số các DN thuộc loại hình TNHH, tư nhân 
thì việc công khai hầu như không thực hiện hoặc nếu có chỉ 
công khai trong phạm vi nội bộ DN, công khai đối với các tổ 
chức tín dụng khi cần huy động vốn, và với cơ quan thuế, còn 
các đối tượng khác rất khó tiếp cận với thông tin trên BCTC 
của các DN này. 

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin 
báo cáo tài chính các doanh nghiệp xây dựng hiện nay
Hoàn thiện hệ thống pháp lý về kế toán

Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính chịu ảnh hưởng 
rất lớn của hệ thống văn bản pháp lý về kế toán. Bởi hệ 
thống các văn bản pháp lý về kế toán là cơ sở để các doanh 
nghiệp xây dựng tổ chức công tác kế toán, ghi nhận các giao 
dịch và trình bày trên báo cáo tài chính; là cơ sở để các tổ 
chức, cơ quan quản lý chức năng kiểm tra, kiểm toán đánh 
giá việc chấp hành của các doanh nghiệp và là cơ sở để các 
đối tượng sử dụng thông tin xác định được mức độ tin cậy 
của thông tin trình bày trên BCTC. Nhà nước và cơ quan 
chức năng cần nghiên cứu, cải cách và hoàn thiện hệ thống 
pháp lý về kế toán sao cho phù hợp với sự phát triển của nền 
kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm đảm 
bảo BCTC cung cấp thông tin có chất lượng và được quốc 
tế chấp nhận.

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam được xây dựng 
trên cơ sở chuẩn mực kế toán quốc tế, vì vậy khi chuẩn mực 
kế toán quốc tế có sự thay đổi bổ sung cho phù hợp với yêu 
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cầu của nền kinh tế thì hệ thống chuẩn mực của Việt nam 
cũng cần thay đổi, bổ sung cho phù hợp với thông lệ quốc 
tế và sự phát triển của nền kinh tế Việt nam.. Bên cạnh đó, 
các thông tư hướng dẫn về chế độ kế toán nên hướng dẫn 
trên cơ sở chuẩn mực kế toán và có sự độc lập tương đối 
với thông tư hướng dẫn về thuế và quản lý tài chính để giúp 
thông tin trình bày trên BCTC được trung thực và hợp lý, hữu 
ích hơn cho các đối tượng sử dụng thông tin. Hệ thống chuẩn 
mực kế toán Việt Nam đang trong giai đoạn, nghiên cứu, sửa 
đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn các hoạt động kinh 
tế của Việt Nam và hội nhập ngày càng sâu hơn với thông 
lệ quốc tế. Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng 
thông tin BCTC là thực hiện chuyển đổi từ chuẩn mực kế 
toán Việt nam sang chuẩn mực kế toán quốc tế.
Thực hiện kiểm toán và công khai BCTC

Đối với kế toán tài chính và BCTC, Nhà nước cần quy 
định bắt buộc phải kiểm toán độc lập và công khai toàn bộ 
thông tin trên BCTC đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế, đồng thời cần tăng cường các 
chế tài về xử phạt trong phạm vi các quy định về kế toán, 
kiểm toán. Nhà nước cần xây dựng các quy định về kiểm 
soát kế toán trong điều kiện ứng dụng tin học trong công 
tác kế toán liên quan đến việc tuân thủ các nguyên tắc và 
phương pháp kế toán theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế 
toán.
Nhận thức vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin 
trung thực, hợp lý.

Bản thân các DN xây dựng cần nhận thức được để có 
thể thu thập, xử lý, phân tích và hệ thống hoá cung cấp thông 
tin hữu ích cho các đối tượng sử dụng thông tin thì ngoài 
nhiệm vụ của bộ phận kế toán còn cần phải có sự phối hợp 

và thực hiện của các bộ phận phòng ban chức năng khác. Do 
vậy, ban giám đốc các doanh nghiệp xây dựng cùng với các 
trưởng phòng ban chức năng cần nghiên cứu, xây dựng và 
hoàn thiện các cơ chế quản lý quy định trách nhiệm, quyền 
hạn và trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ quản lý, 
từng trưởng phòng…nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý và 
đảm bảo sự gắn kết giữa các bộ phận trong bộ máy quản lý 
để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu của mỗi doanh nghiệp.

Các DN xây dựng Việt nam cần thường xuyên trang bị 
kiến thức về kinh tế thị trường, về kế toán tài chính, kế toán 
quản trị và Luật kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán quốc 
tế và Việt nam, các hệ thống văn bản pháp lý về kế toán, tài 
chính, thuế…. Cho cán bộ quản lý, cán bộ kế toán và các 
phòng ban chức năng khác.

Doanh nghiệp xây dựng cần thường xuyên tổ chức đào 
tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức tin học 
cho những người làm kế toán, đồng thời cập nhật chính sách 
chế độ mới cho đội ngũ làm kế toán. Bên cạnh đó, cần nâng 
cao trình độ cho kế toán trưởng, giám đốc công ty thông 
qua việc đào tào, bồi dưỡng qua các lớp bồi dưỡng kế toán 
trưởng và giám đốc doanh nghiệp.

4. Kết luận
Tóm lại, chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính là vấn 

đề được rất nhiều đối tượng quan tâm. Thông tin trên báo 
cáo tài chính có trung thực, hợp lý hay không ảnh hưởng 
đến nhiều quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính. 
Do đó, việc nâng cao chất lượng thông tin mà báo cáo tài 
chính doanh nghiệp xây dựng cung cấp đòi hỏi xuất phát từ 
nhiều phía, cả các cơ quan Nhà nước và bản thân các doanh 
nghiệp./.
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Thực trạng và giải pháp quản lý đất đô thị  
phường Phú Lương, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Urgent situation and solutions for urban land management in Phu Luong ward, Ha Dong district, 
Hanoi city abstract

Vương Thị Ánh Ngọc

Tóm tắt
Phường Phú Lương là một trong 17 phường của 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội được thành 
lập theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 08 tháng 

5 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ. Sau khi 
đươc thành lập, Chính quyền địa phương đặc 

biệt quan tâm đến công tác quản lý đất đai tại 
phường. Tuy nhiên, do công tác quản lý đất 

đai, trật tự xây dựng tại phường bị buông lỏng 
trong một thời gian dài nên đến nay vẫn còn 

tồn tại nhiều bất cập và yếu kém. Xuất phát từ 
thực tiễn trên, bài báo phân tích những tồn tại 

trong công tác quản lý đất đô thị tại phường 
Phú Lương nhằm đề xuất một số giải pháp quản 

lý hợp lý và hiệu quả theo đúng quy hoạch và 
kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, đồng thời 

đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.
Từ khóa: Quản lý đất đô thị; phường Phú Lương

Abstract
The Phu Luong ward is one of 17 wards in the 

Ha Dong district – Hanoi and established under 
Resolution No.19/NQ-CP dated May 08, 2009 by the 

Prime Minister. Once established, the local authorities 
are particularly interested in the land management. 

However, due to the weak land construction 
management, there are still many inadequacies and 

weaknesses. Based on this fact, the paper analyzes 
the shortcomings in urban land management in 

the Phu Luong ward to propose some rational and 
effective management solutions, comforming with 

approved land planning, as well as to ensure the 
requirements for sustainable development.

Key words: Urban land management, Phu Luong Ward

ThS. Vương Thị Ánh Ngọc 
Bộ môn Quản lý đất đai và nhà ở 
Khoa Quản lý đô thị 
ĐT: 01696463337 
Email: anhngoc321991@gmail.com  

Ngày nhận bài: 21/5/2018 
Ngày sửa bài: 29/5/2018 
Ngày duyệt đăng: 05/5/2020

1. Đặt vấn đề
Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực quan trọng phát 

triển đất nước. Tuy nhiên, đất đai là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm; công tác quản 
lý nhà nước về đất đai ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Làm tốt 
công tác quản lý đất đai sẽ góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, 
bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư và đời sống người dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với quá trình đô thị hóa đang dần thay đổi 
bộ mặt phường Phú Lương – quận Hà Đông – Hà Nội từ vùng đất đa phần là 
đất nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu trở thành một địa phương kinh tế, văn hóa 
xã hội phát triển, cải thiện đời sống của người dân, hàng loạt dự án được cấp 
phép xây dựng. Do đó, công tác quản lý đất đô thị được coi là yêu cầu đặc biệt 
quan trọng đối với chính quyền địa phương. Trong những năm gần đây, chính 
quyền phường Phú Lương đã có nhiều biện pháp tăng cường quản lý đất đai. 
Tuy nhiên, do công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng bị buông lỏng trong thời 
gian dài và lợi dụng sự thay đổi về địa giới hành chính, trên địa bàn phường Phú 
Lương vẫn tồn tại nhiều bất cập về quản lý đất đai. Xuất phát từ thực tiễn trên, 
bài báo phân tích những tồn tại trong công tác quản lý đất đô thị tại phường Phú 
Lương nhằm đề xuất một số giải pháp quản lý hợp lý và hiệu quả theo đúng 
quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, đồng thời đảm bảo yêu cầu 
phát triển bền vững.

2. Thực trạng quản lý đất đô thị tại phường Phú Lương – quận Hà Đông 
– Hà Nội
2.1. Quy hoạch sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất phường Phú Lương - Hà 
Đông

Dựa vào phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quận Hà Đông thời 
kỳ 2001 - 2010, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và hiện trạng sử dụng đất 
năm 2010; Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 
(Quyết định số 1259/QĐ-TTg, ngày 26/7/2011), UBND quận Hà Đông lập quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

Dựa vào số liệu thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn phường Phú Lương, 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất phường Phú Lương năm 2015 đã được lập. Bản 
đồ này phản ánh thực tế sử dụng đất trên địa bàn phường và căn cứ vào đó để 
đánh giá chênh lệch giữa quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch, kế hoạch 
đã được duyệt.

Tổng diện tích tự nhiên phường Phú Lương theo địa giới hành chính là 
671,52 ha. Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận Hà Đông và 
dựa vào số liệu thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn phường Phú Lương thì 
diện tích và cơ cấu các loại đất của phường Phú Lương năm 2020 và hiện trạng 
sử dụng đất năm 2015 được phân bổ như sau:

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của phường Phú Lương 
trong kỳ đầu 2011-2015:

+ Chỉ tiêu đất nông nghiệp của phường Phú Lương được UBND Thành phố 
Hà Nội phê duyệt theo quy hoạch là 161,34 ha, tức là giảm diện tích đất nông 
nghiệp đi 121,34 ha; tuy nhiên thực tế thực hiện là 163,57 ha giảm 119,11 ha, 
thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 2,23 ha, đạt 98,2%. 

+ Diện tích đất phi nông nhiệp năm 2011 là 388,84 ha; diện tích đất được 
phê duyệt là 510,18 ha tăng 121,34 ha; thực hiện là 504,79 ha tăng 115,95 ha, 
thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 5,39 ha, đạt 95,6%. 
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2.2. Thực trạng quản lý đất đô thị tại phường Phú Lương - 
quận Hà Đông – Hà Nội

Thực trạng thực hiện pháp luật đất đai; công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm 
pháp luật về đất đai:

- UBND phường Phú Lương còn thiếu sót khi không tổ 
chức họp cộng đồng dân cư nơi có dự án như Dự án Khu 
đô thị Thanh Hà - Cienco 5, UBND phường và CTCP Địa ốc 
Cienco 5 đã lấy đất xây dựng con đường rộng khoảng 30 m 
cắt đôi xứ đồng Kênh Thượng có hướng tuyến từ Trục đô thị 
phía Nam qua Khu đô thị Thanh Hà vào đến khu đất dịch vụ; 
bất chấp sự phản đối của hơn 500 hộ dân là chủ sử dụng đất 
đang trong thời kỳ trồng trọt và thu hoạch. Các sai phạm xây 
dựng không giấy phép tại Khu đô thị mới Phú Lương.

- UBND quận Hà Đông có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn, vi phạm pháp luật trong việc tổ chức cưỡng chế vào 
ngày 15/8/2011 với 54 hộ gia đình tại tổ 10, 11, 12 phường 
Phú Lương, xử lý không nghiêm, không công bằng, không 
triệt để các trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất 
nông nghiệp, UBND thành phố Hà Nội xác minh cho thấy tại 
các xứ đồng: Đồng Bo, Đồng Trúc, Cửa Cầu (theo bản đồ 
đất nông nghiệp lập năm 1997 do UBND phường Phú Lương 
đang quản lý thể hiện là các xứ đồng Đồng Bo, Cầu Chúc, 
Cửa Chùa) khu Trinh Lương, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông có 126 hộ dân xây dựng công trình nhà ở trên đất nông 
nghiệp. Trong đó có 60 hộ dân vi phạm, xây dựng công trình 
trên đất nông nghiệp tại vị trí quy hoạch là khu đất dịch vụ 
và 66 hộ dân vi phạm nằm ngoài khu đất được quy hoạch. 
Khi tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch số 117/KH-UBND của 
UBND quận Hà Đông vẫn còn 1 hộ chưa tổ chức cưỡng chế, 
vẫn tồn tại công trình vi phạm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm 
hiện tại, việc xử lý sai phạm tại các khu vực trên vẫn chưa 
được UBND quận Hà Đông, UBND phường Phú Lương xử 
lý triệt để.

- Mô hình thanh tra được phường thực hiện là thanh tra 
nhân dân nhưng công tác này chưa hiệu quả. Tồn tại rất 
nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai (hộ gia đình 

chuyển quyền sử dụng đất trái phép; lấn chiếm đất trái phép 
tại các khu công nghiệp...), cán bộ UBND phường chưa kịp 
thời phát hiện để giải quyết, và tồn tại trường hợp cán bộ 
phường cố ý làm sai. Trong 5 năm UBND phường đã xử lý 25 
trường hợp xây dựng không đúng giấy phép đã được duyệt 
trong đó có 5 trường hợp là tổ chức và 20 trường hợp là cá 
nhân, hộ gia đình. 

- Phường Phú Lương đa phần dân cư sinh sống là nông 
ngiệp và kinh doanh nhỏ, tiểu thủ công nghiệp cho nên trình 
độ hiểu biết về pháp luật đất đai vẫn còn hạn chế. Cùng với 
đó là công tác phổ biến, giáo dục về pháp luật đất đai của 
UBND phường làm chưa thực sự hiệu quả, vẫn còn qua loa.

- UBND phường cũng đã thực hiện công tác dân vận, 
công tác hòa giải tranh chấp đất đai nhưng hiệu quả chưa 
cao. Số vụ tranh chấp, khiếu nại về đất đai còn nhiều, năm 
2011 có 115 vụ (chủ yếu tranh chấp về thừa kế, chuyển 
nhượng, mua bán, tranh chấp về mốc giới) nhưng mới chỉ 
hòa giải được khoảng 40%. Đến năm 2015 số vụ tranh chấp, 
khiếu nại đã giảm còn khoảng 82 vụ (chủ yếu tranh chấp về 
thừa kế, chuyển nhượng, mua bán, tranh chấp về mốc giới) 
nhưng mới chỉ hòa giải được 60%.

Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất và đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất:

- Sau khi sát nhập Hà Đông vào thành phố Hà Nội năm 
2009, với những thay đổi về địa giới hành chính, trên địa bàn 
phường Phú Lương đã xảy ra hơn một nghìn vụ lấn chiến 
đất công, chuyển nhượng trái phép đất nông nghiệp. Thậm 
chí, có những trường hợp cán bộ UBND phường còn “hợp 
thức hóa” các trường hợp vi phạm này, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất để người dân xây dựng nhà ở và sinh 
hoạt trên đất nông nghiệp (tổ dân phố 10 với khoảng 100 hộ 
dân) và vẫn thu tiền sử dụng đất, đây là nguyên nhân của rất 
nhiều tranh chấp, khiếu nại sau này.

- Phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao 
cho chủ đầu tư các dự án trọng điểm của thành phố trên địa 
bàn, tuy nhiên vẫn có những dự án bàn giao mặt bằng còn 

Bảng 1. Diện tích, cơ cấu các loại đất của phường Phú Lương năm 2020 và hiện trạng sử dụng đất năm 2015

STT Loại đất

Theo QH 
Cả kỳ 2011- 2020

Theo QH 
Kỳ đầu 2011- 2015 Hiện trạng SDĐ

Diện tích 
(ha) Tỉ lệ (%) Diện tích 

(ha) Tỉ lệ (%) Năm 
2015

Năm 
2011

1 Đất nông nghiệp 139,97 20,7 161,34 24,02 163,57 282,68
2 Đất phi 

nông nghiệp
Đất trụ sở cơ quan, công trình 
sự nghiệp

2,11 0,3 2,11 0,3 2,11 -

Đất quốc phòng 0,02 0,003 - - 0 -
Đất an ninh 6,21 0,9 - - 0,5 -
Đất khu công nghiệp - - - - - -
Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 25,47 3,8 19,58 2,92 20,69 -
Đất có di tích danh thắng 3,16 0,5 3,16 0,5 3,16 3,16
Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,5 0,077 - - 0,3 -
Đất tôn giáo, tín ngưỡng 4,03 0,6 4,03 0,6 4,03 4,03
Đất nghĩa trang, nghĩa địa 7,58 1,1 6.88 1,02 6,88 6,28
Đất sông suối và mặt nước 
chuyên dùng

16,17 2,4 16,72 2,49 15,72 16,92

Đất phát triển hạ tầng 281,66 41,9 270,06 40,27 272,38 217,58
Đất ở đô thị 184,64 27,5 180,48 26,88 178,52 138,76
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Hình 1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phú Lương đến năm 2020 [2]

Hình 2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất phường Phú Lương năm 2015 [2]

chậm trễ như dự án đường dẫn vào ga đường sắt, dự án 
đề-pô tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đường trục 
phía nam...

- Đến hết năm 2015, phường đã giao và cho thuê cho các 
đối tượng quản lý, sử dụng 388,86 ha, gồm:

• Hộ gia đình, cá nhân: 186 ha, 3005 hộ trên tổng số 6205 
hộ gia đình được giao đất dịch vụ.

• Cơ quan, đơn vị của nhà nước: 31.24 ha, 
• Nhà đầu tư, cơ sở kinh doanh: 20,75 ha, 
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• UBND cấp phường: 126,94 ha
• Trung tâm phát triển quỹ đất: 31,3 ha

Bảng 2. Kết quả thực hiện giao đất, cho thuê đất 
phường Phú Lương [4]
STT Nội dung Diện tích (ha)

1 Giao đất không thu tiền sử dụng đất 66,94
2 Giao đất có thu tiền sử dụng đất 192,78
3 Cho thuê đất 129,18

- Tổng số hộ sử dụng đất trên địa bàn phường là 6205 
hộ: Trong đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông 
nghiệp là 3172 hộ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
ở đô thị là 3005 hộ trên tổng số hơn 4.200 thửa đất ở đủ điều 
kiện; cấp giấy chứng nhận đất sản xuất kinh doanh phi nông 
nghiệp cho 28 hộ.

+ Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi 
đất: Mức giá bồi thường đối với từng loại đất đã được nhà 
nước quy định và UBND thành phố ban hành. Tuy nhiên, 
trong thực tế mức giá bồi thường lại chưa thỏa đáng với 
người dân dẫn đến nhiều khiếu nạn về vấn đề này. Cụ thể, 
Hà Đông sau khi sát nhập vào Hà Nội thì phường Phú Lương 
cũng đã là một đơn vị hành chính của một quận nội thành, 
nhưng việc đền bù đất nông nghiệp hiện nay vẫn dùng chính 
sách cũ để đèn bù với giá 97 triệu đồng/1 sào ruộng. Trong 
khi theo quy định mới thì người dân sẽ được bồi thường 860-
885 triệu đồng/1 sào. 

+ Xây dựng hệ thống thông tin đất đai: Mặc dù công tác 
thống kê đất đai được tiến hành hàng năm, công tác kiểm 

kê đất đai được tiến hành 
theo định kỳ 5 năm. UBND 
phường cũng có lữu trữ 
đầy đủ hồ sơ địa chính của 
từng thửa đất. Tuy nhiên, 
công tác thống kê, kiểm kê 
và lưu trữ này vẫn còn thực 
hiện khá chậm chạp và thủ 
công; UBND phường chưa 
xây dựng được hệ thống 
thông tin đất đai điện tử 
hiện đại hơn nhằm hỗ trợ 
tốt hơn cho công tác quản 
lý đất đô thị của phường.

+ Tổ chức bộ máy quản 
lý tại phường Phú Lương:

Ngoài cán bộ thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý 
trật tự xây dựng này; UBND phường còn mời cộng tác viên 
như: tổ trưởng tổ dân phố; thanh tra nhân dân ở khu dân cư. 
Tuy nhiên, bộ máy cán bộ cơ sở này hoạt động chưa thực 
sự hiệu quả, vẫn gây ra những tranh chấp, khiếu nại trong 
thời gian qua, phấn lớn là do chưa kịp thời xử lý các vi phạm.

3. Giải pháp quản lý đất đô thị tại phường Phú Lương - 
quận Hà Đông – Hà Nội

+ Giải pháp về cơ chế, chính sách, pháp luật:
- Cần đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật quy định về 

nội dung quản lý đất đai, nhằm tạo ra công cụ mạnh mẽ, rõ 
ràng, chi tiết, thống nhất để hỗ trợ chính quyền địa phương 
khi quản lý.

- Cơ chế, chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất 
cần tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo hợp lý, hợp tình nhằm 
giải quyết những khiến nại hiện nay.

- Chính quyền cần có những chế tài chặt chẽ hơn nữa để 
quản lý các giao dịch về quyền sử dụng đất: chuyển nhượng, 
thế chấp...nhằm hạn chế những giao dịch ngầm, thực hiện 
tốt công tác quản lý đất đai sẽ góp phần tăng thêm nguồn thu 
cho Ngân sách.

- Tiếp tục đẩy mạnh và ưu tiên thực hiện cải cách thể chế, 
đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC): đề xuất bãi 
bỏ một số TTHC không cần thiết hoặc lồng ghép, gộp một số 
TTHC có tính chất tương đồng…

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC 
theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong lĩnh vực 
Tài nguyên và môi trường.

Hình 3. Vị trí dự án Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 [7]

Hình 4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy phường Phú Lương [7]
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- Cần xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm 
pháp luật của địa phương, kể cả cán bộ, công chức trong bộ 
máy hành chính.

+ Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Xây dựng 
bản đồ quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất phường 
Phú Lương tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác quản lý theo quy 
hoạch. Phường Phú Lương cần có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 
1/500 để thực hiện phát triển đô thị đồng bộ, không lãng phí 
thời gian, tiền bạc của Nhà nước, cá nhân, tổ chức. Đó là 
cơ sở phát triển kinh tế thương mại dịch vụ; thực hiện định 
hướng phát triển chung của phường.

+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp 
hành quy định của pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật và giải 
quyết tranh chấp về đất đai:

- Công tác thanh tra, kiểm tra cần tiến hành thường 
xuyên, kịp thời, kết hợp xử lý vi phạm và ngăn chặn vi phạm 
có thể xảy ra. UBND phường cần chú trọng nhiều hơn vào 
việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của người dân; tạo 
lòng tin của người dân đối với bộ máy quản lý phường.

- Xử lý nghiêm minh những vi phạm từ cán bộ cho đến tổ 
chức, cá nhân, hộ gia đình. Tịch thu đất xây dựng lấn chiếm, 
xử lý trường hợp tự ý xây dựng trái phép, sai phép. Công tác 
này cần thực hiện công khai, công bằng. Nghiêm cấm hành 
vi bao che, giấu giếm, lợi dụng sai phạm để hối lộ và nhận hối 
lộ...làm giảm hiệu lực của pháp luật, kỷ cương phép nước, 
sinh ra nhiều tiêu cực.

- Rà soát lại những thừa đất đã đươc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất xem đã đúng về vị trí, diện tích, mục 
đích sử dụng chưa. Nếu sai phạm cần nghiêm khắc xử lý 
ngay. Đặc biệt đối với những thửa đất nằm trong quy hoạch, 
cần thu hồi để giải phóng mặt bằng.

- UBND phường cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật đất đai và quản lý đô thị cho cộng đồng 

dân cư tại nhà văn hóa của các khu dân cư (6 tháng một 
lần). Thành lập các tổ công tác đi phổ biến về quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất của địa phương, tuyên truyền các văn 
bản mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân; 
quyền và nghĩa vụ của người dân trong việc chấp hành các 
văn bản pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các cuộc thi tìm 
hiểu về pháp luật quản lý đất đai cho cán bộ công chức; 
hoặc có những cuộc thi viết tìm hiểu về pháp luật đất đai cho 
người dân. Hệ thống hóa các văn bản pháp luật thành sổ tay 
chỉ dẫn phát xuống từng hộ gia đình; phổ biến qua hệ thống 
loa truyển thanh của phường; cập nhật đầy đủ các quy định, 
văn bản pháp luật, những điều chỉnh của phường lên cổng 
thông tin.

+ Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất và đăng kí đất đai, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính:

- Trong quá trình giao đất, cho thuê đất cần rà soát, kiểm 
tra hồ sơ các đối tượng đăng kí một cách kỹ lưỡng; đồng 
thời rà soát lại hồ sơ địa chính của các thửa đất trong diện 
giao, cho thuê tránh trường hợp tranh chấp xảy ra. UBND 
cần thông báo công khai, minh bạch; kết hợp thảo đáng với 
công tác hỗ trợ đền bù, tái định cư hợp tình hợp lý để tháo 
gỡ những khó khăn hiện nay.

- Khi triển khai đòi hỏi cán bộ thực hiện công tâm; xử lý 
các trường hợp lợi dụng chức vụ mắc ngoặc với nhau trong 
khi xét duyệt hồ sơ giao đất, cho thuê đất.

- Áp dụng cơ chế một cửa vào việc đăng kí đất đai, lập và 
quản lý hồ sơ địa chính. Trên cơ sở đã lập hồ sơ địa chính 
theo mẫu của Thông tư 29/2004/TT-BTNMT theo quyển 
được lưu 01 bộ tại phường thì theo thông tư 09/2007/TT-
BTNMT, phường thực hiện lập, cập nhật hồ sơ biến động 
và hoàn thiện cơ sở hồ sơ địa chính dạng số; tiếp tục hoàn 
thiện và cấp nhật theo hướng dẫn mới tại thông tư 24/2014/
TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Công tác này rất 

Hình 5. Mô hình quy trình cấp lại GCN và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất cho hộ 
gia đình, cá nhân [7]

Bảng 3. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ phường Phú Lương [4]

STT Nội dung
Năm 2011 Năm 2015

2016 6/2017
Hộ gia đình Tổ chức Hộ gia đình Tổ chức

1 Số GCN đã cấp 1100 9 3005 28 Thêm 6 Thêm 87
2 Diện tích (ha) 84,4 32,6 186 66,9



86 T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG

KHOA H“C & C«NG NGHª

quan trọng nên cần được phường quan tâm, đầu tư và phân 
công cán bộ địa chính chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này. 

- Để thuận tiện hơn trong việc quản lý hồ sơ địa chính, 
phường Phú Lương có thể học hỏi và áp dụng cách thức 
quản lý của địa phương khác thông qua việc phân chia các 
nhóm hồ sơ địa chính: hồ sơ địa chính của đơn vị hành chính 
sự nghiệp; hồ sơ địa chính của đơn vị sản xuất kinh doanh; 
hồ sơ địa chính của cá nhân, hộ gia đình.

- Việc cấp giấy chứng nhận cần thực hiện công khai, 
dân chủ, đúng pháp luật, cấp cho từng thửa đất, tờ bản đồ 
của phường theo phương pháp cuốn chiếu, dứt điểm; tránh 
những trường hợp thửa đất được cấp nhiều giấy chứng 
nhận, thừa dất bị sót chưa được đưa vào quản lý, những 
thừa đất cấp sai mục đích sử dụng so với quy hoạch.

- Cần đẩy mạnh, nhanh hơn nữa công tác cấp giấy chứng 
nhận sử dụng đất đối với loại đất ở, hiện nay mới đạt được 
khoảng 70%; đất dịch vụ khoảng 30%. Đây là nguyên nhân 
mà phường thường xuyên có những khiếu nại về quyền sử 
dụng đất. 

- Đối với đất dịch vụ, hiện nay phường đã thực hiện công 
khai bốc thăm quyền sử dụng. Cụ thể, phường sẽ xét duyệt 
hồ sơ của những cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện để bốc 
thăm, sau đó sẽ tiến hành bốc thăm công khai. Đến nay 
phường mới thực hiện được 3 đợt bốc thăm: đợt một có 
601 trường hợp đủ điều kiện, 568 trường hợp bốc thăm, bốc 
được 287 lô đất. Đợt 2: có 528 trường hợp đủ điều kiện, 518 
trường hợp tham gia bốc thăm, bốc được 305 thửa đất. Đợt 
3: có 652 trường hợp đủ điều kiện. Công tác này đã đáp ứng 
được sự mong mỏi của nhiều người dân. Tuy nhiên, thực tế 
có tồn tại trường hợp móc nối giữa cán bộ phường và người 
dân, nên để công tác này đạt hiệu quả cần rà soát kỹ lưỡng 
hơn nữa về hồ sơ đăng ký, cung như minh bạch khi thành lập 
Hội đồng tổ chức bốc thăm.

+ Quản lý việc bồi thường khi thu hồi đất và quản lý giá 
đất: Rà soát lại và có kiến nghị lên cấp trên với tình hình phát 
triển như hiện nay của phường, cùng với phường là một đơn 
vị hành chính của thành phố Hà Nội nên mức giá đền bù cần 
điều chỉnh cho phù hợp, cần cao hơn mức giá bồi thường 
hiện nay đối với đất nông nghiệp.

+ Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý 
đất đai, hoàn thiện hệ thông thông tin đất đai:

- Hoàn thiện hệ thống máy tính nối mạng từ UBND quận 
đến UBND phường, các tổ, đơn vị trong phường cũng cần 
trang bị thống nhất và đầy đủ máy tính phục vụ công việc. 
Cán bộ phường cần được đào tạo bài bản hơn về kỹ năng sử 
dụng các phần mềm vào công tác quản lý, đặc biệt là cán bộ 
địa chính. Cập nhật thông tin không thường xuyên trên cổng 
thông tin điện tử và điều chỉnh cho phù hợp thực tế. 

- Phường cũng đang trong quá trình xây dựng hệ thống 
hồ sơ địa chính dạng số, việc này sẽ giúp cho công tác lập, 
điều chỉnh và lưu trữ hồ sơ địa chính trở nên đơn giản, nhanh 

chóng và dễ dàng hơn.
- Đối với phường Phú Lương hiện nay có thể áp dụng 

phần mềm quản lý đất đai được Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Đồng Nai tự nghiên cứu xây dựng và đưa sử 
dụng quản lý hồ sơ địa chính.

+ Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý đất đai:
- Tuyển chọn thêm cán bộ quản lý đất đai tại phường là 

yêu cầu cần thiết. Rà soát lại năng lực của mỗi cán bộ; đối 
với các cán bộ cần tuyển dụng thêm cần có những yêu cầu 
cụ thể. Kiên quyết đảo thải những cán bộ kém phẩm chất, lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn thực thi công vụ.

- Cán bộ công chức quản lý đô thị, quản lý đất đai hiện 
nay thường xuyên bị điều chuyển (quy định thời hạn là 3 
năm). Tuy nhiên, việc này lạ gây hạn chế trong công tác quản 
lý, cán bộ quản lý chưa thể phát huy hết vai trò của mình, 
cán bộ nắm vững tình hình khu vực này lại bị điều chuyển 
sang khu vực mới... Nên tăng khoảng thời gian điều chuyển 
lên 5 năm.

- Đối với những cán bộ có cống hiến, làm việc có trách 
nhiệm, hiệu quả cần có chính sách đãi ngộ để họ yên tâm 
công tác như: tăng phụ cấp hoặc có chính sách nhà ở cho 
cán bộ. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng giữa các cán bộ địa 
chính và quản lý đô thị để chuyên môn hóa công việc nhằm 
tăng hiệu quả và giảm bớt việc đùn đấy trách nhiệm.

+ Giải pháp quản lý đất đô thị phường Phú Lương – quận 
Hà Đông – Hà Nội có sự tham gia của cộng đồng.

- Các dự án của phường xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
đường, ngõ, xóm thì cần huy động cộng đồng trực tiếp tham 
gia giám sát

- Như đối với các dự án: mở rộng đường liên phường, 
mở mới đường trục Động Lãm - khu đô thị Thanh Hà, mở 
rộng đường trong khu dân cư nên để cộng động được biết và 
tham gia vào giám sát dự án, UBND phường cần lắng nghe ý 
kiến người dân nếu dự án ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, 
từ đó tìm ra phương án giải quyết hợp tình hợp lý. 

- Đối với dự án khác như: trạm xử lý nước thải tập trung, 
mở mới trường học, nhà văn hóa...phục vụ trực tiếp dân cư 
sinh sống ở đây, nên có thể dễ dàng huy động họ tham gia 
kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cán bộ địa chính để dự án triển khai 
đúng tiến độ. 

4. Kết luận
Từ việc phân tích các thực trạng đưa ra ở trên, có thể kết 

luận rằng việc việc quản lý đất đô thị tại phường Phú Lương 
– quận Hà Đông – Hà Nội cần được quan tâm đúng mức 
và việc đề xuất các giải pháp quản lý đất đô thị là hết sức 
cần thiết. Các phân tích trên không chỉ khắc phục các nhược 
điểm, bổ sung về mặt lý luận mà còn đưa ra cách thức quản 
lý cho chính địa phương./.
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Quá trình hội nhập và phát triển, cùng 

với tốc độ đô thị hóa cao dẫn đến sự gia 
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thị. Nhu cầu về nhà ở cho số đông người 
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Khi xã hội ngày càng phát triển, sự phân 
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1. Đặt vấn đề
Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của bất kỳ đối tượng nào trong xã hội, tùy vào từng đối 

tượng có mức thu nhập khác nhau sẽ có những nhu cầu về nhà ở khác nhau (nhu 
cầu về nhà ở thu nhập thấp, nhà ở thương mại, nhà ở cao cấp,…). Việc giải quyết nhu 
cầu về nhà ở xã hội khu vực đô thị và khu công nghiệp, giải quyết chỗ ở cho người 
lao động thu nhập thấp sẽ góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Tuy nhiên, việc thực hiện các chủ trương, chính sách về hỗ trợ nhà ở cho các 
đối tượng thu nhập thấp vẫn còn nhiều hạn chế. Thời gian gần đây thị trường nhà 
ở thu nhập thấp (TNT) đang có xu hướng chững lại, kéo theo đó là tình trạng cơ sở 
hạ tầng xuống cấp khi dự án mới đưa vào sử dụng. Bài báo đặt vấn đề tìm hiểu kinh 
nghiệm của một số nước trên thế giới và rút ra bài học cho Việt Nam về chính sách 
phát triển nhà ở TNT là rất cần thiết.

2. Tình hình phát triển nhà ở thu nhập thấp trong nước
Theo số liệu của Bộ Xây Dựng, tính đến nay, cả nước hoàn thành 184 dự án nhà 

ở xã hội trong đó có 84 dự án cho người có TNT (khoảng 33.400 căn hộ). Các địa 
phương trong cả nước đang tiếp tục triển khai 207 dự án cho người lao động tại các 
khu đô thị và khu công nghiệp, trong đó có 135 dự án cho người có TNT (khoảng 
81.000 căn hộ). Tuy nhiên, nguồn cung này không đủ đáp ứng được lượng cầu, số 
lượng người nhập cư tại các thành phố lớn ngày càng tăng, chưa kể những đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tại Thành phố chưa có nhà ở. 

- Về quỹ đất: theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về Phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội, các chủ đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị mới từ 10ha trở lên phải dành 
20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và không phải đóng tiền sử dụng đất cho quỹ 
đất này. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đang trốn tránh trách nhiệm xây dựng nhà ở xã 
hội và sử dụng quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội phần lớn không đúng mục đích (có 
những dự án chuyển đổi sang xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại hoặc 
đấu giá quyền sử dụng đất). 

- Về thủ tục hành chính: Tại Hội thảo “Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ” ngày 
27/2/2017 tại TP.Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp phản ánh về việc dự án bị ngâm quá 
lâu, làm ảnh hưởng tới công việc, kinh tế do vướng ở khâu thủ tục hành chính. Có 
những dự án doanh nghiệp đề xuất đến 7 năm mới được chấp nhận. Việc tiếp cận 
vốn vay của nhà đầu tư còn khó khăn, thủ tục rườm rà, thời gian thẩm định kéo dài, 
nguồn vốn ưu đãi không ổn định. Về phía người mua nhà, các chính sách ưu đãi từ 
dự án nhà ở TNT khó tiếp cận đúng đối tượng có nhu cầu; thủ tục chứng minh đúng 
đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng các chính 
sách theo quy định còn nhiều hạn chế.

- Về ưu đãi: Theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì 
doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, người mua, thuê mua, thuê được hỗ trợ 
về mức lãi suất 5% theo gói 30.000 tỷ đồng. Nhưng hiện nay, khi gói hỗ trợ này hết 
hiệu lực và doanh nghiệp đang xây dựng dang dở phải vay ngân hàng theo lãi suất 
thương mại (khoảng 6,9% trong năm đầu tiên, sau đó khoảng 9-10%). Với mức lãi 
suất này chủ đầu tư không thể xây dựng và bán nhà với mức giá của nhà ở xã hội, 
người dân cũng không thể mua nhà. Mặc dù, Quốc hội đã thông qua gói 2.000 tỷ 
đồng, nhưng sẽ dành 840 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với 
cách mạng, còn 1.160 tỷ đồng dành cho đối tượng có thu nhập thấp. Như vậy, phân 
khúc nhà ở TNT được nhiều người quan tâm vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, ngay cả các 
nhà đầu tư. Bên cạnh đó, những quy định về xác định giá bán, cho thuê nhà ở TNT, 
đối với các khoản được Nhà nước ưu đãi, nhà đầu tư không được tính vào giá kinh 
doanh. Những ưu đãi này giúp Nhà nước đạt được mục tiêu giảm giá thành bất động 
sản, đem lại lợi ích cho người mua nhà, nhưng chủ đầu tư lại không được hưởng lợi 
khiến nhiều doanh nghiệp không muốn đầu tư vào phân khúc nhà ở TNT.
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3. Kinh nghiệm phát triển nhà ở thu nhập thấp tại một 
số nước

Trên thế giới, các chương trình nhà ở dành cho những 
người có thu nhập thấp đã được thực hiện từ rất lâu. Từ kinh 
nghiệm của các nước có nền kinh tế phát triển cao ở Châu 
Âu đến những nền kinh tế đang phát triển ở Châu Á, sự ra 
đời của mô hình nhà ở TNT vừa thể hiện sự quan tâm của 
Chính phủ mỗi quốc gia với các đối tượng có mức thu nhập 
thấp trong xã hội, vừa giải quyết nhu cầu về nhà ở với số 
lượng lớn trong nhóm đối tượng này.
Tại Trung Quốc

Kinh nghiệm của Trung Quốc đã thiết lập quy định quản 
lý nhà cho thuê với giá thấp vào năm 2001 và chính thức áp 
dụng trên toàn quốc từ 01/03/2004. Chính sách nhà ở minh 
bạch trong phân phối tiền bao cấp cho các gia đình có thu 
nhập thấp với sự kiểm soát của nhà nước. [1]

- Những năm cải cách, vấn đề nhà ở cũng được cải cách 
theo hướng thương mại hóa việc xây dựng, phân phối và sử 
dụng. Các công ty tham gia xây dựng nhà ở thu nhập thấp 
được Chính phủ miễn một số loại thuế và được Chính phủ 
cho vay vốn. Có 2 phương thức tạo quỹ đất cho xây dựng 
nhà ở thu nhập thấp, đó là dành từ 2-5% diện tích đất trong 
dự án nhà ở thương mại để xây dựng và xây dựng dự án nhà 
ở thu nhập thấp riêng. Nhà ở thu nhập thấp có 2 loại là nhà 
cho thuê và nhà để bán. Việc bán hoặc cho thuê nhà ở này 
được thực hiện theo 2 phương thức: các Công ty trực tiếp 
bán, cho thuê hoặc Chính phủ bỏ tiền mua lại sau đó giao 
cho Công ty ký hợp đồng bán, cho thuê. Giá bán, giá cho 
thuê thấp hơn khoảng 30%-50% giá thị trường.

- Chính sách quốc gia tiết kiệm bắt buộc phát triển nhà 
ở: Chính sách này yêu cầu tất cả các cư dân ở đô thị có việc 
làm phải tiết kiệm một phần lương thông qua đơn vị công tác 
để hình thành quỹ tiết kiệm dài hạn phát triển nhà ở. Người 
chủ tuyển dụng cũng phải đóng góp một tỷ lệ tương ứng vào 
tài khoản của người lao động hàng tháng. Tiền tiết kiệm do 
một ngân hàng đại diện cho chủ tài khoản (tức người làm 
công) nắm giữ và được quản lý thông qua người chủ tuyển 
dụng lao động, ngân hàng chỉ cho vay để phát triển nhà ở. 
Chủ tài khoản có thể rút tiền từ ngân hàng để chi tiêu cho 
nhà ở sau khi đã được người tuyển dụng phê duyệt, bao 
gồm mua nhà và sửa chữa lớn trong thời gian còn đi làm của 
người lao động. (Cụ thể: Khi Quỹ tiết kiệm nhà ở mới thành 
lập, người lao động phải nộp 1% mức thu nhập, các Công ty 
sử dụng lao động phải nộp từ 1-2%, hiện nay đã tăng lên 7%. 
Lãi suất gửi vào quỹ thấp hơn lãi suất gửi ngân hàng thương 
mại. Những người không có nhu cầu mua hoặc thuê nhà, khi 
về hưu sẽ được nhận lại toàn bộ khoản tiền đã nộp cộng với 
lãi suất; những người có nhu cầu mua nhà sẽ được xem xét, 
nếu đúng đối tượng và có khả năng trả nợ thì được vay tiền 
mua nhà. Đối tượng được mua hoặc thuê nhà ở phải có đủ 
3 điều kiện: thuộc diện thu nhập thấp so với thu nhập bình 
quân của địa phương, có diện tích nhà ở bình quân dưới 
7m2/người và có tài khoản tại ngân hàng khoảng 90.000 tệ 
trở xuống (khoảng 300 triệu đồng). 

Nhà nước thiết lập các quy định quản lý nhà cho thê với 
giá thấp. Minh bạch trong phân phối nhà ở cho các hộ thu 
nhập thấp kết hợp với chiến lược bao cấp tiền thuê nhà một 
cách linh hoạt, ít tốn kém hơn so với chiến lược xây dựng 
trực tiếp nhà cho thuê với giá thấp. 
Tại Philippines

Để giải quyết vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp, 
khởi đầu phải tạo việc làm và hướng dẫn cách làm việc cho 
họ, sau đó có sự phối hợp giữa Nhà nước và nhân dân. Các 

chương trình tổ chức nhà ở cho người có thu nhập thấp của 
Philipines rất đa dạng với sự tham gia phối hợp giữa cộng 
đồng, các tổ chức phi chính phủ và cơ quan nhà nước. Nhà 
nước tham gia vào các chương trình phát triển nhà ở bằng 
cách bỏ vốn cho các cơ quan Chính phủ vay với lãi suất thích 
hợp. Luật pháp Philippin quy định tất cả các tổ chức tư nhân 
phải đóng góp vào quỹ phát triển nhà ở cho người nghèo 
bằng khoản trích ra từ lợi nhuận. Các tổ chức phi chính phủ 
phải tự triển khai công việc lo nhà cho người nghèo. [1]
Tại Singapore

Singapore là một trong những nước đã thực hiện chiến 
lược nhà ở cho người có thu nhập thấp khá thành công. Đến 
nay Singgapore có trên 90% người dân Singapore sở hữu 
nhà, trong đó có tới 83% số người được sở hữu nhà ở giá 
thấp; trở thành quốc đảo có biệt danh “Sư tử” với những 
đường phố, những khu nhà khang trang, cảnh quan môi 
trường đô thị văn minh, hiện đại. 

Về tổ chức bộ máy chuyên trách, cơ quan Nhà ở và Phát 
triển (Housing & Developmen Board – HDB) có trách nhiệm 
và quyền hạn từ công tác quy hoạch, thiết kế cho đến thu hồi 
đất và xây dựng, phân phối, quản lý, bảo trì và các nhiệm vụ 
liên quan đến nhà ở trong một tổng thể chung. Nhờ có quyền 
hạn đầy đủ và trách nhiệm rõ ràng, cụ thể trong mọi khâu 
điều hành, quản lý, nên hoạt động phát triển nhà ở mang lại 
hiệu quả cao. Các tổ chức tư nhân tham gia xây dựng nhà 
ở cho người thu nhập thấp nhận được sự hỗ trợ của Nhà 
nước, thủ tục hành chính rõ ràng và được thực hiện nhanh 
chóng.

Về nguồn lực tài chính, Singapore đã “thành lập Quỹ tiết 
kiệm trung ương (CPF) để quản lý hệ thống quỹ tiền tiết kiệm 
bắt buộc, trong đó người lao động phải đóng góp tiết kiệm 
tiền lương tháng cho CPF (người sử dụng lao động đóng 
14%/tháng và người lao động, công chức thu nhập thấp phải 
đóng góp 20% thu nhập/tháng). Ngoài ra, để người dân có 
thể mua nhà, Chính phủ cung cấp các khoản vay sao cho 
mỗi tháng người dân chỉ phải trích dưới 20% thu nhập để trả 
tiền mua nhà. Quỹ CPF được sử dụng cho 3 mục đích chính 
là: chăm sóc y tế, trả lương hưu và cho vay mua nhà ở xã 
hội. Quỹ CPF cho vay đến 90% giá trị căn nhà với lãi suất 
rất thấp và được trả góp 25-30 năm. Cơ quan quản lý quỹ và 
tổ chức xây dựng nhà ở cho nhân dân tổ chức việc bán nhà 
trả góp cho người dân. Người có thu nhập thấp được ưu tiên 
mua trước và thông qua hình thức bốc thăm.   
Tại Thái Lan

Về tổ chức bộ máy, cũng giống như Singapore, Chính 
phủ Thái Lan cũng thành lập cơ quan Cộng đồng nhà ở 
(UCDO) trực thuộc Bộ Nhà ở. UCDO có vai trò liên kết các 
tổ chức khác nhằm huy động tài chính để phát triển nhà ở; 
hoạch định chính sách, quy hoạch, thiết kế nhà ở.  

Về chính sách tài chính, Chính phủ Thái Lan cho phép 
UCDO thành lập ngân hàng riêng với mục đích cung cấp tín 
dụng nhà ở; cung cấp những khoản vay cho người thu nhập 
thấp với lãi suất ưu đãi, để họ mua được nhà trả góp. Chính 
phủ thành lập Tổ chức nghiên cứu thị trường nhà ở, khuyến 
khích các nguồn vốn đầu tư của tư nhân và nước ngoài vào 
lĩnh vực nhà ở. Ngoài ra còn chủ trương trích 20% khoản 
thuế thu nhập đánh vào nhóm người giàu để bổ sung vào 
Quỹ phát triển nhà ở.   

Chính phủ cũng chú trọng giải quyết yêu cầu cải thiện 
môi trường, bảo đảm dành quỹ đất cho các công trình công 
cộng, dịch vụ xã hội, sân vườn, cây xanh trong khu nhà ở 
của người nghèo. Bảo đảm mức giá thuê nhà hợp lý đối với 
người thu nhập thấp, xây dựng chính sách thuê nhà.      
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Tại Mỹ
Chính quyền tham gia xây dựng nhà ở bắt đầu từ những 

năm 1930 (sau khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933), khi số 
đông người thất nghiệp không có khả năng trả tiền thuê hay 
mua nhà. Sự can thiệp của chính quyền liên bang thể hiện 
ở việc tổ chức lại toàn bộ hệ thống đầu tư xây dựng nhà tư 
nhân, ra luật bảo hiểm cho các cơ quan tín dụng và cấp quỹ 
tín dụng để hoạt động hiệu quả. Tại Mỹ thành lập Bộ phát 
triển nhà ở và thành thị kiên bang (HUD) với chức năng lập 
dự toán phát triển, trợ cấp nhà ở và tài trợ xây dựng nhà ở 
cho gia đình có thu nhập thấp. Điều này giúp cho người dân 
với nguồn tài chính có hạn có thể mua, thuê nơi ở. Từ 1937 
áp dụng chương trình xây dựng nhà ở cho người thu nhập 
thấp và vô gia cư theo cách: Mua đất, thuê thiết kế và xây 
dựng trên cơ sở đấu thầu; Mua nhà ở xây dựng mới, bán hay 
cho người nghèo thuê; Thuê các loại căn hộ chung cư và hỗ 
trợ cho người nghèo thuê lại. 

Chương trình nhà ở quốc gia chú trọng đáp ứng nhu cầu 
nhà ở đối với những gia đình có thu nhập thấp với 3 chương 
trình: Hỗ trợ nhà ở; Khuyến khích chính quyền địa phương 
nâng cao chất lượng nhà ở và các khu dân cư ngoại thành; 
Chính sách giảm giá thuê căn hộ. Bốn biện pháp cụ thể là: 
Hỗ trợ tài chính thông qua phát hành tín phiếu; Hỗ trợ bù lỗ 
cho các đơn vị kinh doanh nhà phần chênh lệch giữa giá cho 
thuê thực tế, giá thị trường và giá ưu đãi, sao cho gia đình 
nghèo chỉ trả tiền thuê nhà không lớn hơn 30% thu nhập; Hỗ 
trợ sửa chữa, cải tạo nhà; Lựa chọn gia đình đủ điều kiện ở 
nhà thu nhập thấp thuộc sở hữu của Nhà nước. 
Khảo sát mô hình tiết kiệm ở Đức 

Đầu tư tài chính cho lĩnh vực xây dựng nhà ở tại Đức 
được thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống các ngân hàng 
thế chấp bất động sản và ngân hàng tiết kiệm xây dựng. Hệ 
thống các ngân hàng này hoạt động rất có hiệu quả ở Đức, 
có đến 60% nhà ở được giao dịch thông qua hệ thống này. 

Khác với ngân hàng thương mại, ngân hàng thế chấp 
bất động sản chỉ được phép hoạt động giới hạn trong một 
số nghiệp vụ tín dụng nhất định. Giao dịch thương mại chính 
của các ngân hàng này là cấp tín dụng dài hạn cho người 
dân mua nhà, được đảm bảo trả nợ bằng tài sản thế chấp là 
đất đai, nhà. Chức năng, nguyên tắc làm việc của các ngân 
hàng này được quy định chặt chẽ trong “Luật về ngân hàng 
thế chấp bất động sản” và “Luật về nghiệp vụ tín dụng” ở 
Đức. “Luật về ngân hàng thế chấp bất động sản” được soạn 
thảo trên cơ sở là nhà nước đặc biệt chú trọng xây dựng các 
biện pháp đồng bộ bảo vệ quyền lợi cổ đông. Các ngân hàng 
này chỉ được phép thực hiện hạn chế một số giao dịch với 
mức độ mạo hiểm thấp nhất, và tài sản để đảm bảo trả nợ là 
đất đai, nhà cửa.  

Một hình thức tín dụng và tích lũy tài chính khác của nhân 
dân để giải quyết vấn đề nhà ở được sự trợ giúp của nhà 
nước thưc hiện rất có hiệu quả ở Đức là hệ thống các “ngân 
hàng tiết kiệm xây dựng”. Hiện nay, hệ thống này đang dẫn 
đầu và chiếm 35,3% thị trường cấp tín dụng thế chấp bất 
động sản tài trợ cho lĩnh vực nhà ở. Điểm đặc trưng của hệ 
thống các “ngân hàng tiết kiệm xây dựng” của Đức là việc tài 
trợ tín dụng được thực hiện theo một chu trình kín, bao gồm 
2 giai đoạn: giai đoạn tích lũy và giai đoạn vay tín dụng.

Trước tiên người gửi tiền (thành viên quỹ) ký hợp đồng 
với quỹ (ngân hàng tiết kiệm), trong đó quy định người gửi 
tiền có trách nhiệm trong khoảng thời gian nhất định (tối 
thiểu ít nhất là 1,5 đến 2 năm) phải gửi tiền vào quỹ và được 
hưởng lợi nhuận theo lãi suất thỏa thuận thấp hơn thị trường. 
Số tiền hàng tháng phải gửi vào quỹ và thời hạn tích lũy được 

người gửi tiền tự quyết định theo khả năng tài chính của 
mình. Ngân hàng tiết kiệm có trách nhiệm cấp tín dụng cho 
người gửi tiền (thành viên quỹ) theo lãi suất thấp (được thỏa 
thuận từ trước và không phụ thuộc vào biến động của thị 
trường) khi giai đọan tích lũy kết thúc. Giai đọan vay tín dụng 
bắt đầu khi người gửi tiền (thành viên quỹ) tích lũy được số 
tiền đủ lớn (khoảng 40%, 50% của số tiền cần vay phụ thuộc 
vào lãi suất vay). Sau đó người gửi tiền - thành viên quỹ nhận 
lại số tiền đã gửi và ký hợp đồng vay số tiền còn thiếu để mua 
nhà, tài sản cầm cố chính là nhà đã mua. [2]
Bảng 1. Thống kê hệ thống Ngân hàng tiết kiệm - 
xây dựng ở một số nước

Tên nước Định chế tiết kiệm – cầm cố
Pháp Caisse d’epargne logement
Đức Bausparkasse
Anh Building societies
Mỹ Savings and loan associations/

Mutual saving bank

Ở Đức hiện nay tồn tại 2 hình thức trợ giúp Nhà nước cho 
hệ thống “Ngân hàng tiết kiệm xây dựng”, đó là:

- Trợ giúp mua nhà sở hữu cá nhân;
- Trợ giá trực tiếp tiền thuê nhà, tiền điện, nước, ga..v.v..

4. Một số bài học đối với Việt Nam về chính sách phát 
triển nhà ở thu nhập thấp

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu chính sách phát triển nhà 
ở thu nhập thấp tại một số nước trên thế giới có thể rút ra các 
nhận xét như sau: 

(i) Ở mỗi quốc gia, mức độ tác động của chính sách phát 
triển nhà ở TNT là khác nhau, nhưng các chính sách này 
phải nằm trong khuôn khổ pháp lý và được quản lý chặt chẽ. 

(ii) Nhà nước thành lập cơ quan quản lý riêng về phát 
triển nhà ở cho người có TNT. Cơ quan này có trách nhiệm 
và quyền hạn rõ ràng từ công tác quy hoạch, thiết kế cho đến 
thu hồi đất và xây dựng, phân phối, quản lý và bảo trì nhà ở 
trong một thể thống nhất mới mang lại hiệu quả cao.

(iii) Các Doanh nghiệp khi tham gia xây dựng nhà ở cho 
người có TNT sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
từ Nhà nước và thủ tục hành chính rõ ràng, thực hiện nhanh 
chóng, thu hút các nhà đầu tư.

(iv) Thành lập các ngân hàng tiết kiệm hoạt động nhằm 
mục đích tích lũy cho người mua nhà ở TNT và có sự hỗ trợ 
từ Nhà nước.

Một số bài học rút ra cho Việt Nam về chính sách phát 
triển nhà ở thu nhập thấp:

(1)  Vai trò của Nhà nước rất quan trọng trong việc xây 
dựng và thực hiện chính sách xây dựng nhà ở cho người 
có thu nhập thấp. Nhà nước cần thành lập cơ quan chuyên 
trách với sự tham gia của các chuyên gia về quản lý, hỗ trợ, 
phân phối và phát triển nhà ở thu nhập thấp.

(2)  Quản lý thị trường nhà ở tốt hơn, cần có những quy 
định chặt chẽ về giá mua, thuê nhà ở. Những quy định về giá 
cả là điều kiện tối thiểu cần thiết cho các hộ thu nhập thấp 
mua hay thuê được nhà ở ổn định lâu dài. Giá Bất động sản 
luôn biến đổi theo thị trường, giá bán nhà ở TNT cũng vậy, 
tuy nhiên đối tượng mua ở đây là người TNT nên nhà nước 
cần quản lý các công ty bán ở một mức giá thấp hơn thị 
trường.

(xem tiếp trang 93)
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Nghiên cứu chế tạo nhà vệ sinh di động thế hệ mới
Research toilet manufactured mobile new generation

Nguyễn Tiến Dũng

Tóm tắt
Nhà vệ sinh di động thế hệ mới được nghiên 

cứu, thiết kế và chế tạo dựa vào (1) Phân lập, 
tuyển chọn chủng giống vi sinh vật thích 

hợp.(2) Tuyển chọn các chủng có đặc tính phù 
hợp. (3) Nghiên cứu khả năng sống của vi 

sinh vật trong môi trường bị nhiêm bẩn.(4) 
Tuyển chọn các chủng có khả năng khoáng 

hóa, xác định khả năng giảm amoni, khả 
năng khử nitrat, khả năng khử nitrit, khả 
năng giảm COD, (5) Xác định điều kiện pH 

thích hợp, nhiệt độ thích hợp.
Từ khóa: Khoáng hóa, amoni, nitrat, nitrit, COD

Abstract
New generation mobile toilets are researched, 

designed and manufactured based on (1) isolation 
and selection of suitable strains of microorganisms 

(2) selection of suitable strains. (3) Study on the 
viability of microorganisms in the contaminated 

environment. (4) Selection of mineralizable 
strains, determination of ammonium reduction 

potential, nitrification ability, Reduce COD, (5) 
Determine appropriate pH conditions, appropriate 

temperature.
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COD
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1. Đặt vấn đề
Tại các thành phố, khu đô thị, tại những nơi tập trung đông người như quảng 

trường, sân vận động... cần phải được lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh công cộng. 
Ở các nước phát triển đều có những tiêu chuẩn, yêu cầu cho nhà về sinh công 
cộng bao gồm cả việc bố trí, thiết kế và vận hành chúng. Giải pháp đúng đắn cho 
những vấn đề trên có ý nghĩa rất quan trọng về mặt vệ sinh dịch tễ, cảnh quan và 
an toàn cho cộng đồng. 

Hiện nay, công tác quản lý môi trường đô thị Việt Nam thiếu một mảng lớn là 
các nhà vệ sinh công cộng. Tại các khu vực công cộng, công viên, đường phố 
du lịch các tụ điểm văn hóa, nhất là tại thời điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, 
lễ hội dân tộc, các sự kiện thể thao … thu hút nhiều người việc không có nhà vệ 
sinh đủ tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu vệ sinh cá nhân của đám đông gây nên 
nhiều rắc rối phức tạp liên quan đến vấn đề môi trường, thuần phong mỹ tục, tạo 
ra những đánh giá, cái nhìn xấu về mọi mặt của người Việt trong con mắt khách 
du lịch và bạn bè Quốc tế. 
1.1. Tổng quan về nhà vệ sinh công cộng ở Việt Nam

Tại Việt Nam hệ thống nhà vệ sinh công cộng hoàn chỉnh đạt yêu cầu về vệ 
sinh tại các thành phố lớn gần như là không có. Có thể lấy Hà nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh làm điển hình. Tại Hà nội rải rác một vài nơi có bố trí nhà vệ sinh 
công cộng như tại Hồ Hoàn Kiếm, hồ Giảng võ, sân vận động Mỹ đình, làng nghề 
Vạn phúc, vườn hoa Hà Đông, Số lượng nhà vệ sinh quá ít không đáp ứng được 
yêu cầu. Phần lớn các nhà vệ sinh đều được xây kiên cố có kết nối với hệ thống 
cấp điện và cấp nước. Phân thải được đựng vào bồn đựng chôn ngầm dưới nhà 
vệ sinh có thể ở dưới dạng bể phốt và được xả ra ngoài hệ thống thoát nước 
chung của thành phố. Các nhà vệ sinh này đều có nhân viên phục vụ đứng thu 
tiền dịch vụ ví dụ như tại bờ hồ Hoàn Kiếm và hồ Giảng võ. Những nhà vệ sinh 
khác như trước cửa sân vận động Mỹ đình hoặc làng lụa Vạn phúc đều không 
được sử dụng và bỏ hoang. Có thể thấy có 2 loại nhà vệ sinh công cộng (1) được 
xây kiên cố bằng gạch, bê tông, kính, inox và (2) di động được làm từ vật liệu 
nhựa và composit có thể dễ dàng tháo lắp và di chuyển. Hình 1 là nhà vệ sinh 
công cộng kiên cố tại bờ hồ Hoàn Kiếm.

Dạng thứ 2 là nhà vệ sinh công cộng có kết cấu nhẹ dễ lắp ráp di chuyển 
được. Có thể gọi dạng này là nhà vệ sinh di động. Kết cấu của dạng nhà vệ sinh 
này đơn giản, bằng các vật liệu composit hoặc nhựa do một số công ty trong nước 
phát triển. Dạng nhà vệ sinh di động này có thể gặp ở trước cửa sân vận động 
Quốc gia Mỹ Đình hoặc một số tụ điểm văn hóa, giải trí, resorts, khu nghỉ mắt cao 
cấp. Hình 2 là hình ảnh của một loại nhà vệ sinh di động do công ty cổ phần phát 
triển Công nghiệp và Đô thị Việt nam phát triển. 

Bản chất của các nhà vệ sinh này là các thùng chứa và được hút định kỳ khi 
thùng đầy. Nhà vệ sinh dạng này đều được kết nối với hệ thống cấp nước và cấp 
điện, hoặc có thùng chứa nước bên trên để xả sau mỗi lần vệ sinh. Kích thước 
nhà vệ sinh di động là 900x1300x2420 (mm) Vật liệu Composite nguyên khối 
đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn dự trữ, bể chứa chất thải 400 lít, bể dự trữ 
nước 400 lít. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh ngoài hai dạng nhà vệ sinh công cộng kể trên 
hiện nay đang phát triển một loại nhà vệ sinh công cộng thông minh. Nằm trong 
chương trình sản xuất thiết bị chi phí thấp thay thế hàng nhập khẩu của TP HCM, 
nhà vệ sinh thông minh GC-707 và bể tự hoại vi sinh Biofast 
1.2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu

Tổng quan cho thấy nhà vệ sinh công cộng đặc biệt là dạng nhà vệ sinh di 
động được phát triển nhiều nhất là tại các nước phát triển. Các nhà vệ sinh di 
động có một ưu điểm là nhẹ, dễ lắp đặt, chuyên chở bằng các phương tiện giao 
thông để có thể lắp đặt một số lượng lớn nhà vệ sinh phục vụ nhu cầu đám đông 
trong một thời gian ngắn. Tại Việt Nam hiện nay đã có một số nơi chế tạo nhà 
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vệ sinh di động và đặt thử nghiệm tại những nơi công cộng. 
Tuy nhiên các nhà vệ sinh di động này bản chất chỉ là những 
thùng chứa nên không đảm bảo vệ sinh môi trường nhất là 
về mùi. Tại các nước phát triển vần đề về mùi được giải 
quyết bằng cách đưa hóa chất ngăn mùi vào thùng chứa. 
Chất thải này sau đó được thu gom và đem đi xử lý tại những 
nơi qui định (tại các nước phát triển đây là các trạm xử lý 
nước thải). Tuy nhiên việc đưa hóa chất ngăn cản quá trình 
phân hủy sinh học chất thải sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình 
xử lý tiếp theo của chất thải nhà vệ sinh, nhất là đối với Việt 
nam nơi hầu như kỹ thuật xử lý môi trường chưa phảt triển. 
Hiện nay, không chỉ đối với trong tương lai xa Việt nam đang 
có tốc độ phát triển kinh tế nhanh coi du lịch như là một 
ngành chính trong chiến lược phát triển kinh tế, để đảm bảo 
tốt công tác vệ sinh môi trường của đô thị thì việc nghiên cứu 
phát triển nhà vệ sinh di động đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi 
trường là rất cần thiết. 

2. Thiết kế mô hình thực nghiệm xử lý phân thải cho 
nhà vệ sinh di động
2.1. Nguyên lý hoạt động

- Nhà vệ sinh thế hệ mới bao gồm ngăn xử lý sinh học 
chất thải bằng hệ bùn hoạt tính dựa trên các chủng vi sinh 
chọn lựa. Hệ bùn hoạt tình này được hình thành bằng cách 
đưa chế phẩm sinh học chứa các chủng được phân lập vào 
bể phản ứng. Một lượng nước nhất định khoảng 500-600 l 
được đưa vào bể trước. Chất thải lỏng được phân hủy trong 
ngăn phản ứng sau đó đi ra ngoài lắng qua các ngăn lắng 
và được bơm tuần hoàn trở lại để xối rửa chậu xí. Bùn tuần 
hoàn được hệ thống airlift bơm ngược lại ngăn phản ứng để 
duy trì nồng độ bùn làm việc.

- Như vậy hệ thống không cần kết nối với hệ thống cấp 
nước. Đây là hệ thống xử lý độc lập. Nước thải xử lý xong 
chảy vào ngăn chứa. Khi ngăn chứa đầy hệ thống phao tự 
động báo hiệu cho nhà vệ sinh ngừng hoạt động để hút chất 
thải mang đi hoặc nếu thuận tiện có thể xả trực tiếp vào hệ 
thống thoát nước bên ngoài.
2.2. Tính toán thiết kế ngăn xử lý của nhà vệ sinh di động

2.2.1. Xác định chất lượng tính chất nguồn xả
Nguồn xả chủ yếu vào nhà vệ sinh là từ con người. Có 

2 loại chất thải chủ yếu (1) từ tiểu tiện và (2) đại tiện. Hiện 
tại theo các tài liệu tổng quan thì chưa có số liệu thống kê 

cụ thể về tỷ lệ về số lượng người tiểu tiện và đại tiện tại các 
nơi công cộng cũng như chất lượng của từng loại nước thải 
để làm cơ sở tính toán. Các tính toán chỉ có thể dựa trên số 
liệu của tiêu chuẩn TCVN 7957-2008 làm cơ sở. Theo tiêu 
chuẩn TCVN 7957-2008 tiêu chuẩn chất bẩn là 30-35g BOD 
và 30-35g SS cho một người trong 1 ngày. Lượng chất bẩn 
này có từ:

 (1) Chất thải vệ sinh hàng ngày của con người tức là từ 
đại tiện và tiểu tiện,

 (2) Tắm giặt vệ sinh 
 (3) Quá trình nấu ăn. 
Có thể phân tích để tính toán số lượng người đại, tiểu tiện 

mà ngăn xử lý phục vụ, thể tích ngăn xử lý: 0,33m3

Theo kết quả tính toán có được:
OM= 1,333 kg COD/m3.ngđ x 0,33 = 0,44 kgBOD = 440 

gBOD/1m3ng đ
Chọn theo tiêu chuẩn 30gBOD/1ng.ng đ
Tính toán số người đại tiện mà ngăn xử lý tiếp nhận là: 

440/ 30 = 15 người/ngđ
Số người tiểu tiện là 300 người/ngđ (1 người đại tiện ~ 

20 người tiểu tiện)
2.2.2. Xác định thiết bị làm thoáng 
Thiết bị gồm các ống nhựa PVC khoan lỗ D4mm phía 

dưới đáy ống, lỗ khoan thành 2 hàng, khoảng cách tâm lỗ 
20mm, bố trí 3 ống d21, mỗi ống dài 0,8m, đặt nằm dọc theo 
ngăn xử lý, vận tốc khí đi trong ống v = 12m/s, vận tốc khí ra 
khỏi lỗ Vmin = 5m/s; Vmax = 20m/s.

Hệ thống có tổn thất thuỷ lực rất nhỏ nên cần phải đặt 
các lỗ trên cùng một mặt phẳng ngang để đảm bảo phân 
phối đều.

Hệ thống không bị tắc trít, quản lý vận hành đơn giản, 
được áp dụng tốt cho ngăn xử lý với công suất nhỏ như thế 
này. 

Công suất của máy nén khí 100w.

3. Chế tạo mô hình thực nghiệm phần xử lý phân thải 
cho nhà vệ sinh di động

Mô hình phần xử lý được chế tạo theo đúng kích thước 
của bản vẽ thiết kế, được nhóm nghiên cứu thực hiện tại 
phòng thí nghiệm đạt kết quả tốt.

Hình 1. Nhà vệ sinh công cộng kiên cố tại hồ gươm 
Hà Nội

Hình 2. Nhà vệ sinh di động kết cấu bằng nhựa và 
composite
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Hình 3. Nhà vệ sinh thông minh tại thành phố Hồ Chí 
Minh

Hình 4. Mô hình được cấp nước để kiểm tra độ kín 
khít

4. Quy trình vận hành
1 - Trước khi đưa vào nhà vệ sinh vào vận hành cần cho 

nước đầy vào các ngăn làm việc của nhà vệ sinh (loại trừ 
ngăn trữ nước xả đi). Lượng nước này khoảng 500-600l. 

2 - Khởi động bơm tuần hoàn và máy sục khí, kiểm tra 
xem các thiết bị đó đã làm việc ổn định hay không.

3 - Cho 100g chế phẩm sinh học nồng độ 108-1010 
CFU/g vào bể phản ứng.

4 - Bơm tuần hoàn sẽ làm việc liên tục khi có người vào 
sử dụng nhà vệ sinh và chỉ ngừng sau khi người đó ra sau 5 
phút nhằm mục đích rửa trôi tất cả chất thải xuống bể phản 
ứng. Nếu bơm hoạt động trục trặc cần phải báo ngay cho thợ 
kỹ thuật để có biện pháp khắc phục. 

5 - Máy sục khí phải hoạt động liên tục 24/24 giờ trong 
một ngày. Nếu máy không làm việc cần phải thông báo ngay 
cho thợ kỹ thuật để xử lý. 

6 - Khi ngăn chứa nước sau xử lý đầy, nếu nhà vệ sinh 
không có đường thoát ra hệ thống thoát nước hệ thống sẽ tự 
động cảnh báo không cho nhà vệ sinh nhận thêm người. Bộ 
phận kỹ thuật phải hút hết nước này đi thì nhà vệ sinh mới có 
thể hoạt động tiếp được. 

5. Kết luận
1 - Các nhà vệ sinh di động công cộng phải được bố trí 

theo tiêu chuẩn tại (1) quảng trường, đường giao thông, các 
phố có dòng người đi bộ lớn; (2) tại các nhà ga, bến xe lửa, 
bến tàu đường thủy, sân bay và các trạm xăng; (3) đường lên 
xuống tàu điện ngầm; (4) các điểm tổ chức các sự kiện các 
sự kiện lớn; (5) chợ, cac điểm thương mại và dịch vụ lớn; (6) 
các hàng quán dịch vụ công cộng; (7) các công trình thể thao 
và hoạt động văn hóa; (8) Công viên, khu nghỉ dưỡng, vườn 
tược, khu bảo tồn, khoảng lưu thông có độ rộng trên 25 m; 
(9) các trạm xăng dầu và bãi đỗ xe hơn 25 chỗ; (10) điểm 
buôn bán hơn 15 chỗ; (11) gần nhà hát, rạp chiếu phim; (12) 
tại các vùng nghỉ ngơi, bãi tắm, sân vận động.

2 - Sơ bộ tính toán công suất và thể tích làm việc: 1 mô 
đun nhà vệ sinh công cộng cho 500 người; 1 mô đun bao 
gồm một chậu xí đa năng. Công suất tối đa của một mô đun 
là 27 người. 

3 - Không được bố trí nhà vệ sinh công cộng tại trường 
học, bệnh viện, nhà trẻ và các công trình vệ sinh dịch tễ khác. 

4 - Bố trí nhà vệ sinh công cộng tại những chỗ tụ tập đông 
người ở khoảng cách không được dưới 50 m cách nhà dân 

và nhà công cộng. 
5 - Du khách đặt chân đến các thành phố và các điểm du 

lịch sẽ được phát bản đồ có đánh dấu vị trí các nhà vệ sinh 
công cộng miễn phí (ví dụ phát cho du khách tại các sân bay, 
khách sạn, siêu thị...)

6 - Tính toán bố trí nhà vệ sinh công cộng phải xác định 
theo số dân: 0,3 mô đun cho 1000 dân đối với tiểu khu phục 
vụ thường xuyên; 0,7 mô đun cho 1000 dân đối với khu vực 
dân cư phục vụ định kỳ, đối với khu vực của đô thị chỉ phục 
vụ cho dân số ban ngày, đối với các khu vực nghỉ dưỡng tính 
cho dân số khu nghỉ dưỡng. 

7 - Cần phải treo biển Nhà Vệ sinh Công Cộng hoặc WC 
thật rõ. Biển hiệu phải được chiếu sáng để nhìn rõ ban đêm. 

8 - Nhà vệ sinh công cộng cần phải luôn được đuợc giữ 
gìn vệ sinh sạch sẽ do đó chúng cần phải có người chăm 
sóc, phục vụ với các thiết bị cần thiết như chổi, bàn chải lau 
chùi, dẻ sạch, các chất khử trùng và các đồ nghề cần thiết 
được cất trong một ngăn hoặc tủ riêng. 

9 - Nhà vệ sinh công cộng cần phải đảm bảo cấp điện liên 
tục, đầy đủ khăn lau tay giấy, giấy vệ sinh. 

10 - Giấy vệ sinh, giấy lau chùi không được phép vứt vào 
ngăn phản ứng mà chỉ được cho vào thùng rác riêng bố trí 
trong khoang nhà vệ sinh./.

Hình 5. Kiểm tra hệ thống phân phối khí ở ngăn xử lý 
và hệ thống bùn tuần hoàn
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(3)  Tập trung hơn nữa nguồn vốn, quỹ đất sạch và ưu 
tiên các chính sách xây dựng nhà ở giá rẻ cho thuê, có các 
chính sách khuyến khích tối đa cho các nhà đầu tư. Tuy 
nhiên, khi có chính sách ưu đãi dễ dẫn đến nảy sinh tiêu cực 
trong phân phối, không đúng đối tượng, đòi hỏi có sự kiểm 
tra giám sát chặt chẽ hoạt động mua bán, chuyển nhượng và 
đánh thuế thu nhập cao đối với hành vi mua bán loại hàng 
hóa này.

(4)  Cần có giải pháp triệt để trong thủ tục xác nhận điều 
kiện sống và điều kiện chứng nhận vay vốn ưu đãi để người 
thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận.

(5)  Chính sách tài chính hợp lý. Thành lập ngân hàng tiết 
kiệm nhà ở, Doanh nghiệp xây dựng xây nhà ở cho người có 
thu nhập thấp sẽ được vay vốn ở ngân hàng này với lãi suất 
ưu đãi. Hàng tháng người mua nhà sẽ đóng 1 khoản nhất 
định để sau khi doanh nghiệp xây dựng nhà xong thì số tiền 
mà người mua nhà đóng đảm bảo không nhỏ hơn 60% giá 
trị ngôi nhà. Sau khi doanh nghiệp xây dựng giao nhà cho 
người có thu nhập thấp thì ngân hàng tiết kiệm sẽ bù 40% giá 
trị còn lại của ngôi nhà và giao đủ số tiền cho doanh nghiệp 
xây dựng. Sẽ có nhiều người cùng đóng góp và cùng mua 
nhà, nên ngân hàng tiết kiệm sẽ lấy các khoản đóng góp của 
người mua sau bù vào cho người mua trước. Vòng quay này 
sẽ được quay vòng liên tục, các chi phí vận hành chính của 
ngân hàng tiết kiệm sẽ được nhà nước bù lỗ. Cần khuyến 
khích và tốt nhất là bắt buộc đối với người có nhu cầu mua 
nhà ở TNT tham gia ngân hàng tiết kiệm, khuyến khích chủ 
các doanh nghiệp tích lũy cùng người lao động để hỗ trợ họ 
khi mua nhà ở thu nhập thấp. 

5. Kết luận
Chính sách phát triển Nhà ở TNT đang trở nên cấp thiết 

đối với các đô thị lớn trong nước. Bài báo đã đưa ra kinh 
nghiệm một số nước trên thế giới thực hiện thành công chính 
sách phát triển nhà ở TNT mà chúng ta có thể tham khảo, 
học hỏi, áp dụng cho Việt Nam để hoàn thiện hơn nữa những 
chính sách về nhà ở TNT và thu hút các doanh nghiệp tích 
cực tham gia phát triển nhà ở TNT trong cả nước. 

Bài báo đưa ra một số kiến nghị như sau:
- Nhà nước cần phát triển, mở rộng gói hỗ trợ cho các đối 

tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở TNT và hỗ trợ các nhà đầu 
tư được vay ưu đãi thông qua Ngân hàng.

- Đưa ra các cơ chế, chính sách khuyến khích cụ thể tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng phát triển các dự 
án nhà ở TNT để nhà đầu tư vẫn có lợi nhuận. Thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính, thực hiện chính quyền điện tử để rút 
ngắn thời gian làm thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp đầu tư và người dân.

- Áp dụng mô hình Quỹ tiết kiệm nhà ở cùng có sự phối 
hợp của đối tượng có nhu cầu mua nhà ở sẽ góp phần giảm 
thời gian vay vốn có lợi cho cả nhà đầu tư, Nhà nước và 
người mua.

- Về phía các doanh nghiệp, cần tái cơ cấu đầu tư, chuyển 
hướng phát triển nhiều dự án nhà ở giá rẻ, đầy đủ tiện nghi; 
cùng tham gia với Nhà nước xây dựng nhà ở TNT góp phần 
phát triển kinh tế và xã hội./.
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Một số kinh nghiệm phát triển nhà ở thu nhập thấp...
(tiếp theo trang 89)
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Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành 
giải nhất cuộc thi Thiết kế công trình cột 
mốc Km0

Ngày 20/7, tại trụ sở Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã diễn 
ra Lễ công bố kết quả cuộc thi Thiết kế Công trình Cột mốc 
Km0 (thuộc Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu 
vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm) do UBND quận Hoàn Kiếm 
giao Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức 
với sự bảo trợ của Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Hội Kiến trúc sư 
Việt Nam.

Nhóm Tác giả phương án:
- Thầy giáo Phạm Trung Hiếu, Giảng viên Khoa Kiến trúc; 

Thầy giáo Phạm Thái Bình, Phó chủ nhiệm khoa Nội thất & 
Mỹ Thuật Công Nghiệp, Trưởng Bộ môn Điêu khắc; Cùng 
các cộng sự Phạm Huy Đông, Vũ Bình Minh, Nguyễn Đăng 
Hải, Trần Trung Ngạn và Trần Hùng đã giành giải Nhất cuộc 
thi.

Được phát động từ ngày 3/6/2020, sau 1 tháng phát 
động, Ban tổ chức đã nhận được 105 bài thi từ 56 cá nhân, 
31 nhóm và 18 tổ chức trong nước. Hội đồng đánh giá cao 
những ý tưởng độc đáo, giải pháp mới mẻ, ngôn ngữ tại hình 
hiện đại, sử dụng công nghệ cao.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, thiết kế giành 
giải Nhất có ý tưởng sáng tạo, độc đáo, thể thiện tính bền 
vững, gần gũi và khả thi. Biểu tượng Km0 đặt trên mặt sân 
với ngôn ngữ tạo hình hiện đại, tối giản nhưng tinh tế, phù 
hơp với không gian cảnh quan quảng trường trước tượng 
Lý Thái Tổ.

Sử dụng công nghệ cao, hiện đại trong các kịch bản tạo 
hình chiếu sáng tạo thêm ý nghĩa và hiệu quả thị giác cho 
cột mốc Km0. Từ thiết kế này, các tác giả có thể nghiên cứu 
thêm về khả năng tra cứu chỉ dẫn địa lý bằng công nghệ.

Công trình cột mốc Km 0 theo phương án đề xuất của 
nhóm giảng viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội bao gồm 02 
hạng mục chính: Hạng mục vật chất kiến trúc, kỹ thuật và 
Hạng mục Ánh sáng. Phần Ánh sáng đóng vai trò linh hồn 
của công trình cột mốc khiến cột mốc trở thành một tác phẩm 
nghệ thuật công cộng có tính tương tác cao, là phần hữu 
hình đóng góp vào không gian cảnh quan một cách ấn tượng 
nhưng lại không hề cản trở thị giác. 

Lễ bảo vệ tốt nghiệp Chương trình Kiến 
trúc cảnh quan Pháp ngữ - Khóa 09CQ

Ngày 18/6/2020, Lễ bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên 
chương trình Kiến trúc Cảnh quan Pháp ngữ - Khóa 09CQ 
đã thành công tốt đẹp.

Đây cũng là khoá bảo vệ Tốt nghiệp Kiến trúc Cảnh quan 
Pháp ngữ thứ 9 đánh dấu Hội đồng Pháp ngữ cuối cùng. 
Từ nay trở đi, sự công nhận và vị thế của chương trình Cử 
nhân Kiến trúc Pháp đã lên tầm cao mới với những tấm bằng 
Quốc tế ngành Kiến trúc do chính phủ Pháp cấp.

Thành phần Hội đồng gồm:
1. PGS.TS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh- Phó Hiệu trưởng Nhà 
trường
2. TS. Nguyễn Thái Huyền - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo 
& Hợp tác quốc tế
3. TS. Lê Phước Anh- GV Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
4. TS. Trần Hải Nam- GV Khoa Quy hoạch

5. ThS. Vương Khánh Toàn - GV Viện Đào tạo và Hợp tác 
Quốc tế
6. ThS. Đặng Tố Anh - GV Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
7. ThS. Trần Minh Thuận - GV Đại học Phương Đông
8. ThS. Nguyễn Hoài Nam
9. TS. Emmanuel Cerise - GĐ PRX Việt Nam
10. GS. Sylvie Fanchette - Viện nghiên cứu và phát triển IRD

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với 
Công ty cổ phần công nghệ IBIM

Với mục đích thúc đẩy hợp tác và trao đổi về chuyên 
môn trong lĩnh vực BIM cũng như đào tạo BIM dành cho 
sinh viên và học viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; sáng 
30/06/2020, PGS.TS. Lê Anh Dũng - Phó Hiệu trưởng Nhà 
trường và ông Phạm Đức Duy - Phó Giám đốc Công ty Cổ 
phần Công nghệ iBIM đã cùng ký Biên bản hợp tác. Lễ ký 
kết được diễn ra trong bầu không khí trang trọng với sự hiện 
diện của đại diện hai bên.

Căn cứ theo văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghệ iBIM, hai 
bên sẽ cùng nhau hợp tác, tổ chức đào tạo và thúc đẩy cộng 
đồng BIM, nhằm tăng chất lượng sinh viên và học viên sau 
đào tạo, tạo ra nguồn lực nhân sự BIM chất lượng dành cho 
thị trường xây dựng công nghệ cao đang phát triển hiện nay. 
Thiết lập chương trình hợp tác dài hạn dựa trên tinh thần 
hợp tác, cởi mở và hỗ trợ giúp đỡ nhau trên mọi phương 
diện liên quan đến BIM.

Chương trình hợp tác được chia thành nhiều giai đoạn 
với quy mô và mức độ hợp tác khác nhau. Giai đoạn đào tạo 
thí điểm tập trung vào sinh viên chuyên ngành Kiến trúc. Nếu 
thực hiện kế hoạch triển khai tốt có thể tiến hành thí điểm 
đào tạo cho bộ môn Kết cấu và Cơ điện.

Hai bên cũng thống nhất về yêu cầu kết quả cần đạt 
được đển tiến hành các giai đoạn tiếp theo. Các giai đoạn 
cần thống nhất theo quy trình chung và cần thống nhất rõ 
các vấn đề: Mục đích, nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính 
thực hiện, đối tượng học viên, giáo trình đào tạo, hình thức 
đào tạo, kết quả đào tạo, quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể của 
mỗi bên…

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS. Lê Anh Dũng - Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đánh giá cao mối 
quan hệ hợp tác giữa hai bên. Phó Hiệu trưởng Lê Anh Dũng 
cho biết lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm đến công tác 
phối hợp với các tổ chức, các cơ quan, doanh nghiệp trong 
nước và nước ngoài trong việc hợp tác đào tạo và chia sẻ 
kinh nghiệm. Trong lần hợp tác này, lãnh đạo Nhà trường 
mong rằng sẽ giúp sinh viên, học viên trong việc học tập, 
nghiên cứu khoa học để khi ra trường sinh viên không cảm 
thấy bỡ ngỡ, từ đó thêm tự tin và thêm yêu nghề nghiệp mà 
mình đã chọn.

Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ iBIM cũng hy vọng 
hai bên sẽ hợp tác lâu dài và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

*Cũng sáng cùng ngày tại phòng I601 Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội, các đại biểu tham dự lễ ký kết đã được Cổ 
phần Công nghệ iBIM giới thiệu và hướng dẫn trải nghiệm tai 
nghe kết hợp kính thực tế ảo (HMDs).

Theo đó, người sử dụng hoàn toàn được trải nghiệm 
cảm giác 3D, tham quan toàn bộ tòa nhà và có thể truy cập 
mọi thông tin công trình. Điều này thực sự quan trọng trong 
công tác giám sát vật tư, mọi thiết bị phải được đảm bảo đặt 
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ở đúng vị trí. Hơn nữa, việc quản lý chi phí và lịch trình để 
kịp tiến độ cũng được giúp phần nào khi sử dụng công nghệ 
VR. Một trong những tính năng hữu ích khác của công nghệ 
VR là hệ thống tái tạo chuyển động thực. Chúng cho phép 
người dùng di chuyển qua một môi trường ảo giống như môi 
trường công trình thực tế mà không cần sử dụng chuột hay 
bàn phím để khám phá các phòng và tòa nhà. Thậm chí, một 
số hệ thống đã phát triển chúng như một bộ quần áo với 
nhiều cảm biến gắn kèm để người sử dụng có những trải 
nghiệm thực tế hết mức có thể. Thực tế hỗn hợp (MR), pha 
trộn giữa thế giới thực với hình ảnh ảo và hình ảnh ba chiều, 
có thể được sử dụng phổ biến hơn trong tương lai, như một 
phần của BIM. Sử dụng MR giúp người dùng có cái nhìn 
toàn cảnh về cách thức xây dựng một tòa nhà, hay cách lắp 
đặt một bộ phận, một thiết bị bất kỳ nào đó trong công trình. 
Tất cả những tính năng trên đều rất có ích trong giai đoạn 
thiết kế lẫn giai đoạn vận hành công trình, và chúng đều có 
thể phát triển hơn nữa để cung cấp thêm nhiều thông tin sản 
phẩm hay cách thức quy hoạch cho chủ đầu tư và nhà thầu.

NCS Hoàng Hiếu Nghĩa bảo vệ thành 
công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ 
thuật xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp

Sáng 24/6/2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức 
đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh 
Hoàng Hiếu Nghĩa với đề tài: “Phân tích dẻo kết cấu khung 
cột thép dầm liên hợp chịu tải trọng tĩnh”, chuyên ngành Kỹ 
thuật Xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp, mã số 
62.58.02.08. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Quốc 
Anh và PGS.TS. Nghiêm Mạnh Hiến.

Tham dự buổi bảo vệ có PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu 
trưởng Nhà trường; PTS.TS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh - Phó 
Hiệu trưởng; PGS.TS. Lê Anh Dũng - Phó Hiệu trưởng; các 
nhà khoa học, các giảng viên đang làm công tác giảng dạy 
trong và ngoài Trường; đồng nghiệp cùng gia đình và bạn bè 
của Nghiên cứu sinh.

Với những kết quả đạt được trong luận án, Nghiên cứu 
sinh Hoàng Hiếu Nghĩa đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ 
nghiên cứu. Luận án có những đóng góp thiết thực vào việc 
nghiên cứu xây dựng đường quan hệ mô men - độ cong của 
tiết dầm liên hợp có xét đến sự làm việc dẻo của vật liệu để 
phản ánh được đúng ứng xử thực tế của kết cấu dầm liên 
hợp khi chịu tải trọng; Xây dựng phương trình mặt giới hạn 
đàn hồi, mặt chảy dẻo trung gian, mặt chảy dẻo hoàn toàn 
(mặt phá hoại) khả năng chịu lực của tiết diện cột thép và 
ứng dụng mặt chảy dẻo đã xây dựng vào trong quá trình 
phân tích phi tuyến của hệ kết cấu; Xây dựng một phương 
pháp PTHH và chương trình máy tính ứng dụng để phân tích 
phi tuyến hệ kết cấu khung cột thép dầm liên hợp xét đến sự 
làm việc dẻo của vật liệu và sự chảy dẻo lan truyền của hệ 
kết cấu…

Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa 
học độc lập, nghiêm túc, bám sát và đáp ứng được những 
yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng 
lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết vấn đề 
nghiên cứu. Kết quả phân tích và một số nhận định có chất 
lượng khoa học. Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc cả về 
lý luận và thực tiễn.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông 
qua Nghị quyết và đề nghị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Hoàng Hiếu 
Nghĩa.

NCS Tô Ngọc Liễn bảo vệ thành công 
luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô 
thị

Chiều 05/6/2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ 
chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu 
sinh Tô Ngọc Liễn với đề tài: “Quản lý Kiến trúc cảnh quan 
thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào 
Cai”, chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình, mã số 
62.58.01.06. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.KTS. Đỗ 
Hậu.

Tham dự buổi bảo vệ có PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu 
trưởng; PTS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật - Chủ tịch Hội đồng 
Trường; PGS.TS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng; 
PGS.TS. Lê Anh Dũng - Phó Hiệu trưởng; các nhà khoa học, 
các giảng viên đang làm công tác giảng dạy trong và ngoài 
Trường; đồng nghiệp cùng gia đình và bạn bè của Nghiên 
cứu sinh.

Với những kết quả đạt được trong luận án, Nghiên cứu 
sinh Tô Ngọc Liễn đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ 
nghiên cứu. Luận án có những đóng góp thiết thực vào việc 
đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả trong các hoạt động quản lý kiến trúc cảnh quan 
thôn bản truyền thống, phục vụ phát triển du lịch bền vững 
ở tỉnh Lào Cai.

Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa 
học độc lập, nghiêm túc, bám sát và đáp ứng được những 
yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng 
lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết vấn đề 
nghiên cứu. Kết quả phân tích và một số nhận định có chất 
lượng khoa học. Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc cả về 
lý luận và thực tiễn.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông 
qua Nghị quyết và đề nghị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Tô Ngọc 
Liễn.

NCS Dư Tôn Hoàng Long bảo vệ thành 
công luận án tiến sĩ chuyên ngành kiến 
trúc

Chiều 26/5/2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ 
chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu 
sinh Dư Tôn Hoàng Long với đề tài: “Sự hòa nhập của kiến 
trúc thuộc địa Pháp với các thuộc tính đô thị Huế”, chuyên 
ngành Kiến trúc, mã số 62.58.01.02. Người hướng dẫn khoa 
học: PGS.TS.KTS. Khuất Tân Hưng và TS.KTS. Ngô Doãn 
Đức.

Tham dự buổi bảo vệ có PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu 
trưởng; PTS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật - Chủ tịch Hội đồng 
Trường; các nhà khoa học, các giảng viên đang làm công tác 
giảng dạy trong và ngoài Trường; đồng nghiệp cùng gia đình 
và bạn bè của Nghiên cứu sinh.

Với những kết quả đạt được trong luận án, Nghiên cứu 
sinh Dư Tôn Hoàng Long đã hoàn thành mục đích và nhiệm 
vụ nghiên cứu. Luận án có những đóng góp thiết thực, khẳng 
định giá trị và tầm quan trọng của kiến trúc thuộc địa Pháp 
tại Huế thông qua đánh giá hòa nhập với các thuộc tính về 
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TIN T¸C & S¼ KIªN

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI 
CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG
1.  Bài gửi đăng tạp chí phải là công trình nghiên cứu 

của tác giả, chưa đăng và chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp 
chí nào khác.

2.  Bài gửi đăng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, được 
đánh máy tính, in trên 1 mặt giấy khổ A4 thành 2 bản 
(phông chữ Arial (Unicode), cỡ chữ 11; lề trên và lề 
dưới 3cm; lề phải và lề trái 3cm).

3.  Các hình vẽ phải rõ ràng, chuẩn xác. Nếu bài có ảnh 
thì phải gửi kèm ảnh gốc độ phân giải 200dpi. Hình vẽ 
và ảnh phải được chú thích đầy đủ.

4.  Các công thức và các thông số có liên quan phải 
được chế bản bằng phần mềm Mathtype (kể cả công 
thức hoặc các thành phần của công thức có trên các 
dòng văn bản).

5.  Tài liệu tham khảo chính, trích dẫn phải có đủ các 
thông tin theo trình tự sau: Họ tên tác giả (hoặc chủ 
biên), tên sách (tên bài báo/tạp chí, tên báo cáo khoa 
học), nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, trang 
trích dẫn (tối đa 10 tài liệu tham khảo chính).

6.  Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị, nơi làm việc, số điện 
thoại, e-mail của tác giả kèm theo một file chứa nội 
dung bài báo.

7.  Bài viết phải có tên bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các 
từ khóa tìm kiếm. Mỗi bài cần kèm theo phần tóm tắt 
bằng tiếng Việt và tiếng Anh (cỡ chữ 10, tối đa là 150 
từ) cung cấp những nội dung chính của bài viết.

8.  Cấu trúc bài báo gồm các phần: dẫn nhập, nội dung 
khoa học và kết luận (viết thành mục riêng). Bài báo 
phải đưa ra được các kết quả nghiên cứu mới hoặc 
các ứng dụng mới hay phải nêu được hiện trạng, 
những hướng phát triển cơ bản của vấn đề được đề 
cập, khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng 
tại Việt Nam. Bài giới thiệu tổng quan không quá 10 
trang; công trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng 
không quá 8 trang.

9.  Với bài thông tin khoa học, tin ngắn: Là các bài dịch 
tổng thuật, tổng quan về các vấn đề khoa học công 
nghệ xây dựng kiến trúc có tính thời sự.

10. Không trả lại bản thảo cho những bài không đăng./.
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đô thị, cảnh quan, khí hậu và văn hóa bản địa. Nghiên cứu 
không chỉ là cơ sở của việc bảo tồn mà còn có giá trị phản 
biện, đánh giá chất lượng thiết kế công trình xây mới trong 
bối cảnh đô thị văn hóa, lịch sử, văn hóa quan trọng.

Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa 
học độc lập, nghiêm túc, bám sát và đáp ứng được những 
yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng 
lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết vấn đề 
nghiên cứu. Kết quả phân tích và một số nhận định có chất 
lượng khoa học. Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc cả về 
lý luận và thực tiễn.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông 
qua Nghị quyết và đề nghị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Dư Tôn 
Hoàng Long.

Kỷ niệm ngày Khoa học và công nghệ 
Việt Nam

Chiều 18/5/2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã 
tổ chức kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
(18/5/2014 - 18/5/2020). PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư 
Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã 
tặng hoa chúc mừng các nhà khoa học cùng đại diện Phòng 
Khoa học Công nghệ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, PGS.
TS.KTS. Lê Quân ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố 
gắng và những kết quả nổi bật trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ của Nhà trường trong thời gian qua; đặc biệt là 
sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và trách nhiệm trong 
thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ của các nhà 
khoa học, các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong 
toàn trường. Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học các 
cấp từ cấp Nhà nước, cấp Bộ Ngành, địa phương tăng lên 

nhanh chóng. Năm học 2019 - 2020, Nhà trường có 42 bài 
báo được công bố trên các tạp chí uy tín đạt tiêu chuẩn ISI 
và Scopus.

Lãnh đạo Nhà trường hy vọng trong năm học tới, Phòng 
Khoa học Công nghệ cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong 
công tác quản lý và đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ 
khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục - đào tạo và uy tín của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Phòng Khoa học cũng cần hướng dẫn các Khoa, Phòng 
ban, Đơn vị trong toàn trường tổ chức các hoạt động truyền 
thông, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của khoa 
học và công nghệ bằng hình thức viết các bài báo khoa học. 
Tổ chức trưng bày giới thiệu sách, báo và giới thiệu thành 
tựu, kết quả nghiên cứu khoa học của Nhà trường; Tổ chức 
các hội thảo khoa học, các buổi sinh hoạt, tọa đàm, trao đổi 
học thuật ….

Tại lễ kỷ niệm, Th.S. Trần Thị Thu Thủy - Phó Trưởng 
Phòng Khoa học công nghệ đã công bố Quyết định khen 
thưởng cán bộ có thành tích trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học.

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội đã có sự chuyển hướng mạnh mẽ và dần dần thích nghi 
với tình hình mới. Nhà trường đã bám sát định hướng chiến 
lược phát triển khoa học công nghệ của đất nước trong sự 
nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa vào mục tiêu đào tạo. 
Nội dung và hình thức hoạt động khoa học công nghệ ngày 
càng được mở rộng và phong phú nhằm phát huy thế mạnh 
của một trường đại học kỹ thuật đầu ngành Xây dựng. Nhà 
trường đã không ngừng khai thác tiềm năng của đội ngũ cán 
bộ khoa học kỹ thuật đông đảo, đồng bộ, đa ngành và liên 
ngành; khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật của trường cũng 
như tăng cường mở rộng các mối quan hệ hợp tác trong và 
ngoài nước, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng 
đào tạo.


