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Ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quảng bá tuyển sinh 
đại học chính quy tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Applying IT solutions to improve the effectiveness of enrollment promotion for full-time 
undergraduate program at Hanoi Architectural University

Phạm Trọng Thuật

Tóm tắt
 Đứng trước những thách thức trong việc cạnh 

tranh trong lĩnh vực đào tạo giữa các trường đại học, cũng 
như những phương thức quảng bá truyền thông tới các thí 
sinh xét tuyển vào các trường đại học, việc đổi mới phương 

thức quảng bá tuyển sinh đòi hỏi phải tìm hiểu và nắm rõ 
những giải pháp mang tính hiệu quả, phù hợp với tình hình 
thực tiễn, đảm bảo truyền đạt thông tin đúng, trúng và kịp 

thời tới đối tượng là các thí sinh và phụ huynh quan tâm 
tới các ngành đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quảng 
bá đã và đang khẳng định vai trò cũng như tính hiệu quả 

của phương thức này trong thực tiễn. Do đó, việc nắm bắt 
những nội dung cốt lõi của việc ứng dụng CNTT phục vụ cho 

công tác quảng bá tuyển sinh là việc làm thiết thực, mang 
tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn với Trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội.
Từ khóa: tuyển sinh đại học, quảng bá tuyển sinh, tuyển sinh trực 

tuyến

Abstract
Challenges of competing among universities in training quality, 

and enrollment promotion, innovative promotion method 
requires universities to understand effective solutions which are 

consistent with the actual situation, and to ensure exact and 
timely information transferred to candidates and their parents who 

are interested in the University’s training programs. Application 
of information technology in advertising has affirmed the role 

and effectiveness of this method in practice. Therefore, grasping 
the core contents of application of information technology for 

enrollment promotion is a topical and practical work for Hanoi 
Architectural University. 

Key words: university enrollment, enrollment promotion, online 
enrollment

PGS.TS. Phạm Trọng Thuật
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  
ĐT: 0903.442.174 
Email: thuat@hau.edu.vn

Ngày nhận bài: 21/8/2020 
Ngày sửa bài: 9/9/2020 
Ngày duyệt đăng: 10/9/2020

1. Mở đầu
Kể từ năm 2015, khi không còn kỳ thi tuyển sinh đại học, các 

trường đại học trên cả nước đã có khá nhiều thay đổi trong cách thức 
tuyển sinh, nhằm tuân thủ quy chế thi THPTQG (THPTQG) và cũng 
là để thích ứng với tình hình mới. Thay vì trước đây các trường đại 
học thụ động trong việc tiếp nhận thí sinh thi tuyển vào trường, thì 
trước tình hình mới, các trường đại học ở nhóm trung và nhóm cuối, 
đứng trước thách thức không hề nhỏ, khi lượng thí sinh đăng ký xét 
tuyển vào trường đã giảm đáng kể. Với phương thức thi THPTQG 
hiện nay, các trường đại học có uy tín, sẽ có rất nhiều cơ hội để tuyển 
được những thí sinh có chất lượng tốt. Ngược lại, những trường đại 
học có uy tín và giá trị thương hiệu không cao sẽ khó khăn trong 
việc “lấp đầy” chỉ tiêu tuyển sinh, phải đối mặt với việc tuyển thí sinh 
có chất lượng không cao, thậm chí tuyển được ít hoặc không tuyển 
được với một số ngành có sức hấp dẫn kém. 

2. Thực trạng công tác quảng bá tuyển sinh
Các trường cũng phải tự làm mới mình, thông qua các hoạt động 

tự thân, cải tiến cách dạy, học và quản lý để tiếp cận tốt hơn với thí 
sinh, đảm bảo tốt hơn điều kiện về cơ sở vật chất, chất lượng đào 
tạo. Tất cả những thay đổi tích cực ấy được thí sinh, phụ huynh và 
xã hội đón nhận với thái độ tích cực, thông qua các kênh quảng bá 
nói chung và quảng bá tuyển sinh nói riêng.

Các cách thức quảng bá tuyển sinh hiện đang được các trường 
đại học tập trung vào năm hoạt động chính gồm: Xây dựng thương 
hiệu cho Nhà trường; Phát tờ rơi quảng cáo tuyển sinh; Làm cẩm 
nang tư vấn tuyển sinh; Mở ngày hội tư vấn tuyển sinh tại trường; 
Quảng bá tuyển sinh trực tuyến.

- Quảng bá tuyển sinh trực tuyến đang ngày càng được các 
trường đại học sử dụng phổ biến và tỏ ra có nhiều ưu thế hơn hẳn so 
với hình thức quảng bá tuyển sinh truyền thống. Tuy nhiên việc triển 
khai hiệu quả các dịch vụ quảng bá tuyển sinh trực tuyến với những 
hoạt động đa dạng phức tạp về đăng tuyển, marketing, quảng bá, 

Hình 1. Thống kê tỷ lệ số thí sinh đăng ký các nhóm ngành 
tại kỳ thi THPT năm 2019
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quảng cáo, tìm kiếm thí sinh, lọc và tìm thí sinh 
tiềm năng, tư vấn tuyển sinh... vẫn là bài toán 
đau đầu cho các trường đại học. Nói một cách 
ngắn gọn xét từ khía cạnh sử dụng của tổ chức 
quảng bá tuyển sinh, tự động hóa tư vấn tuyển 
sinh trực tuyến có thể được hiểu là tự động triển 
khai và quản lý trực tuyến những khâu hoạt động 
quan trọng của toàn bộ quá trình này từ bắt đầu 
đến kết thúc, gồm: Thông báo tuyển sinh; Quảng 
bá tuyển sinh; Quảng cáo thương hiệu; Tiếp cận 
thí sinh mục tiêu; Chọn lọc thí sinh tiềm năng; Tư 
vấn tuyển sinh, nhằm đạt được hiệu quả sử dụng 
dịch vụ quảng bá tuyển sinh một cách tối ưu.

Hiện các trường đại học đã tiếp cận tương 
đối nhanh và đa dạng các xu hướng ứng dụng 
CNTT trong quảng bá tuyển sinh. Các xu hướng 
chính có thể đề cập đến bao gồm:

- Quảng cáo: Qua hệ thống mạng xã hội 
(Facebook, Instagram…); qua Google, Youtube. 
Với phương thức này, việc tìm kiếm thông tin các 
thí sinh tiềm năng thông qua chủ yếu là thông 
qua hai kênh Facebook và Google, bằng cách 
nhắm chọn mục tiêu trên Facebook và tập trung 
và nhóm từ khoá SEM.

- Khai thác dữ liệu quảng bá: bao gồm các tác vụ tập 
trung vào: Chất lượng của dữ liệu và Mức độ cập nhật của 
dữ liệu để khai thác tốt thông tin của các thí sinh tiềm năng.

- Tối ưu hoá dữ liệu, tập trung vào các tác vụ: Tìm kiếm 
thông tin thí sinh tiềm năng; Chất lượng và mức độ cập nhật 
của dữ liệu; Tối ưu hoá dữ liệu sẵn có.

Việc quảng bá tuyển sinh qua mạng xã hội đã được phòng 
Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện từ khá 

sớm. Tính đến nay, fanpage Tuyển 
sinh đại học chính quy - Trường 
Đại học Kiến trúc Hà Nội đã được 
tạo lập được 4 năm, với lượng truy 
cập, theo dõi khá lớn.

3. Nguyên tắc, yêu cầu công tác 
quảng bá tuyển sinh
a. Nguyên tắc quảng bá tuyển sinh

Quảng bá tuyển sinh là việc 
đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông 
tin ngành đào tạo và những mong 
muốn của thi sinh. Với mỗi trường 
đại học khác nhau, hoạt động 
quảng bá tuyển sinh lại có những 
đặc điểm riêng. Có 5 nguyên 
tắc quảng bá và 5 nhân tố chính 
quyết định sự thành công của một 
kế hoạch quảng bá tuyển sinh 
gồm: Xây dựng thương hiệu Nhà 
trường; Khác biệt hóa; Định vị; Lặp 
lại và kiểm soát nhận thức.
b. Yêu cầu công tác quảng bá 
tuyển sinh

Việc xây dựng chiến dịch 
quảng bá sẽ trải qua 4 giai đoạn. 
Trên cơ sở của các giai đoạn được 
thiết lập, cần xác định rõ yêu cầu 
cụ thể phục vụ công tác quảng bá 
tuyển sinh.
c. Xác định mục tiêu của chiến dịch 
quảng bá tuyển sinh

Giống như trong marketing, 
mỗi chiến dịch quảng bá tuyển sinh 
đều có mục tiêu cụ thể khác nhau. 
Về mặt tổng quát thì mỗi chiến dịch 

Hình 3. Số lượt xem Fanpage từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2019

Hình 4. Số lượt xem Fanpage theo nguồn từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2019

Hình 2. Thống kê tỷ lệ nguyện vọng/chỉ tiêu của các khối 
ngành thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
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quảng bá sẽ có 1 trong 4 loại mục 
tiêu:

Mục tiêu thông tin: Truyền bá 
thông tin về các ưu điểm của Nhà 
trường, của các ngành đào tạo 
đến với đối tượng thí sinh mục 
tiêu. Mục tiêu thông tin được sử 
dụng nhiều trong các thời điểm 
quan trọng: thời điểm thí sinh tìm 
hiểu các trường, các ngành học; 
thời điểm thí sinh đăng ký nguyện 
vọng, thời điểm thí sinh điều chỉnh 
nguyện vọng.

Mục tiêu thuyết phục: Thuyết 
phục, lôi kéo thí sinh cho mục tiêu 
đăng ký xét tuyển và trường, hoặc 
chỉ đơn giản là suy nghĩ theo quan 
điểm của nội dung quảng bá.

Mục tiêu gợi nhớ: Cài vào bộ 
nhớ của thí sinh, một mục tiêu, một 
nội dung nhất định. 

Mục tiêu so sánh (tấn công vào 
các đối thủ cạnh tranh): So sánh 
những cơ hội, những hướng phát 
triển tích cực, những cơ hội việc 
làm sau tốt nghiệp chỉ có khi theo 
học tại Trường Đại học Kiến trúc 
Hà Nội.
d. Xây dựng ngân sách chiến dịch 
quảng bá tuyển sinh

Chi phí thực hiện quảng bá 
thường bao gồm: chi phí thuê 
các đối tác làm quảng bá, chi phí 
phương tiện truyền thông, chi phí 
mời các cựu sinh viên thành đạt, 
máy móc...

4. Xây dựng chiến lược quảng bá tuyển sinh
Việc xây dựng chiến lược quảng bá bao gồm công việc 

thiết kế thông điệp quảng bá và lựa chọn phương tiện truyền 
thông.

a. Thiết kế thông điệp quảng bá tuyển sinh: Thông điệp 
quảng bá là yếu tố cốt lõi của chiến dịch quảng bá tuyển sinh. 
Một chiến dịch quảng bá cho dù được đầu tư với quy mô rầm 
rộ bao nhiêu mà thông điệp quảng bá sơ sài, khó hiểu, gây 
hiểu nhầm, không phù hợp với lứa tuổi, tâm lý, đều sẽ trở 
nên thất bại. Nội dung thông điệp quảng bá phần lớn dựa 
trên mục đích quảng bá. Một thông điệp quảng bá hay sẽ bao 
gồm các yếu tố: ngắn gọn, dễ nhớ, súc tích, ý nghĩa. 

Hình 7. Các yêu cầu cho phần mềm quảng bá tuyển sinh theo hình thức trực tuyến

Hình 5. Các giai đoạn của chiến dịch quảng bá

Hình 6. Tỷ lệ số lượng sinh viên khóa 2020 biết tới Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội qua các kênh thông tin khác nhau
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Hình 8. Quảng bá qua Facebook

Hình 9. Quảng bá qua kênh Tuyển sinh TV trên nền tảng của Youtube

b. Lựa chọn phương tiện truyền thông: Bao gồm lựa chọn 
phương tiện truyền thông, lựa chọn độ bao phủ, tần suất của 
quảng bá, lựa chọn thời gian xuất hiện, kiểm tra và đánh giá 
trong và sau chiến dịch quảng bá.

5. Giải pháp ứng dụng CNTT phục vụ quảng bá tuyển 
sinh
a. Xây dựng cơ sở dữ liệu

- Dữ liệu thi THPT quốc gia: Căn cứ theo số lượng thí 
sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành của Nhà 
trường, để có được những phân tích, đánh giá theo xác suất, 
làm cơ sở để biết được lượng thí sinh đã đăng ký, lượng thí 
sinh tiềm năng. Dữ liệu từ hệ thống thi tốt nghiệp THPT cũng 
giúp cho Nhà trường có được các thông tin về số lượng các 
nguyện vọng với thứ tự ưu tiên vào từng ngành; có được 
đánh giá tương quan giữa các ngành trong toàn trường. 

- Dữ liệu hồ sơ trực tuyến: Cùng với số lượng thuê bao 
điện thoại gia tăng, số lượng người sử dụng mạng xã hội 

gia tăng, là điều kiện thuận lợi cho quảng bá tuyển sinh trực 
tuyến, và cũng là nơi cung cấp dữ liệu người dùng tương đối 
xác thực. Các thông tin về email, về số điện thoại, trang cá 
nhân,... giúp bộ phận quảng bá tuyển sinh tiếp cận thí sinh tốt 
hơn vào những thời điểm quan trọng.

- Dữ liệu trực tiếp: Thu thập các thông tin từ các học sinh 
THPT tới tham gia các gian hàng của Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội tại các buổi tham gia Hội chợ tuyển sinh; Lấy 
email tại các buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tại các 
địa phương: Thông qua các phòng nghiệp vụ của một số Sở, 
có thể khai thác các email của các thày cô phụ trách công tác 
tư vấn tuyển sinh, các lãnh đạo các trường THPT. Tham gia 
các buổi tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, để có được 
các thông tin như số điện thoại, email của các thí sinh tiềm 
năng. Ghi nhận các cuộc gọi đến bộ phận tư vấn tuyển sinh. 
b. Tổng hợp, phân tích dữ liệu

Trên cơ sở dữ liệu của nhiều năm tuyển sinh, có thể 
cung cấp bức tranh toàn cảnh về tổng quan thí sinh của Nhà 
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trường. Những dữ liệu được tổng hợp, thống kê theo các yêu 
cầu cụ thể, theo các trường thông tin khác nhau, để có được 
phương án hoạch định phù hợp cho công tác tuyển sinh nói 
chung và quảng bá tuyển sinh nói riêng.

Định hướng dữ liệu (data-driven marketing), là xu hướng 
dữ liệu quan trọng hơn, nhiều hơn, chi tiết hơn và cụ thể 
hơn. Với việc sở hữu nhiều dữ liệu của thí sinh, đồng nghĩa 
với việc bộ phận quảng bá tuyển sinh có nhiều cơ hội để có 
thể có các chỉ số đo lường (metric) sát hơn, phù hợp hơn với 
mục tiêu.
c. Giải pháp quảng bá trực tuyến

Những sản phẩm phần mềm cho quảng bá tuyển sinh 
trực tuyến cần được triển khai tự động cũng như quản lý 
online, được “đóng gói” tối ưu sẵn cho các hoạt động tuyển 
sinh từ khi bắt đầu cho đến khi thí sinh nhập học, như: 
Đăng tuyển – Quảng bá đăng tuyển – Quảng cáo banner – 
E-marketing thí sinh tiềm năng – Tìm kiếm thông tin thí sinh 
– Tư vấn tuyển sinh.
d. Các giải pháp khác

Các giải pháp khác cần được quan tâm gồm: Quảng cáo 
banner, E-marketing thí sinh tiềm năng. Công tác quảng bá 
theo hướng tiếp cận thí sinh như: Thiết lập các giao tiếp thiện 
chí thông qua email, popup chat với tên người cụ thể của bộ 

phận tư vấn tuyển sinh; Xây dựng hình tượng một “thought 
leader”- để chỉ một cá nhân có những ý tưởng đổi mới, cho 
ra những bài viết hoặc status về xu hướng lựa chọn ngành 
học, cơ hội việc làm, môi trường học tập để tác động đến 
một ngành/nhóm ngành cụ thể. Thiết lập kênh thông tin để 
trở thành nguồn tài nguyên đáng tin cậy cho phụ huynh và thí 
sinh. Chủ động tạo kịch bản để định hướng tư vấn thí sinh 
trong công tác tuyển sinh.

6. Kết luận
Quảng bá tuyển sinh là xu hướng tất yếu của các trường 

đại học trong quá trình hội nhập sâu rộng và trước lộ trình tự 
chủ đại học. Muốn có được cơ cấu ngành đào tạo phù hợp 
với số lượng và chất lượng của thí sinh đầu vào, Trường Đại 
học Kiến trúc Hà Nội ý thức được việc không ngừng xây dựng 
thương hiệu riêng của Nhà trường, thông qua việc quảng bá 
tuyển sinh nhằm truyền tải một cách đầy đủ, chính xác, kịp 
thời và nhất quán những thông tin liên quan. Tìm ra những 
ưu nhược điểm của các phương thức xét tuyển hiện có cũng 
như những tồn tại trong công tác quảng bá tuyển sinh để từ 
đó tìm ra những giải pháp về ứng dụng CNTT trong nền tảng 
quảng bá trực tuyến cần được tiếp tục duy trì và hoàn thiện 
đối với công tác này của Nhà trường./.

Hình 10. Quảng bá qua App tuyển sinh
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Thay đổi phương pháp giảng dạy  
phù hợp với nhu cầu của sinh viên kiến trúc ngày nay
Ameriolation of teaching method to meet architecture students’ needs today

Đặng Hoàng Vũ

Tóm tắt
Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng và chuyên môn hóa 
nghề nghiệp ngày càng cao, sứ mệnh quan trọng nhất của các trường 

và các trường đại học là tạo ra môi trường và áp dụng các phương 
pháp dạy đa dạng, linh hoạt và truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai 
học tập, nghiên cứu. Khai thác và sử dụng các công nghệ hiện có như 
thế nào để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, giúp sinh viên mở 
rộng tầm nhìn, có kiến thức chuyên môn, đủ kỹ năng và khả năng tự 

học là điều cần thiết. Chính vì thế, việc thay đổi chất lượng dạy và học 
trong các trường đại học, không chỉ tập trung vào việc dạy cho sinh 

viên những gì, mà giáo viên cần thay đổi cách dạy như thế nào cũng 
hết sức quan trọng. Nhằm giúp giáo viên thay đổi cách dạy để đáp 
ứng nhu cầu phát triển, đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức 
thực tế và kỹ năng cần thiết như kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn 
đề và làm việc nhóm, tác giả đã tiến hành điều tra nhằm đánh giá 

thực tế dạy và học, nhu cầu của sinh viên làm cơ sở cho việc đổi mới 
phương pháp trong chương trình đào tạo kiến trúc sư. Khảo sát được 
tiến hành trên 240 sinh viên đang học ngành kiến trúc, tại khoa Kiến 

Trúc, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội.
Từ khóa: Phương pháp giảng dạy, công nghệ, kỹ năng, học theo dự án

Abstract
At a time of rapid technological development and high professional 

specialization, the most important mission of schools and universities is 
to create studying environment and apply inspring, various and flexible 

teaching methodologies for next generation to study and research. How to 
use and exploit existing technologies to meet students’ needs and open the 

world to students, enable them acquire professional knowledge, skills and 
have self-learning ability is necessary. Thus, teaching and learning reform to 
improve education quality at universities will not only focus on what we will 

teach students but also how teachers need to change their methodologies 
is very important. To help teachers change their teaching methodologies to 

meet development needs as well as equip practical knowledge and necessary 
skills such as creativity, problem solving, and teamwork for students, a survey 
on current teaching and learning methods as well as students’ needs to serve 

as basis for teaching reforms in architects training program was conducted. 
The survey was conducted with participation of 240 students majoring in 
architecture at the Faculty of Architecture - Hanoi Architecture University.

Key words: Teaching methodology, technology, skills, project-based learning

TS. Đặng Hoàng Vũ
Bộ môn Lịch sử kiến trúc, Khoa Kiến trúc 
Email: vudh@hau.edu.vn 
ĐT: 0904 005 030

Ngày nhận bài: 27/11/2019 
Ngày sửa bài: 16/12/2019 
Ngày duyệt đăng: 10/8/2020

 I. Đặt vấn đề
Nhằm đáp ứng sự phát triển chung, và tập trung đào tạo 

mũi nhọn, nâng cao vị thế về đào tạo, trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội (ĐHKTHN) đã và đang áp dụng những mô hình 
đào tạo hiện đại, sử dụng giảng viên nước ngoài, tham khảo 
và áp dụng cách phương pháp giảng dạy của các nước tiên 
tiến, phát huy tài năng và trí tuệ của các giảng viên có kinh 
nghiệm, trình độ cao, để từng bước điều chỉnh chương trình 
đào tạo đại trà, để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. 
Mục tiêu của nhà trường là đào tạo đội ngũ kiến trúc sư 
(KTS) có tư duy sáng tạo và chất lượng, có khả năng làm 
việc độc lập và làm việc nhóm, ngoài việc nắm vững các 
kiến thức cơ bản về kiến trúc, còn những kiến thức và kỹ 
năng chuyên sâu về thiết kế và hành nghề kiến trúc đáp ứng 
nhu cầu xã hội và xu hướng hội nhập Quốc tế. Vì thế việc 
tiến hành đổi mới nội dung và phương pháp dạy và học là 
rất cần thiết. Để làm căn cứ cho việc đổi mới phương pháp 
và cách tiếp cận, cần tiến hành đánh giá thực trạng phương 
pháp dạy và học hiện nay đang áp dụng trong chương trình 
đào tạo ngành kiến trúc tại trường ĐHKTHN. Khảo sát với 
đối tượng sinh viên là một trong những công cụ quan trọng 
để thực hiện đánh giá trên.

II. Giới thiệu về khảo sát
Tác giả và các giảng viên bộ môn Lịch sử kiến trúc tiến 

hành cuộc khảo sát về nội dung/phương pháp giảng dạy và 
học tập đối với sinh viên khoa kiến trúc, dùng làm cơ sở cho 
các đề xuất về việc thay đổi phương pháp dạy và học đối 
với sinh viên ngành Kiến trúc. Cuộc khảo sát được tiến hành 
theo phương pháp: Sinh viên trả lời các câu hỏi được đưa 
ra trong bảng hỏi, theo cách thức trả lời online. Bảng câu hỏi 
khảo sát đưa ra cho sinh viên trả lời gồm các phần nội dung 
sau: Phương thức dạy học của giáo viên sử dụng với môn 
học, cách học của sinh viên, các phương tiện và công nghệ 
được sử dụng trong dạy và học. Thời gian tiến hành khảo 
sát là từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2019, với sự tham gia 
của 240 sinh viên các khóa 17K,18K, 19K khoa Kiến trúc, 
trường ĐHKTHN. Trong số 240 sinh viên tham gia khảo sát, 
sinh viên nam chiếm 67%, và sinh viên nữ 32%, 1% không 
muốn nêu cụ thể. 

Bài viết này tóm tắt kết quả từ cuộc khảo sát liên quan 
đến các nội dung đã được trình bày trên. Đồng thời cũng chỉ 
ra những nhu cầu của sinh viên về phương pháp, công nghệ 
trong giảng dạy và những cách học hiệu quả nhất; Khả năng 
tiếp cận công nghệ, mạng xã hội của sinh viên và mức độ 
sẵn sàng của sinh viên trong việc tham gia các hoạt động 
nhằm chủ động trong công việc học tập của mình. 

Kết quả khảo sát được trình bày ở phần III của bài viết 
này. Từ kết quả khảo sát, tác giả đưa ra một số kết luận và 
đề xuất, được trình bày ở phần IV của bài viết. 

III. Kết quả khảo sát 
3.1. Phương pháp và cách thức dạy học trên lớp môn LSKT 
của giáo viên 
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Phần này trình bày các phương thức 
giảng dạy trên lớp mà sinh viên đã được 
học cho đến nay, cách thức giáo viên 
giao tiếp và tương tác với sinh viên nhằm 
khuyến khích sự tham gia của sinh viên 
vào bài học, các phương pháp giáo viên 
đã áp dụng ở trường đại học. Phần này 
cũng giúp chúng ta hiểu thêm trải nghiệm 
của sinh viên đối với các phương pháp học 
khác nhau trước đây.

3.1.1 Các phương pháp giảng dạy của 
giáo viên và những trải nghiệm của sinh 
viên từ trước đến nay

Kết quả khảo sát cho thấy giáo viên đã 
áp dụng nhiều phương pháp trong giảng 
dạy. Tuy nhiên, các phương pháp đó chưa 
được áp dụng đồng bộ trong các môn học 
và có thể chưa đồng đều giữa các giảng 
viên cho nên mức độ tiếp cận và trải 
nghiệm các phương pháp của sinh viên 
tham gia khảo sát rất khác nhau. Kết quả 
khảo sát cho thấy có đến 63% sinh viên 
chưa từng được trải nghiệm cách dạy kết 
hợp trải nghiệm thực tế của giáo viên, tức 
là sinh viên chỉ học trên lý thuyết và sách 
vở (152 trong số 240 chưa từng được học 
trải nghiệm). Khảo sát cho thấy cách dạy 
và học truyền thống - giáo viên giảng bài, 
sinh viên nghe và ghi (chiếm 86%)- và 
cách giao bài cho sinh viên tự đọc và tự 
tìm hiểu sau đó nộp sản phẩm (95%) vẫn 
chiếm ưu thế. Chi tiết số liệu điều tra cách 
dạy mà giảng viên đã áp dụng có thể thấy 
trong hình 1 dưới đây. 

3.1.2. Các phương thức học mà sinh 
viên đã từng được trải nghiệm

Qua khảo sát có thể thấy trong các 
phương thức học tập mà sinh viên đã được 
trải nghiệm thì phương thức truyền thống, 
tức là nghe và ghi chép, vẫn chiếm phần 
lớn (đến 95%), học từ các bài giảng trên 
web (65%). Học qua sách báo, tự tìm hiểu 
(98%), học qua thảo luận nhóm (96%) và 
qua cách đặt câu hỏi (90%) cũng là các 
cách học mà sinh viên được trải nghiệm 
nhiều. Bên cạnh đó việc tương tác với bạn 
bè và giáo viên cũng là cách học các bạn 
có trải nghiệm nhiều nhất: học từ bạn bè 
(95%), học từ giáo viên (93%). Các cách 
học thông qua làm việc thực tế (46%), 
tham gia các hoạt động trải nghiệm thực 
tế (42%) là các cách học có tỷ lệ thấp hơn 
so với còn lại. Chi tiết kết quả khảo sát thể 
hiện ở bảng 2 dưới đây. 

3.1.3. Những công cụ hay phương tiện 
mà giáo viên đã sử dụng, hoặc sinh viên đã 
được tiếp cận cho đến nay 

Kết quả khảo sát về nội dung này đã 
được tổng kết trong bảng 3 dưới đây. Tham 
gia cộng đồng học trực tuyến có số lượng 
giảng viên sử dụng thấp nhất (32%). Trong 
khi đó có tới 96% giảng viên sử dụng các 

Hình 1. Kết quả khảo sát về các phương pháp giảng dạy đã được 
giáo viên áp dụng

Hình 2. Các cách học mà sinh viên đã từng được trải nghiệm cho đến 
thời điểm đánh giá

Hình 3. Phương tiện và công cụ giáo viên đã sử dụng trong giảng 
dạy

công cụ đa phương tiện (máy tính, máy chiếu, bảng thông minh). Bên cạnh đó 
ứng dụng Google hay Office 365; Mạng xã hội cũng thường xuyên được giáo 
viên áp dụng trong giảng dạy (chiếm 80%). 
3.2. Nhu cầu của sinh viên về phương pháp giảng dạy và những cách học hiệu 
quả nhất đối với từng cá nhân sinh viên

 Mỗi sinh viên có cách học khác nhau, vì thế phần này đánh giá những 
phương pháp và những phương tiện mà sinh viên cho là giúp các em có thể 
học và tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất. Qua đó, giáo viên có thể áp 
dụng những phương pháp và công cụ đa dạng đáp ứng nhu cầu sinh viên. 
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3.2.1. Cách học hiệu quả nhất đối với từng cá nhân sinh 
viên

Mặc dù giáo viên đã cố gắng thay đổi phương pháp trong 
điều kiện cho phép, nhưng rõ ràng điều này chưa đáp ứng 
được nhu cầu, năng lực và khả năng tiếp cận công nghệ của 
sinh viên ngày nay.

Cách học mà sinh viên thấy rằng có thể đem lại sự hiệu 
quả cao nhất là học thông qua làm việc thực tế (58% đánh 
giá rất hiệu quả và 36% đánh giá hiệu quả), trao đổi tương 
tác với giáo viên 43%, học qua cách trả lời các câu hỏi 32%, 
học qua cách giải quyết một vấn đề cụ thể (46%), tham gia 
các hoạt động trải nghiệm thực tế (49%). Trong khi đó, những 
cách học mà sinh viên cho rằng mang lại ít hiệu quả là học 
qua các bài giảng trên Web (46%), khám phá thử thách động 

não (40%), xem video hay các bài trình bày trực tuyến (32%), 
nghe giáo viên giảng trên lớp 38%.

3.2.2. Những công nghệ dạy và học giúp sinh viên học 
hiệu quả nhất 

Việc dạy và học cần đáp ứng yêu cầu của việc sử dụng 
công nghệ và tiếp cận internet của sinh viên. Công nghệ dạy 
và học mà sinh viên cảm thấy đem lại hiệu quả nhất là các 
công cụ đa phương tiện (69% đánh giá hiệu quả, 24% đánh 
giá rất hiệu quả). Các ứng dụng chat nhóm (33%) và tham 
gia cộng đồng học trực tuyến (30%) được sinh viên đánh giá 
là đem lại ít hiệu quả hơn so với các công nghệ khác.

3.2.3. Khả năng tiếp cận công nghệ và thời gian sử dụng 
mạng xã hội của sinh viên

Hình 5. sinh viên đánh giá hiệu quả của những công nghệ dạy và học giúp sinh viên tiếp 
thu kiến thức và kỹ năng

Hình 4. Sinh viên đánh giá phương pháp học nhằm giúp cho việc học tập đạt 
hiệu quả nhất
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Đa số sinh viên có điều kiện sử dụng điện 
thoại thông minh, tỷ lệ lên tới 96% (231/240). 
Số lượng sinh viên chỉ có smartphone mà 
không có Laptop hoặc PC hoặc Tablet là rất 
ít, chỉ chiếm 17%. Số lượng sinh viên sử dụng 
từ 2 thiết bị trở lên chiếm 77% (185/240). Hệ 
điều hành được sinh viên sử dụng nhiều nhất 
là Android chiếm 57,5% (138/240), hệ điều 
hành IOS chếm 40,83% (98/240) đứng ở vị 
trí thứ hai, và chỉ số lượng sinh viên dùng hệ 
điều hành khác chiếm số lượng rất nhỏ 1,67% 
(4/240). 

Số lượng sinh viên sử dụng mạng xã hội 
gần như là 100%, chỉ có duy nhất 1 sinh viên 
không sử dụng bất cứ mạng xã hội nào. Mạng 
xã hội được sinh viên sử dụng nhiều nhất là 
Facebook, chiếm gần 98% (237/240), xếp ngay 
sau đó là Printerest 80% (194/240) và Zalo 
70% (168/240). Mạng xã hội ít được sử dụng 
là Linkedin và Snapchat. Số lượng sinh viên sử 
dụng từ 2 mạng xã hội trở lên chiếm 93% số 
sinh viên khảo sát (224/240).

Công cụ được sinh viên sử dụng nhiều nhất 
là Email; Google Drive; Công cụ tìm kiếm. Số 
sinh viên sử dụng đồng thời nhiều công cụ lên 
tới gần 85% (203/240).

Sinh viên sử dụng mạng xã hội với rất nhiều 
mục đích khác nhau theo. Đặc biệt có 1 sinh 
viên sử dụng MXH với 1 mục đích duy nhất là 
tìm kiếm thông tin giải trí.

Thời gian online mỗi ngày của sinh viên khá 
nhiều, đa số online từ 2 tiếng trở lên, (31%), 
20% sinh viên online trên 3 tiếng và 28% sinh 
viên online trên 4 tiếng 1 ngày. Internet và mạng 
xã hội đã trở thành công cụ không thể thiếu đối 
với sinh viên (34% sinh viên cập nhật trạng thái 
hàng ngày và 19% sinh viên cập nhật trạng thái 
hàng giờ).
3.3. Mức độ sẵn sàng của sinh viên tham gia 
các hoạt động học tập 

Sinh viên cũng sẵn sàng tham gia các hoạt động đổi mới 
để tự chủ hơn việc học của mình. Phần lớn các bạn sinh viên 
đều hứng thú với các hoạt động mà khảo sát đã đưa ra, trong 
đó có 2 hoạt động mà sinh viên ưa thích đó là Vẽ 3D hay làm 
mô hình (65% thích và 42% sinh viên đăng ký tham gia); Học 
theo cách giải quyết từng vấn đề cụ thể (65% thích và 38% 
đăng ký tham gia). Hoạt động mà có nhiều sinh viên không 
hào hứng so với các hoạt động khác là: Tóm tắt các nội dung 
học theo dạng bài viết hay bài luận (64% sinh viên không 
thích và chỉ có 25% số sinh viên đăng ký tham gia). 

Những hoạt động học tập dưới đây được đưa vào khảo 
sát để nhằm mục đích đánh giá việc nếu giáo viên thay đổi 
cách dạy và học thì sinh viên có sẵn sàng tham gia hay 
không. Trong những hoạt động này thì những hoạt động nào 
sinh viên đã biết cách làm và những hoạt động nào giáo viên 
cần hướng dẫn thêm. Các hoạt động khảo sát bao gồm: 

 ● Vẽ 3D hay làm mô hình 3D: Sinh viên sẽ được yêu cầu 
nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung học, được 
đi trải nghiệm thực tế sau đó được yêu cầu vẽ hay làm 
mô hình 3D.

 ● Tạo các chuyên trang trên mạng xã hội: Sinh viên được 
yêu cầu nghiên cứu các tài liệu liên quan đến môn học, 

có thể được trải nghiệm thực tế, sau đó tạo ra các trang 
riêng trên mạng xã hội và tải nội dung lên để chia sẻ với 
giáo viên và sinh viên (trang nội bộ).

 ● Làm bài trình bày: Sinh viên được giao nhiệm vụ sau đó 
tự nghiên cứu và làm thành bài trình bày (dưới dạng file 
Power Point) và thuyết trình theo nhóm hay lớp.

 ● Tóm tắt các nội dung học theo dạng bài viết hay bài luận: 
Làm các bài thu hoạch dưới dạng videos.

 ● Học theo cách giải quyết từng vấn đề cụ thể: Thiết kế hay 
cải tạo một phần nào đó của một công trình cụ thể.
Kết quả khảo sát thể hiện trong hình 12 cho thấy, sinh 

viên cũng sẵn sàng tham gia các hoạt động đổi mới học tập 
để tự chủ hơn việc học của mình. Phần lớn các bạn sinh viên 
đều hứng thú với các hoạt động mà khảo sát đã đưa ra, trong 
đó có 2 hoạt động mà sinh viên ưa thích đó là vẽ 3D hay làm 
mô hình (65% thích và 42% sinh viên đăng ký tham gia). 

IV. Kết luận 
 ● Kết luận về kết quả khảo sát

Kết quả khảo sát cho thấy, sinh viên có nguyện vọng và 
mong muốn thay đổi cách dạy và học và thể hiện sự sẵn 
sàng tham gia để chủ động việc học của mình hơn.

Tất cả sinh viên tham gia khảo sát đều mong muốn thay 

Hình 6. Các thiết bị công nghệ sinh viên đang sử dụng

Hình 7. Mạng xã hội đang được các sinh viên sử dụng

Hình 8. Các công cụ sinh viên đang sử dụng
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đổi cách dạy và học để giúp các em hứng thú hơn với các 
môn học. Các em cho rằng, hiện nay đa số các môn đang 
nặng về ghi nhớ và học thuộc lòng hơn là hiểu về bản chất. 
Sinh viên muốn được trải nghiệm thực tế nhiều hơn, học 
từ các các công trình ngoài thực tế. Những bài tập được 
giao, cũng cần gắn với thực tế ngoài cuộc sống thay vì chỉ 
lý thuyết đơn thuần. Các em đều có nguyện vọng có cơ hội 
được thuyết trình nhiều hơn, vì thế các em muốn được trang 
bị kỹ năng thuyết trình trong suốt quá trình học. 

Hầu hết sinh viên đều có máy tính và dùng điện thoại 
thông minh nên các em cũng muốn được hướng dẫn và chia 
sẻ để có thể khai thác tốt hơn mạng xã hội phục vụ cho việc 
học. Ngoài ra sinh viên cũng muốn tiếp cận với các công 
nghệ như thực tế ảo (VR) hay thực tế tăng cường (AR), học 
qua các trò chơi điện tử. Tóm lại, sinh viên muốn được tiếp 
cận với đa dạng các ứng dụng học tập sẵn có và được giới 
thiệu những công nghệ mới mà các nước phát triển hiện nay 
áp dụng trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng. 

Sinh viên đều thấy còn yếu về kỹ năng tìm kiếm thông tin, 
tổng hợp thông tin, nghiên cứu, phân tích vì thế rất nhiều sinh 
viên đề xuất và mong muốn được học tập thông qua nghiên 

cứu một vấn đề hiện tượng gì đó liên quan đến bài học hay 
liên quan đến những vấn đề hiện nay trong ngành. Những kỹ 
năng mà sinh viên thấy cần nhất là kỹ năng giải quyết vấn 
đề, kĩ năng tìm hiểu thông tin, tài liệu, đặc biệt những thông 
tin mang tính chuyên ngành cao. Các kỹ năng như: Kỹ năng 
đàm phán, thảo luận nhóm, thảo luận trực tuyến, kỹ năng 
đặt câu hỏi cũng là những kỹ năng mà nhiều sinh viên muốn 
được trang bị thêm trong quá trình học.

Sinh viên cũng muốn được học trực tiếp thông qua thực 
tế trong cuộc sống bằng việc đi quan sát các công trình mang 
tính lịch sử liên quan đến bài học, mở rộng kiến thức bài 
giảng trên lớp, được chia sẻ những câu chuyện thực tế liên 
quan tới ngành kiến trúc từ bạn bè, thầy cô và các diễn giả 
từ bên ngoài. Sinh viên cũng cần sự hướng dẫn từ thầy cô 
nhiều hơn và nguyện vọng có các hoạt động hỗ trợ nhằm 
tăng cường tương tác giữa thầy cô và sinh viên cũng như 
giữa các sinh viên với nhau. 

100% sinh viên khảo sát đều có đầy đủ các thiết bị công 
nghệ cần thiết (laptop, điện thoại thông minh) có kết nối và 
sử dụng internet. Đa số các em đều sử dụng 2 mạng xã hội 
trở lên trong đó có những mạng xã hội liên quan đến chuyên 

Hình 10. thời gian online và tần suất cập nhật trạng thái trên mạng xã hội của sinh viên

Hình 9. Mục đích sử dụng mạng xã hội của sinh viên
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môn và nghề nghiệp như Pinterest và Linkedin. Thời lượng 
sử dụng internet và online của sinh viên hàng ngày theo khảo 
sát cũng rất cao (thời gian trên 2 tiếng 1 ngày chiếm đa số). 
Chính vì thế việc áp dụng những phương pháp học mà các 
em có thể ứng dụng được nhiều công cụ online sẽ hiệu quả 
hơn rất nhiều. 

 ● Kết luận về đổi mới phương pháp dạy và học
Kết quả khảo sát cho thấy, cần thay đổi phương pháp 

dạy và học để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, đáp 
ứng nhu cầu và năng lực hiện tại của sinh viên ngành kiến 
trúc. Cụ thể, trong thời gian tới nhà trường cần khuyến khích 
các giảng viên i) Ứng dụng công nghệ và các công cụ sử 
dụng công nghệ trong dạy và học để sinh viên làm quen và 
sử dụng thành thạo để có thể ứng dụng vào công việc sau 
này; ii) Giảm thời lượng dạy và học theo cách truyền thông 
và tăng cường học qua thực hành, trải nghiệm, khám phá tìm 
hiểu giúp sinh viên có thể kiến thức và kỹ năng thực tế; iii) 
Áp dụng cách dạy và học thông qua dự án, nghiên cứu khoa 
học để trang bị các kỹ năng cần thiết và thực tế cho sinh viên; 
iv) Hiểu biết thêm về lịch sử kiến trúc thông qua thực tế các 
công trình kiến trúc lịch sử thay vì chỉ tập trung lý thuyết; v) 
Cập nhất kiến thức và yêu cầu của ngành kiến trúc từ những 

diễn giả, những người có kinh nghiệm đang làm trong ngành 
thông qua các buổi nói chuyện, hộ thảo, các sự kiện. 

Đây là những đổi mới rất cần thiết nhằm đáp ứng với xu 
thế phát triển xã hội nói chung và ngành giáo dục đạo tạo 
nói riêng, đặc biệt là với chuyên ngành đào tạo kiến trúc tại 
trường Đại học Kiến trúc Hà Nội./.
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Mô hình quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù  
tại Việt Nam - Khu nghiên cứu 
Planning model of specific functional areas in Vietnam - Research park 

Lương Tú Quyên, Nguyễn Công Hưng

Tóm tắt
 Khu nghiên cứu được xây dựng để đáp 

ứng các yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ 
của Việt Nam trong những năm vừa qua. Đây cũng 

là một trong số các loại hình khu chức năng đặc 
thù được các địa phương trong cả nước quan tâm 

đầu tư phát triển nhằm thu hút công nghệ tiên 
tiến hàng đầu và tạo việc làm mới trong các lĩnh 

vực cần chuyển dịch cơ cấu lao động. 
Bài báo giới thiệu các khái niệm, loại hình, đặc 

thù và các yêu cầu phát triển làm cơ sở để xây 
dựng mô hình quy hoạch khu nghiên cứu đáp ứng 

yêu cầu hướng dẫn lập quy hoạch khu chức năng 
đặc thù tại Việt Nam.

Từ khóa: Khu chức năng đặc thù, Mô hình quy hoạch, 
Khu nghiên cứu

Abstract
The Research Park has been built to meet the 

requirements of Vietnam’s scientific and technological 
development in recent years. This is also one of the 

specific functional areas of interest of localities in order 
to attract advanced technology and create new jobs in 

the areas of labor restructuring.
The paper introduces the concepts, types, characteristics 
and development requirements as a basis for a planning 

model of research park to meet the requirements of 
planning specific functional areas at Vietnam. 

Key words: Specific functional area, Planning Model, The 
Research Park
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1. Đặt vấn đề
Khu nghiên cứu là một trong số các loại khu chức năng đặc thù được quy 

định trong Luật Xây dựng số 50/2014, tuy nhiên hiện nay chưa có sự thống 
nhất về khái niệm, thuật ngữ trong các văn bản pháp lý của Việt Nam. Trên 
thế giới, các nước cũng sử dụng nhiều thuật ngữ, tên gọi khác nhau, tùy theo 
quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các khu nghiên cứu có loại hình phong phú, đa dạng với cấu trúc không 
gian và dây chuyền công năng phức tạp tuy nhiên chưa có nguyên lý, chỉ tiêu 
và mô hình quy hoạch riêng cho loại hình khu chức năng này, vì vậy cần tìm 
hiểu, nghiên cứu để làm cơ sở lập quy hoạch khu chức năng đặc thù tại Việt 
Nam.

2. Lược sử phát triển
Ý tưởng hình thành khu Nghiên cứu bắt đầu từ năm 1939 khi Hewlett 

Packard được các sinh viên tốt nghiệp Đại học Stanford thành lập ở Palo 
Alto California, được coi là khởi đầu của Thung lũng Silicon. Năm 1951, Khu 
nghiên cứu Stanford được thành lập, là Khu Công nghệ đầu tiên của Hoa Kỳ 
được hình thành trong trường đại học. Sau đó, vào năm 1956, Khu Tam giác 
Nghiên cứu được thành lập ở Bắc Carolina. Tại Pháp, Pierre Laffitte, hiệu 
trưởng trường Mines of Paris, đã thiết kế Thành phố quốc tế về tri thức, khoa 
học, nghệ thuật và công nghệ vào năm 1960. Mục tiêu của ông là thiết lập một 
trung tâm liên kết sinh lợi giữa các công ty công nghệ cao và trung tâm nghiên 
cứu. Năm 1967, Viện nghiên cứu Quốc gia về 16 khoa học máy tính đã được 
xây dựng ở một địa điểm gần Paris, sau đó vào năm 1974, quyết định thành 
lập "Parc International dÁctivites 'de Valbonne" ở Valbonne, Pháp. FRANLAB 
trở thành công ty đầu tiên thiết lập trên trang web của Khu Khoa học và Công 
nghệ Pháp dưới cái tên Sophia Antipolis. Trước đó, vào đầu những năm 
1970, Israel đã thành lập Trung tâm Công nghiệp Khoa học MATAM ở Haifa.

Từ những năm 1980, sự phát triển nhanh chóng các Khu nghiên cứu trên 
toàn thế giới được gọi là "Trào lưu Khu Khoa học và Công nghệ", và 30% 
số Khu Nghiên cứu hiện nay được ra đời vào những năm 1980. Những khu 
nghiên cứu này được coi là hạt nhân hoặc chất xúc tác để cải thiện công tác 
nghiên cứu học thuật, khuyến khích đổi mới và thúc đẩy sự hình thành các 
công ty công nghệ cao. Đồng thời, Khu Nghiên cứu, như một phương tiện thu 
hút công nghệ tiên tiến hàng đầu và tạo việc làm mới trong các lĩnh vực cần 
chuyển dịch cơ cấu công nghiệp đã nhận được sự quan tâm của chính quyền 
trung ương và địa phương.

3. Khái niệm
Có nhiều khu có chức năng tương tự với các tên gọi khác nhau ở các 

nước như: Khu Nghiên cứu (Research Park) phổ biến ở Mỹ, Khu Khoa học 
(Science Park) phổ biến ở Châu Âu, Khu Công nghệ (Technology Park) phổ 
biến ở Châu Á. 

Hiệp hội các Khu Khoa học Quốc tế (IASP) định nghĩa: "Khu khoa học 
là một tổ chức được quản lý bởi các chuyên gia chuyên ngành, nhằm tăng 
sự giàu có của cộng đồng bằng cách thúc đẩy văn hóa đổi mới và khả năng 
cạnh tranh của các doanh nghiệp và các tổ chức tri thức liên quan. Để đáp 
ứng các mục tiêu này, Khu Khoa học kích thích và quản lý luồng kiến thức 
và công nghệ giữa các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu và phát triển 
(R&D- Research and Development), các công ty và thị trường; tạo điều kiện 
cho sự sáng tạo và phát triển của các công ty; và cung cấp các dịch vụ giá 
trị gia tăng khác cùng với không gian và cơ sở vật chất có chất lượng cao".
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4. Phân loại
Phân loại các khu nghiên cứu dựa trên mối quan hệ giữa 

tổ chức học viện và tổ chức công nghiệp như sau:
- Khu Nghiên cứu (Research Park): Là một dạng thuần 

túy của Khu Khoa học và Công nghệ, trong đó hình thức hoạt 
động chủ yếu là liên kết giữa tổ chức học viện và tổ chức 
công nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến hàng đầu. 
Mô hình hoạt động như một khu công nghiệp có cơ sở vật 
chất chuyên dành cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Các 
công ty trong khu có văn phòng, phòng thí nghiệm và thực 
hiện các công việc liên quan đến khoa học và công nghệ. Đa 
số các Khu Nghiên cứu thường được xây dựng xung quanh 
các trường đại học. 

- Khu Khoa học và Công nghệ (Science and Technology 
Park): Là một dạng tương tự như Khu nghiên cứu (Research 
Park) khi cũng được đặt rất gần các trường đại học, nhưng 
bên cạnh nghiên cứu thuần túy, các hoạt động liên quan đến 
phát triển cũng được coi trọng, và có thể có các cơ sở sản 
xuất sản phẩm mẫu. 

- Khu Công nghệ (Technology Park): Là khu chuyên dành 
cho các công ty tham gia vào việc triển khai ứng dụng thương 
mại hóa các công nghệ tiên tiến.

- Khu Nghiên cứu gắn với trường Đại học (University 
Research Park): Là một nhóm các tổ chức dựa trên công 
nghệ (bao gồm chủ yếu là các công ty nghiên cứu thuộc khu 
vực tư nhân, cũng như các cơ quan nghiên cứu và các tổ 
chức nghiên cứu phi lợi nhuận) có mối liên kết về sở hữu 
và/hoặc quản trị với một trường đại học, đặt tại hoặc gần 
cơ sở đại học để hưởng lợi từ nền tảng tri thức và các hoạt 
động nghiên cứu của trường đại học. Trường đại học không 
chỉ chuyển giao tri thức mà còn mong muốn phát triển tri 
thức hiệu quả hơn nhờ sự liên kết với các tổ chức trong khu 
nghiên cứu. 

5. Những đặc điểm phát triển 
Khu nghiên cứu tạo thuận lợi cho việc sản xuất và thương 

mại hóa các công nghệ tiên tiến bằng cách phối hợp giữa các 
trung tâm nghiên cứu, các tổ chức giáo dục và các công ty 
dựa trên công nghệ. Khách hàng thuê cơ sở vật chất của khu 
nghiên cứu thường là những công ty nhỏ ở giai đoạn mới 
phát triển muốn theo đuổi một chiến lược tăng trưởng đầy 
tham vọng dựa trên việc ươm tạo các ý tưởng mới. Để tạo 
thuận lợi cho việc áp dụng thành công và đưa các ý tưởng 
này ra thị trường, các khu nghiên cứu cung cấp:

- Sự hợp tác trong nghiên cứu và phát triển với các viện 
nghiên cứu khoa học và phòng thí nghiệm;

- Tư vấn và hỗ trợ tài chính trong việc vay vốn liên doanh;
- Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, hành chính và pháp lý;
- Dịch vụ thông tin và viễn thông; 
- Cơ sở hạ tầng hỗ trợ doanh nghiệp.
Hầu hết các khu nghiên cứu, đặc biệt là ở Mỹ, được xây 

dựng xung quanh các trường đại học để tạo điều kiện:
- Tiếp cận với giảng viên và nhân viên trên cơ sở tư vấn;
- Tiếp cận với sinh viên tốt nghiệp và đại học thông qua 

thực tập và hợp tác;
- Tiếp cận các cơ sở đại học và công nghệ độc quyền và 

sở hữu trí tuệ;
- Sử dụng hợp pháp các thiết bị khoa học, kỹ thuật và 

máy tính của trường đại học;
- Tiếp cận hệ thống thư viện trường đại học;
- Khả năng tiếp nhận tại chỗ các dịch vụ giáo dục và đào 

tạo theo nhu cầu, cũng như tiếp cận các dịch vụ giáo dục 
thường xuyên và liên tục trong cơ sở đào tạo đại học.

Các trường đại học trên thực tế luôn hoạt động trong cả 

Hình 2. Quy hoạch Khu Khoa học công nghệ HongKong

Hình 1. Sơ đồ các thành phần chức năng khu Nghiên 
cứu
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hai lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng. Với sự gia tăng mức 
độ cạnh tranh dựa trên tri thức của cả các nền kinh tế mới 
nổi cũng như trên toàn thế giới, các tổ chức giáo dục đại học 
ngày càng nhận thấy rằng họ không còn sự lựa chọn nào 
khác ngoài việc trở thành doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều lãnh 
đạo đại học quan tâm để làm sao các trường đại học có thể 
hỗ trợ thúc đẩy thương mại hóa tri thức mới và sự phát triển 
của nền kinh tế địa phương. Do đó, các Khu nghiên cứu có 
vai trò giúp các trường đại học cân bằng các nhiệm vụ trong 
thế kỷ 21 về đào tạo, nghiên cứu và thương mại hóa.

6. Mô hình quy hoạch 
Khu nghiên cứu có nhiều loại hình và quy mô khác nhau, 

do đó mô hình quy hoạch cũng rất khác nhau, và phụ thuộc 
nhiều vào tổ chức hoạt động. 

 ● Lựa chọn địa điểm: 
Phải đáp ứng các mục tiêu chiến lược và có sẵn quỹ đất 

đai, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các chức năng. Để tạo nên 
cho đô thị một trung tâm sáng tạo và phát triển công nghệ và 
kinh tế, kết nối giao thông vận tải là rất cần thiết, tuy nhiên, 
vị trí cũng phải nổi bật về tính biểu tượng để tạo ra một hoạt 
động hiệu quả, nhìn thấy được, và hội nhập đầy đủ vào các 
chức năng của đô thị. Các địa điểm xây dựng Khu nghiên 

cứu phải được đặt gần một trung tâm đại học để cùng tham 
gia vào các hoạt động nghiên cứu, đảm bảo là một thành 
phần nghiên cứu và phát triển tích cực cho khu. Sự hiện diện 
của trường đại học dẫn đến một lực lượng lao động có chất 
lượng tham gia vào việc học tập lẫn nhau thông qua sự gần 
gũi với những người có cùng sở thích. 

+ Tiêu chí thiết yếu: (1) Tiếp cận một lực lượng lao động 
lành nghề và có trình độ; (2) Gần các tổ chức nghiên cứu 
đẳng cấp thế giới; (3) Chất lượng cuộc sống hấp dẫn; (4) 
Tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm.

+ Tiêu chí quan trọng: (1) Chi phí hợp lý để kinh doanh; 
(2) Sự hiện diện của công nghệ đã được thiết lập; (3) Băng 
thông có sẵn và cơ sở hạ tầng đầy đủ; (4) Môi trường kinh 
doanh và môi trường pháp lý thuận lợi.

+ Tiêu chí mong muốn: (1) Có sự hiện diện của các nhà 
cung cấp và đối tác; (2) Có các ưu đãi của cộng đồng.

- Quan hệ với đô thị: Các Khu nghiên cứu nên đặt tại các 
thành phố, quy mô dưới 500.000 dân. Một tiêu chí quan trọng 
khác là Khu nghiên cứu phải ở rất gần trung tâm thành phố, 
bên cạnh việc gần các trường đại học/cơ sở nghiên cứu. Khu 
nghiên cứu đặt trong khuôn viên trường đại học, hoặc nên 
cách trường đại học trong khoảng từ 5-20km, cách trung tâm 

đô thị trong khoảng 10km.
- Quy mô khu đất:
Quỹ đất đai phải đảm bảo giai đoạn 

phát triển Khu nghiên cứu ít nhất trong 
10 năm.

Quy mô  
khu nghiên cứu (*)

Diện tích 
(ha)

Khu nghiên cứu quy 
mô nhỏ

<20

Khu nghiên cứu quy 
mô trung bình nhỏ

20-60

Khu nghiên cứu quy 
mô trung bình lớn

60-100

Khu nghiên cứu quy 
mô lớn

>100

(*) Tổng hợp trên cơ sở thực tiễn phát 
triển các khu nghiên cứu trên thế giới

 ● Các thành phần chức năng: 
+ Khu đất cho doanh nghiệp vừa và 

nhỏ; 
+ Các phòng thí nghiệm quy mô vừa 

và nhỏ; 
+ Các khu thương mại và dịch vụ; 
+ Các khu sản xuất công nghiệp nhẹ; 
+ Hệ thống kho phân phối; 
+ Khu văn phòng điều hành; 
+ Công viên, cây xanh; 
+ Hệ thống đường giao thông và đầu 

mối hạ tầng kỹ thuật; 
+ Đất dự trữ phát triển.

 ● Nguyên tắc tổ chức không gian:
+ Phân biệt giữa các khu vực làm việc 

với khu vực nghỉ ngơi giải trí, những khu 
vực dành riêng cho doanh nghiệp và các 
hoạt động liên quan với những khu vực 

Hình 3. Quy hoạch Khu Nghiên cứu và Phát triển Nanotech

Hình 4. Quy hoạch Khu Khoa học Amsterdam
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dành cho giao dịch, hội nghị, hội 
thảo. Đây sẽ là không gian công 
cộng hoặc được quản lý bởi các 
công ty tư nhân làm đại lý cho một 
cơ quan công quyền; 

+ Xác định các khu vực dành 
riêng cho các công ty công nghệ 
nhỏ trong giai đoạn khởi nghiệp, 
nhằm bố trí các cơ sở cụ thể: vườn 
ươm tạo, cơ sở thương mại, trung 
tâm phát triển kinh doanh…

+ Xác định các khu vực thuộc 
sở hữu tư nhân cho mặt bằng cho 
thuê hoặc cho các công ty muốn 
mua văn phòng của riêng họ sau 
một thời gian cho thuê;

+ Dành các khu vực lớn hơn 
cho các công ty trưởng thành 
ở bên ngoài muốn thiết lập văn 
phòng trong khu công nghệ;

+ Tổ chức các lối vào khu 
có quy mô phù hợp để tạo điểm 
nhấn trong khu vực đô thị và kết 
nối chức năng với đô thị. Các đặc 
trưng không gian của khu sẽ được 
xác định bởi tính chất ngành nghề 
trong khu. Các khu được gọi là 
đa cực, tức là tổ chức không gian 
riêng cho các lĩnh vực cụ thể hoặc 
các giai đoạn phát triển công ty 
(khởi nghiệp, nghiên cứu và phát 
triển, sản xuất nhỏ). 

 ● Tổ chức giao thông:
+ Đường nội bộ: 2 làn xe, vỉa 

hè 7-8m, hạn chế đỗ xe.
+ Đường gom: 2 làn xe, vỉa hè 

8-10m, đỗ xe 1 bên.
+ Đường trục chính: 4 làn xe, 

vỉa hè 12-15m, hạn chế đỗ xe.

7. Kết luận
Các khu nghiên cứu ra đời để 

đáp ứng các yêu cầu phát triển 
khoa học, công nghệ của xã hội. Xây dựng các khu này như 
một phương tiện thu hút công nghệ tiên tiến hàng đầu và 
tạo việc làm mới trong các lĩnh vực cần chuyển dịch cơ cấu 
lao động vì vậy đã nhận được sự quan tâm của chính quyền 
trung ương và địa phương. Đây cũng được coi là những 
trung tâm dịch vụ trí tuệ của cả vùng kinh tế. Quy hoạch các 
khu nghiên cứu có xu hướng liên kết, tích hợp và chuyên 
môn hóa cao các khu chức năng nhằm tận dụng và khai thác 

một cách tối ưu nhất các trung tâm nghiên cứu, các tổ chức 
đào tạo và các công ty dựa trên nền tảng công nghệ. 

Việc lựa chọn mô hình cho khu nghiên cứu cần đảm bảo 
phát huy tính tương hỗ hiệu quả của các khu này với đô thị 
và các điểm dân cư nông thôn xung quanh. Các mô hình mở, 
không khép kín là yêu cầu nổi trội để giải quyết bài toán về 
tính liên kết trong quy hoạch khu nghiên cứu hiện đại./.

Hình 5. Quy hoạch Khu nghiên cứu Công nghệ sinh học Wake Forest 
Innovation Quarter

Hình 6. Quy hoạch Khu nghiên cứu gắn với trường đại học Suzhou, Trung 
Quốc
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Tạo hình và phương pháp tư duy tạo hình
Form creation and thinking method in creating forms

Đặng Đức Quang

Tóm tắt
 Tạo hình là hoạt động của con người 
tạo ra hình thức của sản phẩm phục vụ cuộc sống 

của con người. Tạo hình gồm ba tiêu chí cần đạt 
được là sáng tạo có tính độc đáo, tính thẩm mỹ 

và tính biểu hiện. Ngoài ra, để đạt được các tiêu 
chí trên cần có 6 phương pháp trong tư duy tạo 

hình như sau: Thứ nhất, phân chia, phân vị bằng 
nét hoặc giới hạn diện hình màu trên nền diện, 

hình. Thứ hai, bố cục, sắp đặt từ nhiều yếu tố đơn 
lẻ. Thứ ba, tưởng tượng làm biến dạng (uốn, gấp, 

xoắn) đường nét, hình, diện, khối cơ bản. Thứ 
tư, tưởng tượng cắt bớt, đục, khoét và gọt bớt 

đi trên hình diện, khối hoàn chỉnh cơ bản. Tiếp 
theo là phỏng – cách điệu cấu trúc, hình dạng 

hay cách điệu cấu trúc, hình dạng cơ bản phổ 
biến trong tự nhiên. Cuối cùng là phương pháp 

hỗn hợp – lồng ghép hai hay nhiều cách trên. 
Bên cạnh đó là những điều kiện áp dụng cho 

từng loại phương pháp đó.
Từ khóa: Tạo hình, phương pháp tạo hình, hình thức

Abstract
Creating form is a human activity designing a form of 
products to serve human’s life. Form creations consist 

of three criteria achieved, such as: creativity with 
originality, aesthetics and expression. In addition, there 

are 6 methods of design thinking in order to achieve 
the above criterias. Firstly, divide strokes or limit color 
areas on the background surface or figures; Secondly, 

arrange from several elements. Thirdly, deform 
(bending, folding, twisting) lines, shapes, areas, basic 

blocks. Next, chisel, carve and trim off shapes, basic 
blocks. Then, simulate and stylize shapes, structures 

and basic shapes in nature. Finally, the hybrid method 
- incorporating two or more of the above methods. 

Besides these are many conditions applied to each of 
those methods. 

Key words: Form creations, methods of creating form, 
form
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1. Đặt vấn đề 
Trong thực tiễn con người đã tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống 

đồng thời cũng sáng tạo ra những hình thức của nó là những đồ vật như dụng 
cụ sản xuất tiêu dùng theo một cách tự nhiên. Qua quá trình phát triển đâu đó 
cũng có lẻ tẻ một số nghiên cứu cho việc tạo ra hình thức này trong các lĩnh 
vực. Nhưng xét về căn bản chưa có một nghiên cứu đưa ra lý thuyết chung cho 
tạo hình một cách toàn diện phương pháp tư duy tạo ra hình thức sản phẩm có 
tính sáng tạo và độc đáo để đảm bảo tiêu chí cơ bản về hình thức. Vậy trong 
khuôn khổ bài viết này giới thiệu khái quát về Phương pháp tư duy tạo hình cho 
các ngành học có sáng tạo hình thức mà nhận thức bằng mắt.

Như chúng ta đã thấy rằng, hình dạng và màu sắc trong tự nhiên của bông 
hoa, chiếc lá, một cành cây, một con bướm, một bầu trời..., nhìn rất đẹp, nhưng 
tất cả đó không phải là sản phẩm tạo hình nếu không có sự tác động, hay xác 
định của con người. Vậy tạo hình được hiểu đúng là hình thể được hình thành 
phải có sự tác động hay xác định của con người đến hình thể và cấu trúc của 
vật thể, vật chất trong tự nhiên. Bản chất tạo hình là hoạt động nghệ thuật sáng 
tạo ra hình thức vật chất mà ta có thể nhìn thấy được thỏa mãn nhu cầu cảm 
thụ thị giác của con người. 

Như vậy khái niệm Tạo hình cũng được hiểu gồm có tạo hình cơ bản - cơ 
sở là môn học cung cấp lý thuyết chung cho các lĩnh vực ngành nghề theo tiêu 
chí về hình thức gọi là môn học Cơ sở tạo hình còn tạo hình chuyên ngành, 
chuyên biệt như Tạo hình Kiến trúc hay Tạo hình múa..., thì cung cấp kiến thức 
đặc trưng chuyên biệt phục vụ cho mục đích của chuyên ngành đó. 

Vậy Tạo hình nói chung là môn học nghệ thuật nghiên cứu sáng tạo ra hình 
thức của vật thể có tính thẩm mỹ, biểu hiện và độc đáo, đây là lý thuyết nền 
làm cơ sở cho tất cả các chuyên ngành có nghiên cứu về hình thức. Ví dụ như 
tạo hình trong kiến trúc, tạo dáng các đồ đạc, vật dụng, thời trang, điêu khắc, 
đồ họa, tạo hình múa, kich, điện ảnh.vv…

Nói một cách khác, tạo hình là hoạt động có tính nghệ thuật cụ thể tác động 
của con người vào một đối tượng nào đó (mà ta có thể nhìn thấy được) nhằm 
tạo ra hình thức mới, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, có biểu hiện ý nghĩa phục vụ 
mục đích cho cuộc sống của con người. 

Cụ thể, phục vụ cho một nhu cầu chuyên biệt nào đó, theo từng lĩnh vực 
khác nhau, chúng ta lại có lý thuyết sâu, để phục vụ cho chuyên ngành đó, là 
những nguyên lý riêng - lý thuyết riêng chuyên ngành để thích hợp với tính 
chất, đặc điểm với chuyên ngành đó. Ví dụ như tạo hình trong kiến trúc, thì 
chủ yếu thiên về lý thuyết hình khối không gian, tạo dáng mỹ thuật công nghiệp 
(tạo dáng các đồ đạc, vật dụng) thì thiên về trang trí, phân vị và khối tập trung, 
thời trang, tạo hình múa, kịch, thiên về lý thuyết bố cục và hình tượng biểu hiện 
cũng như điện ảnh cũng có những chuyên sâu về tạo hình đặc trưng riêng…

2. Tiêu chí chung của tạo hình
- Tạo hình phải sáng tạo, tạo ra hình thức mới (tức không sao chép). Đây 

là tiêu chí độc đáo (không trùng lặp);
- Tạo hình phải mang lại cái đẹp về hình thức. Đây là tiêu chí thẩm mỹ;
- Tạo hình ra sản phẩm phải phản ánh cho một mục đích nào đó (toát lên ý 

nghĩa). Đây là đạt được tiêu chí biểu hiện.
Ta cũng chú ý rằng khi tạo hình một sản phẩm của chuyên ngành thì ngoài 

những tiêu chí về hình thức sản phẩm tạo hình đó còn phải đáp ứng tiêu chí 
khác ngoài tiêu chí về hình thức nữa. Ta sẽ phải tiếp cận lý thuyết riêng về các 
chuyên ngành sâu.

3. Các phương pháp tạo hình
Khái niệm: Những cách thức tư duy sáng tạo ra các hình thức mới mang lại 



20 T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG

KHOA H“C & C«NG NGHª

hiệu quả thẩm mỹ và biểu hiện mang lại hấp dẫn đối 
với thị giác con người gọi là phương pháp tạo hình.

Các phương pháp: Trong việc hình thành ý tưởng 
tư duy sáng tạo để có được sản phẩm tạo hình mới 
mang tính sáng tạo, tùy mục đích yêu cầu và điều 
kiện thực hiện và tính chất của sản phẩm tạo hình mà 
tương ứng có những cách thức tư duy thực hiện tạo 
hình có hiệu quả như sau: 

- Phân chia, phân vị bằng nét hoặc điểm trên nền 
diện, hình, khối cho trước để thành sản phẩm tạo 
hình.

- Bố cục, sắp đặt từ nhiều yếu tố đơn lẻ để thành 
sản phẩm tạo hình.

- Tưởng tượng làm biến dạng (uốn, gấp, xoắn) 
đường nét, hình, diện, khối cơ bản (có tính phổ biến 
định trước) thành sản phẩm tạo hình.

- Tưởng tượng bớt đi, như cắt bớt, đục, khoét và gọt bớt 
đi trên hình diện, khối cơ bản (có tính phổ biến định trước) 
thành sản phẩm tạo hình. 

- Phỏng cấu trúc, hình dạng hay cách điệu cấu trúc, hình 
dạng cơ bản phổ biến tự nhiên để thành sản phẩm tạo hình.

- Phương pháp hỗn hợp – lồng ghép hai hay nhiều cách 
trên để thành sản phẩm tạo hình.

Để hiểu sâu sắc bản chất nội dung và phạm vi áp dụng 
của từng phương pháp trong điều kiện thực hiện như thế 
nào, sau đây trình bày lần lượt từng phương pháp để ứng 
dụng: 
3.1. Phân chia, phân vị bằng nét hoặc điểm trên nền diện, 
hình, khối cho trước để thành sản phẩm tạo hình

Để hiểu rõ bản chất phương pháp này ta hãy xét những 
ví dụ sau: Trên mặt của một chiếc điện thoại Iphone, bề mặt 
điện thoại là diện hình chữ nhật phân chia giới hạn màn hình 
bởi 4 đường và đường diềm trơn có nguýt tròn xung quanh 
tạo thành một sản phẩm hình có hình thức mới. Hay là trên 
diện mặt tờ giấy ta vẽ nét xác định hình vẽ theo ý tưởng của 
mình mang lại hiệu quả thẩm mỹ có ý nghĩa cũng là cách 
thức tạo hình.

Ví dụ như trên bề mặt các diện, các khối tự nhiên chưa 
phải là sản phẩm tạo hình, nhưng ta vẽ nét, viết chữ, tô màu 
tác động, xác định hình trang trí trên khối đó đẹp lên, mà biểu 
hiện cho một mục đích sử dụng nào đó cũng là cách tạo hình.

Tóm lại: Những hoạt động vẽ nét hay xác định chấm, màu 
sắc nhằm thể hiện xác định hình trên nền bề mặt diện, khối 
bằng những vật liệu giấy, vải, gỗ, tường... là phương pháp 
tạo hình. Đây là cách thức truyền thống (Xem hình 1)

Chú ý: Khi áp dụng phương pháp này phải căn cứ vào 
đặc điểm, tính chất, cấu trúc của bề mặt nền cơ sở của đối 
tượng đó để có phương pháp thích hợp.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong trường hợp vẽ tranh, 
trang trí, trên nền bề mặt diện hoặc mặt của khối. Chủ yếu 
áp dụng nhiều trong chuyên ngành đồ họa tranh trên bề mặt 
vật liệu.
3.2. Bố cục, sắp đặt từ nhiều yếu tố đơn lẻ để thành sản 
phẩm tạo hình

Trong thực tế khi thực hiện sáng tác một sản phẩm tạo 
hình có thể do dữ liệu đề ra, hoặc điều kiện cấu thành sản 
phẩm đó bao gồm nhiều yếu tố đơn lẻ, hay một yếu tố nhưng 
số lượng nhiều. Trong trường hợp này phải tổ chức xắp xếp 
chúng thành một bố cục có hình thức mới, đạt được tiêu chí 
thẩm mỹ và tiêu chí biểu hiện trong bố cục. Bố cục như thế 
được hiểu là phương pháp tạo hình từ những yếu tố đơn lẻ. 

Ví dụ như điều kiện đặt ra là sắp xếp 3 loại hình vuông, 
hình chữ nhật và hình tam giác thành một bố cục có tính thẩm 
mỹ hoặc như sắp xếp 3 khối hộp hình chữ nhật giống nhau và 
2 khối chóp hình tam giác cùng loại thành một bố cục có tính 
thẩm mỹ và xắp xếp 3 loại đường cong tròn và nhiều đường 
gãy thành một bố cục tạo có tính thẩm mỹ chủ đề tự chọn.

Hình 1. Logo trường Đại 
học kiến trúc Hà nội (dùng 
phương pháp tạo hình 
truyền thống)

Hình 2,3,4,5,6. Bố cục 
theo mạng, nhóm, 
tia, tập trung và theo 
tuyến đường

Hình 7. Cắt khoét 
khối hình trứng 
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- Điều kiện áp dụng: Phụ thuộc vào dữ liệu đặt ra hoặc ý 
tưởng chủ quan của người sáng tác, phổ biến có các trường 
hợp sau:

+ Dữ liệu đặt ra có nhiều yếu tố đơn lẻ khác nhau (hơn 
hai yếu tố);

+ Dữ liệu đặt ra có một yếu tố nhưng số lượng nhiều;
+ Dữ liệu đặt ra có một yếu tố nhưng số lượng nhiều và 

màu sắc, chất liệu khác nhau;
+ Dữ liệu đặt ra có một loại yếu tố nhưng kích thước khác 

nhau và số lượng nhiều;
+ Dữ liệu đặt ra có nhiều yếu tố, số lượng không hạn chế 

và kích thước khác nhau, trong một giới hạn nhất định.
- Yêu cầu của phương pháp: Phương pháp tạo hình từ 

những yếu tố đơn lập bản chất. Phương pháp này bao gồm 
nhiều yếu tố, độc lập vì thế yêu cầu bố cục cần phải thể hiện 
được các yêu cầu cơ bản sau:

- Các yếu tố đơn lập trong bố cục phải có mối liên kết 
quan hệ chặt chẽ một cách hữu cơ với nhau như một thể 
thống nhất trong trường thị giác (về quan hệ tạo hình);

Để đạt được giá trị liên kết chặt chẽ một cách hữu cơ với 
nhau như một thể thống nhất, ta phải tổ chức sắp xếp theo 
một nguyên tắc nhất định, mà cơ sở của nó là thông qua 
bản chất các quy luật của nhận thức thị giác, là lực thị giác, 
trường lực thị giác, cường độ lực thị giác… Tính liên kết yếu 
tố đơn lẻ cũng do trường hấp dẫn thị giác. Một yếu tố bất kỳ 
có trường hấp dẫn thị giác giống như trường của nam châm, 
nếu đặt 2 vật thể tương đối gần nhau, trường hấp dẫn thị 
giác giao nhau ta cảm nhận như một thể thống nhất, trường 
hợp này hình được tạo ra bởi mối liên hệ giữa trường hấp 
dẫn thị giác.

Yếu tố liên kết bởi hình dạng thị giác. Quy luật tự nhiên 
cảm nhận các vật thể theo xu hướng tổ hợp chúng thành một 
thể bao gồm các yếu tố kề cạnh nhau mà hợp chúng lại có 
một đường biên, giới hạn của sự liên tưởng.

Liên kết hình bởi đồng dạng: Các yếu tố đơn lập trong bố 
cục phải có giá trị biểu hiện (giá trị thực và tư tưởng).

Ví dụ: trong bố cục tạo hình dù là một sản phẩm gì, ngoài 
thẩm mỹ cũng đều phải tạo nên sức biểu hiện của bố cục đó, 
nhìn vào sản phẩm đó nói lên điều gì, có thông tin gì, ngoài ra 

Hình 8a. Làm biến dạng cong của diện Hình 8b. Biến dạng méo hình của vỏ cầu và ống tròn

Hình 9. Mô phỏng hình thức cánh buồm no gió vào ý 
tưởng Nhà hát bên bờ biển

Hình 10. Phương pháp hỗn hợp 
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nó còn chứa đựng các chức năng và khả năng tồn tại của nó.
Sản phẩm theo phương pháp này cũng phải đạt được 

tính độc đáo, nghĩa là có hình thức mới trong bố cục. Đây 
cũng là mục tiêu cơ bản của phương pháp này. 

Trong tư duy tạo hình bố cục từ những yếu tố đơn lẻ nếu 
chúng ta không sắp xếp theo một trật tự thì chỉ được hậu quả 
một tập hợp hỗn loạn các yếu tố đó không có liên hệ chặt chẽ 
với nhau. Để có một bố cục chặt chẽ thường trong việc tổ 
chức xắp xếp các yếu tố đơn lập theo một quy luật, một trật 
tự nhất định, vì thế cần có các hướng đi, ý tưởng thực hịên đi 
từ tổng thể đến chi tiết, đi từ chi tiết đến tổng thể, và hướng 
kết hợp. Tuỳ đề tài yêu cầu mà ta có thể chọn hướng cho phù 
hợp. Nhưng điều căn bản và cụ thể là chọn hình thức bố cục 
hợp lý các yếu tố đơn lẻ theo các hình thức sau:

a. Tổ chức – bố cục theo định hướng tuyến tính.
Một bố cục tổ chức theo định hướng tuyến tính là bố cục 

chứa đựng một loạt những yếu tố có hình thái giống nhau 
hoặc gần giống nhau, sắp xếp nối liền yếu tố nọ kế tiếp với 
yếu tố kia hoặc thông qua một hình thức nối kết chung một 
hướng (hình 2). Các yếu tố đơn lẻ bố cục theo tuyến tính 
ngoài việc thông thường có kích thước giống nhau, chúng 
còn có trường hợp có kích thước khác nhau có ý nghĩa tạo 
hình giống nhau. Những bố cục nhấn mạnh về mặt biểu 
tượng trong một tổ chức theo lối tuyến tính có thể được sắp 
đặt ở bất cứ nơi nào trên chiều dài của trường đoạn tuyến 
tính và thường được xử lý khác nhau độ lớn và hình thức ý 
nghĩa của những bố cục, đặc biệt này càng nhấn mạnh khi 
nó đặt ở cuối trường đoạn tuyến, đặt ở điểm thắt, điểm gẫy 
khúc của trường đoạn tuyến, hoặc đặt tách ra khỏi trường 
đoạn, tuyến. 

- Điều kiện áp dụng: Theo ý tưởng chủ quan của người 
thiết kế sáng tác và dữ liệu cho bố cục có nhiều yếu tố đơn lẻ 
có nhiều yếu tố tương đồng xắp xếp được nhấn mạnh theo 
tuyến. 

b.Tổ chức theo định hướng tập trung 
Bố cục tạo hình các yếu tố theo lối tập trung là bố cục có 

yếu tố lớn nằm trong trung tâm ngoài ra có các yếu tố khác 
có thể là hướng tâm, tán xạ một lần, hoặc đường viền xoáy 
trôn ốc (hình 3). Thông thường, tính chất của bố cục các yếu 
tố theo lối tập trung là đậm đặc, chặt chẽ và đều đặn. Nó có 
thể được dùng để thiết lập những vị trí quan trọng trong bố 
cục, kết thúc một tổ hợp trục. Bố cục tập trung còn mang tính 
chất cố định, tĩnh tại và kết tụ, thường có kích thước lớn và 
đặc biệt làm yếu tố chính, là trong điểm và có thể quy nạp 
thêm một số yếu tố phụ bao trùm xung quanh. Các yếu tố 
phụ này có thể có kích thước giống nhau và được sắp đặt 
đối xứng qua tâm hay một trục hay nhiều trục của hình thức 
bố cục chính. Các yếu tố phụ cũng có thể khác nhau về hình 
thức hoặc độ lớn để đáp ứng sự cần nhấn mạnh, tôn lên 
một khía cạnh nào đó. Khi có thêm yếu tố phụ, tổ chức theo 
lối tập trung bộc lộ tính chất đa dạng của bố cục rõ nét hơn.

- Điều kiện áp dụng: Theo ý tưởng chủ quan của người 
thiết kế sáng tác có nhấn trọng tâm trong điểm và dữ liệu 
cho bố cục có nhiều yếu tố đơn lẻ có yếu tố chủ thể, có kích 
thước lớn và những yếu tố phụ hô ứng tương đồng sắp xếp 
được nhấn mạnh theo trung tâm.

c. Bố cục - Sắp đặt theo lối tán xạ (tia) 
Bố cục tạo hình các yếu tố đơn lẻ theo lối tán xạ là sự 

kết hợp đồng thời hai hay nhiều cách tổ chức theo lối tuyến 
tính và tập trung. Nó bao gồm một tổ chức đột xuất tập trung 
ở giữa và được nối vào đó một số hình thức tuyến có nguồn 
gốc tán xạ (hình 4). Tổ chức theo lối tán xạ mang tính hướng 

ngoại, trải dài ra trong môi trường của nó, với những “cành 
cây” tuyến tính, nó có thể vươn dài ra và gắn bó chặt chẽ vào 
những yếu tố đặc biệt. Đó là những “cái trục” hay “cái rễ cây” 
có thể có hình thức giống nhau hay khác nhau để nhằm mục 
đích bảo đảm tính điều hòa bố cục khi những “cành cây” này 
khác nhau, có nghĩa là để đáp ứng các yêu cầu riêng biệt của 
mục đích biểu hiện hoặc do yêu cầu chức năng. Những hình 
thức tán xạ kết hợp với nhau, cũng sẽ biến thể lên thành một 
hệ mạng lưới có mối liên hệ đa hướng. Kiểu này thường áp 
dụng cho ý tưởng dàn trải các thành tố.

- Điều kiện áp dụng: Theo ý tưởng chủ quan của người 
thiết kế sáng tác có hướng tia và dữ liệu cho bố cục có nhiều 
yếu tố đơn lẻ có nhiều yếu tố tương đồng xắp xếp được nhấn 
mạnh theo nhiều tuyến, chuỗi hướng tâm

d. Tổ chức theo lối hợp nhóm
Một bố cục tạo hình các yếu tố theo lối hợp nhóm là bố 

cục nối ghép liên tục một cách trải rộng kết hợp nhiều yếu tố 
có cùng đặc điểm tính chất hợp với nhau thành nhóm rồi kết 
nối nhóm nọ với nhóm yếu tố kia thành bố cục tạo hình (hình 
5). Bố cục hợp nhóm có thể là tập hợp bởi những yếu tố đơn 
lẻ có những nét thị cảm, đặc điểm chung, tương tự về hình 
dáng về hình thức, về hướng và cấu trúc. Tổ chức hợp nhóm 
loại bỏ tính chất cứng nhắc, và có thể thêm hay bớt dễ dàng 
một số yếu tố, có khi tổ chức nhóm có tính chất đối xứng 
qua một tâm nhưng nó không đậm đặc như một tổ chức tập 
trung.Tuy tổ chức hợp nhóm không bao gồm những yếu tố 
lớn một cách đột xuất, nhưng trong chừng mực nào đó, độ 
rõ, độ lớn, hình thức và chiều hướng của nó vẫn là cần thiết. 

- Điều kiện áp dụng: Theo ý tưởng chủ quan của người 
thiết kế sáng tác có các nhóm tương đồng và dữ liệu cho bố 
cục có nhiều nhóm yếu tố đơn lẻ có nhiều yếu tố tương đồng 
với nhau sắp xếp được nhấn mạnh theo từng nhóm, mỗi 
nhóm lại liên hệ chặt chẽ với nhau thành tổng thể bố cục có 
hình thức mới. 

e. Tổ chức theo mạng lưới mô đun 
Bố cục tạo hình các yếu tố đơn lẻ theo mạng lưới mô đun 

thường được hình thành trong bố cục bằng một hệ thống 
kích thước. Cách tổ chức - tổ hợp hình thành mạng lưới tam 
giác, ô vuông, lục giác…(hình 6). Nếu có phần của bố cục 
mạng mang tính chất dương thì có thể có những phần mang 
tính chất âm. Một mạng điển hình là một đơn vị bố cục mang 
tính chất mođun nhắc đi nhắc lại, mạng có thể được thêm 
hay bớt hay tổ hợp chồng chéo và vẫn giữ được tính nhất 
quán và tính nguyên dạng về mặt tổ chức bố cục. Những 
biện pháp thêm hay bớt một số khu vực của mạng có thể làm 
cho mạng thích nghi vào bố cục chung. Bố cục như vậy làm 
tăng ấn tượng và hấp dẫn thị giác hơn. Tổ chức theo mạng 
lưới nhưng xử lý thay đổi đôi chút thì đây là giải pháp đạt 
được hiệu quả đa dạng và tính thống nhất cao. 

- Điều kiện áp dụng: Theo ý tưởng chủ quan của người 
thiết kế sáng tác có yếu tố hay nhóm nhỏ có tương đồng kính 
thước và hình dạng giống nhau tạo thành mạng và dữ liệu 
cho cũng bố cục được nhiều nhóm yếu tố đơn lẻ có nhiều 
yếu tố tương đồng với nhau xắp xếp theo đơn vị giống nhau, 
được nhấn mạnh theo hệ thống mạng, mỗi đơn vị lại liên hệ 
chặt chẽ với nhau theo ô mạng thành tổng thể bố cục có hình 
thức mới.
3.3. Tưởng tượng bớt đi, như cắt bớt, đục, khoét và gọt bớt 
đi trên hình diện, khối cơ bản (có tính phổ biến định trước) 
thành sản phẩm tạo hình

Ví dụ ta tưởng tượng cắt khối chóp, khối trụ tròn, trụ chữ 
nhật là các khối cơ bản và hoàn chỉnh ta rất quen thuộc. Theo 
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các cách bớt đi khác nhau rồi giữ lại phần chính còn lại nó 
gần tương đồng hình dạng với ý tưởng chủ quan của người 
sáng tác, chẳng hạn lấy lại phần mầu để theo cách này bớt 
thêm (gọt bớt, đục khoét bớt cho chi tiết cho tinh xảo thành 
sản phẩm cuối cùng theo ý định của người tạo hình để đạt 
được tiêu chí về hình thức (hình 7). Quá trình tư duy tưởng 
tượng thực hiện trong thể hiện như vậy là phương pháp tạo 
hình theo cánh bớt bỏ đi từ yếu tố hoàn chỉnh, như đường 
thẳng đường cong nào đó hoặc một diện hình tròn hay vuông 
cũng như khôi hộp khối chóp,… mà tùy theo ý tưởng chủ 
quan của tác giả thực hiện bớt một phần đường, hình diên 
và khối hoàn chỉnh tạo nên một sản phẩm có hình thức mới. 
Cách này ta tưởng tương như cách thực hiện điêu khắc một 
khối đá hay khúc gỗ thành tượng theo một chủ đề nhất định 
của con người.
3.4. Tưởng tượng làm biến dạng (uốn, gấp, xoắn) đường nét, 
hình, diện, khối cơ bản (có tính phổ biến định trước) thành 
sản phẩm tạo hình

Ta biết các đường hình diện khối hoàn chỉnh – cơ bản 
thì ai cũng biết hình thức của nó rất quen thuộc không có gì 
phải nói về hình thức cả. Từ phần trước chúng ta đã tiếp cận 
những tiêu chí quan trọng là sáng tác ra sản phẩm tạo hình, 
một trong những tiêu chí yêu cầu phải có hình thức mới và 
độc đáo. Như vậy trong hoạt động sáng tác ta không thể giữ 
nguyên hình thức đó được mà phải biến đổi hình thức nó đi, 
một trong cách biến đổi là làm biến dạng những yếu tố cơ 
bản hoàn chỉnh tham gia vào khuôn khổ tạo hình để ra một 
hình thức mới đáp ứng các tiêu chí tạo hình là độc đáo (tính 
mới), biểu hiện và thẩm mỹ. Việc làm như vậy là một trong 
những cách tư duy tạo hình cơ bản. 

Các cách tư duy biến dạng để tạo hình:
- Làm biến dạng đường nét cơ bản là đường thẳng đoạn 

thẳng;
- Làm biến dạng hình như hình chữ nhật, hình vuông, 

hình tròn…;
- Làm biến dạng diện cơ bản như diện phẳng điện cong 

đều, diện cầu…;
- Làm biến dạng hình khối cơ bản như khối cầu, khối trụ, 

khối chóp, khối trụ vành khăn… (xem vị dụ hình 8 a,b); 
- Các hình thức là biến dạng.
Biến dạng một phần hay toàn thể của yếu tố hoàn chỉnh:
+ Biến dạng xoắn; Biến dạng gấp, gấp nếp, gấp góc; Biến 

dạng uốn; Biến dạng lồi lõm; Biến dạng nứt, vỡ… Ví dụ, xem 
hình 8b (biến dạng méo hình của vỏ cầu và ống tròn).
3.5. Phỏng – cách điệu cấu trúc, hình dạng cơ bản, hoàn 
chỉnh phổ biến tự nhiên để thành sản phẩm tạo hình

Trong thế giới tự nhiên, vạn vật để tồn tại và phát triển 
chọn lọc trong điều kiện khắc nghiệt với thời gian chúng tự 
biến mình thích nghi bằng cách hình thành cấu trúc bền 
vững, biến đổi hình dạng phù hợp với điều kiện thiên nhiên 
mà rất đẹp. Vì thế cấu trúc và hình dạng tồn tại cho đến giờ 
cũng có tính quy luật bền vững và hợp lý qua thời gian. Mỗi 
vật thể ta nhìn thấy và khám phá có tính sâu sắc, chúng ta 
khai thác nhiều lĩnh vực là vô tận trong khoa học. Đối với 
khoa học lý thuyết sáng tạo ra hình thức là tuyệt vời. Do đó 
ta học tự nhiên là một cách học thông minh là tư duy sáng 
tạo nhất, và học tinh thần đặc điểm của cấu trúc và hình thái 
tự nhiên trong lý thuyết tạo hình là một trong những phương 
pháp sáng tạo ra những sản phẩm tạo hình phong phú nhất, 
độc đáo nhất trên thế giới này. Minh chứng cho sản phẩm tạo 
hình mang tính biểu tượng của đất nước Australia là Nhà hát 

Opera Sydney (hình 9). 
- Phỏng - cách điệu là thế nào?
Là hoạt động tư duy sáng tạo làm ra hoặc làm theo một 

đặc điểm hay tính chất, có khi là tinh thần về bản chất cốt lõi 
của một đối tượng hiện thực nào đó có giá trị, mà người ta 
có thể khai thác được cho một mục đích khoa học, chuyên 
môn nào đó trong đời sống thực tiễn của con người. Qua 
nhận thức “Phỏng” là hoạt động rất rộng trong nhiều lĩnh vực 
khoa học và nghệ thuật. Tuy vậy trong lĩnh vực nghệ thuật 
tạo hình “Phỏng” được hiểu là hoạt động khai thác các giá trị 
về cấu trúc hay hình dạng của một đối tượng nào đó phục vụ 
trong vào khâu sáng tạo về hình thức sản phẩm tạo hình. Ví 
dụ, khai thác giá trị hình thức cấu trúc bông hoa cho việc tạo 
hình cho thời trang váy áo; Phỏng bông hoa sen để sáng tác 
hình thức công trình chùa phật.

- Phỏng cấu trúc tự nhiên: 
Cấu trúc tự nhiên bao gồm cấu trúc sinh vật, cấu trúc vật 

thể vật chất tự nhiên, cấu trúc hiện tượng vận động tự nhiên 
mà ta thấy được. Ví dụ như cấu trúc cây, lá hoa, cấu trúc 
xương cá, xương sống động vật, cấu trúc đất đá, cáu trúc 
vận động của sóng nước, cấu trúc đám mây, cấu trúc tinh 
thể.... Phỏng cấu trúc là tư duy tìm ra được tính chất đặc 
điểm cấu trúc của một đối tượng tương đồng với mục đích 
về sản phẩm tạo hình mà ta cần biểu hiện, cần giải quyết về 
nội dung. 

- Phỏng hình dạng tự nhiên:
Hình dạng tự nhiên bao gồm hình dạng sinh vật, cấu trúc 

vật thể vật chất tự nhiên, hình dạng hiện tượng vận động tự 
nhiên trong đời sống chúng ta mà ta thấy được. Ví dụ như 
hình dạng cây, lá hoa; hình dạng con cá, con chim... Hình 
dạng vận động của sóng nước, hình dạng của tinh thể muối, 
kim cương,... Phỏng hình dạng là hoạt động tư duy sáng tạo 
nắm bắt thể hiện được tính chất đặc điểm hình dạng của một 
đối tượng tương đồng với hình dạng về sản phẩm tạo hình 
mà ta sáng tác cần biểu hiện và giải quyết về nội dung. 
3.6. Phương pháp hỗn hợp – lồng ghép hai hay nhiều cách 
trên để thành sản phẩm tạo hình

Trong thực tế sáng tác, nhiều khi ý tưởng chủ quan của 
người thiết kế muốn đa dạng và linh hoạt trong cách thức 
để đạt được nhiều mục tiêu biểu hiện, đồng thời cũng thuận 
tiện cho công vệc sáng tạo của mình để mang lại tính phong 
phú về hình thức sẽ đạt được mục tiêu sản phẩm tạo hình 
có tính mới – độc đáo. Vì thế việc lồng ghép nhiều phương 
pháp vào một sản phẩm là cách phổ biến trong sáng tạo để 
tạo ra hình thức của các nhà thiết kế. Hiểu phương pháp hỗn 
hợp là trong hoạt động tư duy nhằm sáng tạo ra hình thức 
sản phẩm kết hợp, hay lồng ghép một vài thủ pháp với nhau 
cùng đạt tới hiệu quả về hình thức của tổng thể. Chẳng hạn 
kết hợp bớt một phần với phỏng sinh học nhằm tạo nên các 
cấu trúc tái tạo đẹp hơn hấp đẫn hơn với việc tạo ấn tượng 
trong hình thức của sản phẩm tạo hình.

4. Kết luận 
Phương pháp tư duy tạo hình nhằm là mang lại tiêu chí 

độc đáo và khẳng định tính sáng tạo trong sáng tác, nhưng 
sản phẩm tạo hình còn phải đạt được tiêu chí thẩm mỹ thì ta 
phải hiểu biết và có khả năng trắc nghiêm mối quan hệ các 
ngôn ngữ tạo hình để tạo nên tính thống nhất, đa dạng và 
hài hòa của các yếu tố tham gia vào giới hạn không gian tạo 
hình. Chính đây là nguyên lý bố cục. Ngoài ra để đạt được 
tiêu chí biểu hiện thì người sáng tác phải có kiến thức về 
những quy luật của nhận thức thị giác và hiểu khả nẳng biểu 

(xem tiếp trang 27)
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Chương trình đào tạo chất lượng cao đã 
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1. Đặt vấn đề
Năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo có số 23/2014/TT-BGDĐT quy định chính 

thức về chương trình đào tạo chất lượng cao (CLC) trình độ đại học [3]. Một trong 
những tiêu chí để xác định chương trình CLC, theo quy định của Thông tư 23, là 
chuẩn đầu ra phải cao hơn chương trình đào tạo đại trà tương ứng về năng lực 
chuyên môn; ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin; dẫn dắt, chủ trì và làm việc 
nhóm; khả năng thích nghi với môi trường công tác. Khác với chương trình tiên tiến, 
chương trình CLC không được Nhà nước hỗ trợ tài chính, bù lại tăng quyền tự chủ 
xây dựng chương trình cho các Trường nhiều hơn. Các Trường căn cứ khung quy 
định, xây dựng chương trình CLC trên cơ sở chương trình đại trà, có tham khảo 
chương trình nước ngoài được kiểm định, dạy tiếng Anh tối thiểu 20% các môn 
chuyên ngành. Các trường tuyển sinh, xây dựng mức học phí, triển khai và tự chịu 
trách nhiệm về chương trình. 

Đã không ít những chương trình đào tạo đổi mới trước đây đã được nhiều 
trường đại học triển khai. Việc duy trì bền vững, hiệu quả của chương trình, thu hút 
người học, nâng cao chất lượng, uy tín và nguồn thu tài chính hay biến tướng, bóp 
méo, không thực sự chất lượng mà chỉ cung cấp dịch vụ cao là tùy quan điểm chỉ 
đạo và cách làm của từng Trường…

Với quan điểm tiếp cận đúng bản chất chương trình chất lượng cao của Trường 
Đại học Kiến trúc Hà Nội, chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng đã được 
phát triển từ chương trình đào tạo đại trà với những thay đổi về nội dung tích hợp 
kiến thức và kỹ năng, thay đổi về phương pháp và ngôn ngữ giảng dạy. Trên hết, sự 
thay đổi đó để mang lại lợi ích thực chất cho người học, nâng cao chất lượng đào 
tạo chứ không phải chỉ là đổi hình thức.

2. Giới thiệu một số chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (gọi tắt là chương trình 
đại trà) được ban hành năm 2014 với thời gian đào tạo theo kế hoạch 4,5 năm. 
Chương trình được thiết kế có tổng khối lượng kiến thức 150 tín chỉ, trong đó kiến 
thức giáo dục đại cương gồm 44 tín chỉ, giáo dục chuyên nghiệp chiếm 106 tín chỉ. 
Chương trình đào tạo không phân nhánh chuyên môn sâu khi ra Trường, chỉ có 6 tín 
chỉ học phần tự chọn trên tổng số 12 tín chỉ đưa ra. Cấu trúc có học phần lý thuyết 
và đồ án, có đồ án tốt nghiệp tổng hợp kiến thức chuyên ngành mà sinh viên cần 
bảo vệ.

Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng (KSTN) của Trường Đại học Bách khoa TP 
Hồ Chí Minh [13] được xây dựng trên nền tảng của chương trình đào tạo đại trà. 
Các môn học được xem là cốt lõi của ngành sẽ được nâng cấp riêng cho chương 
trình KSTN với việc tăng cường nội dung, áp dụng các hình thức dạy - học chủ 
động, chú trọng đến khả năng làm việc nhóm, các kỹ năng mềm và đặc biệt là khả 
năng tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. Khối lượng kiến thức toàn khoá gồm 151 
tín chỉ, 

Chương trình kỹ sư tài năng của Đại học Xây dựng nay gọi là Chương trình kỹ 
sư chất lượng cao (PFIEV) kéo dài trong 5 năm, giống hoàn toàn với chương trình 
đào tạo kỹ sư của Pháp [11]. Chương trình học được chia làm 2 giai đoạn, ở năm 
thứ 4 sinh viên chọn 1/3 ngành, vào năm thứ 5 sinh viên lựa chọn 1/11 chuyên 
ngành. Đặc điểm số giờ học ngoại ngữ rất lớn (400 giờ) và nhiều giờ cho sinh viên 
thực hành tại các nhà máy, công ty.

Chương trình đào tạo đại học ngành Xây dựng dân dụng của Đại học Công 
nghệ Nanyang gồm 138 đơn vị học trình (academic unit - AU), thời gian đào tạo 4 
năm. Mỗi đơn vị học trình có quy định rất chi tiết số giờ dạy lý thuyết chung và số 
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giờ hướng dẫn riêng của trợ giảng. Số lượng các môn học tự 
chọn rất nhiều (23).

Chương trình đào tạo của Viện khoa học ứng dụng quốc 
gia - Cộng hòa Pháp (INSA) - một trong các đối tác giúp 
xây dựng chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao cho 4 
Trường Đại học Việt Nam gồm 2 năm đại cương và 3 năm 
chuyên ngành. Sinh viên học mỗi ngày 8 giờ và việc lên lớp 
là bắt buộc. Số giờ làm việc 1 năm khoảng 820 giờ (26 giờ/
tuần) với phân bố rất linh hoạt cho từng môn học: giảng dạy, 
hướng dẫn, làm bài tập, học theo nhóm, thực nghiệm.

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Xây dựng dân 
dụng của Trường Đại học Catholic (Hoa Kỳ) có thời gian đào 
tạo 4 năm, tổng số tín chỉ tích lũy tùy thuộc từng chuyên 
ngành tự chọn khoảng 134 đến 135 tín chỉ. Các môn tự chọn 
thuộc 1 trong 4 nhóm: Kết cấu và Địa kỹ thuật; Thi công và 
quản lý xây dựng; Môi trường; Giao thông.

Đặc điểm chung của các chương trình đào tạo trong nước 
và nước ngoài cùng chuyên ngành là sự đan xen các môn 
học lý thuyết và các đồ án môn học, đều có các học phần tự 
chọn. Số lượng các học phần đại cương không phải chỉ có 
chương trình đào tạo trong nước mà chương trình của CH 
Pháp cũng có khối lượng học phần Toán, Vật lý và Hóa học 
lớn. Việc phân chia các lĩnh vực chuyên sâu ở các Trường 
đại học nước ngoài khá rõ rệt so với các Trường trong nước. 
Có 2 cách thức xây dựng chương trình đào tạo chất lượng 
cao là từ chương trình đại trà và hoàn toàn từ chương trình 
nhập khẩu.

3. Các hướng xây dựng chương trình đào tạo chất 
lượng cao đã triển khai ở trong nước

Kể từ khi bước vào giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc 
tế sâu rộng, nền giáo dục đại học nước ta đã bộc lộ những 
bất cập và hạn chế, thể hiện ở mục tiêu, nội dung và phương 
pháp, hình thức tổ chức dạy học. Có rất nhiều các nghiên 
cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra sự tụt hậu, kém hiệu 
quả của các chương trình đào tạo đại học tại Việt Nam, các 
Trường đại học, những người làm công tác quản lý giáo dục 
đều ý thức được thực tế giáo dục đại học trong nước để tìm 
những hướng đi, xây dựng những chương trình đào tạo định 
hướng hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo.

Bắt đầu triển khai từ 1 dự án tại Trường ĐH Khoa học Tự 
nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội từ năm 1997 [5], mô hình đào tạo 
cử nhân khoa học tài năng đã trải qua hơn 20 năm xây dựng 
và phát triển, khẳng định tính đúng đắn và có những thành 
công nhất định. Chương trình dành riêng cho hệ đào tạo cử 
nhân khoa học tài năng với một yêu cầu cao về đạo đức, 
chuyên môn, khả năng làm việc độc lập và trình độ ngoại 
ngữ. Sau khi kết thúc dự án thì chương trình được đưa vào 
hệ theo chế độ nguồn kinh phí thường xuyên, chất lượng đào 
tạo của chương trình cử nhân khoa học tài năng của Trường 
không thể đủ hoạt động tầm cỡ như ban đầu, nhiều hoạt 
động không giữ được. Một trong những tồn tại khi tổng kết 
20 năm triển khai chương trình là không có các hệ đào tạo 
sau đại học kế tiếp chương trình cử nhân nên số lượng các 
nhà khoa học thực sự phát triển và cống hiến cho khoa học 
chưa nhiều, phần lớn tập trung ở số ít những người học tiếp 
sau đại học ở nước ngoài.

Chương trình tiên tiến (CTTT) là một dự án đặc biệt của 
Bộ Giáo dục nhằm xây dựng các ngành đào tạo chất lượng 
cao, theo nội dung, chương trình của các đại học danh tiếng 
trên thế giới. Hiểu một cách đơn giản, CTTT là chương trình 
được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh theo chuẩn của 

trường đối tác nước ngoài bởi những giảng viên có nhiều 
kinh nghiệm trên thế giới và giảng viên đến từ các trường 
ĐH danh tiếng tại Việt Nam. CTTT có sự hỗ trợ Ngân sách 
Nhà nước và phải tuân thủ các quy định riêng do Bộ Giáo 
dục đào tạo yêu cầu. Việc mời giảng viên chất lượng cao 
từ nước ngoài chi phí quá cao, đầu vào sinh viên chưa đạt 
trình độ ngoại ngữ cần thiết để tiếp thu kiến thức, học phí 
nâng cao trong khi xuất hiện những chương trình đào tạo có 
chất lượng cao khác… bắt đầu khiến nhiều Trường, nhiều 
ngành học không còn thu hút được sinh viên đăng ký vào 
học. Một số Trường tuyển sinh viên có điểm thi đầu vào thấp 
hơn cả chương trình đại trà, không bố trí kinh phí cho thực 
hành, thực tập, thí nghiệm,.. dẫn đến chất lượng của đầu ra 
chương trình bắt đầu đi xuống.

Chương trình liên kết đào tạo (LKĐT) với nước ngoài 
là một hình thức tiên tiến đang được đang nhiều trường áp 
dụng. Chương trình này còn xuất hiện hình thức liên kết du 
học hay chương trình 2 + 2. Tất cả các loại hình đào tạo như 
trên đều được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt 
Nam) cùng với chính quyền địa phương của Đại học được 
liên kết. Đặc điểm là các ngành học liên kết ở khối kinh tế, tài 
chính rất phổ biến. Sự mâu thuẫn của việc duy trì chất lượng 
đào tạo như ở nước liên kết với việc giảm chi phí để cạnh 
tranh với hình thức du học hoàn toàn và đảm bảo số lượng 
sinh viên khi mở lớp là một thử thách lớn đối với sự tồn tại 
bền vững của các chương trình loại này.

Chương trình hội nhập theo hướng linh hoạt để phát huy 
năng lực và hoàn cảnh của sinh viên, tiết kiệm chi phí với thời 
gian đào tạo liên thông dọc theo 3 cấp trình độ: Cử nhân - Kỹ 
sư - Thạc sỹ đã được nghiên cứu trong một dự án và một đề 
tài cấp Bộ tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội [4]. Các môn 
học được xếp đan xen theo trục thời gian với cấp độ kiến 
thức nâng cao dần. Mức độ cấp bằng cử nhân cần 3 năm, 
cấp bằng kỹ sư cần 4,5 năm và sinh viên có thể học thêm 
1,5 năm để hoàn thành chương trình thạc sĩ. Tính ưu việt 
của chương trình này là các môn học được thiết kế đan xen, 
nâng cao cấp độ dần. Sinh viên được tiếp cận sớm các môn 
chuyên ngành sẽ hứng thú học tập hơn. Tuy nhiên, nghiên 
cứu này chưa nêu rõ nội dung và cách thức nào sẽ nâng cao 
được trình độ ngoại ngữ để hội nhập kiến thức quốc tế. Về 
mặt pháp lý, chương trình chưa được chấp thuận, phê duyệt 
của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Sau nhiều năm hoạt động thí điểm, cuối năm 2014, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo có Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT quy 
định chính thức về đào tạo chất lượng cao (CLC) trình độ 
ĐH. Một trong những tiêu chí để xác định chương trình CLC, 
theo quy định của Thông tư 23, là chuẩn đầu ra phải cao hơn 
chương trình đào tạo đại trà tương ứng về năng lực chuyên 
môn; ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin; dẫn dắt, chủ 
trì và làm việc nhóm; khả năng thích nghi với môi trường 
công tác. Khác với chương trình tiên tiến, chương trình CLC 
không được Nhà nước hỗ trợ tài chính, bù lại tăng quyền 
tự chủ xây dựng chương trình cho các Trường nhiều hơn. 
Các Trường căn cứ khung quy định, xây dựng chương trình 
CLC trên cơ sở chương trình đại trà, có tham khảo chương 
trình nước ngoài được kiểm định, dạy tiếng Anh tối thiểu 20% 
các môn chuyên ngành. Các trường tuyển sinh, xây dựng 
mức học phí, triển khai và tự chịu trách nhiệm về chương 
trình. Việc duy trì bền vững, hiệu quả của chương trình, thu 
hút người học, nâng cao chất lượng, uy tín và nguồn thu tài 
chính hay biến tướng, bóp méo, không thực sự chất lượng 
mà chỉ cung cấp dịch vụ cao là tùy quan điểm chỉ đạo và cách 
làm của từng Trường.
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4. Phân tích thực trạng, đề xuất tiêu chí xây dựng 
chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kỹ thuật 
xây dựng

Việc cải tiến hay đăng ký đào tạo theo một chương trình 
đào tạo mới cần phải phân tích được lý do phải thay đổi, 
những tồn tại của chương trình đào tạo đang triển khai. 
Chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng hiện hành tại Đại 
học Kiến trúc Hà Nội đang bộc lộ những tồn tại khi đầu vào 
các sinh viên có sự phân hóa mạnh cả về điểm thi đầu vào, 
năng lực tiếp thu kiến thức đào tạo nghề nghiệp, trình độ 
ngoại ngữ, đặc biệt là định hướng nghề nghiệp và vị trí việc 
làm mong muốn khác nhau khi ra Trường. Giảng viên đào tạo 
chuyên ngành cũng có sự biến chuyển cả về lượng lẫn về 
chất, số lượng giảng viên được đào tạo chuyên môn sâu ở 
nước ngoài ngày một lớn, hiện giảng viên có trình độ tiến sĩ 
đã chiếm đến 40% tổng số giảng viên trong khoa Xây dựng. 
Nếu cứ tiếp tục duy trì chương trình đạo tạo truyền thống sẽ 
khó có thể phát huy năng lực, tính chủ động của sinh viên, về 
phía giảng viên cũng không động viên được sự nỗ lực nâng 
cao trình độ chuyên môn, tính sáng tạo, hội nhập… Chính vì 
thế, việc vận hành một chương trình đào tạo mới song hành 
cùng chương trình đào tạo đại trà sẽ là cấp bách trong giai 
đoạn hiện nay với mục tiêu tổng thể là phân loại người học 
phù hợp năng lực, nhu cầu chính đáng của mỗi cá nhân.

Hầu hết các Trường Đại học đều nhận thấy sự hạn chế, 
những nhược điểm của chương trình đào tạo đại trà bậc đại 
học (chương trình đào tạo truyền thống). Mong muốn của 
các Trường là xây dựng chương trình đào tạo phải nâng cao 
được chất lượng sinh viên ra Trường, tiệm cận trình độ quốc 
tế, có khả năng hội nhập, được công nhận rộng rãi [7]… Tuy 
nhiên những quy định cứng nhắc về khung chương trình, 
mức trần học phí của Nhà nước cùng nhiều vấn đề nội tại 
của các Trường đã hạn chế sự phát triển của chương trình 
đào tạo tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới, khó khăn tạo 
ra được sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển 
của xã hội cũng như có khả năng làm việc trong những môi 
trường cạnh tranh ở nước ngoài. Do vậy, xu thế chung là các 
Trường vẫn đào tạo song song hệ đại trà và thí điểm những 
chương trình mới mẻ, chọn lọc để tháo gỡ những khó khăn 
gặp phải.

Phân tích những chương trình đào tạo đã được triển khai 
trong thời gian qua cho thấy không có một mô hình nào có ưu 
điểm tuyệt đối, triển khai và phát triển tốt. Vấn đề cần chọn 
được một mô hình xây dựng chương trình đào tạo theo mục 
tiêu và giai đoạn thích hợp cho chuyên ngành đào tạo kỹ sư 
xây dựng tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trường Đại học Kiến 
trúc đặt mục tiêu mở chương trình chất lượng cao để phân 
loại sinh viên, định hướng phát triển nâng cao trình độ cho 
những sinh viên có năng lực tốt, có quyết tâm và định hướng 
làm việc được trong môi trường hội nhập, thì đây chính là cơ 
hội để Nhà trường điều chỉnh hướng đi trong bối cảnh tuyển 
sinh khối kỹ thuật khó khăn, sự phân tầng sinh viên đầu vào 
khá rõ nét.

Các tiêu chí để xây dựng chương trình Chất lượng cao 
như sau:

Tiêu chí 1: Chương trình được phát triển từ chương trình 
đại trà, phải có trên 20% các môn cơ sở ngành và chuyên 
ngành dạy bằng tiếng Anh.

Tiêu chí 2: Sinh viên có thể chuyển đổi linh hoạt khi học 
chương trình đào tạo Chất lượng cao sang chương trình đại 
trà và ngược lại.

Tiêu chí 3: Chương trình được triển khai, vận hành với 
lực lượng giảng viên trình độ cao, được đào tạo ở nước 
ngoài về. Ưu tiên tham khảo chương trình đào tạo các nước 
phát triển, sinh viên có khả năng học liên kết.

Tiêu chí 4: Không đòi hỏi quá cao về khả năng ngoại ngữ 
trong những năm đầu chương trình. Nhưng khả năng ngoại 
ngữ của sinh viên phải được cải thiện dần khi tiếp cận kiến 
thức chuyên ngành, từ sự ham mê mở mang kiến thức thực 
chất của sinh viên.

5. Đề xuất chương trình chất lượng cao
Với các kết quả phân tích từ việc khảo sát các chương 

trình đã được triển khai, nhu cầu và mong muốn của người 
học, từ các tiêu chí nêu trên, đề xuất chương trình đào tạo 
Chất lượng cao dựa trên chương trình đào tạo đại trà với số 
lượng các học phần tương tự nhưng được thay 23 học phần 
giảng dạy bằng tiếng Việt chuyển sang dạy bằng tiếng Anh 
với nội dung hội nhập.

Số lượng các học phần dạy bằng tiếng Anh có tổng cộng 
38 tín chỉ, riêng khối kiến thức chuyên ngành, các học phần 
dạy bằng tiếng Anh chiếm 48,3% tổng số tín chỉ.

Cấu trúc chương trình: Kiến thức giáo dục đại cương 
gồm 44 tín chỉ bắt buộc, khối kiến thức cơ sở ngành gồm 46 
tín chỉ bắt buộc, khối kiến thức chuyên ngành gồm 48 tín chỉ 
trong đó 42 tín chỉ là bắt buộc còn 6 tín chỉ được tự chọn. 
Chương trình có 2 tín chỉ thực tập tốt nghiệp và 10 tín chỉ 
dành cho đồ án tốt nghiệp.

Tiếp cận bản chất của việc xây dựng chương trình nhằm 
nâng cao chất lượng kỹ sư ra Trường, hòa nhập môi trường 
làm việc quốc tế nên chương trình không đặt mục tiêu tăng 
thu học phí trong giai đoạn đầu, không quá chú trọng đến 
điều kiện cung cấp cơ sở vật chất và dịch vụ quá khác biệt và 
đặc biệt không chỉ thay đổi về hình thức chương trình. Sinh 
viên đầu vào học tập chương trình CLC cần đáp ứng năng 
lực kiến thức, ngoại ngữ và quan trọng là nguyện vọng, định 
hướng nghề nghiệp phải phù hợp.

Điểm đặc biệt của việc biên soạn đề cương và bài giảng 
các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh trong chương trình 
CLC là liên thông với kiến thức cơ sở ngành và kiến thức 
nghề nghiệp về lĩnh vực xây dựng của các nước phát triển, 
đảm bảo để người học có thể làm việc trong môi trường quốc 
tế lẫn trong nước. Tuyệt đối không dịch cứng nhắc các tài 
liệu tiếng Việt đang sử dụng giảng dạy trong chương trình 
đại trà sang tiếng Anh.

Đề xuất học phần Ngoại ngữ chuyên ngành sẽ có nội 
dung nhập môn Kết cấu công trình do giảng viên có chuyên 
môn Kỹ thuật xây dựng, được đào tạo ở nước ngoài đảm 
nhận.

Các học phần giảng dạy bằng tiếng Việt có nội dung chính 
đảm bảo như đề cương đã công bố trong chương trình đào 
tạo đại trà nhưng khuyến khích giảng viên áp dụng phương 
pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động của sinh 
viên, có nội dung kiến thức nâng cao hướng dẫn cho các sinh 
viên có nhu cầu tự học. 

6. Kết luận
Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ cho các Trường Đại học có 
thể áp dụng triển khai chương trình đào tạo mới có đủ cơ sở 
pháp lý. Tuy nhiên việc xây dựng chương trình CLC có giúp 
nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo hay bị biến tướng 
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thành một dịch vụ thu học phí cao là tùy thuộc quan điểm tiếp 
cận của mỗi Trường. 

Chương trình đào tạo CLC - Giai đoạn 1 ngành Kỹ thuật 
xây dựng của Trường Đại học Kiến trúc đề xuất trên cơ sở 
phân tích thực trạng, rút kinh nghiệm những mô hình đã 
triển khai đáp ứng được các điều kiện của chương trình chất 
lượng cao do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong Thông 

tư số 23/2014/TT-BGDĐT. Cách tiếp cận của chương trình 
là phục vụ phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên 
chuyên ngành.

Cần tiếp tục tham vấn ý kiến của người học, người dạy và 
các đơn vị sử dụng lao động để tiến tới đổi mới chương trình 
có đột phá, hoàn chỉnh hơn trong Giai đoạn 2./.
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hiện của ngôn ngữ tạo hình như điểm, đường tuyến, hình, 
diện và khối không gian. Để làm tốt công tác sáng tác chuyên 
ngành tạo ra những đồ án kiến trúc, mỹ thuật hay mỹ thuật 
công nghiêp... cần có nhiều kiến thức thuộc chuyên ngành 
sâu đặc trưng khác nữa của chuyên ngành đó.

Các phương pháp tạo hình mang lại tiêu chí độc đáo và 
chính là tính sáng tạo trong sản phẩm tạo hình. Nhưng tùy 
vào đặc điểm của sản phẩm chuyên ngành mà áp dụng một 
hay nhiều phương pháp tạo hình có tính chuyên biệt riêng. 

Như kiến trúc, nội thất, sản phẩm đặc trưng là tạo ra không 
gian hình khối và đồng thời cũng phân vị để sản phẩm độc 
đáo phù hợp áp dụng cả 6 phương pháp, nhưng tùy công 
trình có tính chất chọn phương pháp nào phù hợp như kiến 
trúc quy hoạch áp dụng phổ biến phương pháp bố cục từ 
nhiều yếu tố, còn chuyên ngành đồ họa do tính chất sản 
phẩm đồ họa mà phổ biến áp dụng phương pháp phân chia 
và bố cục nhiều yếu tố cũng như phỏng hình dạng và cấu 
trúc tự nhiên.../.
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Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan làng  
khu vực vành đai xanh sông Nhuệ, thành phố Hà Nội 
Spatial organization of landscape architecture of villages in the Nhue river green belt, Hanoi City

Nguyễn Tuấn Anh 

Tóm tắt
 Đồ án quy hoạch chung Hà Nội đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt 
năm 2011 đã chỉ ra rất rõ không gian xanh bao 

gồm hành lang xanh, vành đai xanh sông Nhuệ và 
các nêm xanh. Trong đó vành đai xanh sông Nhuệ 
là vùng cách đệm giữa nội đô mở rộng với khu đô 
thị mở rộng nam sông Hồng, đồng thời đóng vai 

trò là không gian sinh thái cho thủ đô Hà Nội. Khác 
với vành đai xanh các nước trên thế giới, vành đai 

xanh sông Nhuệ không chỉ bao gồm các khu vực 
đất chưa phát triển, đất nông nghiệp, lâm nghiệp 

mà còn có các làng xóm hiện hữu. Việc nghiên 
cứu những biến đổi về cấu trúc không gian làng 

hiện nay có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn 
những đặc tính của các cộng đồng nông thôn đang 

bị mai một bởi quá trình đô thị hóa, phù hợp với 
mục tiêu của đồ án quy hoạch chung Hà Nội tầm 

nhìn năm 2030 đến năm 2050.
Từ khóa: Vành đai xanh hai sông Nhuệ, làng

Abstract
Hanoi planning project to 2030 and vision to 2050, 

which was approved in 2011, clearly shows that the 
green spaces include green belt, the Nhue river green 

belt and green wedges. In which, the Nhue river green 
belt is a buffer zone between the expanded inner city 
with the expanded urban area in the south of the Red 

River, and plays the role of an ecological space for Hanoi 
capital. Unlike the green belt of other countries around 

the world, the Nhue River Green Belt covers not only 
undeveloped, forestry and agriculture lands but also 
existing villages. The study of changes in the spatial 

structure of existing villages is important in conserving 
the unique characters of rural communities that is 

absorbed by expanding suburbs, and suitable with the 
objectives of Hanoi planning project to 2030 and vision 

to 2050. 
Key words: Greenbelt of the Nhue river, village 
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1. Mở đầu
Hà Nội từ năm 1954 đến nay đã có 4 lần điều chỉnh địa giới (1961,1978, 

1991, 2008) và 7 lần phê duyệt quy hoạch chung. Mỗi quy hoạch chung đều 
xác định hướng phát triển không gian cho một giai đoạn phát triển nhất định. 
Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 
năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 1259/ QĐ-
TTG ngày 29/7/2011. Sự khác biệt lớn nhất trong quy hoạch chung lần này là 
cấu trúc không gian theo mô hình chùm đô thị gồm đô thị trung tâm, năm đô 
thị vệ tinh và các thị trấn. Đô thị trung tâm được phân cách với đô thị vệ tinh, 
các thị trấn bởi hành lang xanh (chiếm 70% diện tích tự nhiên). Không gian 
xanh bao gồm hành lang xanh, vành đai xanh dọc sông Nhuệ, các nêm xanh 
và công viên đô thị. Hành lang xanh bao gồm khu vực nông thôn, hệ thống 
sông, hồ, đồi núi rừng tự nhiên, vùng nông nghiệp nhằm tạo lập cơ cấu kinh 
tế xã hội cân bằng, giữ gìn cảnh quan và đảm bảo môi trường sống đô thị. 

Vành đai xanh dọc sông Nhuệ là vùng đệm cách biệt giữa khu nội đô mở 
rộng (giới hạn từ vành đai 2, nội đô lịch sử đến sông Nhuệ) với khu đô thị mở 
rộng nam sông Hồng (từ sông Nhuệ đến vành đai 4). Vành đai xanh đóng vai 
trò là không gian sinh thái “vùng đệm” cho khu vực nội đô Hà Nội. Định hướng 
phát triển không gian kiến trúc cảnh quan khu vực vành đai xanh sông Nhuệ 
lần này được xem là đặc thù, tạo đột phá mới so với các lần quy hoạch trước. 
Quy hoạch chung được duyệt 1992 xác định sông Nhuệ chỉ là giới hạn để 
phát triển nội đô, quy hoạch được duyệt năm 1998 xác định dọc sông Nhuệ 
chỉ là trục cảnh quan trong đô thị gắn kết trung tâm đô thị với hệ thống công 
viên và là hành lang kỹ thuật hạ tầng, đảm bảo an toàn thoát lũ cho Hà Nội 
với Hà Tây. Theo đó, một số dự án nhỏ lẻ được phát triển từ chuyển đổi đất 
trống, đất nông nghiệp, nhiều làng xóm, điểm dân cư hình thành trong lịch sử 
đã phát triển tự phát, thiếu kiểm soát. Đến nay theo quy hoạch chung được 
duyệt năm 2011, thì khu vực vành đai xanh dọc sông Nhuệ đã được mở rộng 
về quy mô, diện tích và có vai trò, vị thế mới trong đô thị trung tâm, không 
chỉ cần bảo tồn phát huy giá trị không gian kiến trúc cảnh quan, mà còn cần 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, bảo vệ môi trường tự nhiên, 
theo định hướng:

- Phát triển và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, có giải pháp hợp lý phát 
triển, cải tạo các điểm dân cư, làng xóm hiện có.

- Xác định, phân khu thích hợp để phù hợp với vai trò vành đai xanh, 
không gian sinh thái giữa khu vực nội đô, nội đô mở rộng với khu đô thị mở 
rộng.

- Đối với các làng xóm hiện hữu: Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
phải được nghiên cứu và kiểm soát để phù hợp cấu trúc, giá trị văn hóa, 
truyền thống. 

- Đối với làng nghề truyền thống: Trong khu vực vành đai xanh theo quy 
hoạch phát triển làng nghề Hà Nội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 
được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại quyết định 14/QĐ-UBND 
ngày 2/1/2015 sẽ có các làng nghề phát triển kết hợp du lịch, làng nghề phải 
xử lý môi trường hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng hoặc không khuyến khích 
phát triển.

2. Thực trạng không gian kiến trúc cảnh quan khu vực vành đai xanh 
sông Nhuệ, thành phố Hà Nội
2.1. Thực trạng sử dụng đất

(Bảng 1)
2.2. Thực trạng không gian kiến trúc cảnh quan  

- Cảnh quan tự nhiên:
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Khu vực vành đai xanh nằm kề cận với sông Nhuệ là 
không gian cảnh quan thiên nhiên có giá trị. Trong khu vực 
có nhiều sông, ao, hồ, mương phục vụ tưới tiêu thoát nước 
sẽ là cơ sở để tạo lập không gian cây xanh mặt nước, cải tạo 
môi trường đô thị.

- Kiến trúc công trình:
+ Công trình công cộng: 
Công trình thương mại, dịch vụ, chợ, siêu thị phần lớn 

quy mô nhỏ phục vụ cấp xã. Các công trình công cộng chủ 
yếu xây dựng thấp tầng, hình thức kiến trúc chưa gắn kết với 
không gian xung quanh. 

+ Công trình trường học, trường mầm non:
Các trường học cơ bản được đầu tư xây dựng hoàn 

chỉnh, phần lớn là công trình được cải tạo nâng cấp và xây 
dựng mới trong những năm gần đây, có hình thức kiến trúc 
tương đối đẹp, tầng cao khoảng 3 - 4 tầng. Các công trình 
nhà trẻ, mẫu giáo đa số là 1,2 tầng, chất lượng trung bình, 
diện tích nhỏ.

+ Công trình nhà ở:
Nhà ở làng xóm: Nhà ở làng xóm xây dựng từ lâu đời, 

đa phần thấp tầng, gắn với không gian cây xanh và vườn 
liền kề. 

Tại khu vực nhà ở làng xóm, một điều không tránh khỏi 
là một số làng xóm đang dần dần đô thị hoá với những ảnh 
hưởng của kiến trúc đô thị. Các công trình được xây dựng 
cải tạo ngày một nhiều với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau, 
quy mô từ 2 đến 3 tầng góp phần cải thiện điều kiện sống 
cho cư dân làm thay đổi bộ mặt của kiến trúc truyền thống. 

Tuy nhiên, một điểm hạn chế là mật độ 
xây dựng sẽ ngày một tăng làm mất dần 
đi không gian kiến trúc làng xóm cổ truyền 
với nhiều cây xanh sân vườn.

Nhà ở đô thị: Nhà ở đô thị bao gồm 
các khu nhà ở hiện có gắn với các tuyến 
đường giao thông chính, các khu tập thể 
của các cơ quan xí nghiệp đóng trên địa 
bàn. Kiến trúc công trình nhà ở đô thị chủ 
yếu là nhà liền kế, đa phần những loại nhà 
này được đầu tư vào những năm gần đây 
nên hình thức kiến trúc tương đối đẹp. 

+ Công trình cơ quan, viện nghiên cứu, 
trường đào tạo: Các khu đất hiện trạng cơ 
quan có quy mô không lớn, nằm phân tán, 
công trình chủ yếu là nhà 3-5 tầng có hình 
thức kiến trúc tương đối đẹp. 

+ Công trình di tích, tôn giáo - tín 
ngưỡng: Chủ yếu là đình, đền chùa nằm 
trong khu vực làng xóm. Với nhận thức 
ngày càng cao của người dân về giá trị 
di sản của các công trình di tích, tôn giáo 
nên các công trình và quần thể di sản ngày 
càng được tôn tạo bảo tồn, tuy nhiên cần 
có sự kiểm soát về hình thức kiến trúc để 
tránh tình trạng hiện đại hóa các công trình 
di tích, mất đi hình thái kiến trúc dân tộc. 

+ Công trình công nghiệp, kho tàng: 
Các nhà máy xí nghiệp được xây dựng 
trước đây chủ yếu là nhà mái tôn 1 tầng, 
hình thức kiến trúc xấu.

3. Phân loại làng trong khu vực vành 
đai xanh sông Nhuệ

Qua khảo sát, trong khu vực nghiên cứu có 75 làng lớn 
nhỏ. Ở quận Hà Đông có 6 làng, quận Bắc Từ Liêm có 28 
làng, quận Nam Từ Liêm có 19 làng, huyện Thanh Trì có 22 
làng.

Các làng nằm trong khu vực nghiên cứu này có thể phân 
loại thành các nhóm như sau: 

- Nhóm 1: Làng nông nghiệp (trồng cây, hoa đặc thù).
Là nhóm làng xa đô thị, nhóm làng này vẫn chưa bị đô thị 

hóa nhiều, nhất là các làng thuộc huyện Thanh Trì…
- Nhóm 2: Làng nghề truyền thống.
Có nghề thủ công truyền thống không phụ thuộc vào 

nghề nông; có nghề chế biến nông sản, cây ăn quả. Làng 
chuyên canh cây rau hoa đặc thù.

- Nhóm 3: Làng nông nghiệp đang trong quá trình đô thị 
hóa

+ Các làng liền kề các khu đô thị: là các làng nằm trong 
phạm vi và kế cận đô thị.

+ Làng trong đô thị đã bị đô thị hóa: Các làng nằm trong 
khu vực phát triển mới, nhiều nhất là tại quận Bắc Từ Liêm, 
Nam Từ Liêm

- Nhóm 4: Các làng gắn liền với hệ thống cảnh quan thiên 
nhiên, đó là các làng tạo thành những chuỗi, điểm liên tục 
gắn liền với các hồ, đầm và sông… các làng xóm bám theo 
mép sông Nhuệ,

- Nhóm 5: Loại làng đơn lẻ có di tích lịch sử, công trình 
công cộng, truyền thống riêng của làng như đình, chùa, 
miếu, đền… 

Hình 1. Vị trí và ranh giới khu vực vành đai xanh sông Nhuệ, thành 
phố Hà Nội
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3. Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
3.1. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc

3.1.1. Quan điểm 
- Tổ chức không gian kiến trúc cách quan phải đảm bảo 

không gây ảnh hưởng đến cấu trúc truyền thống các làng và 
sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

- Phải khai thác triệt để cảnh quan thiên nhiên hiện có. 
Đặc biệt cần phải bảo tồn và sử dụng hiệu quả di tích cảnh 
quan. Đưa các yếu tố thiên nhiên và nhân tạo vào việc quy 
hoạch và bố cục cảnh quan.

- Các thành phần của hệ 
thống cảnh quan phải xuyên 
suốt.

- Tạo dựng vẻ đẹp tổng thể 
hài hòa, văn minh hiện đại.

- Ý tưởng và hình tượng 
xuyên suốt quá trình quy hoạch 
và thiết kế cảnh quan khu vực 
nghiên cứu theo hướng phát 
huy bản sắc địa phương. Bên 
cạnh đó cần tạo lập sự độc 
đáo, riêng biệt cho cảnh quan 
khu vực nghiên cứu và phù 
hợp với đô thị hiện đại.

- Tổ chức không gian kiến 
trúc cảnh quan làng là yếu tố 
quan trọng giúp tạo lập được 
bản sắc làng: các giá trị văn 
hóa, cảnh quan tự nhiên của 
không gian làng sẽ là các 
yếu tố tạo lập bản sắc không 
chỉ cho kiến trúc cảnh quan 
làng mà còn cho cả đô thị nói 
chung.

3.1.2. Mục tiêu
- Tạo được nét khác biệt 

so với đô thị trung tâm: do 
bản chất của vành đai xanh là 
ngăn ngừa sự phát triển phình 
to của thành phố, tạo môi 
trường thiên nhiên giúp người 
dân đô thị có thể thể nghỉ ngơi 
giải trí nên khi đến khu vực 
vành đai xanh, người dân phải 

cảm nhận được sự khác biệt, không ồn ào, không bụi bặm, 
không chật chội.

- Giữ vững được sự cân bằng sinh thái, hài hòa với thiên 
nhiên.

- Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cũng như 
vật chất của người dân.

3.1.3. Nguyên tắc
- Tuân thủ các quy hoạch cấp trên.
Tuân thủ về phân bố dân cư, mật độ dân cư theo quy 

hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được lập, phù hợp 
với định hướng phát triển đô thị. 

- Bảo vệ môi trường và hài hoà với các điều kiện tự nhiên 
khu vực.

- Hạn chế xây dựng dàn trải, tập trung phát triển bao 
quanh các không gian mở, các nút giao thông chuyển tiếp 
vào khu đô thị mới và làng xóm đô thị hoá.

- Đồng bộ và gắn kết hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa khu 
đô thị mới và làng xóm đô thị hoá.

- Ưu tiên giao thông đi bộ, các phương tiện giao thông 
thô sơ.

- Tăng cường không gian xanh, khai thác sử dụng hiệu 
quả các không gian cây xanh mặt nước và các yếu tố cảnh 
quan đặc trưng của khu vực.

- Hạn chế sử dụng các vật liệu, trang thiết bị tạo hiệu ứng 
”đảo nhiệt đô thị”; gia tăng sử dụng các vật liệu, trang thiết 
bị địa phương.

Bảng 1. Thống kê sử dụng đất khu vực vành đai xanh

Bảng 2. So sánh các phương án
TT Tiêu chí Phương 

án 1
Phương 

án 2
Phương án 3

1 Quy mô tổ chức 
KGKTCQ

Nhỏ Lớn Vừa phải

2 Khả năng thực hiện Lớn Nhỏ Khả thi
3 Hiệu quả thẩm mỹ Ít Nhiều Đa dạng
4 Bản sắc làng Không 

thay đổi
Thay đổi 

nhiều
Giữ gìn được 

bản sắc
5 Khả năng đầu tư Vốn đầu 

tư ít
Vốn đầu 
tư lớn

Vốn đầu tư 
phù hợp

6 Sự phù hợp với 
các nguyên tắc 
chung

Chưa đáp 
ứng đầy 

đủ

Không 
phù hợp

Phù hợp

7 QCVN, TCVN - -
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- Tổ chức kiến trúc cảnh quan hiệu quả, trên cơ sở kết 
nối các chức năng hoạt động nhằm đạt được đa mục đích.

- Đảm bảo tính phát triển của cấu trúc làng. 
3.2. Định hướng

Trên cơ sở quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 
2030 với nội dung kiến trúc cảnh quan vành đai xanh, có thể 
đề xuất các phương án:

a. Phương án 1: 
- Giữ nguyên hiện trạng các khu 

vực.
- Bổ sung một số yếu tố cây xanh, 

đường dạo, hồ nước và các công 
trình kiến trúc nhỏ, tượng đài… vào 
những nơi cần thiết.

b. Phương án 2: 
- Giải tỏa đa số các làng hiện 

trạng.
- Quy hoạch xây mới lại đáp ứng 

đúng yêu cầu vành đai xanh.
c. Phương án 3: 
- Cải tạo hoặc phá bỏ những yếu 

tổ cảnh quan không phù hợp, gây mất 
mỹ quan, không phù hợp với cảnh 
quan chung.

- Tổ chức KGKTCQ một cách tổng 
thể, nhất quán, bố trí các khu vực một 
cách rõ ràng, đáp ứng đúng yêu cầu 
đối với vành đai xanh.

Theo bảng 2, có thể thấy phương 
án 3 là phương án tối ưu nhất trong 
điều kiện hiện tại.

3. Kết luận
Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan các làng trong khu vực vành đai 
xanh dọc sông Nhuệ đã và đang trở 
thành thách thức đối với phát triển 
bền vững đô thị trung tâm của Hà 
Nội nên cần thiết phải nghiên cứu 
xác định rõ hơn cấu trúc, mô hình và 
giải pháp tổ chức không gian kiến trúc 
cảnh quan. Đây là vấn đề quan trọng 
và cần thiết có ý nghĩa cả về khoa 
học và thực tiễn. Việc xây dựng tiêu 
chí trong vành đai xanh sông Nhuệ 
cần phải phù hợp, có lộ trình dần dần 
với trình độ dân trí, kinh tế, khoa học 
kỹ thuật và phong tục tập quán của 
người dân. Tổ chức không gian kiến 

trúc cảnh quan làng trong vành đai xanh sông Nhuệ với việc 
tìm mô hình và giải pháp chuyển hóa không gian chức năng 
mới theo quan điểm và tiêu chí đặt ra cần dung hợp giữa đặc 
trưng truyền thống và kỹ thuật hiện đại, tạo môi trường phát 
triển cân bằng giữa hình thái cộng cư truyền thống và đô thị, 
phù hợp với quá trình chuyển đổi từ cuộc sống hiện có sang 
cuộc sống mới./.

Hình 2. Sơ đồ các làng trong khu vực vành đai xanh sông Nhuệ
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Ứng dụng phần mềm tin học và phương tiện truyền thông  
trong giảng dạy môn học vẽ phối cảnh
Applying computer software and media in teaching of perspective drawing

Lê Hương Giang

Tóm tắt
 Việc học môn Vẽ phối cảnh hiện nay 

đối với sinh viên các ngành Nội thất, Đồ họa, Điêu 
khắc, Thời trang gặp nhiều khó khăn. Do đặc thù 

môn học, đối tượng học… nên phương pháp giảng 
dạy hiện nay chưa thực sự hiệu quả trong đào tạo 
tín chỉ. Phương pháp giảng dạy mới có ứng dụng 

phần mềm tin học và công nghệ truyền thông, đó 
là: Kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống 

tạo dựng các video bài giảng thực tế & Kết hợp các 
phần mềm tin học tạo dựng các video bài giảng 

điện tử, sau đó dùng internet để phổ biến bài 
giảng ở quy mô lớn hơn.

Điều này không những thay đổi phương thức giảng 
dạy mà còn thay đổi phương thức học tập của sinh 

viên, giúp sinh viên chủ động học tập và nghiên 
cứu tại bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào.

Từ khóa: Vẽ phối cảnh, Video bài giảng thực tế, Video bài 
giảng điện tử

Abstract
Currently, Perspective Drawing for students in the major 

of Interior design, Graphic design, Applied Sculpture, 
Fashion design faces many difficulties. Because of the 

specific characteristics of the subject and students, the 
current teaching methods are not really effective for 
credit trainning system. The new teaching methods 

applying softwares and media are Producing videos by 
filming the actual lectures, and creating e-lecture videos 

with support of current software applications. These 
lecture videos will be able to accessed widely in internet. 

This method will change not only the way of teaching but 
also the way of learning, students will be more active in 

studying and researching anywhere and anytime.
Key words: Perspective Drawing, Actual lecture video, 

E- lecture video
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1. Đặt vấn đề
Môn học Vẽ phối cảnh đã được đưa vào chương trình giảng dạy tại 

trường Đại học Kiến trúc HN từ lâu, với nhiệm vụ giúp sinh viên đọc và thiết 
lập bản vẽ, đồng thời nâng cao khả năng tư duy về không gian. Đây là môn 
học quan trọng và thiết yếu, được học ở năm thứ nhất đối với các ngành 
Kiến trúc, Quy hoạch, Nội thất, Đồ họa, Thời trang v…v…với đặc thù riêng 
thường phải thể hiện các ý tưởng của mình từ không gian thành bản vẽ, biến 
nó trở thành công cụ sắc bén cho sáng tác và thiết kế.

Do đặc thù của môn học xuất phát từ hình học không gian, phải biểu diễn 
các đối tượng bằng hình chiếu nên khi tiếp cận sinh viên còn gặp nhiều bỡ 
ngỡ, vướng mắc. Sách và tài liệu tham khảo môn học hạn chế. Khối lượng 
kiến thức rất lớn. Thời lượng cho môn học giảm nhiều, v…v. Phương pháp 
giảng dạy truyền thống sử dụng phấn bảng vàtrình chiếu slide hiện nay chưa 
thực sự mang lại hiệu quả trong đào tạo tín chỉ,dẫn đến kết quả đạt được 
sau khi kết thúc môn học của sinh viên chưa cao, đặc biệt là sinh viên các 
ngành Nội thất, Đồ họa, Điêu khắc… Việc đổi mới phương pháp giảng dạy 
là thực sự cần thiết,để đáp ứng yêu cầu đào tạo ngày càng được nâng cao.

2. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc giảng dạy môn học Vẽ phối cảnh
2.1. Đặc thù môn học

+ Thời lượng môn học quá ít so với khối lượng kiến thức cần truyền đạt. 
Thiếu thời gian mở rộng và củng cố kiến thức. Tương tác giữa giảng viên và 
sinh viên bị hạn chế.

+ Hình vẽ minh họa nhiều, phức tạp.
+ Ở bậc trung học phổ thông, môn Toán đã cắt giảm rất nhiều phần hình 

học không gian, là kiến thức có liên quan mật thiết tới môn học này.
+ Khi vào trường, sinh viên Nội thất, Đồ họa, Điêu khắc (thuộc khối H)  

không được học phần Hình chiếu thẳng góc, điều này hạn chế tính lôgic của 
môn học. 

+ Số lượng sách, giáo trình và tài liệu tham khảo không nhiều. Hiện tại, 
sinh viên các ngành Nội thất, Đồ họa… đang học giáo trình của các ngành 
khác: Kiến trúc, Quy hoạch (khối V).
2.2. Yếu tố người học

+ Đối tượng học môn Vẽ phốí cảnh là các bạn sinh viên khối H (các 
ngành Nội thất, Đồ họa, Điêu khắc, Thời trang,…) khi thi tuyển đầu vào, thi 
ba môn: Văn - Vẽ - Vẽ, phần lớn không có thế mạnh về môn Toán nên sẽ là 
rào cản khi tiếp cận với môn học đòi hỏi tư duy lôgic này.

+ Ở bậc đại học, đào tạo theo tín chỉ: “người học là trung tâm”, sinh viên 
tự nghiên cứu là chính nên việc tìm phương pháp học phù hợp là rất cần 
thiết. Sinh viên năm nhất hầu như còn thụ động, chưa mạnh dạn trao đổi với 
giảng viên và bạn bè, chưa biết làm việc theo nhóm. Thiếu kỹ năng tự học, 
không có thói quen tự tìm tài liệu, giáo trình tham khảo. Ở lứa tuổi này, sinh 
viên thích làm chủ công nghệ, thích học hỏi kiến thức thông qua công nghệ 
và phương tiện truyền thông hơn là qua sách vở, lên thư viện,…

+ Phần lớn các tân sinh viên chưa tạo mục tiêu học tập, chưa làm chủ 
được cuộc sống mới, dễ bị chi phối bởi môi trường xung quanh: thầy cô, bạn 
bè mới, thiếu kiểm soát gia đình, tâm lý mới đỗ đại học… nếu không nỗ lực 
trước những kỳ thi sẽ phải thi lại, học lại. 

Ở bất kì trường đại học nào, việc dạy và học luôn được đặt lên hàng đầu. 
Người học thu được kết quảtrước hết là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của bản 
thân, và bên cạnh đó không thể thiếu vai trò của người dạy.
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2.3. Phương pháp giảng dạy môn Vẽ phối cảnh hiện nay
Theo khảo sát, hiện nay tại một số trường đại học trên địa 

bàn Hà nội (Đại học Kiến trúc, Đại học Xây Dựng, Đại học 
phương Đông, Đại học Đông Đô…) đa số giảng viên đang 
giảng dạy môn học Vẽ phối cảnh và các học phần khác thuộc 
bộ môn Hình học họa hình & VKT đều vận dụng phương 
pháp giảng dạy truyền thống và kết hợp trình chiếu slide.

+ Phương pháp giảng dạy truyền thống chủ yếu truyền 
đạt thông tin qua việc viết, vẽ hình bằng phấn trên bảng, 
kết hợp với việc diễn giải, đặt câu hỏi… một cách logic, phù 
hợp với khả năng tiếp thu của sinh viên, phát huy tương tác 

tích cực giữa giảng viên và sinh viên, giúp nâng cao khả 
năng tư duy logic. Đây là ưu điểm nổi trội của phương pháp 
này. Chính vì thế, phương pháp giảng dạy này đã được sử 
dụng trong nhiều năm, qua nhiều thế hệ giảng viên và sinh 
viên, chúng ta không thể phủ nhận được hiệu quả tích cực 
mà phương pháp này mang lại. Với đặc thù của môn Vẽ 
phối cảnh, hình vẽ minh họa nhiều và phức tạp, độ chính 
xác tương đối, chiếm nhiều thời gian, hạn chế việc mở rộng 
và củng cố kiến thức cho sinh viên đã gây áp lực không chỉ 
riêng giảng viên mà cả sinh viên, khiến sinh viên quá tải, khả 
năng tiếp thu bài kém dẫn đến tình trạng chán học, bỏ học 
giữa chừng...

Hình 1a, b. Kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống tạo dựng các video bài giảng thực tế

Hình 2a, b. Kết hợp các phần mềm tin học tạo dựng các video bài giảng điện tử.

https://www.youtube.com/watch?v=LKYaZSw8ilA
https://www.youtube.com/watch?v=xFiWv2Qno5g&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=NUrXxYCjpiE&t=37s

https://www.youtube.com/watch?v=Pz-B4eGDBos&t=1s
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+ Bên cạnh phương pháp truyền thống này, một số giảng 
viên cũng sử dụng phần mềm tin học để soạn bài và giảng 
dạy thông qua việc trình chiếu slide. Phương pháp này giúp 
giảng viên chủ động nội dung bài giảng, hình vẽ chính xác, 
tiết kiệm thời gian vẽ hình, tăng thời lượng thực hành và mở 
rộng kiến thức. Nhưng cũng tồn tại một vài nhược điểm: nội 
dung bài giảng ít thay đổi, sinh viên thụ động, tương tác giữa 
giảng viên và sinh viên giảm, yếu tố khách quan có thể xảy ra 
như: mất điện, màn hình mờ, hỏng thiết bị,... làm ảnh hưởng 
tới chất lượng bài giảng.

Vì vậy, phương pháp giảng dạy môn học Vẽ phối cảnh 
cần đổi mới phù hợp với đào tạo tín chỉ cũng như đáp ứng 
được nhu cầu học tập của sinh viên, nhằm đạt hiệu quả cao 
nhất.

3. Ứng dụng phần mềm tin học và phương tiện truyền 
thông trong giảng dạy môn học Vẽ phối cảnh

Nhận thấy được những tồn tại trong việc giảng dạy và 
học môn Vẽ phối cảnh, phương pháp giảng dạy mới đưa ra 
có ứng dụng phần mềm tin học và phương tiện truyền thông 
nhằm tạo cho sinh viên hứng thú trong học tập, nhận thức 
đúng vai trò của môn học, cũng như nâng cao chất lượng 
dạy và học. 

+ Kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống tạo dựng 
các video bài giảng thực tế. Phát huy ưu điểm của phương 
pháp giảng dạy truyền thống, ghi hình trực tiếp tạo thành các 
video bài giảng trên lớp, các video chữa bài tập.

+ Kết hợp các phần mềm tin 
học tạo dựng các video bài giảng 
điện tử. Soạn bài giảng bằng 
cách kết hợp các phần mềm như: 
Autocad, Sketch Up, FastStone 
Captune,Power Point, … 

Phương tiện truyền thông hiểu 
theo nghĩa rộng là tất cả các công 
cụ, phương tiện có thể truyền tải 
được thông tin từ người này đến 
người khác, từ nơi này đến nơi khác 
như: báo chí, radio, TV, internet,… 
Trong đó, internet hiện là phương 
tiện truyền thông phổ biến và có số 
lượng người sử dụng nhiều nhất. 
Môi trường trao đổi thông tin mở 
trên Internet đã góp phần tạo nên 
nhiều phương thức học tập và giảng 
dạy mới, rất đa dạng và phong phú. 
Ở đó, người học và người dạy có 
thể tương tác, trao đổi thông tin 
một cách dễ dàng, tạo nên một môi 
trường giáo dục có tính tương tác 
cao. Youtube, một trang web phổ 
biến, giúp chia sẻ video ở nhiều thể 
loại khác nhau, với khả năng lưu trữ 
khổng lồ và có thể xem trên những 
thiết bị khác nhau từ máy tính cho 
đến thiết bị di động, chỉ cần có kết 
nối internet.

Các video bài giảng sau khi biên soạn sẽ được truyền tải 
lên Youtube… để phổ biến bài giảng ở qui mô rộng hơn. Sự 
phổ biến rộng khắp cộng với chi phí hợp lí của Internet sẽ là 
điều kiện tốt để sinh viên có thể sử dụng và chủ động trong 
học tập.

Phương pháp mới đưa ra đã phát huy được ưu điểm và 
hạn chế nhược điểm của những phương pháp hiện có: tiết 
kiệm thời gian, hình vẽ trực quan,mở rộng kiến thức, chủ 
động nội dung... Sinh viên, giảng viên tương tác và trao đổi 
kiến thức thông qua Internet, xem xét vấn đề nhiều lần cho 
đến khi hiểu được thấu đáo, khơi gợi trong sinh viên mong 
muốn làm chủ công nghệ. Từ đó chủ động sắp xếp hợp lý 
quá trình tự học tại bất cứ nơi đâu và bất cứ thời điểm nào.

4. Kết luận
Từ việc cải tiến phương pháp giảng dạy của giảng viên, 

phương pháp học tập của sinh viên cũng thay đổi theo. Bài 
giảng được truyền tải rộng rãi giúp sinh viên chủ động học 
tập thông qua các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, 
xây dựng được hệ thống thư viện bài giảng, làm nguồn tài 
liệu tham khảo hữu ích cho môn học Vẽ phối cảnh đối với 
các ngành Nội thất, Đồ họa, Điêu khắc… Điều này chắc chắn 
mang lại hiệu quả cao trong việc dạy và học, đáp ứng yêu 
cầu đào tạo ngày càng nâng cao./.

Bảng 1. So sánh môn học Vẽ Phối Cảnh của hai chuyên ngành khác nhau

STT Nội dung Chuyên ngành Kiến trúc, 
Quy hoạch, Cảnh quan

Chuyên ngành Nội thất,  
Đồ họa, ĐK, TT…

1 Thi tuyển đầu vào Toán – Lý –Vẽ Văn – Vẽ - Vẽ

2 Thời lượng môn học 60 tiết (04 TC) 30 tiết (02 TC)

3 Nội dung môn học Hình chiếu thẳng góc
Bóng thẳng góc

VKT (NT)
Bóng thẳng góc (NT)

Hình chiếu phối cảnh
Bóng phối cảnh

Vẽ phối cảnh (NT, ĐH, TT)
Bóng phối cảnh(NT,ĐH, TT)

4 Tài liệu giảng dạy Dùng chung

Bảng 2. So sánh một số yếu tố của PP truyền thống và PP trình chiếu
Đặc điểm PP truyền thống PP trình chiếu

Thời gian chuẩn bị trước Ít Nhiều

Thời gian vẽ hình trên lớp Nhiều Không

Độ chính xác của hình vẽ Trung bình Tốt

Khả năng quay lại bước trước Khó (phải vẽ lại) Đơn giản

Khả năng Zoom chi tiết Không Tốt

Khả năng lưu trữ nội dung Khó Đơn giản

Tương tác Tốt Ít

Nội dung bài giảng Chủ động, linh hoạt Cố định,ít thay đổi

T¿i lièu tham khÀo
1. Nguyễn Đình Điện, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn, Hình 

học họa hình tập 2–NXB GD.
2. Hoàng văn Thân. Đoàn Như Kim, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn 

Tuấn,Vẽ bóng trên bản vẽ kiến trúc–NXB KHKT.
3. Ю.И.Kopoeв,Giáo trình Начерtateльнaя Гeometpия. 1987.

4. Dương Tiến Thọ,Vẽ phối cảnh, NXB XD.
5. Cổ Văn Hậu, Vẽ bóng lý thuyết và thực hành –NXB XD.
6. Cổ Văn Hậu, Phối cảnh lý thuyết và thực hành –NXB XD.
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Kết hợp yếu tố trắc nghiệm vào bài thi kết thúc học phần 
môn hình học họa hình và vẽ kỹ thuật 
Combining selected-response questions into the final subject assessment  
of Descriptive Geometry and Technical Drawing

Đào Thu Thủy

Tóm tắt
 Môn Hình học họa hình và Vẽ kỹ thuật 

từ trước tới nay phần lớn sử dụng hình thức thi 
kết thúc học phần là tự luận dưới dạng vẽ trực 

tiếp trên giấy trong một khoảng thời gian nhất 
định. Trong quá trình thực hiện, hình thức thi 

này đã bộc lộ một số nhược điểm nhất định, đặc 
biệt đối với đào tạo tín chỉ, cần có sự cải tiến 

và đa dạng hóa hình thức đánh giá kết quả học 
phần để phù hợp hơn với thực trạng giáo dục 

hiện nay. Bài báo đề xuất cách thức kết hợp yếu 
tố trắc nghiệm vào bài thi kết thúc học phần, 

đưa ra các ví dụ minh họa, những phần học và 
dạng câu hỏi cụ thể có thể áp dụng hình thức 

này, và cuối cùng là các kiến nghị cần lưu ý khi 
thực hiện việc cải tiến này.

Từ khóa: Hình học họa hình, Vẽ kỹ thuật, tự luận, trắc 
nghiệm

Abstract
Up to now, the final exam format of Descriptive 

Geometry and Technical Drawing is usually 
constructed-response assessment, in which 

students have to draw directly on paper in a certain 
period of time. In the implementation process, the 

constructed-response assessment has revealed some 
disadvantages. Especially for credit-based training, 

it is necessary for specialized lecturers to improve 
and diversify the form of final assessment to be 

more suitable with the current educational situation. 
This paper offers the method to combine selected-

response questions into the final assessment. Besides, 
it shows some examples, question forms and learning 

parts which may be applied this method. Finally, 
the paper proposes some important petitions being 

essential for these improvements. 
Key words: Descriptive Geometry, Technical Drawing, 

constructed-response test, selected-response questions
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1. Đặt vấn đề
Môn Hình học họa hình và Vẽ kỹ thuật là một trong những môn học cơ bản 

và đóng vai trò quan trọng đối với tất cả các sinh viên ngành kỹ thuật, hỗ trợ rèn 
luyện và phát triển tư duy không gian của sinh viên. Từ trước tới nay, hình thức 
thi kết thúc học phần của môn học này chủ yếu là tự luận được thể hiện dưới 
hình thức vẽ, sinh viên cần nắm vững kiến thức để giải các bài toán không gian 
khi đã được biểu diễn trên mặt phẳng. 

Trong quá trình chuyển đổi đào tạo niên chế sang tín chỉ, thời lượng giảng 
dạy của phần lớn các môn học đã giảm bớt, sinh viên chủ yếu tự học, tự nghiên 
cứu, giảng viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn. Tuy nhiên, do lượng kiến 
thức của môn học là khá lớn, nếu giữ nguyên hình thức dạy và thi như trước 
sẽ gây khó khăn cho giảng viên, gây áp lực cho sinh viên khi đồng thời phải 
hoàn thành nhiều học phần khác nhau cùng một lúc, trong một khoảng thời 
gian ngắn.

Đặc biệt đối với những sinh viên thuộc khoa Nội thất và Mỹ thuật công 
nghiệp (chuyên ngành Thiết kế nội thất, Điêu khắc, Thiết kế thời trang), trong 
thực tế khi xét tuyển đại học những nhóm ngành này, môn Văn và môn Vẽ mỹ 
thuật được đặc biệt chú trọng, nên sinh viên những ngành học này ngay từ khi 
học trung học phổ thông đã chưa có sự chú trọng nhất định tới môn Toán, thuộc 
nhóm đối tượng được đánh giá là thiếu khả năng tư duy về toán học và hình 
học, dẫn tới việc gặp khó khăn trong tiếp thu những môn học có liên quan như 
môn Vẽ kỹ thuật.

Chính vì vậy, cần có sự cải tiến trong cách giảng dạy, đa dạng hóa hình thức 
đánh giá kết quả của sinh viên nhằm phù hợp hơn với định hướng đào tạo tín 
chỉ, cân bằng thời lượng học mà vẫn đảm bảo lượng kiến thức cơ bản cần thiết 
cho sinh viên, đánh giá toàn diện hơn khả năng tiếp nhận kiến thức của sinh 
viên trong suốt quá trình học.

2. Đánh giá một số hình thức thi kết thúc học phần từ trước tới nay
Để việc đánh giá thực trạng hình thức thi tự luận hiện nay được chính xác 

hơn, cần nhìn lại lịch sử của hình thức thi và tổ chức thi kết thúc học phần của 
môn học Hình học họa hình và Vẽ kỹ thuật. Trước đây môn học này được tách 
ra làm hai học phần riêng biệt là học phần Hình học họa hình và học phần Vẽ 
kỹ thuật. Học phần Hình học họa hình đã từng được tổ chức thi dưới dạng vấn 
đáp, sau đó chuyển sang thi tự luận, còn học phần Vẽ kỹ thuật luôn sử dụng 
hình thức thi tự luận. Sau đó, hai môn học này được ghép lại thành một học 
phần là Hình học họa hình và Vẽ kỹ thuật thì hình thức thi đã được thống nhất 
là thi tự luận toàn bộ, không sử dụng hình thức vấn đáp.

Có thể thấy rằng, hình thức thi vấn đáp có khả năng đánh giá khá chính xác 
kết quả học tập của sinh viên, mang tính phổ biến, toàn diện kiến thức của cả 
học phần, đặc biệt là đối với những phần lý thuyết cơ bản như Hình chiếu thẳng 
góc. Tuy nhiên, việc tổ chức thi vấn đáp đòi hỏi tốn rất nhiều thời gian và công 
sức của giảng viên. Số lượng sinh viên tham gia thi quá đông so với số lượng 
giảng viên bộ môn có thể đảm nhiệm việc vấn đáp. Trong khi đó, hình thức thi 
tự luận có thể tổ chức thi đồng loạt tất cả các lớp cùng một thời điểm và có thể 
sử dụng cả những giảng viên của các bộ môn khác đi coi thi, không nhất thiết 
chỉ có giảng viên bộ môn như hình thức vấn đáp. Chính vì vậy, thi tự luận vẫn 
là hình thức thi chủ yếu từ trước tới nay của môn học này.

Đối với hình thức thi tự luận, sinh viên phải giải các bài tập bằng việc vẽ trực 
tiếp trên giấy, cách vẽ phản ánh rõ ràng năng lực tư duy logic và tư duy không 
gian của mỗi sinh viên. Đặc biệt là đối với những phần kiến thức liên quan chặt 
chẽ tới thực hành như Vẽ kỹ thuật hay Vẽ phối cảnh, việc vẽ trực tiếp từng 
bước trên giấy là một nội dung bắt buộc, không thể thay đổi bằng những hình 
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thức khác. Tuy nhiên đối với phần lý thuyết cơ bản như Hình 
chiếu thẳng góc, giảng viên có thể có một số cách khác để 
đánh giá khả năng của sinh viên, không chỉ bằng hình thức 
tự luận. Bên cạnh đó, việc thi tự luận cũng nảy sinh một số 
nhược điểm như: 

- Thi tự luận được thực hiện như hiện nay là mang tính 
thực hành, giải các bài tập dưới dạng vẽ, trong bài thi không 
cần bất cứ ghi chú hay giải thích nào khác của sinh viên. 
Chính vì vậy, những kiến thức lý thuyết sẽ chưa thể hiện 
được toàn diện. 

- Sinh viên ôn tập và thi theo các dạng bài chính, đôi khi 
giải được các bài tập theo mẫu nhưng phần lý thuyết cơ bản 
nắm chưa chắc nên có thể chưa thực sự hiểu sâu sắc và 
toàn diện vấn đề (ví dụ sinh viên có thể vẽ được các bài tập 
vẽ bóng trên hình chiếu thẳng góc nhưng không hiểu rằng 
thực ra bản chất vẽ bóng chính là giải các bài toán vị trí trong 
hình chiếu thẳng góc).

- Đề thi tự luận đôi khi không bao quát được hết kiến thức 
thuộc chương trình đã học. Vì thời gian thi có hạn, mỗi đề thi 
tự luận chỉ có từ 2 – 5 bài tùy thuộc vào thời lượng học của 
mỗi chuyên ngành, trong đó có những dạng bài tập mà bất 
cứ đề nào cũng bắt buộc phải có. Từ đó dẫn tới tình trạng 

thiếu đi sự đa dạng trong đề thi, chưa thúc đẩy được tinh 
thần học tập của sinh viên, dẫn tới việc một số sinh viên chỉ 
học tập trung vào một vài dạng bài mẫu nào đó.

Như đã phân tích, hình thức thi vấn đáp có tính toàn 
diện kiến thức cao, có khả năng kiểm tra kiến thức tiếp thu 
của sinh viên ở mọi khía cạnh, mọi chi tiết, khắc phục được 
những nhược điểm vừa nêu của hình thức tự luận. Tuy nhiên 
do việc tổ chức thi vấn đáp cồng kềnh, phức tạp, không phù 
hợp với định hướng đổi mới đào tạo tín chỉ hiện nay, cộng 
thêm những nhược điểm còn tồn tại như đã nêu của hình 
thức thi tự luận, cần cân nhắc tới việc thay đổi một hình thức 
thi mới có khả năng khắc phục những hạn chế và tận dụng 
tối đa tính ưu việt của cả hai hình thức thi trên.

3. Kết hợp giữa hình thức thi trắc nghiệm và hình thức 
thi tự luận

Thi trắc nghiệm là một trong những hình thức thi phổ biến 
hiện nay đối với các môn học lý thuyết, mặc dù còn nhiều vấn 
đề tranh cãi nhưng không thể phủ nhận những ảnh hưởng 
đáng kể của hình thức thi này đối với giáo dục hiện đại. 
Những ưu điểm của hình thức thi trắc nghiệm như: 

- Số lượng câu hỏi nhiều, trong một khoảng thời gian có 
hạn đã được tính toán sẵn, các câu hỏi và phương án lựa 

Bảng 1.

TỰ LUẬN TRẮC NGHIỆM
Đề bài: Cho M1 của điểm M thuộc mặt phẳng Q.  
Xác định M2

Đề bài: Cho M1 của điểm M thuộc mặt phẳng Q. Xác định 
M2 như hình 1a, b, c, d. Hãy chỉ ra các hình vẽ đúng.

Hình a Hình b
Đáp án: Vẽ một trong những cách sau:

Hình c Hình d

   
Đáp án đúng: a, b, c
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Bảng 2. 

BÀI THI MÔN: VẼ KỸ THUẬT            Thời gian thi: 60 phút
Họ tên sinh viên:                                          Lớp:
Mã sinh viên:

CBCT Số phách

A. Phần trắc nghiệm
Câu 1. Cho đường thẳng AB (Hình 1a, b, c, d). Đường thẳng AB ở hình nào là đường thẳng chiếu cạnh? (Dạng câu hỏi: 
nhận biết đồ thức của đường thẳng có vị trí đặc biệt trong không gian)

Hình 1a Hình 1b Hình 1c Hình 1d
Câu 2. Cho mặt phẳng R (Hình 2a, b, c, d). Mặt phẳng R ở hình nào là mặt phẳng chiếu bằng? (Dạng câu hỏi: nhận biết đồ 
thức của mặt phẳng có vị trí đặc biệt trong không gian)

Hình 2a Hình 2b Hình 2c Hình 2d
Câu 3. Cho N1 của điểm N thuộc lăng trụ (pqr). Xác định hình chiếu còn lại của điểm N biết rằng điểm N thấy trên hình 
chiếu đứng (Hình 3a, b, c, d). Hãy chỉ ra các hình vẽ đúng. (Dạng câu hỏi: tìm hình chiếu còn lại của điểm thuộc đa diện)

Hình 3a Hình 3b Hình 3c Hình 3d
Câu 4. Cho E và F là hai giao điểm của đường thẳng d với mặt chóp (SABC) (Hình 4a, b, c, d). Hãy chỉ ra các hình vẽ 
đúng. (Dạng câu hỏi: phân biệt thấy khuất)

Hình 4a Hình 4b Hình 4c Hình 4d
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chọn trong mỗi đề thi được tráo đổi ngẫu nhiên nhằm hạn 
chế việc gian lận trong thi cử.

- Kiểm tra được nhiều vấn đề của môn học, bao hàm tất 
cả các kiến thức đã đưa ra theo đề cương môn học, sinh viên 
buộc phải học và nghiên cứu các vấn đề một cách toàn diện, 
tránh tình trạng học tập trung theo dạng, theo mẫu mà không 
hiểu sâu sắc vấn đề. 

- Tạo điều kiện cho giảng viên đánh giá điểm thi một cách 
rõ ràng, đơn giản, chính xác và minh bạch nhất.

Hiện tại, đề thi môn Vẽ kỹ thuật dành cho các chuyên 
ngành Thiết kế nội thất, Điêu khắc, Thiết kế thời trang bao 
gồm hai bài tập ở hai nội dung là: Biểu diễn vật thể và Vẽ 
bóng trên hình chiếu thẳng góc. Tuy nhiên trước khi học 
cách giải hai bài tập đó, sinh viên bắt buộc phải nắm được 
một số phần lý thuyết cơ bản nhất thuộc phần Hình chiếu 
thẳng góc, cụ thể là Biểu diễn các yếu tố hình học cơ bản 
như điểm, đường thẳng, mặt phẳng và Bài toán vị trí. Từ 
đó, sinh viên sẽ có cơ sở để đọc hiểu và thiết lập các bản 
vẽ kỹ thuật, biểu diễn các vật thể theo ba hình chiếu thẳng 

Hình 5a Hình 5b Hình 5c Hình 5d
B. Phần thực hành
Câu 1. Vẽ bóng trên hình chiếu thẳng góc

Câu 2. Cho hai hình chiếu thẳng góc của vật thể. Hãy:
- Vẽ hình chiếu đứng kết hợp hình cắt đứng
- Vẽ hình chiếu cạnh kết hợp hình cắt cạnh
- Vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều (cắt ¼)
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góc cũng như sử dụng bài toán vị trí để giải các bài tập về 
vẽ bóng trên hình chiếu thẳng góc. Vì vậy, việc bổ sung vào 
bài thi những kiến thức cơ bản trong phần Hình chiếu thẳng 
góc là rất cấp thiết và quan trọng, đánh giá toàn diện hơn 
khả năng tiếp nhận kiến thức và hiểu bản chất bài toán của 
sinh viên. Tuy nhiên, khác với những nhóm ngành khác, sinh 
viên các chuyên ngành Thiết kế nội thất, Điêu khắc, Thiết kế 
thời trang thuộc nhóm đối tượng được đánh giá có khả năng 
gặp khó khăn trong việc học những môn học cần đòi hỏi tư 
duy toán học (như đã phân tích ở mục “Đặt vấn đề”), trong 
khi đó thời lượng của môn học Vẽ kỹ thuật dành cho những 
chuyên ngành nêu trên khá ngắn (2 tín chỉ tương đương 30 
tiết). Do đó, mục tiêu giảng dạy cho nhóm sinh viên này chủ 
yếu chỉ dạy kiến thức cơ bản và dạy phương pháp vẽ, hướng 
dẫn sinh viên có khả năng đọc và thiết lập bản vẽ ở mức độ 
đơn giản. Chính vì vậy, khi bổ sung những phần lý thuyết về 
phương pháp Hình chiếu thẳng góc vào đề thi, việc đưa các 
bài tập dưới dạng trắc nghiệm sẽ giúp đơn giản hóa các câu 
hỏi, đi thẳng vào những vấn đề cơ bản và cần thiết trong học 
phần, tránh những dạng bài tự luận phức tạp. 

Dưới đây là một ví dụ minh họa so sánh cùng một nội 
dung dưới dạng tự luận và trắc nghiệm. Đây là một trong 
những bài toán cơ bản nhất mà sinh viên cần nắm được khi 
học phần Phương pháp Hình chiếu thẳng góc. (Bảng1)

- Khi bài toán trên được thể hiện dưới dạng tự luận (sinh 
viên tự vẽ đáp án) sẽ nảy sinh vấn đề là sinh viên có thể 
nhớ cách làm theo mẫu mà không hiểu sâu sắc vấn đề dẫn 
tới việc chỉ biết một cách vẽ duy nhất (ví dụ gắn điểm M với 
đường bằng, đường mặt thuộc Q) mà không biết rằng bản 
chất bài toán có thể được giải quyết bằng cách gắn điểm M 
với những đường thẳng bất kỳ của mặt phẳng Q.

- Khi bài toán trên được thể hiện dưới dạng trắc nghiệm, 
sinh viên buộc phải nắm vững các kiến thức cơ bản một cách 
sâu sắc, hiểu bản chất một bài toán có thể được giải theo 
nhiều cách khác nhau để có thể đánh dấu đầy đủnhững đáp 
án đúng và loại trừ phương án sai.

Trong thực tế những bài toán đơn giản như ví dụ minh 
họa trên hiếm khi được đưa vào trực tiếp trong đề thi tự luận 
mà thường chỉ là những bước làm nhỏ trong các bài tập 
ứng dụng và phức tạp hơn như xác định giao tuyến của mặt 
phẳng với các mặt hay giao hai mặt… Chính vì vậy, việc đưa 
yếu tố trắc nghiệm vào đề thi còn tạo ra một số ưu điểm như: 

- Mỗi câu hỏi sẽ được đơn giản hóa, giảng viên chủ động 
hơn trong việc vẽ hình và tính toán các phương án trả lời 
đúng, sai sao cho hợp lý nhất. 

- Các câu hỏi sẽ đi vào từng chi tiết, từng khía cạnh của 
môn học, dễ dàng tăng số lượng câu hỏi, hỗ trợ việc tráo đổi 
đề thi trong những nhịp học khác nhau của năm học, tránh 
việc bị trùng lặp đề thi từ năm này qua năm khác. 

- Tăng cường khả năng đọc hiểu bản vẽ của sinh viên khi 
phải làm việc và phân biệt nhiều hình vẽ trong cùng một lúc.

- Tránh việc học tập trung theo một vài dạng bài có sẵn, 
sinh viên bắt buộc phải hiểu sâu sắc các vấn đề thì mới đưa 
ra được đầy đủ các phương án đúng.

Ngoài ra, khi sử dụng hình thức thi trắc nghiệm trong 
phần Hình chiếu thẳng góc, có thể đưa ra rất nhiều dạng câu 
hỏi, ví dụ một số dạng câu hỏi có thể áp dụng trong “Chương 
1. Biểu diễn các yếu tố hình học cơ bản” như:

- Nhận biết đồ thức của các điểm bất kỳ nằm ở các góc 
phần tư trong không gian.

- Nhận biết đồ thức của các điểm có vị trí đặc biệt trong 
không gian.

- Nhận biết độ cao, độ xa của một điểm bất kỳ, phân biệt 
độ cao, độ xa âm, dương, bằng 0.

- Các cách vẽ hình chiếu thứ ba của một điểm.
- Nhận biết đồ thức của các đường thẳng, mặt phẳng có 

vị trí đặc biệt trong không gian.
- Xác định chiều dài thật, độ lớn góc nghiêng của các 

đường thẳng có vị trí đặc biệt so với các mặt phẳng hình 
chiếu.

- Xác định độ lớn thật, độ lớn góc nghiêng của các mặt 
phẳng có vị trí đặc biệt so với các mặt phẳng hình chiếu.

- Nhận biết về sự liên thuộc của điểm với đường thẳng 
thường và đường cạnh.

- Nhận biết vị trí tương đối của hai đường thẳng.
- Nhận biết các vết của đường thẳng và mặt phẳng.
- Tìm hình chiếu còn lại của điểm thuộc mặt phẳng, đa 

diện, mặt cong.
- Phân biệt thấy khuất trong một số trường hợp.
Khi áp dụng những câu hỏi trắc nghiệm vào trong đề thi 

thực tế, có thể chia đề thi làm hai phần là phần trắc nghiệm 
và phần thực hành. Tùy thuộc vào thời lượng của từng học 
phần và thời gian thi quy định để cân nhắc số lượng câu hỏi 
trắc nghiệm và bài tập thực hành cho phù hợp với mỗi chuyên 
ngành. Dưới đây là ví dụ về dạng đề thi kết hợp trắc nghiệm 
và tự luận dành cho học phần Vẽ kỹ thuật thuộc các chuyên 
ngành Thiết kế nội thất, Điêu khắc, Thiết kế thời trang. 

Khi áp dụng đề thi kết hợp cả hai phần trắc nghiệm và tự 
luận, giảng viên cần tính toán và cân nhắc kỹ thang điểm sao 
cho phù hợp với khối lượng công việc cần thực hiện, mức độ 
khó dễ… của từng phần, từng câu hỏi. Đối với đề thi môn vẽ 
kỹ thuật, có thể đề xuất biểu điểm như sau:

A. Phần trắc nghiệm: 5 câu - 2,5 điểm 
Với mỗi câu trả lời đúng được tính 0,5 điểm. Sinh viên 

cần đánh dấu đủ tất cả các đáp án đúng cho từng câu mới 
được tính điểm cho câu đó. Ví dụ ở câu hỏi thứ 3, hai đáp án 
đúng là hình 3b và hình 3d. Sinh viên có khả năng chỉ ra đủ 
cả hai đáp án đúng sẽ thể hiện được những điều sau:

- Khả năng đọc bản vẽ (do điểm N thấy trên hình chiếu 
đứng nên điểm N phải thuộc mặt phẳng (p//q).

- Hiểu về sự liên thuộc của điểm với mặt phẳng (muốn 
tìm hình chiếu còn lại của N thì có thể gắn điểm N với những 
đường thẳng bất kỳ thuộc mặt phẳng), từ đó hiểu rằng sẽ có 
nhiều cách để tìm ra đáp án.

Như vậy nếu câu trả lời của sinh viên thiếu 1 trong 2 đáp 
án đúng thì không được tính điểm.

B. Phần thực hành: 2 câu – 7,5 điểm
Câu 1. Vẽ bóng trên hình chiếu thẳng góc: 2,5 điểm
Câu 2. Biểu diễn vật thể: 5 điểm
- Vẽ hình chiếu đứng kết hợp hình cắt đứng: 0,5 điểm
- Vẽ hình chiếu cạnh kết hợp hình cắt cạnh: 1 điểm
- Vẽ hình chiếu trục đo: 2,5 điểm
- Cắt ¼ vật thể: 1 điểm

4. Kết luận
Trong bất cứ lĩnh vực nào, đặc biệt là trong giáo dục, việc 

thay đổi những hình thức truyền thống đã được khẳng định 
về chất lượng, được thực hiện trong nhiều năm luôn là một 
trong những vấn đề nhạy cảm và gây nhiều tranh cãi. Cần 
nhìn vào thực trạng giáo dục hiện đại, những thay đổi và ảnh 
hưởng tới môn học trong quá trình chuyển đổi từ niên chế 
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Bảng Kết quả

BẮT ĐẦU

Dựa vào mục tiêu đào tạo, yêu cầu của học phần để hình thành ý tưởng về tính cấp thiết cần sử dụng kết hợp yếu tố 
trắc nghiệm trong đánh giá

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Lựa chọn những phần 
kiến thức phù hợp với 
hình thức trắc nghiệm

Tổng hợp và phân loại 
các nhóm, các dạng 
câu hỏi

Vẽ phương án lựa chọn 
nhằm dễ dàng đánh giá khả 
năng tư duy của sinh viên

Cân nhắc số lượng câu hỏi trắc 
nghiệm kết hợp bài vẽ thực hành 
đảm bảo đề thi phù hợp với thời 
gian thi và số tín chỉ

TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

Tiến hành kiểm tra, thi với học phần thí điểm (học phần Vẽ kỹ thuật dành cho sinh viên khoa Nội thất và Mỹ thuật công 
nghiệp) với số lượng đủ lớn

THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Căn cứ vào bài làm của sinh viên, thu thập số liệu cho từng dạng câu hỏi, từng đề thi. Từ đó tạo cơ sở cho bước phân 
tích đánh giá chất lượng.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÂU HỎI VÀ BỘ ĐỀ
Đánh giá từng câu hỏi, đề thi theo các tiêu chuẩn như độ khó, độ phân biệt, độ phù hợp...

Câu hỏi đạt yêu cầu: giữ nguyên hoặc tiến hành 
hoàn thiện, chỉnh sửa

Câu hỏi không đạt yêu cầu: loại bỏ 

sang tín chỉ, từ đó đưa ra những đánh giá, ưu điểm, nhược 
điểm và hình thức khắc phục phù hợp với tiêu chí của đào 
tạo tín chỉ, giảm bớt những kiến thức phức tạp, hàn lâm, tăng 
cường kiến thức cơ bản và những kiến thức liên quan với 
nghề nghiệp, chuyên ngành, từ đó tạo điều kiện cho sinh viên 
có hứng thú hơn với môn học và nâng cao chất lượng đầu ra.

Môn Hình học họa hình nói chung và môn Vẽ kỹ thuật nói 
riêng không chỉ hoàn toàn đơn thuần là một môn lý thuyết cơ 
bản mà có những phần học đề cao tính ứng dụng, chú trọng 
việc vẽ thực hành nhiều lần của sinh viên, vì vậy phương án 
thi trắc nghiệm từ trước tới nay chưa từng được cân nhắc 
và nghiên cứu áp dụng vào thực tế. Cũng chính vì những 
tính chất đặc thù môn học như vậy, khi kết hợp hình thức thi 
trắc nghiệm vào đề thi, cần có sự tính toán và lựa chọn đúng 
những chương mục, phần học lý thuyết có thể áp dụng trắc 
nghiệm, những phần nào không thể áp dụng, sử dụng các 
câu chữ, hình vẽ, phương án một cách hợp lý nhất để giữ 
được những ưu điểm vốn có của hình thức thi này mà vẫn 
đánh giá được toàn diện kiến thức của sinh viên. 

5. Kiến nghị về phương thức thực hiện
Đề xuất việc kết hợp các câu hỏi trắc nghiệm vào bài thi 

tự luận có thể được thực hiện dựa trên những kiến nghị sau:
- Áp dụng thí điểm với học phần Vẽ kỹ thuật, dành cho 

các chuyên ngành Thiết kế nội thất, Điêu khắc, Thiết kế thời 
trang.

- Áp dụng thí điểm với phần Hình chiếu thẳng góc, cụ thể 
là “Chương 1. Biểu diễn các yếu tố hình học cơ bản”. Đây là 
những kiến thức lý thuyết nhập môn cho sinh viên, chủ yếu 
là giới thiệu phương pháp biểu diễn các yếu tố cơ bản như 
điểm, đường thẳng, mặt phẳng, giới thiệu tên gọi và tính chất 

của các loại điểm, đường thẳng, mặt phẳng bất kỳ hay đặc 
biệt. Chính vì vậy, hoàn toàn có thể áp dụng thi trắc nghiệm 
cho phần học này. 

- Câu hỏi vẫn được thể hiện bằng lời văn, câu chữ. Còn 
các phương án lựa chọn sẽ là các hình vẽ được giảng viên 
soạn sẵn từ trước, có cả phương án vẽ sai và vẽ đúng. 

- Do đặc điểm của môn học là có thể giải quyết một bài 
toán theo nhiều cách khác nhau, chính vì vậy không nhất 
thiết một câu hỏi chỉ có một phương án đúng mà hoàn toàn 
có thể có nhiều phương án đúng, sinh viên cần lựa chọn đủ 
các phương án đúng.

- Bên cạnh đó, trong đề thi không chỉ có những câu hỏi 
trắc nghiệm mà những phần đòi hỏi vẽ thực hành vẫn được 
giữ nguyên, đánh giá toàn diện cả khả năng tiếp nhận kiến 
thức và cả kỹ năng vẽ thực hành của sinh viên.

Tuy nhiên, việc xây dựng một bộ đề thi mới với hình thức 
kết hợp không thể chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn 
mà cần có một quá trình nghiên cứu lâu dài và thực hiện một 
cách nghiêm túc, quá trình xây dựng này có thể được miêu 
tả qua Bảng kết quả./.
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Giải pháp đường hầm thông minh cho đô thị Hà Nội
Smart tunnel solution for the Hanoi urban areas 

Hồ Bá Tuấn Anh, Nguyễn Trường Huy

Tóm tắt
Trong những năm gần đây, Hà nội đang 

phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn 
giao thông và lụt lội. Để giải quyết vấn 

đề này bài báo trình bày một giải pháp là 
xây dựng đường hầm thông minh, ở đó 

bao gồm cả hầm đường bộ và hầm thoát 
nước nhằm giải quyết thực trạng trên. 

Nội dung bài báo bao gồm các vấn đề về 
giải pháp đường hầm thông minh, các 

thông số về lựa chọn hướng tuyến, mặt 
cắt ngang dựa trên điều kiện địa chất 
của Ha nội. Bài báo đã thực hiện phân 
tích mô hình số của đường hầm thông 

minh dựa trên các điều kiện của Hà Nội. 
Cuối cùng là các kết luận và kiến nghị.

Từ khóa: đường hầm thông minh, điều kiện địa 
chất hà nội, tuyến, mô hình hầm

Abstract
In recent years, Hanoi is facing traffic 

congestion and flooding problems. To solve 
this issue, the paper presents a solution is to 

build a smart tunnel, which includes both 
highway tunnel and storm water tunnel for 
these situations. Paper content includes the 

issues about smart tunnel, parameters of 
alignment and tunnel cross-sections based 

on geological conditions of Hanoi. The paper 
has also analyzed the simulation model of 
the smart tunnel based on the geological 
Hanoi conditions. Finally, conclusions and 

recommendations included for the application 
of smart tunnel in Ha noi.

Key words: smart tunnel, geological of Hanoi, 
alignment, tunnel model
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1. Đặt vấn đề 
Ở Việt Nam giao thông tại các thành phố lớn đang trở nên vô cùng bức xúc và 

phức tạp. Hàng năm nhà nước tốn hàng nghìn tỷ đồng để khắc phục, cải tạo hệ thống 
đường xá cũng như đưa ra các biện pháp làm giảm ùn tắc giao thông, tuy nhiên, các 
phương án đưa ra đã thể hiện những nhược điểm, ít khả thi vì khó khăn trong công 
tác giải phóng mặt bằng. Một phương án được xem là hữu hiệu cũng đã được đề 
cập và đang được quan tâm nhiều hiện nay đối với các thành phố lớn là sử dụng hệ 
thống đường ngầm đô thị.

Cùng với đó là tình trạng khi mưa xuống đường thường xuyên bị ngập lụt, hiện 
trạng mưa là ngập này vẫn chưa có giải pháp dứt điểm. 

Đường hầm thông minh là một trong nhưng giải pháp được nhóm nghiên cứu đề 
xuất. Công trình kết hợp 2 trong 1: Hầm thoát nước và đường ngầm đô thị nhằm thực 
hiện một lúc 2 mục tiêu chống lụt lội và tắc nghẽn giao thông.

2. Đường hầm thông minh
Đường hầm thông minh là một trong những dự án sáng tạo trên thế giới khi kết 

hợp khái niệm hệ thống đường hầm ướt và khô. Đường hầm phục vụ cho lối đi của 
xe cộ và cũng là kênh để chuyển hướng nước mưa từ trung tâm thành phố Hà Nội. 

Chế độ đầu tiên: ở trong điều kiện bình thường. Đây là nơi, không có tình trạng lũ 
lụt phát sinh trong trung tâm thành phố hoặc lượng mưa thấp. Trong trường hợp này, 
toàn bộ tầng trên và tầng dưới sẽ được sử dụng hoàn toàn có đường cao tốc giao 
thông. Hệ thống vận hành trên tự động trên điều khiển thông minh để theo dõi tình 
hình để chạy đường hầm trơn tru.

Chế độ thứ hai: khi có nước lũ được chuyển vào đường hầm bằng cách sử dụng 
tầng thứ ba (kênh thấp hơn). Điều này xảy ra khi lượng mưa vừa phải và có thể được 
chuyển qua tầng dưới. Khi điều này xảy ra, đường hầm vẫn mở phương tiện để đi 
qua như đường tránh. Hai tầng trên sẽ được giữ mở bao gồm phần kênh dưới khi 
nước được chuyển hướng.

Chế độ thứ ba: là khi bão lớn đổ bộ vào thành phố. Khi điều này xảy ra, hệ thống 
sẽ đóng việc di chuyển giao thông ở tất cả các tầng. Đường hầm sẽ được kiểm tra 
đầy đủ trước khi đóng cửa để được sử dụng hoàn toàn như một kênh để thoát nước. 
Sau khi các sàn này được đóng lại, đường hầm sẽ chỉ được sử dụng làm hệ thống 
thoát nước mưa. Các cửa nhận nước sẽ mở để cho phép nước lũ chảy vào đường 
hầm. Ba sàn sẽ được sử dụng để dẫn lượng nước dư thừa từ thành phố đến một 
giếng lớn - ở đây là hồ điều hòa. Sau khi bão qua, đường hầm sẽ được làm sạch khỏi 
nước mưa trước khi xe được phép vào. Hồ điều hòa ở cuối kênh được trang bị để 
chứa nhiều hơn lượng nước cho phép giúp hệ thống vận hành hiệu quả hơn.

3. Phân tích lũ lụt và hệ thống thoát nước và tắc nghẽn giao thông, các yếu tố 
ảnh hưởng của địa chất thủy văn, giải pháp định hướng tuyến
a) Hiện trạng cơ sở hạ tầng giao thông, cấp thoát nước:

Về giao thông, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 16.132 km đường bộ, 
trong đó đường do Bộ GTVT quản lý khoảng 80 km, thành phố quản lý khoảng 1.015 
km, các quận, huyện, thị xã quản lý 2.090 km còn lại các xã, phường, thị trấn quản 
lý 12.947 km.

Về cấp thoát nước, sau hai giai đoạn Dự án thoát nước Hà Nội, hiện nay hoàn 
chỉnh được hệ thống thoát nước mưa khu vực nội thành thuộc lưu vực sông Tô Lịch, 
sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu với diện tích 77,5km2 (gồm các quận Ba Đình, 
Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Tây Hồ và một phần các quận Cầu 
Giấy, Thanh Xuân). Hệ thống này có thể giải quyết được tình trạng úng ngập cho 
những trận mưa có cường độ 300mm/2 ngày. Đối với khu vực phía tây thành phố 
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như: các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm,… vẫn 
bị úng ngập sâu, tiêu thoát chậm là do nằm ngoài phạm vi dự 
án thoát nước.
b) Về lũ lụt:

 Thủ đô Hà Nội có một lượng mưa hằng năm khá lớn, 
lượng mưa trung bình năm khoảng 1.250-1.870 mm vì thuộc 
vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Mùa mưa từ tháng 5 đến 
tháng 10 thường tập trung tới 85% lượng mưa cả năm. Mưa 
lớn nhất thường vào tháng 7 và tháng 8, đây cũng là tháng 
thường có nhiều cơn bão nhất, mực nước các sông dâng 
cao gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước của Thành phố.
c) Về tắc nghẽn giao thông:

Theo nghiên cứu bộ giao thông về vận hành tuyến xe 
buýt nhanh thì lưu lượng xe lưu thông vào giờ cao điểm sáng 
ở Hà Nội trong 30 phút: Xe máy: 4753 xe; Ô tô: 465 xe; Xe 
buýt thường: 9 xe; Xe buýt BRT: 8 xe.

Mật độ phương tiện giao thông cao nhất là vào giờ cao 
điểm buổi sáng khi các phương tiện giao thông di chuyển từ 
vùng ngoại ô đi vào trung tâm thành phố. Lưu lượng tham 
gia giao thông quá đông, vượt quá thiết kế của đường dẫn 
đến tình trạng ùn tắc giao thông. Việc tắc nghẽn chủ yếu 
là do đường giao đồng mức, gây xung đột giữa các dòng 
phương tiện. Bên cạnh đó, điểm dừng đỗ phương tiện công 
cộng còn yếu, biển báo cảnh báo chưa đồng bộ và còn đang 
thiếu. Trong những năm gần đây, Hà Nội chỉ phát triển thêm 
5 tới 10 km đường mỗi năm. Thêm nữa, hiện tượng ngập 
úng mỗi khi mưa lớn cũng gây khó khăn cho người tham gia 
giao thông. 
d) Các yếu tố ảnh hưởng do địa chất thủy văn của Hà Nội:

Hà nội là thành phố nằm trong đồng bằng châu thổ sông 
Hồng. Sự phân bố của đất đá trên toàn bộ khu vực thực hiện 
dự án, các lớp đất yếu thường gây ra sụt lún nền nghiêm 
trọng.

Hình 1. Chế độ vận hành thứ nhất của đường hầm 
thông minh

Hình 2. Chế độ vận hành thứ hai của đường hầm 
thông minh

Hình 3. Chế độ vận hành thứ ba của đường hầm 
thông minh Hình 4. Lượng mưa các tháng trong năm ở Hà Nội 

năm 2018 (nguồn Tổng cục thống kê năm 2018)

Bảng 1: Thông số mô hình đất nhập vào plaxis

Đặc trưng Kí hiệu
Lớp 2: 
Sét pha 

dẻo mềm

Lớp 3:  
sét pha 

nửa cứng

Lớp 4: 
Cát hạt 

bụi

Lớp 5: 
Cát lẫn 

sỏi

Lớp 6:  
Cát hạt mịn 
lẫn sạn cuội

Lớp 7: 
Lớp cuội 

sỏi lẫn cát
Đơn vị

Mô hình Hardening Soil
Chiều dày  9,4 10,4 11,7 3,5 4,5 6,5 m
Loại ứng xử thoát nước  Undrained Undrained Drained Drained Drained Drained
Hệ số rỗng e 1,878 0,743 0,8305 0,5 0,5 0,5  
Trọng lượng riêng tự nhiên γ 15,3 19,7 19 20 20 21 kN/m3

Trọng lượng riêng bão hòa γbh 15,83 19,9 19,12 21 21 22,65 kN/m3

Module cát tuyến E50ref 900 3033 13359 24000 15357 78157 kN/m2

Module tiếp tuyến Eoedref 900 3225 10687 19412 12285 62525 kN/m2

Module dỡ tải - gia tải Eurref 2702 9098 40077 72000 46071 234500 kN/m2

Hệ số mũ m 0,033 1,06 0,7 0,7 0,7 0,7  
Hệ số poisson ʋ 0,495 0,2 0,25 0,3 0,3 0,4  
Lực dính C 16 21,6 0 0 0 0 kN/m2

Góc ma sát trong ϕ 10,59 17 36,31 31,5 36,6 42,15 độ
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+ Lỗ rỗng trong đất, các loại đất sét yếu, cát 
chảy.

+ Nước ngầm có thể chứa sunfat, gây hại cho 
xi măng.

+ Sự phù hợp của điều kiện địa chất khi thi 
công đường hầm thông minh

Công việc khoan đào hầm sẽ ảnh hưởng đến 
dòng nước ngầm. Điều này trực tiếp gây ra hố sụt 
và có thể gây thiệt hại về tài sản hoặc sự cố trên 
bề mặt của vị trí thực hiện dự án.
e) Giải pháp tuyến định hướng:

Để lựa chọn tuyến, nhóm đã nghiên cứu đề 
xuất phương án tuyến và vị trí thoát nước, trên cơ 
sở đánh giá, so sánh trên các tiêu chí về đảm bảo 
an toàn, kỹ thuật, đánh giá mức độ ảnh hưởng 
đến dân cư, các công trình và cảnh quan khu di 
tích, chi phí giải phóng mặt bằng, hiệu quả kinh tế, 
đảm bảo kỹ thuật chạy xe, thoát lũ... 

Phương án đề xuất nằm tại vị trí giáp hồ Công 
viên Thống Nhất và điểm cuối là Hồ Linh Đàm, do 
khoảng cách đủ lớn và không gây ra ảnh hưởng 
lún; ít chịu tác động khi thi công xây dựng, vận 
hành khai thác. Công trình phụ trợ và các cửa 
lên xuống được bố trí vào đất của các khoảng 
đất công rộng rãi, giảm thiểu công tác giải phóng 
mặt bằng, kiến trúc được thiết kế hài hòa, không 
phá vỡ cảnh quan tuyến phố, không phát sinh chi 
phí giải phóng mặt bằng và giảm thiểu rủi ro của 
việc chậm tiến độ triển khai dự án. Với phương án 
tuyến trên chi phí đầu tư xây dựng thấp, ít rủi ro, 
phức tạp phát sinh trong thi công; vị trí thoát nước 
được đặt gần các hồ chứa lớn của Hà Nội.

Dựa vào hình 6, tác giả xác định đoạn tuyến 
có chiều dài khoảng 5,8 km đường thiết kế với 
độ dốc thiết kế bé nhất là 0,003 đến 0,005 (theo 
TCVN 7957 - 2008 về thoát nước). Với phương án 
thoát nước từ hồ công viên Thống Nhất về hồ Linh 
Đàm, các hồ này cần được cải tạo để lưu lượng 
nước chứa mưa dự kiến.

4. Giải pháp đường hầm thông minh cho đô 
thị Hà Nội

Ở đây, đối với điều kiện đô thị Hà Nội thì 
việc thi công sử dụng máy TBM là tốt nhất do là 
phương pháp thi công đào kín, không ảnh hưởng 
đến bề mặt. Hình dạng đường hầm đề xuất của 
nhóm tác giả là hình tròn, có đường kính trong là 
11,83m; 2 làn xe mỗi làn xe có chiều cao là 2,55m, 
vỏ hầm dày 0,5m.

Lựa chọn chiều sâu đặt hầm: đề xuất điểm đầu 
tại độ sâu H =10m, điểm cuối H = 30m.

Sau khi xử lý thông số một mặt cắt địa chất để 
đưa vào mô hình tính toán, tiến hành mô hình hóa 
trong phần mềm địa kĩ thuật Plaxis 3d V20 với các 
tham số địa kỹ thuật như bảng 1:

+ Lớp đất đắp thay bằng tải phân bố tương 
ứng là 9kN/m2 tương đương với đất đắp 0.8m

+ Cấp độ bền bê tông vỏ hầm: B40
+ Chiều sâu đặt hầm thay đổi từ 9,4m; 15m; 

20m; 25m; 30m.

Hình 5. Định hướng tuyến đường hầm thông minh, đoạn thoát 
nước và giao thông

Hình 6. Đoạn thoát nước dự kiến từ hồ Bảy Mẫu đến hồ Linh 
Đàm
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Hình 7. Cấu tạo đường hầm thông minh dựa trên 
Smart tunnel của Malaysia

Hình 8. Độ dốc thiết kế thoát nước cho đường hầm 
thông minh

Hình 9. Kích cỡ hạt của lát cắt địa chất phân tích

Hình 10. Bảng lựa chọn máy thông qua thành phần 
hạt

Hình 11. Quá trình tạo áp lực mặt gương đào và 
phun vữa sau vỏ hầmTBM

Hình 12. Ảnh hưởng của quá trình thi công gây ra sự 
ảnh hưởng đến đất nền 

Hình 14. Biểu đồ lún nền khi thi công TBM qua đất 
yếu; 3 Tấm vỏ hầm điển hình
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+ Áp cấp tải nền đường được thay đổi từ 0 kPa; 50 kPa 
(do tải trọng trên mặt đất truyền xuống).

Biểu đồ 1 và 2 biểu diễn tương quan chuyển vị nền và 
vỏ hầm.

Từ 2 biểu đồ trên, có thể thấy khi vỏ hầm đặt nông thì 
biến dạng lún của nền rất bé chứng tỏ rằng khi phần lực 
truyền lên nền ngoài ra còn truyển lên vỏ hầm. 

Còn khi đặt sâu thì cả vỏ hầm và biến dạng lún của nền 
tăng điều này chứng tỏ khi chịu cấp tải lớn ở phần phía trên 
thì với nền địa chất Hà Nội đặt càng sâu chưa chắc đã tốt, 
vì chưa vận dụng được tối đa lợi thế của sự cùng làm việc 
giữa vỏ hầm và đất nền. Tuy nhiên căn cứ vào điều kiện địa 

chất công trình tổng thể của Hà nội và các kết quả khảo sát 
địa chất, nhận thấy rằng phần lớn đất sét nằm trong khoảng 
từ 0 đến 35m đầu, các lớp đất sét này thường cách nước tốt. 
Với công trình kết hợp với hầm giao thông cho nên để tránh 
độ sâu của đoạn hầm kết nối với giao thông mặt đất không 
nên quá sâu vì vậy nhóm tác giả đề nghị chiều sâu đặt hầm 
đối với đô thị Hà Nội nằm trong khoảng từ 10m đến 30m là 
độ sâu phù hợp với độ dốc thiết kế thoát nước tự nhiên là 
I= 0,006. Phương án hầm này mang tính khả thi cao có tính 
ứng dụng đặc biệt là đối với đường hầm thông minh trong đô 
thị. Ở mặt cắt địa chất khảo sát trên ta chọn chiều sâu đặt 
hầm là 15m.

Biểu đồ 1. Tương quan biến dạng vỏ hầm và chuyển 
vị nền ứng với cấp tải nền 0kPa

Biểu đồ 2. Tương quan biến dạng vỏ hầm và chuyển 
vị nền ứng với cấp tải nền 50kPa

STT Phân loại nguy hiểm Phân tích 
rủi ro

Xác suất 
xảy ra Các biện pháp kiểm soát

1. Đường hầm bị ngập do mưa 1 A Hệ thống thoát nước tạm thời bao gồm máy bơm nước công 
suất lớn được đặt trong hầm

2.
Vấn đề an toàn trong khu 
vực làm việc 5 E

Tất cả các nhân viên làm việc ở công trường đều được trải 
qua một khoá huấn luyện an toàn và giao ban mỗi ngày trước 
khi bắt đầu công việc

4. Lịch trình bị trì hoãn 4 D Lập kế hoạch tiến độ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, để 
tránh sự trì hoãn trong công việc

5.
Tình hình tài chính của dự 
án 2 A

Nếu được thực thi thì dự án sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ từ 
chính phủ và tập đoàn tư nhân, nên dự án này không gặp 
vấn đề về tài chính

6. Vấn đề môi trường 6 C Dự án này được Bộ môi trường giám sát chặt chẽ để giảm 
thiểu khả năng gây ảnh hưởng tới môi trường

7. Vấn đề an toàn cộng đồng 2 B Khu vực xây dựng và phương pháp xây dựng sẽ không gây 
bất kỳ tổn hại nào tới cộng đồng

8.
Điều kiện khí hậu

3 C
Đối với vấn đề này, đường hầm thường xuyên chịu ảnh 
hưởng bởi mưa bão lớn nhưng đường hầm vẫn được bảo vệ 
đáng kể khỏi rủi ro

9. Điều khiển giao thông 3 C Dự án có ảnh hưởng tới giao thông trong khu vực xây dựng 
nhưng có đường vòng và biển báo để khắc phục vấn đề

10. Vấn đề về hợp đồng (Lỗi các 
điều khoản) 5 D Các điều khoản được làm rõ trong quá trình đàm phán

11.
Rủi ro nếu dự án đường 
hầm thông minh không được 
thực hiện

6 E
Sẽ có lũ lụt thường xuyên ở trung tâm thành phố, gây thiệt 
hại về người và của và gây tắc nghẽn giao thông

12. Rủi ro nếu dự án đường hầm 
thông minh được thực hiện 2 A Sẽ không có vấn đề về lũ lụt và tắc nghẽn giao thông trong 

thành phố

13. Rủi ro của dự án đối với 
cộng đồng 1 B Sẽ có nhiều lợi ích hơn là bất lợi và rủi ro cho cộng đồng nếu 

dự án được thực hiện
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5. Giải pháp thi công đường hầm thông minh smart:
Dự án đường hầm thông minh, đoạn kết nối giao thông 

được phương pháp đào hở và phần thi công hạ máy để phục 
vụ cho việc sử dụng đường giao thông ở trong đường hầm 
thông minh (khoảng 10%). Việc thi công đào kín được tiến 
hành bằng cách dùng 2 máy TBM được sử dụng 2 phía của 
đường hầm, TBM sẽ hoàn thành 90% công việc.

Tuy nhiên đối về đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 
nhóm tác giả tập trung phân tích quá trình thi công TBM được 
mô hình hóa trên phần mềm plaxis 3D V20 để đánh giá sự 
lún nền khi phân tích thi công trên nền địa chất 9,4m đất yếu.

Căn cứ vào thành phần hạt lựa chọn công nghệ thi công 
khiên đào cân bằng áp lực bùn vữa (TBM loại Slurry Shield) 
đường kính 13,2m (có tính đến với phun vữa lấp đầy sau vỏ 
và dung sai của TBM) tương tự máy thi công đường hầm 
thông minh ở Malaysia.

Dựa vào biểu đồ lún khi thi công hầm trên đất yếu ta 
có thấy rằng khi thi công 3 đốt vỏ hầm điển hình (vị trí thân 
hầm) thì việc lún nền Uzmax = 3,7 cm giá trị là khả dĩ, ít ảnh 
hưởng đến các công trình lân cận. Do vậy, việc thi công TBM 
có thể giảm thiểu việc lún nền trong quá trình thi công tuyến 
hầm, đảm bảo và tránh ảnh hưởng các công trình lân cận ở 
phía trên.

6. Một số khuyến nghị rủi ro từ kinh nghiệm của dự án 
Smart tunnel ở Malaysia
Chú thích xếp loại rủi ro:

Phân tích rủi ro:
+ Rất hiếm - 1
+ Hiếm - 2
+ Thỉnh thoảng - 3
+ Đều đặn - 4
+ Thường xuyên - 5
+ Liên tục - 6

Xác suất xảy ra:
+ Cực thấp - A
+ Rất thấp - B
+ Thấp - C
+ Đáng kể - D
+ Chắc chắn - E

7. Kết luận, Khuyến Nghị
Kết luận

Đường hầm thông minh là một trong những dự án đem lại 
nhiều lợi ích cho người dân, để giải quyết lũ lụt và tắc nghẽn 
giao thông. Đây là loại đường hầm đã áp dụng thành công 
trên thế giới kết hợp kênh thoát lũ và đường giao thông trong 
cùng một hệ thống ngầm (Malaysia). Hệ thống giao thông ở 
đô thị Hà Nội cần đường hầm này vì nó là giải pháp tốt nhất 
cho những vấn đề hiện tại.

Kết quả chính của nghiên cứu là để đánh giá hiệu quả, 
để hiểu công nghệ và máy móc liệu có thể ứng dụng ở dự 
án này đối với đô thị Hà nội. Đường hầm vẫn còn mới ở 
Malaysia vì có rất ít thông tin liên quan đến dự án vì vậy 
chúng ta phải tiến hành đánh giá khi ứng dụng vào đô thị Hà 
Nội. Các công trình ngầm là rất cần thiết vì đó là hệ thống 
giao thông mới cho các khu vực đô thị và vùng sâu vùng xa 
trong tương lai.

Nhóm tác giả đã đề xuất tuyến hầm, kích thước và hình 
dạng của hầm. Dựa vào số liệu khảo sát địa chất của tuyến 
hầm để tiến hành tính toán thiết kế đường hầm. Mặt cắt 
ngang hầm được mô hình hóa trong phần mềm Plaxis 3D 
V20 sẽ cho kết quả sát với điều kiện thi công thực tế. Đây là 
điểm khác biệt, làm nổi bật tính mới, tính khoa học của đề tài.

Bài báo đã phân tích từ việc đánh giá tính ứng dụng khả 
thi, hướng tuyến, thông số hầm, đề xuất quy trình thi công và 
quản lý rủi ro để đảm bảo việc ứng dụng khả thi đường hầm 
thông minh.
Khuyến Nghị 

Do thời gian có hạn, đề tài mới sử dụng số liệu địa chất 
của 1 hố khoan khảo sát trên tuyến để tính toán. Trong thời 
gian tới, nhóm đề tài sẽ thu thập thêm số liệu và có thiết kế 
tổng thể cho toàn tuyến đã lựa chọn./.
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Nghiên cứu phương pháp phân tích định lượng  
khi phân tích dự án đầu tư xây dựng trong trường hợp rủi ro
Research methods of quantitative analysis for construction investment projects in case of risks

Bùi Thị Tuyết Mai, Cao Thị Hậu, Đỗ Thị Thúy Nhài 
Nguyễn Thị Tuyết Dung

Tóm tắt
Đầu tư xây dựng là hoạt động quan trọng của doanh nghiệp, là việc 

bỏ vốn vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội để thu được lợi ích với các hình 
thức khác nhau, đó là các tài sản vật chất dưới dạng công trình xây 

dựng. Đây là hoạt động có tính chất lâu dài, các kết quả và hiệu quả 
của nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố đã được dự báo trong quá trình 

lập, phân tích dự án. Mỗi yếu tố đó ở một mức độ khác nhau đều có 
mức không chắc chắn nhất định, khiến những gì xảy ra trên thực tế 
có thể có sự sai lệch so với dự kiến, mà sự sai lệch này vượt quá mức 

chấp nhận được. Để đánh giá độ an toàn của các chỉ tiêu hiệu quả tính 
toán trước sự biến đổi của các yếu tố khách quan có thể xảy ra trong 
quá trình thực hiện dự án, thường dùng phương pháp phân tích độ 

nhạy. Tuy nhiên hiện nay, phương pháp phân tích độ nhạy còn một số 
bất cập nên khả năng áp dụng bị hạn chế. Bài báo giới thiệu một cách 

tính mới cho phương pháp phân tích độ nhạy, phát triển thêm ứng 
dụng xác suất trong phân tích dự án, áp dụng tính toán cho ba dự án 
đầu tư xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh, từ đó giúp các nhà đầu tư có quyết 

định đúng đắn hơn trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Từ khóa: Phân tích độ nhạy, yếu tố đầu vào, hiệu quả dự án

Abstract
Construction investment is an important activity of the enterprise. This is 

the investment in socio-economic fields to obtain benefits in different forms 
such as physical assets in the form of construction works. This is a long-term 
activity. Its results and effectiveness depend on many factors that have been 

forecasted during project formulation and analysis. Each of these factors, 
which has a certain level of uncertainty, make what actually happened may 

deviate from expected, that exceed acceptable levels. In order to assess 
the safety of the efficiency indicators to calculate the variation of objective 
factors that may occur during project implementation, sensitivity analysis 
is often used. However, currently, the sensitivity analysis method still has 
some shortcomings, so its applicability is limited. The paper introduces a 

new calculation of sensitivity analysis method, developes more probability 
applications in project analysis, and applies calculations for three construction 
investment projects in Bac Ninh province, thereby helping Investors have more 

right decisions in construction investment activities.
Key words: Sensitivity analysis, inputs, project effectiveness
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1. Đặt vấn đề
Phân tích dự án đầu tư xây dựng là phân tích các đề xuất 

có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc 
cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, 
duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch 
vụ trong một thời hạn nhất định. Do đó, người phân tích phải 
xác định rõ ràng các tình huống có thể xảy ra trong quá trình 
đầu tư trên các mặt: Thị trường, quản lý, kỹ thuật, tài chính, 
kinh tế - xã hội.

Trong khi dự án đầu tư xây dựng có những đặc điểm 
riêng như: Lợi ích rải ra theo thời gian, phải cân nhắc giữa 
lợi ích trước mắt và lợi ích trong tương lai, mỗi biến số đầu 
vào có ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư đều có mức độ không 
chắc chắn cao, việc thu nhập thông tin và số liệu cần thiết 
cho các dự báo chính xác khá tốn kém. Vì vậy, khi phân tích 
dự án, bên cạnh việc phân tích hiệu quả tài chính, luôn phải 
phân tích, đánh giá an toàn về mặt tài chính. Đây là căn cứ 
quan trọng để đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự 
án. 

Tuy nhiên, hiện nay khi phân tích dự án đầu tư xây dựng, 
việc xem xét độ an toàn về mặt tài chính còn sơ sài, đơn 
giản, chủ yếu xem xét các mặt: Các nguồn vốn có thể huy 
động, tính pháp lý, điều kiện cho vay, hình thức thanh toán 
và trả nợ; khả năng trả nợ và độ nhạy của dự án. Trong đó, 
phương pháp phân tích độ nhạy nhằm xác định độ nhạy cảm 
của dự án trước sự biến động của các yếu tố có liên quan. 
Nhưng phương pháp này còn một số bất cập nên khả năng 
áp dụng bị hạn chế. 

Bài báo giới thiệu một cách tính mới cho phương pháp 
phân tích độ nhạy, phát triển ứng dụng xác suất trong phân 
tích dự án, áp dụng tính toán cho ba dự án đầu tư xây dựng 
tại tỉnh Bắc Ninh, từ đó giúp các nhà đầu tư có cái nhìn đúng 
đắn hơn trong hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Phân tích độ nhạy của dự án
Độ nhạy của dự án là mức độ biến đổi của các chỉ tiêu 

hiệu quả như lợi nhuận, hiện giá của hiệu số thu chi (NPW) 
hay suất thu lợi nội tại (IRR)... khi ta thay đổi các chỉ tiêu tính 
toán so với tình trạng bình thường ban đầu. Khi ta biến đổi 
các chỉ tiêu về phía xấu đi thì độ nhạy càng bé, càng an toàn.

Công thức đánh giá độ nhạy của dự án như sau:

%
0

CTN 100
CT
∆

= ×
     (1.1)

Trong đó:
ΔCT=CT0 - CT1 
CT: Chỉ tiêu hiệu quả.
CT0: Hiệu quả tính toán ban đầu.
CT1: Hiệu quả tính toán khi yếu tố đầu vào thay đổi.
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N: độ nhạy của chỉ tiêu hiệu quả (CT) của dự án. 
- Ưu điểm của phương pháp: Giúp nhà đầu tư đo lường 

mức độ biến động của yếu tố đầu vào tới hiệu quả của dự án, 
từ đó biết được dự án nhạy cảm với yếu tố nào để có biện 
pháp quản lý chúng trong quá trình thực hiện dự án.

- Phân tích độ nhạy được thực hiện theo các tình huống 
sau:

+ Phân tích ảnh hưởng của từng yếu tố liên quan đến chỉ 
tiêu hiệu quả tài chính nhằm tìm ra yếu tố gây nên sự nhạy 
cảm lớn của chỉ tiêu hiệu quả xem xét.

+ Phân tích ảnh hưởng đồng thời của nhiều yếu tố đến 
chỉ tiêu hiệu quả tài chính xem xét, để đánh giá độ an toàn 
của dự án. 

- Nhược điểm của phương pháp: 
+ Trong phân tích dự án, có thể xảy ra trường hợp: Khi 

tính cho trường hợp tốt nhất, phương án đáng giá, nhưng khi 
tính toán cho trường hợp xấu nhất phương án lại không đáng 
giá. Lúc này, cần biết thêm xác suất xảy ra các trạng thái thị 
trường. Như vậy, phương pháp này mới cho biết yếu tố nào 
ảnh hưởng nhiều đến chỉ tiêu hiệu quả, nhưng không trả lời 
được câu hỏi: Khi yếu tố đấy thay đổi bất lợi cho dự án thì 
mức độ ảnh hưởng đấy đã đủ để quyết định có nên đầu tư 
hay không đầu tư.

+ Khi các chỉ tiêu thay đổi về phía xấu đi thì độ nhạy càng 
bé càng an toàn, nhưng bé bao nhiêu là tốt, là an toàn, không 
có ngưỡng chung để kết luận.

+ Hơn nữa, các dự án khác nhau có quy mô khác nhau, 
trị số hiệu quả khác nhau, đôi khi tính theo công thức (1.1) dự 
án có hiệu quả lớn sẽ có độ nhạy thấp hơn. 

Có thể thấy rõ một số bất cập của phương pháp phân tích 
độ nhạy qua việc tính toán ba dự án sau:
a/ Dự án 1: 

* Giới thiệu dự án:
Tên dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và 

căn hộ cao cấp Phoenix Tower.
Bảng 1: Độ nhạy của dự án số 1 khi thị trường có 
biến động

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT Nội dung NPV 
(VNĐ)

Biến động % 
NPV  

(ΔNPV/NPV0)
1 Giá trị theo thông 

số ban đầu
67.610.576 100%

2 Giá trị khi doanh 
thu giảm 5%

13.443.954 80%

3 Giá trị khi chi phí 
vận hành tăng 5%

61.108.655 10%

4 Giá trị khi chi phí 
vận hành tăng 10%

54.606.734 19%

5 Giá trị khi doanh 
thu giảm 7%

-8.222.694 112%

6 Doanh thu giảm 
5% + chi phí vận 
hành tăng 10%

-440.112 101%

 Qua bảng trên rút ra nhận xét: 
- Khi doanh thu giảm 7% hoặc đồng thời doanh thu giảm 

5% và chi phí vận hành tăng 10% thì NPV âm (NPV<0), dự 
án không đáng giá. Có thể rút ra kết luận: Yếu tố nhạy cảm 

ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu quả của dự án là doanh thu. 
Khi phân tích dự án, cần phân tích kỹ hơn yếu tố này, khi dự 
án đi vào vận hành nhà đầu tư cũng phải đặc biệt chú ý đến 
yếu tố này, cần tìm các biện pháp tăng doanh thu và giảm 
chi phí. 

- Phương pháp phân tích độ nhạy theo công thức (1.1) 
chỉ giúp Nhà đầu tư đưa ra kết luận như vậy, còn để giúp Chủ 
đầu tư đưa ra quyết định nên đầu tư hay không thì chưa có 
cơ sở vững chắc.
b/ Dự án 2: 

* Giới thiệu dự án:
Tên dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ cao 

cấp Đức Thành Tower.
* Phân tích độ nhạy của dự án khi doanh thu, chi phí thay 

đổi: 
Bảng 2: Độ nhạy của dự án 2 khi thị trường có biến 
động

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT Nội dung NPV 
(VNĐ)

Biến động % 
NPV  

(ΔNPV/NPV0)
1 Giá trị theo thông 

số ban đầu
95.504.227 100%

2 Giá trị khi doanh 
thu giảm 5%

36.417.592 62%

3 Giá trị khi chi phí 
vận hành tăng 5%

94.952.070 1%

4 Giá trị khi doanh 
thu giảm 10%

-8.767.495 106%

5 Giá trị khi chi phí 
vận hành tăng 10%

94.399.913 1,1%

6 Doanh thu giảm 
5% + chi phí vận 
hành tăng 10%

-.851.515 106%

* Nhận xét: 
- Bảng trên cho thấy khi doanh thu giảm 10% hoặc đồng 

thời doanh thu giảm 5% và chi phí tăng 10%, dự án không 
đáng giá (NPV<0). Giống phương án 1, NPV nhạy cảm nhiều 
nhất với doanh thu của dự án. Do đó, nhà đầu tư cần có biện 
pháp đảm bảo độ chính xác của các yếu tố này trong suốt 
quá trình đầu tư xây dựng. 

c/ Dự án 3: 
* Giới thiệu dự án:
Tên dự án: Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng 

và căn hộ để bán Royal Park.
* Phân tích độ nhạy của dự án khi doanh thu, chi phí thay 

đổi (Bảng 3). 
Tương tự như dự án 1 và 2, bảng 3 mới cho thấy, yếu tố 

nhạy cảm ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án vẫn là doanh 
thu. 

* Nhận xét rút ra từ 3 ví dụ: 
Cần có một mốc chung làm cơ sở so sánh giữa các 

phương án (gọi là ngưỡng so sánh), làm cơ sở đánh giá lựa 
chọn phương án; hoặc cần có thêm thông tin về xác suất dự 
kiến xảy ra của các tình huống thị trường trong trường hợp 
xấu, giúp chủ đầu tư làm căn cứ ra quyết định, được trình 
bày dưới đây.
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3. Giới thiệu cách tính độ nhạy của dự án theo công 
thức kinh tế học để đánh giá lựa chọn phương án, sánh 
giữa các phương án

Từ công thức tính độ nhạy (1.1) và công thức tính co giãn 
của cung theo giá trong kinh tế học, có thể sử dụng để tính 
toán sự co dãn của chỉ tiêu hiệu quả đối với các yếu tố đầu 
vào như sau:

       E =  % thay đổi của chi tiêu hiệu quả 
               % thay đổi của yếu tố đầu vào

Hay:  

   

0

0

CT
CT

E
YTDV
YTDV

∆

=

     (2.1)
Trong đó:
E: sự co dãn của chỉ tiêu hiệu quả đối với các yếu tố đầu 

vào.
Δ YTDV = YTDV1 – YTDV0

YTDV0: yếu tố đầu vào tính toán ban đầu.
YTDV1: yếu tố đầu vào tính toán được khi thị trường biến 

đổi về phía xấu đi.
Ý nghĩa: công thức (2.1) cho biết khi các yếu tố đầu vào 

thay đổi 1% thì chỉ tiêu hiệu quả thay đổi bao nhiêu %.
Nếu E 1> : Yếu tố đầu vào ảnh hưởng rất lớn đối với 

chỉ tiêu hiệu quả (rất nhạy), là cơ sở ra quyết định đầu tư. 
Nếu yếu tố đầu vào thay đổi ít mà sự co giãn của hiệu quả 
lớn, chủ đầu tư cần xem xét phương án không nên đầu tư.

Nếu E 1< : Yếu tố đầu vào ít ảnh hưởng đối với chỉ tiêu 
hiệu quả (không nhạy).

Nếu E 1= : Gọi là co dãn đơn vị của chỉ tiêu hiệu quả đối 
với yếu tố đầu vào, ra quyết định phụ thuộc vào mức độ chấp 
nhận rủi ro của nhà đầu tư. 

Nếu E 0= : Chỉ tiêu hiệu quả không thay đổi đối với yếu 
tố đầu vào, hay sự thay đổi của yếu tố đầu vào không ảnh 
hưởng nhiều đến hiệu quả dự án.

Nhận xét: Công thức số (2.1), giá trị tính toán của sự co 
dãn của chỉ tiêu hiệu quả đối với các yếu tố đầu vào đã được 
so sánh với trị số nhất định (là 1), là cơ sở giúp nhà đầu tư: 
So sánh độ nhạy giữa các dự án hoặc phương án đầu tư 
khác nhau, có ngưỡng hiệu quả để so sánh, lựa chọn được 
những dự án; đánh giá xem dự án có bị đe dọa bởi rủi ro, thất 
bại mà không đáng nguy hiểm cho dự án hay không.

3. Phương pháp cực trị hóa giá trị kỳ vọng và độ lệch 
tiêu chuẩn
a/ Phương pháp cực trị hóa giá trị kỳ vọng 

Với phương pháp cực trị hóa giá trị kỳ vọng, phương án 
được chọn là phương án có giá trị kỳ vọng tính bằng tiền lớn 
nhất (với lợi nhuận) hoặc nhỏ nhất (với chi phí).

( ) ( )
m

j ij
j 1

EMV i P S P
=

= ×∑
     (1.2)

Trong đó:
EMV(i): giá trị kỳ vọng (hiệu quả) tính bằng tiền của 

phương án i.
P(Sj): xác suất để trạng thái j xuất hiện.
Pij: lợi nhuận hoặc chi phí của phương án i ứng với trạng 

thái j.

Bảng 3: Độ nhạy của dự án 3 khi thị trường có biến 
động

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT Nội dung NPV 
(VNĐ)

Biến động % 
NPV  

(ΔNPV/NPV0)
1 Giá trị theo thông 

số ban đầu
51.470.037 100%

2 Giá trị khi doanh 
thu giảm 5%

20.136.527 60,9%

3 Giá trị khi chi phí 
vận hành tăng 5%

50.398.566 2,1%

4 Giá trị khi doanh 
thu giảm 10%

-8.667.166 116,8%

5 Giá trị khi chi phí 
vận hành tăng 10%

49.326.520 4,2%

6 Doanh thu giảm 
5% + chi phí vận 
hành tăng 10%

-1.843.355 121,1%

Bảng 4: Sự co dãn chỉ tiêu hiệu quả NPV đối với các 
yếu tố đầu vào của dự án 1

STT Nội dung NPV 
(VNĐ)

Biến động % 
NPV  

(ΔNPV/NPV0)
E

1 Giá trị theo thông 
số ban đầu

67.610.576 100%

2 Giá trị khi doanh 
thu giảm 5%

13.443.954 80% 0,16

3 Giá trị khi chi phí 
vận hành tăng 
5%

61.108.655 10% 0,02

4 Giá trị khi chi phí 
vận hành tăng 
10%

54.606.734 19% 0,02

5 Giá trị khi doanh 
thu giảm 7%

-8.222.694 112% 1,60

6 Doanh thu giảm 
5% + chi phí vận 
hành tăng 10%

-440.112 101% 1,01

Hình 1. Phân phối xác suất NPW của hai phương án
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i = 1 ÷ n; j = 1 ÷ m; n, m: số phương án và số trạng thái.
* Nhược điểm của phương pháp:
Nếu chỉ xem xét đơn thuần kỳ vọng toán học sẽ làm cho 

việc lựa chọn của mỗi dự án đều giống nhau (cùng một giá 
trị toán học), trong khi độ lệch chuẩn lại khác nhau. Có thể 
thấy rõ qua trường hợp sau: So sánh 2 dự án đầu tư A và B 
mà sự phân phối xác suất chỉ tiêu hiệu quả NPW được trình 
bày trên hình 1. 

Dự án A có phân phối tập trung cao hơn, ít rủi ro hơn. Để 
việc lựa chọn được chính xác hơn, cần có thêm số liệu về sự 
phân tán các giá trị hiệu quả khi thị trường thay đổi.
b/ Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn đo lường được sự phân tán của phân phối 
xác suất, so sánh sự biến đổi của các phân phối xác suất 
khác nhau. Như vậy, giữa hai dự án đều cùng có trị số hiệu 
quả trung bình (ví dụ NPV trung bình), thì chúng ta sẽ lựa 
chọn dự án có độ lệch chuẩn nhỏ hơn.

( )
n

2
1 j

i 1

X E Pδ
−

= −∑
     (1.3)

4. Áp dụng tính toán cho 3 dự án
a/ Áp dụng phương pháp phân tích độ nhạy

- Dự án 1: Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và 
căn hộ cao cấp Phoenix Tower:

Bảng 4 cho thấy:
+ Khi doanh thu giảm 7%: E = 1.6>1 hoặc doanh thu 

giảm 5% + chi phí vận hành tăng 10%: E = 1.01>1. Như 
vậy, doanh thu ảnh hưởng rất lớn đối với chỉ tiêu hiệu quả 
(rất nhạy). 

+ Khi chi phí tăng 10% hoặc doanh thu giảm 5% E <1 
(không nhạy)

+ Khi giá trị khi doanh thu giảm 5% E <1 (không nhạy).
+ Khi giá trị khi chi phí vận hành tăng 5% E <1 (không 

nhạy).
- Dự án 2: Tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ cao 

cấp Đức Thành Tower:
Bảng 5: Sự co dãn chỉ tiêu hiệu quả NPV đối với các 
yếu tố đầu vào của dự án 2

S 
TT Nội dung NPV 

(VNĐ)

Biến động % 
NPV  

(ΔNPV/NPV0)
E

1 Giá trị theo thông 
số ban đầu

95.504.227 100%

2 Giá trị khi doanh 
thu giảm 5%

36.417.592 62% 0,12

3 Giá trị khi chi phí 
vận hành tăng 
5%

94.952.070 1% 0,001

4 Giá trị khi doanh 
thu giảm 10%

-8.767.495 106% 0,97

5 Giá trị khi chi phí 
vận hành tăng 
10%

94.399.913 1% 0,001

6 Doanh thu giảm 
5% + chi phí vận 
hành tăng 10%

-.851.515 106% 0,86

Bảng 5 cho thấy:
+ Khi doanh thu giảm 5%, chi phí vận hành tăng 5% hay 

10%: E <1 (không nhạy).
+ Khi doanh thu giảm 10%, doanh thu giảm 5% + chi phí 

vận hành tăng 10%: E <1 (không nhạy), mặc dù NPV<0.
- Dự án 3: Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng 

và căn hộ để bán Royal Park:
Bảng 6: Sự co dãn chỉ tiêu hiệu quả NPV đối với các 
yếu tố đầu vào của dự án 3

S 
TT Nội dung NPV 

(VNĐ)

Biến động % 
NPV  

(ΔNPV/NPV0)
E

1 Giá trị theo thông 
số ban đầu

51.470.037 100%  

2 Giá trị khi doanh 
thu giảm 5%

20.136.527 60,9% 0,12

3 Giá trị khi chi phí 
vận hành tăng 
5%

50.398.566 2,1% 0,004

4 Giá trị khi doanh 
thu giảm 10%

-8.667.166 116,8% 1,17

5 Giá trị khi chi phí 
vận hành tăng 
10%

49.326.520 4,2% 0,02

6 Doanh thu giảm 
5% + chi phí vận 
hành tăng 10%

-1.843.355 121,1% 0,87

+ Khi doanh thu giảm 10%: E = 1,17>1 (rất nhạy).
+ Doanh thu giảm 5% + chi phí vận hành tăng 10%,  

E = 0,87 (không nhạy), mặc dù NPV < 0.
 + Chi phí vận hành tăng 5% hay 10%, doanh thu giảm 

5%: E <1 (không nhạy).
b/ Áp dụng phương pháp cực trị hóa giá trị kỳ vọng và độ 

lệch tiêu chuẩn 
* Dùng kỳ vọng toán học so sánh 3 dự án:
- Dự án 1: 
Giả thiết biết xác suất xuất hiện trạng thái thị trường (các 

biến cố) như sau:
Thị trường tốt (như tính toán ban đầu): 60%;
Thị trường xấu (doanh thu giảm 7%): 30%;
Thị trường trung bình (doanh thu giảm 5%): 10%. 
NPV ứng với các trạng thái thị trường như sau:
Trường hợp thị trường tốt NPV = 67.610.576 (ngđ)
Trường hợp thị trường trung bình (doanh thu giảm 5%) 

NPV = 13.443.954 (ngđ)
Trường hợp thị trường xấu (doanh thu giảm 7%) NPV = 

-8.222.694 (ngđ)
Khi đó, kỳ vọng toán học của dự án:
E1 = 67.610.576× 60% +13.443.954× 10% - 8.222.694× 

30% = 41.663.933 > 0
- Dự án 2: 

 

( . . . . ) ,
( . . . . ) , . .
( . . . . ) ,

2

2

2

95 504 227 58 314 047 0 6
36 417 592 58 314 047 0 1 47 199 483

8 767 495 58 314 047 0 3

− +
+ − + =
+ − −

(xem tiếp trang 56)
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Thí nghiệm nghiên cứu  
tái chế rác thải nhựa làm vật liệu xây dựng
Research experiment on recycling plastic waste as building materials

Nguyễn Thị Hòa, Phạm Thu Uyên, Bùi Đức Mạnh, Nguyễn Mạnh Hưng, Phạm Văn Tâm   
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hiệu quả cho thí nghiệm. Kết quả nghiên 
cứu theo hướng tích hợp đa ngành, trực 

tuyến có khả năng mang lại tính mới cho 
vật liệu xây dựng không nung.
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Abstract
Research, evaluate calculations, experiment 
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1. Đặt vấn đề
Ngày nay, việc sản xuất và tiêu dùng đồ dùng bằng nhựa đã trở nên phổ biến 

trong đời sống hàng ngày của con người, và các nhà sản xuất chú trọng đến việc 
làm thế nào để vừa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và vừa bảo vệ môi trường. 
Hiện nay cũng có nhiều biện pháp để xử lý lượng rác thải nhựa và cũng đã đạt được 
những kết quả khả quan về mặt kinh tế và môi trường tuy nhiên không thể xử lý triệt 
để lượng lớn rác thải nhựa đã thải ra môi trường. Vì thế cần phải có những giải pháp 
nhằm tái chế, tái sử dụng chúng một cách phù hợp nhằm mục đích hướng đến cuộc 
sống xanh. Tái sử dụng rác thải nhằm bảo vệ môi trường cũng như mang lại lợi ích 
kinh tế, tạo ra vật liệu xây dụng mới làm phong phú nguồn vật liệu xây dựng. Trong 
việc xử lý rác thải phải đúng quy trình của công nghệ tái chế rác. Tránh cho rò rỉ chất 
thải độc hại làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Xây dựng các 
nhà máy tái chế ở vùng ngoại ô xa khu dân cư. Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến 
và máy móc hiện đại để xây dựng nhà máy tái chế đủ tiêu chuẩn yêu cầu. Nghiên 
cứu loại vật liệu có thể sử dụng được cho khu vực không yêu cầu cao. (Hình 1)

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi tháng, mỗi gia đình sử dụng đến 1kg túi 
nilon. Ở những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh, số lượng rác thải nhựa 
mỗi ngày thải ra môi trường lên tới 80 tấn. Còn theo thống kê của Hiệp hội nhựa 
Việt Nam thì trong khoảng thời gian 1990 – 2015 số lượng tiêu thụ nhựa ở Việt Nam 
đã tăng lên chóng mặt, từ 3,8 kg/người/năm lên đến 41 kg/người/năm. Số lượng 
rác thải nhựa Việt Nam thải ra chiếm tới 6% rác thải nhựa của toàn thế giới. Trong 
khi đó, lĩnh vực xử lý và tái chế nhựa ở Việt Nam chưa phát triển, nên đa số rác thải 
được chôn lấp, đốt hoặc thải thẳng ra môi trường. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí 
Minh, trong 250.000 tấn rác thải nhựa thì có 48.000 tấn được đem đi chôn lấp, hơn 
200.000 tấn được tái chế hoặc thải thẳng ra môi trường. Chỉ có 10% rác thải nhựa 
Việt Nam. [2] 

2. Giới thiệu 
Tái chế chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để thu 

lại các thành phần có giá trị từ chất thải.(38/2015/NĐ-CP)
Tái chế chất thải bao gồm:

- Tái chế vật liệu: Bao gồm các hoạt động thu gom vật liệu có thể tái chế từ dòng 
rác, xử lý trung gian và sử dụng vật liệu này để sản xuất các sản phẩm mới hoặc 
sản phẩm khác.

- Thu hồi nhiệt: Bao gồm các hoạt động khôi phục năng lượng từ rác thải.
Các lợi ích của việc tái chế bao gồm: 

Tái chế làm giảm lượng rác đem đi thiêu hủy hoặc chôn lấp, tạo ra nhiều việc 
làm, không những cho những người thu gom các vật liệu tái chế mà còn cho cả 
ngành công nghiệp tái chế. Lợi ích chính của việc tái chế nằm ở vấn đề môi trường 
và sức khỏe, việc tái chế sẽ làm giảm lượng rác đem đi chôn lấp và thiêu hủy vì vậy 
hoạt động tái chế sẽ làm giảm ô nhiễm không khí, đất và nước.

Việc sử dụng các vật liệu tái chế còn có tác dụng làm giảm lượng năng lượng 
để sản xuất ra các vật liệu này. Làm giảm áp lực lên các nguồn tài nguyên cần phải 
được bảo vệ và góp phần phát triển bền vững cho thế hệ tương lai mà còn góp phần 
giải quyết vấn đề khó khăn nhất trong xử lý chất thải rắn khó phân hủy hiện nay. Việc 
xử lý loại chất thải rắn này thường đòi hỏi chi phí khá cao do đó nếu tăng cường tái 
chế sẽ giảm được chi phí xử lý 
Một số bất lợi của việc tái chế: 

Tái chế không thể làm giảm chất thải phát sinh mà nó chỉ là một hình thức 
xử lý chất thải sau khi nó đã phát sinh. Nó được xem là một quy trình sản xuất vì 
vậy nó cũng gây ra những tác động đến môi trường, đôi khi nó làm giảm ô nhiễm 
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môi trường nhưng có khi lại làm tăng ô nhiễm. Thêm vào đó 
lượng nhựa đem đi tái chế được dùng để sản xuất các sản 
phẩm không thể tái chế được, do đó phương pháp này chỉ 
làm chậm thời gian phải đưa đi thải bỏ.
Các ảnh hưởng đến sức khỏe của con người:

Trong các cơ sở tái chế việc phân loại rác thải được thực 
hiện bằng phương pháp thủ công. Có thể dẫn đến nguy cơ 
gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và được 
chia làm 3 nhóm chính:

- Các nguy cơ về mặt lý học: Xảy ra các tai nạn trong quá 
trình làm việc như tiếp xúc với chai lọ vỡ, kim loại trong rác 
thải hoặc làm việc với các thiết bị hạng nặng. Tiếng ồn, độ 
rung, các thiết bị phân loại kim loại bằng từ tính cũng gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe của công nhân. 

- Các nguy cơ về mặt hóa học: Các chất bay hơi, các hóa 
chất sử dụng trong cây cảnh, chất bảo quản gỗ, sơn, các 
loại chất tẩy rửa, các kim loại như thủy ngân, cát-mi trong 
các loại pin…

- Các nguy cơ về mặt sinh học bao gồm: Các chất thải 
sinh hoạt sinh ra bụi hữu cơ có chứa các son khí sinh học, 
trong thành phần các son khí sinh học có các vi khuẩn, vi rút 
và nấm. Công nhân làm việc có thể bị nhiễm các son khí này 
nếu không có dụng cụ bảo hộ lao động.
Các hình thức xử lý, tái chế rác thải nylon: 

Trong tổng số nhựa được sản xuất, chỉ 9% chất thải nhựa 
được tái chế, khoảng 12% bị thiêu hủy, 79% còn lại đã tích 
lũy trong các bãi chôn lấp, bãi rác hoặc môi trường tự nhiên. 
(Phát biểu của bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà)

 ● Chôn lấp
Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh (sau đây gọi là 

bãi chôn lấp): Khu vực được quy hoạch thiết kế, xây dựng 
để chôn lấp các chất thải rắn thông thường phát sinh từ các 
khu dân cư và các khu công nghiệp. Bãi chôn lấp bao gồm 
các ô chôn lấp chất thải, vùng đệm, các công trình phụ trợ 
như trạm xử lý nước, trạm xử lý khí thải, trạm cung cấp điện 
nước, văn phòng làm việc và các hạng mục khác để giảm 
thiểu tối đa các tác động tiêu cực của bãi chôn lấp tới môi 
trường xung quanh.(TCVN6696-2000)

Bãi chôn lấp là phương pháp thông thường để quản lý 
chất thải, nhưng không gian cho các bãi chôn lấp đang trở 
thành khan hiếm ở một số nước. Một bãi chôn lấp được quản 
lý tốt sẽ hạn chế các tác hại đến môi trường bên ngoài.

Đặc tính của rác thải nhựa là chúng không thể phân hủy 
được trong nhiều môi trường và tồn tại trong thời gian rất 
dài. Cụ thể:

- Chai nước: Phân hủy sau 450 – 1000 năm.
- Ống hút: Phân hủy sau 100 – 500 năm.
- Cốc, ly nhựa: Phân hủy sau 50 – 200 năm.
- Túi nhựa, túi ni lông: Phân hủy sau 500 – 1000 năm.
Mặt khác, khi chôn, trong rác thải nhựa sẽ phát sinh các 

chất nguy hại gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nước 
ngầm nó có thể gây tác động lâu dài đến môi trường. Khi con 
người sử dụng nước sinh hoạt bị ô nhiễm này sẽ có nguy cơ 
mắc nhiều bệnh như ảnh hưởng đường tiêu hóa, ung thư… 
Chất thải nhựa còn làm thay đổi tính chất vật lý của đất. Gây 
ô nhiễm đất, xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước, 

Hình 1. “Vòng lặp kín” tái chế làm giảm tiêu thụ 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm rác thải [1]

Hình 3. Xi măng

Hình 2. Nhựa được cắt nhỏ

Hình 4. Khuôn mẫu và vật liệu đúc
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dinh dưỡng, ngăn cản oxy đi qua đất.
 ● Thiêu hủy

Thiêu hủy là quá trình đốt có kiểm soát chất thải ở dạng 
rắn. Nếu quá trình đốt không được kiểm soát tốt các chất 
khí độc hại có thể thải vào khí quyển gây nguy hại. Rác thải 
nhựa khi đốt sẽ sinh ra khí thải có chứa Dioxin và furan – là 
những chất cực độc với sức khỏe con người. Có thể khiến 
chúng ta bị giảm khả năng miễn dịch, rối loạn chức năng tiêu 
hóa và thậm chí là dẫn đến nguy cơ ung thư cao nếu tiếp xúc 
thường xuyên. Phương pháp xử lý chất thải thân thiện với 
môi trường là nên đốt rác trong các lò ở nhiệt độ 1.000oC, 
Nhiệt độ mà không phải tất cả lò đốt với các quy mô khác 
nhau ở Việt Nam có thể đạt được.

Tái chế và tái sử dụng rác thải nhựa:
Trong quá trình tái chế nhựa, các sản phẩm cuối cùng có 

thể thay thế cho vật liệu nguyên sinh và sẽ tạo ra những lợi 
ích kinh tế - môi trường đáng kể. Tái chế nhựa có thể được 
thực hiện theo ba cách chính: tái chế cơ học, tái chế hóa học 
(hay tái chế nguyên liệu) và tái chế nhiệt.

Lợi ích về kinh tế: Giảm chi phí nguyên liệu nhựa cho 
các hoạt động công nghiệp và giảm gánh nặng về chi phí xử 
lý rác nhựa. Nếu chỉ tính riêng Hồ Chí Minh thì ta có thể tiết 
kiệm được đến 15 tỷ mỗi năm.

Lợi ích về xã hội: Giải quyết vấn đề lao động với hoạt 
động thu gom, phân loại rác thải hàng ngày. Chúng ta không 
cần tốn quá nhiều diện tích đất cho việc chôn lấp mà có thể 
tận dụng cho các hoạt động cộng đồng khác. Ổn định giá sản 
phẩm/nguyên liệu nhựa.

Lợi ích cho môi trường: Tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên 
nhiên khi tái chế có thể giúp giảm đến 23.000 tấn dầu hàng 
năm. Bảo vệ các tài nguyên không có khả năng tái tạo đặc 
biệt là dầu mỏ và giải quyết các vấn đề đô thị như suy thoái 
đất, mất mỹ quan, tắt nghẽn cống,…

 ● Tổng quan về bê tông, vữa
Bê tông được hiểu trên cơ sở chất kết dính vô cơ là loại 

vật liệu composit, được làm ra bằng cách tạo hình và làm 
rắn chắc một hỗn hợp hợp lý bao gồm chất kết dính, nước, 
cốt liệu (cát, sỏi, đá dăm) và phụ gia (Bộ Xây dựng, 2007).

Vữa là một hỗn hợp dẻo, gồm chất dính kết (xi măng 
hoặc vôi nhuyễn, đất sét, thạch cao,…), cốt liệu (cát) và 
nước, có khi còn thêm phụ gia, được nhào trộn đều theo liều 
lượng nhất định phù hợp với yêu cầu sử dụng, khi khô thì 
đông cứng thành một khối đặc chắc và có sức chịu lực [3]

 ● Thành phần vật liệu chế tạo bê tông
Nước: Nước để chế tạo bê tông phải đảm bảo chất lượng 

tốt, không gây ảnh hưởng xấu đến thời gian đông kết và rắn 

chắc của xi măng và không gây ăn mòn cho cốt thép. Nước 
dùng được là loại nước dùng cho sinh hoạt như nước máy, 
nước giếng

Xi măng: Khối lượng xi măng phụ thuộc mác bê tông và 
chất lượng xi măng nói chung khối lượng xi măng tỷ lệ thuận 
với mác bê tông nhưng nếu khối lượng xi măng quá nhiều thì 
có thể làm cho bê tông co ngót lớn khi đông cứng, gây nứt 
bê tông, chịu nhiệt độ kém hơn… do vậy chỉ nên chọn khối 
lượng xi măng đến mức cần thiết.

Cát: là cốt liệu nhỏ cùng với xi măng, nước tạo ra vữa xi 
măng để lấp đầy lỗ rỗng giữa các hạt cốt liệu lớn (đá, sỏi) và 
bao bọc xung quanh các hạt cốt liệu lớn tạo ra khối bê tông 
đặc chắc. Cát cũng là thành phần cùng với cốt liệu lớn tạo ra 
bộ khung chịu lực cho bê tông cát dùng để chế tạo bê tông 
có thể là cát thiên nhiên hay cát nhân tạo có cỡ hạt từ 0,14 
đến 5 mm

Phụ gia: là chất được thêm vào hỗn hợp bê tông, vữa với 
một lượng nhỏ từ 0,1 - 5% khối lượng xi măng để cải thiện 
một số tính năng của hỗn hợp

 ● Công cụ và Thiết bị
* Công cụ:
- Các thùng nhựa, thau, dụng cụ trộn bê tông. 
- Bình đo khối lượng riêng và các dụng cụ đi kèm.
- Bộ ray có đường kính lỗ từ 0,14 - 5 mm 
- Khuôn đổ bê tông (khuôn 7,07 - 7,07 - 7,07 cm)
* Thiết bị:
- Cân phân tích (sai số 0,01 g)
- Cân phân tích (sai số 0,1 g)
- Tủ sấy 
- Máy nén bê tông (lệch 0,1 kN) 
- Thiết bị uốn bê tông
* Chuẩn bị nguyên liệu
(Cát, nhựa, xi măng, nước, phụ gia)
Nhựa: Lượng vật liệu nhựa là những nắp chai, vỏ chai 

nhựa, cốc nhựa, hộp đựng đồ ăn nhanh được thu gom lại 
làm sạch và mang đi phơi khô. Sau khi được sử lý sơ bộ các 
vật liệu này được xử lý một lần nữa qua nhiệt dung máy ép 
nhiệt ép xong cán mỏng đến kích thước đồng nhất (độ dày 
2 - 3mm) tiếp đến dùng kéo hoặc máy cắt làm nhỏ lớp vật 
liệu đến kích thước <3x3x3mm (Hình 2)

Xi măng: Xi măng dùng cho thí nghiệm đạt yêu cầu kỹ 
thuật theo TCVN 6260:2009 không quá 24 giờ ngoài không 
khí kể từ khi lấy khỏi bao đến đúc mẫu. Xi măng được dùng 
trong thí nghiệm là xi măng Holcim loại hỗn hợp PCB40 
(Hình 3)

Hình 5. Mẫu trước khi nén Hình 6. Đổ khuôn mẫu Hình 7. Quá trình kiểm tra độ nén
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 Cát: Loại cát được sử dụng là cát vàng có cỡ hạt > 
0,25mm, màu vàng, sáng, sắc cạnh và sạch hơn cát đen.
Các tính chất phải phù hợp với TCVN 7570:2006

Tiến hành đúc mẫu với các cấp phối đã tính:
- Các nguyên liệu sẽ được trộn đều với nhau.
- Đổ hỗn hợp đã được trộn vào khuôn đúc mẫu chia làm 

3 lớp, mỗi lớp đầm 25 cái đến lớp cuối cùng phải làm phẳng 
mặt.

- Sau khi đúc xong ta sẽ tiến hành bảo dưỡng.
- Sau 28 ngày bảo dưỡng, tiến hành thử mẫu để kiểm tra 

cường độ
 ● Bảo dưỡng mẫu

Sau khi đúc mẫu xong đặt vào chỗ mát giữ ẩm ít nhất 24 
giờ tháo mới tháo khuôn. Dùng viết xóa để đánh dấu phân 
biệt các mẫu với nhau. Bảo dưỡng mẫu hết sức quan trọng 
để giúp cho việc kiểm tra độ bền nén có được kết quả chính 
xác nhất

Xác định thông số mẫu
Cường độ chịu nén của mẫu: Rn=P/(a2)
Trong đó:
Rn: Cường độ chịu nén của bê tông (daN/cm2)
P: Lực tại thời điểm mẫu bị phá hủy (daN)
a: Chiều dài cạnh của mẫu
Sau 28 ngày bảo dưỡng, lấy mẫu ra để đo cường độ nén 

của mẫu. Mẫu được lau khô để không ảnh hưởng đến kết 
quả đo.

Mẫu đo cường độ chịu nén của bê tông được đo theo 
TCVN 3121:1979

Đánh giá các kết quả thí nghiệm được đánh giá dựa vào 
các TCVN:

- Mẫu nhựa sau khi được gia công được so sánh với 
TCVN 1770: 1986 (Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật)

Khối lượng riêng, thành phần hạt của cát được so sánh 
với TCVN 7570:2006 (Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu 
kỹ thuật).

- Tiến hành kiểm tra cường độ của mẫu theo TCVN 
3121:1979 (Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng – Phương pháp 
thử cơ lý).

- Kết quả nén mẫu được so sánh với TCVN 6016:1995 
(Về xi măng – Phương pháp thử - Xác định độ bền).

 ● Kết quả nghiên cứu
Sau khi được gia công, nguyên liệu có kích thước < 

3×3×3mm. Do được gia công bằng tay nên các hạt nguyên 
liệu có kích thước tương đối bằng nhau, sự khác biệt kích 
thước giữa các hạt nhựa không đáng kể. Nguyên liệu nhựa 
có kích thước <3×3×3mm, nằm trong khoảng kích cỡ hạt của 
cát rấ t to (1 – 5 mm) như vậy hạt nhựa được xem là cốt liệu 
thay thếcát và nó sẽ có tác dụng đóng vai trò là khung chịu 
lực như cốt liệu cát kết quả thí nghiệm xác định tính chất vật 
lý của cát, nhựa.
Bảng 1. Thành phần hạt của hỗn hợp cát vàng

Thành phần hạt
Lượng sót trên từng sàng Lượng sót tích lũy

Lỗ sàng 
(mm)

(g) (%) Cát vàng
(%)

Giới hạn 
trên(%)

Giới hạn 
dưới (%)

5.0 0 0 0 0 0
2.5 127 12.7 12.7 0 20

1.25 165.5 16.55 29.25 15 45
0.63 232 23.2 52.45 35 70

0.315 210 21 73.45 65 90
0.14 232.5 23.25 96.7 90 100
Đáy 33 3.3

Tổng mẫu: 1000 Môdun độ lớn Mđl = 2.65

Xác định cấp phối bê tông có chứa thành phần nhựa 
nghiên cứu cần hướng vào thu thập và xử lý những thông 
tin sau:

Cấp phối 1: Cấp phối này được tiến hành nhằm theo dõi 
sự thay đổi của cường độ khi thêm thành phần nhựa vào 
mẫu thử. (Bảng 2)

Hình 8. Sự biến động khối lượng thể tích ở 
cấp phối 1

Hình 9. Sự biến động khối lượng thể tích ở 
cấp phối 2

Hình 10. Quy trình tạo nguyên liệu nhựa
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Cấp phối 2: Nhằm khảo sát sự biến thiên của cường độ 
khi tăng lượng xi măng lên, trong cấp phối này các thành 
phần cát, nước, nhựa vẫn giống cấp phối 1, riêng xi măng 
được tăng lên 10%. (Bảng 3)

Do thành phần nhựa không hút nước tuy nhiên bề mặt 
nhựa vẫn có khe hở vì vậy khi tăng 5% nhựa, lượng nước sẽ 
giảm xuống 2%. Mặt khác việc giảm lượng nước cũng nhằm 
mục đích giảm tỷ lệ nước/xi măng. Thông thường nếu giảm 
được 1% khối lượng nước thì tăng được mac bê tông 1%. 
Khối lượng nước càng ít thì chất lượng bê tông càng tốt.

Khi thêm nhựa vào bê tông thì khối lượng thể tích của nó 
cũng giảm xuống, quá trình giảm khối lượng thể tích được 
thể hiện qua biểu đồ hình 8, 9.

Kết quả kiểm tra tính chất cơ lý: Cường độ bê tông là 
trung bình cộng cường độ của ba viên mẫu tính chính xác tới 
0,1 daN/cm2 nếu 2 giá trị lớn nhất và nhỏ nhất không lệch quá 
10% so với giá trị trung bình. Khi một trong 2 giá tr ị nói trên 
lệch quá 10% so với giá trị trung bình loại bỏ cả 3 giá trị đó.

Qua nhận xét từ hai biểu đồ hình 8 và hình 9 thấy rằng ở 
tỷ lệ nhựa 0 - 30% đạt yêu cầu để làm cốt liệu, có nhiều khả 
năng áp dụng vào các công trình xây dựng. Tuy nhiên ở tỷ lệ 

> 30% không nên áp dụng vì ở tỷ lệ này sẽ làm giảm cường 
độ, không tạo được khả năng kết dính cao trong bê tông 
chính vì thế không nên áp dụng tỷ lệ này vào thực tế. Khi tăng 
lượng nhựa 5% thì khối lượng thể tích sẽ giảm 1,12%. Nếu 
áp dụng tỷ lệ 30% nhựa thì khối lượng thể tích của mẫu thử 
sẽ giảm 6,72% so với mẫu đối chứng.

Kết quả đề xuất, ứng dụng vật liệu xây dựng trên vào 
trong nghành xây dựng nghiên cứu thực nghiệm.

Đề xuất quy trình công nghệ tạo nguyên liệu. (Hình 10)
Đề xuất ứng dụng:

Ứng dụng lát gạch vỉa hè: Gạch block lát vỉa hè tự chèn 
được ứng dụng rộng rãi trong các công trình đòi hỏi tính thẩm 
mỹ và chất lượng cao như vỉa hè, công viên, quảng trường, 
khuôn viên biệt thự.

Ứng dụng làm gạch xây không nung: Do đề tài đề xuất 
sản xuất gạch xây không nung từ rác thải nhựa nên sản 
phẩm không được áp dụng để xây nhà do chưa có sự kiểm 
định của loài gạch này đối với sức khỏe con người vì vậy đề 
tài đề xuất sử dụng này vào các công trình công cộng như 
đường ngăn trong công viên hoặc ứng dụng vào các công 
trình xử lý chất thải.

Bảng 2. Thành phần vật liệu cấp phối 1 với tỷ lệ nhựa thay đổi
STT Tỉ lệ 

(N/X)
Cát 
(kg)

Xi măng 
(kg)

Nước 
(lít)

Nhựa 
(kg)

Nhựa 
(%)

Khối lượng/thể tích 
(kg/m3)

1 2 1.5 0.5 1 0.0 0 3
2 2 1.475 0.5 1 0.46 5 3.435
3 1.94 1.386 0.5 0.97 0.5 10 3.356
4 1.82 1.378 0.5 0.91 0.57 15 3.358
5 1.7 1.268 0.5 0.85 0.63 20 3.248
6 1.6 1.135 0.5 0.8 0.79 25 3.225
7 1.44 1.043 0.5 0.72 0.9 30 3.163
8 1.4 0.956 0.5 0.7 1.5 35 3.656
9 1.36 0.921 0.5 0.68 1.9 40 4.001

10 1.2 0.821 0.5 0.6 2.7 45 4.621
11 1 0.753 0.5 0.5 3 50 4.753

Bảng 3. Thành phần vật liệu của cấp phối 2 với tỷ lệ nhựa thay đổi
STT Tỉ lệ

(N/X)
Cát
(kg)

Xi măng
(kg)

Nước
(lít)

Nhựa
(kg)

Nhựa
(%)

Khối lượng/thể tích 
(kg/m3)

1 1.8 1.5 0.55 1 0.0 0 3.05
2 1.8 1.475 0.55 1 0.46 5 3.485
3 1.76 1.386 0.55 0.97 0.5 10 3.406
4 1.65 1.378 0.55 0.91 0.57 15 3.408
5 1.55 1.268 0.55 0.85 0.63 20 3.298
6 1.45 1.135 0.55 0.8 0.79 25 3.275
7 1.31 1.043 0.55 0.72 0.9 30 3.213
8 1.3 0.956 0.55 0.7 1.5 35 3.706
9 1.24 0.921 0.55 0.68 1.9 40 4.051

10 1.1 0.821 0.55 0.6 2.7 45 4.671
11 1 0.753 0.55 0.5 3 50 4.803
12 0.84 0.7 0.55 0.46 3.7 65 5.41
13 0.73 0.68 0.55 0.4 4.6 75 6.23
14 0.58 0.61 0.55 0.32 5.2 85 6.68
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11. Bài viết “Chung tay hành động chống rác thải nhựa vì một Việt 

Nam xanh” của BTNMT 07/06/2019.
12. Nguyễn Bá Đô (chủ biên), 2009. Sổ tay dùng vữa. NXB Khoa Học 

và Kỹ thuật Hà Nội.

3. Kết luận
Từ hiện trạng chất thải rắn như hiện nay (cụ thể là tình 

trạng ô nhiễm do đồ dùng nhựa) cùng với những kiến thức 
đã học chúng tôi nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu rác 
thải nhựa bằng cách chế tạo thành vật liệu xây dựng thân 
thiện với môi trường phù hợp theo định hướng của quốc gia 
về phát triển vật liệu thân thiện với môi trường. Đề tài đã đề 
xuất giải pháp xử lý nhựa thành hạt vật liệu để đưa vào khối 
bê tông sao cho lượng nhựa đưa vào nhiều nhất mà sản 
phẩm vẫn đạt chất lượng về các chỉ tiêu theo quy chuẩn Việt 

Nam. Qua kết quả thí nghiệm thấy rằng ở tỷ lệ nhựa 0 - 30% 
đạt yêucầu để làm cốt liệu có nhiều khả năng áp dụng vào 
các công trình xây dựng.

Tuy nhiên ở tỷ lệ > 30% (không nên áp dụng vì ở tỷ lệ này 
sẽ làm giảm cường độ) không tạo được khả năng kết dính 
cao trong bê tông chính vì thế không nên áp dụng tỷ lệ này 
vào thực tế. Khi tăng lượng nhựa 5% thì khối lượng thể tích 
sẽ giảm 1,12%. Nếu áp dụng tỷ lệ 30% nhựa thì khối lượng 
thể tích của mẫu thử sẽ giảm 6,67% so với mẫu đối chứng./.

 - Dự án 3: 
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Như vậy, với xác suất ba trạng thái thị trường giả định, 
độ lệch chuẩn của dự án 3 bé nhất, nói cách khác, dự án số 
3 an toàn nhất.

* Kết luận: 
Trong trường hợp rủi ro, kỳ vọng toán học và độ lệch tiêu 

chuẩn dùng để làm:
- Tiêu chuẩn bác bỏ: Bác bỏ tất cả các dự án mà kỳ vọng 

toán học của NPV (hay các chỉ tiêu hiệu quả khác) âm.
- Tiêu chuẩn lựa chọn giữa 2 dự án cạnh tranh, ta chọn 

dự án có: 
 (1) Kỳ vọng toán học của NPV cao nhất và độ lệch tiêu 

chuẩn là thấp nhất. 
 (2) Nếu tình huống (1) không xảy ra, tức là xảy ra trường 

hợp: Dự án có kỳ vọng toán học cao nhưng độ lệch chuẩn 
cũng cao hoặc ngược lại, dự án có kỳ vọng toán học thấp 
nhưng độ lệch chuẩn lại thấp, lúc này tùy vào quan điểm của 
nhà đầu tư. 

Nếu cân nhắc giữa mức độ rủi ro và hiệu quả trung bình, 
chọn dự án có kỳ vọng toán học thấp và độ lệch chuẩn thấp; 
còn nếu chấp nhận rủi ro cao để có hiệu quả cao thì chọn dự 
án có kỳ vọng toán học cao nhưng độ lệch chuẩn cũng cao.

Với giả định ba trạng thái xác suất thị trường, trong 3 dự 
án, dự án số 2 có kỳ vọng toán học lớn nhất nhưng độ lệch 
chuẩn cũng lớn nhất. Dự án số 3 có kỳ vọng toán học nhỏ 
nhất nhưng độ lệch chuẩn cũng nhỏ nhất. Nhà đầu tư của dự 
án số 2 sẽ phải chấp nhận rủi ro cao hơn dự án số 3, nhưng 
nếu nhà đầu tư biết được yếu tố doanh thu có ảnh hưởng 

quyết định đến hiệu quả dự án và có phương án kiểm soát 
tốt doanh thu, thì lợi nhuận dự án 2 đem lại sẽ cao hơn nhiều.

5. Kết luận
Đầu tư xây dựng là hoạt động mang tính chất lâu dài, các 

kết quả và hiệu quả của nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố 
được dự báo trong quá trình lập, phân tích dự án. Các yếu 
tố này đều có mức độ chắc chắn không cao, khiến những gì 
xảy ra trên thực tế có sự sai lệch so với dự kiến, mà sự sai 
lệch này vượt quá mức có thể chấp nhận. Để đánh giá được 
độ an toàn của các kết quả tính toán trước sự biến đổi của 
các yếu tố khách quan có thể xảy ra trong quá trình thực hiện 
dự án, cần phải tiến hành phân tích độ nhạy của dự án. Bài 
báo giới thiệu một cách tính mới cho phương pháp phân tích 
độ nhạy, phát triển thêm ứng dụng xác suất trong phân tích 
dự án, áp dụng tính toán cho ba dự án đầu tư xây dựng tại 
tỉnh Bắc Ninh, giúp cho việc nâng cao hiệu quả công tác lập, 
phân tích, đánh giá dự án đầu tư xây dựng./.
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Ứng dụng họa tiết mây đao lửa trong chạm khắc  
đình làng Bắc Bộ thế kỷ 16-17 vào thiết kế đồ họa
Applying the 16th-17th century pattern of “Mây đao lửa” in the Northern Communal House  
to Graphic Design

Nguyễn Như Hưng, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Xuân Đạt 
Nguyễn Thị Thùy Trang

Tóm tắt
Xu hướng khai thác những yếu tố văn hóa truyền 

thống, dân gian Việt Nam trong ngành thiết kế 
đồ họa là hướng đi ngày càng nhận được nhiều 

sự quan tâm của các nhà thiết kế nói riêng và 
xã hội nói chung. Trong bối cảnh “toàn cầu hóa”, 
việc khai thác những giá trị “riêng có” này mang 

ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc khẳng 
định bản sắc của mỗi quốc gia thông qua lĩnh 

vực nghệ thuật, sáng tạo, đồng thời góp phần 
bảo tồn và phát huynhững giá trị văn hóa truyền 
thống, dân gian. Mây đao lửa - một trong những 
họa tiết điển hình nhất của điêu khắc đình làng 

Bắc Bộ Việt Nam thế kỷ 16-17, là mô típ trang trí 
mang ý nghĩa biểu tượng, đầy tiềm năng để khai 

thác, ứng dụng trong ngành thiết kế Đồ họa.
Từ khóa: Văn hóa truyền thống, điêu khắc đình làng 

Việt, Thiết kế đồ họa

Abstract
The trend of exploiting elements of Vietnamese folk 

arts in Graphic Design is getting more and more 
attention from both art and non-art communities. 

In the context of globalization, the adoption of 
those“unique values” has a special meaning in 

expressing national identity through arts and designs 
and in preserving and promoting traditional cultural 

values. “Mây đao lửa” - one of the most typical motifs of 
the 16th - 17th century Vietnamese Communal House 
sculpture - is a decorative motif of symbolic meaning, 

full of potentials for application in modern Graphic 
Design.

Key words: Traditional culture, Vietnamese Communal 
House sculpture, Graphic Design
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1. Đặt vấn đề
Xu hướng khai thác yếu tố văn hóa truyền thống trong các ngành nghệ 

thuật, sáng tạo đang ngày càng được phát triển và thu hút sự quan tâm của xã 
hội. Đó cũng là một hướng đi đang được những người làm thiết kế Đồ họa Việt 
Nam khai phá để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Đâu là bản sắc của thiết kế đồ 
họa Việt Nam?”. Trong kho tàng văn hóa dân tộc đa dạng, mỹ thuật đình làng 
là một trong những nguồn “tài nguyên” vô cùng dồi dào đối với những người 
làm sáng tạo, là một gia tài nghệ thuật đồ sộ, quý hiếm từng có nhiều giai đoạn 
bị “bỏ quên”. Trong nhiều thế kỷ qua, do sự khắc nghiệt của thiên nhiên, do sự 
vô thức của con người, những di sản kiến trúc, điêu khắc đình làng đã bị hủy 
hoại, hư hỏng khá nhiều. Thực trạng này đã làm dấy lên yêu cầu khẩn thiết đối 
với việc bảo tồn, phát huy những giá trị của đình làng. “Bảo tồn” và “phát huy” 
là hai yếu tố song hành trong đó “bảo tồn” mang ý nghĩa gìn giữ, mang nhiều 
tính chất cố định còn “phát huy” có tính mở, linh hoạt. Bảo tồn và phát huy sao 
cho đúng, cho không sai lệch đồng thời phù hợp với yêu cầu của thời đại là 
vấn đề đòi hỏi sự nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng.  

Trong các dự án ứng dụng vốn cổ Việt Nam vào lĩnh vực thiết kế đồ họa, 
lối khai thác tập trung vào một số họa tiết truyền thống là phương thức nghiên 
cứu khá phổ biến. Đối với nghệ thuật điêu khắc đình làng, các mô típ họa tiết 
cũng chính là những “cấu kiện” cơ bản được sử dụng để tạo nên những mảng 
chạm. “Mây đao lửa” là một trong những mô típ điển hình, xuất hiện nhiều 
trong các ngôi đình Bắc Bộ thế kỷ 16-17 nhưng chưa được khai thác để ứng 
dụng trong thiết kế Đồ họa. 

2. Nội dung diễn giải
2.1. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, dân gian trong 
bối cảnh hiện đại.

Việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa là hai nhiệm vụ cần được 
thực hiện song song. Trong nhiều thập kỉ qua, các dự án về văn hoá dân gian 
ở Việt Nam hầu hết tập trung vào việc nghiên cứu các di sản văn hoá của quá 
khứ và sưu tầm các tài liệu liên quan nhằm mục đích lưu trữ, bảo tồn. Công 
tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian đã được triển khai trên nhiều lĩnh 
vực ở Việt Nam, trong đó có nghệ thuật tạo hình dân gian (kiến trúc dân gian, 
hội họa dân gian, điêu khắc dân gian...). Nhưng, cùng quá trình công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước, nhiều vấn đề đã nảy sinh, đòi hỏi sự tham gia của 
văn hóa dân gian vào giải pháp như: văn hoá dân gian trong quá trình đô thị 
hoá, văn hoá dân gian với du lịch, văn hoá dân gian với bảo vệ môi trường…
Do những yêu cầu cấp bách đó, lĩnh vực văn hoá dân gian ứng dụng (applied 
folklore) đã ra đời. Về khái niệm, đây là một phân ngành của văn hóa dân gian, 
vận dụng các kiến thức, phương pháp nghiên cứu của lĩnh vực này nhằm giải 
quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống đương đại. Từ những năm 60 của 
thế kỷ trước, một số nhà văn hóa trên thế giới đã áp dụng kiến thức văn hóa 
dân gian để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và trong một số lĩnh vực khác. 
Nổi bật là các công trình của Michanel Owen Jones (1994).

Ở Việt Nam, do văn hóa dân gian ứng dụng còn khá mới mẻ nên chưa có 
ngành riêng biệt về lĩnh vực này nhưng các vấn đề nghiên cứu ứng dụng văn 
hóa dân gian đã được một số nhà khoa học quan tâm và bước đầu thu được 
thành quả...

Benjamin A. Botkin - nhà nghiên cứu văn hóa người Mỹ khẳng định rằng 
văn hoá dân gian ứng dụng tồn tại chỉ khi thực tiễn của văn hoá dân gian được 
ứng dụng vào lịch sử xã hội, văn học, giáo dục, giải trí hay nghệ thuật.
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Đối với điêu khắc đình làng - một trong những giá trị nghệ 
thuật dân gian phổ biến và quan trọng nhất đối với đời sống 
văn hóa làng xã của người Việt xưa, cả hai nhiệm vụ “bảo 
tồn” và “phát huy” đều chưa được thực hiện tốt. Bên cạnh 
những hạn chế liên quan đến cách thức bảo tồn thì tư duy 
của rất nhiều người về việc phát huy các giá trị truyền thống, 
dân gian vẫn thiên về phục cổ, nệ cổ, không cho phép hoặc 
kìm hãm sự sáng tạo, đổi mới mà quên rằng các giá trị văn 
hóa luôn cần được củng cố, bổ sung để phát triển, trở nên 
“giàu có” và phong phú hơn. 

Trong cách thức kế thừa và phát triển vốn cổ của các 
nghệ sĩ tạo hình cũng có nhiều xu hướng khác nhau. Có 
người theo phong cách nệ cổ tức là đưa y nguyên hình thức 
vốn cổ vào tác phẩm. Xu hướng này tuy đem lại không ít lợi 
ích trong việc bảo tồn những giá trị truyền thống nhưng lại 
thiếu tính sáng tạo, khiến cho việc bảo tồn và phát huy các 
giá trị này chỉ dừng lại ở mức độ “giữ gìn”. Nhiều người làm 
nghệ thuật khác lại đi theo xu hướng kết hợp, sử dụng các bộ 
phận, thành tố, kiểu tạo hình, cách sắp xếp của mỹ thuật dân 
gian kết hợp với những tạo hình hiện đại để tạo ra một kiểu 
kết hợp mới mang âm hưởng dân gian mà vẫn phù hợp và 
dễ được tiếp nhận, gần gũi hơn với đời sống hiện đại. Hiện 
nay xu hướng này đang dần được ưa chuộng vì sự linh hoạt 
trong việc ứng dụng vào đời sống. Ngoài hai xu hướng trên, 
còn có sự xuất hiện và lan rộng của một xu hướng khác “cao 
siêu” hơn, đó chính là nắm bắt và truyền tải “cái thần” của 
những vốn cổ vào các tác phẩm mang hơi hướng hiện đại. 
Xu hướng này đòi hỏi sự nghiên cứu và phân tích kĩ lưỡng 
nhằm nắm bắt được cái hồn cách, cái bản chất của những 
giá trị truyền thống, từ đó sáng tạo, đổi mới nhằm tạo ra 
những hình thức mới cho những giá trị “cũ”.

Thiết kế Đồ họa là một dạng sáng tạo vật chất, có đặc 
tính truyền thông thị giác, mới chỉ phát triển ở Việt Nam trong 
vài thập kỷ gần đây nhưngcó vai trò và sức ảnh hưởng ngày 
càng lớn đối với đời sống xã hội. Ứng dụng giá trị văn hóa 
truyền thống vào thiết kế đồ họa không còn là điều xa lạ với 
các nước có nền Đồ họa phát triển. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Thái Lan... việc số hóa các loại hình nghệ thuật truyền thống 

hay việc vector hóa các họa tiết trang trí và mã hóa màu sắc 
truyền thống đã được làm từ nhiều năm trước. Với nhiều 
nước, đó được coi là chiến lược quốc gia về thẩm mỹ.

Một trong những nền tảng chủ đạo cho việc ứng dụng mỹ 
thuật dân gian vào thiết kế đồ họa hiện đại là khai thác các 
mô típ điển hình, các tổ hợp trang trí trong tranh dân gian và 
trên các các bức chạm khắc thường xuất hiện trong đình, 
đền, chùa cùng hệ thống phối màu dân gian. Bản thân các 
họa tiết, hoa văn, màu sắc truyền thống đã chứa đựng trong 
nó những lớp ý nghĩa tượng trưng và cao hơn nữa là giá trị 

Hình 1: Mảng chạm khắc ở đình Hát

Hình 2: Họa tiết mây đao lửa

Hình 3 - Hình 4: Một số biến thể linh hoạt của nhóm họa tiết mây đao lửa

Hình 5: Bức chạm Tiên nữ 
cưỡi rồng ở đình Phú Xuyên
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biểu tượng, ăn sâu vào tiềm thức người Việt, được biểu hiện qua tạo 
hình thị giác. Bởi vậy, người xem có thể tiếp thu và hiểu ý nghĩa của 
những yếu tố này một cách trực tiếp, nhanh chóng khi chúng được 
chuyển hóa vào các thiết kế đồ họa thông qua khoa học công nghệ, 
kỹ thuật, chất liệu mới. Đó chính là cách thức mà “hồn cốt” của những 
giá trị văn hóa truyền thống được “thăng hoa” thông qua các thiết kế 
đồ họa hiện đại. 

Trong thiết kế đồ họa hiện đại, có các cấp độ ứng dụng yếu tố văn 
hóa truyền thống, dân gian khác nhau:

+Cấp độ 1: Ứng dụng trực tiếp các mô típ họa tiết vào sản phẩm 
đồ họa. Đây là cấp độ thấp nhất, trực tiếp, dễ nhận biết về thị giác.

+ Cấp độ 2: Phân tích cấu trúc, nguyên lý thị giác của các yếu tố 
truyền thống, dân gian (ví dụ: họa tiết trang trí) để áp dụng vào thiết 
kế Đồ họa.

+ Cấp độ 3: Phân tích cấu trúc, nguyên lý thị giác, ý nghĩa biểu 
tượng của các yếu tố truyền thống, từ đó rút ra cách thức tạo hình 
trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và kết hợp với kỹ thuật, chất liệu của đồ 
họa hiện đại để tạo ra “cái mới”.

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, đã có những dự án khai 
thác vốn cổ dân tộc (tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ, các mô 
tip hoa văn trong mỹ thuật thời kỳ phong kiến tự chủ…) theo góc nhìn 
sáng tạo với sự hỗ trợ của ngôn ngữ, công nghệ đồ họa hiện đại như 
dự án “Họa sắc Việt” của nhóm S-River, dự án “Hoa văn Đại Việt” của 
nhóm Đại Việt Cổ Phong, dự án “Vẽ lại tranh dân gian” của họa sỹ 
trẻ Nguyễn Xuân Lam. Phương thức thường gặp trong các dự án này 
là kết hợp, biến điệu các mô típ họa tiết sẵn có để tạo ra những biến 
thể họa tiết mới và vec-tơ hóa chúng để ứng dụng trên các sản phẩm 
phục vụ đời sống. Tuy nhiên, chưa có dự án nào đặt họa tiết mây đao 
lửa vào vị trí đối tượng nghiên cứu từ góc nhìn của ngành Thiết kế 
Đồ họa và cũng chưa có dự án nào thực hiện những thử nghiệm thị 
giác kết hợp họa tiết với các chất liệu và các hiệu ứng đa ngành như 
âm thanh, ánh sáng, dựng phim… Đó là điểm mới, mang đầy tính thể 
nghiệm của nghiên cứu “Ứng dụng họa tiết mây đao lửa trên chạm 
khắc đình làng Bắc Bộ thế kỷ 16-17 vào Thiết kế Đồ họa”.
2.2.Họa tiết mây đao lửa trong nghệ thuật điêu khắc đình làng Bắc 
Bộ thế kỷ 16-17.

Đồng bằng Bắc Bộ từ thuở sơ khai lập địa vốn là nơi bắt nguồn 
của tinh hoa văn hóa Việt Nam.Những yếu tố tự nhiên như địa hình, 
khí hậu và những yếu tố văn hóa, xã hội đã góp phần không nhỏ trong 
việc định hình tư duy, thẩm mỹ của dân tộc ta và chúng đã ăn sâu vào 
tiềm thức của người Việt. Một trong những sản phẩm của văn hóa 
dân gian Bắc Bộ phải kể tới ngôi đình làng. Đình làng gắn liền với đời 
sống làng xã, giữ vai trò tín ngưỡng, hành chính, văn hóa, tinh thần 
và vật chất với người dân thôn quê, là nơi lưu giữ những giá trị lịch 
sử, văn hóa, tín ngưỡng của người Việt. Đình làng là di sản độc đáo 
ông cha ta để lại, phản ánh chân thực bản sắc con người Việt Nam 
độc lập, tự chủ, độc đáo trong sáng tạo, lạc quan trong cuộc sống, linh 
hoạt trong cách ứng xử với tự nhiên, xã hội và dân chủ, khoan dung 
trong tư tưởng. Đến nay, nhiều đình làng còn lưu giữ được những tác 
phẩm điêu khắc dân gian vô cùng quý báu, thấm đậm bản sắc dân tộc 
Việt vốn ít chịu ảnh hưởng từ văn hóa ngoại lai. Bốn thế kỷ là khoảng 
thời gian kể từ khi đình làng xuất hiện và trở thành một trong những 
yếu tố quan trọng trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật cũng như văn hóa 
Việt Nam. 

Bước vào bên trong ngôi đình, trên những ván dong, cột kèo,... là 
những di sản nghệ thuật vô giá mà đến ngày hôm nay, khi nhìn ngắm, 
người xem vẫn thấy đời sống xã hội hàng trăm năm về trước hiện hữu 
trong đó, được thể hiện một cách sinh động, phong phú và đậm bản 
sắc, tâm hồn Việt.

Nghệ thuật điêu khắc đình làng đã cho thấy sự tập trung và phát 
huy cao độ tài năng của người nghệ nhân dân gian Việt Nam xưa. Để 
tạo ra những tác phẩm chạm khắc, họ đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác 

Hình 6, Hình 7. Tổ hợp họa tiết mây đao lửa 
xếp theo dạng hàng lối kết hợp với màu sắc

Hình 8. Thử nghiệm cắt trổ họa tiết mây đao 
lửa trên giấy kết hợp với chiếu sáng

Hình 9. Thử nghiệm cắt trổ họa tiết mây 
đao lử trên mica kết hợp với hiệu ứng màu 
chuyển động trong nước
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nhau như chạm thủng, chạm nông, chạm kênh bong, chạm 
lộng. Trong đó, kỹ thuật chạm lộng là cầu kỳ và phức tạp 
nhất. Với thủ pháp biểu tượng hóa, người nghệ nhân đã biến 
những sự vật (cây cối, con người, loài vật, các hiện tượng 
thiên nhiên...) thành những mô típ trang trí độc đáo.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến trúc và điêu khắc đình làng 
đã khiến cho công trình kiến trúc trở nên tinh tế và các tác 
phẩm chạm khắc thêm phần độc đáo. Nhờ có chạm khắc mà 
các phiến gỗ nặng nề, khô cứng bỗng trở nên nhẹ nhàng, 
bay bổng. Những hình ảnh chạm khắc dường như đã làm 
cho ngôi đình và khoảng không bên ngoài kết nối, hòa đồng 
vô hạn với nhau.

Đình làng Bắc Bộ mang màu sắc tự nhiên, vẻ mộc 
mạc, nguyên sơ của chất liệu gỗ, do đó, vẻ ngoài đình có 
xu hướng hòa vào không gian cảnh quan xung quanh. Phía 
trong đình, phần nhiều các mảng chạm khắc đều để màu gỗ 
mộc. Tuy nhiên, những vết màu trắng, màu đen, màu son 
được thấy xuất hiện trên kẽ một số mảng chạm ở đình Tây 
Đằng, đình Phù Lão, đình Chu Quyến, đình Ngọc Than, đình 
Vị Hạ. Hoặc, những gam màu gắn liền với thiên nhiên, cây cỏ 
còn sót lại ở một số đình như đình Liên Hiệp, đình Cổ Chế, 
đình Giẽ Hạ, đình Đông Viên,…Rõ ràng hơn, dù đã mang 
dấu vết của thời gian nhưng màu sắc vẫn hiện diện gần như 
nguyên vẹn trên những mảng chạm ở đình Phú Mỹ, đình 
Hát… Không có tài liệu nào khẳng định các mảng chạm khắc 

đình làng nguyên bản có màu sắc hay màu được bổ sung 
trong quá trình đình tồn tại. Điều này cho thấy rất có thể đình 
làng miền Bắc từng có truyền thống tô màu trên những mảng 
chạm gỗ. Quả thực, khi những mảng chạm khắc được khoác 
những lớp màu thì chúng góp phần làm cho không gian ngôi 
đình trở lên đặc biệt, độc đáo. Những cô tiên, rồng, phượng, 
cảnh sinh hoạtthêm phần sống động, tươi tắn, thể hiện ước 
vọng của người dân về cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.

Mây đao lửa là một trong những mô típ họa tiết chạm 
khắc điển hình, đến nay vẫn còn hiện diện tương đối nguyên 
vẹn trong nhiều ngôi đình Bắc Bộ. Ngược dòng thời gian, 
mây là một trong những họa tiết rất đặc biệt, có sự thay đổi 
về hình thái song hành cùng dòng lịch sử. Mây dải lụa đặc 
trưng ở thời Lý có dáng thon, nhỏ dần về phía đuôi và độ uốn 
lượn uyển chuyển, mềm mại, gần với hình dải lụa đang bay. 
Sang đến thời Trần, các đồ án hình mây có phần phong phú 
hơn. Họa tiết mây dải lụa vẫn được các nghệ nhân sử dụng 
nhưng khá hạn chế. Mây hình khánh phổ biến hơn ở giai 
đoạn này với ba dạng thức khác nhau nhưng đều có điểm 
chung là cụm chính thường cuộn lại tựa hình nấm linh chi. 
Ở thời Lê sơ, các dạng họa tiết mây từ thời Trần vẫn tiếp tục 
được xuất hiện còn mây dải lụa thì dần biến thể thành mây 
đao lửa - loại hình mây xuất hiện phổ biến trong chạm khắc 
đình làng. Về mặt tạo hình, các nghệ sĩ đã biến tấu phần đuôi 
mây thành hình đao lửa khỏe khoắn, mạnh mẽ, khác biệt so 
với tạo hình mây của các thời kỳ trước. Về mặt ý nghĩa dân 
gian, đao lửa gợi đến hình ảnh tia chớp, đi cùng hình tượng 
mây tạo thành những dấu hiệu báo mưa - yếu tố rất quan 
trọng đối với việc canh tác và sinh hoạt của cư dân nông 
nghiệp lúa nước. 

Dựa vào khảo sát thực tế trong các chuyến điền dã và 
các nguồn tài liệu, có thể thấy họa tiết mây đao lửa có cấu 
trúc nhận dạng khá rõ ràng. Phần đầu mây cuộn xoắn ốc 
tựa hình nấm linh chi, tiếp đến phần thân mây uốn nhẹ, gấp 
khoảng một, hai nhịp rồi chuyển đến phần đuôi thẳng tắp 
có hình tương tự với lưỡi dao (đao). Giữa thân mây có nét 
khía nhỏ gợi liên tưởng như phần xương sống, thuận theo 
đường chu vi bên ngoài mây. Mây đao lửa không uốn lượn 
gợi cảm giác bay bổng như mây dải lụa hay mây khánh mà 
có cấu trúc rõ ràng tạo cảm giác chắc chắn, khỏe khoắn. Mây 
đao lửa có thể đứng độc lập hoặc khi kết hợp cùng nhau thì 
không quấn lấy nhau mà thường được xếp cạnh nhau hoặc 
chồng lớp. Vì là họa tiết có tính chất phụ trợ nên khi kết hợp 
cùng các họa tiết khác, mây đao lửa thường được đưa xuống 
lớp dưới và rất hay được lược bỏ phần đầu cuộn. 

Hình 10. Ứng dụng họa tiết mây đao lửa trên thiết kế bao bì sản 
phẩm trầm hương

Hình 12. Ứng dụng họa tiết mây đao lửa trên thiết kế 
gối trang trí

Hình 11. Ứng dụng họa tiết mây đao lửa 
trên thiết kế vỏ điện thoại
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Mây đao lửa được thể hiện trên các mảng chạm khắc 
đình làng chủ yếu theo hai cách: cách họa tiết mây riêng 
biệt (mây đơn hoặc cụm mây) và cách hoạ tiết mây kết hợp 
cùng họa tiết khác. Tổ hợp họa tiết mây đao lửa tạo cảm 
giác vững chắc về hình khối, rõ ràng về chi tiết nhưng không 
kém phần uyển chuyển. Điều này là nhờ vào cấu trúc khỏe 
khoắn của mây, sự phối hợp có tính linh hoạt và sự đồng 
hướngcủa các đơn vị mây khi kết hợp với nhau. Mây đao lửa 
còn đi cùng và bổ trợ hiệu quả cho những họa tiết khác như 
rồng, phượng, tiên, lân,… Chúngđược sắp xếp thay đổi trên 
các cấu kiệncủa ngôi đìnhvà linh hoạt trong cấu trúc tổng 
thể khi kết hợp với các họa tiết khác. Mây đao lửa có nhiều 
biến thể, phần đầu hay đuôi mây có thể được lược bỏ hoặc 
được thay đổi về tỷ lệ (ví dụ: đuôi mây được kéo dài, phần 
đầu cuộn của mây được tùy biến trở nên rất to hoặc rất nhỏ), 
phần đuôi mây được uốn cong hoặc thân mây được tăng các 
nhịp uốn…

Với cấu trúc tạo cảm giác chắc chắn, khỏe khoắn, mây 
đao lửa có thể đứng độc lập mà không cần kết hợp với các 
họa tiết khác. Tổ hợp họa tiết mây đao lửa - thường gồm từ 
hai (02) đến bốn (04) mây - rất phổ biến trên các mảng chạm 
khắc đình làng. Trong những tổ hợp này, cách mây được thể 
hiện cũng rất linh hoạt:

+ Mỗi họa tiết mây trong tổ hợp đều được thể hiện đầy 
đủ, toàn vẹn các bộ phận.

+ Một hoặc hai họa tiết mây trong nhóm được lược bỏ 
phần đuôi đao, chỉ giữ lại phần đầu cuộn của mây.

+ Phần đầu của các đơn vị mây được kết hợp với nhau 
thành một cuộn xoắn lớn, từ đó phát triển tiếp ra các nhánh 
đuôi đao.

Đồng bằng Bắc Bộ gắn với nền văn minh lúa nước. 
Những con vật có thật hoặc những sinh vật có tính thần thoại 
như rồng, phượng, voi, rùa, hổ… được con người sáng tạo 
thành những biểu tượng văn hóa, tâm linh, được người dân 
tôn thờ, quý trọng và được sử dụng trong nghệ thuật tạo 
hình. Người dân xưa tin rằng những linh vật đó là hiện thân 
cho các hiện tượng thiên nhiên như mưa, gió, sấm chớp, 
bão... Trong nghệ thuật chạm khắc đình làng, những người 
nghệ nhân đã khéo léo kết hợp các linh vật với họa tiết mây 

đao lửa (trong đó mây đao lửa đóng vai trò là họa tiết đan cài, 
phụ trợ để liên kết các họa tiết khác với nhau). 

+ Rồng - đại diện cho sự linh thiêng, cao quý, quyền lực, 
là mô típ linh vật được xuất hiện nhiều nhất. Trong các bức 
chạm khắc đình làng, rồng thường được biểu hiện dưới dạng 
một đầu không thân nhưng có đuôi là cụm vân xoắn lớn. Họa 
tiết mây đao lửa và rồng trên chạm khắc đình làng rất đa 
dạng với nhiều đồ án trang trí tiêu biểu như “Long vân khánh 
hội”, “Long ẩn vân”…

+Rồng, tiên, mây đao lửa: Sự kết hợp giữa ba mô típ 
rồng, tiên và mây rất phổ biến trong nghệ thuật điêu khắc 
đình làng. Hình tượng tiên nữ cưỡi rồng được nghệ nhân 
xưa thể hiện, gửi gắm vào đó ước muốn của người dân về 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ước muốn chinh phục được 
thiên nhiên của con người. Sự kết hợp khéo léo giữa hình 
tượng rồng (dương) với tiên nữ (âm) thể hiện khát vọng yêu 
đương, muôn loài sinh sôi nảy nở theo quan niệm của cư 
dân lúa nước.

+ Phượng: Cũng như rồng, phượng là sinh vật trong 
tưởng tượng của con người, đứng đầu các loài chim, có tính 
chất cao quý, tượng trưng cho người nữ và được kết hợp với 
mây như hai mô típ không thể tách rời.

+ Nghê: Vốn là một linh vật thuần Việt. Khi kết hợp với 
nghê, mây đao lửa thường được khắc trên thân mình và 
cẳng chân của nghê tạo thành nghê lửa. 

+ Voi: Người nghệ nhân xưa đã tạo nên những đồ án điêu 
khắc giàu cảm xúc như “Vua đi cày bằng voi”, “Phổ Hiền Bồ 
Tát cưỡi voi”, người cưỡi voi, tượng binh.
2.3. Ứng dụng họa tiết mây đao lửa trong thiết kế đồ họa

Họa tiết mây đao lửa nguyên bản được thể hiện bằng các 
kỹ thuật chạm khắc trên chất liệu gỗ. Việc chuyển thể họa tiết 
này sang các chất liệu của lĩnh vực thiết kế đồ họa được tiến 
hành dựa trên quá trình gồm các bước:

+ Phân tích cấu trúc họa tiết mây đao lửa.
+ Phân tích sự tương đồng giữa những nét đặc trưng của 

nghệ thuật chạm khắc đình làng và ngôn ngữ tạo hình trên 
mặt phẳng của thiết kế đồ họa.

Hình 13: Ứng dụng họa tiết mây đao lửa trong đoạn phim nền cho sân khấu thời trang
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+ Áp dụng những yếu tố cơ bản của tạo hình trên mặt 
phẳng (nét, mảng, không gian) để tạo hình mây đao lửa trên 
mặt phẳng bằng dạng nét, mảng và tiến hành vec-tơ hóa 
chúng.

+ Áp dụng nguyên lý màu sắc vào họa tiết mây đao lửa 
dạng nét, mảng.

+ Thử nghiệm thể hiện họa tiết mây đao lửa dạng nét, 
mảng trên những chất liệu khác nhau kết hợp với xu hướng 
sử dụng ngôn ngữ đa ngành (quay phim, nhiếp ảnh, âm 
thanh, ánh sáng…).

+ Ứng dụng trên các sản phẩm đồ họa thiết kế.
Các bước chuyển thể họa tiết mây đao lửa đưa tới những 

kết quả sau:
+ Các phương án tạo hình mây đao lửa đơn dạng nét, 

mảng: Họa tiết mây đao lửa được chạm khắc trên gỗ với chi 
tiết có độ nông sâu khác nhau và bóng được tạo ra khi tương 
tác với ánh sáng của ngoại cảnh. Ở bước này, họa tiết mây 
đao lửa được chuyển thể thành hình vẽ đen, trắng trên mặt 
phẳng với sự thay đổi về độ dày nét, độ rộng mảng… để tạo 
cảm giác tương đồng với họa tiết gốc. Cấu trúc họa tiết được 
giữ trung thành với nguyên tác. Tiếp theo, hệ thống màu sắc 
chọn lọc được áp dụng trên các họa tiết nét, mảng này. 

+ Các tổ hợp họa tiết mây đao lửa dạng nét, mảng: Mỗi 
họa tiết mây đao lửa nét, mảng đen, trắng và có màu sắc 
được sử dụng như một mô đun, được sắp xếp dưới dạng lặp 
(hàng lối) theo nhiều chiều hướng, tỷ lệ, số lượng mây... và 
dựa trên những mẫu biến thể linh hoạt của họa tiết mây đao 
lửa trên các mảng chạm khắc đình làng. Cách thức này giúp 
tạo ra những họa tiết nhóm đa dạng.

+ Những hình ảnh thu được từ những thử nghiệm thị 
giác: Họa tiết mây đao lửa được thể hiện trên chất liệu giấy, 
bìa, chất liệu xuyên sáng (mica…) với kỹ thuật cắt trổ, tương 
tác cùng ánh sáng, nước, kết hợp với âm thanh và kỹ thuật 

đồ họa đa phương tiện như quay, dựng phim. Đây là nét mới 
mang tính thể nghiệm, sáng tạo riêng của dự án nghiên cứu 
này, góp phần tạo ra hướng khai thác mới, mở và linh hoạt 
đối với họa tiết mỹ thuật cổ mà vẫn giữ được tinh thần truyền 
thống.

Những kết quả thử nghiệm trên được ứng dụng trực tiếp 
trên các sản phẩm như bao bì, poster, bìa sổ, đoạn phim 
nền cho sân khấu thời trang giả định và các sản phẩm như 
khăn quàng, gối trang trí, hộp quà tặng… Những thiết kế 
được đưa ra làm ví dụ cho thấy khả năng ứng dụng rất cao 
của họa tiết mây đao lửa trên các sản phẩm thiết kế Đồ họa 
và các ngành thiết kế khác như Thiết kế Thời trang, Thiết kế 
Nội thất…

3. Kết luận.
Một trong những giải pháp để gìn giữ những giá trị văn 

hóa, nghệ thuật truyền thống, dân gian là đẩy mạnh việc 
nghiên cứu, giới thiệu những giá trị đó đến công chúng. Bởi 
khi công chúng hiểu được giá trị của di sản thì mới hình 
thành trong họ ý thức bảo vệ, gìn giữ. Trải qua những thử 
thách khắc nghiệt của thời gian và những thăng trầm của lịch 
sử, nghệ thuật chạm khắc đình làng Bắc Bộ vẫn giữ được 
vẻ đẹp và những ý nghĩa riêng của chúng. Một trong những 
phương pháp giới thiệu, tuyên truyền về giá trị di sản văn 
hóa nói chung và nghệ thuật điêu khắc đình làng nói riêng 
chính là thông qua các sản phẩm phục vụ đời sống hàng 
ngày của các nhà thiết kế đồ họa bằng cách kết hợp những 
yếu tố của nghệ thuật tạo hình dân gian với thiết kế thị giác 
hiện đại mà việc ứng dụng họa tiết mây đao lửa vào các thiết 
kế đồ họa là ví dụ cụ thể cho tinh thần “thổi” vào vốn cổ chạm 
khắc đình làng luồng sinh khí cùng tinh thần thời đại mới. Ở 
chiều ngược lại, việc nghiên cứu ứng dụng họa tiết mây đao 
lửa đã góp phần làm “giàu” thêm kho dữ liệu đồ họa và góp 
phần vào quá trình khẳng định bản sắc của thiết kế đồ họa 
Việt Nam./.
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Không gian cho trẻ tự kỷ trong nhà ở gia đình
Home spaces for autistic children

Trần Bá Anh, Hoàng Thị Ngọc Anh, Trịnh Đăng Hoàng 
Nguyễn Đông Giang

Tóm tắt
  Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) gây ra nhiều thách thức cho 

những người mắc phải và gia đình của họ, đòi hỏi sự kết hợp của một 
loạt các can thiệp, bao gồm cả sửa đổi không gian sống của gia đình. 

Nghiên cứu này đã khám phá những kinh nghiệm sống và ý nghĩa gắn 
liền với không gian ở của các gia đình có trẻ mắc ASD.

Mặc dù những phát hiện này không thể khái quát, nhưng chúng cung 
cấp những hiểu biết có giá trị trong việc chăm sóc và tạo lập môi 

trường sống thân thiện cho trẻ tự kỷ, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, 
khả năng học tập các kỹ năng sinh hoạt và phát triển bản thân của trẻ 

sau này. Những hạn chế của nghiên cứu này bao gồm các cuộc phỏng 
vấn được giới hạn cho một thành viên trong gia đình.

Nghiên cứu này có thể mở rộng nhìn nhận của các nhà chuyên môn về 
tác động của không gian ở trong môi trường gia đình đối với trẻ mắc 

ASD, sự quan tâm của cha mẹ và sự tham gia đồng hành của tất cả các 
thành viên trong gia đình. Kết quả này cũng góp phần làm sáng tỏ 

nhu cầu cấp thiết về không gian cá nhân và môi trường vật lý phù hợp 
cho trẻ mắc ASD trong không gian sống tại gia đình.

Từ khóa: không gian ở, trẻ tự kỷ

Abstract
Autism spectrum disorder (ASD) has been posing many challenges faced by 

patients and their families for years, requiring a combination of a range of 
interventions, including the reformation of the family’s life space. This research 

focus on identifies with life experiences and meanings associated with the 
home space of families with autistic children.

Although these might not conclusion with the comprehensive method design 
in houses, this study findings provide valuable conceptual understanding for 
professionals into the care and formation of an autism-friendly environment, 

positively affecting their health and abilities in order to learn life skills and 
place personal developments of the children in the future. The limits of this 

study include interviews with one family member.
Furthermore, this study can be improved knowledge of the impact of the 

architectural factors on daily life of children with ASD, parental association 
and participation of all family members. This result is beneficial to clarify the 

urgent demand of suitable individual space and physical environment for 
families of children with ASD. 

Key words: living space, autistic children, ASD
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1. Thực trạng vấn đề nghiên cứu 
Tự kỷ (AD) được biết đến lần đầu tiên vào năm 1943 bởi 

nhà tâm lý học người Mỹ - Leo Kanner. Ngày nay, AD được 
tổ chức y tế thế giới xếp vào cùng nhóm với một số chứng 
rối loạn phát triển liên quan gọi chung là rối loạn phổ tự kỷ 
(ASD). Trẻ mắc ASD có thể nhận biết bởi hành vi lặp đi lặp 
lại, sử dụng ngôn ngữ không phù hợp và suy giảm chú ý, mất 
tập trung. Ngoài ra các cá nhân ASD cũng có sự gia tăng kỳ 
lạ với rối loạn chức năng miễn dịch dẫn đến mẫn cảm dị ứng, 
dị ứng da, nhiễm trùng, các triệu chứng tiêu hóa như táo bón 
và tiêu chảy, đau đớn, động kinh, rối loạn chức năng của giác 
quan, co giật, lo lắng và các vấn đề về giấc ngủ (Hình 1). Hậu 
quả là các cá nhân mắc ASD khó có khả năng học tập, thích 
ứng xã hội. Mối quan hệ và kĩ năng giao tiếp kém, tăng động, 
hành vi bất thường [1].

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia 
Hoa Kỳ (NICB) năm 2014, trên thế giới chưa có công trình 
nghiên cứu nào chỉ ra nguyên nhân chính xác của tự kỷ, 
xong đều cho rằng tự kỷ là do nhiều yếu tố kết hợp ảnh 
hưởng đến não bộ gây ra những bất thường về tâm sinh lý. 
ASD sẩy ra ở tất cả các quốc gia và điều kiện kinh tế. Mặc dù 
ASD là hội chứng rối loạn suất đời nhưng các phương pháp 
trị liệu và chăm sóc có thể cải thiện các triệu chứng và khả 
năng hoạt động của người mắc.

Ở Việt Nam chưa có số liệu công bố chính thức, nhưng 
từ năm 2000 số trẻ được chẩn đoán và điều trị chứng tự kỷ 
tại các cơ sở y tế công lập ngày càng tăng. Báo cáo của 
Khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Nhi Trung ương), năm 
2000 số trẻ tự kỷ đến khám tăng 122% so với năm trước 
và năm 2007 số trẻ tự kỷ đến khám tăng lên đến 268%. Tại 
thành phố Hồ Chí Minh, năm 2000 chỉ có 2 trẻ đến bệnh viện 
Nhi đồng 1 khám và điều trị chứng tự kỷ, thì năm 2008 số trẻ 
đến khám là 324, tăng hơn 160 lần[ 3]. Theo thống kê sơ bộ 
của Bộ Lao động - Thương binh xã hội, Việt Nam có khoảng 
200.000 người mắc chứng tự kỷ và thực tế hàng năm số 
lượng trẻ được chẩn đoán và điều trị ngày càng tăng lên. Dù 
chưa đầy đủ, nhưng những số liệu thống kê trên đây cũng 
đã cho thấy, số trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ được phát hiện 
ngày càng nhiều và điều này đã, đang là thách thức không 
nhỏ với Việt Nam.

Bên cạnh đó, qua các khảo sát trong nghiên cứu thuộc 
trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và 
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số  (số 48, ngõ 251/8 
Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội) cho thấy phần lớn các 
bậc phụ huynh đều có những hiểu biết cơ bản về công tác 
giáo dục trẻ tự kỷ nói chung và giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình 
nói riêng. 

Với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, việc 
phụ huynh tiếp cận đến các tài liệu chuyên sâu về nuôi dạy 
trẻ tự kỷ là hoàn toàn có thể. Các nguồn thông tin, tài liệu 
liên quan đến nuôi dạy trẻ tự kỷ mà phụ huynh dễ tiếp cận 
nhất có thể kể đến bao gồm các tạp trí về giáo dục - y khoa, 
từ cộng đồng mạng xã hội chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ 
và các trang web từ các trung tâm tư vấn chăm sóc - giáo 
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dục đặc biệt. Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có nhiều nghiên 
cứu, thiết kế không gian ở cho người tự kỷ, các đơn vị hoạt 
động trong lĩnh vực thiết kế cho đối tượng đặc biệt này cũng 
chưa phổ biến. Như vậy khả năng phụ huynh tiếp cận và tự 
áp dụng thành công các kiến thức về tạo không gian sống 
phù hợp cho trẻ tự kỷ còn rất nhiều hạn chế và cần được 
kiểm chứng. 

Xã hội nói chung, và gia đình nói riêng có vai trò quan 
trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ nhóm đối tượng yếu 
thế này. Hiệu quả của việc chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ phụ 
thuộc vào phương pháp và môi trường nơi trẻ sinh sống. Do 
đặc điểm nhạy cảm, dễ tổn thương nên việc trẻ tự kỷ sống 
trong điều kiện như người bình thường là hết sức khó khăn.
Trên thế giới có nhiều nghiên cứu chứng minh ảnh hưởng 
của không gian kiến trúc đến sức khỏe - tâm sinh lý trẻ tự kỷ. 
Trong đó không gian ở tại gia đình là một nơi quan trọng mà 
cả gia đình dành nhiều thời gian với trẻ. Do đó nghiên cứu 
này tập trung vào “các yếu tố kiến trúc trong không gian ở có 
trẻ mắc ASD”. Nó bao gồm: Trình tự không gian chức năng 
và các yếu tố vật lý kiến trúc tác động trực tiếp đến sức khỏe 
và hành vi của trẻ tự kỷ, từ đó làm cơ sở cho việc đánh giá 
không gian ở của các gia đình có trẻ tự kỷ trong thành phố Hà 
Nội. Các kết quả đánh giá này có thể mở rộng cho phương 
pháp can thiệp, giáo dục đặc biệt và nâng cao nhận thức về 
tác động của môi trường gia đình đối với sức khỏe của trẻ 
mắc ASD.

2. Cơ sở khoa học và các yếu tố ảnh hưởng
Ngày nay, khoa học hiện đại có nhiều nhưng giải pháp 

nhằm thúc đẩy khả năng tương tác, tự chăm sóc bản thân 
của những đối tượng nhóm ASD này bằng việc tạo lập môi 
trường sống phù hợp với họ. Dựa trên giả thuyết về định 
nghĩa giác quan của chứng tự kỷ, do các nhà nghiên cứu 
Rimland (1964), Delacato (1974) và Anderson (1998) đưa ra. 
Theo đó, hành vi tự kỷ được cho là một dạng trục trặc giác 
quan khi xử lý thông tin kích thích từ môi trường vật chất 
xung quanh. Bằng cách hiểu cơ chế của rối loạn này và nhu 
cầu của người tự kỷ, kiến trúc sư, thông qua việc thiết kế 
môi trường giác quan vật lý (kết cấu màu sắc, thông gió, âm 
học, các không gian khép kín, định hướng...) có thể kiểm 
soát đầu vào giác quan quan trọng này. Môi trường có thể 
được thiết kế thuận lợi để thay đổi đầu vào cảm giác, và có 

thể sửa đổi hành vi của người tự kỷ, hoặc ít nhất tạo ra một 
môi trường thuận lợi cho việc phát triển kỹ năng và học tập. 
Để kiểm chứng các vấn đề nêu trên cho những tác động tích 
cực này, Mosfasa (2008) [4] đã tiến hành nghiên cứu bao 
gồm hai giai đoạn. 

Giai đoạn đầu tiên phỏng vấn 83 chuyên gia và người 
chăm sóc trẻ tại một trung tâm chăm sóc, xếp hạng tác động 
của các yếu tố kiến trúc hoặc đặc điểm không gian cụ thể: 
Thính giác (âm thanh), thị giác (màu sắc và hoa văn, ánh 
sáng), kết cấu, khứu giác và trình tự không gian của các 
chức năng. Kết quả chỉ ra âm thanh và trình tự không gian 
là hai yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến sức khỏe và hành vi 
trẻ tự kỷ trong khi đó các yếu tố khác như thị giác (ánh sáng), 
thị giác (màu sắc và hoa văn), kết cấu và khứu giác ít ảnh 
hưởng hơn. Ở giai đoạn hai các nhà nghiên cứu tiến hành 
các biện pháp can thiệp không gian phòng học của trẻ, cách 
âm và ngăn chia sắp xếp lại trình tự không gian phòng học 
cho thấy sự cải thiện tích cực về khả năng tập trung, mức độ 
chú ý, bắt chước, diễn đạt bằng lời tốt hơn…

Ngoài ra, một số nghiên cứu và kinh nghiệm của người 
chăm sóc trẻ khẳng định rằng các yếu tố vật lý kiến trúc như 
nhiệt độ, màu sắc, ánh sáng, chất liệu bề mặt có ảnh hưởng 
nhất định đến sức khỏe và hành vi của một số trẻ tự kỷ [5]
[6][7][8]. Các nghiên cứu và quan điểm này nhấn mạnh tác 
động của các yếu tố vật lý kiến trúc gây ra những phản ứng 
khó chịu và bất tiện sinh hoạt cho trẻ tự kỷ. 

Bên cạnh đó, một cuộc điều tra về nhà ở của trẻ tự kỷ tại 
Maylaysia cho thấy rằng hầu hết các bậc cha mẹ thích bố trí 
đồ đạc đơn giản hoặc một không gian rộng rãi để cho phép 
con cái của họ sử dụng không gian mà không bị gây thương 
tích. Từ các cuộc phỏng vấn, người ta thấy rằng một số phụ 
huynh đã thực hiện việc sửa đổi lớn đối với căn hộ ở của họ 
(hình 3) và một số sử dụng các giải pháp thiết kế thụ động 
[9].      

Ở một ví dụ khác, các kiến trúc sư văn phòng “Rowell 
Brokaw Architects - Hoa Kỳ” kết hợp với các gia đình có trẻ 
tự kỷ làm một thống kê thông từ việc quan sát, tổng hợp 
những vấn đề mà trẻ gặp phải trong sinh hoạt phục phụ cho 
một chiến lược can thiệp. Thiết kế can thiệp thông qua việc 
loại bỏ các mối nguy hại trong nhà, tăng tính kết nối giữa các 
không gian trong nhà để đảm bảo sự giám sát, bố trí phòng 
thông nhau, không gian rộng đáp ứng hoạt động vui chơi của 

Hình 1. Tự kỷ và các rối loạn liên quan Hình 2. Đặc điểm của người mắc chứng tự kỷ [2]
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trẻ, sắp xếp trình tự gọn gàng, bố trí góc giải mẫn cảm thể 
hiện ở (Hình 5), (hình 6) và (hình 7)[10].

Mặc dù có nhiều tài liệu y khoa chỉ ra rằng, trẻ rối loạn tự 
kỷ không phân biệt văn hóa, vùng miền cũng như tác động 
của hoàn cảnh thực tế. Tuy nhiên trong mỗi điều kiện văn 
hóa khác biệt giữa các khu vực, sự ảnh hưởng của lối sống, 
thói quen sinh hoạt, đặc biệt là ở một số quốc gia châu Á như 
Việt nam có tác động không nhỏ đến không gian ở của mỗi 
gia đình. Nhìn chung, thiết kế không gian ở thân thiện với trẻ 
tự kỷ xoay quanh việc thay đổi các yếu tố không gian kiến 
trúc như: trình tự không gian chức năng, điều chỉnh các yếu 
tố vật lý kiến trúc (âm thanh, nhiệt độ, ánh sáng, màu sắc, bề 
mặt nội thất). Các hành động điều chỉnh trên nhằm giảm kích 
thích, tạo ra môi trường thỏa mái nhất cho người tự kỷ. Tuy 
nhiên để thiết kế can thiệp vào không gian sống của gia đình 
có trẻ tự kỷ đảm bảo sử dụng cho cả trẻ và các thành viên 
còn lại trong gia đình cần có một nhìn nhận cụ thể về điều 
kiện, đặc điểm của địa bàn nghiên cứu nhằm đánh giá khả 
năng áp dụng của các phương pháp thiết kế.

Ở mỗi địa phương có điều kiện sống khác nhau thì đặc 
điểm không gian ở tại gia đình có trẻ tự kỷ là khác nhau. Địa 
bàn Hà Nội chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu nhiệt đới 
ẩm gió mùa với đặc trưng mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa 
đông lạnh. Sự đa dạng và biến đổi của thời tiết thể hiện đó 
là, chênh lệch nhiệt độ theo thời gian, độ ẩm cao, gió mùa… 

Theo báo cáo của bộ tài nguyên và môi trường Việt Nam 
thì Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất với số ngày 
chất lượng không khí lên mức kém, xấu, nguy hại chiếm tỷ 

lệ cao. Lưu lượng phương tiện giao thông, các công trường 
xây dựng rải rác khắp thủ đô là một trong các nguyên nhân 
gây ra ô nhiễm không khí và tiếng ồn tác động trực tiếp đến 
sức khỏe người dân. 

Bên cạnh các điều kiện tự nhiên - môi trường phải kể 
đến các điều kiện kinh tế - xã hội. Theo báo Hà Nội Mới, 
năm 2018 thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội đạt 
hơn 117 triệu đồng, tương đương 5.134 USD/người/năm tức 
9,75 triệu VND/tháng. Thực tế cho thấy các gia đình trẻ tại 
Hà Nội rất khó để sở hữu một ngôi nhà chất lượng trung bình 
trở lên, đặc biệt là đối với những hộ dịch cư từ ngoại thành 
vào. Trong trường hợp chất lượng không gian ở hạn chế, 
rất khó để bố trí phòng cá nhân, không gian đặc biệt cho trẻ.

3. Một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu
Để làm sáng tỏ hơn ảnh hưởng của các yếu tố kiến trúc 

đến không gian ở tại các gia đình có tự kỷ Hà Nội, nhóm 
nghiên cứu đã thực hiện khảo sát thực bằng việc phỏng 
vấn chuyên gia và tiến hành thu thập số liệu thực tế. Mục 
đích phỏng vấn nhằm kiểm chứng các vấn đề nghiên cứu 
dựa trên quan sát của người chăm sóc đặc biệt cho trẻ. Sau 
cùng, nhóm xây dựng bảng hỏi nhằm đánh giá thực trạng 
không gian ở tại gia đình có trẻ tự kỷ và tìm hiểu nhu cầu 
lớn nhất của các gia đình về không gian sống phù hợp. Đối 
tượng được khảo sát là 15 gia đình có con theo học tại trung 
tâm Nghiên cứu ứng dụng tâm lý - giáo dục và can thiệp tích 
cực UNIQUE (Số 11 ngõ 32 cụm 2, Ngô Quyền, La Khê, Hà 
Đông) và các phụ huynh thuộc hội cha mẹ có con tự kỷ tại 
Hà Nội.

Hình 3. Sử dụng không gian tại gia đình có trẻ tự kỷ trong khu dân cư, Malaysia

Hình 4. Sắp xếp vị trí đồ dùng  Hình 5. Lựa chọn đồ nội thất trong nhà 
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Hình 6. Tổ chức giao thông đặc biệt trong nhà cho trẻ rối loạn vận động

Hình 7. Biểu đồ Tần suất ảnh hưởng của các yếu tố vật lý trong không gian ở; 

(1) Bày trí đồ đạc;      (2) Bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài nhà; 

(3) Sử dụng biện pháp duy trì nhiệt độ trong nhà;   (4) Sử dụng ánh sáng nhân tạo vào ban ngày; 

(5) Sử dụng các thiết bị hút mùi, thông gió.

Phiếu câu hỏi bao gồm 12 câu có nội dung rút ra từ tham 
khảo nghiên cứu có sẵn và bình luận của chuyên gia trong 
lĩnh vực chăm sóc giáo dục đặc biệt với mục tiêu sau: 

Nhóm câu hỏi 1: Tìm hiểu tình trạng sức khỏe và điều 
kiện không gian sống của trẻ. 

Nhóm câu hỏi 2: Đánh giá các yếu tố vật lý bao gồm mức 
độ âm thanh, cường độ sáng, nhiệt độ môi trường, mầu sắc 
và cách bài trí đồ trong không gian ở của gia đình và giải 
pháp xử lý với vấn đề gặp phải.

Nhóm câu hỏi 3: Tìm hiểu mong muốn của gia đình về 
không gian ở thân thiện với trẻ tự kỷ.

Kết quả khảo sát cho thấy, có hơn nửa số gia đình được 
hỏi không có không gian hay phòng cá nhân cho trẻ. Có gần 
một nửa số gia đình được hỏi thường xuyên thay đổi bày trí 
đồ đạc trong nhà, điều này gián tiếp ảnh hưởng thói quen 
sinh hoạt của trẻ tự kỷ - một đặc tính giúp hình thành kỹ năng 
cá nhân. Không gian cá nhân được nhắc tới có vai trò quan 
trọng với trẻ tự kỷ, nơi hóa giải mẫn cảm, tăng khả năng tập 
trung học tập, vận động tránh ảnh hưởng đến các thành viên 
trong gia đình. Đây có thể coi là một vấn đề lớn với thực tế 
hiện nay tại các gia đình có trẻ tự kỷ tại Hà Nội. 

Bảng 1. Kết quả khảo sát - Tần suất ảnh hưởng của 
các yếu tố vật lý đến không gian ở

Không Thi 
thoảng

Thường 
xuyên

(1) Thay đổi sắp xếp, bày trí 
đồ đạc

8 5 2

(2) Bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn 
bên ngoài nhà

3 9 3

(3) Sử dụng biện pháp duy trì 
nhiệt độ trong nhà 6 2 7

(4) Sử dụng ánh sáng nhân tạo 
vào ban ngày 2 4 9

(5) Sử dụng các thiết bị hút 
mùi, thông gió 12 2 1

Bảng 1 và hình 8 mô tả kết quả khảo sát về tần suất ảnh 
hưởng của các yếu tố vật lý tác động đến không gian ở của 
các hộ gia đình có trẻ mắc bệnh như: yếu tố 1 - bày trí đồ 
đạc; yếu tố 2 - tiếng ồn ngoài nhà; yếu tố 3 - duy trì nhiệt độ 
trong ngưỡng thoải mái (21oC-27oC); yếu tố 4 - cường độ 
ánh sáng; yếu tố 5 - thông gió. Dựa vào thông tin trên biểu 

Yếu tố tác động
Tần suất
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đồ có thể thấy rằng không gian ở của các gia đình được hỏi 
đều có những vấn đề cần được giải quyết để đảm an toàn và 
tiện nghi sinh hoạt.

Số liệu quan sát cũng cho thấy vấn đề nổi bật nhất của 
các gia đình được hỏi là: tiếng ồn từ ngoài nhà, thiếu ánh tự 
nhiên, sử dụng loại đèn có mầu sắc không phù hợp, không 
có giải pháp duy trì nhiệt độ trong nhà. Điển hình như có 
10/15 hộ gia đình vẫn đang sử dụng đèn huỳnh quang - ánh 
sáng không có lợi cho thị giác trẻ tự kỷ (loại đèn có tần số 
thấp, gây ra hiện tượng nhấp nháy) gây khó chịu cho trẻ.

Đa phần các gia đình đều có những hiểu biết cơ bản về 
lựa chọn màu sắc, trang trí không gian sống cho con trẻ. Tuy 
nhiên với các yếu tố vật lý kiến trúc cần sự kiểm soát thông 
qua thiết bị như ánh sáng nhân tạo, nhiệt độ vẫn chưa được 
định lượng và chọn lọc kỹ càng. 

Ở nhóm câu hỏi 3, tham vấn “mong muốn của phụ huynh 
về thay đổi không gian ở cho gia đình”, có 10/15 gia đình 
mong muốn có không gian riêng dành cho trẻ chơi, đọc sách, 
vận động giải tỏa, bầy biện đồ đạc, để tập trung hoặc không 
quấy phá ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình. 
Kết quả khảo sát thu được cho thấy mặc dù điều kiện còn 
hạn hẹp nhưng các gia đình có trẻ tự kỷ đặc biệt quan tâm 
đến không gian cá nhân của trẻ để đáp ứng nhu cầu vui chơi 
học tập tự do cho trẻ và đảm bảo sự giám sát của những 
người chăm sóc.

Qua đánh giá các nghiên cứu, phỏng vấn chuyên gia và 
khảo sát thực tế tại các gia đình có trẻ tự kỷ có thể thấy tích 
cấp thiết của đề tài. Không gian ở cho các gia đình có trẻ tự 
kỷ đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và giáo dục 
đặc biệt cho đối tượng này, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và 
khả năng học tập các kỹ năng tự phục vụ phát triển bản thân 
của trẻ sau này, do vậy rất cần được quan tâm nghiên cứu 
và có chiến lược cụ thể. Một số kiến nghị cho các nghiên cứu 
tiếp theo:

• Nghiên cứu giải pháp tổ chức không gian cá nhân, vui 
chơi trong nhà ở cho trẻ tự kỷ.

• Nghiên cứu tác động trình tự không gian chức năng 
trong không gian ở đến trẻ tự kỷ.

• Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vật lý kiến trúc 
ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh đến tâm sinh lý trẻ tự kỷ và đưa 
ra giải pháp cho vấn đề này.

4. Kết luận
Nghiên cứu này tập chung vào không gian ở của các gia 

đình có trẻ mắc chứng phổ tự kỷ, trong đó “các yếu tố trong 
không gian kiến trúc” có ảnh hưởng đến sức khỏe và hành 
vi của trẻ tự kỷ bao gồm: không gian cá nhân của trẻ tự kỷ, 
thói quen bày trí đồ đạc và các yếu tố vật lý âm thanh, ánh 
sáng, nhiệt độ, màu sắc, bề mặt vật liệu, từ đó làm cơ sở cho 
việc đánh giá không gian ở của các gia đình có trẻ tự kỷ đang 
tham gia can thiệp tại một số trung tâm trong thành phố Hà 
Nội. Mặc dù những phát hiện trong nghiên cứu này không thể 
khái quát, nhưng chúng cung cấp những hiểu biết có giá trị 
đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và giáo dục đặc 
biệt cho trẻ tại nhà, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, khả năng 
học tập và phát triển bản thân của trẻ sau này.

Các kết quả đánh giá này có thể mở rộng cho phương 
pháp trị liệu và nhận thức về tác động của môi trường gia 
đình đối với hành vi của trẻ em mắc ASD. Nó cũng đóng góp 
vào bằng chứng thực tế có sẵn để xác minh cho thực trạng 
không gian ở nhà cho trẻ em mắc ASD và gia đình của họ tại 
Hà Nội. Từ đó rút ra một số kiến nghị nhằm góp phần nâng 
cao hiểu biết của cộng đồng về không gian ở thân thiện cho 
gia đình có trẻ tự kỷ. Ngoài ra kết quả này cũng khẳng định 
cần phải có các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà 
ở gia đình có trẻ tự kỷ để tạo ra những không gian phù hợp 
với từng mức độ thích ứng của từng trẻ trong mỗi gia đình./.
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Giải pháp tổ chức "không gian chia sẻ"  
trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Hà Nội
Solution of “shared space” in the Nguyen Cong Tru collective housing quarter, Hanoi

Nguyễn Thị Thùy Trang, Nông Thị Tầm Dương, Bùi Nguyễn Ngọc Mai, Võ Duy Sơn 
Huỳnh Thị Bảo Châu

Tóm tắt
 Bài báo trình bày kết quả khảo sát, 

phân tích và đánh giá về thực trạng quản lý, sử 
dụng, nhu cầu của người dân đối với các không 

gian công cộng trong các khu tập thể cũ, lấy 
khu tập thể Nguyễn Công Trứ làm trường hợp 

nghiên cứu. Từ đó cho thấy sự cần thiết và cấp 
bách phải cải tạo và quản lý sử dụng một cách 

hợp lý các không gian này. Các giải pháp tổ chức 
lại các không gian công cộng của khu tập thể cũ 
được đề xuất dựa trên ý tưởng phát triển thành 
“không gian chia sẻ” nhằm lưu giữ lại các giá trị 
vốn có của các khu tập thể, đồng thời góp phần 

nâng cao chất lượng sống của người dân nơi đây.
Từ khóa: Không gian chia sẻ; không gian công cộng; 

khu tập thể

Abstract
The paper presents the the survey, analysis and 

assessment results of the management, use and need 
status of the people for the public spaces in the old 

collective quarters by taking Nguyen Cong Tru quarter 
as a case study. From there, the paper shows the need 
and urgency to renovate and manage the use of these 
spaces in a rationable way. The solutions to reorganize 

the public spaces of the old collective living quarters 
are proposed and based on the idea of developing into 

a “shared space” in order to retain the inherent values 
of the living quarters and at the same time contribute 

to improve the quality of people’ life there. 
Key words: Shared space; public space; collective living 

quarter
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1. Đặt vấn đề
Không gian công cộng trong các khu ở đô thị giữ một vai trò rất quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng sống của đô thị. Tuy nhiên, ở các đô thị lớn như 
thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, do dân số đô thị ngày một tăng, vấn đề 
chưa được quan tâm đúng mức, vốn đầu tư xây dựng hạn chế và việc quản lý 
còn thiếu chặt chẽ khiến cho hệ thống không gian công cộng không đáp ứng 
được nhu cầu sử dụng của dân cư. Đặc biệt, đối với các khu tập thể đã xuất 
hiện vào thời kỳ trước đổi mới (1955- 1985) và vẫn còn tồn tại đến ngày nay, 
điển hình là khu tập thể Nguyễn Công Trứ ở Hà Nội, thì hệ thống không gian 
công cộng của các khu chung cư này đang xuống cấp nghiêm trọng [1]. Từ 
thực tế cho thấy vấn đề cải tạo và quản lý sử dụng hợp lý hệ thống không gian 
công cộng trong các khu tập thể cũ đang là vấn đề vô cùng bức xúc, có ảnh 
hưởng trực tiếp cuộc sống của cư dân tại đó nói riêng và ảnh hưởng đến sự 
phát triển bền vững của các đô thị nói chung.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng và nhu cầu của 
người dân đối với các không gian công cộng của khu tập thể Nguyễn Công 
Trứ, vận dụng tư tưởng khoa học của lý thuyết về “không gian chia sẻ” và các 
kinh nghiệm thực tiễn xây dựng không gian chia sẻ của các nước trên thế giới, 
nhóm nghiên cứu đưa ra đề xuất về giải pháp tổ chức lại các không gian này 
theo hướng phát triển thành “không gian chia sẻ” góp phần nâng cao chất 
lượng sống của cư dân trong khu. Từ đó có thể nhân rộng mô hình đối với các 
khu tập thể cũ trên địa bàn Thủ đô.

2. Thực trạng tổ chức không gian công cộng trong khu tập thể Nguyễn 
Công Trứ
2.1. Các loại không gian công cộng trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ 

Khu tập thể Nguyễn Công Trứ được xây dựng từ những năm 60-61 thế kỷ 
trước theo mô hình “Đơn vị ở láng giềng” và đã được áp dụng ở Việt Nam với 
tên gọi “Tiểu khu”. Các tiểu khu ban đầu được thiết kế hoàn chỉnh với hệ thống 
không gian công cộng đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhà ở cho 
người dân đô thị, là mô hình đầu tiên của đơn vị ở hiện đại [2]. 

Trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ có 2 loại không gian công cộng: Mạng 
lưới giao thông và sân chung (hình 1). Theo thời gian, sân chung nguyên bản 
ban đầu đã bị biến dạng, thu hẹp lại do sự thay đổi của khu tập thể và sự lấn 
chiếm không gian của người dân trong khu vực (hình 2).

Dựa theo quy hoạch của từng khu nhà tập thể, tiếp tục phân chia thành 2 
hình thức sân chính của toàn khu, đó là: (i) Sân chung mở (hình 3a); (ii) Sân 
chung đóng (hình 3b).

Khu tập thể với 2 loại hình không gian công cộng đan xen nhau, hỗ trợ nhau 
cùng hoạt động là mạng lưới giao thông và các sân chung trong tập thể. Điều 
này tạo cho người sử dụng có cảm giác về một không gian mở hơn. Những 
khoảng trống đô thị phát triển song song cùng với nhà tập thể mở ra một cấu 
trúc không gian mới cho khu vực. Tuy nhiên, không gian này lại vô cùng đa 
dạng bởi sự biến đổi không ngừng và phong phú tùy theo nhu cầu sử dụng 
của người dân. 
2.2. Thực trạng không gian kiến trúc cảnh quan

a) Thực trạng cây xanh: Có thể thấy, cách bố trí cây xanh tự do, không có 
quy luật rõ ràng nên khó xác định được hình dạng các khoảng không gian công 
cộng và chưa có ý thức sử dụng cây xanh theo một ý đồ cảnh quan nhất định 
(hình 4).
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b) Thực trạng không gian kiến trúc: Có thể thấy rõ không 
gian xâm lấn đều bắt nguồn từ khu tập thể gốc và mở rộng 
ra, vượt ra khỏi ranh giới của không gian ở và xâm chiếm các 
không gian công cộng xung quanh, khiến cho các không gian 
phục vụ cộng đồng bị thu hẹp lại đáng kể (hình 5).

Không chỉ mở rộng trên chiều dài và chiều rộng, các 
không gian lấn chiếm còn mở rộng cả về chiều cao. Đó là 
những “chuồng cọp” mà người dân cơi nới làm phòng ở mỗi 
tầng hay cả những tầng được chồng thêm trên nóc của khu 
tập thể (hình 2). 
2.3. Thực trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Mạng lưới giao thông tiếp cận chính khu tập thể Nguyễn 
Công Trứ và mạng lưới giao thông nội bộ trong từng dãy nhà 
của khu vực hiện nay đang ngày dần bị thu hẹp lại do bị lấn 
chiếm làm chỗ bán hàng và làm bãi để xe. Sự di chuyển của 
các phương tiện cũng như người đi bộ gặp nhiều khó khăn 
và trở nên lộn xộn, dễ xảy ra nhiều nguy cơ va chạm, tắc 
nghẽn giao thông, gây ô nhiễm môi trường do khí thải của 

các phương tiện và tiếng ồn, ảnh hưởng đến sức khỏe của 
người dân.

Mạng cấp điện và mạng thông tin chủ yếu đi lộ thiên, 
chằng chịt như mạng nhện, gây mất mỹ quan và dễ xảy ra 
mất an toàn về cháy, nổ.

Do hệ thống cấp thoát nước bị rò rỉ nhiều, khiến cho cầu 
thang đi lên các tầng của chung cư là “chiếc cửa nhỏ”, nước 
chảy lênh láng, bốc mùi hôi thối. Không chỉ vậy, những thùng 
nước bằng inox bám bên ngoài mỗi căn hộ san sát nhau, 
nếu chẳng may bị lở tường rơi xuống sẽ vô cùng nguy hiểm.

Có thể dễ dàng nhận ra rằng, với tuổi thọ đã lên tới 60 
năm, hiện nay, khu tập thể Nguyễn Công Trứ đã bị xuống 
cấp trầm trọng bởi thời gian và những tác động mạnh mẽ của 
người dân. Ngoài ra với số lượng người dân sinh sống trong 
khu tập thể quá đông, đã vượt quá khả năng phục vụ của 
một khu tập thể và sự thiếu thốn, hỏng hóc của những trang 
thiết bị kĩ thuật tối thiểu cũng là những vấn đề đáng lưu tâm.

Hình 1. Bản đồ phân loại và vị trí của các sân 
chung trong khu tập thể

Hình 2. Mặt cắt qua các sân chung theo thời gian

Hình 3. Giao thông và hướng nhìn của sân chung mở và sân chung đóng

a) Sân chung mở b) Sân chung đóng
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2.4. Thực trạng sử dụng các không gian công cộng
Ở đây, nhóm nghiên cứu đã chia ra hai dạng hoạt động 

chính là hoạt động cố định và hoạt động thay đổi theo thời 
điểm trong ngày:

- Với mạng lưới giao thông, có thể dễ dàng nhận thấy 
hoạt động duy nhất diễn ra ở đây là chợ bán đồ điện. Đây 
là hoạt động cố định nằm dọc hai bên đường của trục giao 
thông xương sống của khu tập thể. 

- Các hoạt động diễn ra trong sân chung mở đa dạng. 
Trên thực tế, chức năng chính trong sân chung là phục vụ 
hoạt động sinh hoạt chung của người dân trong khu tập thể. 

Tuy nhiên, trước tình trạng lấn chiếm sử dụng sân cho các 
hoạt động khác như chợ, các điểm trông giữ phương tiện cá 
nhân, các quán ăn phục vụ người dân, không gian sinh hoạt 
chung đang dần bị thu hẹp lại.

- Vì tính chất “đóng” nên khác với sân chung mở, không 
gian cho các hoạt động trong sân chung đóng phục vụ chủ 
yếu cho nhu cầu sinh hoạt nội bộ của người dân trong khu 
tập thể. Hiện tại, số ít sân đã được sửa sang cải tạo lại. Các 
sân khác có một số vị trí đã xuống cấp, không được sử dụng 
nhiều đến chức năng ngoài, trở thành bãi đỗ xe và đường đi 
bộ giữa các dãy nhà với nhau.

Hình 4. Bản đồ đánh giá mật độ phân bố cây 
xanh của khu tập thể Nguyễn Công Trứ

Hình 5. Bản đồ mặt bằng không gian của khu 
tập thể Nguyễn Công Trứ

Hình 6. Sơ đồ giải pháp đề xuất Hình 7. Mặt bằng tổng thể đề xuất
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2.5. Thực trạng sự tham gia của cộng đồng
Có thể thấy được rằng, sự tham gia của cộng đồng chủ 

yếu tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ là trao đổi hàng hóa 
giữa người mua và người bán của quầy hàng chợ trời, chợ 
bán thực phẩm. Một số các hoạt động thu hút người dân 
khác có thể kể đến: Tụ tập tại các quán ăn, quán nước hay 
quán bia; ngồi đánh cờ tướng, cờ vua, đọc báo tại các ghế đá 
thuộc khu vực không gian sân đóng của khu vực; bắc những 
chiếc ghế đẩu ngồi nói chuyện, hóng mát tại các đường 
tuyến giao thông nội bộ hay trên vỉa hè của tuyến giao thông 
chính của khu vực. Chỉ có một số người cao tuổi tập thể dục 
và trẻ con chơi tại các khu vực sân chơi được lắp đặt trang 
thiết bị tiện ích.

3. Cơ sở lý luận của “không gian chia sẻ”
3.1. Khái niệm về “không gian chia sẻ”

Có nhiều định nghĩa về “không gian chia sẻ”. Tuy nhiên, có 
thể nói định nghĩa do Trung tâm Tri thức Hà Lan (Netherlands 

Knowledge Center) cung cấp là toàn diện và hữu ích nhất [6]. 
Trong định nghĩa này mô tả “không gian chia sẻ là một khái 
niệm mới về quy hoạch tổng thể, thiết kế và duy trì không 
gian công cộng, trong đó thiết kế được thực hiện theo cách 
mà lợi ích và trách nhiệm cá nhân của tất cả người dùng của 
không gian đó được đặt lên hàng đầu”. Định nghĩa này nhấn 
mạnh các khía cạnh xã hội của không gian chia sẻ và cách 
thức thực hành để xây dựng ý thức cộng đồng.

Một số lợi ích chính của không gian chia sẻ ảnh hưởng 
tới [5]: Góc độ sức khỏe và an toàn, Góc độ môi trường, Góc 
độ kinh tế, Góc độ văn hóa xã hội.

Để có thể thành công trong việc tạo ra một “không gian 
chia sẻ”, chúng ta có thể kể đến một số các yêu cầu chung 
như sau [8]: Phát triển không gian chia sẻ (chính thức hay 
không chính thức), Sự đa dạng (tránh việc sử dụng một kích 
cỡ phù hợp cho tất cả), Tính tự do (với quyền lợi và sự an 
toàn được đảm bảo), Tính phân định (rõ ràng công khai trong 
việc sử dụng), Sự tham gia (thiết kế trong sử dụng đa hoạt 

Hình 8. Mặt bằng hiện trạng của sân chung mở Hình 9. Mặt bằng không gian kiến trúc cảnh 
quan đề xuất của sân chung mở

Hình 10. Mặt bằng không gian công cộng của sân chung mở

Hình 11. Mặt bằng hiện trạng của 
sân chung đóng

Hình 12. Mặt bằng không gian kiến trúc cảnh quan 
đề xuất của sân chung đóng

Hình 13. Mặt bằng không gian công cộng của 
sân chung đóng

Hình 14. Giao thông của sân chung mở
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động), Ý nghĩa (của sự kết hợp giữa các tiện nghi đáng chú ý 
và đặc trưng), Xã hội (khuyến khích sự tham gia của xã hội), 
Tính cân bằng (giữa giao thông và người đi bộ), Tính thoải 
mái (cảm giác an toàn và thư giãn), Tính thiết thực (khả năng 
nhận biết và thích nghi khi đối mặt với sự thay đổi).

Các yếu tố tác động đến việc tổ chức “không gian chia 
sẻ” như: Yếu tố điều kiện tự nhiên, Yếu tố văn hoá - kinh 
tế - xã hội, Yếu tố khoa học công nghệ, Yếu tố sự tham gia 
của cộng đồng.
3.2. Xu hướng phát triển “không gian chia sẻ”

Không gian chia sẻ khởi nguồn, phát triển từ Hà Lan từ 
cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, với ý tưởng 
tạo nên những đường phố mà ở đó, người đi bộ và người 
sử dụng phương tiện đi trên một không gian chung, tương 
tác trực tiếp với nhau để làm giảm sự chênh lệch tốc độ và 
dẫn tới giảm số lượng và mức độ nghiêm trọng của các tai 
nạn giao thông. Sau đó, ý tưởng được triển khai với nhiều 
chương trình và dự án thí điểm tại một loạt các nước. Có thể 
kể đến chương trình INTERREG IIIB của các quốc gia vùng 
biển Bắc (Anh, Hà Lan, Đức, Bỉ, Đan Mạch). Khối các nước 
nói tiếng Pháp (bao gồm Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ và Canada) đại 
diện là dự án của kỹ sư giao thông người Pháp Michel, hay 
các nước nói tiếng Anh (Ôxtrâylia, Niu Zi-lân, Hoa Kỳ) với dự 
án của David Engwicht người Ôxtrâylia [4, 5]. 

Một số xu thế “không gian chia sẻ” khác được thực hiện, 
đó là “vườn cộng đồng” ở Mỹ mà điển hình là vườn cộng 

đồng Clinton (Manlattan), đó là “vườn chia sẻ” 
ở Pháp với các khu vườn La Poireau agile và 
Le Bois Dormoy (Paris) [7].

Tại các nước phát triển, không gian công 
cộng, trong đó có không gian chia sẻ từ lâu luôn 
được coi là một phần quan trọng trong đô thị [3, 
9]. Những kinh nghiệm thực tiễn về cải tạo và 
phát triển mới trong quá trình tái thiết đô thị mà 
các nước đã trải qua chính là bài học hữu ích 
mà Việt Nam có thể tham khảo.

4. Giải pháp tổ chức “không gian chia sẻ” 
trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ

- Về quan điểm: Cải thiện không gian công 
cộng theo hướng chia sẻ để xoá bỏ các bất hợp 
lý trong các không gian công cộng trong khu tập 
thể và để phục vụ tốt nhất cho xã hội.

- Về mục tiêu: Chuyển đổi tư duy thiết kế 
không gian sang tư duy tạo dựng nơi chốn 
nhằm phản ánh tốt yếu tố lịch sử, văn hoá và 
cộng đồng. Tạo nên không gian chia sẻ để phát 
huy bản sắc và văn hóa của địa phương, đồng 
thời gắn kết cư dân và phát triển nền kinh tế 
đô thị.

- Về nguyên tắc, đó là không gian: Cung cấp 
tương tác giữa các cá nhân; Cân bằng giữa “an 
toàn” và “tự do”; Hấp dẫn sự tham gia sử dụng 
của nhiều đối tượng khác nhau về độ tuổi, đẳng 
cấp xã hội; Được định hình bởi những người 
sử dụng chúng; Được thiết kế theo tiêu chí thoả 
thuận giữa các nhóm người sử dụng.

Trong nghiên cứu này, không gian chia sẻ 
trong khu tập thể là khoảng trống giữa các tòa 
nhà, bao gồm các sân chơi, cây xanh và các 
đường đi lại.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích và đưa ra 
phương án với mục đích nhằm phân chia lại 

không gian cho các nhu cầu sử dụng khác nhau của người 
dân trong khu vực sân chung, đồng thời, vừa tạo ra được tính 
hòa hợp cho những nhu cầu thiết yếu nhưng mang tính chất 
trái ngược lẫn nhau, vừa đảm bảo được một môi trường hoạt 
động thoải mái của mỗi không gian này.
4.1. Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã đặt vấn đề về việc 
tạo, thiết kế không gian kiến trúc cảnh quan hai loại sân 
chung đóng và sân chung mở để có thể vừa phù hợp với khu 
tập thể, vừa tôn trọng khi giữ lại được các giá trị đặc trưng 
sẵn có của sân khu tập thể, đồng thời không làm ảnh hưởng 
đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân sinh sống 
trong khu tập thể.

- Đối với sân chung mở:
Các loại hình không gian công cộng chính bên trong sân 

chung mở bao gồm: bãi đỗ xe, hàng quán, chợ và sân sinh 
hoạt tập thể. Các không gian này đều nên được bố trí, sắp 
xếp lại ở trong sân một cách rõ ràng, khoa học (hình 10).

Xen kẽ giữa các không gian “động” trên là các khoảng 
không gian “tĩnh” của vườn chia sẻ. Đây là các khoảng xanh 
đóng vai trò như một giải phân cách mềm ngăn cách giữa các 
không gian hoạt động chính trong sân, để phân định rõ ràng 
và bảo vệ lấy không gian sinh hoạt chung mà không làm mất 
đi tính liên tục của tổng thể sân, tránh sự xâm lấn của các 
không gian với nhau gây mất trật tự đô thị.

Hình 17. Mặt bằng chức năng sử dụng của sân chung đóng

Hình 15. Giao thông của sân chung đóng

Hình 16. Mặt bằng chức năng sử dụng của sân chung mở
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- Đối với sân chung đóng:
Các loại hình không gian công cộng đặt trong sân chung 

đóng cũng không khác quá nhiều so với sân chung mở, cụ 
thể ở đây là bãi đỗ xe tự phát và sân sinh hoạt tập thể của 
người dân. Các không gian này cũng cần được bố trí, sắp 
xếp lại ở trong sân một cách rõ ràng, khoa học hơn (Hình 13).

Về hệ thực vật, sân chung đóng cũng giống như sân 
chung mở là có hệ thống các cây xanh hiện trạng được trồng 
lâu năm mang lại bóng mát rất có giá trị và hiệu quả. Chính 
vì vậy, đối với các cây này, đề xuất tôn trọng và giữ nguyên, 
đồng thời cũng có thể bổ sung thêm cây mới nếu cảm thấy 
cần thiết và phù hợp với ý đồ thiết kế.
4.2. Giải pháp tổ chức hạ tầng kỹ thuật

Đề xuất giữ nguyên hiện trạng công trình trong khu tập 
thể và các không gian bị lấn chiếm của cả hai sân chung 
đóng và sân chung mở, đồng thời:

- Thay thế ki-ốt lấn chiếm phía trước sân thành công trình 
trạm gửi xe thông minh, hướng nhìn ra chợ đồ điện. Các trạm 
sẽ được xây dựng tùy theo quy mô và vị trí của bãi đỗ của 
mỗi sân với khoảng cách từ 50-100m và được kết nối thông 
tin với nhau.

- Giữ nguyên hệ thống giao thông chính trong khu tập thể, 
định hướng rõ hệ thống giao thông nội bộ bên trong của sân 
(hình 14 và 15).

- Về điện - nước, cần cải tạo và nâng cấp lại các khu vực 
có dấu hiệu bị xuống cấp, bị hư hỏng nặng. Dây điện và dây 
thông tin nên được xử lí gọn lại, tốt nhất là ngầm hóa mạng 
lưới. Lắp đặt thêm đường nước trong sân nhằm phục vụ cho 
việc tưới tiêu và vệ sinh sân.
4.3. Giải pháp chuyển đổi các chức năng sử dụng

- Đối với sân chung mở: Với cách thức tổ chức không 
gian công cộng đã đề xuất, cho phép có thể đưa vào các 
chức năng sử dụng với rất nhiều các hoạt động mang tính 
cộng đồng đa dạng, tập trung ở không gian sân sinh hoạt 
chung và không gian thương mại (hình 16).

- Đối với sân chung đóng: Tương tự sân chung mở, các 
hoạt động cộng đồng đa dạng có thể được tổ chức, tập trung 
ở không gian sân sinh hoạt chung (hình 17).
4.4. Giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng

Đề xuất của nhóm nghiên cứu là muốn hướng người dân 
tới các hoạt động lành mạnh (vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, thể 
dục thể thao..), gắn kết tình nghĩa truyền thống của khu tập 
thể và hạn chế những hoạt động có thể gây ảnh hưởng tiêu 
cực (xâm lấn thêm, xả rác bừa bãi...) lên sân chung. 

4.5. Giải pháp hoàn thiện trang thiết bị tiện ích đô thị
- Về chiếu sáng, đề xuất sử dụng các loại đèn có độ sáng 

hợp lí, màu sắc phù hợp với mắt người và tránh các loại 
đèn quá sáng, dễ gây ô nhiễm ánh sáng. Đồng thời, việc áp 
dụng các thủ pháp chiếu sáng nghệ thuật trong đô thị không 
những làm tăng tính thẩm mĩ và thu hút người dân tích cực 
hoạt động vào buổi tối, mà còn hạn chế được các hoạt động 
tệ nạn về đêm.

- Các tiện ích khác, đề xuất lắp đặt hoàn thiện các trang 
thiết bị tiện ích công cộng như thùng rác, biển báo, bồn hoa 
để phục vụ người dân, lưu ý về mẫu mã, chủng loại, màu sắc 
sao cho phù hợp với không gian sân chung đã thiết kế. Sử 
dụng các loại vật liệu có tính bền vững, thân thiện với môi 
trường.

5. Kết luận 
Hiện nay, các khu tập thể cũ còn khá nhiều trên địa bàn 

Hà Nội, là nơi sinh sống của một bộ phận không nhỏ người 
dân với nhiều thế hệ khác nhau. Thực tế cho thấy, các khu 
tập thể cũ đã bị xuống cấp về nhiều mặt vì được xây dựng đã 
lâu, song do nhiều yếu tố mà không thể phá bỏ chúng ngay 
để xây dựng theo quy hoạch mới. Vì vậy, để các không gian 
công cộng trong các khu tập thể phát huy được tốt nhất khả 
năng phục vụ cộng đồng một cách tích cực và lành mạnh, 
việc nghiên cứu để tổ chức lại các không gian công cộng 
trong các khu tập thể là vấn đề có tính thời sự, cấp bách. 

Dựa trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát, đánh giá thực 
trạng, học hỏi và vận dụng các kiến thức lý thuyết cũng như 
kinh nghiệm nước ngoài về tổ chức “không gian chia sẻ”, 
trong nghiên cứu này đã đề xuất các giải pháp để cải tạo, 
sắp xếp lại các không gian công cộng trong các khu tập thể 
cũ theo hướng “không gian chia sẻ” bao gồm: Giải pháp tổ 
chức không gian kiến trúc cảnh quan; Giải pháp tổ chức hạ 
tầng kỹ thuật; Giải pháp chuyển đổi các chức năng sử dụng; 
Giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng và Giải pháp 
hoàn thiện trang thiết bị tiện ích đô thị. 

Để có một “không gian chia sẻ” đúng nghĩa, đáp ứng nhu 
cầu sử dụng không gian công cộng, góp phần nâng cao chất 
lượng sống của dân cư trong các khu tập thể, cần thực hiện 
đồng bộ và triệt để các giải pháp nói trên. Mặt khác, muốn 
thực hiện thành công các giải pháp, rất cần sự quan tâm, ra 
tay quyết liệt của các cấp chính quyền cũng như sự đồng 
lòng, góp sức của các đoàn thể và người dân sống trên địa 
bàn. 

Mô hình tổ chức không gian công cộng theo hướng 
“không gian chia sẻ” có thể áp dụng rộng rãi cho các khu tập 
thể cũ hiện có ở các đô thị của Việt Nam./.
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Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở kết hợp sản xuất  
tại làng nghề rèn thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân,  
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Organizing housing spaces mixed forging production in the Ban Mach village, Ly Nhan commune, 
Vinh Tuong district, Vinh Phuc province

Nguyễn Thị Bích Thảo, Phạm Anh Tuấn, Doãn Anh Tú 
Đặng Thị Lan Phương

Tóm tắt
 Việc bảo tồn và phát huy các giá 

trị truyền thống của làng nghề hiện nay 
là cấp thiết để vừa đảm bảo đời sống dân 

sinh cho người dân làng nghề, vừa bảo tồn 
và phát huy các giá trị văn hóa. Thông qua 

phương pháp khảo sát thực trạng, vẽ ghi 
kết hợp với một số phương pháp nghiên 

cứu khác, bài báo đề xuất các giải pháp tổ 
chức không gian nhà ở kết hợp sản xuất 
phù hợp với điều kiện sống mới và hình 

thức sản xuất mới của người dân làng 
nghề. Các giải pháp đồng thời góp phần 

giảm thiểu tác động tiêu cực của sản xuất 
tới môi trường và phát huy tính kế thừa 

– giá trị cốt lõi để gìn giữ nghề truyền 
thống.

Từ khóa: kiến trúc nhà ở, nghề rèn, thôn Bàn 
Mạch, nghề truyền thống

Abstract
Preserving and promoting the values of 

the traditional craft villages is pressing and 
necessary. By surveying the situation and 

drawing combined with some other research 
methods, the paper propose plans to organize 

architectural spaces of living combined with 
forging production which are suitable with 

new production forom and new lifestyle of the 
villagers. Our proposed measurements also 

contribute to minimizing the negative impact 
on the environment and promoting inheritance 

which is the core value of preserving the 
traditional profession. 

Key words: living space, forging production, Ban 
Mach village, traditional craft profession
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1. Đặt vấn đề
Nền kinh tế phát triển đã đem lại nguồn lợi kinh tế to lớn cho người dân làng rèn 

trong những năm gần đây. Tuy nhiên, song song với đó là tác hại từ ô nhiễm môi 
trường, không gian ở khu dân cư làng nghề ngày càng chật hẹp, hệ thống công trình 
hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hoạt động sản 
xuất làng nghề… Những vấn đề bất cập trên đang biểu hiện ngày càng rõ rệt. Do 
đó, việc tổ chức không gian sống, sinh hoạt và sản xuất phù hợp với điều kiện sống 
mới kết hợp giữ gìn và phát huy giá trị của nghề truyền thống là yêu cầu cấp bách 
đối với người dân địa phương, các nhà quản lý và các nhà quy hoạch - kiến trúc.

Với lý do trên, chúng tôi thực hiện nghiên cứu đề tài “Tổ chức không gian kiến 
trúc nhà ở kết hợp sản xuất tại làng nghề rèn thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc”.

2. Thực trạng về tổ chức không gian và kiến trúc làng nghề rèn thôn Bàn 
Mạch

Thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân nằm sát phía trong đê sông Hồng, thuộc tiểu vùng 
2 (vùng giữa) trong hệ tổ chức không gian kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Vĩnh 
Tường.

Qua khảo sát thực trạng tại thôn Bàn Mạch, nhóm nghiên cứu nhận diện hai mô 
hình nhà ở kết hợp sản xuất nghề rèn truyền thống tại gia bao gồm: nhà có cảnh 
quan (sân vườn từ 40% diện tích khu đất) và nhà it hoặc không có cảnh quan (sân 
vườn dưới 40% diện tích khu đất).

Mô hình nhà có cảnh quan được miêu tả với tổng thể hài hòa của kiến trúc (nhà, 
xưởng) và cảnh quan (sân, vườn cây, ao cá) chiếm từ 40% diện tích khu đất. Ngôi 
nhà có cảnh quan trước đây có mặt hầu hết trong làng. Tuy nhiên, do dân số tăng 
lên cùng với lối sống sinh hoạt thay đổi, khép kín hơn mà phần lớn các ngôi nhà này 
đã và đang được thay thế bởi những ngôi nhà ít hoặc không có cảnh quan theo kiểu 
kiến trúc nhà ống và nhà biệt thự.

Mô hình nhà ít hoặc không có cảnh quan (sân vườn dưới 40% diện tích khu đất) 
thông thường có hình thức kiến trúc dạng nhà ống hoặc biệt thự. Tính đô thị xuất 
hiện trong các ngôi làng vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Kiến 
trúc dạng nhà ống là biểu hiện rõ nhất của tính đô thị. Còn hình thức kiến trúc dạng 
biệt thự đã đánh dấu giai đoạn cuối cùng trong quá trình hội nhập đô thị.

Hình 1. Nhà có cảnh quan (sân vườn chiếm từ 40% diện tích khu đất) 
Nguồn: Tác giả
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Đánh giá chất lượng môi trường bên trong và bên ngoài 
của 2 mô hình nhà: nhà có cảnh quan (sân vườn chiếm từ 
40% diện tích khu đất) và nhà ít hoặc không có cảnh quan 
(sân vườn chiếm dưới 40% diện tích khu đất).

Nhà có cảnh quan có vị trí khu vực sản xuất cách khu vực 
sinh hoạt bằng khoảng sân và vườn. Việc bố trí như vậy tạo 
khoảng không gian ngăn cách khí thải từ sản xuất ra khỏi khu 
sinh hoạt, bên cạnh đó khoảng sân vườn cũng làm giảm tác 
động tiếng ồn từ nơi sản xuất, giúp không gian sinh hoạt trở 
nên riêng tư, đảm bảo chất lượng hơn. (Hình 1, 2)

3. Cơ sở khoa học về tổ chức không gian nhà ở kết hợp 
sản xuất tại làng nghề rèn thôn Bàn Mạch
a) Hình thức tổ chức hộ gia đình

Theo kết quả khảo sát tại thôn Bàn Mạch vào tháng 
3/2020, có hai hình thức tổ chức hộ gia đình chủ yếu:

Hình thức thứ nhất, gia đình gồm nhiều thế hệ cùng 
chung sống trên một mảnh đất. Theo hướng này các không 
gian nhà ở và sản xuất tại gia không biến đổi nhiều.

Yêu cầu đối với không gian ở gia đình đa thế hệ đó là 
phát triển các không gian chung nhằm mục đích kết nối giữa 
các thế hệ trong gia đình. Nhấn mạnh khả năng mở rộng 
của các không gian riêng tư khi nhu cầu sử dụng tăng lên. 
(Hình 3)

Hình thức thứ hai, gia đình chia nhỏ thành những gia 
đình hạt nhân với diện tích đất ở ngày càng thu hẹp (chia lô 
để bán hoặc chia lô cho con cháu từ khu đất gia đình) với 
diện tích chỉ trung bình từ 120-150m2/lô. Hướng phát triển 
thứ hai làm thay đổi cơ bản không gian nhà ở truyền thống, 
đồng thời số lượng lò rèn tăng lên theo số lượng hộ gia đình 
được chia nhỏ.

Yêu cầu đối với không gian ở gia đình hạt nhân đó là đảm 
bảo tính riêng tư giữa các hộ gia đình. Các không gian đệm 
của mỗi nhà không có sự ngăn cách hoàn toàn, là không 
gian kết nối giữa các gia đình hạt nhân và đóng vai trò gìn 
giữ mối quan hệ gắn kết giữa gia đình các anh chị em với 
nhau. (Hình 4)
b) Tổ chức sản xuất rèn hiện đại

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các khâu trung 
gian cũng như các khâu đòi hỏi sức lao động lớn đã bị giảm 
hẳn. Cụ thể hơn, với sự trợ giúp của máy cán thép, búa máy 
thì công việc đe và đập của người thợ đã được thay thế.

Năm 1990, hình thức hợp tác xã bắt đầu giải thể. Những 
người là thành viên cũ của hợp tác xã đã chuyển sang kinh 
tế hộ gia đình. Kinh tế hộ gia đình là một mô hình kinh tế 
nhỏ (từ 4 - 5 người), gọn, tự điều chỉnh vốn và tự tìm kiếm 
thị trường… Chính vì vậy, mô hình này rất nhạy bén, luôn có 
những thay đổi để phù hợp với nền kinh tế thị trường. (Hình 5)

Những thay đổi này đã dẫn đến nhiều vấn đề bất cập 
trong việc quản lý môi trường sinh hoạt và sản xuất trong 
từng hộ gia đình, giữa các hộ gia đình với nhau. (Hình 6)

3. Giải pháp tổ chức không gian nhà ở kết hợp sản xuất 
tài làng nghề rèn thôn Bàn Mạch

Về quan điểm:
- Tổ chức không gian nhà ở kết hợp sản xuất phù hợp với 

hình thức sản xuất mới và điều kiện sống mới.
- Kiến trúc nhà ở nông thôn phải quan tâm đến cảnh quan 

xung quanh (hài hòa về chiều cao, khoảng đặc rỗng, năng 
lượng thụ động và cảnh quan thiên nhiên).

Hình 2. Nhà ít hoặc không có cảnh quan (sân vườn 
chiếm dưới 40% diện tích khu đất). Nguồn: Tác giả

Hình 3. Sơ đồ dây chuyền cơ cấu chức năng trong nhà ở gia 
đình đa thế hệ. Nguồn: Tác giả

Hình 4. Sơ đồ dây chuyền cơ cấu chức năng 
trong nhà ở gia đình hạt nhân.  
Nguồn: Tác giả
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- Kiến trúc nhà ở nông thôn phải phù hợp với điều kiện 
kinh tế, kỹ thuật, văn hóa và xã hội của địa phương.

Về nguyên tắc:
- Tổ chức không gian phải đảm bảo yêu cầu cho các chức 

năng hoạt động của công trình, phù hợp với các yêu cầu sinh 
hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

- Tổ chức không gian nhà ở và sản xuất phải đảm bảo 
giao thông không chồng chéo.

- Kiến trúc nhà ở phải đảm bảo tính thẩm mỹ, đó là sự cân 
bằng và hòa hợp với bối cảnh nông thôn. Giải pháp kiến trúc 
cần chú trọng vào chiều cao, vật liệu và hiệu ứng ánh sáng.

- Tổ chức không gian ở và sản xuất phải đáp ứng yêu cầu 
về sử dụng năng lượng hiệu quả.

a) Đề xuất giải pháp tổ chức không gian nhà ở kết hợp sản 
xuất nghề rèn

- Mô hình nhà ở gia đình đa thế hệ kết hợp sản xuất
Giải pháp 1: Bố cục nhóm nhà dạng xương cá (Hình 7)
Nhóm tổ chức hai cụm không gian – không gian chung 

và không gian riêng tư tách biệt sang 2 phía so với khu đất, 
ngăn giữa bởi khoảng không gian giao thông chính. Đi liền 
với không gian chung là không gian sản xuất và không gian 
đệm theo chuỗi (sản xuất – đệm – sinh hoạt chung). Giữa 
các không gian riêng tư được ngăn cách bởi các không gian 
đệm, không gian đệm này tương lai có thể mở rộng thêm 
thành không gian riêng tư mới khi số lượng thành viên trong 
gia đình tăng lên.

Hình 5. Dây chuyền cơ cấu chức năng trong 
sản xuất rèn hiện đại. Nguồn: Tác giả

Hình 6. Minh họa hoạt động sản xuất trong một xưởng rèn 
với các kích thước tối thiểu. Nguồn: Tác giả

Hình 7. Sơ đồ giải pháp 1. Nguồn: Tác giả
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Hình 8. Sơ đồ giải pháp 2. Nguồn: Tác giả

Hình 9. Sơ đồ giải pháp 3. Nguồn: Tác giả 

a) Mặt bằng

b) Mặt cắt

Hình 10. Sơ đồ giải pháp 4. Nguồn: Tác giả

Hình 11. Các cụm chức năng đặc thù dựa 
trên các tuyến đường chính.  
Nguồn: Tác giả

Hình 12. Vị trí nhóm nhà nghiên cứu trên bản đồ.  
Nguồn: Tác giả 
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Giải pháp 2: Bố cục nhóm nhà dạng tập trung (Hình 8)
Lấy cụm không gian chung – không gian đệm – không gian 

sản xuất là điểm cơ sở, các không gian riêng tư được tổ chức 
xung quanh không gian chung, tiện cho việc giao thông kết nối 
giữa 2 không gian.

- Mô hình nhà ở gia đình hạt nhân kết hợp sản xuất
Giải pháp 3: Bố cục nhóm nhà theo chiều ngang khu đất 

(Hình 9)
Không gian sản xuất được đẩy ra phía trước giúp cho việc 

tiếp cận với sản xuất thuận lợi hơn, giao thông giữa sản xuất 
với hoạt động sinh hoạt trong nhà ở được phân định rõ ràng, 

Hình 13. Tổ chức không gian nhà 01, 03, 04, 06, 08 theo 
các giải pháp tại mục 3a. Nguồn: Tác giả

Hình 14. Tổ chức không gian sản xuất, không gian xanh. 
Nguồn: Tác giả

không bị chồng chéo lên nhau. Giữa không gian sản xuất 
với không gian sinh hoạt gia đình có một khoảng hiên, 
là một dạng không gian linh hoạt, có chức năng làm cầu 
nối giữa sản xuất và sinh hoạt. Khoảng hiên này khi cần 
có thể sử dụng làm khu vực trưng bày sản phẩm, khi 
không sử dụng thì không gian hiên vẫn đóng vai trò làm 
khoảng đệm ngăn cách không gian sản xuất với không 
gian sinh hoạt.

Giải pháp 4: Giải pháp bố cục nhóm nhà theo chiều 
dọc khu đất (Hình 10)

Tổ chức không gian sinh hoạt theo chiều dọc khu đất, 
giữa không gian sinh hoạt và không gian sản xuất luôn 
có một khoảng đệm ngăn cách. Giao thông cũng được 
bố trí rõ ràng khi một bên là sản xuất, một bên là chức 
năng sinh hoạt.
b) Áp dụng các giải pháp vào cụm dân cư tập trung phát 
triển nghề rèn truyền thống tại thôn Bàn Mạch

Nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch các 
cụm dân cư có chức năng đặc thù tại thôn Bàn Mạch bao 
gồm: cụm văn hóa, cụm thương mại, cụm dịch vụ, cụm 
phát triển nghề rèn truyền thống tại gia.

Phân khu các chức năng đặc thù dựa trên vị trí các 
cụm nhà ở với các tuyến đường: tuyến đường chính phát 
triển văn hóa, thương mại và dịch vụ; tuyến đê và các 
tuyến đường phụ phát triển nghề truyền thống. (Hình 11)

Việc phân chia ngôi nhà có chức năng tương đương 
nhau thành các cụm giúp phát triển các chức năng đặc 
thù với lợi thế vị trí đồng thời dễ dàng cho việc tổ chức 
nguồn cấp nước và cấp nhiệt, thoát và xử lý nước thải, 
rác thải trong quá trình sản xuất tại gia. Nhóm nhà nghiên 
cứu giải pháp thuộc cụm phát triển nghề rèn truyền thống 
tại gia. Vị trí nhóm nhà ở gần công viên. Nhóm gồm 8 
nhà, trong đó: (Hình 12)

- Nhà ở gia đình đa thế hệ kết hợp sản xuất: nhà 01, 
nhà 06.

- Nhà ở gia đình hạt nhân kết hợp sản xuất: nhà 08.
- Nhà ở không có sản xuất: nhà 03
- Nhà xưởng sản xuất: nhà 04
Các nhà 02, nhà 05 và nhà 07 là những ngôi nhà mới 

xây dựng theo dạng nhà biệt thự nông thôn và nhà ống 
có sản xuất tại gia. (Hình 13)

Với những nhà 02, 03, 04, 05 và nhà 07, nhóm đề 
xuất giữ nguyên hiện trạng vị trí khu sản xuất. Theo hiện 
trạng: vị trí không gian sản xuất của nhà 02 hướng ra 
công viên có cây xanh, không gian sản xuất của nhà 04 
và nhà 05 đang nằm đầu hướng gió Đông Nam - là tác 
động xấu đến toàn bộ khu ở phía sau, khu sản xuất nhà 
06 nằm ở vị trí Tây Nam nên không ảnh hưởng đến hoạt 
động sinh hoạt trong cụm.

Về khu sản xuất của 2 nhà 01 và 08, nhóm nghiên 
cứu đưa ra giải pháp tổ chức không gian sản xuất sao 
cho tiếp giáp với mặt công viên. Bên cạnh đó, khu sản 
xuất lại nằm phía Tây Bắc trong cụm dân cư, nên những 
yếu tố tác động đến không gian sinh hoạt của con người 
đều bị hạn chế. (Hình 14)

Tương quan vị trí không gian sản xuất và không gian 
xanh giữa các nhà trong nhóm nghiên cứu đảm bảo vi 
khí hậu tốt, đáp ứng đầy đủ cơ cấu chức năng và đảm 
bảo dây chuyện sản xuất thuận tiện.

(xem tiếp trang 83)
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Ngập úng cục bộ đô thị sau khi mưa lớn tại Hà Nội, 
nguyên nhân và giải pháp
Causes and solutions of urban local inundation after heavy rains in Hanoi

Nguyễn Phước Long

Tóm tắt
 Là một trong những đô thị có tốc độ đô thị hoá cao, Thủ 

đô Hà Nội có sức phát triển kinh tế - xã hội rất lớn. Tuy nhiên vẫn 
còn tồn tại những vấn đề với các nguyên nhân khách quan và chủ 

quan làm ảnh hưởng tới tốc độ đô thị hoá cũng như sức phát triển 
kinh tế - xã hội của Thành phố, trong đó “ngập úng cục bộ đô thị 

sau khi mưa lớn” tại Hà Nội là một vấn đề mang tính cấp thiết, ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống cũng như lao động - sản xuất của cư 

dân nơi đây. Một số nguyên nhân khách quan của vấn đề này là 
thực trạng hệ thống thoát nước của Thành phố Hà Nội nhiều nơi đã 

xuống cấp và toàn bộ hệ thống này chưa được đầu tư xây dựng đồng 
bộ hoàn chỉnh theo như quy hoạch hệ thống thoát nước đã đươc 

phê duyệt của Thành phố Hà Nội cũng như các nguyên nhân khách 
quan do quá trình đô thị hoá Thủ đô để lại. Chính quyền Thành phố 
Hà Nội cùng với các cơ quan liên quan như Công ty TNHH MTV Thoát 
nước Hà Nội đã và đang thực hiện nhiều giải pháp từ ngắn hạn cho 
đến dài hạn – bền vững để có kết quả tốt nhất và sớm nhất, nhằm 

đảm bảo sự phát triển và nâng cao chất lượng sống cho cư dân Thủ 
đô Hà Nội.

Từ khóa: ngập úng cục bộ, mưa lớn, Hà Nội

Abstract
As one of the urban areas with high urbanization rate, Hanoi Capital 

has great socio-economic development power. However, there are still 
problems with objective and subjective reasons affecting the urbanization 

speed as well as the socio-economic development of Hanoi Capital. 
Among them, “urban local inundation after heavy rains in Hanoi” is an 

urgent issue that directly affects the life as well as labor and production 
of Hanoi Capital residents. Some objective causes of this problem are 

the deterioration of the Hanoi’s drainage system in many places and this 
system has not been fully construction investment and synchronized 

according to the approved planning drainage system of Hanoi Capital, as 
well as some objective reasons left by the process of the urbanization of 
Hanoi Capital. The Hanoi Capital government and related agencies such 

as HSDC have been implementing many solutions from short-term to 
long-term and sustainable to get the best-soonestresults to ensure protect 
the development and improve the quality of life for the residents of Hanoi 

Capital...
Key words: local inundation, heavy rains, Hanoi
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I- Đặt vấn đề
Việt Nam là một trong 10 nước chịu tác động lớn nhất của 

“biến đổi khí hậu” toàn cầu. Hà Nội là nơi chịu ảnh hưởng lớn, 
trong đó ngập úng cục bộ đô thị là vấn đề khó giải quyết từ 
nhiều năm qua. Ngập úng cục bộ đô thị gây thiệt hại về kinh tế, 
ảnh hưởng đến giao thông, việc kinh doanh, sinh hoạt của dân 
cư đô thị... Nguyên nhân chủ yếu gây ngập úng cục bộ đô thị 
không phải là nước lũ mà do mưa to, cường độ lớn, tập trung 
trong thời gian ngắn tạo lượng nước mặt vượt quá khả năng 
chứa của các hồ điều hòa và tiêu thoát của hệ thống kênh, 
cống ngầm tiêu thoát nước đô thị.

II- Tổng quan về hệ thống thoát nước đô thị
Khái niệm về hệ thống thoát nước đô thị: Hệ thống thoát 

nước (HTTN) là một tập hợp gồm những công cụ, đường ống 
thoát nước và những công trình thực hiện ba chức năng: thu, 
vận chuyển và xử lý nước thải trước khi xả ra nguồn. Tùy theo 
tính chất và nguồn gốc, các loại nước thải trong hàng ngày 
được phân làm ba loại chính:

+ Nước thải ra sau khi sử dụng vào mục đích sinh hoạt như 
nấu nướng, tắm giặt, từ nhà xí có chứa nhiều chất bẩn hữu cơ 
và vi trùng được gọi là nước thải sinh hoạt;

+ Nước thải sản xuất là nước thải ra từ quy trình công nghệ 
sản xuất, có thành phần và tính chất rất khác nhau tùy thuộc 
vào loại hình công nghiệp, nguyên liệu sử dụng, công nghệ áp 
dụng cũng như quy trình vận hành;

+ Nước mưa sau khi rơi xuống, chảy trên bề mặt đường 
phố, quảng trường, khu dân cư và xí nghiệp công nghiệp bị 
nhiễm bẩn, nhất là lượng nước mưa ban đầu cũng được xem 
là nước thải. Trong đô thị nếu nước thải sinh hoạt và nước thải 
sản xuất được dẫn chung trong mạng lưới thoát nước thì hỗn 
hợp nước thải này được gọi là nước thải đô thị;[1].

Phân loại về hệ thống thoát nước đô thị:
+ Hệ thống cống thoát nước chung: trong đó tất cả các 

loại nước thải được vận chuyển trong cùng một mạng lưới 
đường cống tới trạm xử lý nước thải (XLNT) hoặc xả trực tiếp 
ra nguồn tiếp nhận. Hệ thống này phù hợp với vùng có cường 
độ mưa nhỏ, có nguồn tiếp nhận lớn cho phép xả nước thải 
vào với mức độ yêu cầu xử lý thấp; điều kiện địa hình thuận 
lợi cho thoát nước, hạn chế được số lượng trạm bơm và áp 
lực bơm;

+ Hệ thống cống thoát nước riêng: có hai hay nhiều mạng 
lưới. Một mạng lưới để vận chuyển nước thải bẩn tới trạm 
XLNT trước khi xả vào nguồn tiếp nhận; một mạng lưới khác 
dùng để vận chuyển nước thải quy ước là sạch, có thể xả 
thẳng vào nguồn tiếp nhận. Trường hợp mỗi loại nước thải 
được vận chuyển trong HTTN riêng gọi là HTTN riêng hoàn 
toàn;

+ Hệ thống cống thoát nước nửa riêng: chỉ có hệ thống 
cống ngầm để vận chuyển nước thải bẩn tới trạm XLNT, còn 
nước thải quy ước là sạch cho vận chuyển theo mương, rãnh 
lộ thiên sẵn có đổ trực tiếp vào nguồn tiếp nhận;[1].



80 T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG

KHOA H“C & C«NG NGHª

III- Khái quátthực trạng hệ thống thoát nước tại TP Hà 
Nội

Theo các tài liệu nghiên cứu - thống kê số liệu: cao độ 
nền thành phố Hà Nội phổ biến là 6 - 7m trong khi mực nước 
sông Hồng về mùa lũ thường ở trên báo động cấp II (>10,5m); 
cấp III (11,5m). Vì vậy, TP Hà Nội được bảo vệ bằng hệ thống 
đê quốc gia chống được lũ với tần suất P = 1% cao trình mặt 
đê 14 - 14,5m. HTTN khu vực nội thành Hà Nội là HTTN 
chung bao gồm: 5.735,44km cống rãnh; 254,2km mương, 
sông, kênh; 40.407 ga thu; 110.025 ga thăm các loại; 125 hồ 
điều hòa; 10 trạm bơm thoát nước mưa chính; 05 nhà máy, 
trạm XLNT. Khu vực nội thành TP Hà Nội bao gồm 12 quận 
với diện tích khoảng 300km2 được phân chia thành các khu 
vực thoát nước chính như sau:

- Khu vực Tô Lịch diện tích khoảng 77,5km2 bao gồm 
toàn bộ khu vực trung tâm các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, 
Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và một phần các quận 
Tây Hồ, Thanh Xuân;

- Khu vực Tả Nhuệ diện tích khoảng 58km2 gồm quận Cầu 
Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm 
và một phần quận Tây Hồ, huyện Thanh Trì. Trục thoát nước 
chính là các tuyến mương kênh tiêu Hà Nội, Đồng Bông 1, 
Đồng Bông 2 thoát ra sông Nhuệ và cống hóa mương Nghĩa 
Tân thoát ra sông Tô Lịch;

- Khu vực Hữu Nhuệ - quận Hà Đông, diện tích khoảng 
52km2 gồm một phần Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm (bao gồm 
Sông Nhuệ, Sông Đáy): Trục thoát nước chính là sông Nhuệ 
và sông Đáy;

- Khu vực Hà Đông diện tích khoảng 47km2, là hệ thống 
thoát chung với hai nguồn tiêu chính là thoát vào kênh Ba 
La ra trạm bơm Khe Tang và thoát vào kênh La Khê ra trạm 
bơm Yên Nghĩa; 

- Khu vực Long Biên diện tích khoảng 62km2, trục thoát 
nước chính là sông Cầu Bây;

Thủ đô Hà Nội tiêu úng theo 4 con sông (Kim Ngưu, Lừ, 
Sét, Tô Lịch) và thoát vào sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt, khi 
mực nước sông Nhuệ dưới đập Thanh Liệt thấp hơn 4m, hệ 
thống sẽ tiêu tự chảy; khi cao hơn 4m, toàn bộ nước mưa 
được đưa về hồ Yên Sở và bơm qua đê sông Hồng. Diện tích 
hồ đầu mối Yên Sở là 130ha, công suất trạm bơm 90m3/s. 
Các trục tiêu lớn, hồ chứa đã được nạo vét, kè. Dự án thoát 
nước Hà Nội giai đoạn 1 và 2 của Công ty TNHH MTV Thoát 
nước Hà Nội (HSDC) đã hoàn thành cơ bản đáp ứng được 
những trận mưa dưới 100mm/2h nhưng không điều tiết được 
mưa lũ tại các khu vực quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, 
Long Biên, Hà Đông. Nhìn chung việc thoát nước cho Hà 
Nội được cải thiện đáng kể, tuy vậy khi lượng mưa lớn hơn 
150mm vẫn còn nhiều điểm bị ngập úng;[5],[6]

IV- Khái quát thực trạng ngập úng cục bộ đô 
thị sau mưa lớn tại TP Hà Nội

Số liệu thống kê từ năm 2016 đến 2019 của 
thành phố Hà Nội như sau: năm 2016 tồn tại 18 
điểm ngập cục bộ như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 70 
(Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hữu Hưng, Tây 
Tựu, Phú Diễn), Quốc lộ 32, Quốc lộ 21B trên 
đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn ngã ba 
Thiên đường Bảo Sơn - vành đai 3,5 Lê Trọng 
Tấn Geleximco và các vị trí hầm chui dân sinh 
tại km8+350, km9+800, km10+56, km10+325, 
km11+00) là những tuyến mới được tiếp nhận 
bàn giao theo phân cấp, HTTN hiện trạng đã 
xuống cấp hoạt động kém chưa đồng bộ hoặc 
chưa có HTTN đô thị gây nên tình trạng úng ngập 

cục bộ. Năm 2017 tồn tại 16 điểm úng ngập, năm 2018 tồn 
tại 15 điểm ngập úng. Năm 2019 đã giải quyết và giảm thiểu 
được 2/15 điểm ngập úng là đường Giải Phóng (đoạn trước 
cửa bến xe phía Nam) và phố Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến 
cống hóa mương Tân Mai). Các điểm đen ngập úng còn tồn 
tại trong năm 2019 có một số điểm như: ngã tư Phan Bội 
Châu - Lý Thường Kiệt, Đường Thành - Bát Đàn, Cao Bá 
Quát (đoạn trước Cty Môi trường đô thị Hà Nội), phố Đội Cấn 
Thụy Khuê - dốc La Pho, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), 
Trường Chinh (Bệnh viện Phòng không Không quân); một số 
dự án đang được các chủ đầu tư triển khai thi công sau khi 
hoàn thành sẽ xóa bỏ hoặc giảm thiểu các điểm úng ngập 
trên các phố cụ thể: gồm 02 Dự án: Phố Đội Cấn, Đường 
Phạm Văn Đồng - Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 
3 đã cơ bản hoàn thành, cần theo dõi tình hình thoát nước 
trong năm 2020; Phố Nguyễn Khuyến do UBND quận Đống 
Đa làm chủ đầu tư; Phố Trường Chinh, phố Minh Khai thuộc 
dự án đường vành đai II đang thi công, khi hoàn thành sẽ góp 
phần đảm bảo công tác thoát nước cho Thành phố;[5],[6].

Theo Văn bản số 43/KH-SXD(HT) ngày 08/5/2020 của 
Sở Xây dựng Hà Nội về bảo đảm thoát nước, chống úng 
ngập khu vực nội thành Hà Nội mùa mưa năm 2020: 

- Đầu tư xây dựng HTTN hoàn chỉnh tại lưu vực sông Tô 
Lịch, sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu: diện tích khoảng 
77,5km2, gồm các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai 
Bà Trưng, Hoàng Mai, Tây Hồ và một phần quận Cầu Giấy, 
Thanh Xuân giải quyết tiêu thoát nước cho những trận mưa 
có cường độ 300mm/2 ngày. 

- Chưa đầu tư xây dựng HTTN hoàn chỉnh tại khu vực Tả 
Nhuệ, Hữu Nhuệ; các quận Long Biên, Hà Đông, Nam Từ 
Liêm; một phần quận Bắc Từ Liêm, một số khu đô thị mới; 
Chưa đầu tư xây dựng kênh dẫn, kênh xả, hồ điều hòa, trạm 
bơm Liên Mạc (giai đoạn 1 là 90m3/s), trạm bơm Yên Nghĩa 
(công suất 120m3/s), trạm bơm Gia Thượng và Cự Khối 
(tổng công suất 65m3/s); Chưa cải tạo, nạo vét sông Nhuệ và 
các kênh xả, kênh dẫn về các trạm bơm. Đây cũng là nguyên 
nhân không bảo đảm được công tác thoát nước cho thành 
phố, vẫn xảy ra tình trạng úng ngập cục bộ khi có mưa lớn;

Dự báo thành phố Hà Nội trong năm 2020: với các trận 
mưa nhỏ dưới 50mm/2h sẽ không xảy ra úng ngập, chỉ tồn 
tại một vài vị trí ứ đọng nước do cao độ mặt đường trũng 
thấp hoặc hệ thống thoát nước gặp sự cố; với cường độ mưa 
trong khoảng từ 50-100mm/2h, các tuyến phố chính vẫn tồn 
tại 16 điểm úng ngập. Một số điểm ngập cục bộ tồn tại do 
tiếp nhận bàn giao quản lý sau đầu tư theo phân cấp như: 
các ngõ, ngách khu dân cư 12 quận nội thành; các tuyến 
như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 70 (Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại 
Mỗ, Hữu Hưng, Tây Tựu, Phú Diễn), Quốc lộ 32, Quốc lộ 

Hình 1. Sơ đồ hệ thống thoát nước đô thị [1]
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21B; trên đường gom Đại lộ Thăng Long (Hầm chui Ngã ba 
Thiên đường Bảo Sơn - vành đai 3,5 đường Lê Trọng Tấn 
Geleximco và tại một số vị trí hầm chui dân sinh sẽ gây khó 
khăn cho đời sống dân sinh và các phương tiện tham gia 
giao thông;[5],[6].

V- Các giải pháp khắc phục ngập úng cục bộ sau mưa 
lớn tại thành phố Hà Nội

Trên cơ sở phân tích các điều kiện chủ quan và khách 
quan, để bảo đảm thoát nước nhanh về các nguồn tiêu đối 
với những trận mưa có cường độ <100mm/2h (đối với hệ 
thống cống) và <310mm/2 ngày (đối với toàn bộ HTTN); có 
giải pháp tiêu thoát kịp thời tại khu vực nội thành; giảm thiểu 
các điểm úng ngập cục bộ về mức độ ngập và thời gian úng 
ngập, chính quyền TP Hà Nội đã giao trách nhiệm cho Sở 
Xây dựng thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước 
Hà Nội (HSDC) thực hiện những giải pháp mang tính “ngắn 
hạn và khu vực” như sau:

- Nâng cấp Trung tâm Điều hành hệ thống thoát nước 
của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội(HSDC): dự báo, 
giám sát diễn biến mưa - lượng mưa - mực nước; giám sát 
tình hình hoạt động của các trạm bơm, đập điều tiết trên 
HTTN, chủ động điều hành giải quyết thoát nước khi mưa;

- Tăng cường công tác quản lý vận hành, duy tu mương, 
sông, hồ đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường; vận 
hành an toàn phương tiện, thiết bị hiện có để chống úng ngập, 
giảm ô nhiễm môi trường và đảm bảo ATGT, giảm thiểu thiệt 
hại do mưa và úng ngập gây ra trong khu vực nội thành;

- Tăng cường khả năng triển khai ứng trực khi mưa: 
chuẩn bị sẵn sàng các xe bơm di động, xe hút, thiết bị cơ 
giới... để bơm nước chống úng ngập cục bộ tại một số điểm 
trũng trên các trục đường chính;

- Triển khai việc cảnh báo úng ngập trên địa bàn Thủ đô 
bằng ứng dụng “HSDC Maps”, sử dụng trên ĐTDĐ hệ điều 
hành iOS và Android có chức năng cảnh báo úng ngập và 
gợi ý chỉ đường, thông tin mực nước, hình ảnh các điểm 
ngập, theo dõi chặt chẽ, thường xuyên 16 điểm nguy cơ xảy 
ra úng ngập để giải quyết xử lý trong thời gian nhanh nhất, 
giảm thiểu thời gian và chiều sâu úng ngập;[5],[6].

Bên cạnh các giải pháp quản lý kỹ thuật mang tính “ngắn 
hạn và khu vực”, các giải pháp về quy hoạch và quản lý 
mang tính “dài hạn và bền vững” để khống chế tình trạng 
ngập úng cục bộ đô thị sau khi mưa lớn tại thành phố Hà Nội 
cũng được xem xét như: 

1- Các giải pháp về quy hoạch và quản lý cao độ nền đô 
thị tại TP Hà Nội:

Thực trạng tồn tại các điểm chênh lệch cao độ nền giữa 
mặt đường giao thông đô thị với vỉa hè, nền nhà dân khi 
cải tạo - nâng cấp các trục đường giao thông trong đô thị 
theo đúng cao trình quy hoạch gây ảnh hưởng tới an toàn 
công trình, sinh hoạt của người dân và cảnh quan đô thị. 
Nhiều tuyến đường giao thông khi tiến hành cải tạo - nâng 
cấp không bóc nền đường cũ làm thay đổi cốt bề mặt đường; 
một số tuyến đường phụ dọc hai bên tuyến đường chính 
chưa được nâng cấp đồng bộ, không đấu nối được HTTN ra 
cống chính gây ngập úng cục bộ. Các dự án đô thị triển khai 
không đồng bộ về cao độ nền xây dựng; vài dự án đô thị mới 
có cốt nền xây dựng cao hơn cốt nền hiện trạng của các đô 
thị cũ, khiến khu vực đô thị cũ trở thành lòng chảo, HTTN mặt 
của khu vực này không thể thoát ra bên ngoài gây nên tình 
trạng ngập úng. Tại các đô thị cũ xảy ra tình trạng nhà sau 
xây cao hơn nhà trước, dẫn đến cao độ nềnlộn xộn, thiếu 
kiểm soát. Những nghiên cứu - đánh giá của Bộ Xây dựng 

năm 2017 đã chỉ rõ những nguyên nhân khách quan - chủ 
quan của những bất cập, tồn tại về quy hoạch và quản lý cao 
độ nền đô thị như sau:

a) Nguyên nhân khách quan: Biến đổi khí hậu làm thay 
đổi chuỗi số liệu điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng đến độ chính 
xác trong tính toán cao độ nền đô thị; Quá trình đô thị hóa, 
biến đổi điều kiện địa hình, địa chất thủy văn đã làm chuyển 
dịch, thay đổi mốc lưới độ cao quốc gia, mốc giới xây dựng; 
Quy hoạch cao độ nền được điều chỉnh không đồng bộ giữa 
các công trình - khu vực đô thị, nguồn kinh phí cho công 
tác lập quy hoạch, quản lý cao độ nền đô thị còn hạn chế. 
Năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 83/2000/QĐ-TTg về sử dụng Hệ quy chiếu và hệ tọa độ 
quốc gia VN-2000 thay thế Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc 
gia HN-72, tuy nhiên vẫn tồn tại hai hệ tọa độ khác nhau là 
HN-72 và VN-2000, dẫn đến không thống nhất trong quản 
lý. Nhiều khu vực đô thị xây dựng tự phát không theo quy 
hoạch, san lấp các khu vực mặt nước làm giảm khả năng 
thoát nước mặt đô thị;[3],[4].

b) Nguyên nhân chủ quan: thiếu sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các ngành - đơn vị có liên quan; quản lý - kiểm tra - giám 
sát cao độ xây dựng các dự án đô thị còn chồng chéo. Thực 
tế các đô thị lớn mới chỉ lập đồ án quy hoạch thoát lũ- thoát 
nước-chống ngập, có khá ít vùng đô thị trên cả nước thực 
hiện lập - phê duyệt quy hoạch cao độ nền và thoát nước 
mặt đô thị. Chất lượng đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch 
cao độ nền và thoát nước mặt đô thị còn bị hạn chế đặc biệt 
đối với các khu vực đô thị chịu ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu, nước biển dâng; Công tác lập quy hoạch kéo dài, phê 
duyệt không đồng bộ do năng lực đơn vị tư vấn chưa tốt. 
Quy hoạch cao độ nền đô thị trên nền tảng HTTN nhân tạo 
chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Công tác quy hoạch 
và quản lý cao độ nền đô thị không theo kịp tốc độ phát triển 
kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với những đô thị có tốc độ đô thị 
hóa cao như thành phố Hà Nội;[3],[4].

c) Năm 2019, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng và 
hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành “Chỉ 
thị về tăng cường công tác quản lý cao độ nền đô thị”, trong 
đó đề xuất một số giải pháp chính như sau: Tăng cường sự 
phối hợp giữa các cấp, các ngành (XD, TN và MT, GT, NN 
và PTNT…) trong quản lý cốt nền xây dựng - đối với khu 
vực giáp biển, ven sông, khu vực nền đất có kết cấu địa 
chất chưa ổn định cần có giải pháp tổng thể để đảm bảo xây 
dựng hệ thống mốc cao độ quốc gia ổn định, thống nhất; Rà 
soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến quản lý cốt nền xây dựng phù hợp với yêu cầu, đòi 
hỏi thực tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, 
phù hợp với đặc trưng của các loại đô thị khác nhau và quy 
định rõ trách nhiệm quản lý, giám sát của các cơ quan có 
liên quan; Rà soát, bổ sung nội dung quy hoạch cao độ nền 
và thoát nước mặt đô thị trong quy hoạch đô thị đáp ứng yêu 
cầu, đòi hỏi thực tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển 
dâng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử 
lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính 
sách pháp luật về quản lý cốt nền xây dựng; Tăng cường 
công tác quan trắc các khu vực có nền đất yếu, lún sụt, có 
giải pháp ổn định nền tránh sụt lún hoặc giải pháp điều chỉnh 
phù hợp…[3],[4].

2- Triển khai thực tiễn và cụ thể hoá các giải pháp về 
tiêu thoát lũ – phân vùng tiêu thoát nước và quy hoạch thoát 
nước mưa để HTTN thành phố Hà Nội, nhất là khu vực đô 
thị trung tâm, tránh được tình trạng ngập úng cục bộ đô thị 
sau những trận mưa lớn theo Quyết định số 725/QĐ-TTg 
ngày 10/5/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Quy 
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hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050:

a) Tiêu thoát lũ và phân vùng tiêu thoát nước:
- Tiêu thoát lũ qua Hà Nội phải tuân thủ theo Quy hoạch 

Phòng chống lũ hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình tại 
Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg ngày 21/6/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ và Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của 
thành phố Hà Nội;

- Phối hợp với quy hoạch thủy lợi Hà Nội để bảo đảm tiêu 
thoát nước đô thị ra các sông; đồng thời xây dựng các công 
trình tiếp nước tạo dòng chảy liên tục và giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường cho các sông: Tích, Đáy, Nhuệ, Tô Lịch;

- Phân vùng tiêu thoát nước: Thành phố Hà Nội bao gồm 
03 vùng tiêu chính như sau: Vùng Tả Đáy: Thoát nước bằng 
bơm cưỡng bức bao gồm các lưu vực thoát nước đô thị là 
lưu vực sông Tô Lịch, Đông Mỹ, Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ, Phú 
Xuyên và các thị trấn, diện tích khoảng 47.350 ha; Vùng Hữu 
Đáy: Thoát nước tiêu tự chảy kết hợp với bơm tiêu đô thị và 
thủy lợi bao gồm các lưu vực thoát nước đô thị là lưu vực 
Sơn Tây, Xuân Mai, Hòa Lạc, Quốc Oai, Phúc Thọ, Chúc 
Sơn và các thị trấn, diện tích khoảng 31.310 ha; Vùng Bắc 
Hà Nội: Kết hợp một phần thoát nước tự chảy với bơm tiêu 
đô thị và thủy lợi bao gồm các lưu vực thoát nước đô thị là 
lưu vực Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, 
diện tích khoảng 46.740 ha;[2].

b) Quy hoạch thoát nước mưa: 
- Các chỉ tiêu tính toán: Các chỉ tiêu tính toán hệ thống 

thoát nước mưa căn cứ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật liên quan theo quy định;
Bảng 1.Các tiêu chí chính trong quy hoạch thoát 
nước mưa Thủ đô Hà Nội;[2].
STT Tiêu 

chuẩn 
quy 

hoạch

Sông, kênh, 
cống/ hồ điều 
hòa đầu mối, 

trạm bơm 
nước mưa

Kênh 
mương, 

cống thoát 
nước mưa 

chính

Cống, 
mương 
nhánh 
thoát 

nước mưa
1 Chu 

kỳ lặp 
lại trận 
mưa 
tính 
toán

10 năm và có 
tính đến lượng 
mưa tăng theo 
kịch bản biến 
đổi khí hậu 
đến năm 2050

5-10 năm 2-5 năm

2 Lượng 
mưa 
tính 
toán

310mm/2 ngày cho đô thị lõi phía Nam 
sông Hồng và cao hơn 200mm/ngày cho 
từng lưu vực đô thị cụ thể đối với trận 
mưa có chu kỳ lặp lại 10 năm;

Các khu vực trong phạm vi quy hoạch thoát nước mưa 
được phân chia thành các lưu vực chính và các tiểu lưu vực, 
bảo đảm thoát nước mưa trên bề mặt nhanh, triệt để.

Phát huy tối đa khả năng thoát nước mặt bằng tiêu tự 
chảy, tăng diện tích thấm nước mưa, bố trí hệ thống công 
trình trữ và chứa nước hợp lý nhằm điều hòa lượng nước 
mưa, kết hợp cùng với giải pháp bơm thoát nước cưỡng bức 

Bảng 2. Công trình đầu mối chính tiêu thoát nước mưa cho TP Hà Nội đến 2030;[2].

TT Tên Vùng/Lưu vực Diện tích (ha) Hồ điều hòa (ha) Công suất bơm 
yêu cầu (m3/s) Nguồn xả

A Vùng Tả Đáy 47.350 2.330 811,50  
1. Lưu vực sông Tô Lịch 7.750 944 90,00 Sông Hồng
2. Lưu vực Đông Mỹ 2.010 97 41,30 Sông Hồng
3. Lưu vực Tả Nhuệ 9.800 564 115,00 Sông Hồng, Nhuệ
4. Lưu vực Hữu Nhuệ 17.714 531 464,00 Sông Hồng, Nhuệ, Đáy
5. Lưu vực Phú Xuyên 8.800 194 101,20 Sông Hồng, Nhuệ
6. Lưu vực các thị trấn 1.276 - -  
B Vùng Hữu Đáy 31.310 1.880 101,30  
1. Lưu vực Sơn Tây 6.404 300 - Sông Tích
2. Lưu vực Xuân Mai 6.243 270 70,60 Sông Bùi
3. Lưu vực Hòa Lạc 13.560 1221 - Sông Tích
4. Lưu vực Quốc Oai 1.685 14 30,70 Sông Tích, Đáy
5. Lưu vực Chúc Sơn 1.633 75 - Sông Tích, Đáy
6. Lưu vực Phúc Thọ 685 - - Sông Tích
7. Lưu vực các thị trấn 1.100 - - Sông Tích
C Vùng Bắc Hà Nội 46.740 1.195 402,20  
1. Lưu vực Long Biên 3.788 156 65,00 Sông Hồng, Đuống
2. Lưu vực Gia Lâm 7.804 240 47,50 Sông Hồng, Đuống

3. Lưu vực Đông Anh 18.590 350 202,00 Sông Hồng, Cà Lồ, Ngũ 
Huyện Khê

4. Lưu vực Mê Linh 10.045 123 87,70 Sông Hồng, Cà Lồ, Ngũ 
Huyện Khê

5. Lưu vực Sóc Sơn 6.513 326  Sông Cầu, Cà Lồ
Tổng 125.400 5.405 1.315,00
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hợp lý; hạn chế chuyển đổi diện tích mặt nước hiện có sang 
mục đích khác;[2].

Đối với khu vực đô thị:
+ Cải tạo, xây dựng mới hệ thống mạng lưới cống, kênh, 

sông và các trạm bơm thoát nước, các công trình thấm, trữ 
và chứa nước mưa;

+ Cải tạo, bảo tồn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường các 
hồ hiện có, phát huy chức năng tổng hợp của các hồ điều 
hòa, hồ cảnh quan;

+ Khu vực đô thị cũ: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát 
nước hiện có, xây dựng bổ sung hoàn thiện hệ thống thoát 
nước chung để thoát nước mưa, kết hợp giải pháp xây dựng 
mới các công trình thu gom và truyền dẫn nước thải về nhà 
máy xử lý;

+ Khu vực đô thị mới: Xây dựng hệ thống thoát nước 
riêng đồng bộ với phát triển hạ tầng đô thị bao gồm mạng 
lưới thoát nước mưa, kênh mương, hồ điều hòa, trạm bơm 
và các công trình thoát nước tại chỗ (thấm, trữ nước mưa...). 
Nước mưa được thoát ra sông, kênh, hồ; tiến tới xử lý ô 
nhiễm do nước mưa trong tương lai;

+ Mạng lưới thoát nước mưa gồm kênh, mương, hồ, 
cống thoát nước chính đã được quy hoạch về hướng tuyến, 
quy mô theo từng lưu vực, tiểu lưu vực thoát nước; sẽ được 
tính toán cụ thể trong giai đoạn lập các dự án đầu tư xây 
dựng bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế;

Khu vực ven đô thị và ngoài đô thị: Chọn HTTN phù hợp 
với hệ thống tiêu thủy lợi và điều kiện của địa phương; Đối 
với sông, suối chảy qua khu vực dân cư cần cải tạo, gia cố 
bờ, chống sạt lở; Đối với khu dân cư nằm giáp với sườn đồi, 
núi cần xây dựng các công trình bao đón nước mưa từ trên 
đỉnh đồi, núi xuống, tránh nước mưa chảy tràn trên khu dân 
cư;[2].

VI- Kết luận:
Sự phát triển của hệ thống HTKT nói chung và HTTN 

nói riêng của Thủ đô Hà Nội đặc biệt có ảnh hưởng trực tiếp 
đến sự phát triển và chất lượng sống của cư dân Thành phố. 
Chính vì vậy, thực hiện các giải pháp để xử lý vấn đề “ngập 
úng cục bộ đô thị sau khi mưa lớn” tại Hà Nội là cấp thiết: 
với các giải pháp mang tính “ngắn hạn và khu vực” của Công 
ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (HSDC) và các giải pháp 
mang tính “dài hạn và bền vững” như triển khai thực tiễn 
và cụ thể hoá Quyết định số 725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013 
của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Quy hoạch thoát 
nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
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4. Kết luận
a. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu các dữ liệu và xử lý thông tin 
thu thập được bằng các phương pháp nghiên cứu mang tính 
khoa học, nhóm nghiên cứu đã đưa ra hệ thống các giải pháp 
tổ chức không gian nhà ở kết hợp sản xuất tại làng nghề rèn 
thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc. 

Các giải pháp tổ chức không gian nhà ở kết hợp sản xuất 
có thể được hoàn chỉnh và mở rộng ra hơn, không chỉ dành 
cho làng nghề rèn thôn Bàn Mạch mà còn áp dụng được cho 
các làng nghề vùng Đồng bằng sông Hồng.

b. Kiến nghị
Vấn đề về bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống 

đòi hỏi sự quan tâm một cách đồng bộ từ các đơn vị quản lý.
Vấn đề về kiến trúc nhà ở và cảnh quan nông thôn cần 

được các đơn vị thiết kế đặc biệt quan tâm. Cần đóng góp 
thêm giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện sống mới của 
cưu dân đồng thời không phá vỡ những giá trị truyền thống 
cốt lõi của làng nghề nông thôn truyền thống.

Kết quả nghiên cứu của bài báo nên được đưa vào tài 
liệu tham khảo cho các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành./.

Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở kết hợp sản xuất...
(tiếp theo trang 78)
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Quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng
Risk management in construction investment projects

Hoàng Thị Hằng Nga

Tóm tắt
Trong quá trình hội nhập và phát triển, 

ngành xây dựng luôn có sự phát triển 
nhanh và ổn định, thu hút rất nhiều sự 
quan tâm và chiến lược dài hạn của các 

nhà đầu tư. Để có thể nắm bắt quá trình 
và triển vọng phát triển của lĩnh vực đầu 

tư xây dựng, chúng ta cần có sự nghiên 
cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng cho sự lựa chọn của 
mình và đặc biệt là những rủi ro có thể xảy 

ra trong quá trình đầu tư xây dựng. Bài 
viết hướng đến tìm hiểu rủi ro, nhận dạng 

rủi ro và đưa ra các giải pháp nhằm kiểm 
soát được sự ảnh hưởng của những rủi ro 

có thể xảy ra trong dự án đầu tư xây dựng 
và trong hoạt động của doanh nghiệp xây 

dựng.
Từ khóa: rủi ro, quản lý rủi ro trong dự án đầu 

tư xây dựng

Abstract
In the process of integration and development, 

the construction industry always has fast and 
stable development, attracting a lot of interest 
and long-term strategy of investors. In order to 

grasp the development process and prospects 
of the construction investment sector, we 

need to research and understand our choices 
and especially the risks that may occur in 

construction investment process. The article 
aims to understand risks, identify risks and 

offer solutions to control the effect of risks that 
may occur in construction investment projects 

and in construction business activities.
Key words: risk, risk management in 

construction investment projects
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1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển kinh tế, ngành xây dựng 

được chú trọng đầu tư và phát triển mạnh, đặc biệt là đầu tư vào các công trình hạ 
tầng kỹ thuật, công trình dân dụng, giao thông… Nhưng sự biến động của thị trường 
và tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng, cùng với đó là những khó khăn, 
thách thức đặt ra trong lĩnh vực xây dựng, nhiều dự án bị tạm dừng hay chậm tiến 
độ xây dựng do nhiều yếu tố rủi ro khác nhau. Để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả 
quản lý đầu tư, nhiệm vụ của các nhà đầu tư là luôn chủ động dự kiến các rủi ro có 
thể xảy ra và dự báo trước những hậu quả có thể xảy ra, từ đó đề xuất giải pháp ứng 
phó với tác động của rủi ro hay chấp nhận rủi ro.

Rủi ro dự án là tổng hợp những yếu tố ngẫu nhiên, những tình huống không 
thuận lợi liên quan đến sự thiếu chính xác của thông tin về các điều kiện thực hiện 
dự án, có thể được đo lường bằng xác suất việc không đạt được mục tiêu đã định 
của dự án và gây nên những thiệt hại, mất mát. Đối với dự án đầu tư xây dựng, rủi 
ro có thể xuất hiện trên góc độ chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu, nhà khai thác sử dụng, 
cộng đồng và xã hội.

Quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng là một quá trình gồm các bước được 
xác định rõ để trợ giúp các nhà đầu tư ra quyết định nhằm xử lý các rủi ro có thể 
xảy ra trong dự án với mục đích loại trừ hoặc giảm bớt các hậu quả mà rủi ro có thể 
gây ra.

Đối với một dự án đầu tư xây dựng được xem xét sẽ diễn ra trong tương lai luôn 
tồn tại những tác động không ổn định về mặt: thời gian, tài chính, hiệu quả đầu tư… 
thì việc phân tích và quản lý rủi ro của dự án là hết sức cần thiết. Vấn đề đặt ra cho 
các nhà đầu tư trong việc nghiên cứu, nhận dạng, đánh giá tác động của rủi ro và 
kiểm soát chúng để đảm bảo hiệu quả đầu tư đã đề ra trước của dự án là các nhà 
đầu tư cần có một hệ thống quản lý rủi ro cho dự án đầu tư kể từ khi chuẩn bị dự án, 
thực hiện dự án cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Bài báo chỉ đề cập đến việc nhận dạng, phân tích, đo lường và kiểm soát những 
rủi ro có thể xảy ra trong các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng từ đó có các giải 
pháp trong quản lý rủi ro để đạt được hiệu quả đầu tư dự án.

2. Những rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng
Trong toàn bộ vòng đời của dự án, kể từ khi xác định chủ trương đầu tư, chuẩn bị 

đầu tư, ra quyết định đầu tư cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác 
và sử dụng, có rất nhiều yếu tố rủi ro có thể tác động trực tiếp hay gián tiếp đến dự 
án. Mỗi giai đoạn triển khai dự án các rủi ro xảy ra cũng khác nhau.

a) Giai đoạn chuẩn bị dự án
Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, rủi ro thường xảy ra liên quan đến chủ trương 

đầu tư, nguồn thông tin dữ liệu khảo sát phục vụ tính toán dự án, thời gian thực hiện 
quá trình chuẩn bị dự án,…

- Độ tin cậy của dự báo và thông tin ban đầu: rủi ro do những thông tin thu thập 
ban đầu của dự án không đầy đủ và chính xác về nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, khả 
năng cung ứng thiết bị vật tư cho dự án, khả năng vay vốn, thời gian thực hiện dự 
án,… ảnh hưởng đến tính toán xác định hiệu quả đầu tư của dự án.

- Lựa chọn địa điểm đầu tư: Việc khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư phụ thuộc 
rất nhiều vào khai thác các nguồn lực phục vụ trong quá trình sản xuất tạo ra sản 
phẩm và khả năng tiêu thụ sản phẩm khi dự án được đưa vào sử dụng. Do đó các 
yếu tố rủi ro do lựa chọn địa điểm đầu tư không phù hợp với điều kiện địa lý, kinh tế 
xã hội sẽ có tác động trực tiếp đến hiệu quả đầu tư dự án, mục tiêu của dự án, gây 
hậu quả lãng phí, thất thoát vốn đầu tư, tốn kém chi phí khảo sát, giải phóng mặt 
bằng,…

- Lựa chọn kỹ thuật và công nghệ: đối với dự án đầu tư xây dựng, việc lựa chọn 
kỹ thuật và công nghệ được tính toán ngay ở giai đoạn chuẩn bị dự án và nó liên 
quan đến tổng mức đầu tư do đó ảnh hưởng đến thành công hay thất bại của dự án.
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- Công tác thẩm định dự án: rủi ro do việc phân tích, đánh 
giá các mặt về kỹ thuật, kinh tế tài chính trước khi đưa ra 
quyết định đầu tư được thực hiện chưa đầy đủ: thiếu nội 
dung, đánh giá sai lệch các nội dung dự án, thời gian thẩm 
định kéo dài, chính sách pháp lý còn nhiều bất cập. Các cơ 
quan liên quan đến việc thẩm định hay xét duyệt dự án đầu 
tư không nhất trí với nội dung của dự án làm ảnh hưởng đến 
tiến độ thực hiện dự án, phát sinh chi phí dự án.

- Chủ trương đầu tư: rủi ro do sai lầm về chủ trương đầu 
tư sẽ gây mất hiệu quả đầu tư, gây hậu quả nghiêm trọng 
như lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư. 

- Quyết định đầu tư: rủi ro do đưa ra quyết định đầu tư 
chưa phù hợp với quy hoạch, chưa khảo sát và nghiên cứu 
kỹ thị trường, thiếu thông tin, công tác dự báo còn nhiều hạn 
chế, không lường trước được quy luật cung - cầu trong thị 
trường. Phân tích hiệu quả tài chính và an toàn tài chính là 
cơ sở quan trọng để xem xét quyết định đầu tư nhưng nhiều 
khi kết quả phân tích còn mang tính chất hình thức dẫn đến 
kết quả thực tế của dự án đầu tư không trùng khớp với dự 
kiến ban đầu khi lập dự án đầu tư. 

b) Giai đoạn thực hiện dự án
Trong giai đoạn thực hiện dự án, rủi ro có thể xảy ra từ 

môi trường tự nhiên, thị trường xây dựng, thủ tục hành chính 
pháp lý trong đầu tư và xây dựng, tổ chức và thực hiện các 
công việc như khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công 
trình… còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- Thị trường: những biến động của thị trường trong và 
ngoài nước luôn ảnh hưởng đến dự án đầu tư xây dựng, do 
ngành xây dựng là một ngành kinh tế quan trọng sử dụng 
lượng vốn rất lớn trong đầu tư. Các rủi ro này không chỉ tác 
động về mặt tài chính còn ảnh hưởng rất lớn đến thời gian 
hoàn thành dự án.

- Căn cứ pháp lý: là các rủi ro xuất phát từ sự thay đổi một 
số chính sách của nhà nước, quy định pháp luật và các thủ 
tục hành chính ảnh hưởng đến dự án. Thời gian có hiệu lực 
của một văn bản pháp luật liên quan đến dự án bị thay đổi.

- Công tác khảo sát thiết kế: chất lượng công tác khảo 
sát chưa cao ảnh hưởng đến dự án, làm cho công trình phải 
điều chỉnh thiết kế, phá đi làm lại, gây hậu quả kéo dài thời 
gian thi công, phát sinh chi phí, làm giảm hiệu quả đầu tư. 
Kéo theo đó là phải điều chỉnh, bổ sung, tính toán khối lượng, 
quản lý dự toán.

- Công tác thiết kế: chất lượng hồ sơ thiết kế không tuân 
theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật, hồ sơ thiết 
kế không phù hợp với tình hình thực tế về địa chất, điều kiện 
thời tiết, nguyên vật liệu, thiết bị đầu vào, ảnh hưởng đến quá 
trình thi công, hiệu quả đầu tư dự án.

- Kế hoạch quản lý và huy động vốn: các rủi ro do triển 
khai kế hoạch giải ngân hàng năm bị chậm, bố trí vốn đối ứng 
chậm làm cho đồng vốn sử dụng kém hiệu quả, các tổ chức 
cho vay vốn không đáp ứng được yêu cầu của dự án. Trong 
xây dựng, với tình trạng nợ đọng khá phổ biến đã đẩy các 
doanh nghiệp phá sản do phải chịu lãi suất vay ngân hàng 
khá lớn.

- Lựa chọn nhà thầu: rủi ro do không thực hiện đúng trình 
tự đấu thầu, xét thầu, đánh giá để xếp loại và lựa chọn nhà 
thầu không chính xác, việc tổ chức đấu thầu không đảm bảo 
chất lượng, nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng được 
yêu cầu mong muốn của nhà đầu tư dẫn đến phát sinh chi 
phí và làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Tổ chức thi công xây dựng công trình: rủi ro do các yếu 
tố tác động từ bên ngoài như điều kiện tự nhiên, điều kiện 

xây dựng, năng lực về máy móc, thiết bị, người lao động… 
làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

- Cung ứng vật tư: việc phân tích thị trường chưa hợp lý, 
chưa có kế hoạch dự trù vật tư để thi công công trình, nên 
khi xảy ra đột biến về giá cả vật tư, làm tăng chi phí đầu tư 
của dự án, dẫn đến tăng giá thành của sản phẩm xây dựng.

- An toàn lao động: phần lớn các đơn vị xây dựng chưa 
chú trọng đến công tác an toàn lao động trong quá trình xây 
dựng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn cho dự án ảnh hưởng 
đến tiến độ, chất lượng công trình khi có sự cố xảy ra.

- Công tác giám sát: rủi ro do các hiện tượng tiêu cực 
giữa giám sát thi công của chủ đầu tư và điều hành thi công 
của nhà thầu dẫn đến chất lượng công trình giảm. Rủi ro 
do cán bộ giám sát làm việc thiếu trách nhiệm, không quản 
lý giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án, không 
có mặt thường xuyên để giải quyết các vấn đề trên công 
trường… cũng dẫn đến chất lượng công trình giảm, phải sửa 
chữa gây lãng phí và chậm tiến độ thực hiện dự án.

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai 
thác sử dụng

Trong giai đoạn kết thúc thực hiện các công việc nghiệm 
thu, quyết toán vốn đầu tư và bàn giao đưa công trình vào 
khai thác sử dụng có thể xảy ra các rủi ro sau:

- Rủi ro do chưa đủ điều kiện, thủ tục, hồ sơ hoàn công 
để có thể thanh toán vốn đầu tư, làm kéo dài thời gian, gây 
phát sinh chi phí dự án.

- Rủi ro do nợ đọng, khó khăn về tài chính, không xác 
định rõ nguồn vốn. 

- Trong quá trình vận hành khai thác dự án, rủi ro xảy ra 
phức tạp hơn, phát sinh từ môi trường ảnh hưởng trực tiếp 
đến các yếu tố thị trường đầu vào, đầu ra, tổ chức quản lý 
sản xuất, duy trì hoạt động quản lý khai thác dự án. Năng lực 
cán bộ, phương pháp quản lý và trách nhiệm của mỗi thành 
viên và biến động bộ máy nhân sự trong thời gian vận hành 
cũng là các rủi ro có thể xảy ra đối với dự án.

3. Những vấn đề tồn tại trong quản lý rủi ro dự án đầu 
tư xây dựng

- Văn bản pháp luật và chính sách pháp lý trong đầu tư 
chưa đồng bộ: hệ thống các quy định pháp luật và chính sách 
về quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựngvẫn còn thiếu và chưa 
được đồng bộ để tạo nên một hệ thống liền mạch nhằm phát 
huy được tác dụng trong thị trường xây dựng, giảm thiểu 
được những tổn thất do các yếu tố rủi ro gây ra cho dự án.

- Nhận thức về quản lý rủi ro còn hạn chế:trong một số 
dự án đầu tư xây dựng có thực hiện quản lý rủi ro nhưng 
thực hiện không theo quy trình nhất định từ nhận dạng, phân 
tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro dẫn đến đưa ra các giải 
pháp ứng phó với rủi ro còn chậm và thậm chí gây thất bại 
cho dự án.

- Hệ thống tổ chức quản lý rủi ro chưa được coi trọng: 
quản lý rủi ro là một hoạt động quản lý, cũng cần phải được 
hoạt động theo các nguyên tắc thống nhất, có cán bộ quản lý 
rủi ro chứ không chỉ dựa vào kinh nghiệm và đưa ra các biện 
pháp tức thời để ứng phó với rủi ro.

4. Giải pháp quản lý rủi ro đối với dự án đầu tư xây 
dựng

Trên thực tế, rủi ro đối với các dự án đầu tư xây dựng 
luôn có những rủi ro chắc chắn xảy ra và có những rủi ro có 
thể có hoặc không xảy ra. Vì vậy, các nhà quản lý rủi ro phải 
nắm được, dự báo trước được những rủi ro có thể xảy ra để 
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đưa ra các giải pháp quản lý cho phù hợp, tránh sự bất ngờ 
xuất hiện của các rủi ro gây hậu quả lớn cho các dự án. 

a) Hoàn thiện chính sách pháp luật trong quản lý rủi ro
Xây dựng là ngành chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro nên 

việc hiểu biết để phòng tránh và đối mặt với rủi ro là điều 
rất quan trọng, nhằm tiết kiệm chi phí, giảm thiểu xử lý các 
trách nhiệm pháp lý không cần thiết. Nhà nước cần có những 
chính sách quản lý rủi ro đồng bộ, giảm thiểu các thủ tục 
không cần thiết, cùng với đó là các doanh nghiệp xây dựng 
cũng cần phải xây dựng hệ thống quản lý rủi ro riêng, phân 
chia trách nhiệm, phạm vi công việc cụ thể để công tác quản 
lý rủi ro đạt hiệu quả cao.

b) Hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là một hình thức quản lý luôn chủ động đối 

với những rủi ro, qua đó định hướng cho doanh nghiệp đi đến 
mục tiêu đã đặt ra một cách hiệu quả nhất. Nói cách khác, 
quản lý rủi ro là giúp cho các tổ chức, các doanh nghiệp giảm 
tối đa các chi phí về rủi ro dưới mọi hình thức và làm tăng tối 
đa những lợi ích của rủi ro. Các doanh nghiệp xây dựng cần 
thực hiện quản lý rủi ro dự án theo quy trình sau như hình 1.

- Nhận dạng rủi ro: là xác định, nhận dạng lĩnh vực rủi ro, 
các loại rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến dự án và nhận dạng rủi 
ro diễn ra thường xuyên trong suốt vòng đời dự án. Trong dự 
án đầu tư xây dựng, những rủi ro có thể đến từ môi trường 
đầu tư (cơ cấu sản phẩm, giá cả, cạnh tranh, chi phí đầu tư, 
chi phí vận hành, thay đổi về chính sách kinh tế, chính sách 
pháp lý…); rủi ro từ địa điểm xây dựng dự án (địa chất thủy 
văn, điều kiện cung cấp nguyên vật liệu, chính trị, xã hội…).

- Đo lường rủi ro: là quá trình phân tích ước lượng mức 
độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro, độ chính xác và mức 
biến động có thể có của dự báo. Sử dụng phương pháp phân 
tích định tính để mô tả tác động của mỗi loại rủi ro và sắp xếp 
chúng theo nhóm các mức rủi ro cao, trung bình, thấp; là cơ 
sở cho phân tích định lượng cũng như để lập kế hoạch đối 
phó với rủi ro. Đối với các dự án đầu tư xây dựng, đánh giá 
hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án cần đặt trọng tâm để 
xem xét. Hiệu quả này được xác định trên cơ sở các chi phí 
đầu tư xây dựng, chi phí vận hành, khai thác dự án, doanh 
thu từ dự án. Tùy thuộc vào khả năng áp dụng, điều kiện cụ 
thể của dự án, dữ liệu dự báo thống kê và tính chất, quy mô 

của dự án để sử dụng các phương pháp định lượng phù hợp: 
phân tích độ nhạy (ở góc độ năng lực sử dụng, giá bán sản 
phẩm, thời gian vận hành dự án); phương pháp mô phỏng 
Monte-Carlo; phương pháp xác suất xảy ra rủi ro; phương 
pháp cây quyết định… Kết quả của đo lường rủi ro là xác 
định rõ và thấy trước các nguy cơ hoặc cơ hội có thể tác 
động tới dự án. Giúp cho các nhà quản lý rủi ro đánh giá rõ 
khả năng đạt được hiệu quả của dự án trong điều kiện có tác 
động rủi ro.

- Kiểm soát rủi ro: là quá trình đo lường, đánh giá và tác 
động lên đối tượng kiểm soát nhằm đảm bảo mục tiêu, kế 
hoạch của dự án được thực hiện có hiệu quả. Tăng cường 
kiểm soát rủi ro sẽ giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro, ngăn 
ngừa tối thiểu thiệt hại nếu có, giảm thiểu những ảnh hưởng 
không mong muốn của rủi ro để đảm bảo hiệu quả đầu tư 
đặt ra đối với dự án. Để kiểm soát rủi ro, các dự án đầu tư 
xây dựng có thể sử dụng các biện pháp như: mua bảo hiểm, 
xây dựng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, đa dạng hóa 
theo dịch vụ, loại sản phẩm dự án, thiết lập hệ thống cảnh 
báo sớm và xử lý rủi ro… Kết hợp sử dụng các biện pháp để 
giảm thiểu tổn thất sau khi xảy ra rủi ro nhằm giảm bớt giá trị 
tổn thất đối với dự án đầu tư xây dựng:

(i) Kiểm soát rủi ro các hoạt động bao hàm rủi ro
- Lập kế hoạch dự phòng: Lập kế hoạch toàn bộ cho các 

sự kiện bình thường và dự phòng sẽ làm giảm nhẹ tác động 
của các tình huống xấu.

- Nhân sự giỏi: tuyển chọn cán bộ có kinh nghiệm sẽ đảm 
bảo cho doanh nghiệp có một nguồn nhân lực tốt để xử lý khi 
gặp tình huống xấu.

- Tìm các nhà thầu phụ có năng lực.
- Có các chương trình kiểm soát tổn thất: là chương trình 

mạnh nhằm kiểm soát tổn thất sẽ làm giảm tổn thất về vật 
chất và con người trong dự án.

- Phân bổ trách nhiệm: cần phân bổ trách nhiệm cho các 
cá nhân hay tổ chức có năng lực giải quyết rủi ro để kiểm 
soát rủi ro.

- Kiểm soát chặt chẽ dự án: hoạt động kiểm soát dự án 
cho phép nhận dạng kịp thời các khu vực có vấn đề và đưa 
ra biện pháp ngăn chặn.

- Phân tích đặc điểm xây dựng: cần lựa chọn các phương 
pháp làm việc thích hợp để giảm các khả năng rủi ro tai nạn.

- Quan tâm đến các tình huống đặc biệt: làm báo cáo đặc 
biệt về các tình huống ảnh hưởng đến hay có khả năng ảnh 
hưởng đến giá thành hay tiến độ để các nội dung đó được 
quan tâm đặc biệt khi thực hiện dự án.

- Quản lý tài khoản dự phòng: Khoản dự phòng cần được 
phân bổ cho các khoản mục rủi ro khác nhau và phải được 
kiểm soát bằng tài khoản.

- Chương trình đào tạo: cần có chương trình tập huấn 
đào tạo dự kiến cho các dự án để giúp nâng cao năng lực 
nhân sự và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.

- Đánh giá lại rủi ro: rủi ro cần được đánh giá lại toàn diện 
để kịp thời đưa vào loại hoạt động kiểm soát và tập trung vào 
các hoạt động quản lý.

(ii) Chấp nhận rủi ro và có các biện pháp dự phòng
- Có các biện pháp dự trữ tiền bạc hoặc thời gian (nguồn 

lực) để có thể trang trải các tổn thất xảy ra. 
- Chấp nhận các khoản chi phí gia tăng để nâng cao năng 

lực phòng tránh rủi ro. 

Hình 1. Các giai đoạn quản lý rủi ro trong dự án đầu 
tư xây dựng

(xem tiếp trang 90)
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Sử dụng phương pháp đường bao dữ liệu để phân tích 
và đo lường hiệu quả quản lý các dự án phát triển đô thị
Using data contour method to analyze and measure the effectiveness of management  
of urban development projects

Thịnh Văn Luyến 

Tóm tắt
 Phương pháp phân tích 
đường bao dữ liệu (DEA) - phân tích hiệu 
quả hoạt động sản xuất của các tổ chức, 

doanh nghiệp đã được nghiên cứu, sử 
dụng khá nhiều trong các bài báo, công 

trình nghiên cứu khoa học quốc tế về 
kinh tế. Tuy nhiên, ở Việt Nam, đặc biệt 

trong lĩnh vực quản lý đô thị, phương 
pháp này còn mới, ít được tiếp cận, áp 

dụng trong các nghiên cứu đánh giá 
hiệu quả quản lý các dự án phát triển 
đô thị. Tác giả giới thiệu việc áp dụng 
phương pháp này để phân tích và đo 

lường hiệu quả quản lý các dự án phát 
triển đô thị.

Từ khóa: Đường bao dữ liệu, Phát triển đô thị

Abstract
Data envelope analysis (DEA) - analyzing 

the efficiency of production activities of 
organizations and enterprises has been 

studied and used quite a lot in articles and 
international scientific research. economy. 

However, in Vietnam, especially in the field 
of urban management, this method is still 

new, rarely accessed and applied in studies 
evaluating the effectiveness of management 

of urban development projects. The author 
introduces the application of this method 
to analyze and measure the management 
efficiency of urban development projects. 
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Development
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I. Đặt vấn đề:
Hiệu quả quản lý dự án phản ánh mặt chất lượng của các hoạt động quản lý, phản 

ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (lao động, thiết bị máy móc, nguyên nhiên vật liệu 
và tiền vốn) nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động quản lý dự án là tối 
đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này, nhà quản lý sử dụng nhiều phương pháp 
khác nhau, việc phân tích và tính toán hiệu quả không những chỉ cho biết việc sản xuất 
đạt ở trình độ nào mà còn cho phép các nhà quản trị phân tích, tìm ra các nhân tố để 
đưa ra các biện pháp thích hợp trên cả hai phương diện tăng kết quả, giảm chi phí, 
nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Bài viết này giới thiệu cách sử dụng phương pháp đường bao dữ liệu để phân tích 
và đo lường hiệu quả quản lý các dự án phát triển đô thị.
1) Giới thiệu phương pháp phân tích đường bao dữ liệu DEA 

Phương pháp phân tích đường bao dữ liệu (DEA - Data Envelopment Analysis) 
dùng để xây dựng đường giới hạn sản xuất, được đề xuất đầu tiên bởi Farrell (1957). 
Farell  phân ra hiệu quả thành hai loại, đó là hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bố. 
Phương pháp DEA sử dụng kiến thức về mô hình toán tuyến tính, mục đích là dựa vào 
số liệu đã có để xây dựng một mặt phẳng phi tham số (mặt phẳng giới hạn sản xuất). 
Khi đó, hiệu quả hoạt động của các dự án sẽ được tính toán dựa theo mặt phẳng này.

Ưu điểm phương pháp DEA là áp dụng được cho nhiều lĩnh vực (chỉ cần xác định 
được giá trị của yếu tố đầu vào và đầu ra; không bắt buộc phải có thêm các thông tin 
cụ thể khác) và được thực hiện trong phạm vi hẹp. Điểm nổi bật của phương pháp DEA 
là nó có thể giải quyết các ràng buộc trong việc xác định dạng sản xuất và vô số các 
phương thức phân phối của phần dư. Ước lượng biên sản xuất dựa trên kết quả hiện 
có sẽ cho một đường biên gần với thực tế; phương pháp này có thể áp dụng ở cấp độ 
quản lý dự án với nhiều đầu ra. [1]

Phương pháp DEA cũng có những hạn chế: (i) Kết quả ước lượng (cho phần phi 
hiệu quả) hoàn toàn phụ thuộc vào đặc điểm thống kê của các quan sát. Vì vậy, kiểm 
định thống kê không thể áp dụng được trong phương pháp này; (ii) DEA chỉ xem xét 
phía cung mà không xem xét phía cầu, những đặc trưng của thị trường và rất nhạy 
cảm với các quan sát cực trị. Tức là khi một dự án hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với 
những dự án khác, DEA có thể ước lượng quá cao phần phi hiệu quả của nó. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đô thị, phương pháp DEA 
vẫn còn mới, chưa được tiếp cận, áp dụng nhiều trong các nghiên cứu đánh giá hiệu 
quả quản lý các dự án đô thị. Do tài liệu trong nước về phương pháp luận của phương 
pháp DEA đến nay còn mờ nhạt, trích dẫn về tài liệu tham khảo chủ yếu là tài liệu 
nước ngoài.
2) Phương pháp đường bao dữ liệu theo mô hình tối thiểu hóa đầu vào

Để mô tả vấn đề này, lấy ví dụ giả định với 2 đầu vào là x1, x2 và một đầu ra là y 
(theo hình 1). 

Các dự án phát triển đô thị A, B, C và D nằm trên đường giới hạn hiệu quả SS’ là 
các dự án đạt hiệu quả. Mức độ phi hiệu quả kỹ thuật được phản ánh bằng khoảng 
cách từ B ÷ P.

Tỷ lệ TE = OB/OP thể hiện hiệu quả kỹ thuật của dự án P, nghĩa là có thể giảm chi 
phí đầu vào của dự án P mà không làm ảnh hưởng đến đầu ra. Theo định nghĩa, các 
mức độ hiệu quả này nằm trong giới hạn từ 0 ÷ 1.  
3) Phương pháp đường bao dữ liệu theo mô hình tối đa hóa đầu ra

Hiệu quả kỹ thuật được coi là khả năng của một ngành trong việc sản xuất tối đa 
đầu ra trong điều kiện đầu vào cho trước.

Trong trường hợp của mô hình DEA tối đa hóa đầu ra lấy ví dụ giả định với 2 đầu 
ra là y1, y2 và một đầu vào là x (hình 2) các dự án phát triển đô thị A, B, C và D nằm 
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trên đường giới hạn hiệu quả SS’ là các dự án đạt hiệu quả. 
Mức độ phi hiệu quả kỹ thuật được phản ánh bằng khoảng 
cách từ P ÷ P’.   

Tỷ lệ TE= OP/OP’ thể hiện hiệu quả kỹ thuật của dự án P, 
nghĩa là có thể tối đa hóa đầu ra của dự án P mà không làm 
ảnh hưởng đến đầu vào. Theo định nghĩa, các mức độ hiệu 
quả này nằm trong giới hạn từ 0 ÷ 1.
4) Mô hình quy mô không ảnh hưởng đến kết quả sản 
xuất DEACRS và quy mô ảnh hưởng đến kết quả sản xuất 
DEAVRS của dự án phát triển đô thị

Phương pháp DEA xây dựng một đường biên thực hành 
tốt nhất cho mỗi ngành. Việc đo lường hiệu quả kỹ thuật 
liên quan đến hiệu quả kỹ thuật toàn bộ (Overall Technical 
Efficient). Phần dư của phi hiệu quả kỹ thuật toàn bộ sẽ thể 
hiện tất cả các nguyên nhân dẫn đến phi hiệu quả (gồm các 
nhân tố quan sát được và không quan sát được). Ước lượng 
phi hiệu quả toàn bộ sẽ tương ứng với phần phi hiệu quả do 
các nguyên nhân khách quan (như quy mô ngành, khả năng 
quản lý yếu, hoặc các nhân tố không quan sát được như sai 
số của ước lượng). 

Mô hình DEA nguyên thủy được đề xuất bởi Charnes và 
cộng sự [2] là mô hình có quy mô không ảnh hưởng đến kết 
quả sản xuất (Constant Return to Scale - CRS), còn gọi là mô 
hình DEACRS. Banker và cộng sự xem xét mô hình DEA với 
giả thiết quy mô ảnh hưởng đến kết quả sản xuất (Variable 
Return to Scale - VRS), còn gọi là mô hình DEAVRS.

Phương pháp DEA có thể áp dụng cho phân tích hiệu quả 
hoạt động sản xuất của các dự án phát triển đô thị. Dựa vào 
nhiều nghiên cứu trước đó, Coelli và các cộng sự (2005) đã 
thiết lập mô hình phân tích DEA. Mục tiêu của phân tích DEA 
là xây dựng mặt bao lồi hiệu quả phi tham số, sao cho các 
điểm quan sát được sẽ không nằm cao hơn đường giới hạn 
hiệu quả sản xuất.

Mô hình tối thiểu hóa đầu vào quy mô không ảnh hưởng 
đến kết quả sản xuất CRS với các bước cơ bản sẽ được 
trình bày dưới đây:

Giả sử ta có dữ liệu của I dự án, mỗi dự án sử dụng N 
đầu vào và M đầu ra. Với dự án phát triển đô thị thứ i, dữ liệu 
về đầu vào được thể hiện bằng véctơ cột xi và đầu ra được 
diễn tả bằng véctơ cột yi. Như vậy, số liệu đầu vào và đầu ra 
của tất cả các dự án được thể hiện bằng ma trận X (n hàng, 
i cột) và ma trận Y (m hàng, i cột).

Phương pháp sử dụng các “tỷ lệ” được xem là phương 
pháp trực quan mô tả phân tích bao số liệu (DEA). Với mỗi 
dự án, sẽ đo tỷ lệ của tổng số lượng các sản phẩm đầu ra 

trên tổng số lượng các đầu vào đã sử dụng (u’yi/v’xi) với u là 
véc tơ số lượng đầu ra (m hàng 1 cột); v là véc tơ số lượng 
đầu vào (n hàng 1 cột). 

Số lượng đầu vào và đầu ra tối ưu của dự án phát triển đô 
thị thứ i được tìm ra qua việc giải mô hình toán bên:
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Từ bài toán này ta có thể tìm được các số lượng đầu vào 

và đầu ra của dự án phát triển đô thị thứ i sao cho hệ số hiệu 
quả của nó (tổng đầu ra/tổng đầu vào) là lớn nhất với điều 
kiện là hệ số hiệu quả của nó luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1. 

Vấn đề khó khăn có thể xảy ra là có nhiều lời giải cho 
bài toán trên (ví dụ: nếu u* v* là nghiệm thì 2u* 2v* cũng là 
nghiệm của bài toán). Để tránh trường hợp áp đặt v’xi = 1.

Sự thay đổi ký hiệu từ u và v sang μ, ν tương ứng, hàm 
ý rằng đã xét đến một mô hình toán tuyến tính tương tự 
khác.   
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Mô hình DEA như (2) được xem là mô hình phức toán 
tuyến tính.

Sử dụng tính chất đối ngẫu của mô hình toán tuyến tính, 
có thể phát triển một dạng mô hình đường bao số liệu tương 
ứng như sau:
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Trong đó: θ - đại lượng vô hướng, thể hiện mức độ hiệu 

quả của dự án; λ - véc tơ hằng số Nx1.
Bài toán (3) được giải N lần, nghĩa là từng lần đối với mỗi 

dự án phát triển đô thị. Như vậy giá trị nghiệm θ được xác 
định cho từng dự án:

- Nếu θ = 1 nghĩa là dự án đạt hiệu quả; 
- Nếu θ < 1 nghĩa là dự án không đạt hiệu quả. 
Các dự án không đạt hiệu quả có thể chiếu lên đường 

giới hạn hiệu quả, khi đó nhận được tổ hợp tuyến tính (Xλ, 

Hình 1. Mô hình DEA tối thiểu hoá đầu vào Hình 2. Mô hình DEA tối đa hoá đầu ra
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Yλ) - là vị trí của dự án tham chiếu giả định. Đối với các dự án 
không đạt hiệu quả (θ < 1) có thể thiết lập mục tiêu giảm tỷ lệ 
các yếu tố đầu vào một đại lượng là q trong khi vẫn giữ các 
giá trị xuất lượng như trước.

Mô hình DEA theo định hướng tối thiểu hóa đầu vào với 
quy mô ảnh hưởng đến kết quả sản xuất (DEAVRS) (2) được 
thành lập dựa trên (1) bổ sung thêm ràng buộc N1λ =1
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Trong đó: θ - đại lượng vô hướng, thể hiện mức độ hiệu 

quả của dự án; λ - véc tơ hằng số Nx1; N1 - véc tơ đơn vị Nx1.
Mô hình (DEACRS) và (DEAVRS) theo định hướng tối đa 

hóa đầu ra cũng được xây dựng tương tự.
5) Sử dụng đường bao dữ liệu DEA đo lường hiệu quả theo 
quy mô SE (Scale Efficiency) trong quản lý dự án phát triển 
đô thị

Phương pháp DEA để đo lường hiệu quả theo quy mô SE 
theo (Scale Efficiency):

Hãy so sánh CRS - DEA và VRS - DEA, nếu có sự khác 
biệt giữa CRS - DEA và VRS - DEA đối với từng dự án cụ thể, 
kết luận rằng có sự không hiệu quả về mặt quy mô. 

Có:  TECRS = TEVRS x SE
Bởi vì:   APc/AP = (APv/AP) x (APc/APv)
     → SE = TECRS/TEVRS hay:  SE = APc/APv

Hệ số hiệu quả TECRS, TEVRS, SE trong mô hình phân 
tích đường bao dữ liệu tối thiểu hóa đầu vào luôn nằm trong 
khoảng từ 0 ÷ 1. Còn SE theo hướng tối đa hóa đầu ra mức 
độ hiệu quả nằm trong khoảng từ 0 ÷ 1.

Hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào trong bài này được 
hiểu là tối thiểu hóa các yếu tố đầu vào mà không làm giảm 
sút đến yếu tố đầu ra và hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu ra 
trong bài được hiểu là tối đa hóa đầu ra mà đầu vào không 
đổi trong trường hợp sản lượng không thay đổi theo quy mô 
CRS và quy mô ảnh hưởng đến kết quả sản xuất VRS. [3]

Hiệu quả theo quy mô trong bài này được hiểu là hiệu 
quả mà dự án phát triển đô thị tạo ra ở quy mô tối ưu. Không 
phải dự án nào cũng quản lý với quy mô tối ưu do nhiều lý do 
như hạn chế về vốn, các quy định của chính phủ,… Tính kinh 
tế theo quy mô đặc trưng cho một quy trình quản lý trong đó 
một sự tăng lên trong số lượng sản phẩm sẽ làm giảm chi phí 
bình quân trong mỗi dự án. Tính kinh tế theo quy mô tồn tại ở 

hầu hết các ngành, có thể phát huy tác dụng ở cả cấp quản 
lý. Nó xuất hiện vì các lý do sau đây:

- Tính không chia nhỏ được của máy móc và thiết bị xây 
dựng, đặc biệt ở những nơi mà một loạt quá trình xây lắp 
được liên kết với nhau;

- Hiệu quả của công suất lớn đối với nhiều loại thiết bị đầu 
tư (vd:tầu chở dầu, nồi hơi), cả chi phí khởi động và vận hành 
đều tăng chậm hơn công suất;

- Hiệu quả chuyên môn hoá khi sản lượng lớn hơn, người 
ta có điều kiện sử dụng lao động chuyên môn và máy móc 
chuyên dụng;

- Công nghệ và tổ chức sản xuất ưu việt khi quy mô tăng 
lên người ta có thể sử dụng máy tự động thay cho thiết bị vận 
hành thủ công hoặc thay thế sản xuất đơn chiếc bằng dây 
chuyền hàng loạt một cách liên tục;

- Hiệu quả của việc mua nguyên vật liệu và thiết bị với 
khối lượng lớn nhờ được hưởng chiết khấu;

- Hiệu quả marketing (hiệu quả tiêu thụ) thu được nhờ 
biệc sử dụng phương tiện quảng cáo đại chúng và mật độ sử 
dụng lực lượng bán hàng lớn hơn;

- Hiệu quả tài chính thu được do các dự án lớn có điều 
kiện gọi vốn với điều kiện thuận lợi (lãi suất, chi phí đi vay 
thấp hơn);

- Hiệu quả quản lý thông qua các dãy số thời gian...
Khả năng tận dụng tính kinh tế theo quy mô có thể bị 

hạn chế vì nhiều lý do. Trong ngành xây dựng, bản chất của 
sản phẩm và quá trình chế biến hay công nghệ có thể làm 
giảm tính kinh tế theo quy mô ngay khi sản lượng còn ở mức 
khiêm tốn. Về phía cầu, tổng nhu cầu thị trường có thể không 
đủ để một dự án phát triển đô thị đạt được quy mô tối thiểu 
có hiệu quả hoặc tỷ trọng của dự án quá nhỏ. Nếu người tiêu 
dùng có nhu cầu về nhiều sản phẩm khác nhau (tính đa dạng 
của nhu cầu) gây cản trở cho việc tiêu chuẩn hoá và sản xuất 
trong thời gian dài. Khi kinh tế theo quy mô có ý nghĩa quan 
trọng với nhiều ngành, sẽ dẫn tới xu hướng là tập trung hoá 
người bán ở mức cao.

 Sản lượng tăng từ Q đến Q2 làm chi phí giảm từ C xuống 
C1. Trong đồ thị trên Q2 là mức sản lượng tối ưu, đạt chi phí 
bình quân thấp nhất. Sau điểm này tính kinh tế theo quy mô 
giảm dần và đến một mức nào đó không còn phát huy tác 
dụng nữa. 
6) Ưu và nhược điểm của phương pháp DEA trong quản lý 
dự án phát triển đô thị

Những ưu điểm nổi bật của DEA là:

Hình 1.3. Hiệu quả theo quy mô theo hướng 
tối thiểu hóa đầu vào  

Hình 1.4: Đường chi phí bình quân dài hạn

Trong đó: LRAC 
là đường chi phí 
bình quân dài hạn 
có hình chữ U đặc 
trưng cho một 
dự án; Output là 
sản lượng đầu ra; 
Average Cost là chi 
phí bình quân.
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- Giảm bớt số lượng các tổn thất xảy ra (giảm tần suất tổn 
thất) hoặc giảm mức thiệt hại khi tổn thất xảy ra.

(iii) Phân bổ rủi ro
Các rủi ro trong thực hiện dự án cần được dự kiến cho 

các đơn vị tham gia qua các hợp đồng trách nhiệm và kinh 
tế, thể hiện qua việc:

- Nâng cao hiệu quả về giá và các quan hệ tham gia.
- Phân bổ rủi ro có thể ảnh hưởng đến thành công của 

dự án.
- Phân bổ rủi ro trong hợp đồng trọn gói: đền bù, hư hỏng; 

sai lệch các điền kiện, chậm trễ.
c) Quản lý hợp đồng xây dựng
Hợp đồng xây dựng luôn là một công cụ pháp lý quyết 

định các mối quan hệ, quyền và nghĩa vụ cũng như đưa ra 
các yếu tố rủi ro cho các bên liên quan. Mỗi dự án xây dựng 
luôn đi kèm với các hợp đồng và quy định, điều lệ bắt buộc 
giữa các bên tham gia vào dự án, do vậy hợp đồng cần được 
quản lý riêng rẽ, chặt chẽ và phối hợp trong một tổng thể để 
đạt được hiệu quả dự án. 

5. Kết luận
Rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng có thể gây thiệt hại 

nhỏ hay lớn tùy thuộc vào nhân tố rủi ro, tuy nhiên hiện nay 
nhà nước vẫn thiếu các cơ chế quản lý đủ mạnh để xử lý các 
chủ thể tham gia vào hoạt động xây dựng khi có vi phạm, 
như: quy hoạch chưa phù hợp, quyết định đầu tư sai, phân 
bổ vốn dàn trải, khảo sát, thiết kế còn thiếu sót, lựa chọn nhà 

thầu không đúng quy trình, quản lý dự án còn nhiều lỗ hổng 
gây thất thoát lãng phí, làm giảm hiệu quả đầu tư dự án. 

Để có thể quản lý dự án hiệu quả đạt được các mục tiêu 
đề ra của dự án và đảm bảo mức độ ổn định kinh tế cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng, cần 
chú trọng công tác quản lý rủi ro dự án theo một quy trình 
thống nhất, trong đó nhận dạng, đo lường và kiểm soát các 
thiệt hại do rủi ro gây ra là cần thiết. Cơ quan quản lý Nhà 
nước và những người phê duyệt dự án nên coi trọng việc 
phân tích các rủi ro và các doanh nghiệp xây dựng cũng cần 
phải áp dụng các biện pháp để phòng tránh hay chấp nhận 
rủi ro trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng./.
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Quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng
(tiếp theo trang 86)

- Cho phép phân tích hiệu quả trong trường hợp gặp khó 
khăn trong giải thích mối quan hệ giữa nhiều nguồn lực và 
kết quả của nhiều hoạt động trong hệ thống sản xuất; 

- DEA có khả năng phân tích một số lượng lớn các yếu tố 
đầu vào và đầu ra; 

- Phương pháp cho phép đánh giá sự đóng góp của từng 
yếu tố đầu vào và yếu tố đầu ra trong tổng thể hiệu quả (hoặc 
không hiệu quả) của dự án phát triển đô thị và đánh giá mức 
độ không hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực.

DEA cũng có một số nhược điểm là: 
+ Sai sót trong đo lường và nhiễu thống kê có thể ảnh 

hưởng đến hình dạng và vị trí đường giới hạn khả năng sản 
xuất; 

+ Ước lượng hiệu quả thu được bằng cách so sánh với 
các dự án thành công hơn trong mẫu. Nếu đưa thêm dự án 
bổ sung vào phân tích có thể dẫn đến giảm các giá trị hiệu 
quả; 

+ Thêm một dự án vào phân tích DEA sẽ không làm tăng 
giá trị hiệu quả kỹ thuật của các dự án hiện có trong mẫu; 

+ Khi có một số nhỏ các dự án tham gia phân tích với 
nhiều yếu tố đầu vào, đầu ra, thì sẽ có nhiều dự án nằm trên 
đường giới hạn khả năng sản xuất.

II. Kết luận:
Phương pháp phân tích đường bao dữ liệu DEA dựa trên 

cơ sở xây dựng đường giới hạn hiệu quả, tương tự như hàm 

sản xuất trong trường hợp khi xuất lượng không phải là một 
đại lượng vô hướng, mà là một véc-tơ. Đường giới hạn hiệu 
quả có hình dạng màng lồi hoặc hình nón lồi trong không 
gian của các biến số nhập lượng và xuất lượng. Đường giới 
hạn được sử dụng như là một tham chiếu đối với các trị số 
hiệu quả của mỗi dự án được đánh giá. Tuy nhiên, phương 
pháp DEA có các đặc trưng là: chỉ cho phép đánh giá hiệu 
quả tương đối của các dự án được đánh giá, tức là hiệu 
quả giữa chúng so với nhau. Mức độ hiệu quả của các dự 
án được xác định bởi vị trí của nó so với đường giới hạn 
hiệu quả trong một không gian đa chiều của đầu vào/đầu ra. 
Đường giới hạn được hình thành gồm những đoạn thẳng kết 
nối các điểm hiệu quả nhất, nhờ đó tạo thành một đường giới 
hạn khả năng sản xuất lồi giúp việc nhận diện hiệu quả một 
cách trực giác và dễ dàng.
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1. Đặt vấn đề
Đứng ở góc độ khoa học giáo dục học thể chất, có thể thấy môn học bóng đá 7 

người có thể đem lại những tác động lớn đối với nhu cầu đào tạo hiện nay của sinh 
viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ĐHKTHN). Trước hiện thực về giáo dục thể 
chất (GDTC) của khối đại học không chuyên thể dục thể thao (TDTT) như hiện nay, 
xu hướng phát triển của phong trào TDTT quần chúng của giới trẻ hiện nay cũng như 
thực trạng GDTC tại ĐHKTHN, tác giả nhận thấy môn học bóng đá 7 người hội đủ các 
yếu tố áp dụng vào chương trình GDTC cho sinh viên Trường ĐHKTHN. Do vậy, việc 
đánh giá thực trạng đảm bảo các điều kiện đưa môn bóng đá 7 người vào chương 
trình giáo dục thể chất tại trường là vấn đề cần thiết.

2. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu sau đã được sử dụng 

Phương pháp tham khảo tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát 
sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp toán học thống kê.
3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận

3.1. Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất của trường ĐHKTHN
Trong những năm vừa qua, nhà trường luôn quan tâm và trang bị cơ sở vật chất, 

các thiết bị - dụng cụ học tập GDTC, TDTT cho giảng viên và sinh viên sử dụng, song 
thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế giảng dạy. Sau đây là bảng thống kê 
thực trạng trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy GDTC tại Trường 
Đại Học Kiến Trúc Hà Nội đang được sử dụng trong mỗi năm học được thể hiện qua 
bảng 1.
Bảng 1: Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy GDTC Trường Đại 
Học Kiến Trúc Hà Nội

TT Sân bãi dụng cụ
Diên tích 

(m2)
Sô 

lượng
Giảng 
dạy

Ngoại 
khóa

Chất lượng

Đạt Chưa 
Đạt

1 Nhà tập đa năng

1.000

01 01 01 01 00
2 Sân Câu lông 06 02 06 04 02
3 Bàn Bóng bàn 03 03 03 00 00
4 Sân bóng chuyên 02 02 02 01 01
5 Sân bóng rổ 02 02 02 02 00
6 Hố nhảy xa 01 01 01 01 00

8 Sân và dụng cụ tập 
TDTT ngoài trời 01 00 01 01 00

Cộng 16 11 16 13 3

Qua bảng 1 cho thấy rằng diện tích phục vụ cho công tác giáo dục thể chất và 
hoạt động TDTT nhỏ, với tổng diện tích nhà tập và sân tập TDTT khoảng: 1.000m2, 
bình quân 0,25m2/lSV so với chuẩn quy định là 3,5m2/l SV đến 4m2 /1SV thì còn 
thiếu. Trong số đó gồm có:

- 01 nhà tập có mái che diện tích 800m2 sử dụng giảng dạy và tập luyện môn 
(Bóng đá, bóng bàn, võ, đá cầu...) và công tác khác.

Tuy nhiên, để phục giảng dạy cho sinh viên toàn trường có khoảng 4000 sinh 
viên thì vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng và thiếu một số công trình quan trọng 
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để giảng dạy các hoạt động TDTT như: sân bóng đá cỏ nhân 
tạo, đường chạy, hố nhảy xa hồ bơi...nên việc giảng dạy và 
phát triển các phong trào ở những môn này còn gặp nhiều 
khó khăn.

Do điều kiện cơ sở vật chất chưa thực sự đảm bảo, cho 
nên việc tổ chức giảng dạy các môn thể thao tự chọn còn 
gặp nhiều khó khăn, chỉ có thể tổ chức giảng dạy một số 
môn ít hoặc không sử dụng dụng cụ. Như vậy, ta có thể thấy, 
khả năng của nhà trường không theo kịp sự phát triển về số 
lượng của sinh viên theo từng năm học.

3.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên Bộ môn GDTC
Thực trạng giảng viên môn GDTC tại Trường Đại học 

Kiến Trúc Hà Nội giai đoạn 2010- 2015 được thể hiện qua 
bảng 2.

Từ bảng 2 ta thấy được số lượng đội ngũ giảng viên 

TDTT từ năm 2010 đến năm 2015 tăng ít cụ thể năm 2010 
có 7 giáo viên, đến năm 2015 có 9 giáo viên cơ hữa. Nhưng 
trình độ giảng viên ngày càng tăng lên và ngày càng được 
chuẩn hóa về trình độ, đến nay đã có trên 11.11% có trình độ 
tiến sĩ, 77.78% có trình độ thạc sĩ, 11.11% cán bộ có trình độ 
cử nhân, trong đó có một giáo viên đang nghiên cứu trong 
nước. Điều này góp phần nâng cao chất lượng công tác 
GDTC trong Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội.

Giảng viên Bộ môn GDTC tham gia công tác giảng dạy 
tại trường đều có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, yêu 
nghề. Tuy nhiên, với xu thế ngày càng phát triển của nhà 
trường, có thể thấy rằng lực lượng giảng viên Bộ môn GDTC 
tại trường ĐHKT còn mỏng, tỉ lệ hiện nay là hơn 444.4 sinh 
viên /1 giảng viên, cao hơn so với quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (150 sinh viên/ giảng viên). Do vậy nâng cao chất 
lượng GDTC tại trường còn gặp nhiều khó khăn.

Bảng 2. Thực trạng lực lượng – đội ngũ giảng viên môn GDTC tại Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội giai đoạn 
2010 – 2018

TT Năm học
Số lượng Trình độ chuyên môn

GV
TS Tỷ lệ % ThS Tỷ lệ % ĐH Tỷ lệ %

Cơ hữu Tỷ lệ % Thỉnh giảng Tỷ lệ %
1 2010 - 2011 8 100 0 0 0 0 8 100 0 0
2 2011 - 2012 8 100 0 0 0 0 8 100 0 0
3 2012 - 2013 8 100 0 0 0 0 8 100 0 0
4 2013 - 2014 9 100 0 0 0 0 8 88.89 1 11.11
5 2014 - 2018 9 100 0 0 1 11.11 7 77.78 1 11.11

Bảng 3. Kết quả điều tra thực trạng và nhu cầu tập luyện ngoại khoá của nam sinh viên Trường ĐHKTHN

TT Nội dung phỏng vấn
Năm thứ 1 
(n1=700)

Năm thứ 2 
(n2=700)

Năm thứ 3 
(n3=600)

Tổng cộng 
(n=2000)

n1 % n2 % n3 % n %
1 Động cơ tập luyện TDTT: 

- Ham thích 315 45.0 352 50.3 309 51.5 976 48.8
- Nhận thấy tác dụng của rèn 
luyện thân thể 219 31.3 254 36.3 222 37z0 695 34.8

- Bắt buộc 75 10.7 48 6.9 33 5.5 156 7.8
- Không có điều kiện 91 13.0 46 6.6 36 6.0 173 8.7

2 Số sinh viên tập luyện ngoại khoá:
- Thường xuyên 178 25.4 190 27.1 134 22.3 502 25.1
- Không thường xuyên 320 45.7 351 50.1 255 42.5 926 46.3
- Không tập 202 28.9 159 22.7 211 35.2 572 28.6

3 Yếu tố ảnh hưởng đến việc tập luyện ngoại khoá:
- Không có giáo viên hướng dẫn 305 43.6 314 44.9 247 41.2 866 43.3
- Không có thời gian 79 11.3 72 10.3 103 17.2 254 12.7
- Không đủ điều kiện sân bãi dụng 
cụ tập luyện 226 32.3 234 33.4 214 35.7 674 33.7

- Không được sự ủng hộ của bạn 
bè 45 6.4 36 5.1 23 3.8 104 5.2

- Không ham thích môn thể thao 
nào 45 6.4 44 6.3 13 2.2 102 5.1

4 Nhu cầu tham gia tập luyện tại các câu lạc bộ thể thao:
- Nhu cầu cấp thiết 337 48.1 410 58.6 320 53.3 1067 53.4
- Nhu cầu bình thường 210 30.0 192 27.4 196 32.7 598 29.9
- Không có nhu cầu 153 21.9 98 14.0 84 14.0 335 16.8
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3.3. Nhu cầu tập luyện môn bóng đá 7 người của sinh 
viên trường ĐHKTHN

Để tìm hiểu về tâm tư và nhu cầu tập luyện ngoại khoá 
cũng như nhu cầu, sự ham thích tập luyện môn Bóng đá 7 
người của sinh viên Trường ĐHKTHN, đề tài tiến hành điều 
tra thực trạng việc tập luyện ngoại khoá thông qua hình thức 
phiếu phỏng vấn. Đối tượng phỏng vấn của đề tài là 2000 
sinh viên hiện đang học tại Trường ĐHKTHN (số phiếu phát 
ra 2000 thu về 2000).

Kết quả phỏng vấn được như trình bày ở bảng 3 và 4.
Qua bảng 3 và 4 cho thấy:
Động cơ tập luyện của nam sinh viên chủ yếu là do ham 

thích thể thao chiếm 48.8%. Một số lớn nhận thấy tác dụng 
của rèn luyện thân thể chiếm 34.8%.

Số nam sinh viên có tập luyện ngoại khóa nhưng không 
thường xuyên chiếm đa số là 46.3%; tỷ lệ sinh viên được hỏi 
tham gia tập thường xuyên còn thấp chỉ đạt 25.1%; số lượng 
sinh viên không tham gia tập còn cao chiếm 28.6%

Những yếu tố được đánh giá là ảnh hưởng đến tập luyện 
ngoại khoá của sinh viên thì yếu tố không có giáo viên hướng 
dẫn chiếm đa số 43.3%; không đủ điều kiện và sân bãi dụng 
cụ có số ý kiến lựa chọn chiếm tỷ lệ khá cao 33.7%; phần còn 
lại sinh viên cho rằng chương trình học tập nặng nề nên thiếu 
thời gian tập luyện ngoại khóa, không được sự ủng hộ của 
bạn bè và không yêu thích môn thể thao nào.

Nhu cầu tham gia tập luyện dưới hình thức Câu lạc bộ 
ngoại khoá có số phiếu hỏi đánh giá mức độ cấp thiết chiếm 
đến 53.4%, trong đó sinh viên năm thứ hai chiếm đến 58.6%. 

Khi được hỏi về việc lựa chọn môn thể thao yêu thích để 
tập luyện ngoại khóa thì tỉ lệ lựa chọn hai môn thể thao phổ 
biến đó là Bóng đá 7 người và Bóng đá tương đối cao. Trong 
đó môn Bóng đá 7 người chiếm 30.7 %. Như vậy, có thể thấy 
môn Bóng đá 7 người cũng thu hút được sự quan tâm của 
đông đảo sinh viên. Hơn thế nữa, Bóng đá 7 người là một 
môn thể thao quần chúng, dễ tập luyện, đòi hỏi tính tập thể 
cao nên đã thúc đẩy niềm đam mê tập luyện của sinh viên.

Như đã nêu, trong quy hoạch phát triển Trường Đại học 
KiếnTrúc Hà Nội trong những năm tới, không thấy kể tới các 
công trình phục vụ giảng dạy và môn GDTC, không thấy đề 
cập tới những cơ sở phục vụ hoạt động thể thao. Nhưng như 
thế không có nghĩa là Trường không quan tâm tới các điều 
kiện để làm tốt công tác GDTC. Tuy chưa thỏa mãn được 

nhu cầu, nhưng hiện tại Trường có:
 Một nhà tập đa năng phục vụ học tập Bóng đá, bóng rổ 

và tập môn GDTC nội khóa, khi cần cũng có thể thành nhà thi 
đấu một số môn thể thao, kể cả bóng đá 7 người.

Sân bóng ngoài trời, dùng chung cho bóng đá và bóng rổ.
Sân dành cho tập luyện Bóng đá và võ thuật
Tìm hiểu kết quả dạy và học nội khóa môn GDTC của 

Trường trong những năm qua, chúng tôi thấy rằng, tình trạng 
bị điểm kém khi ở kết thúc môn học, còn có tới gần 1/3 sinh 
viên. Nguyên nhân thường là do nhàm chán của môn học và 
thể lực yếu [24]. Việc đưa môn bóng đá 7 người vào giảng 
dạy GDTC sẽ lôi kéo toàn bộ sinh viên của mỗi lớp tham gia 
tập luyện, nhờ đó sẽ cải thiện được tình trạng trên.

Kết luận
- Bóng đá 7 người là môn thể thao dễ học, dễ tập được 

sinh viên ham thích, hoàn toàn có điều kiện đưa vào giảng 
dạy GDTC cho sinh viên.

- Thực trạng cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên 
của bộ môn là tương đối đảm bảo cho công tác đào tạo. Để 
đưa vào GDTC cho sinh viên và duy trì phong trào tập luyện 
bóng đá 7 người cho sinh viên cần đảm bảo các điều kiện: 
sân, bóng./.

Bảng 4. Kết quả điều tra lựa chọn môn thể thao tập luyện ngoại khoá của nam sinh viên Trường ĐHKTHN

TT Nội dung  
phỏng vấn

Năm thứ 1 (n1=700) Năm thứ 2 (n2=700) Năm thứ 3 (n3=600) Tổng cộng (n=2000)
n1 % n2 % n3 % n %

1 Bóng đá 163 23.3 167 23.9 138 23.0 464 23.2
2 Bóng đá 7 người 211 30.1 217 31.0 182 30.3 614 30.7
3 Bóng bàn 40 5.7 37 5.3 35 5.8 115 5.75
4 Bóng rổ 68 9.7 71 10.1 66 11.0 206 10.3
5 Bóng chuyền 82 11.7 87 12.4 70 11.7 240 12
6 Điền kinh 72 10.3 51 7.3 45 7.5 162 8.1
7 Võ 64 9.1 70 10.0 64 10.7 199 9.95
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Tiếp và làm việc với Đại sứ quán Pháp và 
tổ chức quốc tế Pháp ngữ

Chiều 15/9/2020; PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu trưởng 
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) đã tiếp và làm việc 
với đoàn Đại sứ quán Pháp và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ 
(OIF) do ngài Etienne Rolland Piegue - Tham tán Đại sứ 
quán Pháp dẫn đầu.

Thành viên trong đoàn còn có ngài Eric Molay - Tùy viên 
Đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; ngài Oussouman - 
Giám đốc OIF và một số thành viên khác...

PGS.TS.KTS. Lê Quân bày tỏ vui mừng được tiếp đón 
đoàn Đại sứ quán Pháp và OIF đến thăm và làm việc tại 
HAU. Ông đã giới thiệu với đoàn về Trường, các chương 
trình hợp tác giữa HAU với Cộng hòa Pháp nói chung và một 
số Trường Đại học của Cộng hòa Pháp nói riêng.

HAU hiện đang hợp tác với trên 100 tổ chức và các 
Trường Đại học trên thế giới. Pháp là một trong những đối 
tác quan trọng của Nhà trường. Hiện tại HAU có hai chương 
trình đào tạo quốc tế bằng tiếng Pháp, đó là chương trình 
đào tạo thạc sĩ về Thiết kế đô thị và di sản bền vững và 
chương trình đào tạo Kiến trúc sư cảnh quan (DPEA).

Hiệu trưởng Lê Quân cũng cho biết: Trong nhiều năm 
qua, với sự ủng hộ nhiệt tình của phía Pháp, HAU đã phát 
triển DPEA và xây dựng thành công hệ thống chương trình 
đào tạo Cử nhân - Thạc sỹ - Tiến sỹ (LMD) Pháp ngữ chuyên 
ngành Kiến trúc. Hệ thống LMD là kết quả của sự hợp tác với 
các trường ENSA Toulouse, ENSA de Normandie, ENSA de 
Paris Belle - Ville, ENSA de Bordeaux...

Về đào tạo, năm 2018, HAU đã ra mắt chương trình cử 
nhân DEEA với sự có mặt của ngài Đại sứ Pháp. Năm 2019, 
Nhà trường xây dựng chương trình Thạc sĩ Pháp ngữ (DEA). 
Sự có mặt của Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Đông trong 
khuôn viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ giúp sinh 
viên nhà trường học tập và nâng cao trình độ tiếng Pháp. Về 
nghiên cứu khoa học, HAU và các Viện nghiên cứu của Pháp 
cũng đã có nhiều dự án phát triển như Dự án nghiên cứu tái 
chế rác thải tại khu đô thị Hà Nội (có triển làm giới thiệu tại 
cả hai nước Pháp, Việt và ra ấn phẩm); Dự án Erasmus và 
Châu Âu …

Theo lãnh đạo HAU, các chương trình đào tạo, hợp tác 
với Pháp đã mang đến một môi trường học tập tốt cho sinh 
viên hai nước. HAU cũng đã đón tiếp nhiều giảng viên, học 
viên, sinh viên Pháp sang giảng dạy, học tập và nghiên cứu 
khoa học tại Trường.

Ngài Eric Molay - Tùy viên Đại học, Đại sứ quán Pháp tại 
Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Đại 
học Kiến trúc Hà Nội và đánh giá cao những đóng góp của 
Nhà trường trong những dự án kết hợp với CH Pháp. Các 
dự án hợp tác triển khai giữa HAU và Cộng hòa Pháp nói 
chung và một số Trường Đại học của Pháp nói riêng là minh 
chứng cho sự hợp tác giữa hai bên sẽ phát triển lên tầm cao 
mới trong tương lai.

Hiệu trưởng Lê Quân cảm ơn sự quan tâm của Chính 
phủ Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng OIF đối với 
HAU và khẳng định đây là sự hợp tác có tính lâu dài, bền 
vững, hiệu quả. Nhà trường luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo 
điều kiện thuận lợi để các tổ chức trong và ngoài nước đến 
phối hợp liên kết đào tạo, trao đổi chuyên gia, giảng viên, học 
viên, tổ chức các hội thảo, sự kiện... Lãnh đạo Nhà trường 
cũng cho rằng đây là cơ hội lớn để khẳng định vị thế của 
nhà trường trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đồng 

thời mong muốn Đại sứ quán Pháp sẽ là cầu nối thúc đẩy 
quan hệ giữa HAU với các trường đại học, các tổ chức của 
CH Pháp.

NCS Vũ Tuấn Vinh bảo vệ thành công 
luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô 
thị và công trình

Ngày 11/9/2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ 
chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu 
sinh Vũ Tuấn Vinh với đề tài: “Quản lý quy hoạch thoát nước 
và xử lý nước thải tại các đô thị loại III vùng Duyên hải Trung 
Bộ Việt Nam”, chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình, 
mã số 62.58.01.06. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. 
Hoàng Văn Huệ.

Với những kết quả đạt được trong luận án, Nghiên cứu 
sinh Vũ Tuấn Vinh đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ 
nghiên cứu. Luận án có những đóng góp thiết thực vào việc: 
Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy định về quy trình, nội 
dung quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải nhằm tăng 
cường khả năng sử dụng công cụ quy hoạch phục vụ cho 
công tác quản lý thoát nước và xử lý nước thải đô thị, phù 
hợp thực tế và đáp ứng nhu cầu phát triển.

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 Vũ Tuấn 
Vinh.

Hợp tác với Công ty TNHH công nghiệp 
Chính Đại ươm mầm sáng tạo cho sinh 
viên

Với mục đích thúc đẩy hợp tác và trao đổi trong lĩnh vực 
đào tạo, cung ứng và tuyển dụng nhân lực, nghiên cứu phát 
triển đề tài và sản phẩm kiến trúc, tạo điều kiện cho sinh viên 
tiếp cận cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp; chiều 21/07/2020, 
PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội (HAU) và ông Đồng Văn Bột - Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại đã cùng ký Biên bản 
hợp tác.

Căn cứ theo văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại 
học Kiến trúc Hà Nội và Công ty TNHH Công nghiệp Chính 
Đại, hai bên sẽ cùng nhau hợp tác trong các lĩnh vực: Đào 
tạo, cung ứng và tuyển dụng nhân lực, nghiên cứu phát triển 
đề tài và sản phẩm kiến trúc; Tạo điều kiện cho sinh viên 
tiếp cận cơ hội việc làm của Công ty TNHH Công nghiệp 
Chính Đại sau khi tốt nghiệp; Khuyến khích sinh viên có tài 
năng xuất sắc của HAU thông qua hoạt động trao thưởng 
của Công ty; Tài trợ nguyên vật liệu cho giảng viên, sinh 
viên HAU làm tác phẩm; Tài trợ cho bộ môn Điêu khắc thuộc 
Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp vật liệu thép để thực 
hiện các tác phẩm, các đồ án tốt nghiệp, bài tập; Phối hợp tổ 
chức chương trình Ươm mầm (Incubation program) và các 
sự kiện để cho sinh viên (hiện đang theo học hoặc cựu sinh 



95 S¬ 39 - 2020

viên) có cơ hội nghiên cứu và sáng tạo ra các sản phẩm kiến 
trúc (xây dựng, điêu khắc và nội thất) theo chủ đề Công ty tư 
vấn. Các ý tưởng sản phẩm xuất sắc sẽ được Công ty hỗ trợ 
tối đa để thực hiện hoá ý tưởng thành sản phẩm, thông qua 
cung cấp nguyên vật liệu và trang thiết bị khác như bàn làm 
việc, phòng họp, máy tính, đào tạo kỹ năng và chuyên môn 
kỹ thuật để sử dụng máy móc công cụ sản xuất, và được 
hướng dẫn bởi các mentor có kinh nghiệm…

Phát biểu tại lễ ký kết, Hiệu trưởng Lê Quân đánh giá 
cao mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Hiệu trưởng Lê Quân 
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 TNHH Công nghiệp Chính Đại cũng bày 
tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ hợp tác lâu dài và đạt được nhiều 
kết quả tốt đẹp trong tương lai.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với 
công ty Esri Việt Nam

Sáng 28/9/2020 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
(HAU) đã diễn ra Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa 
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Công ty Esri Việt Nam.

Tham dự lễ ký kết, về phía HAU có PGS.TS.KTS. Nguyễn 
Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện lãnh 
đạo một số khoa, phòng ban chức năng trong Trường.

Về phía Esri Việt Nam có ông Wuttiboon - Tổng Giám 
đốc; ông Vũ Hữu Tuấn - Trưởng phòng Dịch vụ chuyên 
nghiệp; ông Đỗ Công Chung - Trưởng phòng Phát triển kinh 
doanh cùng một số thành viên.

Được thành lập vào tháng 1/2008 với 100% vốn nước 
ngoài (liên doanh giữa Esri Inc Hoa Kỳ và Esri Thailand); 
Esri Việt Nam là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực GIS. 
Trong hơn một thập kỷ qua, Esri đã phân phối sản phẩm và 
dịch vụ đến hàng trăm khách hàng và tổ chức ở Việt Nam 
thông qua các nhà phân phối địa phương, với mục tiêu cung 
cấp đến khách hàng sản phẩm, dịch vụ, sự hỗ trợ tốt nhất 
và nhanh nhất.

Theo như nội dung biên bản thỏa thuận giữa hai bên, 
HAU và Esri Việt Nam đã cùng đi đến thỏa thuận, thúc đẩy 
sự hợp tác với các nội dung sau: Thành lập trung tâm GIS 
hoặc bộ phận quản trị để quản lý và hỗ trợ kỹ thuật; Hợp tác 
thảo luận, nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng GIS, hỗ trợ 
định hướng cho HAU; Tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động 
nhằm thúc đẩy việc sử dụng phần mềm GIS và Esri cho cán 
bộ, giảng viên, sinh viên HAU để thực hiện các công việc 
nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo hoặc hành chính của Trường; 
Chỉ định một bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện thỏa thuận 
và họp đánh giá hàng năm; Tặng giấy phép phần mềm Esri 
theo Thỏa thuận tổ chức giáo dục trong khoảng thời gian 3 
năm; Cung cấp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động 
của HAU nhằm giúp cho sinh viên hiểu và học cách sử dụng 
phần mềm Esri và công nghệ mới nhất…

Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là một trong 
những chiến lược quan trọng trong việc phát triển giáo dục 
tại Việt Nam nói chung và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
nói riêng. Xác định được tầm quan trọng đó, nhà trường đã 

tăng cường sự gắn kết, tìm ra mô hình hợp tác toàn diện để 
đi đến lễ ký kết biên bản hợp tác với các doanh nghiệp.

Lễ ký kết đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình 
hợp tác tốt đẹp giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và 
Công ty Esri Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác tạo điều kiện cho 
giảng viên, sinh viên có cơ hội đẩy mạnh việc học tập, thực 
hành và có nhiều chương trình hợp tác, giao lưu thực tế.

Hai sinh viên Trường đại học Kiến trúc 
Hà Nội xuất sắc giành hai giải thưởng 
cuộc thi thiết kế ý tưởng kiến trúc bệnh 
viện dã chiến

Hai sinh viên Đặng Thị Thu Uyên (sinh viên lớp 15K7) và 
Nguyễn Đăng Hải (sinh viên lớp 16K7) đã giành được hai 
giải thưởng quan trọng của cuộc thi thiết kế Ý tưởng kiến 
trúc bệnh viện dã chiến là giải thưởng Phương án thiết kế 
xuất sắc do hội đồng giám khảo lựa chọn (1 giải) và Phương 
án thiết kế ấn tượng do cộng đồng bình chọn (cùng với một 
nhóm khác).

Lễ Trao giải diễn ra sáng nay 8/7 tại Hội trường Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Cuộc thi Thiết kế Ý tưởng kiến trúc bệnh viện dã chiến 
được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Kiến trúc Việt Nam 
27/4/2020. Cuộc thi được sự phối hợp của Bộ Y tế, Bộ Xây 
dựng, thu hút sự tham gia của các Hội KTS địa phương, các 
đơn vị tư vấn, các KTS trên toàn quốc.

Sau gần 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 
76 phương án dự thi từ 33 cá nhân, 23 nhóm và 20 tổ chức 
tư vấn trong nước.

Các phương án được Hội đồng thống nhất lựa chọn trao 
giải là những phương án được bố cục, tổ chức chặt chẽ, giải 
pháp sáng tạo tiếp cận xu hướng kiến trúc hiện đại, hợp lý 
và hiệu quả đối với thể loại bệnh viện dã chiến. Đây cũng là 
các phương án được đánh giá cao bởi khả năng phát triển 
thành các công trình Bệnh viện dã chiến trong thực tế, phù 
hợp điều kiện Việt Nam về giải pháp thực hiện, ứng dụng tiến 
bộ khoa học và giá thành hợp lý.

NCS Nguyễn Liên Hương bảo vệ thành 
công luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản 
lý đô thị và công trình

Chiều 02/7/2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ 
chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu 
sinh Nguyễn Liên Hương với đề tài: “Quản lý kiến trúc, cảnh 
quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử Thành phố 
Hà Nội”, chuyên ngành Quản lý Đô thị và Công trình, mã 
số 62.58.01.06. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.KTS. 
Nguyễn Tố Lăng.

Với những kết quả đạt được trong luận án, Nghiên cứu 
sinh Nguyễn Liên Hương đã hoàn thành mục đích và nhiệm 
vụ nghiên cứu. Luận án có những đóng góp thiết thực vào 
việc đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan không 
gian công cộng khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội, tạo sự 
thống nhất trong quản lý từ không gian tổng thể đô thị đến 
các không gian công cộng theo hướng kế thừa không gian 
đô thị, phù hợp đặc điểm tự nhiên, tôn trọng tập quán, văn 
hóa địa phương, phát huy giá trị truyền thống để gìn giữ bản 
sắc văn hoá của Hà Nội.
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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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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 Nguyễn 
Liên Hương.

Tập huấn ‘Phát triển kỹ năng tự đánh giá 
chương trình đào tạo’

Sáng 07/7/2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tổ 
chức khai mạc lớp tập huấn “Phát triển kỹ năng tự đánh giá 
chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn đánh 
giá chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 
ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 
04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Tham dự buổi tập huấn, về phía Trung tâm Kiểm định 
chất lượng giáo dục có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga - 
Giám đốc; PGS.TS. Trần Thị Hà - Nguyên vụ trưởng Vụ Đại 
học và Sau đại học, Phó Giám đốc Trung tâm; TS. Phạm 
Trung Thanh - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất 
lượng giáo dục, Phó Giám đốc Trung tâm; PGS.TS. Ngô 
Doãn Đãi - Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Kiểm định 
chất lượng giáo dục.

Về phía Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có TS.KTS. 
Ngô Thị Kim Dung - Phó Hiệu trưởng; đại diện Ban giám 
hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng ban, Trung tâm; các thành 

viên trong Hội đồng tự đánh giá Trường và các chuyên viên 
đảm bảo chất lượng của từng đơn vị.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Bà Ngô Thị Kim Dung nhấn 
mạnh: Chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là 
cái đích mà nhiều Trường Đại học đã và đang hướng đến. 
Đối với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, việc nghiên cứu, 
hướng đến thực hiện kiểm định chương trình đào tạo theo 
chuẩn được Nhà trường xác định là mục tiêu chiến lược 
trong giai đoạn 2020-2025 và nhiều năm tiếp theo. Đó sẽ là 
nền tảng để Nhà trường phát huy thế mạnh, nâng cao chất 
lượng giảng dạy, cải thiện môi trường học tập, là sự khẳng 
định về chất lượng đầu ra của sinh viên giúp các nhà tuyển 
dụng có cơ sở đáng tin cậy để lựa chọn ứng viên từ một 
Trường Đại học có uy tín được công nhận. Thông qua đó, 
Nhà trường cũng xác định được vị trí xếp hạng của mình 
trong phạm vi khu vực và trên thế giới…

Tại buổi tập huấn, Bà Nguyễn Phương Nga đã giới thiệu 
tổng quan về bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 
trình đào tạo theo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT cũng 
như các cơ sở pháp lý để tự đánh giá và đánh giá ngoài 
chương trình đào tạo.

Sau khi chia sẻ, phân tích các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng, các học viên cùng thảo luận nhóm thực 
hành rà soát lại chương trình đào tạo hiện có. Từ đó, phát 
hiện ra những điểm đạt tiêu chuẩn và những điểm cần sửa 
chữa để chương trình hoàn thiện hơn và tiếp tục cải tiến 
trong thời gian sắp tới.

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 07/7 đến hết ngày 
11/7/2020./.


