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LỜI NÓI ĐẦU 

Giao thông vận tải (GTVT) là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội, cần được ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước theo hướng 
hiện đại với tốc độ nhanh, bền vững, thân thiện với môi trường nhằm tạo tiền đề cho 
phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước 

Trong giai đoạn 2005-2010 vừa qua, ngành GTVT đã vượt qua muôn vàn khó 
khăn thử thách để thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Đồng thời cũng đã 
đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng 
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Trong thành tích chung của ngành GTVT có vai trò đóng góp xứng đáng của công 
tác khoa học công nghệ (KHCN) trong việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến 
bộ KHCN; lựa chọn nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên tiến phù hợp áp dụng 
vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tạo được sản phẩm hàng hoá, dịch 
vụ có chất lượng, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường và hội nhập 
quốc tế; góp phần quyết định vào tốc độ tăng trưởng bền vững của ngành, nghiên cứu 
xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định cơ chế, chính sách, hệ thống quy 
phạm, pháp luật quản lý chuyên ngành phù hợp với sự phát triển của cơ chế thị trường 
có định hướng XHCN.  

 Việc hoàn thành nhiều công trình, sản phẩm có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, 
yêu cầu mỹ thuật cao hoàn toàn do các kỹ sư, công nhân Việt Nam đảm nhiệm như 
cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp lớn, cầu treo, cầu dây văng, hầm, sân bay, 
cảng biển, sản phẩm công nghiệp, công nghệ thông tin... đã khẳng định quyết tâm 
và năng lực làm chủ KHCN hiện đại, thể hiện bước tiến bộ vượt bậc cả về “chất” 
và “lượng” của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân ngành GTVT 
đạt tầm khu vực và đang từng bước tiếp cận trình độ thế giới. 

Hội nghị tổng kết công tác KHCN giai đoạn 2005-2010 nhằm đánh giá toàn diện 
những hoạt động KHCN trong 5 năm qua, đúc kết các bài học kinh nghiệm và định 
hướng cho sự phát triển mạnh mẽ KHCN của ngành GTVT trong giai đoạn tới.  

Bộ Tuyển tập các báo cáo khoa học của Hội nghị KHCN ngành GTVT giai đoạn 
2005-2010 xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bao gồm: Báo cáo chung; Báo cáo 
chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông; Báo cáo chuyên ngành Cơ khí - Điện - 
Điện tử - Công nghệ thông tin; Báo cáo chuyên ngành Kinh tế - Vận tải - Môi trường - 
Y tế - An toàn giao thông. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến góp ý, nhận xét về Tuyển tập các báo 
cáo khoa học. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về địa chỉ: Vụ Khoa học và công nghệ 
Bộ GTVT, 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội hoặc xin gửi theo E-mail: ngmthang@mt.gov.vn.  

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 

mailto:ngmthang@mt.gov.vn
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BÁO CÁO TỔNG KẾT  
CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH GTVT  

GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ 
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN NĂM 2015 

Kính thưa:  Các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước 
 Các đồng chí đại diện các Bộ, Ngành, địa phương  
 Quý vị Đại biểu, các vị khách quý và toàn thể Hội nghị 

 
Trong giai đoạn 2005 - 2010 vừa qua, ngành GTVT đã và đang nỗ lực triển khai 

thực hiện nhiệm vụ và vai trò của khoa học công nghệ (KHCN) theo định hướng đã 
được xác định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng: “Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, tạo 
bước đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực 
của nền kinh tế. Tăng nhanh năng lực khoa học và công nghệ nội sinh đi đôi với 
tăng cường tiếp thu, làm chủ, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ thế giới. 
Nâng cao chất lượng và tính thương mại của các sản phẩm khoa học và công 
nghệ”. 

Xuất phát từ định hướng chiến lược trên đây, Bộ GTVT đã chỉ đạo phương châm, 
mục tiêu của công tác KHCN giai đoạn 2005 - 2010 của ngành là: “Đẩy mạnh nghiên 
cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN; lựa chọn nghiên cứu phát triển các 
công nghệ tiên tiến phù hợp áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao 
động, tạo được sản phẩm hàng hoá, dịch vụ có chất lượng, giá thành hạ, đủ sức 
cạnh tranh trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế; góp phần quyết định vào 
tốc độ tăng trưởng bền vững của ngành. Tập trung nghiên cứu xây dựng luận cứ 
khoa học cho việc hoạch định cơ chế, chính sách, hệ thống quy phạm, pháp luật 
quản lý chuyên ngành phù hợp với sự phát triển của cơ chế thị trường có định 
hướng XHCN”.  

Cùng với việc xác định phương châm, mục tiêu, Bộ GTVT cũng đã chỉ đạo triển 
khai thực hiện nhiều giải pháp, chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình... cụ thể để 
phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả công tác KHCN vào thực tế sản xuất trong tất cả các 
lĩnh vực của ngành. Bản báo cáo này sẽ tổng kết những kết quả chủ yếu hoạt động 
KHCN giai đoạn 2005 - 2010, đánh giá, đúc kết kinh nghiệm cũng như nêu lên những 
định hướng của công tác khoa học công nghệ giai đoạn 2010 - 2015 của ngành GTVT. 
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1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN  
2005 - 2010 

Để thực hiện mục tiêu phát triển ngành GTVT theo hướng hiện đại, chất lượng đạt 
tiêu chuẩn quốc tế, bền vững, an toàn, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và liên thông với các quốc gia trong khu 
vực, trong nhiều năm qua công tác KHCN đã và đang được chú trọng phát triển theo 
hướng cập nhật, chuyển giao công nghệ tiến tiến hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt 
Nam và đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. 

Giai đoạn 2005 - 2010 vừa qua công tác KHCN ngành GTVT tiếp tục được đẩy 
mạnh trên cơ sở các thành tựu đã đạt được trong các giai đoạn trước và đạt được nhiều 
bước tiến quan trọng tập trung vào các điểm chủ yếu sau đây: 

1.1. Tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng, cập nhật chiến lược, đổi mới 
phương thức hoạt động KHCN ngành GTVT đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 

Quán triệt phương châm phát triển KHCN theo Nghị quyết Đại hội Đảng X: “Đẩy 
mạnh hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ với nước ngoài, thu hút nguồn lực bên 
ngoài phát triển khoa học và công nghệ. Khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngoài 
đầu tư phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam”. Trong giai đoạn này cũng tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 Khóa VIII và Chương trình hành động thực 
hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa IX của Chính phủ về phát triển nhanh 
doanh nghiệp khoa học - công nghệ (DNKHCN) và thị trường công nghệ (TTCN), 
theo định hướng gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất và từng bước chuyển 
đổi hoạt động của tổ chức nghiên cứu khoa học công lập theo cơ chế doanh nghiệp. 
Triển khai đổi mới hoạt động KHCN theo các Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 
5/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập 
(Nghị định 115) và Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp 
KH&CN (Nghị định 80).  

Thực hiện chủ trương trên, định hướng chiến lược phát triển KHCN giao thông 
vận tải giai đoạn 2005 - 2010 đã được xác định theo phương châm cơ bản sau đây: 

a. Lấy quản lý kinh tế kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả là khâu đột phá, 
cần có trước tiên. Phải đảm bảo được kỷ luật trong trật tự sản xuất thì việc áp dụng 
công nghệ mới triển khai được. Mặt khác, quản lý kỹ thuật là một khâu cơ bản để đảm 
bảo an toàn giao thông, một vấn đề đang rất bức xúc trong xã hội hiện nay. Cũng cần 
lưu ý việc quản lý kinh tế kỹ thuật phải được thực hiện đồng bộ trong tất cả các khâu 
hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, khai thác của ngành GTVT. 

b. Công tác lựa chọn các chương trình cần được tiếp tục tập trung cho khâu ứng 
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dụng công nghệ mới và tiến hành một cách đồng bộ thông qua việc thực hiện các dự 
án để tạo ra công trình và sản phẩm mới.  

c. Các chương trình được lựa chọn ưu tiên cần phải được triển khai đồng bộ từ 
khâu đào tạo, quản lý, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu đến thực hiện dự án vào sản 
xuất, khai thác. 

Cập nhật, bổ sung “Định hướng chiến lược phát triển KHCN giao thông vận tải 
đến năm 2020” là cơ sở cho việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch, lựa chọn lộ trình phù 
hợp trong việc xây dựng kế hoạch phát triển KHCN giai đoạn 5 năm và kế hoạch cụ 
thể hàng năm của ngành GTVT giai đoạn vừa qua. Thực tế đã cho thấy công tác định 
hướng, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển KHCN là khâu quan trọng và quyết 
định cho việc xây dựng cơ chế quản lý hoạt động, xác định nhiệm vụ KHCN, xây 
dựng kế hoạch biên soạn và chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn...một cách có hiệu quả. 
Định hướng chiến lược về đổi mới công nghệ đúng đắn đã chứng tỏ là chìa khóa thành 
công của việc chuyển giao, tiếp nhận, ứng dụng nhiều công nghệ mới, tiên tiến vào 
thực tế sản xuất của ngành GTVT trong giai đoạn 2005 - 2010 vừa qua. 

1.2. Chỉ đạo triển khai mạnh mẽ việc tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng công 
nghệ tiến tiến vào các lĩnh vực của ngành GTVT 

Với phương châm thông qua các Dự án có nguồn vốn vay từ nước ngoài đầu tư 
phát triển GTVT ở Việt Nam để chủ động tiếp nhận chuyển giao, nắm bắt, dần từng 
bước tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ mới, tiên tiến các đề tài nghiên cứu, dự án 
KHCN, các chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ thực hiện trong giai đoạn 
2005 - 2010 đều xuất phát từ thực tế sản xuất kinh doanh của ngành GTVT, mang lại 
hiệu quả thiết thực giúp cho việc nâng cao trình độ KHCN của ngành. Điểm nổi bật 
trong giai đoạn này là thực hiện chuyển đổi từ quá trình hợp tác với các chuyên gia, tư 
vấn nước ngoài để triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại sang giai đoạn các kỹ sư, 
chuyên gia, công nhân Việt Nam hoàn toàn làm chủ việc ứng dụng triển khai một số 
công nghệ tiên tiến từ khảo sát, thiết kế, chế tạo sản phẩm, xây lắp, duy tu bảo dưỡng... 
trong ngành GTVT. 

Việc hoàn thành nhiều công trình, sản phẩm có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp 
hoàn toàn do các kỹ sư, công nhân Việt Nam đảm nhiệm đã khẳng định bước tiến bộ 
vượt bậc cả về “chất” và “lượng” của đội ngũ cán bộ quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật và 
công nhân ngành Giao thông vận tải đạt tầm khu vực và đang từng bước tiếp cận trình 
độ thế giới. 

1.2.1. Trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông: 
a. Về công tác tư vấn, khảo sát thiết kế các công trình xây dựng giao thông. 
Đã tập trung nghiên cứu từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu 
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chuẩn xây dựng công trình giao thông. Cho đến nay về cơ bản đã hoàn thành được Bộ 
tiêu chuẩn xây dựng cho tất cả các lĩnh vực Đường bộ, Hàng không, Đường sắt, Hàng 
hải, Đường thuỷ nội địa. Hệ thống tiêu chuẩn hiện đang được tiến hành cập nhật, 
chuyển đổi theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật,  

Việc xem xét, áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài phù hợp theo Thông tư số 
09/2005/TT-BXD ngày 07/4/2005; Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 
của Bộ Xây dựng (nay là Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây 
dựng) cũng đã được triển khai kịp thời tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng Dự án. 

Đã triển khai ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại phục vụ công tác điều tra, khảo 
sát như dùng phần mềm TOPO trong công tác đo đạc số hóa bình đồ, định vị bằng hệ 
tọa độ GPS, GIS; phần mềm TSW-3 xác định các thông số cơ bản của đất nền dùng để 
phân tích nền móng công trình giao thông. 

Sử dụng rộng rãi nhiều phần mềm chuyên dụng phục vụ phân tích kết cấu như 
RM-5, RM-7, RM-2000, RM-2006, MISES-3, SAP-2000, MIDAS-Civil, NOVA-
TND, Soft Deck, Road Plan, MIKE-21...  

b. Công nghệ xây dựng công trình giao thông: 
Chú trọng nghiên cứu chuyển giao, làm chủ, ứng dụng rộng rãi các công nghệ hiện 

đại xây dựng công trình giao thông thông qua việc triển khai các dự án ODA; 
Công nghệ xây dựng cầu đã được hoàn thiện thêm một bước: 
- Hoàn thiện các công nghệ xây dựng cầu bê tông cốt thép như công nghệ đúc hẫng 

cân bằng cho nhịp dài đến 150m (cầu Hàm Luông - hoàn thành năm 2010), công nghệ 
đúc đẩy, công nghệ đẩy đà giáo (MSS) thích hợp cho các chiều dài vượt nhịp từ 40-
70m. Đến nay hầu hết các công nghệ xây dựng cầu bê tông cốt thép hiện đại đã được 
chuyển giao vào Việt Nam để đảm bảo tính linh hoạt, thích ứng với nhiều loại địa hình 
trong xây dựng.  

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu chuyển giao công nghệ xây dựng cầu treo và cầu dây 
văng nhịp lớn có kết cấu và công nghệ xây dựng hiện đại như cầu Cần Thơ, Bãi Cháy, 
Thuận Phước, Nhật Tân... Đã làm chủ và áp dụng thành công vào thực tế công trình 
cầu dây văng nhịp lớn do các đơn vị trong nước tự thiết kế, thi công (cầu Rạch Miễu, 
nhịp chính dài 270m - hoàn thành năm 2009). 

- Tự thiết kế xây dựng các công trình giao thông ở địa hình và tính chất kỹ thuật 
phức tạp sử dụng vật liệu chất lượng cao và công nghệ thi công đặc biệt như cầu Pá 
Uôn (hoàn thành năm 2010) có trụ cao 97.5m.  

- Thiết kế và xây dựng hoàn thành các công trình cầu vượt, cầu trong các đô thị và 
các nút giao thông có yêu cầu kỹ thuật phức tạp như cầu chéo góc, cầu cong không 
gian, cầu có chiều cao kiến trúc thấp, cầu phân nhánh… 
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Công nghệ xây dựng hầm giao thông: năm 2005 đã hoàn thành hầm đường bộ 
theo công nghệ NATM. Trên cơ sở đó đã tự chủ thiết kế và thi công hoàn thành một số 
hầm đường bộ khác như hầm Đèo Ngang, hầm A-Roòng-1, A-Roòng-2. Về xây dựng 
hầm thành phố đã áp dụng công nghệ hầm dìm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn và một 
số hầm chui trong các thành phố lớn. 

Về xây dựng đường bộ: tập trung ứng dụng KHCN nhằm xây dựng các tuyến 
đường bộ cấp cao và các tuyến đường bộ cao tốc:  

- Trong xây dựng nền đường và xử lý nền đất yếu, đã áp dụng nhiều công nghệ 
tiên tiến như dùng biện pháp gia tải khử lún kết hợp với sử dụng vải địa kỹ thuật, bấc 
thấm, cọc cát, giếng cát, cọc đất gia cố xi măng, công nghệ cố kết chân không... 

- Cải tiến nâng cao chất lượng thi công móng và mặt đường đảm bảo độ bền, độ 
bằng phẳng. Đã áp dụng công nghệ lớp phủ siêu mỏng (Novachip) để thi công mặt 
đường cao tốc có độ nhám cao, thoát nước tốt, giảm tiếng ồn cho các tuyến đường cao 
tốc như Dự án T.P Hồ Chí Minh - Trung Lương, Láng - Hòa Lạc... 

- Cải tiến và nâng cao chất lượng các thiết bị an toàn như sơn vạch đường, kết cấu 
hộ lan, biển báo hiệu đường bộ. 

Ngoài công nghệ xây dựng đường bộ có mặt đường bằng bê tông nhựa cũng đã 
chú trọng hoàn thiện công nghệ xây dựng mặt đường bộ bằng bê tông xi măng cho cả 
đường giao thông nông thôn và các Quốc lộ. Đã và đang tiếp tục hoàn thiện công nghệ 
xây dựng mặt đường bê tông xi măng theo hướng hiện đại, cơ giới hoá đồng bộ, chất 
lượng cao.  

Về xây dựng đường sắt: Trong giai đoạn 2005 - 2010 đã tập trung nhiều giải pháp 
kỹ thuật, công nghệ cải tạo và nâng cấp một số tuyến đường sắt nâng cao tốc độ chạy 
tàu lên 80-90km/h. Ứng dụng các công nghệ vật liệu mới như sử dụng ray hàn liền, lắp 
đặt các loại phụ kiện liên kết đàn hồi mới, áp dụng thử nghiệm các tấm lát đường 
ngang bằng cao su theo công nghệ của Đức, Trung Quốc, Việt Nam; sử dụng các công 
nghệ hiện đại để thi công và kiểm tra chất lượng cầu, hầm, đường trên các tuyến 
đường sắt như máy chèn đường, máy đo kiểm tra Matisa... 

Đã từng bước tiếp cận các công nghệ hiện đại trong xây dựng tuyến đường sắt mới, 
đường sắt đô thị. Bước đầu triển khai khởi công xây dựng được một số tuyến đường sắt 
đô thị tại Hà Nội và T.P. Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cơ sở để nối mạng đường sắt xuyên Á; 
lập kế hoạch nghiên cứu các Dự án xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao và đường 
sắt cao tốc với công nghệ hiện đại cho từng khu đoạn và thời điểm phù hợp. 

Công nghệ xây dựng cảng, luồng hàng hải, đường thủy nội địa: Triển khai xây 
dựng các cảng lớn, nước sâu, cảng trung chuyển đáp ứng nhu cầu cho phép các tàu 
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biển cỡ lớn 100.000T đến 200.000T cũng đã được triển khai trên thực tế ở nhiều địa 
điểm như Cái Lân, Cái Mép - Thị Vải, cảng Tiên Sa...., các luồng cho tàu biển lớn vào 
sâu trong nội địa, cải tạo một số tuyến đường thủy nội địa quan trọng như luồng tàu 
lớn vào sông Hậu, dự án kênh Quan Chánh Bố, dự án cải tạo kênh Chợ Gạo…Trong 
quá trình thực hiện các dự án đã áp dụng một số công nghệ mới như cọc đất gia cố xi 
măng (DMM), bấc thấm sâu trên 30m, cọc ống BTCT dự ứng lực... 

Về xây dựng trong ngành Hàng không: Áp dụng nhiều công nghệ mới trong xây 
dựng, nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không Quốc tế và nội địa như công nghệ cọc 
đất gia cố xi măng gia cố nền móng và lớp phủ bề mặt bằng bê tông polyme cho sân 
bay Trà Nóc (Cần Thơ), Nhà ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất....  

Lĩnh vực an toàn giao thông: Đã áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến như thiết bị chống 
chói trên đường bộ, gờ giảm tốc, hộ lan... nhằm tăng an toàn, giảm thiểu tai nạn. 

c. Chuyển giao công nghệ xây dựng giao thông ở nông thôn, miền núi, địa bàn có 
điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.  

Ngoài các công nghệ truyền thống thời gian qua còn tiếp thu và cho ứng dụng thử 
nghiệm một số loại công nghệ cải tạo đất sử dụng trong xây dựng giao thông như 
HRB, nhằm khắc phục nạn khan hiếm vật liệu tại các vùng nông thôn, miền núi đem 
lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao ở nhiều địa phương như Hưng Yên, Sơn La, Hà Tây 
(cũ), Dự án đường tuần tra biên giới của Ban QLDA 47 - Bộ Quốc phòng.  

d. Công nghệ, quản lý, bảo trì, khai thác công trình giao thông: 
Áp dụng nhiều công nghệ mới trong kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng các 

công trình giao thông đang khai thác. Sử dụng công nghệ bê tông polyme, dán bản thép, 
dán sợi các bon, dự ứng lực ngoài để sửa chữa, tăng cường các công trình giao thông... 

Các công nghệ về ổn định, chống sụt trượt và kiên cố hoá ta-luy nền đường bộ và 
đường sắt được quan tâm nghiên cứu và triển khai áp dụng như hệ neo đất OVM, rọ đá 
Macaffery, tường chắn, lưới chống đá rơi, cỏ bảo vệ mái dốc ta-luy... 

Các công nghệ duy tu sửa chữa đường bộ được nghiên cứu, áp dụng theo định 
hướng tăng độ bền, đơn giản thi công, thân thiện với môi trường, giảm giá thành như: 
Công nghệ cào bóc tái chế mặt đường bê tông nhựa của hãng HallBrathers (Mỹ), Sakai 
(Nhật Bản), công nghệ Cacboncor Asphalt (Nam Phi), công nghệ bê tông nhựa gốc 
cao su đa cấp (Australlia). 

Ứng dụng hệ thống quan trắc liên tục (SHMS) cho các cầu treo, cầu dây văng nhịp 
lớn và hầm Hải Vân để kiểm soát tình trạng làm việc và giao thông qua lại 24/24h. 

Đã áp dụng thử nghiệm các phần mềm hiện đại như chương trình ROSY, VBMS 
và HDM4 trong công tác quản lý và bảo trì hệ thống đường bộ Việt Nam. 
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Lập dự án xây dựng Trung tâm điều hành và kiểm soát giao thông đường bộ, ứng 
dụng công nghệ tiên tiến. 

Chuẩn bị cho việc triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh ITS, hệ 
thống thu phí điện tử ETC vào các tuyến đường bộ cao tốc và tương lai cho mạng lưới 
đường bộ nói chung. 

e. Vật liệu và thí nghiệm công trình: 
Nghiên cứu ứng dụng và sản xuất được một số vật liệu có tính năng cao sử dụng 

trong xây dựng và bảo vệ công trình giao thông; triển khai các công nghệ, thiết bị hiện 
đại trong đánh giá chất lượng công trình giao thông. 

Thường xuyên tăng cường năng lực và tiêu chuẩn hoá hệ thống phòng thí nghiệm 
chuyên ngành (hiện Bộ quản lý 97 phòng thí nghiệm chuyên ngành) nhằm đảm bảo 
việc giám sát và kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng giao thông. 

1.2.2. Lĩnh vực công nghiệp giao thông vận tải: 
a. Công nghiệp tàu thuỷ: 
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong đóng mới 

và sửa chữa tàu biển đặc chủng, cỡ lớn. Đã đóng mới được tàu 53.000 T, nghiên cứu 
thiết kế và đóng tàu chở dầu 100.000 T, kho chứa dầu nổi FSO - 5 sức chứa 150.000 
T, tàu chở nhựa đường cỡ trọng tải 3.000 - 5.000 T, tàu chở ôtô sức chứa 6.900 chiếc. 
Phần lớn các tàu đóng từ sau 2005 là loại tàu chỉ có một số ít quốc gia đóng được và 
được đóng (do tính chất phức tạp đòi hỏi sự nghiêm ngặt về kỹ thuật - công nghệ từ 
chủ tàu, đăng kiểm quốc tế và sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng tàu biển trên thế 
giới). Hoàn thành việc đóng một số tàu theo hợp đồng xuất khẩu tàu biển sang các 
nước Anh, Hà Lan, Na Uy, Nhật Bản… 

- Nghiên cứu chế tạo một số bộ phận, chi tiết, tiến tới chế tạo cụm tổng thành máy 
thuỷ; tăng tỷ lệ nội địa hoá của các sản phẩm đóng mới đạt tới 60% tổng giá trị con 
tàu. Đã chế tạo thành công một số sản phẩm chủ lực được đánh giá cao trên thị trường 
quốc tế.  

Các chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực tàu thuỷ đã được triển khai theo 
hướng đồng bộ, hoàn chỉnh từ khâu thiết kế, công nghệ chế tạo, thử nghiệm mô hình ở 
bể thử, đăng kiểm chất lượng, chế tạo các thiết bị bốc xếp hiện đại phục vụ cho dầu 
khí, quốc phòng, các ngành sản xuất và xuất khẩu. 

b. Công nghiệp đầu máy, toa xe, tín hiệu đường sắt, ôtô. 
- Nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới sử dụng trong nước, tiến tới xuất khẩu 

sang các nước khu vực như: giá chuyển hướng, các loại xe khách, hàng chất lượng 
cao… 
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- Làm chủ đầu tư dây chuyền công nghệ sửa chữa đầu máy Diesel, tiến hành lắp 
ráp trong nước đầu máy Diesel 1900 mã lực, đóng mới toa xe điều hòa không khí thế 
hệ 2. 

- Nghiên cứu công nghệ chế tạo vỏ xe toàn phần chịu lực, gồm các mảng tự định vị 
cho đầu máy D19E, cải tiến các bộ phận hãm đĩa, cách âm, cách nhiệt của các toa xe. 

- Nghiên cứu chế tạo toa xe và toa xe chuyên dụng (toa xe chở container, toa xe 
đông lạnh phục vụ vận chuyển sản phẩm nông nghiệp). 

- Hiện đại hoá thông tin tín hiệu đường sắt cho một số đoạn tuyến hiện tại, chuẩn 
bị hệ thống tín hiệu cho hệ thống đường sắt cấp cao. Nghiên cứu công nghệ kỹ thuật số 
kết hợp với rơ-le và thiết bị mới cho các dự án thông tin tín hiệu đường sắt thống nhất 
và các khu đầu mối phía Bắc; hoàn thiện hệ thống giám sát hoạt động hệ thống cảnh 
báo đường ngang tự động nâng cao đảm bảo an toàn chạy tàu 

- Trong giai đoạn 2005 - 2010, công nghiệp ôtô cũng đã hoàn thiện dây chuyền 
công nghệ sản xuất ôtô khách chất lượng cao. Nghiên cứu công nghệ chế tạo một số bộ 
phận, chi tiết như hộp số, cầu chủ động, kính an toàn… Nâng cao tỷ lệ nội địa hoá sản 
xuất xe ô tô, bước đầu ứng dụng ôtô sử dụng nhiên liệu khí ga tự nhiên… 

c. Công nghiệp hàng không: 
- Nghiên cứu chế tạo trang thiết bị, phụ tùng thay thế nhập ngoại, trang thiết bị mặt 

đất. Bước đầu nghiên cứu chế tạo thử các loại sơn máy bay, đèn tín hiệu phục vụ cất 
hạ cánh... đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành hàng không, thiết bị an 
ninh hàng không. 

- Nghiên cứu làm chủ công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật các loại thiết bị, phương tiện 
hiện đại, giảm tối đa thuê nước ngoài, giảm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa. 

- Từng bước làm chủ công nghệ vận hành có hiệu quả, an toàn các phương tiện 
thiết bị hiện đại trang bị trong ngành hàng không. 

- Nghiên cứu chế tạo và hoàn thiện hệ thống mô phỏng phục vụ công tác đào tạo 
nhân viên hàng không, nhân viên kiểm soát không lưu. 

d. Máy xây dựng và các sản phẩm công nghiêp giao thông vận tải khác: 
- Nghiên cứu chế tạo hệ thống xe đúc cho công nghệ thi công đúc hẫng cầu bê tông 

cốt thép nhịp lớn, chế tạo hệ thống ván khuôn trượt, ván khuôn leo phục vụ thi công 
các bộ phận công trình có độ cao lớn như các tháp cầu dây văng... 

- Chế tạo thành công thiết bị căng kéo dự ứng lực chất lượng cao phù hợp với điều 
kiện thi công tại hiện trường. 

- Chế tạo các loại sơn kết cấu thép có tuổi thọ 5 - 10 năm cho công nghiệp GTVT, 
đã áp dụng và kiểm chứng thực tế đảm bảo chất lượng. 
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- Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế và chế tạo thiết bị kiểm soát hành trình của 
tàu hoả, xe khách đường dài, xe tải. Cải tiến các thiết bị cân điện tử phục vụ kiểm soát 
xe tải nặng. 

1.2.3. Lĩnh vực vận tải: 
a. Vận tải biển: 
- Nghiên cứu đầu tư, tổ chức đội tàu biển hiện đại, hợp lý, đặc biệt đội tàu chở dầu 

thô và các sản phẩm dầu trọng tải lớn; nâng cao thị phần vận tải theo công ước quốc tế. 

- Nghiên cứu hoàn chỉnh quy hoạch các cụm cảng; xác định rõ vị trí các cảng nước 
sâu, cảng trọng điểm quốc tế và lộ trình xây dựng đảm bảo hiệu quả đầu tư. Hiện đại 
hoá, tự động hoá công tác bốc xếp, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành 
cảng có hiệu quả. 

- Phát triển vận tải đa phương thức để hội nhập khu vực và thế giới. 

- Xây dựng hải đồ điện tử (ENC) phục vụ khảo sát luồng và quản lý báo hiệu hàng 
hải. Nghiên cứu hiện đại hoá hệ thống thông tin duyên hải và BĐAT Hàng hải. 

b. Vận tải hàng không: 
- Hàng không Việt Nam đang khai thác 22 cảng hàng không, trong đó có 6 cảng 

Quốc tế và 16 cảng nội địa cùng 40 đường bay Quốc tế và 30 đường bay nội địa, đạt 
mức tăng trưởng hành khách, hàng hóa trung bình hơn 10%/năm. Hàng không Việt 
Nam đã gia nhập Sky Team, đứng thứ 6 trong ASEAN, thứ 42- 43 trên thế giới về vận 
tải hàng không. 

- Đã từng bước hiện đại hoá công nghệ trong lĩnh vực vận tải hàng không ở các 
khâu hoạt động thương mại, kỹ thuật khai thác và quản lý như công nghệ tự động hoá, 
số hoá, công nghệ dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu thông qua vệ tinh. 

c. Vận tải thuỷ nội địa: 
- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao năng lực vận tải đường sông nâng 

dần thị phần vận tải đường sông; tổ chức vận tải quá cảnh: phát triển vận tải hàng siêu 
trọng, vận tải container, vận tải pha sông biển, kết nối hợp lý các loại hình vận tải 
khác. Nghiên cứu quản lý bảo đảm an toàn trên các tuyến sông, hồ. Nghiên cứu, triển 
khai các giải pháp nâng cao an toàn của các bến khách ngang sông. 

d. Vận tải đường sắt: 
Từng bước tự động hoá công tác chỉ huy, điều hành chạy tàu; nghiên cứu thực hiện 

đa dạng hóa mô hình vận tải: vận tải đa phương thức, vận tải quá cảnh, vận tải liên vận 
quốc tế, thuê khoán hành trình… tổ chức kết nối các loại vận tải theo mô hình kho đến 
kho, cửa đến cửa. 
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- Ứng dụng tiến bộ khoa học vào phân tích hoạt động kinh tế vận tải ngành đường 
sắt, tăng cường hiệu quả khai thác các tuyến đường sắt, tăng thị phần vận tải và năng 
lực thông qua trên toàn mạng Đường sắt Việt Nam. 

- Đã và đang từng bước áp dụng hệ thống bán vé điện tử tạo điều kiện thuận lợi 
cho hành khách đi tàu. Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn 
đấu giảm giá cước bằng hoặc thấp hơn các nước trong khu vực. 

- Nghiên cứu phát triển vận tải hành khách khối lượng lớn ở đô thị, đường sắt trên 
cao, tàu điện ngầm. 

e. Vận tải đường bộ 
- Phát triển mạng lưới vận tải hành khách và hàng hóa, phát triển đội xe, doanh 

nghiệp vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải trong nước và liên vận quốc tế.  
- Xây dựng thí điểm hệ thống trạm cân, nhằm kiểm soát tình trạng quá tải của các 

phương tiện vận tải đường bộ Dầu Giây, Quảng Ninh. 
- Phối hợp với nhiều tổ chức quốc tế và trong nước nghiên cứu cải tiến công tác 

quản lý, bảo trì, khai thác hiệu quả, an toàn hệ mạng lưới đường bộ và các bến phà... 
- Thử nghiệm công nghệ thu phí điện tử mã vạch, nghiên cứu công nghệ thu phí 

không dừng phục vụ hiện đại hóa thu phí đường bộ. 

1.2.4. Lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ ngành giao thông vận tải: 
Đã nghiên cứu ứng dụng phần mềm chuyên dụng, công cụ tính toán mạnh trong 

hầu hết các thiết kế công trình giao thông hiện đại, trong chế tạo các sản phẩm cơ khí 
giao thông, như: các thiết bị mô phỏng trong đào tạo hàng không, cabin tập lái xe, tự 
động chấm điểm lái xe; phần mềm quản lý đã được áp dụng rộng rãi trong mọi lĩnh 
vực của ngành, nghiên cứu, từng bước tiếp cận áp dụng giao thông thông minh trong 
GTVT. Công nghệ thông tin đã được áp dụng rộng rãi trong quản lý của ngành GTVT. 
Trang thông tin của Bộ, trang thông tin về KHCN cũng như các trang thông tin của các 
Cục quản lý chuyên ngành, các đơn vị trực thuộc Bộ đã góp phần quan trọng trong tác 
nghiệp, điều hành của Bộ.  

1.2.5. Lĩnh vực công nghệ môi trường, y tế trong giao thông vận tải 
Áp dụng các công nghệ, giải pháp nhằm bảo vệ môi trường trong mọi lĩnh vực của 

ngành GTVT, tạo điều kiện cho người tàn tật tham gia giao thông như đề tài nghiên 
cứu chế tạo toa xe cho người khuyết tật, xây dựng tuyến xe buýt mẫu cho người 
khuyết tật tại TP. Hồ chí Minh. Đã tiến hành nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm tra khí 
thải mô tô, xe gắn máy, thử nghiệm dùng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng 
(LPG) cho xe buýt tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bên cạnh công tác y tế dự phòng và bảo vệ môi trường, khoa học và công nghệ 
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được nghiên cứu ứng dụng ngày càng phát triển tại các Bệnh viện Giao thông vận tải: 
02 đề tài cấp Bộ và 26 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu và báo cáo tại các Hội nghị 
khoa học trong nước và Quốc tế. Nhiều kỹ thuật mới được áp dụng trong điều trị và 
chẩn đoán bệnh giúp tăng cường hiệu quả công tác chẩn đoán và điều trị bệnh cho cán 
bộ công nhân viên ngành GTVT và nhân dân. 

1.3. Công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành giao thông vận tải.  
- Đã tổ chức triển khai thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất 

lượng sản phẩm hàng hóa, Luật sở hữu trí tuệ, Luật Xây dựng, các Luật trong ngành 
giao thông như Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Bộ Luật Hàng hải, Luật 
Hàng không dân dụng, Luật Giao thông Đường thủy nội địa. Trong thời gian qua đã 
tập trung rà soát chuyển đổi các Tiêu chuẩn ngành của Bộ GTVT (22 TCN) theo quy 
định của Luật TC & QCKT. Tổng hợp hệ thống TCN và TCVN về lĩnh vực GTVT đã 
xây dựng ban hành trong hơn 20 năm qua gồm: 

- Lĩnh vực công trình giao thông: có tổng 97 tiêu chuẩn (gồm 6 TCVN và 91 TCN) 

- Lĩnh vực phương tiện - vận tải và các lĩnh vực khác: 219 tiêu chuẩn (gồm 155 
TCVN và 64 TCN). 

Đến nay đã tiến hành chuyển đổi được 

- Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đổi và trình ban hành: 37 QCVN; 

- Đã tổ chức thẩm định cấp Bộ và chuyển hồ sơ sang Bộ KH&CN để thẩm định 
trước khi ban hành/công bố: 11 QCVN; 

- Đang xem xét thẩm định cấp Bộ: 94 QCVN/TCVN; 

- Đã chuyển đổi thành TCCS: 18 TCCS. 

Số tiêu chuẩn còn lại đang được tập trung soát xét, bổ sung, chuyển đổi trong  
năm 2011.  

- Thành lập hệ thống TBT (Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại tất cả các Cục quản lý chuyên ngành. Đây là 
đầu mối thông tin quan trọng giúp ngành GTVT trong quá trình hội nhập với các nước 
trong khu vực và thế giới. 

1.4. Quản lý chất lượng và sản phẩm hàng hóa giao thông vận tải.  
- Phổ biến và khuyến khích áp dụng quản lý chất lượng theo hệ thống ISO. Các cơ 

quan hành chính bắt buộc phải thực hiện ISO. Hiện hầu hết các Cục quản lý chuyên 
ngành của Bộ GTVT đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 cho các 
cơ quan hành chính và sẽ triển khai tại Văn phòng Bộ trong thời gian sắp tới theo quy 
định của Chính phủ. 
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- Hướng dẫn các Doanh nghiệp chú trọng đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ, nhãn 
hiệu hàng hóa sản phẩm phù hợp với điều kiện VN gia nhập WTO. 

- Hiện đại hóa và quản lý chặt chẽ hoạt động của các phòng thí nghiệm công trình 
giao thông, các trạm đăng kiểm phương tiện giao thông.  

1.5. Quản lý hoạt động khoa học công nghệ và phát triển tiềm năng khoa học 
công nghệ trong ngành giao thông vận tải 

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học 
và công nghệ, gắn hoạt động nghiên cứu KHCN với thực tiễn sản xuất của các đơn vị 
nghiên cứu (theo tinh thần Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính 
phủ), Bộ GTVT đã phê duyệt các Đề án: 

+ Chuyển đổi Viện khoa học và Công nghệ GTVT sang hình thức tổ chức khoa 
học và công nghệ tự trang trải kinh phí (Quyết định số 3003/QĐ-BGTVT ngày 
29/12/2006 của Bộ GTVT). 

+ Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và Phát 
triển giao thông vận tải (Quyết định số 3013/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2006 của Bộ 
GTVT). 

- Tăng cường công tác quản lý khoa học theo hướng công khai, minh bạch, thực 
hiện cải cách hành chính, Bộ đã xây dựng và ban hành Quy định về Quản lý đề tài, dự 
án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ giao thông vận tải (Quyết định số 52/2007/QĐ-
BGTVT ngày 31/10/2007). Quy chế này gồm các quy định và hệ thống các mẫu biểu, 
cụ thể hóa Luật KHCN (năm 2000) và Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ về 
KHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KHCN, để triển khai hoạt động 
KHCN trong ngành GTVT. Công tác quản lý KHCN, gồm: xây dựng kế hoạch, thực 
hiện đề tài, công tác kiểm tra, đánh giá nghiệm thu; chức năng nhiệm vụ của các tổ 
chức quản lý, đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động KHCN được quy định rõ ràng. 
Tuyển chọn, giao thực hiện đề tài được thực hiện công khai thông qua tuyển chọn (một 
hình thức của đấu thầu thực hiện đề tài).  

- Thực hiện các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu nhằm phát triển tiềm lực 
khoa học và công nghệ cho các Viện nghiên cứu, các trường đại học, trường cao đẳng 
trực thuộc Bộ, chủ yếu để đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm 
trực thuộc các cơ sở nghiên cứu. 

1.6. Hợp tác khoa học công nghệ với nước ngoài 
- Đã thực hiện các chương trình chuyển giao công nghệ từ các Dự án đầu tư có ứng 

dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại của nước ngoài; tổ chức tổng kết công nghệ trên cơ sở 
tiếp thu công nghệ mới, hiện đại từ các dự án đầu tư từ các nguồn vốn ODA, WB; Tổ 
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chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các nước có trình độ KH&CN tiên tiến nhằm 
định hướng nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới vào điều kiện thực tiễn ở Việt 
Nam như chuyển giao công nghệ xây dựng cầu, hầm, cảng, sân bay, đường sắt cấp 
cao, Metro… 

- Phối hợp với các đối tác nước ngoài, thường xuyên tổ chức nhiều Hội thảo khoa 
học Quốc tế nhằm giới thiệu và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào ứng 
dụng tại Việt Nam 

1.7. Đánh giá chung hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn  
2005-2010 

Nhìn chung trong giai đoạn 2005 - 2010 hoạt động khoa học công nghệ tiếp tục 
phát huy có hiệu quả vai trò quản lý kỹ thuật và chất lượng trong các lĩnh vực của 
ngành GTVT: ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy kỹ thuật, hệ 
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, chỉ dẫn kỹ thuật, thử nghiệm vật 
liệu, công nghệ mới, kiểm định, đăng kiểm với các sản phẩm, công trình, trang thiết bị, 
phương tiện vận tải. Những thành tựu đạt được có tính chất cơ bản tập trung ở các mặt 
sau đây: 

1.7.1. Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật, chuyển đổi, áp dụng hệ thống Tiêu chuẩn, 
Quy chuẩn kỹ thuật: Do xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, hệ thống tiêu chuẩn, quy 
chuẩn, quy trình, chỉ dẫn kỹ thuật đòi hỏi phải cập nhật thường xuyên, liên tục. Vì vậy 
bên cạnh việc tổ chức rà soát, bổ sung, chuyển đổi hàng trăm tiêu chuẩn, quy chuẩn 
còn chú trọng nghiên cứu, biên soạn, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn để đáp ứng việc 
triển khai áp dụng các vật liệu mới, công nghệ mới phù hợp với trình độ phát triển 
khoa học công nghệ của các nước tiên tiến và hòa nhập các công ước quốc tế như 
IMO, ICAO, GMS, đăng kiểm quốc tế… 

Bên cạnh việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được nội địa hóa còn 
xem xét áp dụng trực tiếp nhiều tiêu chuẩn nước ngoài. 

Việc xem xét và phê duyệt danh mục tiêu chuẩn (khung tiêu chuẩn) áp dụng cho 
các dự án, sản phẩm, công trình tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đảm bảo tính đồng bộ, 
thống nhất hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật đã đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát 
chất lượng các công trình, sản phẩm ngành GTVT. 

1.7.2. Công tác đề xuất, tuyển chọn, triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học 
công nghệ được đổi mới hoàn thiện thêm một bước: 

Đã hình thành được cơ chế quản lý đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ làm cơ sở 
cho việc, đề xuất, tuyển chọn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KHCN.  

Các đề tài nghiên cứu, dự án chương trình KHCN đã phát triển theo hướng ngày 
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càng gắn kết với thực tế sản xuất, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc từ 
thực tế sản xuất như: nghiên cứu các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước 
ngành GTVT, các đề tài giải quyết các vấn đề kỹ thuật phục vụ sản xuất như nghiên 
cứu chế tạo ván khuôn leo phục vụ thi công trụ tháp cầu dây văng, đề tài xử lý vết nứt 
tại vị trí cắt khấc đầu dầm Super-T, chế tạo thiết bị neo phục vụ ổn định, kiên cố hóa 
công trình giao thông, nghiên cứu công nghệ xử lý nền đất phục vụ xây dựng các công 
trình giao thông, nghiên cứu các dạng kết cấu và công nghệ xây dựng công trình giao 
thông phù hợp với đặc điểm địa chất tuỷ văn, khí hậu từng vùng miền trong nước, các 
nghiên cứu chế tạo động cơ ôtô và tàu thuỷ và nội địa hoá các sản phẩm cơ khí GTVT, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong giao thông vận tải, hoạch định chiến lược phát 
triển vận tải, quản lý và phát triển doanh nghiệp, bảo vệ môi trường… 

Bảng số liệu thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2006 -2010 

Số lượng 
Năm Dự án Tăng cường 

năng lực nghiên cứu Đề tài Cấp Bộ 
Biên soạn, chuyển đổi 

tiêu chuẩn 
Ghi chú 

2006 3 63 51  
2007 5 65 38  
2008 4 37 22  
2009 5 33 21  
2010 4 46 48  

2011 3 49 50 Đang triển 
khai 

Tổng số 24 293 230  

1.7.3. Đã thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, gắn kết nghiên cứu với thực tế 
sản suất và đào tạo tăng cường nguồn nhân lực KHCN 

Đã thực hiện một bước đổi mới cơ chế hoạt động KHCN theo cơ chế doanh nghiệp 
KHCN, tạo lập thị trường công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 
quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập (“Nghị định 
115”) và Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp KH&CN (“Nghị 
định 80”), tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, 
đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm  

1.7.4. Phối hợp và đa dạng hóa hình thức hoạt động KHCN 
Ngoài hoạt động theo kế hoạch KHCN hàng năm, hợp tác với các tổ chức nghiên 

cứu trong nước và nước ngoài trong việc liên kết, hội thảo, đào tạo, chuyển giao công 
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nghệ… các nhiệm vụ khoa học công nghệ còn triển khai theo hướng phối hợp liên 
ngành tập trung giải quyết những vấn đề kỹ thuật công nghệ bức thiết như: Chương 
trình phối hợp giữa Bộ GTVT với Bộ Khoa học và Công nghệ về nghiên cứu các giải 
pháp chống sụt trượt, kiên cố hóa công trình giao thông, tăng cường an toàn giao 
thông, giảm thiểu tai nạn; liên kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình 
đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ngành giao thông, với Bộ Quốc phòng về thử nghiệm 
hóa chất gia cố, cải tạo đất phục vụ xây dựng tuyến đường vành đai biên giới… 

Nguồn kinh phí phát triển KHCN cũng đa dạng hơn, bên cạnh kinh phí dùng cho 
hoạt động KHCN do Nhà nước cấp nhiều doanh nghiệp đã bỏ thêm một phần kinh phí 
để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thử nghiệm, đổi mới công nghệ theo yêu cầu 
phát triển của đơn vị mình. 

2. NHỮNG TỒN TẠI VÀ THÁCH THỨC 

Giai đoạn 2005 - 2010 được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao 
của Lãnh đạo Bộ GTVT, công tác KHCN đã thu được những thành tựu cơ bản trên 
nhiều các lĩnh vực. Tuy nhiên nghiêm túc kiểm điểm lại, công tác KHCN trong giai 
đoạn vừa qua vẫn bộc lộ những tồn tại, yếu kém tập trung ở một số vấn đề sau đây: 

a- Tỷ trọng đóng góp của các hoạt động KHCN trong việc nâng cao chất lượng, 
giảm giá thành sản phẩm của ngành GTVT chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát 
triển của ngành và chưa tương xứng với tiềm năng của KHCN. 

Tỷ lệ các kết quả nghiên cứu đưa vào áp dụng thực tế chưa cao, việc tuyên truyền, 
phổ biến, nhân rộng các ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN có hiệu quả kinh tế - kỹ 
thuật tốt chưa được phổ biến. Các kết quả nghiên cứu còn thiếu tính toàn diện, nặng về 
giải quyết vấn đề kỹ thuật, công nghệ, chưa chú trọng phân tích rõ tính hiệu quả kinh 
tế như giảm khối lượng, rút ngắn thời gian thi công, thuận lợi cho việc kiểm soát chất 
lượng, giảm giá thành, nên chưa có đủ cơ sở cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất triển 
khai áp dụng. 

b- Phát triển hoạt động khoa học công nghệ chưa đồng đều và còn thiếu đồng 
bộ:  

Do nhu cầu phát triển trước một bước hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 
và công nghệ thông tin nên giai đoạn qua các đề tài, dự án nghiên cứu tập trung nhiều 
vào các lĩnh vực này. Các lĩnh vực cơ khí, vận tải, khoa học quản lý phục vụ ngành 
GTVT tuy cũng đã được quan tâm nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Trong khi 
hầu hết các lĩnh vực, các công nghệ, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, dự án thử 
nghiệm… phục vụ công tác thiết kế, chế tạo sản phẩm, xây lắp công trình mới được 
tập trung hoàn thiện, thì các hoạt động KHCN phục vụ công tác quản lý, vận hành, 
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khai thác, duy tu, bảo dưỡng… cho sản phẩm công nghiệp, hệ thống kết cấu hạ tầng 
GTVT vẫn chưa thực sự đáp ứng đòi của sản xuất, còn thiếu, chưa đồng bộ, thậm chí ở 
một số lĩnh vực còn lạc hậu 

c- Năng lực và trình độ quản lý KHCN chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. 
- Trước hết là nguồn nhân lực phục vụ cho công tác khoa học công nghệ: Nhờ 

kết quả thực hiện các chính sách phát triển nhân lực của Đảng và Nhà nước trong thời 
gian qua, lực lượng cán bộ khoa học công nghệ được đào tạo chính quy, từ các nước 
phát triển được bổ sung với số lượng đáng kể. Tuy vậy vẫn thiếu nhân tố rất quan 
trọng là các chuyên gia đầu ngành, có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm để chủ trì 
các đề án nghiên cứu lớn, có tính trọng điểm của ngành GTVT. Cơ chế quản lý đề tài 
còn có những điểm bất cập nên chưa huy động được lực lượng cán bộ khoa học công 
nghệ có kinh nghiệm ở ngoài ngành tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề khoa 
học công nghệ của ngành GTVT. Công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là đội ngũ 
tư vấn giám sát còn bất cập về chương trình, chất lượng đào tạo. 

- Các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu: còn hạn chế về cả số lượng và quy 
mô so với định hướng và yêu cầu phát triển của các đơn vị nghiên cứu cũng như nhu 
cầu thực tiễn của sản xuất. Các phòng thí nghiệm tuy đã được đầu tư, do hạn chế về 
kinh phí nên trang bị vẫn thiếu và chưa đồng bộ, nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình 
nghiên cứu, nhiều công nghệ mới không thể thí nghiệm và thực hành được trên trang 
thiết bị hiện có... Diện tích mặt bằng triển khai lắp đặt trang thiết bị thí nghiệm tại các 
cơ sở nghiên cứu còn chật hẹp, chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định 

d- Việc đưa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất còn 
gặp khó khăn ở khâu thử nghiệm: Lĩnh vực quan trọng trong hoạt động KHCN của 
ngành GTVT liên quan tới xây dựng cơ bản: ngành cầu và đường. Việc áp dụng thử 
nghiệm sản phẩm nghiên cứu này gặp rất nhiều khó khăn. Sản phẩm cầu đường có 
những đặc thù riêng mà các sản phẩm hàng hoá khác không có, đó là: sản xuất đơn 
chiếc, giá trị rất lớn (hàng nghìn tỷ đồng), sản phẩm được bán trước khi sản xuất, tức 
là chủ đầu tư ký hợp đồng với các nhà thầu để tiến hành xây dựng cầu và đường. Như 
vậy, các sản phẩm nghiên cứu về cầu đường rất khó có thể được các nhà thầu cho phép 
áp dụng thử trong quá trình sản xuất (xây dựng ) vì rủi ro cao.  

- Một số sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đòi hỏi phải có chứng chỉ quốc tế 
(như sản phẩm sơn máy bay), sau khi đã chế thử sản phẩm, không có điều kiện để thử 
nghiệm do không có cơ quan nào cho phép.  

e- Những khó khăn về công tác Tiêu chuẩn, Quy chuẩn: 
- Thực tế, khối lượng công việc liên quan tới việc chuyển đổi toàn bộ hệ thống 

TCN và TCVN về GTVT cho phù hợp với yêu cầu của Luật TC & QCKT rất lớn và 
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phức tạp. Việc chỉnh sửa, rà soát, bổ sung nội dung từng tiêu chuẩn cần phải có các 
chuyên gia có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực chuyên ngành đảm nhiệm và rất khó có 
thể huy động kinh phí, nhân lực phù hợp để trong thời gian một vài năm có thể hoàn 
thành khối lượng công việc quản lý kỹ thuật đã được triển khai thực hiện trong suốt 
hơn 20 năm qua. Đây cũng là thực trạng chung của hầu hết các Bộ, Ngành khác. 

- Mức kính phí theo quy định của Nhà nước cho việc chuyển đổi, xây dựng dự thảo 
tiêu chuẩn là rất hạn chế. Theo Thông tư số: 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
17/7/2009 về “Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật” mức chi tối đa cho việc xây dựng dự thảo TCVN, QCVN là 12 triệu đ/01 dự 
thảo và trường hợp có khảo sát, khảo nghiệm mới được 30 triệu đ/01 dự thảo. Mức chi 
này không phân biệt khối lượng, mức độ phức tạp của công việc thực tế của các nội 
dung dự thảo (nhiều dự thảo TC, QC lên đến hàng trăm trang, nội dung rất phức tạp, 
giải trình ý kiến trái chiều nhiều lần) nên không khuyến khích được các chuyên gia 
tham gia xây dựng, chuyển đổi tiêu chuẩn theo yêu cầu. 

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác xây dựng, chuyển đổi TC/QC 
chưa thực sự quan tâm đúng mức và tập trung cho công việc này.  

- Đối với việc xây dựng các TC/QC thuộc lĩnh vực công trình kết cấu hạ tầng 
GTVT các TC/QC được tiến hành theo các hướng: xây dựng mới hoặc tiếp thu những 
TC/QC nước ngoài để chuyển dịch sang thành TC/QC Việt Nam, trong quá trình thực 
hiện cần phải biên dịch khối lượng lớn tài liệu tiếng nước ngoài, có những nội dung 
cần phải tiến hành công tác khảo sát, thực nghiệm trên quy mô và địa hình rộng lớn để 
đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm Việt Nam nên cần lượng kinh phí thực hiện tương 
ứng, nhưng theo các quy định trong Thông tư này rất khó áp dụng. Vì vậy, việc giao 
nhiệm vụ và thực hiện xây dựng TC/QC gặp nhiều khó khăn. 

3. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

- Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là vai 
trò, nhiệm vụ của KHCN được xác định rõ trong các Nghị quyết Trung ương 2 và văn 
kiện Đại hội Đảng X, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, của Lãnh đạo Bộ 
GTVT, sự giúp đỡ của các Bộ, Ngành, địa phương, nhiều cơ chế, chính sách, chương 
trình đổi mới hoạt động KHCN phù hợp với thực tế đã được ban hành, bổ sung, cập 
nhật, hoạt động KHCN của ngành GTVT đã có bước tiến lớn và đạt nhiều thành tựu 
đáng ghi nhận nêu trên, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành GTVT trong 
thời gian qua. 

- Nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của công tác KHCN trong 
thời gian qua là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ đối với việc xây dựng 
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chiến lược, quan điểm phát triển KHCN, xác định rõ mục tiêu, lộ trình hợp lý để tiếp 
nhận, chuyển giao, chỉ đạo thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ vào thực tế sản 
xuất. 

- Hoạt động KHCN được triển khai mạnh mẽ và thành công là đã tập trung bám sát 
nhu cầu thực tế phát triển của ngành GTVT, trọng tâm là yêu cầu phát triển nhanh, bền 
vững hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, quy mô lớn, chất lượng cao như các 
công trình cầu nhịp lớn, hầm giao thông, cảng nước sâu, sân bay, đường bộ cao tốc, 
giao thông đô thị, công nghệ thông tin, cơ khí GTVT, an toàn giao thông, bảo vệ môi 
trường… 

- Thực tế đã chứng tỏ vai trò quan trọng của việc nghiên cứu lựa chọn chương 
trình KHCN có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đồng bộ thông qua triển khai các dự 
án ODA và một số dự án vốn trong nước để triển khai toàn diện từ khâu nghiên cứu, 
tiếp nhận công nghệ đến thực hiện ứng dụng, quản lý, đào tạo, đúc rút kinh nghiệm 
nhằm đảm bảo cho sự thành công của mục tiêu tạo ra sản phẩm mới, chất lượng cao 
của ngành GTVT. 

- Một nhân tố hết sức quan trọng dẫn đến thành công của hoạt động KHCN ở giai 
đoạn vừa qua là trình độ năng lực và quyết tâm đổi mới công nghệ của các đơn vị tư 
vấn, chế tạo, xây lắp trong ngành GTVT. Nhiều doanh nghiệp đã lấy mục tiêu đổi 
mới công nghệ, trang thiết bị, trình độ tay nghề, nâng cao chất lượng, hạ giá thành 
sản phẩm làm mục tiêu tồn tại và phát triển thương hiệu, là yếu tố sống còn để giữ thị 
phần hoạt động, phát triển của đơn vị. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của ngành 
đã được trang bị, cập nhật kiến thức mới, công cụ, thiết bị, phần mềm tính toán hiện 
đại, trình độ quản lý được nâng cao một bước, có đủ trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm, 
lòng say mê khoa học kỹ thuật, khát vọng vươn lên làm chủ KHCN hiện đại đã đảm 
bảo cho sự thành công của nhiều dự án triển khai ứng dụng công nghệ mới đạt hiệu 
quả cao. 

Tuy vậy hoạt động KHCN của ngành GTVT thời gian qua vẫn chưa đạt được 
một số kết quả như dự kiến, còn một số tồn tại nêu trên cần xem xét những mặt sau 
đây:  

- Mạng lưới các cơ quan quản lý KHCN ở các đơn vị cơ sở còn mỏng, chưa đáp 
ứng yêu cầu, còn mang nặng tính chất quản lý hành chính, chưa chủ động phát hiện, đề 
xuất các vướng mắc liên quan đến KHCN cần giải quyết trên thực tế. 

- Tiến độ thực hiện một số đề tài, kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn quy chuẩn ở một 
số đơn vị còn chậm do trong quá trình lập kế hoạch không lường hết những khó khăn 
khi tiến hành nghiên cứu, hoặc do hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn liên quan đến ngành 
giao thông vận tải được biên soạn trong quá trình 30 - 40 năm trước, đến nay vật liệu, 
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công nghệ đã chuyển đổi hoặc thay thế nên việc rà soát, chuyển đổi gặp rất nhiều khó 
khăn. 

- Một số cơ quan nghiên cứu cũng như các doanh nghiêp trong ngành chưa thấy 
hết những thách thức đặt ra cho mình khi Việt Nam hội nhập kinh thế giới, hoạt động 
trong cơ chế thị trường, chưa gắn chặt kết quả nghiên cứu với thực tế cuộc sống, chưa 
mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, sắp xếp lại sản xuất, nâng cao chất lượng, giảm 
giá thành sản phẩm để cạnh tranh, vẫn còn tư tưởng bao cấp, trông chờ bảo trợ kinh 
phí Nhà nước. 

4. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH GTVT GIAI ĐOẠN 2011 - 2015. 

4.1. Quan điểm 
Quán triệt phương hướng mục tiêu của công tác KHCN đã được xác định trong 

Nghị quyết Đại hội Đảng XI: “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, 
chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức” với 
chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2011-2015: “sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng 
dụng công nghệ cao đạt 35% tổng GDP”. Từ đó đề xuất phương hướng mục tiêu, 
nhiệm vụ KHCN chủ yếu của ngành GTVT giai đoạn 5 năm tới tập trung phục vụ các 
định hướng sau đây: 

a- Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ với mục tiêu số một 
là tăng tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ trong việc nâng cao năng suất, chất 
lượng và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của ngành GTVT. 

b- Ưu tiên chủ động tiếp cận, nghiên cứu triển khai ứng dụng, tiếp nhận chuyển 
giao các công nghệ tiên tiến, phát triển sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng 
công nghệ cao phục vụ phát triển hệ thống giao thông vận tải hiện đại, chất lượng, hiệu 
quả cao, thân thiện môi trường. 

c- Tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, công trình giao thông đáp 
ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững các lĩnh vực của ngành GTVT. Công tác 
này phải được thực hiện đồng bộ, có hệ thống từ quy hoạch, lựa chọn công nghệ, 
chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý khai thác, vận hành sau đầu tư. 

4.2. Nhiệm vụ và mục tiêu 
4.2.1. Đối với xây dựng, quản lý khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT. 
a- Công tác xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
Tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy 

trình, quy phạm trong xây dựng công trình giao thông vận tải. 
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Trong giai đoạn tới cần tiếp tục rà soát, bổ sung chỉnh sửa theo hướng cập nhật 
thường xuyên, liên tục, tiếp cận trình độ Quốc tế, lựa chọn các tiêu chuẩn, công nghệ 
phù hợp điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu thuỷ văn, vật liệu và trình độ kỹ thuật thi 
công của Việt Nam. Ngoài các quy chuẩn, tiêu chuẩn cần chú trọng biên soạn thêm hệ 
thống chỉ dẫn kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn nhằm cụ thể, chi tiết hoá các vấn đề kỹ thuật 
công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng trong thực tế. 
Cần đặc biệt chú trọng tính đồng bộ, liên thông của hệ thống Tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
chỉ dẫn kỹ thuật. Bên cạnh các quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ công tác khảo sát thiết 
kế, triển khai thi công còn cần chú trọng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về khai thác, 
kiểm định, đánh giá, bảo trì nhằm đảm bảo kiểm soát an toàn và chất lượng cả ở giai 
đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và sau đầu tư đối với hệ thống kết cấu hạ tầng 
giao thông vận tải. 

b- Công tác tư vấn 
- Nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả của tư vấn trong công tác quy hoạch, lựa 

chọn công nghệ, khảo sát thiết kế, giám sát chất lượng, bảo trì khai thác các công trình 
GTVT. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, các phần mềm mạnh để khảo sát, thiết 
kế đường ôtô, đường bộ cấp cao, đường ôtô cao tốc, đường băng sân bay, cầu, hầm, 
cảng biển, đường sắt trên cao, xe điện ngầm, tiếp cận công nghệ xây dựng đường sắt 
cấp cao, đường sắt cao tốc, sử dụng vật liệu và kết cấu mới như cọc thép dạng giếng, 
kết cấu liên hợp, hỗn hợp bê tông-thép, bê tông tính năng cao, mặt đường ôtô sử dụng 
bê tông xi măng chất lượng cao… 

- Tiếp tục hoàn thiện một số nội dung thiết kế phức tạp như: ứng dụng mô hình 3D 
trong lập phương án thiết kế công trình; phân tích kết cấu công trình giao thông phức 
tạp chịu tải trọng gió, động đất theo mô hình vật lý, thiết kế hệ thống quan trắc, hệ 
thống giao thông thông minh... 

- Đổi mới chương trình và nội dung đào tạo Tư vấn giám sát đáp ứng yêu cầu quản 
lý chất lượng công trình giao thông. 

c- Lĩnh vực thi công xây lắp, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT 
- Mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới là bên cạnh việc không ngừng hoàn 

thiện các công nghệ xây dựng công trình giao thông như cầu BTCTDƯL nhịp lớn, cầu 
treo, cầu dây văng, hầm đường ôtô và đường sắt, công trình ngầm, cảng nước sâu, 
đường bộ cao tốc, sân bay... cần nhanh chóng nắm bắt các công nghệ xây dựng hệ 
thống đường sắt trên cao, xe điện ngầm, tiếp cận công nghệ xây dựng đường sắt cấp 
cao, các công trình sử dụng vật liệu và công nghệ mới. Thể chế hóa và tập trung tăng 
cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, chú trọng việc xây dựng và 
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tuân thủ quy trình công nghệ, quy định kỹ thuật cho từng hạng mục, sản phẩm xây lắp. 
- Đổi mới công nghệ kiểm định, kiểm soát, đánh giá chất lượng hệ thống kết cấu 

hạ tầng GTVT trong giai đoạn khai thác. Tiếp thu công nghệ và từng bước chế tạo hệ 
thống quan trắc cho cầu dây văng, cầu treo dây võng trong thi công và khai thác sử 
dụng tại Việt Nam. 

- Làm chủ các công nghệ phục vụ nâng cấp sửa chữa, bảo trì hệ thống kết cấu hạ 
tầng giao thông tiên tiến như sử dụng hệ thống quan trắc liên tục, triển khai ứng dụng 
hệ thống giao thông thông minh (ITS) và thu phí điện tử (ETC), áp dụng công nghệ 
mới bảo vệ chống ăn mòn kết cấu, công nghệ cào bóc tái chế trong nâng cấp, bảo trì 
đường ôtô, các giải pháp chống sụt trượt và kiên cố hóa công trình giao thông, giải 
pháp đối phó với các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng… 

Nâng cao năng lực công nghệ của các Tổng công ty xây dựng trong ngành GTVT 
theo hướng đầu tư trang thiết bị thi công hiện đại, đồng bộ, đào tạo chuẩn hóa tay nghề 
và kỷ luật lao động, chấp hành quy định an toàn thi công của cán bộ, kỹ sư, công nhân. 
Áp dụng phương thức quản lý chất lượng theo ISO. Cần chú trọng mục tiêu xây dựng 
công trình giao thông chất lượng hoàn hảo để đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết 
cấu hạ tầng hiện đại như đảm bảo độ bằng phẳng, đảm bảo chính xác các yếu tố hình 
học, độ nhám, độ êm thuận nối tiếp giữa cầu và đường, khe biến dạng… 

Tập trung đầu tư công nghệ xây dựng cảng biển hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế 
đồng thời phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng sau cảng. 

Hiện đại hóa công nghệ thi công bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT. 

4.2.2. Đối với công nghiệp GTVT. 
a. Công nghiệp tàu thủy 
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu cho công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ trong đóng mới, sửa chữa tàu biển cỡ lớn và trong công nghiệp phụ trợ. Phối hợp 
công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với đầu tư tập trung đối với dây chuyền 
công nghệ đóng tàu hiện đại với mức độ tự động hóa cao đối với tất cả các khâu thiết 
kế, xét duyệt thiết kế, gia công chế tạo. Phấn đấu đến năm 2015 lắp ráp và sản xuất 
động cơ diesel tàu thủy cỡ lớn; sản xuất container các loại. 

- Tạo ra các cơ sở đóng và sửa chữa tàu đủ sức cạnh tranh với các nước ở khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương thông qua liên doanh hoặc hợp tác kinh doanh với nước 
ngoài, phấn đấu đóng được tàu đến 200.000 T sửa chữa tàu đến 400.000 T; phấn đấu 
đến năm 2015 tổng sản lượng tàu đạt 5 triệu tấn/năm, chiếm khoảng 10% thị phần 
đóng tàu thế giới. 
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- Đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến thiết yếu của ngành công nghiệp tàu thủy 
Việt Nam, tạo điều kiện đầu tư nâng cấp Viện KHCN tàu thủy thành một Trung tâm 
nghiên cứu ứng dụng cơ bản, đào tạo cán bộ chuyên ngành và tạo ra các công nghệ 
hiện đại cho ngành; đồng thời tiếp tục hiện đại hoá, mở rộng bể thử mô hình tàu thủy 
thành Trung tâm thử mô hình tàu thủy lớn nhất khu vực Đông Nam Á. 

- Phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành đóng tàu sản xuất chế tạo được các loại 
phụ kiện, thiết bị tàu thủy: điện, trên boong, cứu sinh, nội thất tàu thuỷ, chế tạo phụ 
tùng, chi tiết máy..., phấn đấu nội địa hóa 60% đối với các tàu biển đóng mới;  

b. Công nghiệp đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu đường sắt 
- Hoàn thiện dây chuyền lắp ráp đầu máy diesel trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa 

hóa. Xây dựng và đưa vào hoạt động dây chuyền đại tu đầu máy diesel đồng bộ.  
- Phấn đấu đến 2015 đưa ra thị trường những loại hình toa xe, đoàn tàu mới chất 

lượng cao đáp ứng yêu cầu vận tải trong nước và hướng tới xuất khẩu sang các nước 
trong khu vực. 

- Nghiên cứu ứng dụng, vật liệu mới, công nghệ mới để nâng cao chất lượng phục 
vụ hành khách, bảo vệ môi trường. 

- Tiêu chuẩn hoá cụm chi tiết, phụ tùng và mô đun hoá trong sản xuất đảm bảo tiết 
kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành chế tạo, nâng cao chất lượng chế tạo toa xe. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể hệ thống công nghệ thông tin và quản lý 
ĐSVN với phương châm thiết thực, hiệu quả và coi đó là một trong những biện pháp 
cơ bản để đổi mới quản lý, cơ cấu lại sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực 
cạnh tranh toàn ngành. Hiện đại hoá hệ thống thông tin tín hiệu và mạng viễn thông 
Đường sắt vừa phục vụ điều hành vận tải vừa kinh doanh trong thị trường viễn thông. 

- Nghiên cứu tiến hành điện khí hoá thử nghiệm tuyến Hà Nội - Hải Phòng để làm 
cơ sở phát triển sức kéo điện cho giai đoạn tiếp theo. 

- Tiến hành xây dựng trung tâm thử nghiệm đầu máy toa xe trong ngành. 
- Tiếp cận nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng đường 

sắt cấp cao, đường sắt cao tốc trong tương lai.  

c. Công nghiệp ô tô và thiết bị công trình 
- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến để hoàn thiện các dây chuyền sản 

xuất ô tô khách, xe buýt, ôtô tải đến 20 tấn nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng 
cung cấp cho thị trường nội địa và tìm kiếm khả năng xuất khẩu. Phấn đấu đến 2015 
sản lượng xe khách, xe buýt đạt 50% thị phần, ôtô tải 10-20 tấn đạt 10% thị phần trong 
nước. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước có điều kiện đầu tư lắp ráp 
sản xuất ôtô trong nước, tập trung sản xuất các loại ô tô thị trường đang có nhu cầu. 
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- Nghiên cứu ứng dụng động cơ đốt trong sử dụng khí ga tự nhiên, thân thiện với 
môi trường. Tập trung nghiên cứu dòng xe chiến lược quốc gia. 

- Nghiên cứu công nghệ chế tạo các loại ô tô như xe tải pick-up, xe van… 
- Nghiên cứu công nghệ chế tạo vỏ xe toàn thân chịu lực, vỏ xe gồm các mảng tự 

định vị hoặc không yêu cầu xử lý kim loại. 
- Nghiên cứu công nghệ chế tạo hộp số, cầu chủ động, kính an toàn, các sản phẩm 

bạc lót…  
- Đầu tư đổi mới công nghệ mở rộng quy mô nhà máy sản xuất các thiết bị xe máy 

thi công bằng nguồn vốn trong nước, sản xuất được các sản phẩm xe máy thi công có 
chất lượng cao thay thế hàng nhập khẩu và có sản phẩm xuất khẩu tập trung vào các 
sản phẩm như trạm trộn bê tông nhựa nóng, trạm nghiền sàng đá, lu bánh lốp, lu rung, 
lu mini v.v..  

- Tiếp thu công nghệ và từng bước chế tạo hệ thống quan trắc cho cầu dây văng, 
cầu treo dây võng trong thi công và khai thác sử dụng tại Việt Nam. 

d. Công nghiệp hàng không 
- Đầu tư và từng bước làm chủ công nghệ bảo dưỡng sửa chữa các loại máy bay và 

các thiết bị hiện đại của ngành Hàng Không Việt Nam. Phấn đấu đến năm 2015 đủ 
năng lực đại tu được một số loại máy bay, động cơ và thiết bị trên máy bay. 

- Đầu tư công nghệ chế tạo phụ tùng, phụ kiện máy bay, thông qua liên doanh, liên 
kết với nước ngoài sản xuất phụ tùng chi tiết, thử nghiệm chế tạo từng phần máy bay. 

- Chuẩn bị tiếp nhận để khai thác có hiệu quả máy bay mới. 

4.2.3. Lĩnh vực vận tải. 
a. Vận tải biển 
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư đội tàu hiện đại, đặc biệt là đội tàu chở dầu thô và các 

sản phẩm dầu thô, hàng rời, container có tải trọng lớn. Phát triển các loại hình dịch vụ 
hàng hải (logistic, vận tải đa phương thức…) 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải biển nội địa, nâng cao thị phần vận chuyển 
hành hóa xuất nhập khẩu 27-30%, kết hợp chở thuê hành hóa nước ngoài trên các 
tuyến vận chuyển xa. Phấn đấu đến năm 2015 khối lượng vận chuyển do đội tàu Việt 
Nam đảm nhận khoảng 110-126 triệu tấn.  

- Tiếp tục hoàn thiện các dự án VTS, AIS, hải đồ điện tử, hệ thống thông tin duyên 
hải, hệ thống nhận dạng và truy tìm tầm xa (LRIT), nhằm phục vụ tốt hoạt động hàng 
hải quốc tế, đảm bảo an toàn hàng hải và phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. 

- Hoàn thiện công nghệ cho hệ thống cảng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
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giải phóng hàng ở cảng. 
- Nghiên cứu áp dụng các công nghệ, giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn 

vận tải, chống ách tắc giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là công 
nghệ xử lý chất thải độc hại trong hoạt động hàng hải, sự cố tràn dầu và phát thải khí ô 
nhiễm do hoạt động của các phương tiện vận tải.  

b. Vận tải hàng không 
- Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động thương mại, kỹ 

thuật khai thác và quản lý như công nghệ tự động hóa, số hóa, công nghệ dẫn đường, 
giám sát và quản lí không lưu thông qua vệ tinh, phương thức hạ độ cao liên tục. 

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan tới tự do hóa vận tải hàng không với phương 
thức "Bầu trời mở" theo lộ trình khu vực và toàn cầu. 

- Tiếp tục đầu tư các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cho các cảng 
hàng không. 

- Tăng cường năng lực bảo dưỡng kỹ thuật các trang thiết bị hiện có để giảm tối đa 
chi phí thuê nước ngoài. 

c. Vận tải thủy nội địa 
- Tiếp tục xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng đường thủy nội địa, nâng cao năng lực 

vận tải đường thủy nội địa. Tăng cường an toàn trong vận tải thủy nội địa. 
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, luật lệ đường thủy nội địa phù hợp với hội nhập 

khu vực và cộng đồng. 
- Tập trung nghiên cứu các vấn đề về vận tải quá cảnh, vận chuyển hàng độc hại, 

nguy hiểm trên các tuyến đường thủy nội địa xuyên quốc gia. 

d. Vận tải đường sắt 
- Phối hợp các giải pháp KHCN và đầu tư rút ngắn thời gian chạy tàu trên các 

tuyến cho cả tàu khách và tàu hàng, phấn đấu đến năm 2020 chạy tàu Hà Nội - Sài 
Gòn 24h, tổ chức tốt các đoàn tàu thoi từ ga Hà Nội, ga Sài Gòn đi các tỉnh lân cận với 
chất lượng cao. 

- Tiếp tục mở rộng các hình thức vận tải: vận tải đa phương thức, vận chuyển 
container, vận chuyển từ kho đến kho, cho thuê các đoàn tàu chuyên luồng, chuyên 
tuyến. Tổ chức tốt vận tải hành khách, hàng hoá liên vận quốc tế.  

- Cải tạo và phát triển hợp lý hệ thống đường sắt tại các đầu mối lớn, tham gia vận 
chuyển hành khách nội đô. 

- Hoàn thiện và mở rộng hệ thống bán vé điện tử trên tất cả các tuyến. 
- Xây dựng các ga trung tâm trở thành đầu mối trung chuyển, kết nối các loại 
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phương tiện vận tải, đồng thời là trung tâm dịch vụ đa năng. Đảm bảo tính thống nhất 
về quản lý, kỹ thuật và thông tin cho tất cả các ga. 

- Đổi mới trang thiết bị và hiện đại hoá công tác xếp dỡ, giải thể - lập tàu ở các ga.  
- Chuẩn bị cho việc nối mạng xuyên Á và đẩy mạnh phát triển đường sắt nội đô.  

e. Vận tải đường bộ 
- Tăng cường năng lực vận tải của hệ thống đường bộ, đường bộ cao tốc; hoàn 

thiện hệ thống biển báo hiệu đường bộ, hệ thống cảnh báo an toàn, trang thiết bị an 
toàn trên các tuyến đường bộ. 

- Phát triển mạng lưới vận tải hành khách và hàng hóa, phát triển đội xe, doanh 
nghiệp vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải trong nước và liên vận quốc tế.  

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống trạm cân, nhằm kiểm soát tình trạng quá tải của 
các phương tiện vận tải đường bộ. 

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý vận tải đường bộ, triển khai xây 
dựng hệ thống trạm dừng nghỉ, triển khai hệ thống giao thông thông minh, hiện đại 
hóa thu phí đường bộ, triển khai thiết bị kiểm soát hành trình xe tải... 

4.3. Đề xuất một số giải pháp 
4.3.1 Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và nhận thức của các cấp, 

của mọi người đối với hoạt động khoa học công nghệ 
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền từ Trung 

ương đến địa phương, từ các doanh nghiệp đến người lao động và trong toàn xã hội về 
vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ đặc biệt là trong việc gia tăng giá trị, năng 
suất, chất lượng sản phẩm, công trình GTVT. Làm rõ nhận thức về sự thất thoát, lãng 
phí do chủ trương kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật không hợp lý, công nghệ lạc hậu làm 
cho năng suất lao động thấp và quản lý điều hành kém sẽ tác động làm suy giảm hiệu 
quả đầu tư. 

- Tăng cường chỉ đạo phối hợp liên ngành trong hoạt động khoa học công nghệ. 

4.3.2. Đối với việc phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ 
- Phải xây dựng hệ thống chính sách và cơ chế để bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ 

khoa học công nghệ kế cận trong các cơ quan nghiên cứu triển khai, cơ quan quản lý 
và các doanh nghiệp trong hệ thống Nhà nước, cụ thể là phải có cơ chế ràng buộc và 
chế độ đãi ngộ thích đáng nhằm thu hút các lực lượng cán bộ khoa học, công nghệ trẻ, 
tốt nghiệp loại giỏi được đào tạo trong và ngoài nước vào làm việc cho các cơ quan 
Nhà nước. 

- Tổng kết, rút kinh nghiệm và tiếp tục sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai 
theo hướng gắn kết với đào tạo, với sản phẩm, khắc phục tình trạng phân tán nguồn 
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lực như hiện nay. 
- Ưu tiên những lĩnh vực công nghệ mà ngành GTVT có tiềm năng và lợi thế. 
- Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động KHCN theo cơ chế doanh 

nghiệp KHCN, tạo lập thị trường công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 
5/9/2005, Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 và Nghị định 96/2010/NĐ-CP 
ngày 20/9/2010 của Chính phủ, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp đầu 
tư, đổi mới công nghệ, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

4.3.3. Ban hành các chính sách cơ chế để phát triển thị trường KH&CN trên 
tinh thần của Luật Khoa học và Công nghệ 

- Thực hiện các cơ chế về quản lý kinh tế để ràng buộc và khuyến khích các doanh 
nghiệp phải đổi mới công nghệ, chống độc quyền, khuyến khích cạnh tranh, ưu đãi về 
thuế, về vay tín dụng cho các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ KHCN, cho phép doanh 
nghiệp tính vào chi phí sản xuất các chi phí nghiên cứu, triển khai đổi mới công nghệ. 

- Tăng cường thông tin khoa học công nghệ, thông tin đại chúng và chuyên ngành, 
hình thành các trung tâm dịch vụ gắn giữa cung và cầu về công nghệ. 

4.3.4. Tăng cường quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ 
- Tăng cường bảo hộ sở hữu công nghiệp, bảo hộ sở hữu trí tuệ. 
- Xây dựng quy trình thẩm định công nghệ, kiên quyết chấm dứt tình trạng nhập 

các công nghệ lạc hậu. 
- Có chiến lược phát triển công nghệ cho từng ngành và lĩnh vực cụ thể. 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao công nghệ và đào tạo, thực tập trong các 

dự án hỗ trợ kỹ thuật (TA) từ nguồn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức chính phủ 
và phi chính phủ, từ nguồn vốn vay viện trợ phát triển cho các dự án (ODA). 

- Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, công trình giao thông bằng các phương 
thức mang tính KHCN cao như quy trình công nghệ, hệ thống quản lý theo ISO.. 

Kính thưa toàn thể Hội nghị. 
Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và các chủ trương, đường lối 

đúng đắn của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời 
của Chính phủ và sự phối hợp giúp đỡ của các Bộ, Ngành, địa phương, trong giai đoạn 
sắp tới hoạt động khoa học công nghệ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp hiệu 
quả và thiết thực vào sự nghiệp phát triển của ngành GTVT. 

Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quý vị đại 
biểu và toàn thể Hội nghị. 

Xin chân thành cám ơn! 
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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG  
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2005 - 2010  
CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT  

PGS. TS. DOÃN MINH TÂM 
Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

 
Tóm tắt báo cáo: Viện KH&CN GTVT là đơn vị nghiên cứu KH&CN hàng đầu 

của ngành GTVT. Sau 54 năm trưởng thành và phát triển, hiện nay Viện là một trong 
41 Viện nghiên cứu cấp Quốc gia của Việt Nam, có quy mô và mức tăng trưởng được 
xếp hạng thuộc loại khá trong khối nghiên cứu KH&CN công lập gồm trên 560 đơn vị 
trên phạm vi toàn quốc. Báo cáo này nhằm giới thiệu tóm tắt và tổng kết hoạt động 
KH&CN của Viện trong 5 năm qua, từ năm 2005 - 2010. Đây cũng là giai đoạn quá 
độ để Viện chuyển dần sang hoạt động KH&CN theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính Phủ. Trên cơ sở tổng kết hoạt động 
KH&CN trong 5 năm qua, Viện đề xuất định hướng hoạt động KH&CN cho giai đoạn 
5 năm tiếp theo, từ 2010 - 2015, nhằm tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được và phát 
triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững hơn nữa, góp phần hoàn thành sự nghiệp chuyển 
đổi cơ chế và đưa dần Viện phát triển lên các bước cao hơn, tiến tới ngang tầm với 
các Viện nghiên cứu trong khu vực.  

1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA VIỆN TRONG 5 NĂM 
QUA, TỪ 2005-2010 

Viện KH&CN GTVT, tiền thân là Viện thí nghiệm Vật liệu của ngành GTVT, 
được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1956. Sau hơn nửa thể kỷ trưởng thành và 
phát triển, đến nay Viện đã có tới 22 đơn vị trực thuộc, phân bố tại 3 miền, có trụ sở 
chính tại Hà Nội và các Phân Viện đóng tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, với tổng 
số CBCNV toàn Viện khoảng 750 người, trong đó số cán bộ có trình độ đại học và 
trên đại học chiếm tỷ lệ 2/3. Viện có trụ sở chính tại Hà Nội quản lý 550 người, còn lại 
các Phân Viện đóng tại khu vực miền Trung và phía Nam quản lý khoảng 200 người. 
Từ cuối năm 2006, tại quyết định số 3003/BGTVT-QĐ ngày 29/12/2006 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT, Viện đã chính thức bước vào giai đoạn chuyển đổi cơ chế hoạt động 
KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính Phủ. Thực chất của quá trình 
chuyển đổi cơ chế là quá trình Viện KH&CN GTVT nói riêng và khoảng 560 đơn vị 
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nghiên cứu công lập ở Việt Nam nói chung phải định hướng sau vài năm nữa sẽ phải 
chuyển hẳn sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tức là khi nhà 
nước ngừng cấp kinh phí hoạt động thường xuyên để Viện và các đơn vị nghiên cứu 
công lập phải đủ sức để tự tồn tại và phát triển, vận hành theo cơ chế thị trường. 

Các hoạt động KH&CN của Viện được chia ra làm 2 mảng chính, đó là mảng thực 
hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên hàng năm theo các đề tài cấp Nhà nước, 
cấp bộ và cấp thành phố, cấp tỉnh và mảng thực hiện các nhiệm vụ được giao dưới 
hình thức tổ chức triển khai các dịch vụ KH&CN thông qua việc ký kết các hợp đồng 
kinh tế kỹ thuật với các Chủ đầu tư, các Ban QLDA hoặc Nhà thầu thi công. Trong đó, 
hoạt động dịch vụ KHCN của Viện trong 5 năm qua có phần tăng trưởng cao hơn. Các 
loại hình hoạt động dịch vụ của Viện bao gồm tư vấn lập dự án; tư vấn khảo sát thiết 
kế - lập bản vẽ thi công; tư vấn giám sát thi công; thí nghiệm kiểm tra và kiểm định 
chất lượng vật liệu và chất lượng thi công; tư vấn đào tạo; tư vấn về lĩnh vực bảo vệ 
môi trường, bảo vệ công trình và một số dịch vụ sản xuất thử, chế tạo sơn và gia công 
chế tạo, sửa chữa một số thiết bị nhỏ phục vụ công tác thí nghiệm. Như vậy, có thể 
nhận thấy rằng mảng thực hiện các đề tài nghiên cứu KH&CN, tuy là nhiệm vụ chính 
trị và là nhiệm vụ quan trọng nhất của Viện, song tỷ trọng về kinh phí được Nhà nước 
cấp hàng năm để thực hiện các đề tài khoa học này cũng mới chỉ chiếm khoảng trên 
dưới 5% so với kinh phí thu được từ nguồn hoạt động dịch vụ KH&CN phục vụ ngành 
GTVT của Viện. Điều đó phần nào cũng cho thấy sự khó khăn, thử thách và nỗ lực 
phấn đấu của Viện trong hoạt động KH&CN suốt 5 năm qua, vừa phải duy trì và giữ 
vững vai trò đi đầu trong hoạt động nghiên cứu KH&CN của ngành GTVT trong điều 
kiện kinh phí hạn hẹp, lại vừa phải thúc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ KHKT để có 
cơ hội ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất của ngành GTVT và để 
có thể tự nuôi sống mình, tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường. 

2. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA VIỆN 
TRONG 5 NĂM QUA (2005-2010) 

Điểm lại các lĩnh vực chính trong hoạt động KH&CN của Viện trong 5 năm qua, 
có thể nhận thấy sự gắn kết giữa các đề tài nghiên cứu với các hoạt động dịch vụ 
KH&CN của Viện, được diễn ra trên 6 lĩnh vực, gồm 3 lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng 
và 3 lĩnh vực phục vụ cho nghiên cứu ứng dụng, đó là: 

- Lĩnh vực xây dựng cầu và hầm trong giao thông đường bộ, đường sắt và đô thị. 
- Lĩnh vực xây dựng đường Ô-tô, đường sắt, đường GTNT và sân bay. 
- Lĩnh vực xây dựng cảng đường thủy. 
- Lĩnh vực bảo vệ công trình trong giao thông đường bộ, đường sắt và phương tiện GT 
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- Lĩnh vực môi trường trong giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và 
hàng không. 

- Lĩnh vực cơ khí phục vụ giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. 
Theo số liệu thống kê của Viện, chỉ riêng về tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu 

và xây dựng tiêu chuẩn cấp Bộ, tỷ trọng các đề tài và tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực đã 
được triển khai thực hiện từ năm 2005 đến 2010 như sau: 

- Đối với lĩnh vực nghiên cứu đề tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo trì cầu và 
hầm phục vụ giao thông đường bộ, đường sắt và đô thị, từ năm 2005 - 2010, toàn Viện 
đã thực hiện được 41/189 đề tài và tiêu chuẩn, chiếm tỷ trọng 22% trong tổng số các 
đề tài, tiêu chuẩn cấp Bộ mà Viện đã và đang thực hiện trong 5 năm qua. 

- Đối với lĩnh vực nghiên cứu đề tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo trì đường 
Ô-tô, đường sắt, đường GTNT và sân bay, từ năm 2005 - 2010, Viện đã thực hiện 
được 88/189 đề tài và tiêu chuẩn, chiếm tỷ trọng 46%. 

- Đối với lĩnh vực nghiên cứu đề tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo trì cảng 
đường thủy, từ năm 2005 - 2010, Viện đã thực hiện được 03/189 đề tài và tiêu chuẩn, 
chiếm tỷ trọng 1,5%. 

- Đối với lĩnh vực nghiên cứu đề tài bảo vệ công trình, phục vụ sự nghiệp xây 
dựng và bảo trì giao thông đường bộ, đường sắt và phương tiện giao thông, từ năm 
2005 - 2010, toàn Viện đã thực hiện được 28/189, chiếm tỷ trọng 15 %. 

- Đối với lĩnh vực nghiên cứu đề tài bảo vệ môi trường, phục vụ sự nghiệp xây 
dựng và bảo trì giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không, từ năm 2005 - 2010, 
toàn Viện đã thực hiện được 16/189, chiếm tỷ trọng 8,5 %. 

- Đối với lĩnh vực nghiên cứu chế tạo cơ khí và thiết bị nhằm phục vụ sự nghiệp 
xây dựng và bảo trì cầu, hầm và đường bộ, từ năm 2005 - 2010, toàn Viện đã thực hiện 
được 13/189, chiếm tỷ trọng 7% trong tổng số các đề tài, tiêu chuẩn cấp bộ mà Viện 
đã và đang thực hiện. 

Trong giai đoạn 2005-2010, đồng thời với tiến trình triển khai thực hiện các đề tài 
nghiên cứu cấp Bộ GTVT quản lý, Viện cũng đã thành công và đưa vào ứng dụng 
phục vụ sản xuất của ngành GTVT các công nghệ mới sau đây: 

Về xây dựng đường bộ, các công nghệ mới đã được đưa vào áp dụng thành công 
trong 5 năm qua gồm có: 

- Công nghệ neo OVM trong phòng chống và xử lý trượt đất trên đường Hồ Chí 
Minh và ứng dụng cho các tuyến đường giao thông ở Việt Nam. Viện đã hoàn thành 
báo cáo tổng kết ứng dụng thí điểm neo OVM tại đèo Đá Đẽo (Đường HCM) và đã 
được Bộ GTVT phê duyệt kết thúc Dự án năm 2007. Trong năm 2008-2009, Viện đã 
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tiếp tục thiết kế ứng dụng công nghệ neo để xử lý trượt đất trên QL70 (Lào Cai) và đã 
được thi công hoàn chỉnh trong năm 2009 để đưa vào khai thác.  

- Công nghệ NovaChip, lần đầu tiên được Công ty Hall Brothers (Mỹ) giới thiệu 
tại Việt Nam vào năm 2007. Sau chuyến đi thăm quan tại Mỹ, trong năm 2008, các 
chuyên gia của Viện đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Hall Brothers và Tổng Công ty 
XDCT GT1 dưới sự chỉ đạo của Bộ, đã xây dựng thí điểm thành công 500m lớp phủ 
mặt đường có độ nhám cao trên đường Thăng Long - Nội Bài. Viện cũng đã phối hợp 
với Công ty Hall Brothers biên dịch và biên soạn chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm 
thu lớp phủ tạo nhám mặt đường theo công nghệ NovaChip trở thành tiêu chuẩn kỹ 
thuật dùng cho việt Nam. Trong năm 2009, công nghệ này đã được Bộ GTVT cho 
phép ứng dụng để làm lớp tạo nhám trên mặt đường Đường cao tốc Sài Gòn - Trung 
Lương. Trong năm 2010, công nghệ NovaChip tiếp tục được Bộ GTVT chấp thuận 
đưa vào sử dụng trên đường Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội). 

- Công nghệ cào bóc và tái chế mặt đường theo công nghệ của SAKAI (Nhật) và 
công nghệ của Hall Brothers (Mỹ) trong tái chế sử dụng mặt đường cũ làm vật liệu 
móng, mặt đường mới. Các công nghệ này đã và đang được hoàn chỉnh để trình Bộ 
GTVT xem xét cho sử dụng hợp lý, góp phần bảo đảm chiến lược duy tu, bảo dưỡng 
mặt đường GTNT, đường tỉnh và quốc lộ trên hệ thống đường bộ ở Việt Nam. 

Về xây dựng cầu, các công nghệ mới đã được nghiên cứu trong 5 năm qua gồm có: 
- Công nghệ bảo trì và sửa chữa các công trình hầm giao thông ở Việt Nam 
- Công nghệ đẩy lắp phân đoạn (Segmental Gantries) trong xây dựng cầu cạn 

BTCT DƯL nhịp trung (40-60m) 
Công nghệ kích đẩy trong thi công công trình ngầm ở Việt Nam 
Về bảo vệ công trình, các công nghệ mới đã được nghiên cứu trong 5 năm qua 

gồm có: 
- Công nghệ chế tạo gối cầu cao su cốt bản thép dùng cho cầu BTCT dự ứng lực 

nhịp lớn trên 1000m 
- Công nghệ sơn bảo vệ kết cấu thép tuổi thọ 5 - 10 năm; sơn epoxy đóng rắn bằng 

ketimin ứng dụng trong điều kiển ẩm để bảo vệ các kết cấu thép; sơn giàu kẽm vô cơ 
làm lớp lót, bảo vệ kết cấu thép. 

- Công nghệ chế tạo một số hệ sơn chất lượng cao không chứa dung môi hữu cơ, 
sử dụng để bảo vệ các kết cấu công trình khu vực biển và ven biển. 

- Công nghệ điện hoá khử ion Clo và phục hồi độ kiềm vùng xung quanh cốt thép 
nhằm nâng cao tuổi thọ cho các công trình bê tông cốt thép. 

- Công nghệ sản xuất khe co giãn kiểu bản bằng vật liệu gốc bitum cho cầu bê tông 
nhịp dưới 33m. 
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- Công nghệ chế tạo vật liệu cách âm có khả năng cách nhiệt và chống bắt cháy 
cho toa xe tàu hoả. 

Nhìn chung, trong 5 năm qua từ 2005 đến 2010, hoạt động KH&CN của Viện 
KH&CN GTVT trong lĩnh vực ứng dụng đưa công nghệ mới vào phục vụ sản xuất của 
ngành GTVT đã có những sản phẩm thực tế và đã được công nhận, cho phép áp dụng 
vào phục vụ sản xuất của ngành GTVT  

3. CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHKT CỦA VIỆN 

Các hoạt động dịch vụ KHKT của Viện trong 5 năm qua, nhìn chung, đã gặt hái 
được một số thành công. Viện đã bình chọn ra một số hoạt động dich vụ điển hình 
mang tính “mũi nhọn” của Viện như sau: 

- Mũi nhọn số 1: đó là hoạt động dịch vụ TVGS thi công các công trình cầu đường 
và giám sát môi trường. Đây là loại hình hoạt động dịch vụ mới của Viện, tuy được bắt 
đầu từ năm 1993, song được tổ chức trở thành một ngành nghề chính thức của Viện từ 
năm 2003, tại thời điểm năm 2010 này, toàn Viện đã và đang thực hiện dịch vụ TVGS 
đồng thời tại 174 dự án xây dựng và cải tạo nâng cấp các công trình cầu đường trên 
phạm vi toàn quốc. Toàn Viện hiện nay có một đội ngũ TVGS gồm khoảng 350 người, 
chiếm tỷ lệ xấp xỉ 50% tổng số CBCNV của Viện. Trong 5 năm qua, các Dự án nhóm 
A, B đã được Viện đảm nhận TVGS đạt chất lượng cao như Dự án xây dựng cầu Hàm 
Luông, cầu Vĩnh Tuy, cầu Pa-Uôn; … Từ năm 2010, để thực hiện ý kiến chỉ đạo của 
Bộ GTVT về việc nâng cao chất lượng TVGS, Viện đã chấn chỉnh, củng cố và tổ chức 
lại loại hình hoạt động TVGS của Viện theo hướng chuyên nghiệp và tăng cường chất 
lượng dịch vụ.  

 

Hình 1. Dự án xây dựng cầu Pa-Uôn (Lai Châu) trong quá trình thi công  
do Viện đảm nhiệm TVGS, 4/2009 
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- Mũi nhọn số 2: đó là hoạt động dịch vụ của Viện về công tác thí nghiệm kiểm tra 
các chỉ tiêu cơ-lý của vật liệu làm đường và kiểm tra, kiểm định chất lượng thi công và 
thử tải các công trình cầu đường trên phạm vi toàn quốc. Đây là một hoạt động dịch vụ 
lâu đời nhất của Viện, hình thành ngay từ năm 1956 khi Viện mới được thành lập. 
Trong hơn 50 năm qua, với bề dày gắn bó với thực tiễn sản xuất của ngành GTVT, 
Viện đã xây dựng và đào tạo được một đội ngũ kỹ sư và thí nghiệm viên có tay nghề 
cao cùng với 3 Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ tại 3 miền, được trang bị khá 
đầy đủ các chủng loại thiết bị và có nhiều thiết bị hiện đại phục vụ thí nghiệm trong 
phòng và thí nghiệm kiểm định đánh giá chất lượng tại hiện trường, bao gồm cả thử tải 
và kiểm định các công trình cầu. Trưởng thành và phát triển từ hoạt động dịch vụ này, 
cho đến nay, Viện vẫn là cơ quan chủ trì biên soạn các tiêu chuẩn thí nghiệm và tiếp 
tục tham gia đào tạo đội ngũ thí nghiệm viên cho ngành GTVT. Tuy nhiên, do cơ chế 
thị trường cùng với sự phát triển của hàng trăm phòng thí nghiệm khác trên phạm vi cả 
nước, cho nên thị phần về thí nghiệm của Viện đang có dấu hiệu bị thu hẹp lại. Tuy 
nhiên, với bề dày kinh nghiệm, năng lực cán bộ và mức độ trang bị hiện đại của các 
thiết bị thí nghiệm, nhiều năm qua Viện vẫn luôn đóng vai trò quan trọng và được Bộ 
GTVT và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình trọng điểm Nhà nước tín 
nhiệm, giao nhiều nhiệm vụ kiểm định độc lập các Dự án xây dựng cầu đường, phục 
vụ cho công tác nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác sử dụng. 

 

Hình 2. Thiết bị xuyên tự động dùng để đánh giá sức chịu tải 
 của đất yếu tại hiện trường phục vụ công tác thí nghiệm  

và xử lý đất yếu của Viện, Hà Nội, tháng 02/2010 

- Mũi nhọn số 3: đó là hoạt động dịch vụ của Viện về tư vấn khảo sát thiết kế đặc 
biệt, kiên cố hóa và xử lý đất sụt trên các tuyến đường giao thông. Trong đó, loại hình 
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dịch vụ khảo sát thiết kế xử lý sụt trượt đất trên các tuyến đường giao thông của Viện 
được Bộ GTVT và các Ban QLDA tin tưởng, đánh giá có chất lượng đảm bảo, được 
tín nhiệm và trở thành một trong những hoạt động đặc trưng mang thương hiệu Viện, 
nhờ kết quả nghiên cứu các đề tài đất sụt và thực tiễn KS-TK xử lý đất sụt của Viện 
trên các tuyến đường miền núi từ năm 1974 đến nay. Trong 5 năm qua, Viện đã chủ trì 
thành công 2 dự án thành phần về thiết kế kiên cố hóa xử lý đất sụt trên đường Hồ Chí 
Minh vào các năm 2005 và 2007 với trên 60 vị trí công trình trên đường, đoạn qua các 
vùng địa hình núi cao, địa chất phức tạp kéo dài từ A Đơt - A Tep - Hiên - Thạnh Mỹ - 
Khâm Đức đến đèo Lò Xo, đi qua địa phận các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, 
Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đồng thời, cũng trong khoảng thời gian này, Viện cũng 
đã hoàn thành công tác KS-TK và đưa vào khai thác trên 30 vị trí xử lý sụt trượt đất 
trên tuyến QL4D, đoạn Sa Pa - Lao Cai và trên tuyến QL70, đoạn Ngã ba Bản Phiệt - 
Lào Cai. Trong đó, có một điểm thiết kế ứng dụng neo dự ứng lực để xử lý trượt đất 
trên QL70. Trong 2 năm 2008-2009, Viện cũng đã hoàn thành công tác khảo sát, lập 
hồ sơ thiết kế xử lý trượt đất để trình Bộ GTVT xem xét phê duyệt phương án sử dụng 
neo xử lý điểm trượt đất quy mô lớn nhất Việt Nam tại đèo Chẹn, QL 37, thuộc địa 
phận Cò Nòi, Sơn La.  

 

Hình 3. Một công trình xử lý sụt trượt đất do Viện KH&CN GTVT  
đảm nhiệm thiết kế đã được đưa vàokhai thác trong năm 2009 trên đường 

 Hồ Chí Minh, đoạn Hiên - Thạnh Mỹ, tháng 10/2009  

Thực tiễn khai thác sử dụng các công trình xử lý đất sụt trên các tuyến đường trong 
5 năm qua cho thấy gần như 100% các công trình xử lý đất sụt do Viện KH&CN 
GTVT chịu trách nhiệm thiết kế đều ổn định bền vững, khai thác tốt và khẳng định uy 
tín cũng như thương hiệu của Viện trong lĩnh vực này. Đặc biệt, do các hoạt động tích 
cực và hiệu quả của Viện trong lĩnh vực nghiên cứu xử lý đất sụt, từ tháng 5/2010 đến 
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nay, Viện đã được kết nạp trở thành hội viên chính thức của Tổ chức trượt đất Quốc tế 
(ICL - International Consortium on Landslides) có trụ sở đặt tại Kyoto, Nhật Bản. 

- Mũi nhọn số 4: đó là loại hình hoạt động dịch vụ đánh giá tác động môi trường 
GTVT của Viện. Đây là loại hình dịch vụ khá mới mẻ của Viện, mới được hình thành 
và phát triển trong khoảng 10 năm nay, tuy nhiên đã và đang từng bước khẳng định 
được một hướng đi mới có triển vọng trong sự phát triển bền vững của hoạt động 
KHCN và Môi trường của Viện. Trưởng thành từ các hoạt động KH&CN môi trường 
ban đầu, chủ yếu là đánh giá tác động môi trường do ảnh hưởng của sự phá vỡ cân 
bằng sinh thái, tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm nguồn nước, không khí,... tại các Dự án 
đầu tư xây dựng công trình GTVT, từ năm 2005-2010, Viện đã phát triển loại hình 
dịch vụ này sang phục vụ cho cả các giai đoạn thực hiện đầu tư và khai thác sử dụng 
công trình, như giám sát môi trường trong quá trình thi công và khai thác công trình. 
Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay, Viện đã và đang triển khai các hoạt động KHCN môi 
trường để góp phần đáp ứng đòi hỏi của ngành GTVT trong vấn đề lớn mang tính toàn 
cầu, đó là “Đánh giá tác động và xây dựng giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng cho giao thông đường bộ Việt Nam giai đoạn 2009-2015”.  

 

Hình 4. Viện KH&CN GTVT tiến hành đo đạc và đánh giá độ ồn  
và rung động do Gờ giảm tốc gây ra cho phương tiện giao thông qua lại trên đường  

và ảnh hưởng tới dân cư hai bên đường, Hà Nội, 10/2005. 

- Mũi nhọn số 5: đó là loại hình dịch vụ nghiên cứu chế tạo sơn và các sản phẩm 
chống ăn mòn kim loại để bảo vệ các phương tiện giao thông và công trình GTVT. 
Trong 5 năm qua, Viện đã thành công trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất 
sơn bảo vệ kết cấu thép cho các công trình, phương tiện GTVT tuổi thọ 5 - 10 năm và 
đã áp dụng thành công tại Dự án bảo trì cầu Chương Dương, Hà Nội. Ngoài ra, với thế 



 41 

mạnh về nghiên cứu công nghệ sơn chống ăn mòn kim loại, Viện cũng đã nghiên cứu 
chế tạo loại sơn epoxy đóng rắn bằng ketimin ứng dụng trong điều kiển ẩm để bảo vệ 
các kết cấu thép trong giao thông vận tải, cũng như loại sơn giàu kẽm vô cơ làm lớp 
lót, bảo vệ kết cấu thép trong các công trình giao thông vận tải. Không chỉ dừng lại ở 
công nghệ sơn, từ năm 2005 đến nay, Viện còn ứng dụng thành công công nghệ điện 
hóa dùng A-nôt hy sinh để chống ăn mòn cho các trụ cầu chịu ảnh hưởng ăn mòn của 
nước mặn trong khu vực ven biển. Đồng thời với phát triển công nghệ sơn chống ăn 
mòn kim loại, Viện còn chế tạo và ứng dụng thành công các loại sơn phản quang hệ 
nước và hệ dung dịch để sử dụng trong các Dự án tăng cường ATGT đường bộ và 
ATGT giao thông đô thị. Trong loại hình dịch vụ sản xuất sơn bảo vệ công trình, Viện 
đã tham gia và nhận được các Giải thưởng cao tại các Hội chợ KH&CN TechMart do 
Bộ KH&CN tổ chức hàng năm. 

- Mũi nhọn số 6: thể hiện qua dịch vụ thiết kế và gia công chế tạo một số sản 
phẩm cơ khí của Viện phục vụ cho thực tiễn thi công và bảo trì các công trình GTVT. 
Từ năm 2005 đến nay, Viện đã liên tục chế tạo và bán ra thị trường nhiều chủng loại 
thiết bị thí nghiệm như cần Benkelman; các loại cối Proctor dùng trong thí nghiệm 
đầm chặt tiêu chuẩn; các loại và các cỡ sàng phục vụ thí nghiệm xác định thành phần 
hạt đất và đá,... Ngoài ra, Viện còn chế tạo và kiểm định chuẩn các loại kích thủy lực 
chịu được áp lực tới 100T. Kích do Viện chế tạo đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều 
công trường để phục vụ cho công tác kéo ứng suất trước và nâng dầm trong thi công 
cầu. Gần đây, từ kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà nước, Viện cũng đã chế tạo thí 
điểm thành công thiết bị đào đất dùng công nghệ xói nước áp lực cao và thiết bị đo lực 
căng của dây cáp trong cầu dây văng.  

- Mũi nhọn số 7: đó là dịch vụ đào tạo và thông tin của Viện. Tính đến nay, cơ sở 
đào tạo TVGS của Viện đã hoàn thành mở trên 50 khóa tại 3 miền và đã cấp chứng chỉ 
đào tạo để trình Bộ Xây dựng xét duyệt cấp chứng chỉ hành nghề TVGS cho hơn 1000 
kỹ sư, kịp thời phục vụ đáp ứng đòi hỏi bức thiết của ngành GTVT. Ngoài ra, Viện 
còn mở nhiều khóa đào tạo thí nghiệm viên và các lớp bồi dưỡng kiến thức về đấu 
thầu, tất cả nhằm mục đích phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành GTVT. 
Trong loại hình dịch vụ này, Viện có thế mạnh ở chỗ ngoài đội ngũ đông đảo cán bộ 
KH&CN có kinh nghiệm và thực tiễn, Viện còn có hệ thống đầy đủ các phòng thí 
nghiệm để phục vụ cho học viên tham quan và thực hành. Chính vì vậy, chất lượng 
đào tạo TVGS của Viện được đánh giá đảm bảo chất lượng tốt. Ngoài ra, với chức 
năng là một cơ sở giáo dục đại học, trong 5 năm qua Viện đã tiếp nhận và đào tạo 
nhiều NCS khoa học tại Viện, cũng như phối hợp tham gia với các trường Đại học 
trong lĩnh vực đào tạo cao học. 
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Với việc xây dựng và duy trì 7 mũi nhọn trong hoạt động dịch vụ KH&CN của 
Viện, trong 5 năm qua hoạt động KH&CN của Viện đã có bước tăng trưởng tốt, tạo 
điều kiện thuận lợi để Viện bước vào giai đoạn quá độ tiến tới kết thúc trong thời gian 
tới quá trình chuyển đổi cơ chế theo Nghị định 115/CP của Chính Phủ. 

4. NHỮNG THÁCH THỨC LỚN TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ 
CHẾ HOẠT ĐỘNG KH&CN TẠI VIỆN 

Thị trường công nghệ ở Việt Nam nói chung và trong ngành GTVT nói riêng, tuy 
đã có những bước tiến đáng kể trong thời gian qua, song nhìn chung vẫn đang còn ở 
mức độ sơ khai, chưa thực sự có được các bước tiến mang tính đột phá. Thực tế cho 
thấy, quá trình hình thành, phát triển của thị trường công nghệ ở nước ta và tiến trình 
chuyển đổi cơ chế hoạt động KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính 
Phủ chịu ảnh hưởng rất nhiều vào các yếu tố khách quan và các yếu tố chủ quan. 
Trong đó, các yếu tố khách quan bao gồm cơ chế chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho 
quá trình chuyển đổi cơ chế còn thiếu đồng bộ; đầu tư của Nhà nước cho KH&CN còn 
rất hạn hẹp; cách thức hỗ trợ của nhà nước từ nguồn ngân sách cho đổi mới công nghệ 
còn nhiều điểm chưa hợp lý, chưa hiệu quả,... Các yếu tố chủ quan, chủ yếu là các 
vướng mắc của Viện trong quá trình chuyển đổi cơ chế hoạt động KH&CN sang cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, được thể hiện ở chỗ: 

- Sự nghiệp chuyển đổi cơ chế trong hoạt động KH&CN công lập từ trước đến nay 
chưa có tiền lệ, cũng chưa có mô hình. Do đó, các bước đi trong chuyển đổi cơ chế 
hoạt động KH&CN tại mỗi đơn vị rất có thể sẽ khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ 
có nhiều khó khăn và thách thức. 

- Tiềm lực hoạt động KH&CN của Viện nhiều năm qua còn ở mức độ khiêm tốn, 
thể hiện qua nguồn công việc tìm kiếm và thực hiện còn ở mức trung bình; mức độ đầu 
tư trang thiết bị còn manh mún, nhỏ lẻ; đặc biệt nguồn vốn lưu động của Viện dành 
cho hoạt động sản xuất dịch vụ còn rất nhỏ bé. Trong khi đó, tỷ lệ các đề tài nghiên 
cứu KH&CN hàng năm được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất còn thấp. 

- Sự mất cân đối giữa nguồn việc thì hạn chế, trong khi đó nguồn lực lại có phần 
dôi dư do hậu quả công tác tuyển người tràn lan từ những năm trước. Trong khi đó, 
nhà nước lại chưa có chính sách cụ thể về giải quyết lao động dôi dư trong hoạt động 
KH&CN. 

- Sự trì trệ do ảnh hưởng của nếp nghĩ và lề lối làm việc của thời bao cấp còn khá 
nặng nề, gây cản trở đến tính năng động, tự chủ vốn phải có của cơ chế thị trường. 

- Trình độ quản lý tài chính của nhiều đơn vị trong Viện còn non yếu, tính chuyên 
nghiệp trong hoạt động dịch vụ còn hạn chế... 
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- Hoạt động dịch vụ tuy đã đạt được độ tăng trưởng ở mức độ khá, trong vài năm 
gần đây đạt hệ số tăng trưởng trên 15%, thậm chí năm 2010 còn tăng trên 20% so với 
năm 2009, thế nhưng so với đòi hỏi của cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì đến nay, 
Viện mới chỉ đáp ứng được một phần, ước tính đạt được khoảng 50% - 60%.  

Chính vì vậy, sau 50 năm hoạt động KH&CN dưới thời bao cấp, nay Viện từng 
bước chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Viện cần có thêm thời gian để 
điều chỉnh hoạt động của mình, sao cho sớm thích nghi được với cơ chế thị trường và 
giữ vững sự ổn định để phát triển. 

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Viện KH&CN GTVT là một trong số 41 Viện nghiên cứu quốc gia ở Việt Nam và 
là một trong số 15 đơn vị được Bộ KH&CN lựa chọn là đơn vị chuyển đổi cơ chế thí 
điểm trên toàn quốc, hiện nay đã và đang trong giai đoạn nỗ lực phấn đấu quyết liệt 
nhất để có thể từng bước đạt tới sự thắng lợi ở tầm cao trong quá trình chuyển đổi cơ 
chế hoạt động theo định hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm mà Nghị định 
115/2005/NĐ-CP của Chính Phủ đã vạch ra. Về phía chủ quan, CBCNV của Viện đã 
có sự nhất trí cao và quyết tâm lớn để đưa Viện phát triển theo xu hướng bền vững và 
mạnh mẽ. Tuy nhiên, về phía khách quan, Viện KH&CN GTVT cũng đang còn rất 
nhiều khó khăn và thử thách trong quá trình chuyển đổi cơ chế do phải khắc phục tình 
trạng dư thừa lao động, tình trạng thiếu nguồn việc và vốn đầu tư còn rất hạn chế. 
Trong khi đó, để có được một người cán bộ trợ lý nghiên cứu thì phải cần tới 3-5 năm; 
còn đào tạo một cán bộ để có khả năng làm được CNĐT cấp bộ thì tối thiểu phải có 
năng lực và tích lũy kiến thức tới 10 năm; đào tạo ra một CNĐT cấp nhà nước thì chắc 
chắn không dưới 20 năm. Do công tác nghiên cứu khoa học có những đặc thù riêng, 
xin kiến nghị Bộ, một mặt sử dụng KH&CN để phục vụ cho công tác quản lý nhà 
nước của ngành GTVT về bảo trì và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT, tăng cường đầu tư 
cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại cho Viện, mặt khác trình Bộ cho phép gia hạn 
thêm một thời gian nữa, tối thiểu đến cuối năm 2013, để tạo điều kiện cho Viện và các 
các đơn vị trong Viện, có thêm thời gian để điều chỉnh dần hoạt động của mình, định 
ra các bước đi thích hợp và phương pháp hợp lý nhất để tạo ra sự chuyển biến tích cực 
và có hiệu quả cho quá trình chuyển đổi cơ chế hoạt động KH&CN. Đồng thời, trong 
thời gian quá độ này, để tạo điều kiện cho Viện nói riêng và các đơn vị nghiên cứu 
công lập nói chung, xin kiến nghị Nhà nước cần tổ chức hoàn thiện đồng bộ các cơ chế 
chính sách và chỉnh sửa, bổ sung các quy định hiện hành sao cho phù hợp với cơ chế 
thị trường. 

Hy vọng rằng, dưới sự chỉ đạo và với chính sách mới về chuyển đổi cơ chế quản lý 
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khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước, nhất định sự nghiệp phát triển 
KH&CN của nước nhà sẽ vươn lên đạt tầm cao mới tương đương với trình độ 
KH&CN trong khu vực. Đồng thời, thông qua sự nghiệp chuyển đổi cơ chế hoạt động 
KH&CN theo Nghị định 115/CP của Chính Phủ, các đơn vị nghiên cứu công lập, trong 
đó có Viện KH&CN GTVT sẽ thành công trong hoạt động KH&CN của mình trong 
giai đoạn tới và sẽ góp phần nhỏ bé nhưng xứng đáng vào sự nghiệp chung CNH-HĐH 
ngành GTVT nước ta. 
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HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
TRONG TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT 

THS. PHẠM HỮU SƠN 
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT 

 
Giao thông vận tải (GTVT) là ngành dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong công 

cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, việc đi trước đón đầu, ứng dụng và phát triển 
KHCN được các cấp lãnh đạo quan tâm đặc biệt nhất là trong công tác quản lý, khảo 
sát, thiết kế, thi công, vật liệu mới, quản lý và khai thác hạ tầng… 

Tổng Công ty tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) là một doanh nghiệp Nhà 
nước thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng, sản phẩm của Tổng Công ty mang tính đặc 
thù với hàm lượng chất xám cao, đa dạng, tổng thể trong mọi lĩnh vực: kinh tế, kỹ 
thuật, công nghệ, môi trường và văn hóa. Những năm gần đây TEDI đã chú trọng đầu 
tư và ứng dụng KHCN tiên tiến có hiệu quả trong toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực 
khảo sát, thiết kế, phát triển công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng sáng tạo các công 
nghệ khảo sát thiết kế mới vào các công trình xây dựng GTVT ở Việt Nam. 

1. Quá trình ứng dụng và phát triển KHCN trong Tổng Công ty 

Nhận thức rõ KHCN hiện đại từng bước trở thành lực lượng quản lý, sản xuất trực 
tiếp không chỉ làm thay đổi vị trí của con người trong dây truyền quản lý, sản xuất mà 
hơn thế còn làm thay đổi căn bản hệ thống quản lý và sản xuất của Tổng Công ty. 

Yêu cầu khách quan đặt ra đối với TEDI là phải tập trung đổi mới toàn diện để 
nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học, kỹ thuật công nghệ, nhanh chóng nắm lấy và làm 
chủ các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới. Việc học tập để nâng 
cao năng lực, trình độ tiếp thu, vận dụng và sáng tạo trong khoa học công nghệ không 
chỉ là đòi hỏi khách quan của sự phát triển, mà còn là nhu cầu, trách nhiệm của mỗi 
thành viên trong TEDI.  

TEDI đã chú trọng xây dựng một đội ngũ lập trình các phần mềm tính toán kết cấu 
vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, tới những năm đầu thập kỷ 90 khi mà các 
nguồn vốn nước ngoài bắt đầu đầu tư vào Việt Nam, xuất hiện nhiều Công ty tư vấn 
thiết kế nước ngoài cùng tham gia thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng tại Việt Nam 
thì các hệ quy trình, công nghệ, kỹ thuật mới của nước ngoài đã được áp dụng vào các 
công trình xây dựng GTVT nước ta. TEDI nhật thức rất rõ đây là cơ hội tốt nhất để 
học tập, nâng cao kiến thức, tiếp cận các phương thức quản lý điều hành, từ những 
khái niệm, phương pháp phân tích, quản lý, thu thập số liệu, thiết lập và trình bầy hồ 
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sơ đến việc ứng dụng KHCN mới trong công việc KSTK chuyên ngành. TEDI đã cùng 
tham gia công tác tư vấn với các hãng tư vấn nước ngoài nhằm mục đích lấy công việc 
để học hỏi và nâng cao việc áp dụng KHCN trong công việc của mình. 

2. Đầu tư và áp dụng công nghệ 

Trong việc đầu tư trang bị các phần mềm bao gồm cả các công cụ trợ giúp như 
phần mềm tính toán, các phần mềm quản lý, các thiết bị để phân tích, tính toán, thu 
thập các số liệu cho các kỹ sư tư vấn, với mục tiêu tiết kiệm thời gian và mang lại hiệu 
quả kinh tế, kỹ thuật cao. 

Từ năm 1994, TEDI đã đầu tư các phần mềm có bản quyền như phần mềm tính 
toán chuyên dụng cho cầu bê tông dự ứng lực đúc hẫng cân bằng.  

Đến nay phần mềm này đã và đang được khai thác hiệu quả và thường xuyên được 
cập nhật, nâng cấp, mở rộng các khả năng tính toán phức tạp cho nhiều dạng loại kết 
cấu công trình trong lĩnh vực khảo sát thiết kế GTVT, đặc biệt là việc bổ sung các 
thông số phù hợp với công việc thiết kế trong điều kiện ở Việt Nam. 

Các phần mềm hiện đang được lưu hành có bản quyền trong Tổng Công ty Tư vấn 
Thiết kế GTVT gồm: 

- Thực hiện số hóa khảo sát địa hình dùng phần mềm: TOPO của Công ty tin học 
Hài Hòa trong lĩnh vực đo đạc số hóa bình đồ, định vị vị trí hệ tọa độ toàn cầu GPS, 
GIS... 

- Trong lĩnh vực khảo sát địa chất công trình phần mềm TSW-3 của Trung Quốc 
phục vụ công việc xác định các thông số cơ bản của đất nền phục vụ cho tính toán và 
phân tích nền móng các công trình xây dựng giao thông; 

- Tính toán thiết kế cầu có các phần mềm chuyên dụng như: RM5, RM7, RM2000, 
RM2006 của hãng TDV - Cộng hòa Áo; Tính toán thiết kế hầm (kể cả hầm tàu điện 
ngầm) phần mềm: MISES 3 của của hãng TDV - Cộng hòa Áo; PLAXIS: SAP2000, 
MIDAS-Civil, MIDAS FX+, MIDAS FE Modeler....... 

- Tính toán thiết kế đường và nút giao thông NOVA - TDN - Công ty tin học Hài 
Hòa, Soft Deck, Road Plan... Đặc biệt là phần mềm thiết kế đường ôtô do kỹ sư TEDI 
tự lập được ứng dụng rộng rãi 

- Tính toán sóng, dòng chảy xa bồi, trong thiết kế cảng đường thủy và thủy lực 
trong thiết kế các công trình vượt sông - MIKE-21 

Trong quá trình KSTK, các kỹ sư tư vấn của TEDI đã ứng dụng các phần mềm để 
tính toán, xử lý số liệu cho các công việc chuyên ngành và đã tự cập nhật bổ sung thiết 
lập các chương trình con, các Macro để giải quyết các bài toán đơn giản hoặc tăng tính 
cơ động và tiết kiệm thời gian nhập và xuất số liệu, xử lý trực tiếp hoặc gián tiếp để 
cung cấp số liệu cho AutoCad.... 
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Với sự trợ giúp của các phần mềm, các thiết bị khảo sát hiện đại đã được khai thác 
có hiệu quả trong công tác khảo sát thăm dò điều tra số liệu cơ bản. Thiết bị khảo sát 
địa chất cho phép xác định các chỉ tiêu cơ lý đất tại hiện trường và trong phòng thí 
nghiệm. Thiết bị đo sóng hiện đại Wave-Hunter có thể đo các thông số sóng, hướng và 
lưu tốc dòng chảy trong mọi điều kiện khí tượng thuỷ văn. Thiết bị định vị bằng vệ 
tinh như Lasertrack Positioning System, Microfix Echotrack Sounder, thiết bị đo và 
lập lưới khống chế mặt bằng DGPS Aqurius 5002MK/SKvà DGPS 2 dải tần 
GB1000+Hiper GGD cho phép thu nhận tín hiệu của hệ thống GPS(Mỹ) và 
GLONASS(Nga) phục vụ cho công tác đo đạc lập bình đồ trên cạn và dưới nước trong 
điều kiện phức tạp của khí tượng - thuỷ văn với độ chính xác cao.... 

Hiện tại trong TEDI đã và đang nghiên cứu phát triển phần mềm nguồn mở 
(PMNM) phù hợp với chính sách phát triển của TEDI trên cơ sở thực hiện nội dung 
công bố Kế hoạch ứng dụng và phát triển PMNM của Chính phủ là dần dần tiến tới có 
các sản phẩm phần mềm chuyên dụng của riêng mình. 

3. Đầu tư tích lũy kiến thức khoa học công nghệ mới 

Khoa học công nghệ mới trong ngành giao thông vận tải luôn phát triển về công 
nghệ vật liệu, khảo sát thiết kế, thi công, để không bị tụt hậu so với khu vực và thế giới 
TEDI thường xuyên tổ chức các hội thảo, các hội thi đồ án xuất sắc, các báo cáo 
chuyên đề nhằm phổ biến rộng rãi cho các kỹ sư trong toàn Tổng Công ty các công 
nghệ mới được áp dụng trong thiết kế. 

Các kiến thức, khoa học công nghệ mới được các kỹ sư tư vấn học hỏi tiếp thu 
thông qua các dự án với tư vấn nước ngoài, các hội thảo khoa học với các chuyên gia 
nước ngoài cũng được thường xuyên tổ chức nhằm nâng cao tầm hiểu biết về các công 
nghệ mới. 

Mạng thông tin Internet được khai thác triệt để cho công tác tìm kiếm thông tin, tài 
liệu chuyên ngành, học hỏi và giao tiếp điện tử… 

4. Hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ  

Trong những năm gần đây, TEDI đã áp dụng nhiều công nghệ mới với sự trợ giúp 
của CNTT mà trực tiếp là các phần mềm quản lý, tính toán, khảo sát, thí nghiệm... Các 
công trình được tính toán, thiết kế bằng các phần mềm chuyên dụng với độ tin cậy cao, 
làm tăng năng suất lao động, giảm nhiều thời gian, công sức lao động so với tính toán 
thủ công. 

4.1. Lĩnh vực quản lý dự án 
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 đã được liên tục áp 

dụng từ năm 2001 và phát huy hiệu quả trong công tác quản lý dự án. 
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4.2. Lĩnh vực khảo sát số liệu cơ bản: 
Công tác khảo sát địa hình: 
Công nghệ GPS: Tọa độ các điểm hạng IV hiện nay đã được xác định bằng công 

nghệ định vị vệ tinh GPS, thay cho việc hạ giá tọa độ như trước kia. Trong công tác đo 
sông, đo biển tọa độ của các điểm đo cũng được xác định bằng công nghệ GPS và kết 
hợp với máy đo sâu hồi âm để thu được tọa độ 3 chiều của điểm đo. 

Công nghệ ảnh vệ tinh: Hiện nay ảnh vệ tinh của bề mặt trái đất đã đạt được độ 
chính xác đủ cho bản đồ địa hình từ 1/5000 đến 1/10000 và được cập nhật thường 
xuyên. Ảnh vệ tinh kết hợp với công nghệ GPS cho phép thành lập hoặc bổ sung bình 
đồ địa hình 1/5000 - 1/10000 trong thời gian rất ngắn. Một số dự án đã ứng dụng công 
nghệ này nhờ đó tiến độ của công tác khảo sát địa hình đã được tăng đáng kể. 

Công tác khảo sát địa chất và xử lý nền đất yếu: 
Thiết bị khảo sát địa chất công trình đã có bước phát triển vượt bậc với các thiết bị 

khoan hiện đại, đảm bảo các tính chất của mẫu thí nghiệm. 
Những năm trước 1990 các giải pháp xử lý nền đất yếu chủ yếu là cọc cát đường 

kính nhỏ, độ sâu xử lý rất hạn chế; hiện nay nhiều biện pháp được sử dụng như Bấc 
thấm (PVD); Giếng cát (SD), Cọc cát đầm chặt (SCP), Cọc cát không rung (NVSD), 
và gần đây việc ứng dụng giải pháp xử lý nền đất yếu bằng Cọc đất xi măng (CDM)... 

  

  

Khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất và phòng thí nghiệm địa chất của TEDI 
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4.3. Lĩnh vực quy hoạch GTVT, dự báo nhu cầu vận tải và đánh giá hiệu quả 
dự án: 

Phân tích số liệu vận tải và dự báo nhu cầu 
tăng trưởng là một trong những khâu hết sức 
quan trọng trong việc quy hoạch và quyết định 
các chủ trương đầu tư về phương diện nhà 
nước đồng thời cũng là một trong những khâu 
mang yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư 
muốn bỏ vốn vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ 
tầng GTVT, Tổng Công ty đã tuyển dụng, đào 
tạo, trang bị phương tiện, phần mềm để ứng 
dụng KHCN, tạo cơ hội và mở rộng giao lưu 
với các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên 
môn cao trong lĩnh vực dự báo nhu cầu vận tải 
để nâng cao chất lượng công tác tư vấn cho 
khác hàng trong lĩnh vực này. 

Trong những năm vừa qua các dự án quy 
hoạch GTVT đã và đang được lập như quy 
hoạch GTVT Hà Nội, Hải Phòng, Khu kinh tế 
mở Chu Lai, Đà Lạt, quy hoạch GTVT Vân 
Đồn.... 

Trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả thời gian 
qua trong Tổng Công ty đã đạt được những 
kết quả nhất định phù hợp cho bài toán phân 
tích Kinh tế - Tài chính cho dự án đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng GTVT ở Việt Nam. 

4.4. Lĩnh vực cầu: 
Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

ngành GTVT Việt Nam đã và đang có nhiều 
tiến bộ to lớn, trong đó Tổng Công ty Tư vấn 
Thiết kế GTVT đã đóng góp một phần chuyển 
giao và ứng dụng thành công công nghệ mới 
nước ngoài vào xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam. Bắt đầu từ việc xây dựng 
xây dựng cây cầu Thăng Long có móng trụ cầu là giếng chìm chở nổi đường kính 18m 
hạ tới độ sâu 60m đến việc ứng dụng cọc ống rung hạ đường kính 1,0m sâu 50m cho 
cầu Đò Quan (Nam Định), cầu Phú Lương (Hải Dương), sau đó là việc ứng dụng 
thành công đầu tiên cọc khoan nhồi đường kính 1,3m cho trụ cầu Việt Trì. Đến nay 

 

Mô hình tính toán cầu dây văng 
bằng phần mềm RM-SPACE 

FRAME 

 

Mô hình tính toán cầu đúc hẫng 
cân bằng phần mềm RM-SPACE 

FRAME 
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công nghệ thi công cọc khoan nhồi đường kính lớn đã trở thành phổ biến trên nhiều 
công trình xây dựng ở Việt Nam đạt tới đường kính 2,0 ~ 2,5m đặt ở độ sâu ~ 100m 
(cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu...). 

Công nghệ thi công dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCT DƯL) đúc hẫng 
đã áp dụng thành công lần đầu tiên ở cầu Phú Lương (Hải Dương) khẩu độ nhịp 102m. 
Sau đó đã áp dụng cho hàng loạt cầu như Tân Đệ, Yên Lệnh, Cầu Đuống, An Dương, 
Quán Hầu, Sông Gianh, Vĩnh Tuy… đã đạt được khẩu độ lớn đến 130m như cầu 
Hoàng Long (Thanh Hoá), cầu Tạ Khoa (Sơn La), cầu Thanh Trì (Hà Nội), Cầu Vĩnh 
Tuy (Hà Nội) nhịp 135 m, Cầu Hàm Luông nhịp chính 150m. Đặc biệt tại Dự án cầu 
Pá Uôn thiết kế trụ cầu với chiều cao trụ đạt kỷ lục từ trước đến nay. 

Bằng các phần mềm và năng lực kỹ sư hiện có, TEDI đã thiết kế chỉ đạo thi công 
cầu dây văng Đăkrông (Quảng Trị) nhịp dài 90m, tiếp đến là cầu Kiền (Hải Phòng) 
nhịp 200m Tổng Công ty lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và liên danh với Nippon 
Koei lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế và chỉ đạo thi công cầu dây văng Rạch Miễu khẩu 
độ 270m qua sông Tiền thuộc tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Thực hiện việc thẩm định 
hồ sơ thiết kế cầu dây văng nhịp lớn và đặc biệt do nước ngoài đầu tư như cầu Cần 
Thơ nhịp thông thuyền 550m, cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) nhịp 435m một mặt phẳng 
dây, lập dự án đầu tư xây dựng cầu Vàm Cống nhịp 559m, thiết kế và chỉ đạo thi 
công cầu vòm thép nồi bê tông Đông Trù, thiết kế cầu vòm thép dây treo mạng lưới 
Mỹ Lợi, v.v... 

Công nghệ tính toán phân tích ổn định gió động vào các công trình cầu, kết cấu có 
độ mảnh lớn như cầu dây văng, dây võng… 

  

  
Hîp t¸c víi níc ngoµi trong lÜnh vùc nghiªn cøu æn ®Þnh giã ®éng cho cÇu d©y v¨ng 
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Cầu Việt trì 

` 

Hầm Đèo Ngang 

 

Cầu Rạch Miễu nhịp chính 270 m 

 

Hầm chui trước Trung tâm HNQG 

  

Cầu vòm ống thép nhồi bê tông Đông Trù 
nhịp 120m Hầm Thủ Thiêm 

4.5. Lĩnh vực Hầm và Tuy-nen kỹ thuật 
Trong công nghệ thi công hầm đường ôtô liên danh với Tư vấn nước ngoài, TEDI 

với cương vị là Đồng Chủ nhiệm dự án đã liên danh với Tư vấn Nhật Bản NIPPON 
KOEI khảo sát thiết kế giám sát thi công hầm qua đèo Hải Vân dài 6,3km và liên danh 
với Tư vấn PCI khảo sát thiết kế hầm dìm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn dài gần 400m. 
Bằng nội lực, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT đã khảo sát thiết kế, giám sát thi 
công xây dựng thành công hầm Đèo Ngang - Quốc lộ 1A dài ~500m theo công nghệ 
mới NATM với độ chính xác cao. Đồng thời các hầm giao thông đô thị cũng đã được 
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thiết kế thi công nhiều trong thời gian qua như hầm chui Đại học Quốc gia thuộc Dự 
án đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, các hầm chui dành cho người đi bộ vành đai III 
Thành phố Hà Nội… 

4.6. Lĩnh vực Đường sắt, Đường bộ 
TEDI đã thực hiện tự động hoá thiết kế sử dụng nhiều phần mềm hiện đại, ứng 

dụng thành công các công nghệ mới như thiết kế xử lý nền đất yếu, thiết kế kiên cố 
hoá mái dốc Ta-luy nền đường áp dụng công nghệ thiết kế thi công mặt đường bê tông 
xi măng trong điều kiện thích hợp để thiết kế các đường cấp cao, đường đô thị và 
đường cao tốc ở Việt Nam. Việc thiết kế các nút giao thông khác mức có kết cấu và 
mỹ quan được dư luận chấp nhận như cầu cạn trước nhà ga T1 Sân bay Nội Bài, nút 
giao thông Nam cầu Chương Dương, nút giao thông Mai Dịch đường Vành đai III - 
TP Hà Nội... Hệ thống đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao tốc TP. Hồ Chí Minh 
- Trung Lương, Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần 
Thơ, Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên… Tiến hành lập dự án cho tuyến đường sắt đô thị 
số 2 Hà Nội - Hà Đông… Thời gian tới, Tổng Công ty TVTK GTVT sẽ chú trọng đầu 
tư về chiều sâu trong lĩnh vực này, đầu tư một cách đồng bộ từ đào tạo, phương tiện, 
ứng dụng KHCN để thực sự làm chủ, nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn cho 
khách hàng trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình.  

 

Đường Láng - Hòa Lạc 

 

Nút giao Nam Chương Dương 

 

Nút giao xa lộ Hà Nội 

 

Nút giao cầu Vĩnh Tuy - Quốc lộ 5 
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4.7. LÜnh vùc c¶ng ®êng thuû 

§èi víi c«ng tr×nh c¶ng ®êng thñy, mét lÜnh vùc ®ang ph¸t triÓn ë ®Êt níc ta, 
Tæng C«ng ty ®· liªn danh víi T vÊn NIPPON KOEI NhËt B¶n kh¶o s¸t thiÕt kÕ, t 
vÊn gi¸m s¸t x©y dùng thµnh c«ng ®a vµo khai th¸c giai ®o¹n 1 c¶ng níc s©u C¸i 
L©n (Qu¶ng Ninh), mét c¶ng biÓn lín hiÖn ®¹i nhÊt ë níc ta hiÖn nay øng dông c«ng 
nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn l¾p h¹ kÕt cÊu thïng ch×m chë næi (Caison) khæng lå nÆng 1774 
tÊn trªn mÆt b»ng tÇng ®¸ ®¸y biÓn ®îc thi c«ng theo ph¬ng ph¸p næ m×n om vi sai 
phi ®iÖn v.v... 

NhiÒu c«ng tr×nh ®îc nghiªn cøu trªn m« h×nh thñy lùc MIKE21 ®Ó nghiªn cøu 
thiÕt kÕ cã hiÖu qu¶ cho c¸c c«ng tr×nh. 

5. Định hướng phát triển 

Những thành tựu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN trong lĩnh vực quản lý, khảo 
sát thiết kế các công trình giao thông của TEDI đã thực sự làm cầu nối cho sự thành công 
của các công trình GTVT hiện đại đã được xã hội, dư luận chấp nhận, được Đảng, Nhà 
nước và các tổ chức KHCN ghi nhận, phong tặng nhiều phần thưởng cao quý. 

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, phát triển ngành 
trong điều kiện chủ động hội nhập khu vực và quốc tế, thì sứ mệnh của KHCN càng 
quan trọng trở thành động lực của sự phát triển.  

Vấn đề có ý nghĩa sống còn đối doanh nghiệp chúng ta là phải nâng cao chất lượng 
của sự phát triển, tăng nhanh sức cạnh tranh của từng sản phẩm, của từng đơn vị và cả 
Tổng Công ty.  

Những vấn đề trên đang được TEDI xem xét điều chỉnh bằng các định hướng sau 
nhằm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN trong công việc Tư vấn, khảo sát thiết kế 
nhằm đi tắt đón đầu để phát triển trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế khu 
vực và Quốc tế. 
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Nghiên cứu chế độ động học sa bồi trên mô hình toán MIKE 21 (Cảng Cửa Lò) 

  

Thi công thùng chìm cảng Cái Lân Cảng Vũng Áng 

5.1. Trong công tác quản lý dự án 
Định hướng của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT là phấn đấu trở thành tổ 

chức tư vấn đạt trình độ khu vực và thế giới, trong đó nâng cao năng lực cho các kỹ 
sư, tăng cường và phát triển đội ngũ quản lý dự án theo thông lệ quốc tế, phù hợp với 
điều kiện Việt Nam đang là ưu tiên hàng đầu của TEDI. 

5.2. Ngành cầu, hầm và kết cấu công trình khác  
Là một ngành mang tính đặc thù, hệ thống tiêu chuẩn về thiết kế, vật liệu thay đổi 

liên tục, triết lý thiết kế ngày hoàn thiện và mang tính thực tiễn hơn. Các phần mềm 
thiết kế ngày càng hiện đại và thông dụng đòi hỏi người kỹ sư tư vấn thường xuyên 
phải cập nhật thông tin, kiến thức để bắt kịp các sự thay đổi nêu trên. 

Trong thời gian tới, ngoài các công trình lớn làm mới, các công trình trong đô thị như 
cầu vượt, hầm giao thông đô thị, hầm tàu điện ngầm, hạ tầng kỹ thuật… sẽ được tiến hành 
xây dựng với số lượng lớn, do đó công tác nghiên cứu các kết cấu hợp lý đảm bảo chịu 
lực và phù hợp cảnh quan được coi trọng hàng đầu. Đồng thời công tác đánh giá các công 
trình cũ cũng cần được nghiên cứu để cải tạo và nâng cấp các công trình này. 

Đối với các công trình cầu có khẩu độ lớn, có độ mảnh cao, việc nghiên cứu ảnh 
hưởng của gió, động đất, hoạt tải động cần được đầu tư thích đáng. 

5.3. Quy hoạch GTVT, tư vấn đường bộ, đường sắt 
Phát triển và nâng cao chất lượng tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch GTVT. Trong 

đó đặc biệt ưu tiên cho công tác quy hoạch giao thông đô thị theo hướng toàn diện và 
bền vững. 

Hoàn chỉnh công nghệ khảo sát thiết kế đường cao tốc, theo hướng ứng dụng các 
giải pháp công nghệ hiện đại và cập nhật quy trình quy phạm thiết kế mới. 

Tích cực tham gia các dự án xây dựng đường cao tốc, với vai trò là tư vấn nhằm 
mục đích tích lũy kinh nghiệm và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho các dự án 
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xây dựng mạng lưới đường cao tốc của cả nước. 
Từng bước tiếp cận công nghệ khảo sát thiết kế và xây dựng hệ thống đường sắt đô 

thị, sân bay. 
Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để bồi dưỡng đội 

ngũ kỹ sư tư vấn cho các chuyên ngành đường sắt đô thị và sân bay. Đồng thời cần 
chủ động tìm kiếm, liên doanh với các hãng tư vấn nước ngoài để tham gia các dự án 
đường sắt đô thị ở Việt Nam và các nước khác trong khu vực để qua đó tiếp nhận 
chuyển giao công nghệ, tích lũy kinh nghiệm. 

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh vào trong công 
tác quản lý, điều hành và khai thác kết cấu cấu hạ tầng giao thông vận tải. Qua đó 
nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của các công trình giao thông, giảm chi phí khai thác, 
giảm thiểu tai nạn giao thông. Trong tương lai, hệ thống giao thông thông minh sẽ 
được tích hợp trong hệ thống hạ tầng dịch vụ của toàn xã hội. 

Nghiên cứu các giải pháp mới trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo 
hướng an toàn và thân thiện với môi trường, giảm thiểu mức độ sử dụng nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, giảm thiểu chi phí và thời gian xây dựng. 

5.4. Công tác khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, xử lý nền đất yếu 
Công nghệ GPS: Mở rộng các ứng dụng của Công nghệ GPS, Công nghệ kết nối 

GPS với máy toàn đạc điện tử để cho phép tiến hành công tác KSĐH trong hệ tọa độ 
quốc gia không cần lưới khống chế hạng IV. 

Công nghệ quét Lasser bề mặt địa hình: Cho phép lập mô hình số bề mặt địa hình 
với mức độ chi tiết và tốc độ cao. Cho phép đăng ký công trình xây dựng, giao thông 
trong không gian 3 chiều. 

Không dừng lại ở các phương pháp xử lý đất yếu đã có, các công nghệ mới như cọc 
đá, cố kết đất bằng phương pháp hút chân không… phải được quan tâm và phát triển 

  



 56 

Công trường cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) 

Để thực hiện được các định hướng trên và đưa việc áp dụng khoa học công nghệ 
trở thành động lực phát triển doanh nghiệp, chiến lược đào tạo con người phải được 
quan tâm hàng đầu. Trong mỗi đơn vị cần lựa chọn ra các kỹ sư có trình độ, tâm huyết 
với nghề, có trách nhiệm trong công việc để đưa đi đào tạo chính khóa ở các cơ sở 
trong và ngoài nước hoặc mở các lớp đào tạo tại chỗ theo chuyên ngành. 

Có cơ chế thỏa đáng cho các hoạt động khoa học công nghệ, khuyến khích công 
tác tự đào tạo nâng cao kiến thức mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 

Tạo quỹ hỗ trợ, nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ trong Tổng Công ty, 
tăng tỷ lệ đầu tư vào khoa học công nghệ. 

Hy vọng trong thời gian tới công tác ứng dụng khoa học công nghệ sẽ có nhiều 
thay đổi và phát triển mạnh mẽ trong mỗi đơn vị, mỗi ngành và mỗi cá nhân. 
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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU  

2011 - 2015 CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN GTVT 

TS. LÝ HUY TUẤN 
Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT 

 
Tóm tắt: Viện Chiến lược và phát triển GTVT (Transport Development and 

Stategy Institue- TDSI) là một trong hai Viện của Bộ GTVT đã được Nhà nước sắp xếp 
lại theo Quyết định số 782/TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 
2/11/1996 Bộ trưởng Bộ GTVT ký Quyết định số 2916/QĐ/TCCB-LĐ về việc đổi tên 
Viện Khoa học kinh tế GTVT thành Viện Chiến lược và phát triển GTVT. Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 Quy định cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; thực hiện Nghị 
định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT trong đó Viện Chiến lược và Phát triển GTVT là 
tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Giao thông đã có quyết định số 
3912/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2009 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Viện. Quyết định này vẫn giữ nguyên tên của Viện và bổ sung thêm một số chức năng, 
nhiệm vụ mới của Viện cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước”. 

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 

I-1. Công tác tổ chức của Viện 
Tiếp tục đẩy mạnh quá trình kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động theo 

Đề án “Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và phát 
triển Giao thông vận tải theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP” đã được Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3017/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2006 và 
điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện. Cơ cấu tổ chức của Viện hiện nay bao gồm: 

- Lãnh đạo Viện 
- 02 phòng giúp Viện trưởng (Phòng Tổ chức hành chính và Phòng Kế hoạch - Tài chính). 
- 02 phòng nghiên cứu tham mưu (Phòng Chiến lược - Quy hoạch và Phòng Định 

mức kinh tế kỹ thuật - Thể chế). 
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- 07 trung tâm nghiên cứu ứng dụng (có 01 Trung tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh). 
Hiện nay Viện có 02 Trung tâm đã có con dấu riêng hạch toán phụ thuộc, có mã số 

thuế và được mở tài khoản tại ngân hàng. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi và cơ bản 
để các đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo sự phân cấp của Viện. 

Về cơ bản, đến nay nhân sự ở các đơn vị được bố trí phù hợp với năng lực chuyên 
môn và có cơ cấu khá hợp lý. 

Công tác tuyển dụng cán bộ được thực hiện theo đúng quy chế và phù hợp với các 
quy định của Nhà nước và Bộ GTVT. Với phương châm chỉ tuyển dụng cán bộ có 
trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị, Viện đã bổ sung được 39 
viên chức trong 2 năm qua. 

I-2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2005 - 2010 
Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHCN) luôn được coi là một nhiệm 

vụ quan trọng trong công tác nghiên cứu và hoạt động của Viện. Công tác quản lý, 
điều hành và nghiên cứu khoa học được thực hiện theo quy định, theo Điều lệ tổ chức 
hoạt động của Viện đã được Bộ GTVT phê duyệt và các quy chế, quy trình hoạt động 
của cơ quan. Công tác KHCN giai đoạn vừa qua đã đạt được các kết quả như sau: 

● Đề tài trọng điểm cấp Bộ có 11 đề tài sau: 
- Năm 2005: 02 đề tài, đã nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc;  
- Năm 2006: 04 đề tài, đã nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc.  
- Năm 2007: 03 đề tài, đã nghiệm thu cấp Bộ đạt loại khá và xuất sắc. 
- Năm 2008: 02 đề tài, đã nghiệm thu cấp Bộ. 
● Đề tài cấp Bộ có 33 đề tài sau: 
- Năm 2005: có 5 đề tài, trong đó Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá 3 đề tài 

đạt loại xuất sắc, 2 đề tài đạt loại khá.  
- Năm 2006: có 4 đề tài đã nghiệm thu, trong đó Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh 

giá 3 đề tài đạt loại xuất sắc, 1 đề tài đạt loại khá. 
- Năm 2007: có 6 đề tài đã nghiệm thu, trong đó 01 đề tài được Hội đồng nghiệm 

thu cấp Bộ đánh giá đạt loại A, 05 đề tài được đánh giá đạt loại B. 
- Năm 2008: có 4 đề tài, trong đó có 2 đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ 

đánh giá đạt loại A, 2 đề tài chuyển tiếp sang năm 2009. 
- Năm 2009: có 3 đề tài, trong đó 2 đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh 

giá đạt loại A, 1 đề tài chuyển tiếp sang năm 2010. 
- Năm 2010: 14 đề tài đang thực hiện nghiên cứu, và đang tiến hành hội thảo và 

nghiệm thu cấp cơ sở, chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ. 
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● Các nhiệm vụ về môi trường, tiết kiệm năng lượng (TKNL) như sau:  
- Có 5 đề tài, nhiệm vụ về môi trường đã được nghiệm thu cấp Bộ.  
- Có 03 đề án TKNL đã được nghiệm thu cấp quốc gia thuộc chương trình mục 

tiêu quốc gia về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng. 

● Các nhiệm vụ khác: 

- Đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông để trên cơ sở đề án, Chính phủ ban hành 
NQ 32/CP về một số giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao 
thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quy hoạch (QH) phát triển KHCN GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030; 

- QH phát triển GTVT một số tỉnh, thành phố thuộc trung ương và quy hoạch 
đường đấu nối vào quốc lộ; 

Bên cạnh các nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu và nghiên cứu KHCN, Viện còn đẩy 
mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn KHCN. Viện đã ký kết và triển khai được nhiều 
hợp đồng tư vấn KHCN với Sở GTVT các địa phương trên cả nước, cụ thể: 

- Quy hoạch tổng thể (QHTT) phát triển giao thông khu vực miền núi phía Bắc, 
vùng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, ĐBSCL, v.v…; 

- Phát triển giao thông phòng chống lũ lụt ở vùng ĐBSCL; 

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng QHTT phát triển GTVT cấp tỉnh, huyện;  

- Dịch vụ tư vấn lập QHTT GTVT cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hà Giang, 
Bắc Kạn, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hoá, Nghệ An, Huế, Hà Tây, 
Ninh Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Đà Nẵng, Đắk Nông, v.v…; 

- QH giao thông đô thị các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. 

Trong giai đoạn 2005 - 2010, Viện đã thực hiện nhiều đột phá về công tác xây 
dựng Chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách phát triển GTVT, đồng thời Viện đã 
chủ trì và hoàn thành nhiều đề án Chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách quan trọng 
của ngành GTVT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một số kết quả đã đạt được 
như sau: 

- Chiến lược phát triển (CLPT) Giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2030; điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 
2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2050; 
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- Cập nhật, điều chỉnh và bổ sung QH giao thông đường thuỷ nội địa Việt Nam 
đến 2020; 

- QH phát triển GTVT đường biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2030; 

- QH phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2030; 

- QH phát triển GTVT của thủ đô Hà Nội đến năm 2020; và của thành phố Hồ 
Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020; 

- QH phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung, phía Nam 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Một số các đề án đang trình: 

- Chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020; 

- Chiến lược an toàn GTVT đường bộ quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2030; 

- QH phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; 

- QH phát triển GTVT vùng KTTĐ ĐBSCL đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2030; 

- QH phát triển hệ thống cảng cạn (ICD) đến năm 2020. 

Ngoài ra, Viện tham gia đóng góp ý kiến nhiều văn bản liên quan đến chiến lược, 
quy hoạch phát triển chung như KTXH, chuyên ngành và cơ chế chính sách có liên 
quan trong và ngoài ngành theo yêu cầu của Bộ GTVT, nhất là quy hoạch phát triển 
KTXH toàn quốc, các vùng kinh tế trọng điểm, các địa phương. 

I-3. Về Hợp tác quốc tế và quan hệ với các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng 
KHCN 

Trong giai đoạn 2005 - 2010, Viện đã tổ chức hội thảo thành công nhiều các 
chương trình, dự án và đặc biệt là năm 2010 được ghi nhận là một năm sôi động và 
hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế. Viện đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều trường, 
Viện trong và ngoài nước nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm các nguồn tài 
trợ và mở ra một số hướng hợp tác nghiên cứu trong tương lai. Trong các năm 2005 - 
2010, Viện đã tiếp trên 40 đoàn khách, chuyên gia quốc tế đến và làm việc với Viện và 
cũng đã cử Đoàn ra làm việc với Bộ Giao thông vận tải - Bưu điện - Xây dựng của 
CHDCND Lào, các trường và Viện nghiên cứu của các nước Đức, Thái Lan, Thụy 
Điển, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Vương quốc Anh... 
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- Hội thảo phát triển đô thị bền vững được tổ chức năm 2006 do Viện phối hợp 
Đại học Leed (Anh), Đại học KT Viên (Áo) tại Hà Nội; 

- Hội thảo Hệ thống giao thông đô thị bền vững do Viện chủ trì, phối hợp với 
trường Đại học ứng dụng BREMEN (Đức) năm 2010 tại Hà Nội; 

- Hội thảo Giám sát giao thông đô thị trực tuyến - Giải pháp quản lý giao thông 
và phát triển đô thị Hà Nội, do Viện chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Tự do Béc-
lin (Đức) tổ chức ngày 02-03/11/2010 tại Hà Nội và sang thăm và làm việc tại Đức 
tháng 11-12/2010; 

- Hội thảo Viet Transport 2009, 2010 được tổ chức tại Hà Nội; 
- Hợp tác với tư vấn WSP (Anh) thực hiện dự án: Hỗ trợ kỹ thuật dự án GTNT 2; 
- Triển khai và thực hiện dự án GTVT thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với Nhật Bản; 
- Làm tư vấn hợp tác với Công ty tư vấn NDLEA (Canada) chuẩn bị đầu tư dự án 

đường tỉnh miền Trung;  
-  Hợp tác với chuyên gia New Zealand để chuẩn bị nghiên cứu khả thi các hợp 

phần dự án ATGT đường bộ; 
-  Thực hiện: dự án Nghiên cứu Chiến lược phát triển bền vững GTVT quốc gia 

(VITRANS 2) do Bộ GTVT và JICA chủ trì và nhiều dự án khác. 

I-4. Các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực 
Viện luôn quan tâm đến nhiệm vụ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

cán bô viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ). Viện đã có chính sách hỗ trợ các cán 
bộ đi đào tạo dài hạn như nghiên cứu sinh (NCS) và thạc sỹ. Hiện nay Viện có 6 cán 
bộ đang là NCS, 6 cán bộ đang theo học cao học, nhiều CBVC đang chuẩn bị làm 
NCS, cao học năm 2011; cử nhiều cán bộ theo học các lớp lý luận chính trị trung và 
cao cấp; 4 cán bộ tham gia học tập và nghiên cứu ở nước ngoài theo Đề án 165 của 
Ban Tổ chức TW và 1 cán bộ học ngoại ngữ ở trong nước; cử cán bộ tham gia các lớp 
đào tạo ngắn hạn tại các nước Thụy Điển, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái 
Lan... Bên cạnh đó còn có nhiều cán bộ đang tự theo học các lớp văn bằng 2 bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ, tin học... Ngoài công tác chuyên môn nghiên cứu KHCN, Viện 
còn triển khai công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Các hoạt động đào tạo chủ 
yếu gồm:  

Tham gia giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ, hướng dẫn 
nghiên cứu sinh các trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Hàng hải...  

Phối hợp với trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức khóa đào tạo thạc sĩ, 
chuyên ngành tổ chức và quản lý vận tải tại Hà Nội (đã thi tuyển, đã khai giảng). 

Thực hiện chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội của ngành GTVT, phần có liên 
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quan đến chức năng nhiệm vụ của Viện như tổ chức đào tạo 2 lớp kỹ sư Định giá xây 
dựng cho cán bộ trong và ngoài ngành tại Hà Nội và thành phố Vinh (Nghệ An). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 

Các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cơ bản đã đáp ứng kịp thời để tham mưu cho Bộ 
GTVT, đóng góp vào xây dựng chiến lược, quy hoạch và cơ chế chính sách phát triển, 
quản lý hoạt động của ngành GTVT. Bên cạnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và 
kịp thời của Lãnh đạo Bộ, sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các đơn vị liên 
quan trong và ngoài Bộ, đặc biệt là các Vụ chức năng; nguồn nhân lực của Viện có 
trình độ, được đào tạo cơ bản ở nước ngoài, trong nước đều có bằng giỏi, khá... số cán 
bộ có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ và đại học loại giỏi chiếm tỷ lệ tương đối cao. CBVC-
NLĐ của Viện đều có tinh thần nhiệt tình, hăng say làm việc, có hoài bão đóng góp 
cho sự nghiệp chung; tham gia tích cực với vai trò các chuyên gia, nhà khoa học và 
nhà quản lý đầu ngành trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. 

Việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN còn có những khó khăn về năng 
lực hiện nay, các cơ chế chính sách như tiền lương, thu nhập...chưa thực sự khuyến 
khích động viên kịp thời để phát huy nhiệt tình sáng tạo của đội ngũ chuyên môn làm 
công tác nghiên cứu. Tuy nhiên, tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao 
động của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tận 
dụng cơ hội, vượt qua các thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các 
sản phẩm của Viện đã đóng góp không nhỏ cho quá trình hoàn thiện Chiến lược, quy 
hoạch, thể chế quản lý giao thông vận tải, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao 
thông vận tải cũng như sự phát triển chung của Bộ GTVT và của ngành GTVT. 

III. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 

Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI 
và Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2011-2015, các Nghị quyết của Đảng ủy, Công 
đoàn Viện đòi hỏi cán bộ viên chức, người lao động trong Viện cần phải nỗ lực và 
quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2011 và các năm sau;  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Viện và những giải pháp chỉ đạo điều hành thực 
hiện kế hoạch kinh tế xã hội, trên cơ sở chương trình hành động của Bộ GTVT và 
nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Viện, các tổ chức đoàn thể và toàn thể CBVC-NLĐ 
trong Viện phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ tham mưu, nghiên cứu để tham mưu, 
công tác chuyên môn đã được giao và dịch vụ KHCN trong giai đoạn 2011 - 2015, cụ 
thể như sau: 
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- Cập nhật và tham gia ý kiến về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành GTVT 
phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành như hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế và bổ sung điều chỉnh chiến lược, quy hoạch và 
chính sách phát triển GTVT, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát 
triển vận tải liên phương thức, đa phương thức và nhân lực GTVT là các khâu đột phá 
chiến lược. 

- Xác định nghiên cứu KHCN là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, gắn liền với định 
hướng dài hạn và cần đẩy mạnh, đi vào nghiên cứu chuyên sâu. Thông qua nghiên cứu 
thường xuyên giúp cán bộ trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Viện và Bộ GTVT giao. Coi chất lượng 
của nghiên cứu và tính khả thi, thực tiễn là chìa khóa cho sự phát triển của Viện. 

- Tập trung thực hiện các chương trình đề án và dự án xây dựng chiến lược, quy 
hoạch, chính sách lớn, đề tài nghiên cứu KHCN, đề án TKNL, Môi trường, ATGT có 
tính chất liên ngành, liên lĩnh vực và kết hợp với nghiên cứu KHCN, tư vấn nhằm đào 
tạo cán bộ nghiên cứu về chiến lược, quy hoạch, chính sách cho Viện và các bên liên 
quan. 

- Tăng cường đào tạo phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước và tự đào 
tạo về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và các kiến thức cơ bản cho CBVC-NLĐ nhằm 
phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá xây dựng chiến lược, chính sách phát 
triển giao thông vận tải. Mở rộng mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, thúc đẩy 
việc huy động chuyên gia giỏi tham gia xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch 
phát triển giao thông vận tải và nghiên cứu KHCN ngành GTVT và các ngành có liên 
quan 

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu, nghiên cứu để 
tham mưu và nghiên cứu KHCN, tư vấn dịch vụ KHCN giai đoạn 2005 - 2010, định 
hướng nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2015. Với mục tiêu hoàn thiện tổ chức và hoạt 
động theo Nghị định 115, Nghị định 96 sửa đổi bổ sung Nghị định 115 và Nghị định 
80 của Chính phủ, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT sẽ xây dựng Chiến lược phát 
triển KHCN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phù hợp với tình hình phát triển 
kinh tế của đất nước và điều kiện cụ thể nhằm từng bước tiếp cận trình độ quốc tế. 
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ và chính sách KHCN mới, Viện Chiến lược 
và Phát triển GTVT sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu KHCN nói riêng, 
cho sự phát triển GTVT nói chung nhằm góp phần đưa đất nước ta cơ bản trở thành 
nước công nghiệp vào năm 2020 và các năm sau. 
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BÁO CÁO 
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHCN GIAI ĐOẠN 2005-2010  

CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 2005-2010 

Trong thời gian từ năm 2005 đến nay, hoạt động KHCN đã có đóng góp quan 
trọng cho sự phát triển của lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và của ngành GTVT 
nói chung. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Cục ĐBVN đã có nhiều sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong quản lý điều hành dự án; 
trong thiết kế, thi công công trình đường bộ; trong quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ; trong tổ chức và quản lý, an toàn giao thông đường bộ như: 
quản lý, điều hành các dự án xây dựng cầu lớn; ứng dụng thành công công nghệ thu 
phí một dừng; thí điểm công nghệ thu phí không dừng; thí điểm hiện đại hóa công 
nghệ tại các trạm kiểm tra tải trọng xe; nghiên cứu chế tạo, lắp đặt thí điểm hệ thống 
đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng trên đường bộ; thí điểm 
công nghệ cào bóc, tái chế mặt đường; cải tiến thiết bị phun rửa vệ sinh hầm đường 
bộ; ứng dụng công nghệ tự động hóa trong việc kiểm tra, sát hạch lái xe; triển khai ứng 
dụng công nghệ mới trong quản lý, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ... 

Các kết quả hoạt động KHCN đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát 
triển giao thông vận tải đường bộ. 

1.1. Những kết quả đã đạt được 
a) Về xây dựng và chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành GTVT đường bộ: 
Tổng Cục ĐBVN đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ của Bộ GTVT giao. Theo kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn trong 
thời gian 5 năm 2005-2010, Tổng Cục đã chủ trì biên soạn 12 tiêu chuẩn, trong đó đã 
trình Bộ GTVT đánh giá, nghiệm thu, ban hành 07 tiêu chuẩn. Hiện tại đang hoàn 
thiện đề án xây dựng mới và chuyển đổi các tiêu chuẩn chuyên ngành GTVT đường bộ 
cho các năm tiếp theo để trình Bộ GTVT phê duyệt để thực hiện. 

b) Về các dự án ứng dụng, thử nghiệm công nghệ vật liệu mới, sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật:  

- Lĩnh vực bảo trì, sửa chữa công trình đường bộ: Đã thực hiện tốt vai trò làm Chủ 
đầu tư thực hiện các dự án: thí điểm công nghệ cào bóc, tái chế mặt đường bê tông 
nhựa (BTN) sử dụng nhũ tương trung tính (hàm lượng 5%) kết hợp với xi măng (hàm 
lượng 2,5%) đã được triển khai trên QL1 (tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) vào thời điểm 
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tháng 4/2010 sử dụng thiết bị, công nghệ của hãng SAKAI Nhật Bản chuyển giao. Dự 
án thí điểm công nghệ cào bóc, tái chế mặt đường BTN bổ sung 4-5% nhũ tương cải 
tiến của Công ty Hall Brothers (Mỹ), trên QL1, TP. Long An, tỉnh Long An.  

Các dự án thử nghiệm này đang được theo dõi, đánh giá, xây dựng định mức kinh 
tế - kỹ thuật thi công và tổng kết rút kinh nghiệm. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để 
xây dựng ban hành Quy trình công nghệ thi công và định mức kinh tế - kỹ thuật để có 
thể áp dụng trong công tác sửa chữa, bảo trì công trình đường bộ có hiệu quả. 

- Lĩnh vực quản lý, khai thác công trình đường bộ: đã triển khai thành công Dự án 
hiện đại hóa mạng lưới trạm thu phí đường bộ theo công nghệ một dừng, sử dụng mã 
vạch tại 19/23 trạm thu phí trên toàn quốc. Công nghệ thu phí một dừng cho phép 
kiểm soát nhận dạng, biển số, thời gian qua trạm... có hiệu quả tăng doanh thu 15% và 
giảm nhân lực 30%. Hiện đang từng bước tăng tỷ lệ nội địa hóa. Đang tiếp tục triển 
khai Dự án thí điểm thu phí không dừng liên trạm tại cầu Cần Thơ (TP. Cần Thơ), 
Lường Mẹt (tỉnh Lạng Sơn), Ninh An (tỉnh Khánh Hòa). 

Đã triển khai dự án và đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá dự án thí điểm nâng 
cấp và hiện đại hóa 02 trạm kiểm tra tải trọng xe, hiệu quả đã giảm được tỷ lệ xe quá tải 
từ 23% (năm 2009) xuống còn 19% (năm 2010). Hiên nay Tổng cục ĐBVN đang tiếp 
tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện để làm cơ sở để triển khai rộng trong phạm vi toàn quốc. 

Đã triển khai thành công Dự án thí điểm 100m rào phân cách an toàn lõi thép bọc 
nhựa kết hợp chắn sáng ngược được lắp đặt tại trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội 
Bài; Đã nghiên cứu ứng dụng thí điểm hệ thống đèn LED chiếu sáng sử dụng năng 
lượng mặt trời trên quốc lộ 5 đoạn Km 11+150 đến Km 12+363. Đã thực hiện đưa vào 
ứng dụng tại các trạm thu phí đường bộ, các công ty quản lý và sửa chữa đường bộ kết 
quả nghiên cứu của 02 đề án:  

Triển khai 2 đề án Nghiên cứu đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường - Bệnh 
nghề nghiệp tại các trạm thu phí đường bộ và các giải pháp khắc phục; Nghiên cứu các 
giải pháp cơ bản nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe công 
nhân duy tu đường bộ. 

Đã cải tiến hệ thống phun nước của xe bồn, tạo thành giàn phun cao từ 4-6m, phục 
vụ công tác rửa, bảo trì vỏ hầm đường bộ Hải Vân; Tự thiết kế, chế tạo thiết bị 3 chức 
năng rửa vòm hầm; máy phun nhũ tương, nhựa đường phục vụ thi công sửa chữa mặt 
đường BTN. 

c) Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và sản 
xuất, xây dựng: 

Đã nghiên cứu xây dựng đưa trang thông tin điện tử vào hoạt động phục vụ cho 
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công tác chỉ đạo điều hành của Tổng cục ĐBVN, tạo nên kênh trao đổi thông tin giữa 
Tổng cục ĐBVN và xã hội. Xây dựng phần mềm quản lý công việc cho cơ quan Tổng 
cục; Cục Quản lý xây dựng đường bộ; Khu quản lý đường bộ IV, V... 

Nghiên cứu ứng dụng trang bị hệ thống chấm điểm tự động tại 72 trung tâm sát 
hạch lái xe. Xây dựng bài giảng điện tử và hệ thống kiểm tra lý thuyết trên máy tính, 
khuyến khích các cơ sở đào tạo lái xe ôtô đầu tư, đổi mới trang thiết bị trong đào tạo, 
sát hạch lái xe. Đang hoàn thiện đề án Đổi mới quản lý giấy phép lái xe, trong đó toàn 
bộ thiết bị phục vụ việc in ấn giấy phép lái xe theo công nghệ mới đồng thời xây dựng 
hệ cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe toàn quốc để phục vụ công tác tra cứu trong ngành 
và xã hội. 

Ngoài việc sử dụng thành thạo các phần mềm thương mại hiện đại của nhiều hãng 
phần mềm nổi tiếng trên thế giới, còn nghiên cứu xây dựng các phần mềm chuyên 
dụng phục vụ công tác khảo sát, thiết kế nâng cấp cải tạo công trình đường bộ như: 
phần mềm (ADM 06) sử dụng để tính toán, kiểm tra kết cấu áo đường mềm theo Tiêu 
chuẩn 22TCN211-06; phần mềm (RPP) sử dụng xử lý số liệu nội nghiệp khảo sát; 
phần mềm (HTMD) sử dụng để hỗ trợ công tác lập bản vẽ hiện trạng hư hỏng nền mặt 
đường; phần mềm (PKT) phục vụ công tác lập hồ sơ khảo sát thiết kế, giúp loại bỏ các 
thao tác thủ công và các sai sót trong quá trình thực hiện công tác khảo sát thiết kế... 

d) Về tiếp nhận các dự án hỗ trợ kỹ thuật quốc tế: 
Từ năm 2005 đến nay, Tổng Cục ĐBVN đã và đang được tiếp nhận các dự án hỗ 

trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế sau: 
- Dự án hỗ trợ quản lý cầu của Việt Nam do Tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ với tổng 

kinh phí là 0,65 triệu Đô la Mỹ. Thời gian thực hiện từ năm 2005-2007. Địa điểm thực 
hiện tại Khu QLĐB V, Sở GTVT Hà Tây, Sở GTVT Thái Nguyên. Mục tiêu, nội dung 
chủ yếu của dự án là: Phát triển hệ thống quản lý cầu (VBMS); Tăng cường năng lực 
kiểm tra cầu (hoàn thiện sổ tay hướng dẫn, phương pháp kiểm tra, phiếu kiểm tra cầu...). 
Đào tạo, chuyển giao VBMS cho các sở GTVT được uỷ thác quản lý quốc lộ. Kiểm tra 
thí điểm được 558 cầu, trong đó trên địa bàn Khu QLĐBV (490 cầu), Sở GTVT tỉnh 
Thái Nguyên (43 cầu), Sở GTVT tỉnh Hà Tây (25 cầu); Xem xét các phương pháp sửa 
chữa, gia cố cầu; Bước đầu xây dựng modul ưu tiên trong phần mềm VBMS. 

- Dự án Hỗ trợ phát triển và đưa vào khai thác chương trình quản lý cầu Việt Nam 
do Tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ với tổng kinh phí là 6,3 triệu Đô la Mỹ. Thời gian 
thực hiện từ năm 2010-2013. Mục tiêu, nội dung chủ yếu của dự án là: Rà soát kết quả 
của Bước 1; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho VBMS (thu thập tiếp số liệu kiểm tra, kiểm 
định cầu); Hoàn thiện phần mềm hiện có; Nâng cấp, thay thế phần mềm quản lý cầu 
hiện có, xây dựng trang thông tin cầu có khả năng truy cập rộng; Hỗ trợ Tổng cục 
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Đường bộ VN mua các thiết bị đặc biệt theo dõi, kiểm tra cầu; Đào tạo cán bộ quản lý, 
giám sát và kỹ sư kiểm tra. 

- Dự án Tăng cường thể chế, sắp xếp tài chính, vận hành, bảo dưỡng và quản lý trong 
lĩnh vực Giao thông vận tải do Ngân hàng châu Á (ADB) tài trợ với tổng kinh phí là 1 
triệu Đô la Mỹ. Thời gian thực hiện từ năm 2010-2012. Mục tiêu, nội dung chủ yếu của 
dự án là: Tăng cường thể chế để điều hành hiệu quả trong Bộ GTVT và một số cơ quan 
trực thuộc. Tăng cường nguồn lực tài chính chi phí cho dự án đường bộ, tăng cường năng 
lực quản lý nhà nước của Bộ GTVT đối với doanh nghiệp nhà nước. 

- Dự án Tăng cường năng lực bảo trì đường bộ do Tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ 
với tổng kinh phí là 3 triệu Đô la Mỹ. Thời gian thực hiện từ năm 2011-2014. Mục 
tiêu, nội dung chủ yếu của dự án là: Tăng cường năng lực quản lý mạng lưới thông tin 
(xây dựng CSDL đường bộ); Tăng cường năng lực lập kế hoạch bảo trì; Tăng cường 
công nghệ bảo trì; Tăng cường các vấn đề về thể chế của Tổng cục Đường bộ VN; 
Tăng cường năng lực cho các kỹ sư bảo trì đường bộ của Việt Nam. 

1.2. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế 
Với nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, thời gian qua công tác nghiên cứu, 

ứng dụng KHCN, cải tiến kỹ thuật đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, 
đã góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của ngành GTVT đường bộ. Tuy 
nhiên, do tác động của những nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác KHCN 
trong lĩnh vực GTVT đường bộ nói chung còn gặp nhiều khó khăn và có một số tồn 
tại, hạn chế như sau: 

- Đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật ở các đơn vị thuộc Tổng cục còn thiếu, chất 
lượng chưa cao, không đồng đều, thiếu cán bộ đầu ngành và các tập thể khoa học, 
công nghệ mạnh. Hiệu quả ứng dụng các công trình nghiên cứu khoa học thấp. 

- Tỷ lệ các đề tài nghiên cứu KHCN được ứng dụng vào trong thực tiễn sản xuất 
chưa cao. Nhiều đề tài nghiên cứu KHCN mới chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu tổng 
quan, lý thuyết, thiếu đồng bộ nên chưa được triển khai vào thực tiễn sản xuất.  

- Về chủ quan, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức về công tác 
nghiên cứu phát triển KHCN phục vụ sản xuất, kinh doanh và quản lý, điều hành của 
đơn vị mình. Việc đổi mới công nghệ chưa thực sự trở thành nhu cầu bức thiết để nâng 
cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GTVT đường 
bộ, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp quản lý, bảo trì đường bộ. Do nguồn vốn đầu 
tư bảo trì công trình thấp chưa đáp ứng yêu cầu nên phần lớn các doanh nghiệp quản 
lý, bảo trì đường bộ do gặp khó khăn về tài chính, chưa có điều kiện đầu tư chiều sâu 
về KHCN dẫn đến tình trạng công nghệ, máy móc thiết bị còn lạc hậu 2-3 thế hệ so 
với trình độ chung của các nước tiên tiến trong khu vực dẫn đến năng suất, chất lượng 
chưa hiệu quả.  
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- Còn thiếu các cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để khuyến khích và trợ giúp 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực GTVT đường bộ tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, ứng 
dụng những thành tựu KHCN vào quá trình sản xuất, kinh doanh. 

- Cơ chế tài chính hiện hành đối với công tác nghiên cứu KHCN chưa đủ để 
khuyến khích đội ngũ cán bộ KHCN tích cực nghiên cứu, qui định quản lý còn phức 
tạp, đặc biệt là khâu tạm ứng, thanh, quyết toán... gây khó khăn cho các tổ chức, cá 
nhân thực hiện công tác nghiên cứu KHCN. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KHCN GIAI ĐOẠN 20011-2015 

Đối với lĩnh vực GTVT đường bộ, nhiệm vụ phát triển KHCN trong kế hoạch 5 
năm 2011-2015 và định hướng phát triển KHCN đến năm 2020 là tập trung nghiên 
cứu ứng dụng các công nghệ hiện đại, hiệu quả vào các lĩnh vực: xây dựng, bảo trì, 
sửa chữa, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ; tổ chức và đảm bảo an toàn 
giao thông đường bộ; quản lý vận tải, phương tiện, người lái.... Coi trọng nghiên cứu 
ứng dụng tin học, các chương trình, phần mềm tin học trong quản lý, điều hành sản 
xuất, xây dựng trong lĩnh vực GTVT đường bộ. Một số phương hướng, nhiệm vụ cụ 
thể như sau: 

2.1. Về kiện toàn bộ máy quản lý và tăng cường năng lực hoạt động KHCN 
của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN  

- Kiện toàn, sắp xếp các phòng bộ phận quản lý KHCN, thành lập Hội đồng 
KHCN nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, nghiên cứu, triển khai các ứng dụng 
KHCN trong hoạt động sản xuất, xây dựng của các đơn vị trong Tổng cục.  

- Tăng cường hoạt động KHCN, triển khai các đề tài, đề án thí điểm, ứng dụng kỹ 
thuật, công nghệ trong sản xuất, xây dựng đường bộ. Nghiên cứu biên soạn, chuyển 
đổi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng công trình đường bộ 
phù hợp với điều kiện thực tế vùng và yêu cầu phát triển của xã hội. 

- Chủ động xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật về công 
tác thiết kế, thi công, bảo trì công trình đường bộ. 

- Thành lập Quỹ phát triển KHCN theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2011/TT-BTC 
ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính, để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động nghiên 
cứu, ứng dụng và phát triển, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, công 
trình, hợp lý hoá sản xuất của các doanh nghiệp trực thuộc. Nguồn kinh phí hình thành 
Quỹ bao gồm: một phần kinh phí trích từ thu nhập tính thuế hàng năm của doanh nghiệp 
(tối đa không quá 10%) và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

- Đề nghị Bộ GTVT xem xét bố trí nguồn vốn sự nghiệp KHCN hàng năm hợp lý 
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để các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN có điều kiện triển khai các đề tài, 
đề án nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong sản xuất, xây dựng ngành GTVT đường bộ.  

- Tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế cho phát triển KHCN thông qua các 
chương trình đào tạo, chuyên giao công nghệ, các đề án, dự án phục vụ xây dựng, bảo 
trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng và tổ chức quản lý điều hành, an toàn giao thông đường 
bộ... 

2.2. Về nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu ngành 
GTVT đường bộ 

- Lập chương trình tổng thể xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý của GTVT 
đường bộ bao gồm: Hệ thống cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng đường bộ, hệ thống cơ 
sở dữ liệu quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ... Rà soát các 
chương trình, dự án về quản lý cơ sở dữ liệu của Tổng cục ĐBVN đã thực hiện trước 
đây để triển khai các hợp phần của Hệ thống, đảm bảo tính đồng bộ, tránh chồng chéo, 
trùng lặp. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng các chương trình, 
phần mềm tin học trong quản lý, điều hành sản xuất, xây dựng của lĩnh vực GTVT 
đường bộ. Tăng cường thực hiện kết hợp giữa các chương trình áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; cải cách hành chính và Chính phủ điện tử. 

2.3. Về nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới trong quản lý, 
sửa chữa bảo trì cầu, đường bộ 

- Chỉ đạo và có định hướng cụ thể trong hoạt động nghiên cứu KHCN của các cơ 
quan, đơn vị tập trung vào các lĩnh vực bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng và tổ chức 
quản lý điều hành, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Ứng dụng công nghệ giao 
thông thông minh (ITS) trong hoạt động quản lý, khai thác, bảo trì và điều hành giao 
thông vận tải đường bộ. Ưu tiên triển khai trước đối với các đề tài nghiên cứu KHCN 
có địa chỉ ứng dụng cụ thể trong sản xuất, xây dựng của cơ quan, đơn vị đề xuất 
nghiên cứu. 

- Đối với công tác bảo trì, sửa chữa đường bộ, sẽ triển khai các đề án thí điểm và 
tiến hành theo dõi, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, xây dựng quy trình, định mức 
kinh tế - kỹ thuật để lựa chọn được công nghệ, vật liệu phù hợp và nhân rộng áp dụng 
cho toàn ngành GTVT đường bộ. 

- Tổng hợp các đề xuất nghiên cứu KHCN giai đoạn 2011-2015 của các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc để tuyển chọn, triển khai các đề tài, đề án KHCN ứng dụng trong xây 
dựng, bảo trì, sửa chữa, quản lý kết cấu hạ tầng GTVT đường bộ. 
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2.4. Về ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong xây dựng cầu đường 
- Ưu tiên nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật - công nghệ hiệu quả, phù hợp và sản 

xuất các loại vật tư, vật liệu phục vụ yêu cầu cấp bách trong xây dựng đường bộ hiện 
nay như: Giải pháp xử lý nền đất yếu; Giải pháp xử lý đảm bảo sự êm thuận cho 
phương tiện giao thông qua lại tại các vị trí tiếp giáp giữa cầu và đường bộ; Xử lý 
chống sụt trượt trên các tuyến đường bộ; Các giải pháp xử lý kỹ thuật, đảm bảo giao 
thông khi công trình cầu, đường gặp sự cố do lũ lụt, thiên tai gây ra; Sản xuất các loại 
vật liệu, vật tư khan hiếm, vật liệu thay thế nhập ngoại trong xây dựng công trình 
đường bộ, v.v... 

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lĩnh vực KHCN nhằm tiếp thu, ứng dụng, làm chủ 
KHCN hiện đại, nâng cao tỷ trọng đóng góp của yếu tố công nghệ vào năng lực cạnh 
tranh của các doanh nghiệp để hội nhập và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây 
dựng công trình cầu đường. Tăng cường chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến, có hàm 
lượng khoa học kỹ thuật cao từ nước ngoài vào trong xây dựng công trình đường bộ. 

- Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo KHCN để trao đổi thông tin về vật liệu 
mới, công nghệ mới trong nước và trên thế giới ứng dụng trong xây dựng cầu đường. 

2.5. Về tăng cường nguồn nhân lực KHCN cho ngành GTVT đường bộ 
- Tổ chức và củng cố hệ thống đào tạo ở các trường kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc 

Tổng cục ĐBVN nhằm chuyên môn hoá và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán 
bộ KHCN chuyên ngành. 

- Đào tạo, trang bị kiến thức công nghệ cao cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân 
kỹ thuật xây dựng của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT 
đường bộ. Trong đó, tập trung về đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật để quản lý, khai thác 
và bảo trì các công trình đường bộ có ứng dụng công nghệ mới, hiện đại như: cầu Bãi 
Cháy, cầu Kiền, cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, cầu Cần Thơ, cầu Hàm Luông, hầm 
đường bộ Hải Vân, ... 

- Bổ sung sự thiếu hụt về lực lượng cán bộ KHCN do hụt hẫng của việc chuyển 
giao thế hệ. 

- Có các chính sách ưu đãi về tài chính, về điều kiện sống để thu hút cán bộ khoa 
học vào các vị trí then chốt, nhằm đảm bảo sự cân đối, hợp lý trong tổ chức bộ máy 
sản xuất, xây dựng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

- Khuyến khích thu hút và tạo điều kiện để cán bộ KHCN trong nước và nước 
ngoài tích cực tham gia các hoạt động KHCN của ngành GTVT đường bộ. 
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III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ VỀ KHCN GIAI ĐOẠN 2011-2015 

1. Năm 2011, hoàn thành theo dõi, đánh giá tổng kết 2 dự án thí điểm cào bóc, tái 
chế mặt đường BTN đã được triển khai (đã thực hiện tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và 
TP. Long An, tỉnh Long An). Nếu dự án thí điểm thành công, triển khai lập quy trình 
công nghệ, định mức kinh tế - kỹ thuật trình Bộ xem xét phê duyệt để có thể áp dụng 
trong bảo trì, sửa chữa mặt đường BTN.  

2. Năm 2011 Tổng cục Đường bộ VN nghiên cứu trình Bộ GTVT xem xét Đề án 
chuyển đổi khoảng gần 60 tiêu chuẩn lĩnh vực xây dựng đường bộ cho các năm tiếp theo. 

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của ngành 
GTVT đường bộ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện kết hợp giữa các 
chương trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; cải cách hành 
chính và Chính phủ điện tử.  

Từ Quý 2/2011 đến Quý 4/2012 triển khai và hoàn thành Chương trình áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 cho khối cơ quan của Tổng 
cục ĐBVN. Duy trì hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001: 2008 của Tổng cục ĐBVN đảm bảo hiệu quả và thiết thực. 

4. Tổng hợp các đề xuất về đề tài nghiên cứu KHCN của các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc giai đoạn 2011-2015 để lựa chọn và đề nghị Bộ GTVT xem xét, bố trí kinh phí 
cho Tổng cục Đường bộ VN mỗi năm nghiên cứu tối thiểu 2 đề tài KHCN có địa chỉ 
ứng dụng cụ thể vào trong lĩnh vực quản lý, khai thác, sửa chữa bảo trì đường bộ; quản 
lý, tổ chức và đảm bảo giao thông đường bộ.  

5. Tập trung nghiên cứu ứng dụng các loại hỗn hợp vật liệu chế sẵn thuận lợi cho 
công tác sửa chữa đường bộ trong mọi điều kiện thời tiết. 

6. Mỗi năm chủ trì tổ chức tối thiểu 2 hội nghị, hội thảo về chuyên đề ứng dụng 
công nghệ mới, vật liệu mới trong sản xuất, xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 
đường bộ. 

7. Xây dựng và đưa vào khai thác hệ thống dữ liệu về cơ sở hạ tầng giao thông 
đường bộ phục vụ quản lý, khai thác, điều hành và xây dựng kế hoạch bảo trì công 
trình đường bộ. 

8. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật có năng 
lực, tay nghề tốt để quản lý các dự án ứng dụng công nghệ mới, hiện đại. 

9. Tạo điều kiện để cán bộ kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia 
các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn để nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật. Có 
quy định đối với cán bộ được tham gia các khóa đào tạo về việc cam kết phục vụ lâu 
dài tại cơ quan, đơn vị cử đi học để đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho sự phát 
triển Tổng cục ĐBVN. 
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 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2005 - 2010,  
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 

TS. CHU MẠNH HÙNG 
Vụ Môi trường - Bộ GTVT 

Giao thông vận tải là một ngành trọng điểm của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò 
quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của đất 
nước; Việc phát triển giao thông vận tải bền vững rất cần được quan tâm, đặc biệt là 
công tác bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với 
biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác vận tải và sản xuất 
công nghiệp giao thông vận tải.  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, 
chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, trong những năm qua Bộ Giao thông vận tải đã tập trung 
xây dựng, ban hành các văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức tuyên truyền giáo dục, 
nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong toàn ngành; triển khai thực hiện những 
đề án, dự án bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực giao thông vận tải.  

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH 
GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 

I. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH 
CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 
của Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg, Bộ Giao 
thông vận tải đã có Quyết định số 448/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2005 ban hành 
Chương trình hành động của Bộ thực hiện công tác bảo vệ môi trường; mới đây là Chỉ 
thị số 14/2008/CT-BGTVT ngày 22/12/2008 về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo 
vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải để thay thế Chỉ thị số 09/2005/CT-
BGTVT ngày 03/06/2005. Qua đó, Bộ Giao thông vận tải đã định hướng rõ công tác 
bảo vệ môi trường, đồng thời quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 41-
NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư và 
Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW ngày 20/03/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương với 
các nội dung cơ bản sau:  
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1. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ và quyền lợi của các cơ quan, đơn vị và toàn thể 
cán bộ, công nhân viên chức ngành giao thông vận tải. Phải đưa nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường vào mọi hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác vận tải, sản xuất công 
nghiệp giao thông vận tải và từng bước xây dựng, áp dụng tiêu chí về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động của ngành.  

2. Bảo vệ môi trường phải là một trong những mục tiêu phát triển của ngành giao 
thông vận tải, được lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển chung 
của ngành; trong từng lĩnh vực giao thông vận tải như: đường sắt, đường bộ, đường 
biển, đường thuỷ nội địa, hàng không và y tế GTVT.  

3. Bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải phải lấy phòng ngừa và hạn chế ô 
nhiễm môi trường là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và cải thiện 
môi trường, đặc biệt là phải phòng ngừa và hạn chế ô nhiễm trong xây dựng kết cấu hạ 
tầng giao thông, khai thác vận tải và sản xuất công nghiệp GTVT. Chú trọng công tác 
đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xử lý 
chất thải rắn, chất thải lỏng và giảm thiểu phát thải chất gây ô nhiễm không khí trong 
hoạt động giao thông vận tải. 

4. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường phải được quán triệt từ cấp Lãnh đạo Bộ xuống đến 
các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức trong ngành giao thông 
vận tải. Cần tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi 
trường trong ngành thông qua việc phát động các phong trào bảo vệ môi trường, tổ chức 
các khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, xuất bản và phát hành các 
ấn phẩm thông tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường giao thông vận tải.  

5. Chú trọng xây dựng giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong giao thông vận tải. 

Thực hiện định hướng trên, toàn ngành giao thông vận tải đã và đang triển khai có 
kết quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo vệ môi trường. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo 
vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả 

1.1. Tổ chức 9 khoá tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, nội dung của Nghị quyết số 
41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải và 
đào tạo, nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường, hoạt động đánh giá tác 
động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải; đào tạo, tập 
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huấn về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho đội ngũ công 
chức, viên chức các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, 
hàng hải, hàng không và y tế GTVT. 

1.2. Thành lập Hội Môi trường Giao thông vận tải Việt Nam. Hội là một tổ chức 
xã hội nghề nghiệp, kể từ khi ra đời đến nay đã có đóng góp quan trọng trong việc 
tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường giao thông vận tải; 
đặc biệt đã duy trì xuất bản Tạp chí Con đường Xanh thuộc cơ quan trung ương Hội để 
phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi 
trường tới đội ngũ cán bộ, công chức ngành GTVT và nhân dân. 

1.3. Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo kiến thức về bảo vệ môi trường 
trong đào tạo cán bộ quản lý; một số trường đại học, cao đẳng GTVT và một số trường 
trung học nghề (trường trung học hàng hải, hàng giang..). 

1.4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành 
hưởng ứng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, 
Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tuyên 
truyền, phổ biến các cơ quan đơn vị trong ngành tham gia trong quá trình xây dựng 
Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Tăng cường năng lực quản lý về bảo vệ môi trường 
2.1. Nhằm cụ thể hoá công tác quản lý nhà nước, các nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các văn bản: 
- Quyết định số 448/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2005 ban hành Chương trình hành 

động của Bộ Giao thông vận tải về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 

- Chỉ thị số 09/2005/CT-BGTVT ngày 03/06/2005 về tăng cường công tác bảo vệ 
môi trường trong ngành Giao thông vận tải. 

- Chỉ thị số 14/2008/CT-BGTVT ngày 22/12/2008 về việc tiếp tục tăng cường 
công tác bảo vệ môi trường trong ngành Giao thông vận tải. Chỉ thị này thay thế Chỉ 
thị số 09/2005/CT-BGTVT và đề ra các nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn mới. 

- Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. 

- Thông tư số 31/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. 

- Văn bản số 4517/BGTVT-MT ngày 03/07/2009 về bảo vệ môi trường trong xây 
dựng kết cấu hạ tầng giao thông. 

- Văn bản số 6317/BGTVT-MT ngày 11/9/2009 về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ 
môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành GTVT. 
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- Thông tư 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/04/2010 Quy định về bảo vệ môi truờng 
trong phát triển kết cấu hạ tầng GTVT.  

- Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/06/2010 Quy định về quản lý các 
nhiệm vụ môi trường trong ngành GTVT sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.  

2.2. Bố trí nhân lực và tổ chức bộ phận quản lý về môi trường từ cấp Bộ đến các 
Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, chỉ đạo 
các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp thuộc Bộ bố trí cán bộ có đủ năng lực, 
chuyên môn để theo dõi, quản lý và thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong phát 
triển kết cấu hạ tầng và sản xuất công nghiệp giao thông vận tải. 

2.3. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án xây dựng “Chiến 
lược phát triển giao thông vận tải bền vững về môi trường đến năm 2020” dưới sự hỗ 
trợ của Trung tâm phát triển vùng Liên hợp quốc (UNCRD). 

2.4. Triển khai công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực 
thi các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết trong thi công xây dựng công trình 
giao thông vận tải và tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. 

3. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ bảo vệ môi 
trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Hoạt động giao thông vận tải tác động tiêu cực đến môi trường chủ yếu ở 03 lĩnh 
vực: xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, khai thác vận tải, sản xuất công nghiệp và 
kinh doanh GTVT. Để ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Bộ Giao thông 
vận tải đã chú trọng áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ nhằm xử lý và giảm 
thiểu có hiệu quả vấn đề ô nhiễm từ hoạt động nêu trên, cụ thể như: 

3.1. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải:  
- Nghiên cứu lồng ghép những nhiệm vụ bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu 

tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ngay từ khi chuẩn bị đầu tư, xây 
dựng và khai thác công trình; Đảm bảo các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm sẽ được thực 
thi trong suốt quá trình xây dựng.  

- Áp dụng công nghệ chống sụt trượt đối với công trình giao thông. 
- Áp dụng thí điểm công nghệ tường chống ồn đối với công trình giao thông đường 

bộ khu vực đô thị do Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì triển khai. 
- Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường đối với từng dự án và tổ chức kiểm tra 

giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai dự 
án, như dự án đường Hồ Chí Minh, cảng Cái Lân, hầm đường bộ Hải Vân, cầu Bãi 
Cháy, v.v... 
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- Nghiên cứu thiết kế các công trình giao thông có xét đến yếu tố thẩm mỹ đảm 
bảo sự hài hòa với cảnh quan môi trường của dự án.  

3.2. Trong khai thác vận tải:  
- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu; thí điểm các giải pháp sử 

dụng nhiên liệu tiết kiệm và hiệu quả. 
- Ứng dụng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG), khí tự nhiên nén 

(CNG) cho phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và trên 
tàu thủy cỡ nhỏ.  

- Nghiên cứu sử dụng bộ trung hoà khí thải cho phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ.  

- Áp dụng thí điểm công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt bằng công nghệ vi sinh trên 
các đoàn tàu khách.  

- Nghiên cứu, ứng dụng thí điểm việc sử dụng biodiesel cho phương tiện giao 
thông đường thủy.  

- Nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng thử nghiệm lò đốt rác, thiết bị xử lý nước thải cho 
tàu biển. Đề án do Trường Đại học Hàng hải chủ trì, hiện sản phẩm đã được Tổng 
Công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng đặt hàng để lắp đặt cho một số tàu biển 
đóng mới cho chủ tàu Việt Nam. 

- Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý chất thải từ tàu biển tại khu vực Hải Phòng - 
Quảng Ninh.  

- Chế tạo thí điểm lò đốt chất thải rắn từ tàu bay cho Cảng hàng không Quốc tế  
Nội Bài. 

- Thiết kế, chế tạo nồi hơi tận dụng nhiệt khí xả trên tàu thủy nhằm tiết kiệm nhiên 
liệu giảm phát thải khí nhà kính. 

- Ứng dụng thí điểm năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng trên quốc lộ, báo hiệu 
đường thủy nội địa. 

3.3. Trong sản xuất, kinh doanh:  
- Áp dụng công nghệ tiên tiến để thu gom và xử lý chất thải sản xuất (nước thải, 

chất thải rắn) tại các bệnh viện GTVT.  
- Nghiên cứu tái sử dụng chất thải sản xuất (chất thải hạt mài NIX) để làm đường 

giao thông, san lấp mặt bằng, gia cố ụ tàu, sản xuất vật liệu xây dựng, v.v... tại Công ty 
TNHH Nhà máy Tàu biển HUYNDAI-VINASHIN. 

Trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường, sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2005 - 2010 Bộ Giao thông vận tải đã giao 
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các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực 
hiện: 03 dự án BVMT cấp Nhà nước, 82 đề án, dự án bảo vệ môi trường cấp Bộ, 30 
nhiệm vụ bảo vệ môi trường; 118 dự án, đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bước đầu triển khai 07 đề án, dự án 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.  

4. Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường 
4.1. Xây dựng Đề án giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải: 
Thực hiện Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số  
41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng, 
trình Thủ tướng Chính phủ Đề án kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động giao thông vận 
tải. Hiện Đề án đang được Văn phòng Chính phủ Thẩm định. Một số giải pháp bảo vệ 
môi trường đưa ra trong dự thảo Đề án đã được Bộ Giao thông vận tải triển khai, bước 
đầu đạt hiệu quả là: 

- Dự án "Điều tra, nghiên cứu thử nghiệm, áp dụng công nghệ lò đốt chất thải có 
xúc tác xử lý khí thải đối với nguồn chất thải rắn thải ra từ tàu bay tại Cảng hàng 
không Quốc tế Nội Bài". 

- Dự án "Điều tra, đánh giá ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động giao thông vận tải 
đường bộ và ứng dụng thí điểm kết cấu giảm ồn trên một số tuyến đường bộ". 

- Dự án "Điều tra, khảo sát, xây dựng mô hình xử lý chất thải bằng công nghệ sinh 
học nhanh trên một số đoàn tàu điểm; đề xuất các giải pháp nhân rộng trên các đoàn 
tàu khách của Đường sắt Việt Nam". 

4.2. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông: 
Sau khi Luật bảo vệ môi trường năm 2005 có hiệu lực, Bộ Giao thông vận tải đã 

khẩn trương rà soát, xác định các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông cần phải 
thực hiện đánh giá tác động môi trường và tổ chức, hướng dẫn công tác lập, thẩm định, 
phê duyệt và thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án theo thẩm 
quyền; Kết quả đạt được như sau: 

- Thẩm định, phê duyệt 74 đề cương và dự toán kinh phí phục vụ điều tra, khảo sát, 
nghiên cứu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng giao thông. 

- Thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền 38 báo cáo đánh giá tác động môi trường 
các dự án đầu tư xây dựng công trình cầu, đường bộ, công trình cảng biển, luồng hàng 
hải và sân bay. 
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Qua công tác đánh giá tác động môi trường đã thực hiện lồng ghép các biện pháp, 
giải pháp bảo vệ môi trường trong dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ngay từ 
khi chuẩn bị đầu tư để chủ động tổ chức, thực hiện trong quá trình xây dựng, khai thác 
công trình.  

4.3. Trong quản lý kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường đô thị: 
a/Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 quy định lộ trình áp dụng tiêu 
chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để tổ chức quản lý, 
kiểm soát nguồn khí thải do hoạt động của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
gây ra ở cấp quốc gia, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm không khí, góp phần cải thiện 
chất lượng môi trường nói chung và môi trường không khí đô thị nói riêng, cụ thể như:  

- Các loại xe cơ giới được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng các 
mức tiêu chuẩn khí thải theo các Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương mức Euro 2 đối 
với từng loại xe kể từ ngày 01/07/2007. 

- Các loại xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng phải áp dụng mức tiêu chuẩn khí 
thải theo quy định kể từ ngày 01/07/2006. 

- Các ôtô đang lưu hành tại 05 thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải 
Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ phải áp dụng mức phát thải theo quy định kể từ ngày 
01/07/2006. 

- Các ôtô đang lưu hành tại các tỉnh, thành phố còn lại phải áp dụng mức phát thải 
theo quy định kể từ ngày 01/07/2008. 

b/Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức triển khai thực hiện chương trình "Cải thiện 
chất lượng không khí ở các đô thị" - Chương trình số 23 trong Quyết định số 
256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 
bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Khung kế 
hoạch tổng thể đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 
4121/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2005 với phụ lục 08 dự án ưu tiên do các Bộ, Thành 
phố chủ trì thực hiện; Đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục Đăng kiểm Việt 
Nam, Cục Y tế GTVT thực hiện 03 dự án trong giai đoạn 2007 - 2010. Hiện các dự án 
đang trong giai đoạn hoàn thiện và bước đầu phát huy hiệu quả.  

c/Thực hiện Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ, Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu, xây dựng Đề án kiểm 
soát khí thải môtô, xe máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố lớn trình Thủ 
tướng Chính phủ. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
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909/QĐ-TTg ngày 17/06/2010. Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam đang tích cực chuẩn bị 
các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện đề án. 

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010  

Trong thời gian qua cùng với sự phát triển của toàn ngành, Bộ Giao thông vận tải 
đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có 
liên quan tập trung triển khai công tác bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải. Các 
Cục quản lý chuyên ngành, các Ban quản lý dự án đã thực hiện nghiêm túc công tác 
đánh giá tác động môi trường. Việc bảo vệ môi trường đã được lồng ghép trong các 
khâu lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải, bước đầu đạt 
hiệu quả. Tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải vẫn cần được quan 
tâm giải quyết các vấn đề sau: 

1. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng: Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất từ hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, do đó việc 
đánh giá, dự báo và xây dựng các giải pháp thích ứng cho các lĩnh vực trong giao 
thông vận tải là một yêu cầu bức thiết, đặc biệt là đối với mạng lưới đường bộ, đường 
sắt và hệ thống cảng biển. 

2. Lĩnh vực đường bộ: Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn ở các đô thị lớn 
của nước ta đã trở thành vấn đề bức xúc, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ gây áp lực lớn về ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi 
trường. 

3. Lĩnh vực đường biển: Hệ thống cảng biển Việt Nam đã được đầu tư phát triển 
trong những năm qua, tuy nhiên cơ sở vật chất phục vụ thu gom, xử lý chất thải từ hoạt 
động của cảng, tàu biển tại cảng, đặc biệt là dầu thải từ tàu chưa được đầu tư đồng bộ. 

4. Lĩnh vực đường sắt: Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành đường sắt 
đã đạt được bước tiến cải về chất và lượng. Tuy nhiên, đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ 
môi trường cũng chưa tương xứng; hệ thống thu gom, xử lý chất thải chưa đồng bộ; 
tình trạng xả rác, chất thải sinh hoạt dọc tuyến đường sắt còn khá phổ biến. 

5. Trong lĩnh vực đường thủy nội địa: Môi trường cảng, phương tiện thủy nội địa 
còn nhiều bất cập, đặc biệt là công tác thu gom, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy 
hại từ các hoạt động của cảng và phương tiện. 

6. Trong lĩnh vực hàng không: Hàng không dân dụng Việt Nam đã có bước phát 
triển nhanh chóng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước. Để đáp ứng các 
yêu cầu của hàng không Quốc tế, việc tuyên truyền, phổ biến nhằm áp dụng đầy đủ 
các quy định của ICAO về bảo vệ môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường 
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hàng không cần tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới. 
7. Y tế Giao thông vận tải: Y tế GTVT đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất thu 

gom, xử lý nước thải, chất thải y tế; nhưng trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp nên 
mới thực hiện đầu tư được cho một số bệnh viện, trung tâm y tế tại các thành phố lớn; 
bên cạnh đó kinh phí thường xuyên để phục vụ vận hành, bảo dưỡng các hệ thống này 
cũng chưa được đáp ứng đủ theo yêu cầu. 

B. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
GTVT TRONG THỜI GIAN TỚI 

Để phát huy kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai, quán triệt Nghị quyết 
số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư, thời gian tới 
ngành giao thông vận tải sẽ nỗ lực, tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình mục 
tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trọng tâm đã đề ra, 
cụ thể như sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục thi hành pháp luật về bảo 
vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới toàn thể đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải và người tham gia giao 
thông.  

1.2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, quy định về bảo vệ môi 
trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải để tạo hành 
lang pháp lý, kỹ thuật cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ cơ quan quản lý đến 
từng đơn vị trong ngành. Lồng ghép vấn đề môi trường, tiết kiệm năng lượng trong 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GTVT.  

1.3. Xây dựng kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải ứng phó với biến đổi 
khí hậu và kịch bản nước biển dâng trình Bộ trưởng ban hành trong Quý IV năm 2009; 
triển khai các đề án, dự án thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực 
GTVT giai đoạn 2010 - 2015. 

1.4. Nâng cao chất lượng giám sát, quản lý và cưỡng chế thi hành pháp luật bảo vệ 
môi trường trong giao thông vận tải nhằm giảm thiểu, phòng ngừa tác động tiêu cực 
đến môi trường. Đưa nội dung kiểm điểm, đánh giá công tác bảo vệ môi trường vào 
báo cáo của cơ quan, đơn vị định kỳ 6 tháng, hàng năm. 

1.5. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực quan trắc, giám sát, xử lý ô 
nhiễm môi trường trong ngành GTVT. 
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1.6. Chủ động, tích cực tham gia các diễn đàn Quốc tế và khu vực về bảo vệ môi 
trường. Xúc tiến hợp tác với các tổ chức Quốc tế để triển khai thực hiện các dự án hỗ 
trợ về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực 
GTVT. 

2. Một số nhiệm vụ cụ thể đối các Cục quản lý chuyên ngành, các Ban Quản 
lý dự án, các Doanh nghiệp ngành GTVT 

2.1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 
- Tiếp tục chỉ đạo và các giải pháp xử lý hiệu quả ô nhiễm môi trường trong khai 

thác Hầm đường bộ Hải Vân. 
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, thực hiện các giải pháp 

thân thiện môi trường nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu bụi, tiếng ồn, xử lý sụt 
trượt, phòng chống ngập lụt công trình đường bộ. 

2.2. Cục Đăng kiểm Việt Nam: 
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và từng bước triển khai các nội dung “Đề án 

kiểm soát khí thải xe môtô, xe gắn mắy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố 
lớn" đã được Thủ thướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường các biện pháp tuyên 
truyền phổ biến nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của cộng đồng xã hội. 

- Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ "Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 
Euro 3, 4, 5 đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ"; chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết để từng bước triển khai thực hiện.  

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xây dựng cơ sở dữ liệu về ô nhiễm môi trường 
của các phương tiện giao thông vận tải. 

2.3. Cục Hàng hải Việt Nam: 
- Đầu tư thí điểm trạm tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu tại khu vực Hải Phòng - 

Quảng Ninh và mở rộng áp dụng cho các cảng biển khác trong phạm vi cả nước. 
- Tổ chức đánh giá, xây dựng và ứng dụng thí điểm các giải pháp giảm thiểu ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng nước biển dâng tới hệ thống cảng biển Việt 
Nam. 

2.4. Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam: Tổ chức thí điểm việc quản lý môi 
trường tại cảng đường thủy nội địa Hà Nội để làm cơ sở đánh giá, nhân rộng. 

2.5. Cục Y tế Giao thông vận tải: Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm điều dưỡng 
và các cơ sở y tế trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng chống dịch 
bệnh; các bệnh viện chú trọng đầu tư hệ thống xử lý nước thải, lò đốt chất thải y tế 
theo quy định. 
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2.6. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án: Chủ động đề xuất các hạng mục bảo vệ 
môi trường và dự toán kinh phí phối hợp ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư để trình 
duyệt làm cơ sở triển khai; thực hiện tốt các quy định về đánh giá tác động môi trường 
dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải; tăng cường công tác thực hiện 
các cam kết, các biện pháp bảo vệ môi trường và chương trình quản lý, giám sát môi 
trường trong từng giai đoạn đầu tư dự án, đặc biệt là những dự án nằm trong khu vực 
nhạy cảm về môi trường. 

2.7 Các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp ngành GTVT: 
- Tổ chức bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường, sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp. Thiết lập và triển khai áp dụng 
hệ thống quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Xây dựng, thực hiện các định mức tiêu thụ nhiên liệu, các quy chế về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức thực hiện việc thu gom, phân loại, 
xử lý các loại chất thải phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp theo quy định.  

- Định kỳ quan trắc, đo đạc, đánh giá theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam các 
thông số môi trường về nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung. 

Trong sự nghiệp bảo vệ môi trường thì việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến 
có vai trò rất quan trọng. Khoa học công nghệ là công cụ, là giải pháp hiệu quả để bảo 
vệ môi trường. Công tác bảo vệ môi trường đã đi vào thực chất và đem lại hiệu quả 
thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Với 
tinh thần đó, Vụ môi trường xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc tổng hợp tình 
hình công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2006 - 2010, định hướng công tác bảo vệ 
môi trường giai đoạn 2011 - 2015 trên diễn đàn tổng kết khoa học công nghệ ngành 
giao thông vận tải./. 
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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 
2006 - 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 

CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

I. ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU KHCN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 

I.1. Công tác xây dựng văn bản pháp lý kỹ thuật, TCN, TCVN và QCVN 
Trong 5 năm qua, Cục ĐKVN đã tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật mang tính kỹ thuật, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường nhằm quản lý kỹ 
thuật hoạt động của các loại phương tiện giao thông vận tải. Các văn bản này không 
những giúp Cục ĐKVN thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao mà còn góp phần 
giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng phương tiện, bảo đảm an toàn giao 
thông. Hàng chục văn bản pháp quy, hướng dẫn kỹ thuật... liên quan đến khoa học 
công nghệ đối với từng loại phương tiện giao thông vận tải đã và đang được áp dụng 
vào thực tiễn, phục vụ sản xuất. Nhiều Công ước quốc tế/Hiệp định/Biên bản ghi nhớ 
liên quan tới khai thác phương tiện giao thông đã được nội luật hoá, dịch nguyên bản, 
in ấn, phổ biến và chuyển giao miễn phí cho các doanh nghiệp, chủ tàu, chủ xưởng 
dưới nhiều hình thức như bản in, các đĩa CD hay thông báo thường xuyên trên Website 
của Cục. Trong vòng 5 năm, từ 2005 - 2010 và kể cả giai đoạn trước đó, Cục ĐKVN 
đã chủ trì xây dựng và được các cơ quan thẩm quyền ban hành hàng trăm TCVN/TCN 
trong lĩnh vực đăng kiểm.  

Bắt đầu từ năm 2007, khi triển khai Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Cục 
đã đăng ký chuyển đổi trên 50 TCVN/TCN sang các QCVN tương ứng. Theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, trong tổng số QCVN được Bộ trưởng Bộ GTVT ký ban hành 
thời gian vừa qua thì số lượng QCVN do Cục ĐKVN xây dựng chiếm tỷ lệ lớn khoảng 
trên 50%, cụ thể như sau: 

- Số lượng văn bản pháp lý kỹ thuật: đã trình và được ban hành 09, đã hoàn thiện 
hồ sơ trình ban hành 04. 

- Số lượng TCVN: đã ban hành 21, đã hoàn thiện hồ sơ trình ban hành 08. 
- Số lượng QCVN: đã ban hành 14, đã hoàn thiện hồ sơ trình ban hành 18. 
- Số lượng TCN đã ban hành 07. 

I.2. Thực hiện các đề tài, dự án KHCN  
Trong 05 năm qua, Cục ĐKVN đã chủ trì thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa 

học công nghệ cấp Bộ, trong số đó phần lớn do Cục chủ trì thực hiện và một số được 
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Bộ ủy quyền để kết hợp với các đơn vị kinh tế ngành giao thông. Số lượng đề tài đã 
thực hiện trong 5 năm vừa rồi là trên 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Đến nay 
đã có 18/20 đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu và số còn lại thuộc kế hoạch 2010 
đang sắp hoàn thành. Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu và 
không có đề tài nào vi phạm là 20. 

I.3. Năng lực và trang thiết bị khoa học công nghệ phục vụ kiểm tra, thử 
nghiệm 

Cục ĐKVN có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật khá hoàn chỉnh, đa ngành kỹ 
thuật, cơ khí giao thông vận tải. Trong khoảng 1.200 cán bộ công nhân viên chức toàn 
Cục có trên 900 kỹ sư, tốt nghiệp đại học, gần 100 người trên đại học. Ngoài ra còn có 
nhiều GS, TSKH được mời vào Hội đồng khoa học Cục ĐKVN. Họ là những Giảng 
viên các trường đại học, Cán bộ nghiên cứu tại các Viện, các Chuyên gia, quản lý kỹ 
thuật tại các nhà máy dân sự và quân đội. Đội ngũ cán bộ khoa học của Cục ĐKVN có 
khả năng tiếp thu công nghệ hiện đại trong một số lĩnh vực liên quan tới thiết kế, chế 
tạo, thẩm định thiết kế các loại phương tiện giao thông.  

Về trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 
Cục ĐKVN có Trung tâm Thử nghiệm khí thải (NETC) mang tầm cỡ quốc gia và khu 
vực, Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới (VMTC), thiết bị kiểm tra không phá huỷ 
(NDT), chụp X-quang, kỹ thuật số… Trong giai đoạn 2005 - 2010, vị thế của Cục 
Đăng kiểm Việt Nam được nâng lên từ hoạt động khoa học công nghệ.  

I.4. Hợp tác quốc tế 
Trong thời gian qua, Cục ĐKVN đã chủ động, tích cực hợp tác với các Tổ chức 

Quốc tế, các chuyên gia trong nước và Quốc tế trong việc triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ; nâng cấp hệ thống trang thiết bị phục 
vụ công tác kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận... trong các lĩnh vực đăng kiểm phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ, đầu máy toa xe, tàu biển, tàu sông, sản phẩm công 
nghiệp. Cụ thể là Cục Đăng kiểm Việt Nam là Phó Tổng thư ký thường trực IMO VN; 
Hợp tác với tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO; Là thành viên chính thức của tổ chức phân 
cấp tàu OTHK, Hợp tác với IACS, Là thành viên chính thức của Hiệp hội Đăng kiểm ô 
tô Quốc tế (CITA); Đã được 12 chính quyền hàng hải các nước uỷ quyền kiểm tra và 
cấp giấy chứng nhận theo luật cho tàu đăng ký trên đất nước họ; thoả thuận hợp tác và 
thay thế nhau giữa đăng kiểm Việt Nam với 20 tổ chức đăng kiểm nước ngoài,... Ngoài 
ra, Cục ĐKVN đã chủ động hợp tác với Swisscontact, ADB, JICA, JASIC, CITA... 
trong việc hỗ trợ triển khai các hoạt động khoa học công nghệ. 
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II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ KHCN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015  

Giai đoạn 2010 - 2015 Cục ĐKVN sẽ tập trung vào các hoạt động KHCN trên tinh 
thần Dự thảo Chiến lược phát triển KHCN ngành GTVT 2010 - 2020. Trước hết tập 
trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhằm bảo 
đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, góp phần xây dựng 
ngành giao thông vận tải phát triển bền vững. Hoạt động khoa học và công nghệ của 
Cục ĐKVN trực tiếp góp phần quan trọng cho hoạt động đăng kiểm mà cụ thể là phục 
vụ công tác chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các loại 
phương tiện giao thông vận tải (tàu biển, tàu sông, xe cơ giới, đầu máy, toa xe...). Các 
chương trình nghiên cứu sẽ nâng cao năng lực, hiệu quả, phục vụ công tác quản lý 
hoạt động kiểm định phương tiện giao thông. Trong những năm tới số lượng phương 
tiện giao thông vận tải nước ta phát triển không ngừng cả về số lượng, chủng loại và 
tin chắc hoạt động KHCN của Cục ĐKVN sẽ không ngoài mục đích đó. 

Định hướng sắp tới là tăng cường nhân lực và kiện toàn công tác tổ chức quản lý 
khoa học công nghệ trong Cục ĐKVN. Kiện toàn Hội đồng Khoa học Kỹ thuật theo 
hướng nâng cao vai trò tư vấn và phản biện, thẩm định những nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của ngành, tham gia các Hội. Tin học hoá cơ sở dữ liệu nghiên cứu (con 
người, tổ chức, đề tài, dự án, kết quả…) để phục vụ tra cứu và chuyển giao kết quả, 
đồng thời cũng giúp cơ quan quản lý nắm vững hiện trạng vấn đề nghiên cứu để tư vấn 
đầu tư hiệu quả, tránh trùng lặp. Thông tin kết quả nghiên cứu qua web, tạp chí, báo 
viết và báo hình… xây dựng thư mục điện tử, kết nối hoạt động KHCN với các Trung 
tâm Tin học của Bộ và các Cục liên quan. 
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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Giai đoạn 2005 - 2010, trong khuôn khổ Kế hoạch khoa học công nghệ và Kế 
hoạch bảo vệ môi trường hàng năm, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức triển khai 
thực hiện 18 Đề tài trọng điểm cấp Bộ, thực hiện nhiệm vụ biên soạn 19 tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật và 10 đề án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường với tổng kinh phí là 
9,712 tỉ đồng.  

Phạm vi thực hiện các Đề tài ngiên cứu khoa học, Dự án sản xuất thử nghiệm, biên 
soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và nhiệm vụ bảo vệ môi trường bao trùm hầu hết 
các lĩnh vực hoạt động, đem lại lợi ích thiết thực cho cơ quan quản lý nhà nước, cho 
các doanh nghiệp thuộc ngành Hàng không dân dụng Việt Nam, cụ thể là: 

1.1. Kết quả thực hiện nhiều Đề tài đã giúp xác định được cơ sở khoa học cho 
việc định hướng công nghệ, xây dựng cơ chế, chính sách và quy hoạch phát triển 
hàng không như:  

- Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học về quản lý giờ hạ cất cánh (slot) tại các cảng 
HK quốc tế của Việt Nam” đã tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc điều phối, 
giới hạn khai thác sân bay, cách thức xây dựng giới hạn khai thác sân bay, thuật toán 
hỗ trợ quyết định chuyến bay; xác định cơ quan có trách nhiệm điều phối giờ hạ cất 
cánh. Kết quả Đề tài đang được áp dụng trong thực tiễn. 

- Đề tài “Nghiên cứu các định hướng công nghệ chính tác động lớn đến các hãng 
vận tải HKDD VN giai đoạn 2006-2010” đã đưa ra định hướng lựa chọn công nghệ áp 
dụng cho các hãng Hàng không dân dụng Việt Nam một cách khoa học và là tài liệu 
tham khảo hữu ích cho các hãng Hàng không Việt Nam trong quá trình xây dựng và 
triển khai chiến lược kinh doanh, giúp các hãng hàng không đưa ra những quyết định 
đúng đắn trong đầu tư, phát triển công nghệ. 

- Kết quả của Đề tài “Nghiên cứu xây dựng khung giá và giải pháp kiểm soát giá 
dịch vụ hàng không” đã được sử dụng trong quá trình xây dựng Thông tư của Bộ Tài 
chính ban hành khung giá vận chuyển hàng không nội địa và một số dịch vụ hàng 
không phù hợp với cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy cạnh tranh, hội nhập Quốc tế 
trong lĩnh vực hàng không.  

- Kết quả Đề tài ”Nghiên cứu phân loại vùng trời và phân công trách nhiệm điều 
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hành bay trong vùng trời Việt Nam” đang được áp dụng vào quá trình xây dựng, thiết 
lập các vùng trời trách nhiệm của cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay.  

1.2. Các Dự án sản xuất thử nghiệm đã triển khai thực hiện đang đem lại lợi 
ích thiết thực cho các doanh nghiệp hàng không, góp phần hỗ trợ phát triển công 
nghiệp hàng không, cụ thể là: 

- Sản phẩm đèn phụ trợ dẫn đường sử dụng công nghệ LED từ Đề tài “Nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED cho các sản phẩm đèn hiệu thuộc hệ thống thiết 
bị đèn phụ trợ dẫn đường sân bay” đang hấp dẫn các doanh nghiệp Cảng hàng không 
vì tiết kiệm năng lượng. 

- Lò đốt chất thải rắn từ tàu bay có xúc tác xử lý khí thải là sản phẩm của Dự án 
sản xuất thử nghiệm “Điều tra nghiên cứu thử nghiệm, áp dụng công nghệ lò đốt chất 
thải có xúc tác xử lý khí thải đối với nguồn chất thải rắn thải ra từ tàu bay tại Cảng 
hàng không quốc tế Nội Bài” được chọn triển lãm tại Hội nghị môi trường toàn quốc 
lần thứ IV và Tổng Công ty Cảng hàng không miền Bắc đang đề nghị sớm chuyển 
giao để sử dụng. 

- Thiết bị ghép kênh đa dịch vụ, sản phẩm của Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 
thiết bị ghép kênh đa dịch vụ”, đang được Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật hàng 
không ATTECH hoàn thiện để đưa vào thương mại.  

1.3. Hệ thống tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng trong thời gian qua đều đã 
được Cục Hàng không Việt Nam ban hành và đang được áp dụng trong ngành 
hàng không. 

Các tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đều đang được hoàn thiện 
và thực hiện quy trình thẩm định theo quy định. Những khó khăn về thủ tục hành 
chính đang làm chậm tiến trình ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam và quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia. 

1.4. Các Đề án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đang được thực hiện từng bước một 
cách khoa học: Đi từ khảo sát, điều tra cơ bản đến xây dựng các giải pháp giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường tại Cảng hàng không; từ việc nghiên cứu áp dụng phương pháp của 
ICAO để xây dựng bản đồ tiếng ồn cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đến việc 
xây dựng bản đồ tiếng ồn cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn 
Nhất và các Cảng hàng không khác nhằm phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất, 
xây dựng chính sách tiếng ồn cho từng Cảng hàng không trong tương lai; từ việc phổ 
biến tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam, của Tổ 
chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO đến việc xây dựng hệ thống quản lý môi 
trường trong các cơ quan, đơn vị hàng không dân dụng. 
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1.5. Tại các Tổng Công ty thuộc ngành hàng không đổi mới công nghệ được 
coi là xu hướng tất yếu để duy trì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp hàng không, ngoài việc sử dụng vốn hỗ trợ của nhà nước đã bỏ thêm 
kinh phí để thực hiện các Đề tài, Dự án khoa học công nghệ phục vụ chính mình 

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Có thể đánh giá, phân loại hiệu quả thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử 
nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo 
các nhóm như sau: 

2.1. Theo tiêu chí tuân thủ quy định quản lý 
Nhìn chung, các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, biên soạn tiêu chuẩn quy chuẩn 

kỹ thuật và nhiệm vụ bảo vệ môi trường các năm qua được triển khai thực hiện phù 
hợp với Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp 
Bộ, với Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng 
nguồn kinh phí ngân sách nhà nước 

Tuy nhiên, khi thực hiện nhiệm vụ uỷ quyền quản lý do Bộ giao thì có nhiều 
vướng mắc, cụ thể là: phân cấp thẩm định Thuyết minh đề cương, phê duyệt kết quả 
thẩm định đề tài chưa rõ ràng, chồng chéo và chưa đảm bảo chất lượng chuyên môn; 
kinh phí quản lý theo uỷ quyền không có trong khi phải làm đầy đủ nhiệm vụ quản lý, 
chủ trì. 

2.2. Theo tiêu chí chất lượng, hiệu quả  
Nhóm Dự án sản xuất thử nghiệm và tiêu chuẩn cơ sở đều được hoàn thành đúng 

hạn, có sản phẩm và hữu dụng. 
Các Đề tài nghiên cứu ứng dụng đạt kết quả tốt, hữu dụng chiếm tỉ lệ không cao. 

Nhiều Đề tài có kinh phí cấp lớn nhưng kết quả không như mong muốn, đa phần do 
mục tiêu Đề tài quá khái quát, không rõ ràng và Chủ nhiệm không phù hợp. Cần 
nghiên cứu chấn chỉnh thủ tục thẩm định, phê duyệt Thuyết minh đề cương và chọn 
Chủ nhiệm. 

2.3. Về quy trình quản lý Đề tài, nhiệm vụ KHCN 
Quy định quản lý Đề tài ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT đã đưa 

hoạt động triển khai Đề tài, Dự án vào nền nếp. Tuy nhiên có nhiều phần còn chưa chi 
tiết dẫn đến việc triển khai tuỳ tiện, lúng túng nhất là việc uỷ quyền quản lý. Việc thẩm 
định Thuyết minh, chọn Chủ nhiệm cần được tiến hành chi tiết hơn và chuyên môn 
hoá theo chuyên ngành hơn. 
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Hiện nay, do vướng mắc thủ tục hành chính cho nên cần tập trung ưu tiên cho việc 
xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để có thể nhanh chóng đưa vào áp dụng. Cần có kiến nghị 
điều chỉnh thủ tục phê chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để 
giảm thủ tục hành chính trong việc thẩm định ban hành và nâng cao chất lượng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.  

3. ĐỊNH HƯỚNG CÁC NHIỆM VỤ KHCNMT GIAI ĐOẠN 2010-2015 

Trên cơ sở quy hoạch ngành Hàng không dân dụng, nhu cầu phát triển ngành Hàng 
không và hiện trạng, Cục Hàng không đề xuất một số định hướng nhiệm vụ khoa học 
công nghệ thời gian tới như sau: 

1. Nghiên cứu áp dựng các công nghệ tiên tiến để chế tạo các chi tiết, máy móc, 
thiết bị hàng không nhằm thay thế hàng nhập khẩu, phục vụ chương trình nội địa hoá 
sản phẩm.  

2. Nghiên cứu làm chủ kiến thức về thiết kế, công nghệ chế tạo các sản phẩm, các 
công trình xây dựng hiện đại để áp dụng trong ngành Hàng không. 

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CNS/ATM mới vào Việt Nam phù hợp với tiến 
độ của khu vực và quốc tế.  

4. Nghiên cứu xây dựng, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh trong ngành Hàng không dân 
dụng. Ưu tiên xây dựng, tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Hàng 
không. 

5. Nghiên cứu các giải pháp, các dự án nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong 
ngành hàng không và các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tiếp tục tuyên truyền, giáo 
dục, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam và của Tổ chức hàng 
không dân dụng quốc tế ICAO. 

6. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Hàng không. Ưu tiên xây dựng 
các tiêu chuẩn cơ sở.  
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CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA NGÀNH  
GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỶ NỘI ĐỊA  

GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 
 
Ngành vận tải đường thuỷ nội địa (ĐTNĐ) là một trong 5 ngành vận tải của cả 

nước. Cũng như các ngành khác, vận tải ĐTNĐ hình thành và phát triển nhằm đáp ứng 
nhu cầu kinh tế, dân sinh của xã hội đồng thời đáp ứng yêu cầu an ninh, quốc phòng.  

Để đáp ứng được yêu cầu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, 
Đảng và Nhà nước đã khẳng định Giao thông vận tải có vị trí đặc biệt quan trọng, cần 
phải đi trước một bước, phát huy thế mạnh của từng phương thức vận tải, tạo sự đồng 
bộ trong các ngành giao thông vận tải (GTVT). Trong đó, vận tải thuỷ nội địa với lợi 
thế tận dụng thế mạnh của mạng lưới sông kênh có mật độ cao, chảy qua hầu hết các 
tỉnh, thành phố, thị xã đến tận thôn ấp và các sông lớn liên thông tới nhiều nước trong 
khu vực có khả năng vận tải đang là một tiềm năng.   

Với chức năng là một cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành giao thông vận 
tải đường thủy nội địa thì công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật là một trong những hoạt động luôn được Cục Đường thủy nội địa  
Việt Nam quan tâm thực hiện. Trong suốt 55 năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn  
2005 - 2010 các kết quả của hoạt động này đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của 
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong việc phát triển bền vững, nâng cao chất lượng 
quản lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và tạo đà đẩy nhanh tiến trình hội 
nhập kinh tế của ngành. 

I. GẮN KẾT CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI VIỆC PHỤC 
VỤ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NGÀNH: 

Phát triển vận tải thủy trong những năm đầu thế kỷ XXI là tìm những giải pháp 
đồng bộ nhằm tận dụng những tiềm năng sẵn có và tạo ra những tiềm năng mới nhằm 
phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Vấn đề được đặt 
ra liên quan tới nhiều ngành khoa học như: Khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật, khoa 
học quản lý… đồng thời cũng đòi hỏi trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách quản 
lý ĐTNĐ từ Trung ương tới địa phương trong công tác khai thác, bảo vệ và giữ gìn tài 
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sản vô giá mà thiên nhiên ưu đãi cho chúng ta để phục vụ đắc lực cho công nghiệp hóa 
- hiện đại hóa đất nước. Để phát triển ngành Giao thông vận tải thủy nội địa mạnh mẽ 
hơn nữa trong thế kỷ 21, trong thời gian qua 01 đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm 
cấp Bộ và nhiều đề tài cấp Bộ đã được Cục đăng ký triển khai thực hiện, các kết quả 
nghiên cứu đã được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển 
ngành. Đồng thời, là cơ sở hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giao thông 
ĐTND, các cơ chế chính sách tạo thành một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
đồng bộ có tính thực tiễn cao, từng bước đưa các hoạt động giao thông đường thuỷ đi 
vào nề nếp, trật tự, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp vận tải phát huy tính chủ động 
sáng tạo, tổ chức sản xuất vận tải hợp lý an toàn, đem lại hiệu quả kinh tế cao.  

Hàng năm, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, phát minh sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy 
trong các trường, hiệu quả công tác, quản lý và sản xuất của các đơn vị. Điển hình là: 

- Các sáng kiến của Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy 1 “Thiết kế, thi 
công mô hình đoàn tàu lai” tại bãi tập thủy nghiệp cơ bản của Phòng Đào tạo; các mô 
hình được thiết kế gọn nhẹ, tự động, đáp ứng yêu cầu để học sinh thực tập sử dụng 
dây, đầu ghép đoàn tàu với giá thành rẻ do giáo viên và học sinh nhà trường tự gia 
công chế tạo, học sinh không phải đến các đoàn phương tiện thủy để học, hiệu quả của 
các sáng kiến đã tiết kiệm cho nhà trường hàng chục triệu đồng mỗi năm.  

- Hàng trăm sáng kiến của các đơn vị quản lý thủy nội địa, cảng vụ đường thủy nội 
địa đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, sản xuất của đơn vị; đáp ứng 
được yêu cầu quản lý, sản xuất, dễ áp dụng và hiệu quả thiết thực. Từ đó làm cho toàn 
thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị nhận thức được vai trò quan trọng của việc 
ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh phong trào thi đua ứng dụng công nghệ mới, 
sáng kiến cải tiến vào quản lý, sản xuất. 

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ GTVT, 
Luật Giao thông Đường thủy nội địa và Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Cục đã 
tiến hành rà soát hệ thống định mức, tiêu chuẩn về bảo trì, cải tạo nâng cấp công trình 
giao thông ĐTNĐ, cảng bến thủy nội địa, thanh tra ĐTNĐ, đào tạo và kiến nghị sửa 
đổi, bổ sung, xây dựng mới hệ thống định mức, tiêu chuẩn trong lĩnh vực giao thông 
ĐTNĐ. 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn được xây dựng trước đây, tham khảo kinh nghiệm và hệ 
thống tiêu chuẩn của các nước và đúc kết từ hoạt động quản lý thực tế, năm 2007 Cục 
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đã tiến hành xây dựng mới bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quản lý đường thủy nội địa. Trong 
đó, Tiêu chuẩn Việt Nam về phân cấp Kỹ thuật đường thủy nội địa và Quy chuẩn quốc 
gia về Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam đã được ban hành áp dụng, hài hòa với 
hệ thống tiêu chuẩn của các nước trong khu vực. Đồng thời, năm 2010 có 05 tiêu 
chuẩn cơ sở khác cũng đã được biên soạn và được công bố để áp dụng trong lĩnh vực 
đào tạo, bảo trì, nâng cấp công trình giao thông đường thủy nội địa. 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHCN GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỶ 
NỘI ĐỊA TRONG THỜI GIAN TỚI: 

1. Quan điểm phát triển: 
- Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mũi nhọn đồng thời với việc đánh giá lựa 

chọn công nghệ phục vụ công tác quản lý ngành trong giai đoạn trước mắt. Tập trung 
vào hướng phát triển công nghệ thông tin với các chương trình đã đăng ký trong Chiến 
lược hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm Xây dựng hệ thống bản đồ kỹ thuật số, trang 
WEB, hệ thống MIS theo từng chuyên đề. 

- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại để không ngừng nâng cao trình độ 
KHCN của các cán bộ, công nhân kỹ thuật ở mọi lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, 
vận hành, sản xuất,v.v... Cùng với tác phong công nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao 
năng lực quản lý chung toàn ngành. 

- Tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu. Tổng kết kinh nghiệm việc 
ứng dụng công nghệ mới để phổ biến áp dụng cho toàn ngành. Xây dựng cơ chế tạo 
vốn tăng mức đầu tư cho khoa học từ ngân sách Nhà nước, từ nguồn thu của các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, từ quỹ phát triển KHCN và từ các dự án liên doanh liên kết 
trong nước và nước ngoài. 

- Tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài 
nước để phối hợp giữa nghiên cứu và ứng dụng KHCN. 

2. Định hướng phát triển: 
a. Về tổ chức: 

- Củng cố hoạt động của hệ thống Hội đồng KHCN các cấp và mạng lưới cán bộ 
quản lý khoa học chuyên trách đã được hình thành trong các năm qua. 

- Phối hợp hoạt động KHCN của Cục với hoạt động KHCN của các doanh nghiệp 
vận tải thuỷ. 

- Chú trọng đào tạo cán bộ KHCN có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết về luật 
pháp và có trình độ ngoại ngữ tốt.  
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- Nghiên cứu các vấn đề cải tiến cơ cấu, cơ chế quản lý ngành, phối hợp chặt chẽ 
với chương trình cải cách hành chính của Bộ và Nhà nước với mục tiêu gọn nhẹ và 
hiệu quả thiết thực trong quản lý chuyên ngành. 

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn để đạt tính đồng bộ, thống nhất 
và tiên tiến để có thể hoà nhập từng bước với các nước trong khu vực. Khẩn trương 
khai thác hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO có kế hoạch chuyển đổi các tiêu chuẩn 
ngành sao cho phù hợp với lộ trình chuyển đổi kinh tế của đất nước. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong việc quản lý cơ sở hạ tầng, 
quản lý hoạt động vận tải và xếp dỡ: 

b. Về quản lý cơ sở hạ tầng: 

- Tập trung nghiên cứu xây dựng luận cứ cơ sở khoa học trong việc xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng từ đó đề xuất các cơ chế chính sách đảm bảo 
cho phát triển vận tải an toàn và bền vững. 

c. Về vận tải: 

- Nghiên cứu nhu cầu vận tải và tổ chức mạng lưới vận tải phù hợp, tạo điều kiện 
cho lực lượng vận tải quốc doanh cũng như ngoài quốc doanh phát huy hết năng lực 
củng cố và mở rộng thị trường vận tải theo hướng: vận tải các mặt hàng truyền thống, 
vừa kết hợp với tổ chức vận tải container, vận tải Bắc - Nam, vận tải quá cảnh, vận tải 
khu vực nông thôn và miền núi. 

- Tập trung nghiên cứu đổi mới tính năng nâng cao tốc độ chạy tàu, đa dạng hoá 
đội tàu sông với cơ cấu công suất và hợp lý. 

- Xây dựng hệ thống dịch vụ vận tải như hoạt động cứu hộ, cứu nạn, hoa tiêu cung 
ứng nguyên vật liệu, cung ứng các dịch vụ hậu cần nhất là tại các đầu mối giao thông 
của tuyến vận tải quốc tế. 

- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, nâng cao năng lực bốc xếp cảng sông và 
chú trọng liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ của nước ngoài. 

- Đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông 
đường thuỷ nội địa, chủ yếu là vấn đề an toàn của phương tiện và người lái. Các giải 
pháp giảm thiểu tác động của hoạt động GTVT thuỷ tới môi trường. 

- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, sáng chế, lao động sáng tạo. Hàng năm 
Cục và các đơn vị phải có kế hoạch sáng kiến, cải tiến ứng dụng KHCN vào công tác 
của ngành. Xây dựng chính sách khuyến khích đãi ngộ đội ngũ làm công tác khoa học, 
gắn liền với công tác thi đua khen thưởng và sự phối hợp của công đoàn các cấp. 
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3. Các chương trình hành động: 

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới các tổ chức KH&CN ở phạm vi Cục ĐTND Việt 
Nam, các đơn vị trực thuộc. 

- Ban hành chính sách về đào tạo, bố trí, sử dụng, khen thưởng và đãi ngộ cán bộ 
KH&CN. Triển khai chương trình đào tạo cán bộ khoa học có trình độ cao. 

- Xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về KH&CN. 
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BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 CỦA CỤC Y TẾ GTVT 

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển khoa học và công nghệ là nền tảng 
và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước. Ngành 
giao thông vận tải là ngành có nhiều nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt 
nặng nhọc độc hại nguy hiểm, công tác chăm sóc lực lượng lao động trong ngành đóng 
vai trò quan trọng. Cục Y tế giao thông vận tải với chức năng nhiệm vụ là chăm sóc 
sức khỏe người lao động, giám sát môi trường lao động, đề xuất các giải pháp cải thiện 
môi trường lao động, giảm thiểu tác hại do môi trường lao động tới sức khỏe, phát 
triển hệ thống khám điều trị bệnh nâng cao chất lượng sức khỏe người lao động trong 
ngành GTVT và nhân dân khu vực xung quanh. Trong sự phát triển chung của Y tế 
giao thông vận tải vấn đề nghiên cứu Khoa học và Công nghệ được đặt ra và ý thức 
như một động lực của sự phát triển. Cục Y tế GTVT luôn coi công tác nghiên cứu 
khoa học và công nghệ là biện pháp quan trọng nhằm phát triển và bồi dưỡng chuyên 
môn tạo nguồn lực có trí tuệ cao để phục vụ sự phát triển Y tế ngành. Công tác nghiên 
cứu Khoa học và Công nghệ được các đơn vị quan tâm phát triển trên nhiều lĩnh vực: 
hệ thống tổ chức y tế, lĩnh vực y tế dự phòng, bảo vệ môi trường, khám chữa bệnh. 
Nhiều đề tài dự án được triển khai ở tất cả các cấp quản lý: cấp cơ sở (27 đề tài), cấp 
Bộ (15 đề tài và nhiệm vụ bảo vệ môi trường) và 01 dự án cấp Nhà nước. Kết quả 
nghiên cứu đã được ứng dựng vào thực tiễn, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực nâng 
cao chất lượng sức khỏe người lao động. Nhiều đề tài đã báo cáo tại các Hội Nghị 
khoa học Quốc tế và trong nước như hội nghị khoa học Quốc tế y học lao động và vệ 
sinh môi trường lần thứ 2 và lần thứ 3, Hội nghị Hội Thận tiết niệu Việt Nam, hội nghị 
khoa học y tế GTVT… 

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/1/2002 về việc củng cố và hoàn thiện 
mạng lưới y tế cơ sở; Nghị quyết 46/NQ-TW ngày 23 tháng 2 năm 2005 của Bộ Chính 
trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 
Với mục tiêu chỉ đạo: củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của ban 
chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cơ sở, tăng cường phối hợp liên ngành, tăng cường cán 
bộ và trang thiết bị kỹ thuật cho màng lưới y tế cơ sở, chuyển chăm sóc sức khỏe thụ 
động thành chăm sóc sức khỏe tích cực và chủ động, hạn chế tối đa tác động tiêu cực 
đối với sức khỏe do thay đổi môi trường, điều kiện lao động trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phải tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của 
toàn bộ hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho 
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người lao động. Với quan điểm đó Cục Y tế GTVT xác định công tác y tế dự phòng là 
nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2005 - 2010 và là chiến lược phát triển Y tế Giao 
thông vận tải giai đoạn 2010 - 2020. Trong đó y tế cơ sở là mắt xích quan trọng của hệ 
thống y tế dự phòng thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Để hoàn thành 
nhiệm vụ này việc triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu đổi mới tổ chức hệ thống y 
tế dự phòng ngành GTVT giai đoạn 2005 - 2010”. Đề tài đã đề xuất nhiều kiến nghị 
được ứng dụng và triển khai tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc sức 
khỏe người lao động trong ngành GTVT.  

Xã hội hoá công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ là một trong những nội dung quan 
trọng của sự nghiệp đổi mới y tế khi đất nước chuyển từ cơ chế kinh tế bao cấp sang 
cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ xã hội hoá y tế, công tác 
chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu mới, các 
dịch vụ y tế phát triển, yêu cầu của người dân về chăm sóc bảo vệ sức khoẻ ngày càng 
được đáp ứng tốt hơn cả về số lượng và chất lượng. Đề tài “Nghiên cứu mô hình tổ 
chức và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá hệ thống y tế ngành Giao thông vận tải giai 
đoạn 2006 - 2010” là một công trình nghiên cứu khoa học về mặt lý luận và thực tiễn. 
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần vào việc xây dựng, phát triển ngành y tế 
Giao thông vận tải. 

Góp phần cải cách hành chính, tiết kiệm, triển khai nhanh và kịp thời mọi chủ 
trương, chính sách và đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà Nước, hoạt động chuyên môn 
đó là hiệu quả của đề án áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động y tế GTVT. Công 
nghệ thông tin cũng làm đẩy nhanh công tác tuyền thông giáo dục nâng cao nhận thức, 
chuyển tải thông tin y dược cũng như triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống 
tác hại nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho lực lượng lao động trong ngành 
GTVT, đặc biệt tại các công trường thi công (đến nay đã có hơn 100.000 lượt truy cập 
trang thông tin điện tử của Cục Y tế GTVT). 

Bảo vệ môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động là nhiệm vụ của 
Cục Y tế GTVT. Từ năm 2005 - 2010 nhiều đề tài nghiên cứu và nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường được thực hiện góp phần vào cơ sở dữ liệu khoa học và đề xuất được các giải 
pháp cải thiện môi trường lao động, giảm thiểu tác hại lên sức khỏe người lao động. 
Đó là những cơ sở khoa học cho các nhà quản lý, cơ quan giám sát, y tế đề ra các 
chính sách để bảo vệ người lao động đối với các ngành nghề: Công nghiệp tàu thủy 
(Nghiên cứu những giải pháp cơ bản nhằm hạn chế những ô nhiễm môi trường gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe công nhân cạo gỉ làm sạch vỏ tàu ngành Công nghiệp tàu thủy), 
Xây dựng cầu đường (Đánh giá tác động của các yếu tố tác hại nghề nghiệp do môi 
trường lao động tại một số đơn vị xây dựng cầu đường ngành giao thông vận tải và đề 
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xuất các giải pháp giảm thiểu), Sản xuất ô tô (Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường 
lao động đến sức khỏe công nhân trong các cơ sở, sản xuất, lắp ráp ô tô ngành GTVT 
và đề xuất giải pháp giảm thiểu), lực lượng lao động tại các trạm đăng kiểm, lực lượng 
thuyền viên (Đánh giá thực trạng môi trường lao động và mô hình bệnh tật của công 
nhân tại một số doanh nghiệp vận tải thủy khu vực phía Bắc) và ngay cả đối với các 
bệnh viện ngành GTVT (Nghiên cứu thực trạng quản lý chất thải y tế và tác động tới 
môi trường tại các bệnh viện ngành Giao thông vận tải và các giải pháp khắc phục). 

Bên cạnh công tác y tế dự phòng và bảo vệ môi trường, Khoa học và công nghệ 
được nghiên cứu ứng dụng ngày càng phát triển tại các bệnh viện Giao thông vận tải: 
02 đề tài cấp Bộ và 26 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu và báo cáo tại các Hội nghị 
khoa học trong nước và Quốc tế. Nhiều kỹ thuật mới được áp dụng trong điều trị và 
chẩn đoán bệnh giúp tăng cường hiệu quả công tác chẩn đoán và điều trị bệnh. Các đề 
tài nghiên cứu điển hình là: Xử lý khó thở thanh quản sau rút ống nội khí quản bằng 
thông khí nhận tạo BIPAP qua mặt nạ mũi; Nghiên cứu sử dụng sinh khối nấm linh chi 
để phòng chống virus Viêm gan B. Mặc dù kinh phí nghiên cứu khoa học còn hạn chế 
nhưng các đơn vị y tế GTVT vẫn phát huy nội lực để phát triển khoa học, ứng dụng 
công nghệ mới như bệnh viện GTVT Trung ương, bệnh viện GTVT Đà Nẵng. Nhiều 
đề tài cấp cơ sở thực hiện thành công: Nội soi sau phúc mạc qua lưng hông trong điều 
trị sỏi tiết niệu; Điều trị sỏi tiết niệu bằng tán sỏi ngoài cơ thể; Phẫu thuật cắt trĩ theo 
phương pháp Longo; Nội soi chỉnh hình tai giữa tại bệnh viện GTVT Trung ương; Vá 
nhĩ bằng mảnh ghép tự thân phương pháp đặt giữa (OVERLAY); Phát hiện kiểm soát 
sớm bệnh ung thư không gây ô nhiễm môi trường do bức xạ bằng sử dụng máy cộng 
hưởng từ DWBV…  

Được sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy Cục, các cấp chính quyền, sự nỗ lực của 
cán bộ Y tế GTVT, khắc phục mọi khó khăn, với tinh thần say mê nghiên cứu, tất cả vì 
sức khỏe người lao động ngành GTVT và nhân dân trong khu vực công tác nghiên cứu 
khoa học đã có nhiều điểm sáng, góp phần phát triển Y tế ngành. Công tác nghiên cứu 
khoa học và ứng dụng công nghệ mới phát triển phong phú bằng nhiều hình thức hoạt 
động và nâng dần về chất lượng các đề tài điều này khích lệ nhu cầu sáng tạo trong đội 
ngũ Y bác sỹ ngành GTVT, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người lao động ngày 
càng cao.  

Kiến nghị: trong thời gian tới để đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học và 
công nghệ về chất lượng cũng như về số lượng đề tài các đơn vị cần được bổ sung kinh 
phí cho hoạt động và đào tạo nâng cao kỹ năng trong công tác nghiên cứu khoa học.  
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BÁO CÁO TỔNG KẾT  
HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010  

VÀ XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015  
CỦA CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

1. Thực trạng trình độ công nghệ sản xuất và KHCN của ngành đường sắt: 

Trong những năm vừa qua, công tác KHCN của ngành đường sắt đã có nhiều cố 
gắng nổi bật, bước đầu đáp ứng được nhu cầu chuyên chở hàng hóa, hành khách. 
Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã gắn liền với nhu cầu thực tế của ngành, đảm bảo 
hiệu quả, mang lại lợi ích trực tiếp cho ngành, đưa KHCN gắn với các dự án đầu tư và 
từng bước tiếp cận với công nghệ của các nước tiên tiến. Việc học tập kinh nghiệm của 
nước ngoài, nghiên cứu ứng dụng một số quy trình công nghệ hiện đại đã được chú 
trọng, kinh doanh vận tải đã hòa nhập với kinh tế thị trường và chủ động tham gia vào 
vận tải liên vận quốc tế. Nhiều công trình, dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến đã 
được triển khai, sử dụng với hiệu quả cao. 

Tuy nhiên, so với mục tiêu chung về phát triển và hội nhập, công nghệ trong ngành 
đường sắt còn ở trình độ thấp, chưa tương xứng với vị trí và tầm quan trọng của vận tải 
đường sắt trong tiến trình đổi mới. Đội ngũ cán bộ làm công tác KHCN còn hạn chế cả 
về năng lực và điều kiện nghiên cứu. Các cơ sở nghiên cứu còn nghèo nàn, chưa được 
đầu tư tập trung đầy đủ về thiết bị và nhân lực. Thông tin KHCN chuyên ngành đường 
sắt cũng như kinh nghiệm của các nước có đường sắt phát triển chưa được cập nhật 
thường xuyên, có hệ thống. Việc hợp tác giữa các đơn vị trong ngành đường sắt với 
các trường đại học và trung tâm nghiên cứu KHKT trong nước còn nhiều hạn chế.  

Về hệ thống tiêu chuẩn ngành đường sắt bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy 
trình, quy phạm: một số quy trình, quy tắc chưa theo sát với công nghệ hiện đại. Hệ 
thống tiêu chuẩn được sử dụng để thiết kế đường sắt gồm nhiều tiêu chuẩn khác nhau, 
trong đó có nhiều tiêu chuẩn được ban hành từ lâu không còn thích hợp với sự phát 
triển của khoa học công nghệ và sự hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế trong lĩnh vực 
chuyên ngành đường sắt. Nhiều tiêu chuẩn, quy định về kỹ thuật chuyên ngành đường 
sắt đã không còn thích hợp với yêu cầu triển khai áp dụng các thành tựu mới của 
KHCN như tà vẹt bê tông dự ứng lực, ray hàn liền, thông tin tín hiệu tự động, cũng 
như yêu cầu nâng cao tốc độ chạy tàu, thay đổi tiêu chuẩn về sức kéo, tải trọng trục, 
khổ giới hạn... Trong công tác xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ngành chưa tập trung đầy 
đủ được đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đường sắt đảm trách, thiếu kinh phí và các 
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điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác kiểm định các tiêu chuẩn cần cập nhật, 
nâng cấp hoặc xây dựng mới. 

2. Kết quả hoạt động KHCN giai đoạn 2005 - 2010 

Cục đường sắt Việt Nam trực thuộc Bộ GTVT, thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước chuyên ngành về GTVT đường sắt trong phạm vi cả nước. Nhiệm vụ và quyền 
hạn của Cục Đường sắt Việt Nam được quy định trong Quyết định số 33/2008/QĐ-
BGTVT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT là: Chủ trì xây dựng các văn bản 
quy phạm về lĩnh vực đường sắt; xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn, quy 
trình, quy phạm, định mức kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành về GTVT đường sắt; tổ 
chức thực hiện công tác NCKH, ứng dụng tiến bộ KHCN trong lĩnh vực GTVT đường 
sắt thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Với mục tiêu phát triển GTVT đường sắt theo các nội dung quy họach đã được  
phê duyệt, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội 5 năm  
2006 - 2010, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho bước phát triển đến năm 2020, với 
chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục đường sắt Việt Nam báo cáo Bộ GTVT kết quả 
thực hiện công tác KHCN giai đoạn 2005 - 2010 cụ thể như sau: 

2.1. Về nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đường sắt 
2.1.1. Về công tác xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn 
Cục ĐSVN đã được Bộ GTVT giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng các Tiêu chuẩn, 

Quy chuẩn kỹ thuật đường sắt giai đoạn 2005 - 2010 cụ thể như sau: 
- Tổng số TCVN đã ban hành: 5 TCCS, 1 TCVN 
- Tổng số QCVN đã hoàn thiện hồ sơ trình ban hành: 05 

2.1.2. Về kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học 
Cục ĐSVN đã được Bộ GTVT giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các đề tài NCKH 

giai đoạn 2005 - 2010 cụ thể như sau: 
- Tổng số đề tài đã hoàn thành, loại A: 08. 
- Tổng số đề tài đã hoàn thành, loại B: 08. 
- Tổng số đề tài đã hoàn thành, loại C: 01. 

2.1.3. Đánh giá kết quả đạt được 
Xác định nhiệm vụ KHCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong điều kiện 

khó khăn về nguồn lực tài chính và nhân lực, Cục Đường sắt Việt Nam đã chủ động 
phối hợp với các đơn vị như Tổng công ty ĐSVN, Trường ĐH GTVT, Viện KHCN 
GTVT, Công ty tư vấn thiết kế… để khai thác các nguồn lực KHCN và tìm hiểu các 
vấn đề cấp bách phục vụ sản xuất, từ đó xây dựng kế hoạch KHCN hợp lý, đồng thời 
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đôn đốc sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các Ban chủ nhiệm đề tài tập 
trung nghiên cứu, nên các Đề tài được giao đã được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất 
lượng tốt, có tính ứng dụng cao. 

Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được công bố, ban hành đã phục vụ kịp thời 
công tác duy tu, bảo dưỡng, xây dựng mới và khai thác đường sắt. Nhiều đề tài NCKH 
đã được các đơn vị sản xuất trong ngành đường sắt đặc biệt quan tâm và đã được triển 
khai ứng dụng thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng quản lý hoạt động 
KHCN ngày càng được củng cố, đi vào nề nếp và thực hiện theo đúng các quy định của 
Nhà nước. Qua 5 năm thực hiện, công tác KHCN đã gắn bó hơn với nhu cầu phát triển 
kinh tế xã hội, thích nghi với cơ chế thị trường, hòa đồng với các sản xuất kinh doanh và 
đã đạt được nhiều thành tựu trong các mặt: lập quy hoạch định hướng phát triển ngành, 
quản lý chất lượng sản phẩm, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ công nghệ tạo ra nhiều 
sản phẩm mới trong các lĩnh vực vận tải, công nghiệp và xây dựng công trình góp phần 
quan trọng bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch của ngành. 

3. Nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2010 - 2015 

Với mục tiêu phát triển GTVT đường sắt theo các nội dung quy họach đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế 
xã hội 5 năm 2010 - 2015, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho bước phát triển đến 
năm 2020, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Đường sắt Việt Nam dự kiến kế 
họach KHCN giai đoạn 2010 - 2015 cụ thể như sau: 

- Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn bao gồm: các tiêu chuẩn Việt Nam, quy 
chuẩn, tiêu chuẩn cơ sở và các quy phạm kỹ thuật xây dựng là những văn bản pháp 
quy kỹ thuật được dùng làm cơ sở để thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công 
trình xây dựng trong công tác làm mới, khôi phục, cải tạo, khai thác, bảo dưỡng, sửa 
chữa đường sắt trong mạng lưới đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị, gồm đường 
đơn và đường đôi khổ 1000 mm với tốc độ chạy tàu khách cao nhất là 120 km/h; 
đường đơn và đường đôi khổ 1435 mm với tốc độ chạy tàu khách cao nhất 160 km/h; 
đối với đường lồng khổ 1000 mm/1435 mm với tốc độ chạy tàu khách cao nhất là  
120 km/h; đường sắt cao tốc; đường sắt đô thị. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp thu công nghệ và chế tạo trong 
lĩnh vực sản xuất các vật liệu mới phục vụ các dự án xây dựng đường sắt như: tà vẹt, 
ghi, các phụ kiện liên kết, các vật liệu, thiết bị TTTH...  

- Tham gia tổ chức xây dựng các quy trình, quy tắc kiểm định, thi công, nghiệm thu, 
bảo dưỡng các nội dung liên quan công nghệ mới: ray hàn liền, ghi lồng tốc độ cao, liên 
kết ray trực tiếp vào cầu dầm thép, hệ thống điều độ giám sát và đo kiểm vi tính...  
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- Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp KHCN đồng bộ đảm bảo chạy tàu tốc độ cao 
Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, so sánh lựa chọn phương án tốt nhất các giải pháp 
công nghệ khả thi các quy định công nghệ phù hợp trong tổ chức điều độ vận tải, trong 
thông tin tín hiệu, trong đầu máy toa xe và trong cơ sở hạ tầng đường sắt. 

- Tiếp thu và mở rộng ứng dụng công nghệ thi công cơ giới trong sửa chữa, bảo 
dưỡng đường sắt. 

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh 
vực chuyên ngành giao thông đường sắt.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ trong 
nước và ngoài nước. Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế để xây dựng, phát triển 
KHCN trên cơ sở tận dụng tri thức kỹ thuật hiện đại của các nước.  

4. Kiến nghị 

Kết quả đạt được là đáng ghi nhận, tuy nhiên nhìn nhận thực tế, những người làm 
công tác KHCN thấy rằng, do những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan, 
công tác KHCN còn chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế. Hệ thống tiêu chuẩn, quy 
chuẩn còn thiếu, nhiều tiêu chuẩn lạc hậu, chưa theo kịp với tốc độ phát triển của 
KHCN. Nguồn nhân lực về KHCN còn nghèo nàn, cơ chế quản lý còn nặng nề, chồng 
chéo. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo, Cục Đường sắt 
Việt Nam kiến nghị: 

- Bộ GTVT tiếp tục phân cấp mạnh hơn nữa cho Cục Đường sắt Việt Nam, đặc 
biệt trong công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

- Tạo điều kiện phát triển, đào tạo chuyên sâu trong từng lĩnh vực quản lý nhà 
nước và kỹ thuật chuyên ngành, làm nòng cốt phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu 
KHCN và tiếp thu, ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến; 

- Có cơ chế tài chính phù hợp để cán bộ KHCN có thể chủ động trong hoạt động 
nghiên cứu. 
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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHCN  
CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 

 
Trong giai đoạn từ năm 2005 đến nay, với sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của lãnh 

đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Tập đoàn), cùng với sự ủng hộ, quan 
tâm từ các cấp Bộ, ngành, đơn vị liên quan, hoạt động KH&CN của Tập đoàn đã đạt 
được một số kết quả đáng kể, đã triển khai ứng dụng hàng loạt các công nghệ tiên tiến, 
áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh (SX-KD), góp phần 
không nhỏ trong việc đóng mới các sản phẩm trọng điểm của ngành, đã chế tạo thành 
công một loạt sản phẩm chủ lực được đánh giá cao trên thị trường quốc tế.  

Có được thành công đó chính là nhờ sự miệt mài lao động, sáng tạo, ý chí, lòng 
quyết tâm và đặc biệt là sự quan tâm nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả những thành 
tựu của khoa học và công nghệ (KH&CN) trong sửa chữa và đóng mới các loại tàu của 
Tập đoàn. Những thành công trong một loạt sản phẩm tàu đóng mới này đã khẳng định 
uy tín và thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin trên thị 
trường trong nước và quốc tế.  

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHCN 

1. Các nhiệm vụ KHCN đã thực hiện: 
Trong giai đoạn vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã thực hiện 

67 đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm ở các cấp Nhà nước, Bộ, 
ngành và đã đưa vào ứng dụng trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; trong đó: 

- Cấp Nhà nước:  

 * Đề tài nghiên cứu khoa học: 25 

 * Dự án SXTN:  20 

 * Chương trình 119:  05 

- Cấp Bộ: 14 

- Cấp Tập đoàn:  03 

 Tổng số: 67 

Trong đó: 
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- Số lượng Đề tài/Dự án đã thực hiện thành công: 59  
- Số lượng Đề tài/Dự án đang thực hiện: 2  
- Số lượng Đề tài/Dự án không thành công: 6  
06 nhiệm vụ không thành công đều là các Dự án SXTN được giao thực hiện trong 

những năm gần đây và chủ yếu là do nguyên nhân khách quan (ảnh hưởng của khủng 
hoảng kinh tế gây nên khó khăn về tài chính, thị trường). 

Một số đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thời gian qua: 
- Các nhiệm vụ KH&CN đều được đề xuất từ yêu cầu thực tế SX-KD của Tập 

đoàn và ngành, qua các khâu tuyển chọn (các Hội đồng tư vấn KH&CN cấp Nhà nước 
xác định hướng ưu tiên, sau đó đề xuất, tuyển chọn các nhiệm vụ thuộc hướng ưu tiên 
rồi mới tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định) và góp phần giải 
quyết những vấn đề lớn về công nghệ của ngành. Trong thời gian gần đây các nhiệm 
vụ định hướng ứng dụng, có sản phẩm cụ thể, ứng dụng trong thực tế được ưu tiên, 
một số ít nhiệm vụ được xây dựng phục vụ nhu cầu chuẩn bị trước về KH&CN. 

- Các nhiệm vụ đã được thực hiện thành công đều đảm bảo về số lượng và chất 
lượng sản phẩm (kết quả) theo thuyết minh đề cương và hợp đồng đã ký, được Hội 
đồng KH&CN các cấp đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả.  

- Ứng dụng thực tế: Phần lớn các nhiệm vụ được ứng dụng trong thực tế, trong đó 
các Dự án SXTN đều có sản phẩm thực tế, kết quả hầu hết các đề tài cũng được ứng 
dụng trong thiết kế, thi công đóng mới các sản phẩm của ngành 

2. Một số khó khăn, thuận lợi chủ yếu 

Khó khăn lớn nhất mang tính bao trùm ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN của Tập đoàn trong giai đoạn 5 năm 2005 - 2010 là khủng hoảng 
tài chính toàn cầu và quá trình tái cơ cấu toàn diện Vinashin. Ảnh hưởng này đã gây 
rất nhiều khó khăn cho các cơ quan chủ trì do: 

- Giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu tăng vọt hàng năm, có lúc hàng tháng so với 
dự toán tại thời điểm phê duyệt buộc các chủ nhiệm phải “co, kéo” các khoản chi để 
hoàn thành mục tiêu nghiên cứu. 

- Nguồn vốn đối ứng để thực hiện các Đề tài và nhất là các Dự án sản xuất thử nghiệm 
(SXTN) trở nên vô cùng khó khăn nên một số Dự án SXTN đã phải dừng thực hiện. 

- Trong nghiên cứu khoa học, các đề tài, dự án SXTN cần số lượng rất ít các 
nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị... nhưng vẫn phải áp dụng đầy đủ các quy định về việc 
tổ chức đấu thầu hiện hành nên gặp không ít khó khăn trong việc mời gọi được các nhà 
thầu đủ khả năng tham gia cung cấp. 
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Thuận lợi: Các văn bản pháp quy để quản lý KHCN đã được Bộ KH&CN, Bộ tài 
chính ban hành tương đối kịp thời như: Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-
BKHCN ngày 04/10/2006 về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài. Dự án khoa 
học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-
BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán 
kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN có sử dụng vốn ngân sách nhà nước... 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Năm 2005 từ chỗ ngành Công nghiệp tàu thủy mới chỉ đóng tàu chở hàng  
11.500T - 12.500T với số lượng còn khiêm tốn, đến năm 2010 Tập đoàn đã đóng được 
hàng chục tàu cỡ lớn, điển hình là tàu chở hàng rời 34.000 DWT, 53.000 DWT, tàu 
chở ô tô 4.900 và 6.900 xe... xuất khẩu sang các nước có ngành đóng tàu đang phát 
triển nổi tiếng như Anh Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và Na Uy; tàu chở dầu thô 
105.000DWT, kho nổi FSO-5 chứa xuất dầu 150.000T... phục vụ cho nhu cầu trong 
nước; xây dựng ụ khô cỡ 100.000T, thiết kế được tàu 56.000T, 104.000T... Phần lớn 
các tàu này được thực hiện từ năm 2005 là những tàu chỉ có một số ít quốc gia đóng 
được và được đóng (do tính chất phức tạp đòi hỏi sự nghiêm ngặt về kỹ thuật - công 
nghệ từ chủ tàu, đăng kiểm quốc tế và sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng tàu biển 
trên thế giới).  

Một số kết quả cụ thể về KH&CN đạt được phục vụ cho những thành tựu phát 
triển trên như sau: 

1. Đóng góp kết quả nghiên cứu, nâng cao trình độ công nghệ đóng tàu  
Các nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2005 - 2010 đã góp phần giải quyết những vấn đề 

KH&CN mấu chốt, tạo ra các công nghệ và sản phẩm tiêu biểu mang tính chất đột phá 
của ngành và đã giải quyết các vấn đề phục vụ công nghệ thi công đóng tàu trong giai 
đoạn trên, cụ thể: 

Về thiết kế, kiểm nghiệm, tư vấn: 
- Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm chuyên dụng về thiết kế tàu thủy như: Ship 

CONSTRUCTOR, NUPAS - CADMATIC, TRIBOL; 
- Thiết kế, kiểm định (bằng bể thử mô hình tàu thủy) các loại tàu thủy cỡ lớn, có 

tính năng phức tạp; 
- Thiết kế các tàu cỡ lớn, có tính năng phức tạp; 
- Kiểm định tính năng thiết bị (cẩu, cầu trục, máy móc gia công cơ khí…), chất 

lượng vật liệu (que, dây hàn, vật liệu phủ sàn boong, vật liệu nội thất tàu thủy…) sau 
khi chế tạo. 



 105 

Về chế tạo các dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ gia công đóng mới tàu thủy:  
- Công nghệ uốn ống trên máy CNC; 
- Công nghệ tự động chế tạo, hàn, lắp ráp vỏ tàu thuỷ; 
- Công nghệ uốn - ép 3D điều khiển bằng PLC, CNC; 
- Công nghệ tự động chế tạo phân đoạn phẳng; 
- Các loại máy hàn tự động, bán tự động; 
- Máy chấn ép tôn 1.200 T, máy uốn ống CNC; 
- Dây chuyền làm sạch và sơn tổng đoạn, dây chuyền sơ chế tôn. 
Về thiết bị nâng hạ phục vụ đóng mới tàu thủy: 
- Các loại cần cẩu, cổng trục; 
- Các triền đà, đà bán ụ, ụ khô cỡ lớn đến 100.000 DWT; 
- Các loại cần trục container cầu cảng; 
- Các thiết bị và hệ thống phục vụ hạ thủy tàu. 
Về các thiết bị và hệ thống sử dụng trên tàu thủy: 
- Các công nghệ phục vụ chế tạo máy chính, máy phụ tàu thủy; 
- Hệ động lực lái đẩy kiểu chữ Z, trục và chân vịt tàu thủy; 
- Máy lái tự động kiểu điện - thủy lực; 
- Các thiết bị làm hàng (cẩu, hệ thống tự động cân bằng kho nổi, hệ thống tiếp nhận và 

cấp xi măng cho tàu chở xi măng rời, tiếp nhận và cấp dầu cho tàu chở dầu,…); 
- Trang thiết bị điện trên tàu như: Hệ thống tủ bảng điện, động cơ điện, khí cụ 

điện, các hệ thống điều khiển tự động; 
- Thiết bị trên boong bao gồm: nắp hầm hàng, cần cẩu, tời các loại, hệ thống neo, 

hệ thống cứu sinh, hệ thống lái, xích neo; 
- Máy phụ tàu thủy bao gồm: nồi hơi, các loại bơm, các loại van, vòi và phụ kiện 

đường ống, hâm nóng dầu thô, máy lọc nước biển, hệ thống đo báo mức các két, máy 
phân li dầu nước. 

Về sản xuất vật liệu phục vụ đóng mới và sửa chữa tàu thủy: 
- Thép tấm phục vụ đóng tàu và dân dụng; 
- Que và dây hàn; thiết bị và dây hàn trọng lực;  
- Vật liệu nội thất tàu thủy; 
- Vật liệu phủ sàn boong; sơn tàu biển, vật liệu hàn, điện cực chống ăn mòn 
Công nghệ thông tin và tự động hóa: 
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- Công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất (quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị, 
tàu thủy, hội nghị từ xa…), trong thiết kế, chế tạo, gia công, thử nghiệm (CAD, CAM, 
phần mềm thử nghiệm)… 

- Công nghệ tự động hóa trong sản xuất (các dây chuyền tự động phóng dạng, hạ 
liệu, cắt, gia công, hàn, lắp ráp vỏ tàu thủy; các máy móc và hệ thống tự động phục vụ 
đóng tàu); các thiết bị và hệ thống điều khiển trên tàu thủy (ứng dụng công nghệ khả 
trình, chip thông minh, các vi điều khiển, vi xử lý …). 

2. Một số kết quả nổi bật  

2.1. Dự án KH&CN: 
Trong số các nhiệm vụ KHCN đã thực hiện tại Tập đoàn có thể kể đến một dự án 

KHCN lớn đã thực hiện thành công mang lại hiệu quả to lớn cho ngành đóng tàu, đó là 
Dự án “Phát triển KH&CN phục vụ đóng tàu chở dầu thô 100.000 DWT”. Đây là 
một dự án lớn đầu tiên Nhà nước giao cho một đơn vị chủ trì, có 15 đơn vị thực hiện 
các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước và 21 cơ quan phối hợp chính bao 
gồm các Viện nghiên cứu đầu ngành về cơ khí, hàng hải, khoa học tàu thủy, Trường 
đại học hàng đầu như Đại học Hàng hải, Đại học Bách khoa Hà Nội, Cục Đăng kiểm 
Việt Nam; 22 tổ chức nước ngoài phối hợp chính gồm các Viện nghiên cứu, Công ty 
đóng tàu và các hãng sản xuất vật tư thiết bị của Nhật, Đan Mạch, Na-uy, Hàn Quốc, 
Trung Quốc. Một số kết quả cụ thể của dự án: 

a) Sản phẩm dạng I: Sản phẩm quan trọng nhất trong thực hiện dự án KH&CN là 
các thiết bị, dây chuyền công nghệ tạo ra và các sản phẩm được thương mại hóa trên 
thị trường. Các sản phẩm của dự án bao gồm: 

- 03 dây chuyền công nghệ: 
+ Dây chuyền công nghệ sản xuất thiết bị và que hàn trọng lực; 
+ Dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu phủ sàn boong; 
+ Dây chuyền công nghệ làm sạch và sơn tổng đoạn. 
- 346 thiết bị các loại, gồm: 2 thiết bị phục vụ thi công (máy uốn ép 3D, máy uốn 

ống điều khiển bằng chương trình số), 15 thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất, và 329 
trang thiết bị lắp đặt trên tàu (trong đó 321 tủ bảng điện, 3 thiết bị điều khiển, 4 thiết bị 
lắp đặt trong khoang chở dầu thô) và hàng loạt các thiết bị thí nghiệm, thử nghiệm, đo 
lường khác. 

Các sản phẩm được thương mại hóa bao gồm:  
- Sản phẩm do các dây chuyền của dự án SXTN tạo ra đã được thương mại hóa, 

đưa vào ứng dụng thực tế phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các đơn vị thực hiện 
các dự án SXTN và các đơn vị khác. Cho đến nay, sản phẩm đã thương mại hóa của 
các dự án với giá trị trên 10 tỷ đồng như sau: 
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+ Vật liệu phủ sàn boong đã cung cấp lắp đặt cho 05 tàu đóng mới và sửa chữa tại 
Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng với số lượng trên 30 tấn sản phẩm đạt 
giá trị 700 triệu đồng... 

+ Vật liệu hàn trọng lực đã cung cấp cho các công ty đóng tàu với số lượng 20 tấn 
sản phẩm đạt giá trị 500 triệu đồng.  

+ Dây chuyền làm sạch và sơn tổng đoạn đã phục vụ sản xuất cho 04 tàu đóng mới 
với số lượng trên 50 tổng đoạn, tương đương trên 40.000 m2. 

+ Tủ bảng điện lắp đặt trên tàu bao gồm 9 tủ bảng điện chính, trên 200 tủ bảng 
điện khác với giá trị 6.306 triệu đồng. 

- Sản phẩm đã được chuyển giao công nghệ bao gồm Thiết kế công nghệ đóng tàu 
chở dầu thô 104.000 DWT, Công nghệ thi công lắp ráp hệ trục lái đã được chuyển 
giao cho Công ty đóng tàu Dung Quất với giá trị 13.900 triệu đồng 

b) Sản phẩm dạng II:  
- 178 bộ hồ sơ thiết kế (trong đó có 01 bộ hồ sơ thiết kế thi công tàu chở dầu thô 

100.000 DWT). 
- 107 bộ Quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo. 
- 06 phần mềm điều khiển hệ thống điện tàu thủy, thiết bị uốn ống... 
- 94 báo cáo chuyên đề phân tích, tổng quan. 
c) Sản phẩm dạng III:  
- Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 19 bài. 
- Số lượng sản phẩm đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích: 07 sản phẩm. 
- Bên cạnh đó, do đặc thù của ngành đóng tàu, hầu hết các sản phẩm của Dự án 

KH&CN này (các thiết kế, quy trình kỹ thuật - công nghệ, các sản phẩm chế thử và 
sản xuất được) đã được cấp chứng chỉ của Đăng kiểm Việt Nam (VR), một số có 
chứng chỉ của Đăng kiểm quốc tế (ABS, DNV), các sản phẩm không yêu cầu chứng 
chỉ của Đăng kiểm đều đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chứng nhận. 

d) Kết quả đào tạo: 
- Đào tạo được 05 thạc sỹ chuyên ngành tàu thủy, cơ khí và điện điều khiển. 
- 06 chuyên gia nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu và 52 cán bộ KH&CN 

trong nước đã ra nước ngoài học tập kinh nghiệm và hợp tác quốc tế. 
- Hàng trăm cán bộ KH&CN đã được nâng cao trình độ chuyên môn thông qua 

việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tại các đơn vị chủ trì. 
e) Hội nghị, Hội thảo khoa học: 
Trong quá trình thực hiện, dự án đã tổ chức 02 Hội thảo KH&CN, 01 Hội nghị 
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chuyên đề để đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án. Mỗi buổi 
Hội thảo, Hội nghị đã thu hút trên 100 các nhà khoa học, quản lý và các chuyên gia 
trong từng lĩnh vực tham gia. Các bài tham luận đã mang lại định hướng chung cho sự 
phát triển của toàn ngành nói chung và thảo luận giải quyết được nhiều vấn đề hóc búa 
mà trong quá trình sản xuất đã gặp phải, ngoài ra cũng đã tạo được mối liên kết rộng 
lớn giữa các nhà khoa học của các chuyên ngành phục vụ cho sự phát triển chung của 
đất nước. Trong đó phải kể đến buổi Hội thảo tại Công ty CNTT Dung Quất về Công 
nghệ đóng tàu và xây dựng ụ khô đã nêu bật được những vấn đề phức tạp, khó khăn và 
những giải pháp trong quá trình thi công ụ khô 300.000 DWT và thực tế thi công đóng 
mới tàu chở dầu thô 100.000 DWT. Hội thảo về phát triển công nghiệp phụ trợ được tổ 
chức tại Tổng Công ty CNTT Nam Triệu đã đạt được sự thống nhất và định hướng 
chung cho phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành CNTT với các doanh nghiệp 
thuộc Hiệp hội cơ khí Việt Nam, với Tổng cục Kỹ thuật, Cục Kỹ thuật Hàng hải - Bộ 
Quốc phòng trong công tác sản xuất thiết bị, linh phụ kiện trang bị trên tàu. Hội thảo 
cũng đã tạo được sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị đầu ngành về cơ khí, hàng 
hải và đóng tàu. 

2.2. Đề tài KHCN: 
a) Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng CAD để thiết kế thi công tàu chở dầu thô 

100.000T theo các mô-đun” với khối lượng sản phẩm đồ sộ đặc biệt là hồ sơ thiết kế 
thi công; Quy trình công nghệ chế tạo tàu chở dầu 100.000 DWT được Đăng kiểm, 
nhà máy, chủ tàu chấp nhận và ứng dụng vào thi công tàu chở dầu thô 104.000 DWT 
đóng tại Công ty CNTT Dung Quất.  

b) Đề tài: ”Nghiên cứu, thiết kế và đề xuất các giải pháp thi công ụ khô phục vụ 
đóng tàu chở dầu thô 100.000T” mang lại hiệu quả cao, bởi vì NSNN chỉ hỗ trợ một 
phần nhỏ, nhưng đơn vị đã xây dựng thành công ụ khô để đóng tàu 104.000T, hơn nữa 
chúng ta đã thiết lập được hồ sơ thiết kế chi tiết, xây dựng được các quy trình công 
nghệ, các giải pháp thi công vừa tiên tiến, vừa phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thi 
công ụ khô cỡ lớn là một công trình phức tạp mà rất ít quốc gia thực hiện được, vì vậy 
kết quả KH&CN của đề tài này rất có ý nghĩa đối với ngành CNTT Việt Nam. 

2.3. Dự án SXTN 
a) Dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ chế tạo, lắp ráp và đưa vào sử dụng dây 

chuyền làm sạch và sơn kết cấu tổng đoạn để phục vụ đóng tàu chở dầu thô 100.000T” đã 
đưa vào ứng dụng dây chuyền làm sạch và sơn kết cấu tổng đoạn cho đóng mới sê-ri tàu 
34.000 DWT, 53.000 DWT, tàu chở dầu thô 104.000 DWT, tàu chở ô tô...  

b) Dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ chế tạo thân tàu chở hàng rời 53.000T” 
do Công ty đóng tàu Hạ Long chủ trì thực hiện đã đạt giải nhất Vifotec năm 2008 đóng 
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góp cho sự ra đời một sản phẩm tàu mới có trọng tải lớn, tính năng kỹ thuật phức tạp.  
c) Đề án “Xây dựng và nhân rộng mô hình thí điểm về quản lý năng lượng, kiểm 

toán chi tiết và thực hiện một số giải pháp tiết kiệm năng lượng mẫu tại một số công ty 
đóng tàu ” đã thực hiện trong 3 năm gần đây, tổ chức kiểm toán năng lượng được trên 
20 công ty đóng tàu, đề xuất các giải pháp đồng bộ trong sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả, xây dựng mô hình quản lý năng lượng mẫu cho các công ty đóng tàu giúp 
giảm chi phí năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp tàu 
thủy Việt Nam. 

Các nhiệm vụ KH&CN được giao thực hiện kể trên đã có đóng góp thực sự và 
hiệu quả vào công cuộc phát triển ngành đóng tàu Việt Nam trong việc đổi mới bộ 
mặt công nghệ của ngành, tăng năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện và 
nâng cao an toàn lao động, cải thiện điều kiện lao động cho công nhân đóng tàu, góp 
phần mang lại hiệu quả và nâng cao uy tín của ngành đóng tàu Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

- Trong một giai đoạn khá ngắn ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (mà 
VINASHIN là nòng cốt) đã đạt được sự chuyển biến khá nhanh về năng lực công 
nghệ. Tuy vậy, nhìn nhận một cách khách quan thì ngành CNTT Việt Nam vẫn còn lạc 
hậu khoảng 2 - 3 thế hệ công nghệ so với các nước có ngành đóng tàu phát triển. Hiện 
nay các công nghệ mới vẫn liên tục được nghiên cứu, phát triển, do đó trong giai đoạn 
tới phát triển KH&CN vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa là yêu cầu vừa 
là động lực để tạo ra thay đổi của ngành nhằm vượt qua khó khăn, củng cố, ổn định và 
phát triển. Do đó, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ lớn hơn nữa của Nhà nước; đồng thời 
Tập đoàn cũng cần có chiến lược, chính sách mạnh mẽ hơn giai đoạn vừa qua, nhất là 
về đổi mới tổ chức và nguồn lực tài chính. 

- Vai trò của khoa học về quản lý là rất quan trọng, nhưng chưa được chú ý đúng 
mức trong ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (nhất là trên tầm mức quốc gia), vì 
vậy cần số lượng tương xứng các nhiệm vụ nghiên cứu quản lý hướng tới thực tế của 
Tập đoàn. 

- Nghiên cứu cân nhắc cơ chế chỉ định thầu hoặc mua sắm trực tiếp đối với các đề 
tài nghiên cứu khoa học, dự án SXTN tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình 
nghiên cứu thử nghiệm. 

- Nhà nước hỗ trợ lập các cơ sở nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đủ năng 
lực để nghiên cứu các công nghệ tiên tiến thiết yếu của ngành công nghiệp tàu thủy 
Việt Nam, tạo điều kiện đầu tư nâng cấp Viện KHCN tàu thủy thành một Trung tâm 
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nghiên cứu ứng dụng cơ bản, hàng năm được cung cấp kinh phí sự nghiệp nhằm đào 
tạo cán bộ chuyên ngành và tạo ra các công nghệ hiện đại cho ngành; đồng thời tiếp 
tục hiện đại hoá, mở rộng Bể thử mô hình tàu thủy thành Trung tâm thử mô hình tàu 
thủy lớn nhất khu vực Đông Nam Á. 
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BÁO CÁO TỔNG KẾT 
HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 

ĐỊNH HƯỚNG - NHIỆM VỤ KHCN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

1. HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010  
1.1. Đánh giá tổng quát  
Vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất kỹ thuật, 5 năm qua hoạt động KHCN 

của ĐSVN đã góp phần không nhỏ trong những bước đi vững chắc của tiến trình công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành đường sắt, từng bước hoà nhập với đường sắt các nước 
trong khu vực và thế giới. 

Trong giai đoạn 2005 - 2010, mặc dù còn nhiều khó khăn, ĐSVN và các đơn vị đã 
dành ưu tiên đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ với kinh phí đáng kể.  

Ở cấp ĐSVN đã đầu tư 
(đơn vị tính: triệu đồng)  

Năm Số lượng đề tài cấp ĐSVN Kinh phí cấp ĐSVN 
2006 108 9.580 
2007 92 8.530 
2008 82 10.930 
2009 81 15.800 
2010 74 14.290 
Cộng 437 59.130 

Các Công ty vận tải ĐS và Liên hiệp sức kéo ĐS đã đầu tư 
(đơn vị tính: triệu đồng) 

Công ty VTHK 
Hà Nội 

Công ty VTHK 
Sài Gòn 

CT VT 
Hàng hoá 

Liên hiệp  
sức kéo 

Cả 4 
đơn vị 

 
Năm 

SL  
đề tài 

Kinh 
phí 

SL 
đề tài 

Kinh 
phí 

SL  
đề tài 

Kinh 
phí 

SL 
đề tài 

Kinh 
phí 

SL 
đề tài 

Kinh 
phí 

2006 18 182 26 397 10 114 12 178 66 871 
2007 26 392 25 348 11 110 18 273 80 1.123 
2008 24 351 25 380 9 80 18 266 76 1.077 
2009 16 210 20 235 7 70 25 345 68 860 
2010 20 259 40 648 6 55 40 770 106 1.732 
Cộng 104 1.394 136 2.008 43 429 113 1832 396 5.663 
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Các công ty hạch toán độc lập đã đầu tư: 
(đơn vị tính: triệu đồng)  

Năm Số lượng đề tài nghiên cứu, 
cải tiến kỹ thuật 

Tổng kinh phí 

2006 105 1050 
2007 123 1115 
2008 175 1675 
2009 157 1520 
2010 165 1865 
Cộng 725 7.225 

Với các đầu tư kinh phí này, hoạt động khoa học công nghệ đã đạt một số kết quả 
nổi bật như:  

- Đẩy nhanh nhịp độ phát triển của ngành, hoàn thành tốt nhiều mục tiêu phục vụ 
sản xuất kinh doanh vận tải. 

- Tạo ra sự chuyển biến tích cực về ứng dụng khoa học công nghệ mới trong ngành.  

1.2. Đánh giá theo các chuyên ngành   
1.2.1. Về vận tải 
- Thường xuyên phân tích hoạt động kinh tế vận tải của ngành đường sắt một cách 

khách quan, khoa học, đề ra các giải pháp tăng hiệu quả khai thác các tuyến đường sắt 
nhằm nâng cao thị phần vận tải và năng lực thông qua trên toàn mạng. 

- Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và khai thác vận tải, áp 
dụng công nghệ tiên tiến vào chỉ huy điều hành chạy tàu. 

- Thực hiện đa dạng hóa phương thức vận tải: vận tải đa phương thức, vận tải quá 
cảnh, vận tải liên vận quốc tế, vận tải chuyên luồng, chuyên tuyến, thuê khoán hành 
trình; Từng bước thực hiện phương thức vận tải khép kín từ “kho” đến “kho”.  

- Nâng cao năng lực thông qua trên toàn mạng. Nghiên cứu triển khai các giải pháp 
tổng hợp để rút ngắn thời gian chạy tàu khách Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Đảm bảo tỷ 
lệ tàu đi và đến đúng giờ cao. 

- Xây dựng chính sách giá cước vận tải hợp lý, linh hoạt theo mùa, hành trình, bán 
vé xa ngày, phù hợp với cơ chế thị trường, từng bước nâng cao thị phần vận tải. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, nhằm thoả mãn nhu cầu phục vụ ngày càng 
cao của hành khách đi tàu.  

- Tăng cường đầu tư phương tiện thiết bị xếp dỡ cơ giới, phương tiện vận chuyển, 
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tăng cường cơ sở vật chất cho các ga hàng hoá, xây dựng và cải tạo lại các hệ thống 
nhà ga, ke, kho, bãi hàng đáp ứng yêu cầu đa dạng của dịch vụ vận tải. 

- Mở rộng hệ thống bán vé điện toán trên toàn tuyến đường sắt và đang bước đầu 
áp dụng hệ thống bán vé điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách.  

1.2.2. Về công nghệ xây dựng và bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng  

- Tập trung các giải pháp cải tạo và nâng cấp các tuyến đường sắt nâng cao tốc độ 
chạy tàu 80 - 90 km/h. 

- Kết hợp nâng cấp với ứng dụng công nghệ mới và từng bước chuẩn bị điều kiện 
về cơ sở hạ tầng để nối mạng đường sắt xuyên Á. 

- Ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới: sử dụng ray hàn liền, lắp đặt các loại 
phụ kiện liên kết đàn hồi kiểu mới, tà vẹt bê tông dự ứng lực; áp dụng công nghệ tiên 
tiến của các nước phát triển trong sửa chữa cầu, hầm trên tuyến đường sắt Thống nhất; 
sử dụng thử nghiệm và bắt đầu nhân rộng các tấm lát đường ngang bằng cao su của 
CHLB Đức, Trung Quốc và Việt Nam. 

- Sử dụng thiết bị cơ giới hiện đại để thi công và kiểm tra chất lượng cầu đường: 
máy chèn đường, máy đo kiểm tra Matisa v.v... 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy trình quy phạm phục vụ bảo trì, kiểm tra 
thường xuyên cầu, hầm, đường. 

- Đẩy mạnh đầu tư thiết bị, kỹ thuật từ các nước phát triển, đầu tư có trọng điểm 
gắn liền với chuyển giao công nghệ, đầu tư theo hướng chuyên sâu cụ thể được thực 
hiện một cách có hiệu quả và mang lại biến đổi to lớn về công nghệ, kỹ thuật.  

1.2.3. Về công nghệ sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy toa xe và phụ tùng  

- Sản phẩm cơ khí đường sắt đã được ứng dụng các công nghệ tiên tiến, tiếp cận tiêu 
chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế UIC, AAR và quản lý chất lượng ISO 9001. Sức cạnh 
tranh của sản phẩm được cải thiện và từng bước tiếp cận với khả năng xuất khẩu.  

- Sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm mới: lắp ráp đầu máy diezel công suất 
1900 mã lực, đóng mới toa xe điều hoà không khí thế hệ 2 v.v…  

- Ứng dụng công nghệ và vật liệu mới để nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện 
tính năng động lực của toa xe: lò so không khí, hãm đĩa, chất cách âm, cách nhiệt mới… 

- Đưa vào sử dụng và học tập làm chủ trong việc sửa chữa và bảo dưỡng đầu máy 
công suất 2000 mã lực của CHLB Đức. Học tập và làm chủ trong bảo dưỡng, sửa chữa 
các cần cẩu hiện đại điều khiển bằng kỹ thuật số của CHLB Đức.  
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1.2.4. Về thông tin, tín hiệu 

Về thông tin  

- Kết nối và hoà mạng thông tin Đường sắt với thông tin quốc gia và quân đội ổn 
định, hiệu quả. 

- Từng bước cải thiện, nâng cấp hệ thống thông tin của ngành: sử dụng đường 
truyền cáp quang, tổng đài điện tử hiện đại, hệ thống nhân kênh, hệ thống điện thoại 
truyền hình hội nghị HD … tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời chính xác, góp 
phần điều hành sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao. 

Về tín hiệu 

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống giám sát hoạt động, hệ thống cảnh báo 
đường ngang tự động góp phần đảm bảo an toàn chạy tàu. Nâng cao chất lượng hệ 
thống cảnh báo đường ngang tự động. 

- Nghiên cứu ứng dụng điện khí tập trung bằng công nghệ kỹ thuật số kết hợp rơle và 
thiết bị mới cho các dự án thông tin tín hiệu tuyến Thống Nhất và khu đầu mối phía Bắc. 

1.2.5. Về công nghệ thông tin  
- Đưa nhanh các ứng dụng công nghệ thông tin vào trong điều hành và khai thác 

vận tải: triển khai mở rộng hệ thống bán vé điện toán do cán bộ nhân viên ngành 
Đường sắt thực hiện, kẻ biểu đồ chạy tàu bằng máy tính, bước đầu áp dụng hệ thống 
bán vé điện tử.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý chất lượng sửa chữa và 
vận dụng ĐMTX. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, tiền lương, vật 
tư tại một số đơn vị lớn.  

- Đang nghiên cứu triển khai thử nghiệm hệ thống quản trị doanh nghiệp trong một 
số đơn vị lớn để rút kinh nghiệm triển khai cấp ĐSVN 

- Sử dụng mạng Intranet vào ứng dụng, xây dựng và phát triển website của đường 
sắt Việt Nam, các đơn vị và nối mạng nội bộ v.v....  

1.2.6. Về lĩnh vực quản lý 
- Đang tiến hành chuyển đổi mô hình Công ty mẹ Tổng Công ty ĐSVN thành 

Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tổng Công ty ĐSVN, các công ty vận tải và 
các đơn vị trực thuộc thành Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần. 

- Việc đổi mới phân cấp, quản lý kinh tế, kỹ thuật được tiến hành ở tất cả các cấp, 
các lĩnh vực vận tải, phương tiện, kết cấu hạ tầng, đã mang lại hiệu quả to lớn. Các 
đơn vị, người lao động thấy rõ quyền lợi gắn liền với nghĩa vụ, trách nhiệm, sản phẩm 
tạo đà cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ vận tải.  
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- ĐSVN chủ động ban hành cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia 
đầu tư vào dịch vụ vận tải, kho bãi, đã đạt những kết quả rất khả quan như: tàu khách 
du lịch Hà Nội - Lào Cai, tàu khách Sài Gòn - Nha Trang, tàu hàng chuyên tuyến Hà 
Nội - Sài Gòn, Sài Gòn - Đà Nẵng, container Hải Phòng - Lào Cai.  

- Việc xây dựng, ban hành, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy kỹ thuật, hệ 
thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chỉ dẫn công nghệ… cho các lĩnh vực vận tải, 
phương tiện, kết cấu hạ tầng được thực hiện thường xuyên đáp ứng yêu cầu sản xuất và 
trở thành công cụ đắc lực trong quản lý kỹ thuật, chất lượng và quản lý kinh tế của ngành. 

- Các đơn vị trong ĐSVN đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000 
và đang chuyển đổi sang ISO 9001 - 2008. 

1.2.7. Về môi trường 
ĐSVN đã tổ chức các lớp học và phát hành tài liệu nội bộ hướng dẫn cho cán bộ 

chủ chốt của các đơn vị những yêu cầu cơ bản về môi trường và các văn bản pháp quy 
của Nhà nước. Đã thành lập Ban chỉ đạo môi trường ĐS để chỉ đạo và giải quyết các 
hoạt động về môi trường ĐS.  

1.2.8. Về đào tạo nguồn nhân lực 
- Đã xây dựng và đang triển khai dự án đào tạo nguồn nhân lực đến năm 2020 

trong đó có đào tạo cho đường sắt cao tốc. 
- Đã triển khai các chương trình: đào tạo lại và đào tạo sau đại học đối với các cán 

bộ quản lý kỹ thuật; đào tạo chuyển giao công nghệ mới trong các dự án nhằm nâng 
cao trình độ cho đội ngũ lao động tham gia dự án; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề; đào 
tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ KHCN trẻ; đưa cán bộ quản lý kỹ 
thuật đi đào tạo ở ngoài nước. Nhờ vậy, đội ngũ lao động đã có bước trưởng thành 
quan trọng, từng bước đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của ngành.  

- Hiện nay lực lượng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các khối như sau: 

 Tổng số Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học CĐ/TC CNKT 
Khối VT 12.754 12 51 2680 2779 7.232 
Khối 
CSHT 

9.706 02 34 1260 1100 7.310 

Khối CN 6.710 02 45 200 118 6345 
Đ/v cổ 
phần 

9.025 0 30 710 690 7.595 

1.3. Những hạn chế thiếu sót và nguyên nhân   
- So với mục tiêu chung về phát triển và hội nhập, khoa học công nghệ ngành 
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đường sắt còn phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có, chưa đáp ứng 
được yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, còn thua kém một 
số nước trong khu vực.  

- Trình độ công nghệ thấp, chậm được đổi mới là phổ biến. Các cơ sở công nghiệp 
quy mô nhỏ, trang thiết bị chưa đồng bộ, lạc hậu, trình độ công nghệ hạn chế, sự liên 
kết giữa các đơn vị với nhau yếu, khả năng cạnh tranh thấp, tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm 
trong nước chưa cao. 

- Còn thiếu nhiều cán bộ đầu ngành, chuyên gia giỏi, đặc biệt là các chuyên gia về 
công nghệ. Cơ sở vật chất kỹ thuật cho nghiên cứu khoa học công nghệ còn thiếu. 
ĐSVN có ít đơn vị làm công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và đều là đơn vị kinh 
doanh độc lập nên chưa hội tụ đủ điều kiện phục vụ cho yêu cầu phát triển của ngành.  

 - Việc coi phát triển khoa học công nghệ là quốc sách chưa thật sự được quán 
triệt, đa số các doanh nghiệp chưa thấy hết được thách thức và nhu cầu phải phát triển 
khoa học công nghệ đặt ra cho chính đơn vị mình khi tiến hành hội nhập. Do phải lo 
giải quyết sản xuất kinh doanh nên việc tập trung trí tuệ, công sức cho sự lãnh đạo và 
chỉ đạo các hoạt động khoa học công nghệ còn hạn chế.  

- Các chương trình phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển chưa thực sự 
gắn kết với chương trình phát triển khoa học công nghệ. Trong một thời gian dài 
ngành ĐSVN mới chỉ đủ khả năng tập trung vào việc khôi phục, nâng cấp là chính, 
việc chú trọng tới các công trình dự án xây dựng kèm theo công nghệ thiết bị mới còn 
bị hạn chế.    

- Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dịch vụ vận tải còn yếu, tổ chức dịch vụ cồng 
kềnh, chồng chéo, hiệu quả phối hợp vận tải đa phương thức chưa cao.  

- Tổ chức quản lý triển khai ứng dụng khoa học công nghệ mới chỉ có ở cấp 
ĐSVN, ở các đơn vị chỉ là kiêm nhiệm. Việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm soát hoạt động 
khoa học công nghệ giữa các cấp còn chưa chặt chẽ, chưa tập trung cao và chưa có 
biện pháp mạnh vào một số vấn đề cấp bách.  

- Việc xây dựng mục tiêu và lộ trình phát triển khoa học công nghệ phục vụ cho 
sản xuất kinh doanh dài hạn đang được triển khai cần được phê duyệt chính thức để 
làm căn cứ cho đầu tư phát triển. 

- Chưa có quy chế khuyến khích hoặc bắt buộc các doanh nghiệp tích cực áp dụng 
những thành tựu khoa học công nghệ. Môi trường khuyến khích đầu tư ứng dụng khoa 
học công nghệ vào sản xuất kinh doanh chưa thuận lợi. Vấn đề bản quyền chưa thật sự 
được quan tâm và đảm bảo. 
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2. ĐỊNH HƯỚNG KHCN 5 NĂM 2010 - 2015 

ĐSVN xác định định hướng phát triển KHCN trong 5 năm tới với 2 nội dung cơ 
bản là: 

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới trên 
tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của ngành. 

- Tập trung nghiên cứu phát huy nội lực để phát triển khoa học công nghệ. 
2.1. Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ 

mới trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của ngành. 
Khoa học công nghệ đường sắt trong giai đoạn tới phải đáp ứng và gắn liền với 

mục tiêu tổng thể của ngành: 
Phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt hợp lý, thống nhất, đồng bộ và 

hiện đại trong phạm vi cả nước, hình thành một số ga trung tâm kết nối cơ sở hạ tầng 
và dịch vụ vận tải với các phương thức vận tải khác, tạo điều kiện cho ĐSVN phát 
triển đuổi kịp các nước trong khu vực. Mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển thương 
mại, dịch vụ, du lịch, phục vụ vận tải công cộng, đảm bảo phát triển ổn định, bền 
vững, xây dựng ngành đường sắt trở thành một trong những ngành kinh tế vững mạnh, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực và chủ động trong việc hợp tác và tham 
gia các diễn đàn quốc tế có liên quan. Phấn đấu đến năm 2015, thị phần vận tải về 
đường sắt chiếm 6%-8% về tấn.Km hàng hoá, 10%-12% về hành khách.Km trong tổng 
khối lượng của toàn ngành giao thông vận tải.  

Trọng tâm của công tác Khoa học công nghệ của từng hệ trong thời gian tới là:  

2.1.1 Về vận tải 
- Tiến hành nghiên cứu khả thi ĐS cao tốc Bắc - Nam, trong đó ưu tiên đoạn Hà 

Nội - Vinh và Sài Gòn - Nha Trang để trình Chính phủ và Quốc hội.  
- Trong tổ chức, khai thác vận tải, sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả đã đạt  

được trong thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào vận tải đường sắt giai đoạn 
2011 - 2015 để đưa ra những loại hình hấp dẫn hơn, cơ chế linh hoạt, hiệu quả hơn.  

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức quản lý tiên 
tiến, nâng cấp hệ thống điều độ, từng bước hiện đại hoá công tác tổ chức khai thác vận 
tải và chỉ huy điều hành chạy tàu.  

- Nâng cao năng lực thông qua và năng lực vận tải, từng bước hiện đại hoá trục 
Đông - Tây, trục Bắc - Nam bằng các giải pháp hiệu quả và hợp lý nhất. 

- Phát triển các tuyến mới phục vụ nhiệm vụ vận tải phù hợp với yêu cầu của kinh 
tế - xã hội.  
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- Phối hợp các giải pháp KHCN và đầu tư rút ngắn thời gian chạy tàu trên các 
tuyến cho cả tàu khách và tàu hàng, phấn đấu đến năm 2020 chạy tàu Hà Nội - Sài 
Gòn 24h, tổ chức tốt các đoàn tàu thoi từ Hà Nội, Sài Gòn đi các tỉnh lân cận với chất 
lượng cao. 

- Tổ chức tốt lịch trình các đoàn tàu trên tất cả các tuyến, ưu tiên tàu khách đồng 
thời đảm bảo thời gian chạy tàu hàng.  

- Tiếp tục mở rộng các hình thức vận tải: vận tải đa phương thức, vận chuyển 
container, vận chuyển từ kho đến kho, cho thuê các đoàn tàu chuyên luồng, chuyên 
tuyến. Tổ chức tốt vận tải hành khách, hàng hoá liên vận quốc tế.  

- Cải tạo và phát triển hợp lý hệ thống đường sắt tại các đầu mối lớn, tham gia vận 
chuyển hành khách nội đô. 

- Ứng dụng thiết kế mới, công nghệ và vật liệu mới xây dựng các ga trung tâm trở 
thành đầu mối trung chuyển, kết nối các loại phương tiện vận tải, đồng thời là trung 
tâm dịch vụ đa năng. Đảm bảo tính thống nhất về quản lý, kỹ thuật và thông tin cho tất 
cả các ga. 

- Tăng cường trang thiết bị và hiện đại hoá công tác xếp dỡ, giải thể - lập tàu ở các ga.  
- Phấn đấu tăng tính tiện nghi, chất lượng và đa dạng hoá các mặt phục vụ, nỗ lực 

hạ giá thành vận tải, tạo sự thu hút cao đối với khách hàng. 
- Hoàn thiện và mở rộng hệ thống bán vé điện tử trên tất cả các tuyến. 
- Nghiên cứu ứng dụng chiến lược maketing định hướng thị trường để tăng sức 

cạnh tranh lành mạnh trên thị trường vận tải trong và ngoài nước. 
- Nghiên cứu xây dựng chính sách toàn diện việc điều chỉnh giá cước linh hoạt 

theo mùa, theo ngày, theo hành trình. 
- Xây dựng hệ thống xử lý thông tin khai thác - quản lý toa xe, giảm thời gian 

dừng toa xe, rút ngắn thời gian quay vòng toa xe. 

2.1.2. Công nghiệp đầu máy - toa xe  
- Hoàn thiện dây chuyền lắp ráp đầu máy diezel trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. 
- Xây dựng và đưa vào hoạt động dây chuyền đại tu đầu máy diesel đồng bộ.  
- Đưa ra thị trường những loại hình toa xe, đoàn tàu mới đáp ứng yêu cầu vận tải 

trong nước và hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực.  
- Nghiên cứu ứng dụng, vật liệu mới, công nghệ mới để nâng cao chất lượng phục 

vụ hành khách, bảo vệ môi trường. 
- Tiêu chuẩn hoá cụm chi tiết, phụ tùng và mô đun hoá trong sản xuất đảm bảo tiết 

kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành chế tạo, nâng cao chất lượng chế tạo toa xe. 
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- Từng bước áp dụng hệ thống dừng tàu tự động, trước mắt là áp dụng hệ thống hỗ 
trợ giám sát tốc độ và tự động dừng tàu. 

- Tiến hành điện khí hoá thử nghiệm tuyến Hà Nội - Hải Phòng để làm cơ sở phát 
triển sức kéo điện cho giai đoạn tiếp theo 

- Xây dựng và hoàn thiện trung tâm thử nghiệm đầu máy toa xe trong ngành.  
- Chú trọng công tác tập hợp, bổ sung, sửa đổi quy trình - quy phạm - tiêu chuẩn, 

từng bước áp dụng tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. 

2.1.3. Về công nghệ xây dựng và bảo dưỡng, sửa chữa kết cấu hạ tầng 
- Từng bước cơ giới hóa việc bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng. Từng bước duy trì 

chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt ở tiêu chuẩn quốc gia. 
- Tập trung nghiên cứu cải tạo các điểm hạn chế năng lực thông qua tại các đèo 

dốc (Hải Vân, Khe Nét, Ghềnh, Đồng Giao…), các đường cong bán kính nhỏ, mở rộng 
nền đường, cải thiện trắc dọc. 

- Ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới về kiến trúc tầng trên gia cố và cải tạo các 
cầu, hầm yếu, các đoạn nền đường yếu và hay ngập úng để nâng tải trọng, tăng tốc độ, 
rút ngắn thời gian chạy tàu. 

- Tập trung giải quyết một số dự án trọng điểm: vào cấp kỹ thuật tuyến đường sắt 
Thống Nhất, triển khai dự án nâng cấp đường kết hợp sử dụng phối kiện đàn hồi kiểu 
mới, tà vẹt bê tông dự ứng lực kết hợp hàn ray v.v...  

- Làm chủ công nghệ thi công tiên tiến về cầu, hầm, đường; đến năm 2015 hệ 
thống quản lý chất lượng công trình đạt trình độ khu vực và quốc tế. Từng bước hiện 
đại hoá thiết bị, công nghệ thi công, tăng năng lực cạnh tranh, đấu thầu. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, kết cấu mới chống ngập, thoát nước và lũ 
lụt tuyến ĐS Thống Nhất tại khu vực miền Trung.  

- Gắn KHCN với công tác chuẩn bị đầu tư nâng cao năng lực vận tải cho các tuyến 
mở mới và cải tạo; 

- Chuẩn bị cho việc nối mạng xuyên Á và phát triển đường sắt nội đô.  
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, cấp kỹ thuật cho cơ sở hạ tầng. 

2.1.4. Hiện đại hoá hệ thống TTTH  
- Tiếp tục hiện đại hoá hệ thống thông tin tín hiệu đảm bảo tăng năng lực thông 

qua và an toàn chạy tàu. 
- Tập trung phát triển và sử dụng hệ thống cáp quang, ga điện khí tập trung, hệ 

thống chuyển mạch điện tử, thiết bị thông tin đầu cuối cho các tuyến và từng bước 
nghiên cứu áp dụng chạy tàu kế tiếp. 
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- Xây dựng hệ thống thông tin đoàn tàu - mặt đất.  
- Xây dựng các ga điện khí tập trung đóng đường khu gian tự động, từng bước tự 

động quá trình lập đường chạy, rút ngắn thời gian thao tác đón tiễn để tăng năng lực 
thông qua ga và khu gian. 

- Từng bước xây dựng hệ thống giám sát chạy tàu.  
- Tiếp tục nâng cao độ tin cậy hệ thống cảnh báo đường ngang tự động và hệ thống 

tự động giám sát cảnh báo đường ngang. 
- Hiện đại hoá mạng viễn thông Đường sắt vừa phục vụ điều hành vận tải vừa kinh 

doanh trong thị trường viễn thông. 

2.1.5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh ngành đường sắt 
- Xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể hệ thống công nghệ thông tin và quản lý 

ĐSVN với phương châm thiết thực, hiệu quả và coi đó là một trong những biện pháp 
cơ bản để đổi mới quản lý, cơ cấu lại sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực 
cạnh tranh toàn ngành. 

- Chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, 
quản lý và dịch vụ trong toàn ngành ĐSVN. Chủ động nối mạng quản lý kỹ thuật, 
quản lý kinh tế cục bộ và tiến tới toàn ngành. 

- Triển khai mở rộng hệ thống quản lý đặt chỗ, bán vé qua điện thoại, qua mạng 
Internet...  

- Xây dựng hệ thống tự động tìm hiểu, cung cấp thông tin chung về đường sắt tại 
các ga.  

- Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kẻ biểu đồ chạy tàu 
thông thường, tiến tới kẻ và lựa chọn biểu đồ chạy tàu tối ưu. 

2.1.6. Về môi trường 
Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định của Nhà nước về môi trường trong 

các khâu lập dự án, thiết kế và thi công sản xuất.  
Giải quyết từng bước vấn đề xả rác và chất thải sinh hoạt trên đường sắt theo lộ 

trình đã đăng ký với Bộ GTVT  

2.2. Tập trung nghiên cứu phát huy nội lực để phát triển khoa học công nghệ 
2.2.1. Về công tác quản lý  
- Đổi mới toàn diện quản lý kinh doanh định hướng thị trường để phát triển và hội nhập. 
- Ban hành cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển 

kết cấu hạ tầng, kinh doanh vận tải đường sắt. Chủ động liên doanh liên kết, tạo điều 
kiện để các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải khách du lịch, vận tải hàng 
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chuyên tuyến và kinh doanh sản xuất các sản phẩm, phụ tùng công nghiệp... 
- Đổi mới cơ chế quản lý, liên hệ chặt chẽ thu nhập với kết quả lao động. 
- Xác định việc ưu tiên đầu tư phát triển KHCN gắn liền với phục vụ kinh doanh 

sản xuất. 
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật tiếp cận tiêu chuẩn khu vực và 

thế giới.  
- Xây dựng chiến lược sản phẩm cạnh tranh của từng đơn vị và toàn ngành trong 

từng thời kỳ để tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh trong thị trường đường sắt 
khu vực.  

- Dành kinh phí thích đáng cho các công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công 
nghệ trong ĐSVN. Thành lập quỹ phát triển khoa học công nghệ để phục vụ các yêu 
cầu về phát triển khoa học và công nghệ trong ngành theo quy định của Luật Khoa học 
công nghệ.  

- Ban hành quy chế quản lý các hoạt động KHCN trong ĐSVN.   
- Tăng cường công tác cung cấp thông tin KHCN của ĐSVN và kinh nghiệm của 

các nước có đường sắt phát triển. 
- Tăng cường hợp tác với các đơn vị nghiên cứu sản xuất, các viện, các hiệp hội 

khoa học kỹ thuật chuyên ngành, các trường đại học, các tổ chức khoa học công nghệ 
trong và ngoài nước để ứng dụng nhanh tiến bộ kỹ thuật và bí quyết mới về công nghệ. 

2.2.2. Đào tạo nhân lực 
Tiếp tục triển khai dự án đào tạo nguồn nhân lực đến năm 2020, trong đó có đào 

tạo nhân lực cho phát triển đường sắt cao tốc.  
Thực hiện chương trình đào tạo toàn diện, đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Dành 

kinh phí thoả đáng đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn, trọng điểm. Ưu tiên 
đào tạo nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật trẻ. Mở rộng 
hình thức liên kết đào tạo với các trung tâm đào tạo có uy tín trong và ngoài nước. 
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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2011-2015  

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI 

PGS. TSKH. ĐẶNG VĂN UY 
Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải 

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển khoa học công nghệ (KHCN) cùng 
với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy 
mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước. 

KHCN đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mang tính quyết định. Sức 
mạnh của mỗi quốc gia tuỳ thuộc phần lớn vào năng lực KHCN. KHCN không những 
chỉ tạo ra các sản phẩm tiên tiến mà còn đưa các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào 
thực tiễn công tác quản lý của các Bộ, Ban, Ngành góp phần hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị chung. 

Là một đơn vị chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước về đào tạo nguồn nhân 
lực về KHCN phục vụ chiến lược biển quốc gia, cũng như đóng vai trò là cái nôi phát 
triển KHCN của thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Trong thời gian 
qua, Trường Đại học Hàng hải đã xác định rõ: cùng với giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ 
phát triển KHCN là một trong hai nhiệm vụ chính của Nhà trường.  

Sau đây chúng tôi xin đánh giá cụ thể các hoạt động KHCN của Nhà trường trong 
5 năm qua và phương hướng thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020. 

1. HOẠT ĐỘNG KHCN TRONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 

1.1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN 
Bảng dưới đây thể hiện kết quả 5 năm hoạt động KHCN của Trường và nguồn vốn 

đầu tư. 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Đề tài cấp Nhà nước  1 1   
Đề tài cấp Bộ 4 9 8 6 14 
Đề tài cấp Trường 65 63 66 74 96 
Tổng kinh phí thực hiện (triệu đồng) 2360 2532 3043 1532 5533 
Đề tài NCKH của sinh viên 8 11 11 13 35 
Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng) 2,4 3,3 3,3 4,5 10,5 
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Trong giai đoạn 2006 - 2010, Trường Đại học Hàng hải đã thực hiện 01 đề tài cấp 
Nhà nước và 33 đề tài cấp Bộ cùng 364 đề tài cấp Trường. Có thể dễ dàng nhận thấy 
hoạt động KHCN của tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hàng hải 
ngày một tăng trưởng. So với năm 2006 thì sau 5 năm, số lượng đề tài và nguồn kinh 
phí cho KHCN đã tăng trên 100%. Con số này thể hiện rõ sự ưu tiên cho phát triển 
KHCN của Nhà trường. Hoạt động KHCN không chỉ sôi nổi trong tập thể cán bộ, 
giảng viên mà đã thực sự truyền lửa NCKH vào sinh viên - một lực lượng cán bộ khoa 
học tương lai của đất nước.  

Không chỉ tích cực tham gia hoạt động KHCN về mặt số lượng mà chất lượng các 
công trình NCKH cũng dần được nâng cao. Các công trình khoa học của Trường Đại 
học Hàng hải trong những năm qua tập trung vào các mục tiêu chiến lược phát triển 
KHCN của Đảng và Nhà nước đã đề ra trong đó đặc biệt tập trung vào các công nghệ 
cao, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Cán bộ 
Nhà trường đã tích cực tham gia các dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Giao thông vận 
tải. Các công nghệ mới trong chế tạo thiết bị liên quan đến động cơ Diesel tàu thủy, 
nghiên cứu trong lĩnh vực cơ điện tử, nghiên cứu công nghệ mới trong đóng tàu, 
nghiên cứu phát triển các công nghệ thân thiện với môi trường đã được các nhà khoa 
học của Trường tập trung thực hiện. Các kết quả nghiên cứu đã được đánh giá cao tại 
hội đồng bảo vệ các cấp và có sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế biển. 

Liên quan đến công tác quản lý, các đề tài NCKH các cấp của Nhà trường đã nhiều 
công trình nghiên cứu ứng dụng để góp phần nâng cao năng lực về đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao cho đất nước, nâng cao năng lực NCKH của cơ sở. Những đề tài 
này đã đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích cho công tác quản lý ngành nghề, 
quản lý giảng dạy. Có thể nêu lên một vài ví dụ cụ thể về những đề tài đạt kết quả xuất 
sắc như sau:  

- Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng quy trình lắp đặt, quy trình kiểm tra 
các thiết bị phòng chống cháy nổ cho tàu chở dầu thô 100.000 DWT” do PGS. TS. 
Phạm Tiến Tỉnh làm chủ nhiệm đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đánh 
giá đạt loại xuất sắc khẳng định năng lực chuyên môn của Khoa Đóng tàu, đáp ứng các 
chương trình trọng điểm Quốc gia về lĩnh vực công nghiệp tàu thuỷ.  

- Dự án SX thử nghiệm cấp Nhà nước “Hoàn thiện công nghệ sản xuất các thiết bị 
điện tự động cho tàu thủy sử dụng công nghệ khả trình”, thuộc chương trình KHCN 
trọng điểm cấp Nhà nước KC06 “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản 
phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu” do PGS. TS. Phạm Ngọc Tiệp làm chủ nhiệm dự án 
kết thúc vào năm 2010. 



 124 

Có thể liệt kê thêm một số đề tài khác trong bức tranh đa dạng các lĩnh vực nghiên 
cứu của tập thể, cán bộ Nhà trường như “Nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm soát quá 
trình công tác của động cơ Diesel tàu thủy”, "Nghiên cứu mô hình và chương trình đào 
tạo, huấn luyện sĩ quan và thủy thủ tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt 
Nam." do PGS. TSKH. Đặng Văn Uy thực hiện, đề tài "Xây dựng mô hình quản lý 
tổng hợp môi trường biển trong hoạt động hàng hải trên vùng biển phía Bắc" do TS. 
Ngô Kim Định làm chủ nhiệm, đề tài "Nghiên cứu phát triển bền vững vận tải biển 
Việt Nam trong hội nhập WTO" do TS. Nguyễn Văn Sơn thực hiện năm 2007, đề tài 
"Nghiên cứu xây dựng chương trình thi trắc nghiệm cho sỹ quan tàu biển Việt Nam" 
do TS. Nguyễn Cảnh Sơn thực hiện năm 2007.  

Bên cạnh các đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, còn nhiều đề tài cấp cơ sở cũng tập 
trung đi vào nghiên cứu tìm ra các giải pháp về quản lý tổ chức giảng dạy, về con 
người, đảm bảo nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của 
Nhà trường. 

Song song với việc thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, việc công bố các kết 
quả nghiên cứu cũng được thực hiện rất sôi nổi. Các bài báo của cán bộ, giáo viên nhà 
trường đăng trên tạp chí Giao thông vận tải, tạp chí Hàng hải, tạp chí Đăng kiểm thể 
hiện năng lực và ý thức viết báo khoa học của cán bộ giảng viên Nhà trường. Tạp chí 
Khoa học Công nghệ Hàng hải của Trường đã xuất bản đều đặn mỗi Quý một số. Có 
thể khẳng định rằng đây là một minh chứng thể hiện nhu cầu về đăng tải các công trình 
khoa học của đội ngũ giảng viên và cán bộ khoa học của Trường. Nhà trường rất quan 
tâm đến công tác công bố các công trình khoa học cho cán bộ giảng viên. Số lượng các 
công trình đã được đăng tải tăng hàng năm và tăng nhảy vọt vào năm 2009: Số lượng 
trung bình của năm 2006 là 182 bài thì của năm 2009 là 250 bài. Có được bước nhảy 
vọt về số lượng như vậy là do Nhà trường có Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải. 
Các công trình đã công bố ngày càng có chất lượng tốt hơn. Nhiều bài trong Tạp chí 
KHCN đã thu hút được sự quan tâm của các nhà chuyên môn và quản lý trong lĩnh vực 
công nghệ tàu thuỷ. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của Trường ngày 
càng tăng, tỷ lệ các đề tài các cấp đã nghiệm thu có kết quả được ứng dụng trong thực 
tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế xã hội.  

Trong thời gian qua, Nhà trường chủ động thực hiện gắn công tác NCKH với đào 
tạo sau đại học. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước trong 5 năm 
trở lại đây đã góp phần đào tạo cho nhà trường 15 tiến sĩ Kỹ thuật, 1 tiến sĩ Kinh tế. 
Hàng trăm sinh viên khối các ngành kỹ thuật được làm luận văn tốt nghiệp với nội 
dung gắn với các đề tài nói trên. Các Viện và Trung tâm của trường từ năm 2006 đến 
2010 đã thực hiện nhiều hợp đồng với các nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt là các nhà máy 
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đóng và sửa chữa tàu tại Thành phố Hải Phòng. Các hợp đồng sản xuất, sửa chữa và 
dịch vụ này đã đóng góp đáng kể vào nguồn lực của nhà trường ở hai mặt: nâng cao 
trình độ thực tế, năng lực của đội ngũ giảng viên và mang lại doanh thu cho nhà 
trường và các giảng viên tham gia.  

1.2. Đánh giá hiệu quả đạt được 
Với mục tiêu gắn kết các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp với đào tạo thạc sĩ và 

tiến sĩ, trong 5 năm qua, có hàng trăm thạc sĩ và tiến sĩ đã tốt nghiệp và thực hiện một 
khối lượng lớn các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành. Việc gắn kết 
công tác NCKH với đào tạo cùng với một số chính sách khuyến khích động viên khác 
đã góp phần tạo ra một đội ngũ các cán bộ khoa học đông đảo, có năng lực cho Nhà 
trường. Cụ thể, cho đến nay Nhà trường đã có một đội ngũ các cán bộ khoa học gồm: 
01 giáo sư, 17 phó giáo sư, 01 tiến sĩ khoa học, 72 tiến sĩ, 327 thạc sĩ. 

Hoạt động NCKH đã có những ảnh hưởng gián tiếp đến công tác đào tạo và huấn 
luyện của Nhà trường. Các nghiên cứu triển khai của các đề tài đã được cán bộ giảng 
viên ứng dụng vào trong thực tế giảng dạy, trong công tác quản lý cán bộ. Hiện nay 
chất lượng các sinh viên tốt nghiệp ngành đi biển của Trường đã ngang tầm quốc tế và 
được thị trường quốc tế chấp nhận. Trong ví dụ minh họa ở hình 1, với đội ngũ thuyền 
viên chủ yếu là các sinh viên tốt nghiệp của nhà trường, Công ty VINIC đang ngày 
càng khẳng định khả năng cung cấp lực lượng lao động có chất lượng cao được đối tác 
Nhật Bản tin cậy. Đó chính là một minh chứng thực tế nhất cho hiệu quả của việc kết 
hợp NCKH với hoạt động giảng dạy. 

 
Hình 1: Số lượng thuyền viên của công ty VINIC. 

Số lượng thuyền viên 
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Hình 2: Lò đốt rác VIMARU trang bị trên 
tàu biển và cơ sở sản xuất 

Hình 3: Thiết bị kiểm soát quá trình cháy 
của động cơ 

Không chỉ dừng ở việc phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, hoạt động NCKH 
của Nhà trường đã và đang phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước. Các sản phẩm NCKH của Nhà trường đã và đang triển khai áp dụng vào thực tế 
phục vụ cho ngành công nghiệp tàu thủy cũng như bảo vệ môi trường. Hình 2, 3 cung 
cấp một số hình ảnh về các sản phẩm đã được triển khai ứng dụng. Những sản phẩm 
này bước đầu đã tạo ra nguồn thu từ hoạt động KHCN giúp các nhà khoa học của 
Trường ổn định về đời sống vật chất, tiếp tục cống hiến cho khoa học, cho sự phát 
triển của đất nước. 

Bên cạnh các thành tựu đạt được, hoạt động KHCN của Nhà trường vẫn còn tồn tại 
một số hạn chế, cụ thể là: 

- Các đề tài còn mang tính lý thuyết nhiều, ví dụ trong danh sách các đề tài NCKH 
cấp Trường được phê duyệt năm 2010 không có nhiều các đề tài xuất phát từ thực tế 
sản xuất. Việc phân bổ kinh phí cho các đề tài mang tính “phân phối”, chưa thể hiện 
được việc tập trung cho một số đề tài trọng điểm, kế hoạch hoạt động KHCN chưa thể 
hiện được sự gắn kết với các chương trình KHCN trọng điểm của ngành cũng như của 
TP. Hải Phòng. 

- Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài 
nước thường chỉ do các cán bộ giảng viên có học vị cao viết. Các bài báo được đăng 
tải trên các Tạp chí thường mang tính lý thuyết. Có ít các bài báo đề cập các vấn đề 
thực sự cấp bách hoặc được viết theo yêu cầu của thực tế sản xuất. Số lượng các bài 
báo được công bố trên các Tạp chí nước ngoài, đặc biệt là các tạp chí nước ngoài có uy 
tín là rất ít. Từ năm 2006 đến 2010 trung bình chỉ có 6 bài một năm. 
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- Mặc dù hiện nay việc cập nhật thông tin rất thuận lợi thông qua mạng song hình 
thức đặt mua một số Tạp chí Khoa học quan trọng và cung cấp đến tận các Bộ môn 
vẫn còn hạn chế. Mặc dù Nhà trường đã có Tạp chí song cùng với việc động viên các 
nhà khoa học và cán bộ giảng viên viết báo, Ban Biên Tập cũng cần tăng cường công 
tác phê duyệt nội dung các bài báo để Tạp chí thực sự là một diễn đàn khoa học, góp 
phần nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên trẻ và tạo điều kiện cho các nhà 
khoa học khi được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. 

- Khi xây dựng và đề xuất nhiệm vụ KHCN, nhiều chủ nhiệm đề tài chưa thực sự 
bám sát vào kế hoạch hoạt động khoa học và phát triển công nghệ theo các chương 
trình trọng điểm Quốc gia về các lĩnh vực có liên quan đến các chuyên ngành đang 
được đào tạo. Ngoài các ngành truyền thống đã được quan tâm, Nhà trường chưa đầu 
tư nhiều kinh phí cho ngành đào tạo mới như Kỹ thuật cầu đường, để cán bộ giảng 
viên các ngành này có điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ 
nhằm chống lạc hậu và tụt hậu cho các ngành mới này.  

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 

2.1. Phương hướng hoạt động 
Mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ 25 của Trường đã nêu: "Nâng cao năng lực lãnh 

đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, chủ động hội nhập; 
xây dựng trường trọng điểm quốc gia nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ Hàng hải đủ khả năng tạo ảnh hưởng tầm 
khu vực và quốc tế”, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, 
cần phải chủ động, tích cực tham gia thị trường hoạt động KHCN, chú trọng nâng cao 
chất lượng nghiên cứu, đặc biệt các đề tài NCKH phải phục vụ thực tiễn công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa của ngành, thành phố và đất nước, mà cụ thể là phải biến tiềm năng 
khoa học sẵn có thành các sản phẩm có giá trị thương mại cao mang thương hiệu 
VIMARU. Từ đó có thể xác định được định hướng các nhiệm vụ khoa học công nghệ 
của Trường Đại học Hàng hải giai đoạn 2011 - 2015 là: 

- Tham gia đấu thầu để thực hiện các đề tài thuộc danh mục các nhiệm vụ KHCN 
đã được Bộ Giao thông Vận Tải, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. 

- Tiếp tục các dự án sản xuất thử và tiến tới chế tạo các thành phần của các hệ 
thống điều khiển tự động trên tàu thủy góp phần nâng cao năng lực tự động hóa, hiện 
đại hóa ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam.  

- Khai thác có hiệu quả bể thử mô hình tàu thuỷ, làm chủ các phần mềm thiết kế 
tàu, tiến tới có thể tham gia thiết kế các tàu biển trọng tải lớn. 
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- Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong đóng mới các tàu chở hàng đặc biệt. 
Thực hiện chế tạo các bộ phận độc lập của các hệ thống trên tàu, đặc biệt là các hệ 
thống điều khiển và các thiết bị trên boong. 

- Nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm soát và làm giảm độc tố khí thải động cơ tàu 
thuỷ và xây dựng các quy trình xử lý rác thải công nghiệp, kiểm soát và chống ô nhiễm 
môi trường. Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho động cơ tàu thuỷ. 

- Xây dựng các tiêu chuẩn ngành trong thiết kế đóng mới tàu, các quy trình lắp đặt, 
kiểm tra các trang thiết bị tàu, đặc biệt quan tâm đến các thiết bị phòng chống cháy nổ 
cho các tàu chở hàng đặc biệt. 

- Tích cực tham gia vào việc thực hiện các dự án về quy hoạch hệ thống cảng biển 
Việt Nam, chiến lược phát triển đội tàu để cạnh tranh quốc tế, xây dựng mô hình hoạt 
động của cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và vấn đề vận tải đa phương thức, nghiên 
cứu về vấn đề thương mại và Luật Hàng hải quốc tế. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong đào tạo, huấn luyện, xây dựng các 
phần mềm giảng dạy và kiểm tra, đánh giá theo phương pháp trắc nghiệm khách quan 
để nâng cao chất lượng công tác đào tạo và huấn luyện. 

- Tập trung nghiên cứu và lập dự án xây dựng xưởng đóng, sửa chữa tàu biển; dự 
án xây dựng cảng tổng hợp tại Đoàn Xá, Kiến Thụy. 

2.2. Các giải pháp 
Để có thể hoàn thành được các nhiệm vụ KHCN theo định hướng trên, Trường Đại 

học Hàng hải cần thực hiện các giải pháp cụ thể sau đây:  

- Gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường và các doanh nghiệp đóng tàu, vận tải biển và 
xây dựng công trình thuỷ, trên cơ sở đó nắm bắt các yêu cầu của sản xuất, tìm cơ hội 
hợp tác trong công tác NCKH, các cán bộ khoa học cần giành thời gian nhiều hơn cho 
công tác NCKH, thường xuyên cập nhật các thành tựu khoa học của thế giới để nghiên 
cứu áp dụng các kết quả NCKH mới vào Việt Nam. Nhà trường cần phải xây dựng kế 
hoạch thâm nhập thực tế sản xuất cho toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên.  

- Gắn chặt hoạt động Khoa học Công nghệ với các chương trình trọng điểm Quốc 
gia và Thành phố Hải Phòng. Tập trung vào các đề tài phục vụ trực tiếp các nhu cầu 
cấp bách của sản xuất hoặc các đề tài nhánh của các chương trình trọng điểm. Các đề 
tài khác chỉ nên cấp kinh phí tối thiểu cho công tác chế bản, in ấn v.v... Có giải thưởng 
cho các đề tài thực sự xuất sắc.  

- Xây dựng kế hoạch khuyến khích cán bộ giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa 
học để nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện kỹ năng, tích luỹ kinh nghiệm giải 
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quyết các vấn đề khoa học, để Nhà trường đạt được chỉ tiêu cao hơn về số lượng và 
chất lượng công trình NCKH. Xây dựng chế độ hỗ trợ về nguồn lực cho các đề tài thực 
sự có giá trị khoa học và thực tiễn.  

- Làm tốt hơn công tác hợp tác quốc tế về KHCN, đặc biệt chú trọng khả năng 
chuyển giao các Công nghệ của nước ngoài trong Dự án Liên doanh với một Công ty 
Hàn Quốc về thành lập một xưởng sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng. Tiếp tục đẩy mạnh 
Hợp tác Quốc tế trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với Đại học Hàng 
hải Tôkyô Nhật Bản để sản xuất một số trang thiết bị điện - điện tử cho các hệ thống 
điều khiển tàu thuỷ. Tăng cường liên kết và hợp tác quốc tế trong NCKH, chuyển giao 
công nghệ với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong khu vực và thế giới trong 
các lĩnh vực đóng tàu, hàng hải và kinh tế biển. 

- Cải tiến và thực hiện chặt chẽ quy trình quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài 
NCKH.  

- Làm tốt hơn nữa công tác cập nhật thông tin trong lĩnh vực Khoa học, đặc biệt là 
đối với cán bộ giảng dạy trẻ.  

- Do đặc thù của ngành nghề, các giảng viên của các ngành đi biển thường rất giỏi 
về thực tế. Họ là các Sĩ quan và có Bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng, Điện trưởng. 
Nhà trường cần có kế hoạch khuyến khích các sĩ quan Hàng hải công bố những kiến 
thức thực tế của họ trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.  

- Gắn kết hơn nữa các hoạt động khoa học với đào tạo, tăng về số lượng và chất 
lượng sự tham gia của sinh viên, học viên cao học và NCS trong hoạt động khoa học 
và chuyển giao công nghệ. Chọn lựa các nhóm sinh viên những năm cuối khoá tham 
gia các đề tài nghiên cứu và các công trình phục vụ sản xuất để bồi dưỡng, đào tạo họ 
thành những cán bộ giảng dạy tương lai vừa có trình độ lý thuyết vừa có năng lực giải 
quyết những vấn đề thực tế đặt ra. 

- Tăng cường đầu tư kinh phí từ quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động KHCN để 
nghiên cứu và chế tạo các sản phẩm mang thương hiệu VIMARU, trước hết là các sản 
phẩm phục vụ cho công nghiệp tàu thuỷ. 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, với bề dày truyền thống của 55 năm xây dựng 
và phát triển, với những kết quả, thành tích đã đạt trong thời gian qua, chúng tôi tự hào 
là đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá 
đất nước, xứng đáng là một Trung tâm đào tạo lớn nhất của cả nước, cung cấp nguồn 
nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho các ngành kinh tế biển của đất nước.  

Có được thành tích ngày hôm nay, bên cạnh công lao to lớn của tập thể cán bộ 
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công nhân viên Nhà trường không thể không kể đến sự chỉ đạo, giúp đỡ tận tình từ Bộ 
Giao thông vận tải. Cho phép tôi thay mặt Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xin gửi 
lời biết ơn chân thành nhất tới các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Bộ Giao thông vận 
tải vì sự chỉ đạo, giúp đỡ to lớn đối với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong 
những năm qua. Chúng tôi mong muốn rằng, trong thời gian tới, Trường Đại học Hàng 
hải Việt Nam tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa từ các đồng chí 
trong hoạt động KHCN của Nhà trường. 
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NHỮNG THÀNH TỰU 5 NĂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (2005-2010) CỦA TRƯỜNG  

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

PGS. TS. LÊ HỮU SƠN 
Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh  

 
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giao thông 

vận tải là một trường đa ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải lớn nhất phía Nam 
Việt Nam. Trường toạ lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ nền kinh tế - thương 
mại, khoa học công nghệ lớn nhất của cả nước. Trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực 
cho các ngành giao thông vận tải như hàng hải, đường bộ, đường sông, đường sắt và 
hàng không dân dụng. Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, trường đại học Giao 
thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều thành quả 
đáng kể trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.  

Nhìn lại giai đoạn từ 2005 đến 2010 công tác nghiên cứu khoa học của trường đã 
có những bước phát triển vượt bậc và thu được nhiều kết quả sau:  

1. NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác 
nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nhà trường 
luôn gắn liền nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo, để nâng cao chất lượng của 
công tác đào tạo, và qua đó phát triển đội ngũ nghiên cứu khoa học đủ về số lượng, 
mạnh về chất lượng, đạt trình độ quốc tế. Để nâng cao chất lượng của công tác nghiên 
cứu khoa học Nhà trường còn thành lập các phòng thí nghiệm mới, bổ sung nhiều thiết 
bị thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Ngoài gắn hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường với công tác đào tạo, 
Trường còn tích cực ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. 

Trong vòng 5 năm (2005-2010) công tác nghiên cứu khoa học của Trường đã phát 
triển mạnh mẽ cả về chiều rộng, chiều sâu. Các cán bộ, giảng viên của Trường đã, 
đang tiến hành triển khai 18 đề tài, dự án cấp Bộ; 53 đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
trường. Các đề tài nghiên cứu đảm bảo tính cấp thiết và tính thực tiễn, có ý nghĩa ứng 
dụng cao. Các đề tài đã nghiệm thu được đánh giá tốt về chất lượng. Nhiều công trình 
nghiên cứu sau khi nghiệm thu đã và đang được ứng dụng trực tiếp vào thực tế đời 
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sống, cụ thể như: 
Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên doanh đào tạo thuyền viên với các 

trường đại học Quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn EU để xuất khẩu lao động kỹ thuật cao 
vào thị trường châu Âu” đã được ứng dụng để xây dựng liên doanh đào tạo Nguồn 
nhân lực hàng hải, là doanh nghiệp liên doanh giữa Trường Đại học Giao thông vận tải 
TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn đào tạo vận tải biển và giao thông (STC - Group) Hà 
Lan. Liên doanh đã góp phần đào tạo nhiều sĩ quan hàng hải có trình độ quốc tế, tạo 
điều kiện cho sinh viên hàng hải có được cơ hội làm việc và trưởng thành nhanh 
chóng, chiếm lĩnh thị trường vận tải biển quốc tế, thực hiện chiến lược biển của Nhà 
nước.  

Đề tài: “Áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động 
giao thông thủy trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu”, đã có nhiều giải 
pháp được ứng dụng trong thực tế để góp phần tích cực giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường trong các hoạt động giao thông thuỷ tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng tàu. 

Đề tài khoa học công nghệ: “Nghiên cứu mạng giao thông công cộng xe chạy điện 
cho giao thông đô thị TP. Hồ Chí Minh”, đang được áp dụng trong quy hoạch mạng 
lưới giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đề tài: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị tự động làm sạch công nghiệp các chi 
tiết máy tàu thuỷ”, đã chế tạo ra sản phẩm công nghiệp được thực tế áp dụng và đánh 
giá cao… 

Nhiều đề tài, dự án đang thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn quan trọng 
và cần thiết, như dự án biến đổi khí hậu, thuộc chương trình quốc gia ứng phó với biến 
đổi khí hậu và nước biển dâng: “Đánh giá tác động và xây dựng giải pháp ứng phó 
với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho giao thông đường thủy nội địa Việt Nam”, 
dự án môi trường cấp bộ: “Khảo sát, đánh giá, xây dựng bản đồ ô nhiễm tiếng ồn do 
dòng xe gây nên tại các trục đường trọng yếu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và đề 
xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn phù hợp điều kiện Việt Nam” v.v… 

Nhiều chương trình hợp tác liên kết nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học với 
các trường đại học trong khu vực và trên thế giới như: Nhật Bản, Hà Lan, CHLB Nga, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Ba Lan, Anh Quốc v.v… đã và đang được thực hiện, như:  

Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế về “Mạng vận tải biển Châu Á 
- Thái Bình Dương” do Hiệp hội Xúc tiến khoa học kỹ thuật của Nhật Bản JSPS 
(Japan Socienty of Promotion of Science) cấp kinh phí, trường đại học Giao thông vận 
tải đại diện phía Việt Nam (PGS TS Trần Cảnh Vinh là Chủ nhiệm đề tài phía Việt 
Nam) đã được triển khai, thực hiện thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và các nước 
trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tham gia.  
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Chương trình liên kết đào tạo quốc tế với các đại học, cao đẳng hàng đầu của 
Vương quốc Anh đã xây dựng được trung tâm đào tạo quốc tế IEC (International 
education center). Chương trình đào tạo quốc tế được khởi đầu là chương trình đào tạo 
Cử nhân Đại học ngành Nghiên cứu Kinh doanh - liên kết đào tạo với trường đại học 
Surrey và cao đẳng Guildford. Đây là ngành quan trọng đang rất thiếu nhân lực ở Việt 
Nam, đặc biệt là nhân lực được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, với các kiến thức tài 
chính tiên tiến theo kịp những thay đổi to lớn của thời kỳ kinh tế hội nhập quốc tế, góp 
phần đáng kể nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của Trường trong nước và trên thế 
giới.  

Trường ĐH GTVT TP. HCM tiếp tục xây dựng chương trình liên kết đào tạo Cử 
nhân (danh dự) ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Kế toán - Quản trị Tài chính với 
trường ĐH Sunderland, Trường ĐH GTVT TP. HCM đã kết hợp với trường STC tham 
gia đấu thầu chương trình “Sáng kiến của Thủ tướng cho giáo dục quốc tế” (PMI2) của 
Chính phủ Anh về hợp tác đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Hàng hải. Chương trình 
đã được Chính phủ Anh chấp nhận và các kế hoạch thực hiện chương trình đang được 
xúc tiến, Ngành khoa học Hàng hải đang ngày càng khẳng định tầm quan trọng của 
mình đối với yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa nói chung và lĩnh vực hàng hải nói 
riêng. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập 
theo tiêu chuẩn quốc tế của ngành này. Để triển khai chương trình này, Trường ĐH 
GTVT TP.HCM đã sớm thiết lập mối quan hệ với các đối tác tiềm năng có uy tín nước 
ngoài, trong đó có Đại học Newcastle, Vương quốc Anh. Sau khi tìm hiểu và thảo luận 
chi tiết, hai bên đã đồng ý thực hiện chương trình liên kết đào tạo kỹ sư đóng tàu và kỹ 
sư máy tàu. Bên cạnh đó, đại học Newcastle cũng đồng ý thực hiện chương trình đào 
tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại trường ĐH GTVT TP.HCM (bao gồm các ngành Đóng tàu, 
Máy tàu, Thiết kế xuồng, Sửa chữa và Chuyển đổi tàu, Đăng kiểm và Phân cấp tàu, An 
ninh, Khai thác dầu khí, Đại cương hàng hải [liên kết với Rolls Royce]). Chương trình 
đào tạo Thạc sĩ được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam, đại học Newcastle sẽ gửi các 
giáo sư của mình sang trực tiếp giảng dạy tại ĐH GTVT TP. HCM. Trong khi đó 
chương trình đào tạo Tiến sĩ sẽ được thực hiện theo hình thức phối hợp, một phần thời 
gian ở Anh và một phần thời gian ở Việt Nam 

Trong những năm qua, các cán bộ, giảng viên của nhà trường cũng đã thực hiện 
hàng trăm hợp đồng tư vấn có giá trị thực tiễn và được đơn vị sử dụng đánh giá cao, ký 
nhiều hợp đồng giám sát, thi công cho các công trình, dự án trong và ngoài thành 
phố…  

Bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học trong các 
lĩnh vực: công trình giao thông, hàng hải, công nghệ thông tin v.v… Các hội thảo, hội 
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nghị được tổ chức dưới nhiều hình thức, quy mô khác nhau: hội thảo cấp quốc tế, cấp 
quốc gia, cấp cơ sở… Tạo diễn đàn rộng lớn cho các vấn đề bức thiết, quan trọng của 
xã hội như:  

Hội thảo quốc tế về “Quy hoạch giao thông Đô thị và các ảnh hưởng thay đổi khí 
hậu trong Quy hoạch Giao thông”,  

Hội thảo quốc tế về “Mạng vận tải sông, Đồng bằng sông Cửu long”, 
Hội thảo quốc tế “Motorcycle Utilization and ownership in developing countries”, 
Hội thảo quốc tế về quy hoạch “Mega city”  
Hội thảo khoa học quốc tế về “Khai thác hệ động lực tàu thuỷ”,  
Hội thảo về "Chính sách Logistics giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2011"  
Hội thảo quốc tế: “Giao thông vận tải liên thành phố intercity trong các nước châu Á”,  
Hội thảo quốc gia về “Đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp”,  
Hội thảo “Giao thông thủy Đồng bằng sông Cửu Long và vận tải Container”  
Hàng năm, nhà trường xuất bản 02 tạp chí “Khoa học công nghệ Giao thông vận 

tải”. Chất lượng của tạp chí “Khoa học công nghệ Giao thông vận tải” ngày càng được 
nâng cao cả về hình thức thể hiện lẫn chất lượng của các bài báo, thu hút được nhiều 
giảng viên trong trường tham gia, nhất là các giảng viên trẻ. 

Nhờ có cơ chế quản lý, khuyến khích phù hợp nên hoạt động nghiên cứu khoa học 
sinh viên cũng đang ngày càng khởi sắc. Sinh viên tham gia NCKH theo nhiều cấp độ, 
hình thức: cấp khoa, cấp trường, tới cấp thành phố, cấp bộ. Nhiều năm liền trường có 
sinh viên đạt các giải cao trong các kỳ thi sinh viên nghiên cứu khoa học như: 03 giải 
nhì VIFOTEC, nhiều giải 3 và giải khuyến khích giải VIFOTEC và EUREKA. 

Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy đã giải quyết được 
nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sinh động, đã cập nhật và củng cố được nhiều 
kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy ngày một tốt hơn, tăng cường nguồn lực cho 
Nhà trường. 

Với các đề tài đã, đang được triển khai ứng dụng, công tác nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ của trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí 
Minh đã thực sự góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và ngành Giao 
thông vận tải. 

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ nghiên cứu khoa học và giảng dạy đã được 
nhà trường đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua. Nhà trường đã đầu tư trang bị 
nhiều phòng thực hành máy tính chuyên ngành hiện đại đáp ứng kịp thời nhu cầu ứng 
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dụng tin học trong các chuyên ngành mang tính đặc thù của trường. Mạng thông tin 
nội bộ (Website) của trường đã được xây dựng và liên tục được nâng cấp, là một trong 
những Website có nội dung phong phú, có chất lượng tốt nhất so với các mạng nội bộ 
khác trong ngành Giáo dục và ngành Giao thông, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý 
trong Nhà trường, triển khai chủ trương quản trị đại học bằng điện tử và công nghệ 
thông tin, góp phần nâng cao năng lực quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong 
trường. 

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN 
TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 

2.1. Mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của 
trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 

Mục tiêu của công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đến năm 
2020 bao gồm: 

- Tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ do yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước đặt ra. 

- Tập trung nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên và 
trọng điểm của nhà nước nói chung, của ngành giao thông nói riêng. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và dịch vụ 
khoa học công nghệ. 

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học. 
- Tăng nguồn thu cho nhà trường. 

2.2. Các giải pháp thực hiện 
Để đạt được các mục tiêu trên cần phải có các biện pháp thực hiện sau: 
- Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất kỹ thuật và mạng lưới nghiên cứu khoa học. 
- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giáo viên, triển khai ứng 

dụng công nghệ mới làm phong phú nội dung chương trình giảng dạy, góp phần nâng 
cao chất lượng giảng dạy đại học và sau đại học. 

- Khai thác triệt để các nguồn kinh phí dành cho hoạt động khoa học công nghệ 
như: nguồn vốn của nhà nước, nguồn vốn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học 
Công nghệ, Bộ Tài nguyên môi trường, của các sở Khoa học công nghệ, sở Tài nguyên 
môi trường, các nguồn vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế, v.v…. 

- Tìm thêm các nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ, thông qua các 
hợp đồng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ, các dự án, các hoạt động hợp 
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tác hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước. 
- Bám sát các chương trình trọng điểm của Nhà nước về nghiên cứu khoa học đã 

được Chính phủ phê duyệt để xây dựng các đề tài dự án khoa học lớn theo hướng 
chuyên ngành và các ngành có liên quan. 

- Xúc tiến các chương trình nghiên cứu liên ngành, tập trung theo các hướng lớn 
mang tính chiến lược cho việc nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Phổ biến và áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản 
xuất đời sống. 

- Đẩy mạnh các dự án sản xuất thử nghiệm gắn liền với sản xuất. 
- Tập hợp được nhiều nhà khoa học và tập thể khoa học trong và ngoài trường để 

giải quyết các vấn đề lớn, cấp thiết đặt ra trong đời sống kinh tế xã hội. 
- Gắn chặt các hoạt động khoa học công nghệ, nghiên cứu triển khai ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ với các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội. Ưu 
tiên các nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm nhanh chóng tạo ra sản 
phẩm khoa học được thương mại hóa, đem lại hiệu quả kinh tế và nguồn thu để tiếp 
tục đầu tư cho khoa học công nghệ. 

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, củng cố các mối quan hệ đã 
có, thực hiện tốt các dự án đã ký kết, mở rộng quan hệ, tìm các đối tác và các chương 
trình dự án mới. 

- Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học có đủ khả năng chủ trì, phối hợp 
thực hiện các dự án khoa học công nghệ có tài trợ của nước ngoài. 

- Tăng cường đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm dùng chung, các phòng 
thí nghiệm chuyên sâu, nâng cấp trang thiết bị cho một số phòng thí nghiệm để có thể 
đảm đương được các nhiệm vụ đào tạo chuyên gia có trình độ cao, các nhiệm vụ khoa 
học công nghệ quốc gia. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong sinh viên. 
- Đẩy mạnh hoạt động thông tin khoa học, xây dựng trung tâm tư liệu khoa học trên 

cơ sở nối mạng máy tính, cập nhật đầy đủ các thông tin cần thiết cho các nhà khoa học.  
- Xuất bản đều đặn tập san “Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải”. 
- Tổ chức các hội nghị hội thảo khoa học trong trường, tổ chức nhiều hội nghị 

khoa học quốc tế tại trường. 
- Gắn chặt nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học. Phấn đấu nhiều đề tài của 

các học viên cao học xuất phát từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ và góp phần giải 
quyết tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ.  
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- Thực hiện thật tốt và triệt để khoán khoa học công nghệ. 
- Xây dựng và củng cố các trung tâm nghiên cứu khoa học, các trung tâm triển 

khai ứng dụng trong trường. Tiến tới xây dựng các Viện khoa học công nghệ trong 
trường, để thực hiện thật tốt chủ trương tự chủ, tự chịu trách nhiện cao nhất của các tổ 
chức khoa học công nghệ, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học 
công nghệ. 

3. KẾT LUẬN 

Trong 5 năm qua, trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã 
gặt hái được nhiều thành công trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 
Có được kết quả trên, trước tiên phải nói đến sự quan tâm của Ban lãnh đạo nhà trường 
và sự cố gắng vượt bậc của tập thể cán bộ, giảng viên trong trường. Mặc dù kinh phí 
nghiên cứu khoa học còn hạn chế, cơ sở vật chất còn thiều thốn, đội ngũ cán bộ khoa 
học còn non trẻ, nhưng nghiên cứu khoa học đã thực sự hỗ trợ nâng cao chất lượng 
đào tạo trong nhà trường, góp phần giải quyết tốt các nhu cầu thực tế, từng bước đưa 
trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm đào tạo và 
nghiên cứu khoa học có uy tín, có chất lượng hàng đầu của Ngành Giao thông vận tải 
ở khu vực phía Nam. 
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM  
AN TOÀN HÀNG HẢI VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ BIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC 

KS. LƯU VĂN QUẢNG  
Tổng giám đốc -  
Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 

 
Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (trước đây là Công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải I) thực hiện nhiệm vụ công ích: quản lý, vận hành đèn biển; quản lý vận 
hành luồng hàng hải; khảo sát ra thông báo hàng hải; và các nhiệm vụ khác theo Quyết 
định số 1456/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Công 
ty có địa bàn quản lý từ cây đèn Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) trở ra đến hết địa phận tỉnh 
Quảng Ninh bao gồm đất liền, bờ biển và hải đảo, bao gồm: 43 đèn biển và 22 tuyến 
luồng hàng hải với tổng chiều dài 251,3 km.  

Những thành tựu khoa học công nghệ (KHCN) hiện đại của thế giới đã được ứng 
dụng triệt để trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải, cho phép nghiên cứu, chế tạo 
các thiết bị báo hiệu hàng hải và công cụ hỗ trợ hàng hải công nghệ cao có tính năng 
kỹ thuật vượt trội so với thiết bị BĐATHH truyền thống và việc sử dụng chúng đã góp 
phần thúc đẩy Chiến lược phát triển biển Việt Nam, hình thành một hành lang an toàn 
hàng hải, đồng thời góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia có biển, khẳng 
định chủ quyền và quyền chủ quyền của nước ta trên biển đảo. 

Trong giai đoạn từ 2005 đến nay, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã 
tiếp cận và ứng dụng các thành tựu KHCN tiên tiến trên thế giới để thiết lập Hệ thống 
báo hiệu hàng hải tiên tiến, hiện đại, đảm bảo hướng dẫn hành hải an toàn cho tàu 
thuyền hoạt động trên vùng biển Việt Nam trong mọi điều kiện thời tiết. Những năm 
qua, việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu KHCN mới vào thực tiễn sản xuất nhằm 
nâng cao chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn hàng hải, cải thiện điều kiện làm việc 
của người lao động, hạ giá thành sản phẩm,…  

I. NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG (AIS) 
VÀ BÌNH ĐỒ LUỒNG HÀNG HẢI ĐIỆN TỬ (ENC) TRONG CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ AN TOÀN HÀNG HẢI TẠI CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG 
HẢI MIỀN BẮC 

Bình đồ luồng hàng hải điện tử (Electronic Navigational Chart - ENC) là cơ sở dữ 
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liệu chính thống do cơ quan thủy đạc các quốc gia sản xuất để sử dụng trên Hệ thống 
hiển thị thông tin và hải đồ điện tử (Electronic Chart Display and Information System - 
ECDIS). Bình đồ luồng hàng hải điện tử được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế S57 do 
tổ chức thủy đạc quốc tế (International Hydrographic Organisation-IHO) ban hành, nó 
có nhiều ưu việt hơn trong quá trình điều động tàu, quản lý theo dõi giao thông, thiết 
kế hải trình, an toàn hàng hải và nhiều ứng dụng khác trong ngành hàng hải. 

ENC sử dụng trên ECDIS hỗ trợ cho việc dẫn dắt tàu hành hải trên biển và ra vào 
các cảng biển, vị trí của tàu sẽ được định vị liên tục và hiển thị trên nền hải đồ điện tử, 
đồng thời các thông tin về vị trí tàu, hướng đi và tốc độ tàu cũng được thông báo, do 
đó người điều khiển tàu sẽ dễ dàng nhận biết được tàu đang ở đâu, đang đi với góc 
phương vị nào và độ sâu hiện tại là bao nhiêu một cách trực quan và liên tục trên 
ECDIS. Việc tác nghiệp hải đồ, lập những cảnh báo nguy hiểm trên ECDIS,… đều 
thực hiện dễ dàng hơn nhiều so với tác nghiệp trên hải đồ giấy truyền thống. 

Thiết bị nhận dạng tự động (AIS) lắp đặt trên báo hiệu hàng hải (báo hiệu hàng hải 
AIS) là trạm AIS đặc biệt được thiết lập trên BHHH nhằm chủ động cung cấp thông 
tin: tên báo hiệu, loại báo hiệu, chức năng báo hiệu (cài đặt sẵn), tọa độ (thu nhận từ 
GPS), trạng thái hoạt động của thiết bị đèn, ắc qui, thông tin khí tượng thủy văn... (thu 
nhận từ các cảm biến thích hợp) đến các phương tiện đang hoạt động trong khu vực và 
cơ quan quản lý. Hệ thống báo hiệu hàng hải AIS có các tính năng như sau: 

- Hiển thị trên màn hình thiết bị ECDIS kết hợp với hải đồ điện tử ENC giúp tàu 
thuyền định vị và định hướng hành hải chính xác trong mọi điều kiện thời tiết. 

- Cung cấp cho người đi biển các thông tin chi tiết về báo hiệu hàng hải (tên báo 
hiệu, vị trí chính xác của báo hiệu, các thông tin về điều kiện thuỷ hải văn tại báo 
hiệu,...) một cách trực tiếp, liên tục. 

- Giúp người quản lý phát hiện nhanh chóng các thông số kỹ thuật của báo hiệu, 
việc sai lệch vị trí và một số đặc tính khác của các báo hiệu nổi. 

- Có khả năng lưu trữ một lượng thông tin rất lớn về quá trình hoạt động hàng hải 
của tàu thuyền trong khu vực và có thể hiển thị lại khi có yêu cầu (tên tàu, số nhận 
dạng MMSI, tốc độ và hướng hành trình, điểm xuất phát, điểm đến tiếp theo, loại hàng 
hoá vận chuyển, danh sách và trích ngang thuyền viên, vết tàu hành trình,...), kết nối 
với hệ thống kiểm soát giao thông tàu (VTS) phục vụ tốt cho công tác quản lý và tìm 
kiếm cứu nạn. 

- Kết nối Internet để chia sẻ thông tin về an toàn hàng hải giữa các cơ quan chức 
năng có liên quan trong nước và quốc tế. 
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- Ngoài báo hiệu AIS thông thường (được lắp trực tiếp trên báo hiệu, ngoài hiện 
trường), hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế IALA cũng đưa ra khái niệm thiết lập các 
báo hiệu ảo (sử dụng phần mềm AIS tạo ra một báo hiệu không có thật ngoài thực tế 
nhưng vẫn chứa đựng các thông tin như 1 báo hiệu thực và có tác dụng báo hiệu hàng 
hải đối với tàu thuyền có trang bị AIS). Đây là một giải pháp cực kỳ hữu hiệu với các 
trường hợp đột xuất bảo đảm giao thông trong thời gian chưa có điều kiện bố trí kịp 
báo hiệu thực ngoài hiện trường. 

  

Sơ đồ nguyên lý AIS trên báo hiệu 

Với hệ thống AIS hoàn chỉnh trên nền ENC có thể tạo ra một công cụ quản lý và 
theo dõi giao thông rất trực quan và hiệu quả, từ trạm điều hành trung tâm (VTS) an 
toàn hàng hải có thể theo dõi, kiểm soát được bức tranh tổng thể giao thông hàng hải 
trong khu vực (hệ thống báo hiệu, các phương tiện đang hoạt động…). 

Công ty đã hoàn thành biên tập, chạy thử nghiệm ENC: 

Khu vực luồng Hải Phòng: tháng 7/2008; 

Khu vực luồng Đà Nẵng: tháng 4/2009; 

Khu vực luồng Hòn Gai - Cái Lân: tháng 6/2009 

Với việc triển khai thực hiện dự án Hệ thống thông tin giao thông vận tải lĩnh vực 
hàng hải Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc sẽ hoàn thiện các sản phẩm 
ENC trên toàn bộ các tuyến luồng hàng hải trách nhiệm trước tháng 5/2012. 
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ENC khu vực luồng hàng hải Đà Nẵng 

Bình đồ luồng hàng hải điện tử (ENC) do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 
Bắc xây dựng được biên tập dựa trên các tài liệu hải đồ giấy do Hải quân nhân dân 
Việt Nam xuất bản và các bình đồ khảo sát do CT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 
thực hiện. Sử dụng công cụ biên tập của hãng SevenCs (Germany); đảm bảo tuân thủ 
hoàn toàn tiêu chuẩn S57 phiên bản 3.1, sẵn sàng để sử dụng trên các thiết bị ECDIS 
theo chuẩn công nghiệp của IHO. Số liệu về độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải 
được cập nhật định kỳ phù hợp với kết quả khảo sát, thông báo hàng hải của công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. 

 

Phạm vi bao phủ ENC (2007) 

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã tiến hành thử nghiệm lắp đặt báo 
hiệu AIS trên khu vực luồng Hải Phòng và Đà Nẵng. Đầu năm 2010 đã thực hiện việc 
lắp đặt 01 trạm bờ AIS Station tại khu vực 22B Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng với 
vùng quan sát theo dõi phủ gần kín luồng hàng hải Hải Phòng, một phần luồng Hòn 
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Gai - Cái Lân và 01 trạm bờ AIS Station tại khu vực đèn biển Quản Tượng, thành phố 
Đà Nẵng với vùng quan sát theo dõi phủ kín luồng hàng hải Đà Nẵng. Trong thời gian 
sắp tới sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện dự án lắp đặt AIS trên các luồng 
Hải Phòng, Hòn Gai - Cái Lân và Đà Nẵng. 

II. NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DIODE PHÁT QUANG 
(LED) VÀ CÔNG NGHỆ TẠO CHỚP ĐỒNG BỘ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐỂ CHẾ 
TẠO ĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI  

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 
Diode phát quang (LED) và công nghệ tạo chớp đồng bộ vô tuyến điện để chế tạo đèn báo 
hiệu hàng hải. MSCI.LED.132 có trình độ kỹ thuật, công nghệ cao, các thiết bị phụ trợ 
kèm theo phục vụ cho đèn hoạt động (nguồn accu; pin năng lượng mặt trời; hệ thống kết 
nối...) đều được bố trí tích hợp ngay trong đèn, với những tính năng kỹ thuật tiên tiến 
tương đương với đèn nhập khẩu LED Model 701 và 702 của hãng Carmanah (Canađa), 
đèn MSCI.LED.132 được sản xuất tại Công ty BĐATHH MB sử dụng cho phao báo hiệu 
hàng hải thoả mãn mọi tiêu chí trong lĩnh vực thiết bị báo hiệu hàng hải bằng ánh sáng, 
nhưng chi phí sản xuất chỉ bằng 60% giá thành nhập khẩu đối với đèn cùng loại. 

  

Hệ thống đèn báo hiệu hàng hải chớp 
đồng bộ 

Đèn báo hiệu hàng hải MSCI.LED-132 

Đèn MSCI.LED.132 được chế tạo tại CT BĐATHH MB, có kết cấu gọn nhẹ, chắc 
chắn, hợp lý, hình dáng đẹp, đảm bảo mỹ thuật công nghiệp; các chỉ tiêu, tính năng kỹ 
thuật đáp ứng yêu cầu của IALA. 

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ DIODE phát quang (LED) và thiết bị vô tuyến điện 
để chế tạo đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ đã được Bộ Giao thông vận tải nghiệm 
thu và trao giải thưởng: Xuất sắc tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật - 2007 do Bộ Giao thông 
vận tải tổ chức và giải Ba tại Hội thi sáng tạo KHKT toàn quốc lần thứ 9 - 2007. 
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III. NGHIÊN CỨU “XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT BÁO HIỆU 
HÀNG HẢI VIỆT NAM”: 

Sau thời gian thực hiện Quyết định 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về báo 
hiệu hàng hải Công ty BĐATHH MB nhận thấy cần thiết phải xây dựng thành quy 
chuẩn quốc gia về báo hiệu hàng hải. Nhằm hoàn thiện Hệ thống Quy chuẩn - Kỹ thuật 
quản lý chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn hàng hải đã được Bộ Giao thông vận tải 
nghiệm thu và ký ban hành: QCVN 20: 2010/BGTVT được ban hành kèm theo Thông 
tư số 17/2010/TT-BGTVT ngày 17/5/2010 của Bộ Giao thông vận tải, để sử dụng 
thống nhất trong cả nước. 

IV. XÂY DỰNG TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG 
BÁO HIỆU HÀNG HẢI  

Xây dựng trang Web để phục vụ hoạt động của Công ty với mục đính như sau: 

- Tạo lập và duy trì một trang thông tin điện tử trên mạng Internet để cung cấp các 
thông tin về an toàn hàng hải cần thiết như các thông báo hàng hải, các thông tin về hệ 
thống đèn biển, luồng tàu biển một cách nhanh chóng, đầy đủ và có hệ thống cho các 
đối tượng có nhu cầu; 

- Quảng bá rộng rãi về chức năng nhiệm vụ, thông tin hoạt động, các sản phẩm và 
dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng. 

Trang Web: www.vms-north.vn:82 của Công ty đi vào hoạt động hoàn toàn đáp 
ứng được các mục đích đặt ra ban đầu. 

Phần mềm chạy trên nền Web quản lý hệ thống báo hiệu hàng hải trực tuyến của 
CT BĐATHH MB có các chức năng: 

- Quản lý các thông số về báo hiệu hàng hải; 

- Tự động kết xuất ra thông báo hàng hải; 

- Hệ thống chạy trên mạng có thể truy cập được từ xa. 

Phần mềm đã góp phần hình thành một cơ sở dữ liệu thống nhất, hoàn chỉnh về 
báo hiệu hàng hải do Công ty quản lý, hỗ trợ công tác quản lý báo hiệu hàng hải, thông 
báo hàng hải, tìm kiếm, thống kê, báo cáo,… và mở ra các ứng dụng khác sau này. 

V. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH KHÁC 

Hiện tại Công ty đang thực hiện đề tài nghiên cứu, ứng dụng để sản xuất thiết bị 
báo hiệu hàng hải chớp đồng bộ bằng GPS (dự kiến năm 2012 sẽ được lắp đặt cho các 

http://www.vms-north.vn:82
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báo hiệu) và thiết bị cho hệ thống báo hiệu hàng hải AIS được Bộ GTVT cho phép tại 
Quyết định số 3319/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2010. 

“Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 
đến 2030” đã được Bộ GTVT thẩm định để trình Chính phủ với mục tiêu: 

- Hoàn thiện hệ thống báo hiệu (đèn biển, đăng tiêu và các báo hiệu dẫn luồng) đáp 
ứng yêu cầu nâng cấp các tuyến luồng hàng hải với chất lượng cao. Đổi mới công 
nghệ, trang thiết bị theo hướng hiện đại, có khả năng tích hợp với thiết bị giám sát và 
điều khiển từ xa, tiến tới tự động hóa báo hiệu hàng hải. 

- Thiết lập các báo hiệu hàng hải vô tuyến: tiêu ra-đa (RACON); phản xạ ra đa chủ 
động (RTE). 

- Thiết lập hệ thống hỗ trợ hành hải điện tử AIS, DGPS, VTS, ENC... theo định 
hướng môi trường hàng hải điện tử e-Navigation của IMO. 

KẾT LUẬN 

Bảo đảm an toàn hàng hải là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu đối với các 
ngành kinh tế biển nói chung và ngành hàng hải nói riêng. Với việc nghiên cứu, ứng 
dụng các thành tựu KHCN tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, quản lý của Doanh nghiệp, 
góp phần thiết lập và duy trì môi trường an toàn hành hải, tạo điều kiện cho phát triển 
thương mại, kinh tế biển và các mục tiêu nhân đạo, góp phần thực hiện quyền và nghĩa 
vụ của quốc gia có biển đối với các điều ước quốc tế mà nước ta đã ký kết hoặc gia 
nhập, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo; thực hiện đúng 
chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ Tư 
Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X. 
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THÀNH TỰU VỀ KHCN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHCN  
CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN 2011-2015 

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG 
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM 

Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (VINAMOTOR) là doanh nghiệp Nhà 
nước trực thuộc Bộ Giao Thông vận tải, được thành lập lại theo Quyết định số 
3096/QĐ- BGTVT ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
trên cơ sở tiền thân là VINAMOTOR Cơ khí GTVT. 

Ngày 25 tháng 6 năm 2010, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1763/QĐ- 
BGTVT chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Công nghiệp 
ô tô Việt Nam. 

Tổng Công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, 
được giao nhiệm vụ làm vai trò nòng cốt phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam. 

Từ ngày thành lập đến nay, Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đã mạnh dạn 
đầu tư, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực KHCN. Đầu tư xây 
dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành sản xuất ô tô, đầu tư các dây chuyền 
công nghệ với trang thiết bị tiên tiến từ các nước có nền công nghiệp ô tô phát triển… 
Bước đầu đã tạo được nền móng cơ bản trong lĩnh vực sản xuất ô tô tại Việt Nam. 

II. THÀNH TỰU VỀ KHCN TRONG GIAI ĐOẠN 2005-2010 CỦA TỔNG 
CÔNG TY CN Ô TÔ VIỆT NAM: 

Trong những năm qua Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đã đạt được 
nhiều thành tựu trong sản xuất kinh doanh, đưa ra thị trường các sản phẩm có chất 
lượng cao, giá thành hợp lý thay thế hàng nhập ngoại, sản phẩm ô tô mang thương 
hiệu Vinamotor đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Giá trị tổng sản 
lượng và doanh thu hàng năm đều tăng. Cụ thể là: 

TT CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG 
 Các giá trị 2005 2008 2009 2010 

1 Doanh thu 4.658 5.673 6.978 6.560 
2 Giá trị SXCN 6.045 6.593 6.929 6.395 
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Để có những thành tựu kể trên, giai đoạn 2005 - 2010 Tổng Công ty Công nghiệp 
ô tô Việt Nam đã chú trọng đầu tư cho lĩnh vực KHCN để nghiên cứu phát triển sản 
phẩm mới, tập trung nghiên cứu ứng dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất, cải tiến 
quy trình công nghệ, đưa ra các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, cụ thể:  

- Đã tập trung đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề nghiên cứu và thiết 
lập quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm, chế tạo đồ gá nâng cao và đồng đều chất 
lượng chế tạo xe khách, xe buýt, giảm chi phí vật tư, nhiên liệu, tăng năng suất lao 
động.  

- Thực hiện hàng loạt các đề tài KHCN từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước như: 

+ Đề tài KC06: Xây dựng dây chuyền công nghệ và sản xuất thử xe khách chất 
lượng cao. Nội dung của đề tài là thiết lập và triển khai dự án đầu tư xây dựng các dây 
chuyền công nghệ để sản xuất lắp ráp xe Buýt với mục tiêu là: 

- Xây dựng dây chuyền chế tạo xe Buýt chất lượng cao. 

- Đầu tư, đổi mới và áp dụng công nghệ tiên tiến. 

- Tạo ra sản phẩm có tỉ lệ nội địa hóa cao. 

Quá trình triển khai dự án phải dựa trên đã nghiên cứu và áp dụng các công nghệ 
tiên tiến mà các hãng sản xuất ô tô có tầm cỡ đang sử dụng hiện nay để tạo ra sản 
phẩm. Kết quả đã hình thành các dây chuyền công nghệ chế tạo vỏ, xử lý kim loại và 
sơn, dây chuyền lắp ráp, dây chuyền thử nghiệm, quy trình công nghệ cho các dây 
chuyền và các công nghệ đăc biệt khác để xử lý cách âm, cách nhiệt, làm kín và chế 
tạo các chi tiết lớn có hình dáng phức tạp bằng vật liệu phi kim như composite. 

+ Đề tài: Nâng cao chất lượng bọc vỏ xe khách. 

Nội dung của đề tài là đưa ra quy trình công nghệ của công đoạn bọc vỏ xe khách, 
xe buýt: thiết kế, chế tạo các đồ gá phục vụ cho công đoạn căng tôn vỏ xe với mục tiêu: 

- Nâng cao chất lượng vỏ xe cho các loại xe khách xe buýt được sản xuất lắp ráp 
tại Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam. 

- Đảm bảo sự đồng đều về tuyến dáng và chất lượng ổn định của vỏ xe. 

- Sản phẩm làm ra đảm bảo thuận tiện cho việc sửa chữa và thay thế. 

Triển khai thực hiện đề tài có sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia của Đại học 
Bách khoa Hà Nội, chế tạo ra các thiết bị chuyên dụng phục vụ cho dây chuyền bọc vỏ 
như máy chải tôn cuộn, máy sấn tôn, thiết bị căng tôn sườn xe… Kết thúc quá trình 
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thực hiện đề tài Tổng Công ty đã đưa ra được quy trình công nghệ tiên tiến và các thiết 
bị chuyên dụng phục vụ cho dây chuyền bọc vỏ cho các sản phẩm xe khách, xe buýt 
tại Công ty TNHH MTV ô tô 1-5. 

+ Đề tài: Thiết kế chế tạo xe buýt phục vụ giao thông tiếp cận (loại xe này có gắn 
cơ cấu nâng để trợ giúp người khuyết tật, giúp họ có thể tham gia các phương tiện giao 
thông công cộng một cách thuận lợi). 

Đáp ứng chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp các đối tượng người 
khuyết tật có thể tham gia các phương tiện giao thông công cộng một cách thuận lợi, 
từng bước xóa bỏ rào cản của người khuyết tật trong việc tiếp cận với các phương tiện 
giao thông công cộng. Khi thực hiện đề án các cán bộ tham gia đã nghiên cứu kỹ hệ 
thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam, điều kiện công nghệ của các nhà máy sản xuất lắp 
ráp ô tô để thiết kế cho phù hợp. Sau thời gian nghiên cứu và chế thử, sản phẩm làm ra 
đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đề án như tính an toàn của hệ thống neo giữ và hệ 
thống tín hiệu báo đỗ được lắp tại các vị trí thuận lợi trên xe, cơ cấu thang nâng hỗ trợ 
người khuyết tật gắn dưới sàn xe giúp người khuyết tật lên xuống xe buýt một cách dễ 
dàng… Sản phẩm có chất lượng tương đương với sản phẩm của nước ngoài nhưng giá 
thành hạ, mở ra hướng sản xuất một dòng sản phẩm mới.  

+ Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cao su Nanocomposite trong công nghệ 
chế tạo gioăng kín nước xe ô tô bằng phương pháp ép đùn. 

Đặt mục tiêu ứng dụng chất độn Nano trong sản xuất gioăng kín nước xe ô tô 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm này. Các nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc 
lựa chọn chất độn Nano phù hợp, công nghệ trộn hợp chất độn vào cao su và áp dụng 
quy trình chế tạo cao su Nanocomposite trên dây chuyền hiện có của Công ty CP Cao 
su chất dẻo Đại Mỗ - Tổng công ty CN ô tô Việt Nam. Điều này đã mở ra khả năng 
chế tạo nhiều sản phẩm khác từ cao su Nanocomposite, tạo thế chủ động trong việc 
chế tạo phụ tùng ô tô, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, đồng thời cũng góp phần đào tạo một 
đội ngũ cán bộ kỹ thuật có khả năng nắm bắt công nghệ và phát triển sản phẩm từ cao 
su Nanocomposite. 

+ Đề tài: Nghiên cứu hệ số điều chỉnh kích thước để phục vụ cho việc thiết kế các 
loại khuôn đùn sản phẩm cao su ứng dụng trong ngành GTVT. 

Mục tiêu của đề tài là thiết kế chế tạo các loại khuôn đùn ra các sản phẩm cao su 
có độ chính xác cao, ứng dụng trong công nghiệp sản xuất ô tô, toa xe. 

Nội dung đề tài đã thực hiện là, tổng kết các loại cao su được ứng dụng trong 
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ngành GTVT. Cơ lý tính của các loại cao su. Hệ số điều chỉnh khi chế tạo các loại 
gioăng cao su. Công nghệ chế tạo các loại gioăng cao su trong ô tô, toa xe. 

Nghiên cứu phương pháp xác định hệ số điều chỉnh kích thước hình học cho khuôn 
đùn gioăng cao su bằng thực nghiệm trên cơ sở bài toán quy hoạch thực nghiệm. 

Đã xây dựng phần mềm để thiết kế các biên dạng khác nhau theo hệ số điều chỉnh. 
Lập chương trình NC để chuyển sang máy cắt dây. 

Lập quy trình công nghệ chế tạo các loại khuôn đùn gioăng cao su. 

Kết quả chính đạt được:  

Đã đưa ra được quy trình công nghệ bao gồm phần mềm để tính toán thiết kế các 
biên dạng khác nhau của các loại gioăng cao su theo hệ số điều chỉnh. Lập được 
chương trình NC để chuyển sang máy cắt dây (CNC Wire). 

Chế tạo hoàn chỉnh 07 bộ khuôn theo hệ số điều chỉnh cho đơn cao su 70 của Hàn 
Quốc, 07 bộ khuôn theo hệ số điều chỉnh cho đơn cao su 50 của Hàn Quốc. Tổng cộng 
đã chế tạo hoàn thiện 14 bộ khuôn. 

Chế tạo thành công gioăng cửa sau xe khách, gioăng cửa trước xe khách theo các 
bộ khuôn kể trên đủ lắp cho xe khách B80HN, xe khách K51 do Công ty TNHH MTV 
ô tô 1-5 lắp ráp, từng bước khẳng định năng lực chế tạo phụ tùng ô tô của Tổng Công 
ty CN ô tô Việt Nam.  

Kết quả của quá trình đó đã tạo ra các sản phẩm mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng 
tốt, được người tiêu dùng đánh giá rất cao như: 

Các sản phẩm thương hiệu TRANSINCO 

Xe khách từ 29 đến 46 chỗ ngồi;  

Xe buýt từ B40 đến B80. 

Xe khách hai tầng giường nằm TRANSINCO 1-5 K45 

Xe buýt phục vụ người khuyết tật TRANSINCO 1-5 B45 

Để phát huy tối đa các lợi thế trong quá trình hội nhập quốc tế, Tổng Công ty Công 
nghiệp ô tô Việt Nam đã mở rộng hợp tác với các hãng ô tô lớn trên thế giới như 
HYUNDAI (Hàn Quốc), Cummins (Mỹ), Hino (Nhật Bản)…để nhận chuyển giao 
công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Các chương trình hợp tác trên đã mang lại nhiều 
kết quả rõ nét trong quá trình sản xuất các sản phẩm ô tô mang thương hiệu 
TRANSINCO. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHCN CỦA TỔNG 
CÔNG TY CN Ô TÔ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015: 

Mục tiêu: 

- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm đáp 
ứng việc duy trì và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao khả năng 
cạnh tranh và tương xứng với sản lượng theo quy hoạch.  

- Đầu tư đồng bộ trang thiết bị theo phân kỳ và đào tạo huấn luyện nhân lực tương 
xứng với tiến bộ khoa học công nghệ. 

Giải pháp: 

- Triển khai nghiên cứu và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ 
vào thực tế sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giảm giá thành để 
nâng cao tính cạnh tranh. 

- Hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước triển khai nghiên cứu các đề 
tài khoa học ứng dụng vào các chương trình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty 
cũng như chương trình giảm ô nhiễm khí thải ô tô, an toàn vệ sinh công nghiệp trong 
các khâu độc hại, công nghệ môi trường sản xuất phụ tùng linh kiện… 

- Xây dựng hoàn thiện Viện nghiên cứu phát và triển công nghiệp ô tô (R&D) 

- Hợp tác với một số Viện thiết kế ô tô của các Hãng ô tô lớn trên thế giới để đào 
tạo đội ngũ, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ… từng bước tự chủ được 
trong lĩnh vực nghiên cứu triển khai 

- Đào tạo nhân lực tương xứng đáp ứng tiến bộ khoa học trong công nghệ sản xuất 

Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, đội ngũ cán bộ KHKT của 
Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong 
lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng các kết quả KHCN vào thực tiễn sản xuất. Để phục vụ 
tốt mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 Tổng Công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu 
tư cho KHCN với các mục tiêu cụ thể dưới đây: 

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các sản phẩm ô tô khách, ô tô buýt với chất lượng cao 

- Phát triển dòng sản phẩm thân thiện với môi trường như các loại xe có gắn động 
cơ sử dụng nhiên liệu LPG, CNG, HYBRID và xe chạy bằng động cơ điện. 

- Tiếp tục hoàn thiện để sản xuất và đưa ra thị trường các phương tiện phục vụ giao 
thông tiếp cận. 

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển tự động hóa của thiết bị thi công. 
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- Nghiên cứu phát triển phụ tùng để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.  

- Nghiên cứu áp dụng vật liệu mới như hợp kim nhôm, vật liệu phi kim để sản xuất 
vỏ xe… 

Để bắt kịp trình độ công nghệ của các nước trong khu vực, Tổng Công ty sẽ chú 
trọng đầu tư cho phát triển KHCN nhằm ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ KHCN vào 
thực tiễn sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực và nhận chuyển giao công 
nghệ, triển khai các đề tài KHCN như chương trình giảm thiểu khí thải ô tô, công nghệ 
sản xuất thân thiện với môi trường…Từng bước tự chủ trong lĩnh vực nghiên cứu triển 
khai. 
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BÁO CÁO TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH LIÊN DOANH, 
LIÊN KẾT, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG 

TIÊU CHUẨN EU - CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG  
LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 

PGS. TS. TRẦN CẢNH VINH 
Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh 

 

1. TIỀN ĐỀ DẪN ĐẾN CÁC DỰ ÁN LIÊN DOANH, LIÊN KẾT  

Liên kết đào tạo không chỉ nhằm mục đích đơn thuần là giải quyết các nhu cầu về 
đào tạo và nhân lực của xã hội mà mục tiêu chiến lược của liên kết đào tạo là nhập 
khẩu công nghệ giáo dục tiên tiến, bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học của cán bộ giáo viên trong nước, đồng thời tạo ra những thế hệ sinh viên 
trong nước có trình độ cao ngang tầm quốc tế, đảm bảo chất lượng đào tạo và cung cấp 
nhân lực đạt tiêu chuẩn nhằm chiếm lĩnh thị trường lao động quốc tế. 

2. THỰC HIỆN LIÊN DOANH VỚI ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ROTTERDAM 
HÀ LAN  

2.1. Phân tích tình hình, xu hướng thị trường lao động hàng hải - các yếu tố 
cạnh tranh 

a-Tình hình phát triển của ngành vận tải biển thế giới 
Ngành vận tải biển thế giới trong những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đã có 

những bước phát triển vững mạnh, mang tính ổn định cao. Theo thống kê của Berti & 
Levis Republicas năm 2003, lượng hàng hoá và hành khách vận tải bằng đường biển 
chiếm 90% tổng lượng hàng hoá và hành khách trên toàn cầu.  

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách, các hãng vận tải biển thế 
giới đang liên tục phát triển đội tàu của mình.  

Hình 1 thể hiện rõ tình hình phát triển lượng hàng hoá vận chuyển và tải trọng của 
đội tàu thế giới trong những năm từ 1980 đến năm 2005. Cho đến nay, xu thế phát 
triển tiếp tục được duy trì ngày càng tăng.  

Theo BIMCO/ISF số lượng tàu đóng mới và tổng số tàu của thế giới cũng tăng đều 
đặn (hình 2). Dự tính đến năm 2010 số lượng tàu của các đội tàu thế giới sẽ đạt trên 
52.000 chiếc. Tính trung bình đội tàu thế giới từ năm 2005 đến 2010 tăng trưởng 
khoảng 2,5 %/năm. 
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Hình1: Sự tăng trưởng lượng hàng hoá và 
tải trọng tàu của thế giới (Nguồn của 

Bimco Review 2004) 

Hình 2: Tổng số tàu và số lượng tàu được 
đóng từ năm 1975 đến năm 2010 (Nguồn 

từ Đăng kiểm Lloyd, Anh) 

b- Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực hàng hải thế giới  
Như trên chúng ta đã thấy được sự 

tăng trưởng của đội tàu biển thế giới rất 
ổn định và liên tục. Tốc độ tăng trưởng 
đến năm 2010 khoảng 2,5% mỗi năm. 
Do đó nguồn nhân lực phục vụ cho đội 
tàu biển thế giới đòi hỏi cũng phải được 
phát triển để đáp ứng kịp thời nhu cầu 
thuyền viên của các hãng tàu biển. 
Theo đánh giá của BIMCO/ISF đến 
năm 2010 nhu cầu tối thiểu thuyền viên 
của đội tàu thế giới khoảng 1,1 triệu 
người. 

c- Nguồn cung cấp thuyền viên trên 
thế giới 

Theo thống kê của BIMCO/ISF, khả năng cung cấp thuyền viên của các khu vực 
sẽ có sự thay đổi đáng kể từ năm 2000 đến năm 2010. Trong đó, khả năng cung cấp 
thuyền viên của các nước khu vực OECD có khuynh hướng giảm đáng kể, trong khi 
đó khả năng cung cấp thuyền viên của lục địa Ấn Độ, Châu Phi, Mỹ La Tinh lại tăng 
lên nhanh chóng. Khu vực Viễn Đông vẫn là nguồn cung cấp thuyền viên lớn nhất. 
Tuy nhiên, khả năng cung cấp sĩ quan toàn cầu lại có khuynh hướng giảm (1,5%). 

d- Tình hình thuyền viên Việt Nam 

 

Hình 3: Khả năng cung cấp thuyền viên 
 của các khu vực trên thế giới 
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Việt Nam đã vào thị trường này từ mấy năm nay và đã thu được những kết quả tốt 
đẹp nên xuất khẩu thuyền viên đang được xem xét như một hoạt động tiềm năng trong 
ngành công nghiệp hàng hải. Hiện nay, chúng ta có 2 trường đại học đào tạo hàng hải 
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Hàng hải 
Việt Nam), 02 trường cao đẳng Hàng hải (Trường Cao đẳng Hàng hải I và Trường Cao 
đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh), 2 trường trung học chuyên nghiệp (Trường 
Hàng Giang 1 và trường Hàng Giang 2). Các nơi này mỗi năm có thể cung cấp khoảng 
1.350 thuyền viên không kể có khoảng hơn 40% số thuyền viên ở trên đã quyết định 
không làm việc trên tàu. 

Việt Nam là một nước thuộc vùng Viễn Đông, tình hình về khả năng cung cấp 
thuyền của Việt Nam cũng nằm trong dự đoán chung của khu vực. Số lượng thuyền 
viên Việt Nam cũng không ngừng tăng lên theo nhu cầu đào tạo của các trường đại 
học, cao đẳng và trung học hàng hải.  

e- Logistics vận tải 
Bên cạnh yếu tố tàu biển và thuyền viên, Logistics cũng là một yếu tố liên quan 

mật thiết mà không thể không xem xét trong tổng thể các khâu của hoạt động vận tải 
đường biển. Logistics (dịch vụ hậu cần/tiếp vận) là sự kết hợp của tất cả các hoạt động 
cần thiết mà chủ yếu là dựa trên cơ sở thông tin liên lạc để liên kết giữa người mua và 
người bán trong mối quan hệ vận tải nhằm hoàn thành công việc giao hàng. Logistics 
thật sự là nhu cầu thiết yếu cho bất kỳ một nền kinh tế nào, đặt biệt là đối với nền kinh 
tế đang phát triển nhanh như Việt Nam. 

Sự tăng trưởng nhanh chóng của 
tổng sản phẩm quốc gia đòi hỏi phải có 
hệ thống logistics và cơ sở hạ tầng vận 
tải có chất lượng cao để phục vụ cho 
việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Toàn bộ 
quá trình Logistics có thể được biểu diễn 
như trong hình 4. 

Dựa trên sự nghiên cứu tính khả thi ở 
Việt Nam và yêu cầu của các công ty 
cũng như của các tổ chức của Chính phủ, 
chúng ta nhận thấy có một nhu cầu rất 
lớn về kiến thức cho lĩnh vực Logistics. 
Thế giới đang phát triển nhanh về các 
mặt vận tải đa phương thức, Logistics liên vận theo nguyên tắc đánh dấu và theo dõi 
hàng hóa, bảo vệ môi trường và phát triển bến - cảng. Đây là một yếu tố quan trọng 
của chiến lược phát triển cho thấy cần có một nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng cho 
nhu cầu hiện nay ở Việt Nam 

 

Hình 4: Sơ đồ dòng lưu chuyển thông 
tin/hàng hoá trong Logistics 
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2.2. Sự cần thiết của liên doanh đào tạo hàng hải và vận tải tại trường Đại học 
Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

Nhu cầu vận chuyển hàng hoá bằng đường biển trên thế giới đã dẫn đến sự tăng 
nhanh của đội tàu biển của Việt Nam và cũng như của thế giới. Sự phát triển nhanh 
chóng của đội tàu đã vượt lên quy mô đào tạo và cung cấp thuyền viên trên thế giới 
gây nên một cuộc khủng hoảng nguồn cung cấp thuyền viên ở hiện tại và trong tương 
lai. Giải pháp cho sự thiếu hụt này là tăng cường đào tạo để nâng cao số lượng thuyền 
viên cung cấp cho thị trường.  

Về chất lượng, chúng ta có thể nhận thấy rằng việc đào tạo và huấn luyện ở các 
trường đào tạo hàng hải của Việt Nam thường là thiên về lý thuyết hơn thực hành do 
thiếu thời gian thực tập trên biển, thiếu trang thiết bị thực hành và trang thiết bị mô 
phỏng. Việc đầu tư cho lĩnh vực này từ trước đến nay chưa được xúc tiến thích đáng 
do thiếu kinh phí. Chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các trường đào tạo hàng hải với 
các chủ tàu cũng như các đơn vị quản lý/xuất khẩu thuyền viên để giải quyết vấn đề 
thực tập cho sinh viên và duy trì việc thường xuyên cập nhật kiến thức cho độ ngũ 
thuyền viên. 

Để có thể xuất khẩu - tham gia vào thị trường lao động quốc tế, các học viên tốt 
nghiệp này cần phải tham gia các khóa học nâng cao, nhằm đạt được kiến thức mới áp 
dụng vào thực tiễn làm việc. Có như vậy mới có thể đáp ứng được nhu cầu cao của thị 
trường.  

Như vậy, việc thành lập một liên doanh đào tạo đóng vai trò liên kết giữa nhà 
trường và các chủ tàu sẽ giải quyết được những khó khăn của các bên. Với mô hình 
liên kết đào tạo giữa một trường Đại học Giao thông vận tải của Việt Nam với trường 
đào tạo hàng hải nước ngoài và với các chủ tàu tiên tiến sẽ khắc phục các điểm yếu, 
phát huy thế mạnh nhằm tạo ra những thế hệ thuyền viên có trình độ cao, có khả năng 
giao tiếp tốt bằng tiếng Anh đủ điều kiện làm việc trên đội tàu Châu Âu tiến tiến trong 
bối cảnh thiếu hụt sĩ quan hàng hải toàn cầu. 

2.3. Giải pháp xây dựng liên doanh 
a- Về việc lựa chọn trường liên kết: 
Việc chọn lựa thành công đối tác để thiết lập một liên doanh đào tạo được xem như 

một chìa khóa chiến lược quyết định những bước đi tiếp theo và đúng như định hướng, 
hoạch định đề ra. 

Để đưa lao động hàng hải Việt Nam tiếp cận thị trường lao động tiên tiến của thế 
giới nhằm nhanh chóng nâng cao vị thế của lao động Việt Nam, cần chọn một đối tác 
trong khu vực hàng hải phát triển nhất của thế giới mà khu vực Bắc Âu là một lựa 
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chọn tối ưu nhất. Đối tác phải có thương hiệu, uy tín và có công nghệ tiên tiến trong 
lĩnh vực đào tạo và cung cấp nhân lực hàng hải 

Đối tác STC-Group 

STC-Group, Rotterdam là tập đoàn quốc tế chuyên về các lĩnh vực hàng hải, bến 
cảng, và dây chuyền vận tải và hệ thống tiếp vận hoạt động trong phạm vi toàn cầu. 
STC-Group bao gồm Trường Cao đẳng vận tải và Tàu biển (Shipping and Transport 
College), Trường Đại học Hàng hải Hà Lan (Netherlands Maritime University - 
NMU), các trung tâm mô phỏng và tư vấn hàng hải. 

Ngoài ra STC-Group có các liên doanh và chi nhánh tại nhiều nước then chốt về 
hàng hải trên thế giới như Nam Phi, Oman, Philippines, Hàn Quốc... 

STC-Group và Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có 
mối quan hệ mật thiết. Trong 10 năm vừa qua, với sự viện trợ không hoàn lại của 
Chính phủ Hà Lan, STC-Group đã đào tạo 86 lượt giáo viên cho Trường Đại học Giao 
thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tại Hà Lan. 

 

Hình 5: Sơ đồ cấu trúc tổ chức của STC-Group, trong đó có liên doanh UT-STC 

Từ tiêu chí nêu trên, chúng ta nhận thấy STC-Group là một chọn lựa hàng đầu để 
xây dựng đối tác liên doanh nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Trong đó, có thể kể đến 
những ưu điểm nổi bật của đối tác STC-Group như sau: 

+ Là một tập đoàn của Hà Lan, một quốc gia thuộc khu vực Tây Âu có hệ thống 
luật pháp tiên tiến bao gồm cả pháp luật hàng hải. Hà Lan lập quan hệ ngoại giao với 
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Việt Nam vào ngày 9/4/1973. Hà Lan đứng thứ năm trong danh sách năm 2004 về 
đánh giá các quốc gia theo tiêu chuẩn mức sống sau Na Uy, Thụy Điển, Úc và Canada. 

+ STC-Group là một tập đoàn đào tạo hàng hải hàng đầu tại Châu Âu sở hữu một 
công nghệ đào tạo và trang thiết bị đào tạo hiện đại. 

+ STC-Group có mạng lưới đào tạo rộng khắp trên thế giới bao gồm Hà Lan, Nam 
Phi, Oman, Hàn Quốc, Việt Nam và đang phát triển sang Châu Mỹ và các khu vực khác.  

+ STC-Group có quan hệ rộng khắp đối với các chủ tàu lớn ở Châu Âu và trên thế 
giới như Hiệp hội Chủ tàu Na Uy, Hiệp hội Chủ tàu Hà Lan, các chủ tàu Đức, Hy Lạp, 
Thụy Điển... sẽ là một cầu nối quan trọng trong việc thiết lập các hợp đồng hợp tác 
đào tạo, huấn luyện và lao động đối với các chủ tàu. 

+ Và điều quan trọng là STC-Group đã và đang có nguyện vọng thiết lập quan hệ 
hợp tác đào tạo và phát triển thuyền viên Việt Nam để nâng cao chất lượng huấn luyện 
và đào tạo của thuyền viên Việt Nam. 

b- Về việc lựa chọn chủ tàu 
Chủ tàu là đối tác thứ ba và là yếu tố quyết định trong dự án liên doanh. Chủ tàu là 

yếu tố lấp đầy lỗ hổng về thực hành trong hệ thống đào tạo sĩ quan hàng hải Việt Nam 
và cũng là nơi đảm bảo công việc cho thuyền viên mà đấy chính là mục đích cuối cùng 
của một quy trình đào tạo. Căn cứ các mục tiêu chung của dự án xây dựng liên doanh, 
các tiêu chí quan trọng nhất để chọn chủ tàu đó là: 

+ Các chủ tàu phải cam kết tham gia hệ thống hợp tác đào tạo sĩ quan và tài trợ đào 
tạo theo hệ thống mà liên doanh xây dựng; 

+ Các chủ tàu được chọn lựa sở hữu các đội tàu đa dạng về chủng loại nhằm nhanh 
chóng đưa thuyền viên Việt Nam làm việc trên tất cả các loại tàu thương mại trên thế 
giới như tàu hàng bách hoá, tàu hàng rời, tàu hàng lỏng, tàu khí hoá lỏng, tàu 
Container, tàu dịch vụ, tàu đông lạnh, tàu chở xe hơi, tàu khách, tàu làm công tác nạo 
vét; tàu làm công tác khai thác dầu khí... 

+ Các chủ tàu phải có đội tàu tiên tiến có thể tiếp nhận sinh viên Việt Nam thực tập 
trên tàu để hoàn tất 12 tháng thực tập theo quy định của STCW’95 để có thể thi sĩ 
quan vận hành. 

+ Các chủ tàu phải áp dụng và thực thi chương trình đào tạo và đánh giá theo nội 
dung của Sổ ghi nhận huấn luyện (Training Record Book). 

+ Các chủ tàu phải cam kết bố trí và ký hợp đồng lao động với thuyền viên Việt 
Nam theo chức danh đã thoả thuận sau khi hoàn tất chương trình. 

+ Các chủ tàu phải có chính sách lương bổng/trợ cấp và chế độ xã hội theo tiêu 
chuẩn ITF hoặc tương đương. 



 157 

Để thực hiện các mục tiêu trên đối tác thứ ba phải là các chủ tàu và hiệp hội chủ 
tàu tiên tiến nhất của châu Âu, đặc biệt là khu vực Bắc Âu và vùng biển Baltic. Một 
khi đã thiết lập được với các đối tác như vậy, trình độ của sĩ quan Việt Nam sẽ nhanh 
chóng tiếp cận đội ngũ thuyền viên quốc tế và nhanh chóng đưa Việt Nam vào danh 
sách quốc gia có đội ngũ sĩ quan quốc tế mạnh trong khu vực và trên thế giới. 

Thông qua STC-Group, đối tác chính của dự án liên doanh, việc tìm kiếm và mở 
rộng hợp tác với các chủ tàu tiên tiến là hoàn toàn trong khả năng của liên doanh. 
Thông qua công tác nghiên cứu và xây dựng thị trường, hiện nay liên doanh đã và 
đang xây dựng được các quan hệ hợp tác với các đối tác là các chủ tàu và hiệp hội chủ 
tàu lớn của Châu Âu và trên thế giới theo danh sách dưới đây: 

Bảng 1: Danh sách các chủ tàu 

S
T
T 

Tên chủ 
tàu/hiệp hội 

chủ tàu 

Trụ sở 
chính 

Tình trạng hợp tác 
Số lượng tàu 
/DWT (GT) 

Loại tàu 

1 Tập đoàn 
Stolt 
Nielsen 

Hà 
Lan 

Đã ký hợp đồng đào tạo 
và đưa thuyền viên lên 
làm việc trên tàu 

trên 150 /trên 2.5 
triệu DWT Hoá chất 

2 Tập đoàn 
MPC 

Germa
ny 

Đã ký hợp đồng đào tạo 
và đưa thuyền viên lên 
làm việc trên tàu 

Trên 110 Container 
 

3 Seatrade Hà 
Lan 

Đã ký hợp đồng đào tạo 
và đưa thuyền viên lên 
làm việc trên tàu 

Trên 150 
Đông lạnh 

4 Wagenborg Hà 
Lan 

Đã ký hợp đồng đào tạo 
và đang đào tạo thuyền 
viên 

Trên 160 
Container, 
bách hóa, rời 

5 Norweigen 
Shipowner 
Association 

Na Uy Đã ký hợp đồng đào tạo 
và đang đào tạo thuyền 
viên 

1,400 /48 triệu 
DWT(10% toàn 
thế giới,75% Na 
Uy) 

Nhiều loại tàu 
khác nhau 

6 Boskalis Hà 
Lan 

Đang xúc tiến Trên 300 Nạo vét, công 
tác ngầm 

7 Các chủ tàu 
khác 

Châu 
Âu 

Đang xúc tiến  
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c- Mô hình liên doanh - Mô hình liên kết ba bên 

Từ những phân tích, xem xét về việc lựa chọn trường liên kết đào tạo, các yếu tố 

cạnh tranh và nhu cầu, điều kiện thực tế của các bên, Liên doanh được thiết lập theo 

mô hình sau: 

+ Hai bên đối tác liên doanh chính là trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố 

Hồ Chí Minh và tập đoàn STC-Group, Hà Lan. 

+ Liên doanh được thành lập có tên là Liên doanh Đào tạo và Nguồn Nhân lực 

Hàng hải (UT-STC). 

+ Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh là nguồn cung cấp sinh viên 

chính cho Liên doanh. 

+ Các sinh viên sẽ ký kết các hợp đồng hỗ trợ đào tạo và thực tập với Liên doanh. 

+ STC-Group là đối tác giới thiệu các chủ tàu quốc tế cho Liên doanh để ký kết 

các hợp đồng hợp tác và hỗ trợ huấn luyện/đào tạo với Liên doanh. 

+ Thông qua các hợp đồng hợp tác đào tạo và huấn luyện, UT-STC sẽ tiến hành 

đào tạo sinh viên theo yêu cầu của STCW78/95 và yêu cầu của chủ tàu đồng thời duy 

trì đào tạo cập nhật và đào tạo nâng cao cho thuyền viên. 

+ Các sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được ký hợp đồng lao động trực tiếp với các 

chủ tàu và là thuyền viên của chủ tàu với sự phối hợp quản lý và duy trì đào tạo của 

Liên doanh.  

 

Hình 6: Mô hình tổng quan của Liên doanh đào tạo 
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Hình 7: Mô hình đào tạo sĩ quan 

d- Các nội dung chủ yếu của Liên doanh 
● Đào tạo và cấp chứng chỉ cho những thuyền viên Việt Nam có đủ khả năng chuyên 

môn phù hợp theo yêu cầu của công ước quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp bằng 
và trực ca cho người đi biển (STCW95) và những Nghị quyết sửa đổi năm 1995. 

● Tìm việc làm và những vị trí thích hợp để làm việc tại các công ty tàu biển trong 
và ngoài nước, làm mọi thủ tục để xuất khẩu những Thủy thủ và Sĩ quan hàng hải đã 
tham gia những khóa nâng cấp/bồi dưỡng để đạt được các chứng chỉ chứng nhận khả 
năng chuyên môn. 

Mô hình đào tạo Sĩ quan như hình 7. 
2.4. Giải pháp về thiết bị công nghệ 
a- Công nghệ 
Các máy móc thiết bị huấn luyện chủ yếu dựa trên công nghệ mô phỏng. Đây là 

phương pháp huấn luyện hàng hải tiên tiến nhất hiện nay đang được áp dụng mạnh mẽ 
và hiệu quả trên toàn thế giới. Buồng lái tàu thủy, buồng máy tàu thủy, hệ thống 
RADAR/ARPA, GMDSS, xếp dỡ hàng hoá… được nối kết với môi trường cảnh 
quang ảo và các con tàu ảo (gồm tàu chủ và tàu mục tiêu).  

Chương trình đại học (theo 
quy định của Bộ GD-ĐT) 

Chương trình đào tạo theo 
công ước STCW 

Huấn luyện nghiệp vụ 
Huấn luyện đặc biệt (nếu có 

yêu cầu) 
 
 
 
 

 
Huấn luyện nghiệp vụ 
Huấn luyện đặc biệt 

(nếu có yêu cầu) 
Huấn luyện cơ bản 

Các khóa học chuyên môn 
hàng hải khác 

Tiếng Anh Hàng Hải 
Tin học hàng hải 

 

Sĩ quan vận hành 
Huấn luyện đặc biệt (nếu có 

yêu cầu) 
 

Sĩ quan quản lý 
Huấn luyện nghiệp vụ 
Huấn luyện đặc biệt 

GCNKNCM (Sĩ quan vận hành) 

GCNKNCM (Thủy thủ trực ca/thợ 
máy trực ca) 

GCNKNCM (Sĩ quan quản lý) 

Sĩ quan thực tập (4 tháng) 

Năm 1 

Năm 2 

Năm 3 

Năm 4 

Năm 5 

Hạ sĩ quan (6 tháng) 

Tốt nghiệp đại học (Kỹ sư) 

Học kỳ 1 

Học kỳ 3 

Học kỳ 5 

Hạ sĩ quan (6 tháng) 

Học kỳ 9 

Học kỳ 7 
 

Học kỳ 4 

Học kỳ 2 
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Không gian được hiển thị thông qua các màn hình (tivi, LCD) hoặc hệ thống các 
máy chiếu hình (projector) tạo ra cảm giác thật. Với công nghệ mô phỏng, người dạy 
có thể huấn luyện cho người học các bài tập và các tình huống thậm chí cả những 
trường hợp trong thực tế vận hành tàu rất ít gặp. Nhờ đó, việc huấn luyện trên thiết bị 
mô phỏng mang hiệu quả cao về nhiều mặt. 

  

Hình 8: Toàn cảnh về thiết bị công nghệ đào 
tạo của dự án 

Hình 9: Buồng lái tàu chủ 

b- Hệ thống mô phỏng buồng lái (Bridge Simulator) 
Hệ thống mô phỏng buồng lái (Bridge simulator) là một hệ thống mô phỏng tích 

hợp gồm 02 trạm điều khiển (Instructor room) và 04 trạm vận hành tương ứng với 04 
buồng lái khác nhau có tên là Alpha, Bravo, Chalie, Delta. 

 
 
 
 
 
 

Hình 10: Sơ đồ bố trí các trạm mô phỏng buồng lái 

c- Hệ thống mô phỏng buồng máy và trang thiết bị làm hàng 
Hệ thống mô phỏng buồng máy và trang thiết bị làm hàng được xây dựng trên 

tảng hệ thống WBT (Workstation Based Training) bao gồm trạm chủ (trạm người 
hướng dẫn - Instructor station) và các trạm phụ (trạm học viên - Student station) và 
được liên kết với nhau hệ thống mạng liên kết. Cấu hình của hệ thống WBT được 
minh hoạ như sau: 
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Hình 11: Cấu hình của hệ thống WBT 

Hệ thống bao gồm 03 thành phần chính: 

Trạm người hướng dẫn (Instructor station): Cho phép người hướng dẫn ra các bài 
tập tình huống khác nhau cho các trạm phụ và thông qua hệ thống mạng TEC 
(Training, Evaluation and Control - Huấn luyện, đánh giá và quản lý) để giám sát và 
tác động vào quá trình điều khiển của các trạm phụ. 

Trạm học viên (Student station): Mỗi trạm hoạt động như một buồng máy tàu biển 
với tất cả các thiết bị máy móc và thiết bị điều khiển giám sát như trên tàu thực tế. Các 
phương trình toán học được xây dựng theo các thông số toán học, động học và thời 
gian phù hợp với hoạt động của các buồng máy tàu thật. 

  

Hình 12: Bố trí chung của hệ thống 
WBT 

Hình 13: Hệ thống mô phỏng buồng máy 
và làm hàng 
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Hệ thống mạng: có nhiệm vụ kết nối các trạm chính với trạm phụ để có thể giám 
sát và điều chỉnh thích ứng. 

Mỗi trạm được trang bị 02 màn hình LCD. Hệ thống TEC(Training, Evaluation 
and Control - Huấn luyện, đánh giá và quản lý) trên máy chủ là một kỹ thuật thông 
minh cho phép giáo viên chuẩn bị, giám sát và đánh giá học viên một cách hiệu quả. 
Giáo viên có thể xây dựng các bài tập và tất cả các bài tập đều được giám sát trực 
tuyến trong khi đang vận hành mô phỏng. 

Chức năng kiểm soát đào tạo và đánh giá của hệ thống được thể hiện qua sơ đồ 
tổng hợp sau: 

 

Hình 14: Kiểm soát đào tạo và đánh giá của hệ thống 

d- Hệ thống động lực của tàu (Ship Propulsion System) 
Đặc tính chân vịt được điều chỉnh giống thực tế. Lực xoắn chân vịt và lực đẩy phụ 

thuộc vào tốc độ tàu, vòng quay, bước và góc bẻ lái. Lực cản thân tàu được mô phỏng 
theo một tàu hàng tiêu chuẩn phụ thuộc vào tốc độ tàu, mớn nước, góc nghiêng ngang, 
lượng chúi mũi lái, tình trạng thời tiết. 

e- Các mô phỏng xếp dỡ hàng hóa (Cargo Handling Simulator) 
Mục đích của hệ thống mô phỏng làm hàng là cung cấp các công cụ huấn luyện 

xây dựng trên các tính năng động (dynamic) của tàu và phản ảnh các giao tiếp giữa các 
hệ thống phụ liên quan đến quá trình xếp dỡ hàng hóa. Theo cách thức này, việc xếp 
dỡ hàng lỏng có thể tiến hành mà không gây ra những hậu quả trầm trọng. 
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Hình 15: Đặc tính mô hình động học của tàu 

g- Hệ thống mô phỏng GMDSS 
Hệ thống mô phỏng GMDSS là hệ thống mô phỏng trên nguyên lý kết nối liên lạc 

qua các trạm (WorkStation) bao gồm trạm bờ (Coast earth Station) và trạm tàu (Ship 
station) do nhà sản xuất Poseidon cung cấp. 

Hệ thống mô phỏng GMDSS cung cấp các trang thiết bị theo yêu cầu để các học 
viên có thể học tập và thi lấy chứng chỉ điện đài viên tổng quát (GOC) theo quy định 
của công ước STCW 78/95. 

Thông qua hệ thống này, các đài tàu, đài bờ và các thuê bao có thể kết nối liên lạc 
với nhau thông qua các phương thức liên lạc khác nhau như điện thoại, telex, fax v.v 
và hệ thống còn trang bị các thiết bị để phối hợp tìm kiếm cứu nạn như SART, EPIRB, 
VHF... 

 

Hình 16: Sơ đồ nguyên lý hệ thống mô phỏng 
xếp dỡ hàng hoá 

 
Hình 17: Hệ thống mô phỏng 

GMDSS 

h- Hệ thống mô phỏng RADA/ARPA và Hải đồ điện tử ECDIS 
Hệ thống mô phỏng RADAR/ARPA cũng là hệ thống mô phỏng trên nguyên lý kết 

nối liên lạc qua các trạm (WorkStation) bao gồm trạm giám sát (giáo viên) và các trạm 
tàu (học viên) do nhà sản xuất Poseidon cung cấp.  
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Hình 18: Hệ thống mô phỏng RADAR/ARPA 

Trạm tàu (Trạm học viên): Gồm 03 trạm độc lập hoạt động như các chiếc tàu đơn 
tham gia và giao thông liên lạc hàng hải. Mỗi trạm tàu được trang bị các thiết bị phục 
vụ cho công tác dẫn tàu và tránh va trên biển gồm: Radar, ARPA, Hải đồ điện tử, GPS, 
Máy đo sâu, La bàn v.v... Thông qua các thiết bị này, học viên có thể tham gia vào 
công tác dẫn tàu và tránh va trên biển theo các tình huống cho sẵn từ trạm giám sát của 
giám viên. 

Trạm giám sát (Giáo viên): có chức năng giám sát và xây dựng, thiết lập các tình 
huống hoạt cảnh khác nhau ứng với các tình huống giao thông hàng hải. 

2.5. Đảo đảm chất lượng đào tạo 
Thuyền viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp các khoá học tại Liên doanh này sẽ được 

xuất khẩu sang làm việc trên các đội tàu tại các nước Châu Âu nhất là Hà Lan. Do đó, 
liên doanh phải thực hiện đào tạo, huấn luyện hoàn toàn theo chương trình phù hợp với 
yêu cầu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, các công ước quốc tế về hàng hải. 

Chất lượng đào tạo thường xuyên được kiểm định theo chuẩn mực quốc tế trong 
ngành hàng hải. 

Việc đảm bảo chất lượng đào tạo được thể hiện thông qua chu trình đào tạo khép kín: 
 
 
 
 
 
 

Hình 19: Sơ đồ tiến trình đào tạo chung 

● Đầu vào (tuyển chọn): Là khâu quan trọng trong việc lựa chọn đúng đối tượng 
có kiến thức, tố chất và định hướng đúng đắn về nghề nghiệp đặc biệt là nghề đi biển. 
Đối tượng của đầu vào là các sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp của các 
trường đại học hàng hải trong nước và nước ngoài. 

Đầu vào 
(Tuyển chọn) 

Xử lý 
(Đào tạo) 

Đầu ra 
(Đánh giá TN) 

Điều 
chỉnh Phản hồi 
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● Xử lý (đào tạo): Là khâu chính và là khâu lớn nhất trong một chu trình đào tạo 
khép kín đảm bảo chất lượng và thái độ, đạo đức nghề nghiệp của sinh viên. Để thực 
hiện tốt khâu cần phải đảm bảo các yếu tố: 

+ Học viên (được tuyển chọn) 

+ Đội ngũ giáo viên 

+ Trang thiết bị đào tạo, tài liệu giảng dạy 

+ Quy trình đào tạo và giám sát đào tạo 

Hay nói rộng hơn, phải có một công nghệ đào tạo tiên tiến nhưng thích hợp. 

● Đầu ra (Đánh giá tốt nghiệp): Là kết quả đào tạo đã đạt được. Nhờ sự đánh giá 
chất lượng dạy và học cũng như thái độ đối với nghề nghiệp của học viên, có thể tác 
động lại vào khâu đào tạo để có sản phẩm tốt hơn. 

● Điều chỉnh: Là một tham biến trong quá trình đào tạo, là tổng hợp những rút kết 
từ quá trình đạo tạo thông qua việc giám sát và đánh giá để tác động thay đổi, cải tiến 
liên tục nâng cao chất lượng đào tạo. 

3. THỰC HIỆN LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SURREY, CAO 
ĐẲNG GUILFORD - VƯƠNG QUỐC ANH 

3.1. Mục đích liên kết đào tạo 
Sau khi tìm hiểu về chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Guildford và Đại 

học Surrey, các trường đã tiến đến xây dựng trao đổi cụ thể về chương trình đào tạo 
Cử nhân ngành Kinh doanh và Kỹ sư Công trình. Mục đích của chương trình nhằm 
mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường năng lực đào tạo của trường ĐH 
GTVT TP. HCM và góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Đồng thời đây 
cũng là cơ hội để đội ngũ giáo viên của trường tiếp cận được với các chương trình đào 
tạo tiên tiến trên thế giới, chuyển giao công nghệ, sử dụng thư viện điện tử và thiết bị 
cuả các đối tác quốc tế, theo đúng chủ trương của ngành giáo dục và đào tạo trong việc 
nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng giáo dục đào tạo.  

Chương trình liên kết này lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam được sự tài trợ của 
Quỹ Sáng kiến của Thủ tướng Anh (PMI2); Hội đồng Anh, và tuân theo các quy định 
trong Nghị định của Chính phủ số 18/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 quy định 
về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục tại Việt Nam. 

3.2. Mô hình liên kết  
Các đối tác chất lượng của chương trình đều là các tổ chức giáo dục lớn và có uy 

tín tại Vương quốc Anh, Việt Nam và Quốc tế. 
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3.2.1. Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, Việt Nam 
ĐH GTVT TP. HCM là trường đã được đánh giá kiểm định chất lượng bởi Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Tư vấn Hoa Kỳ. 

3.2.2. Trường Cao đẳng Guildford và Đại học Surrey, Vương quốc Anh  
Hai trường đóng vai trò là đối tác chất lượng của chương trình sẽ chịu trách nhiệm 

đảm bảo chương trình giảng dạy và học tập theo đúng yêu cầu chất lượng của hệ thống 
giáo dục Vương quốc Anh.  

Trường Cao đẳng Guildford là một trong những trường dẫn đầu về lĩnh vực đào 
tạo tại khu vực Đông Nam nước Anh, hiện cung cấp hơn 1.000 khóa học và các khóa 
dạy nghề, hướng nghiệp lớn nhất hiện có tại Vương Quốc Anh. Trong khuôn khổ hợp 
tác song phương, trường Guilford cũng đã gửi nhiều giáo sư có kinh nghiệm lâu năm 
tham gia công tác huấn luyện kỹ năng giảng dạy môn chuyên ngành cũng như nâng 
cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên và sinh viên. Trường được trường Đại học 
Surrey ủy quyền đào tạo bậc đại học ngành Nghiên cứu Kinh doanh. 

Trường ĐH Surrey được xếp thứ 12 tại Anh (Guadian League table 2006) và hạng 5 
tại Anh về chất lượng các công trình nghiên cứu (theo đánh giá gần nhất của Research 
Assessment Exercise 2001). Trường là nơi đầu tiên nhận được giải thưởng “Centre of 
Excellence” (CELT) về giảng dạy và học tập. Chương trình đào tạo của Trường rất đa 
dạng gồm Tiếng Anh, Đại học và Sau Đại học. Trường được biết đến là một trong 
những trường đào tạo kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Sinh viên của trường 
được gửi đi thực tập tại các Công ty liên kết với trường. Do vậy trong vòng 10 năm liền, 
98 % sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay trong năm đầu tiên sau khi ra trường 
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3.2.3. Tổ chức khảo thí Edexcel - Vương quốc Anh 
Tổ chức Edexcel là Hội đồng khảo thí Quốc gia Anh và là tổ chức quản lý chương 

trình, văn bằng phổ thông (GCSE, GCE O Levels, GCE AS and A Levels), Cao đẳng 
Quốc gia Anh BTEC HND (BTEC Higher National Diploma) và các chương trình đào 
tạo quốc gia khác tại Anh. Đây là một tổ chức giáo dục lớn nhất thế giới và có bề dày 
lịch sử lâu đời nhất tại Anh, có chức năng thực hiện các hoạt động khảo thí quốc gia 
cho bậc phổ thông, cao đẳng cũng như cung cấp các chương trình đào tạo quốc gia 
khác dưới bậc đại học tại Anh và các quốc gia thuộc khối thịnh vượng Anh. Edexcel 
còn đóng vai trò cố vấn, định hướng cho chính phủ các chính sách phát triển giáo dục 
tại Vương Quốc Anh cũng như truyền bá phát triển giáo dục Anh tại nước ngoài. 
Edexcel hoạt động dưới sự giám sát của Chính phủ Anh, chịu sự quản lý trực tiếp từ 
Uỷ ban Quản lý Chương trình & Văn bằng - QCA Qualification & Curriculum 
Authority. Edexcel hiện nay là tổ chức quản lý chương trình và khảo thí tại 4000 
trường phổ thông, 450 trường Cao đẳng và trên 100 trường đại học tại Vương Quốc 
Anh. Trên 7000 cơ sở đào tạo phổ thông và đại học khác tại nước ngoài. 

3.3. Cơ cấu tổ chức 

 

4. KẾT LUẬN 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và các đối tác là Đại học 
hàng hải Rotterdam - Hà Lan, Cao đẳng Guildford, Đại học Surrey - Anh Quốc đã đi 
đến quyết định thành lập các Công ty liên doanh và Trung tâm liên kết đào tạo góp 
phần tích cực phát triển nguồn nhân lực và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam đồng thời 
tham gia chiếm lĩnh thị trường lao động quốc tế kỹ thuật cao.  

Để phát triển nhanh nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển nhất thiết phải 
nhập khẩu sớm kiến thức, phương pháp và thiết bị - công nghệ từ các nước tiên tiến. 
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Với chương trình học tập, giảng dạy đạt tiêu chuẩn quốc tế, các dự án Liên doanh 
và Liên kết sẽ cung cấp cho Việt Nam một hình mẫu để giúp cho các cơ sở đào tạo của 
Việt Nam phát triển tiếp cận các công nghệ đào tạo mới bao gồm nội dung, thời lượng, 
quy trình, phương thức và công cụ đào tạo. Đồng thời, dự án sẽ có ảnh hưởng tích cực 
về kinh tế, xã hội và môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả Việt Nam 
nói chung. 
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ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI 

PGS.TSKH. ĐẶNG VĂN UY 
Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải 

 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập từ năm 1956 với quy mô ban 

đầu là một trường sơ cấp, trải gần 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Giao 
thông vận tải. Với 3000 sinh viên đại học được tuyển hàng năm, 21 chuyên ngành đại 
học liên quan trực tiếp đến kinh tế biển, 08 chuyên ngành đào tạo cao học, 3 chuyên 
ngành đào tạo tiến sỹ, Nhà trường cũng đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất 
nước và các danh hiệu cao quý khác. 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm đào tạo và huấn luyện theo 
những nội dung sau: 

+ Bậc đại học: 21 chuyên ngành thuộc 8 khoa; 

+ Thạc sỹ khoa học: 08 chuyên ngành; 

+ Tiến sỹ kỹ thuật: 03 chuyên ngành; 

+ Huấn luyện và cập nhật các mức trách nhiệm vận hành và quản lý cho Sỹ quan 
hàng hải hạng 1 và 2, Hoa tiêu cơ bản và nâng cao, Thanh tra hàng hải để thi lấy 
chứng chỉ chuyên môn theo yêu cầu của công ước Quốc tế STCW78/95; 

+ Huấn luyện an toàn cơ bản và nâng cao cho thuyền viên theo yêu cầu của Công 
ước Quốc tế STCW78/95; 

+ Huấn luyện đặc biệt cho thuyền viên: Mô phỏng RADAR/ARPAR, GMDSS, tàu 
dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hóa chất, tàu khách, tàu Ro-Ro, v.v...  

Đội ngũ cán bộ giảng viên của trường, bao gồm: 630 Giảng viên, 210 Cán bộ quản 
lý, 1200 Thuyền viên. Trong đó có 19 Giáo sư /Phó Giáo sư, 73 Tiến sỹ /TSKH, 312 
Thạc sỹ khoa học, 87 Thuyền trưởng và 84 Máy trưởng.  

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển khoa học công nghệ (KHCN) cùng 
với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy 
mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước. Là một đơn vị chịu trách 
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nhiệm trước Đảng và Nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực về KHCN phục vụ chiến 
lược biển quốc gia, cũng như đóng vai trò một cái nôi phát triển KHCN của TP. Hải 
Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Trong thời gian qua, Trường Đại học Hàng Hải 
đã xác định rõ: “Cùng với giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ phát triển KHCN là một 
trong hai nhiệm vụ chính của Nhà trường”.  

Khoa học công nghệ và kinh tế tri thức đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, 
mang tính quyết định. Sức mạnh của mỗi quốc gia tuỳ thuộc phần lớn vào năng lực 
KHCN, nó không những chỉ tạo ra các sản phẩm tiên tiến mà còn đưa các kết quả 
nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý của các Bộ, Ban, Ngành góp phần 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung. Vậy để đào tạo một cách bài bản và hiệu quả, có 
chất lượng đội ngũ NCKH, Trường Đại học Hàng hải đã và đang thực hiện theo kế 
hoạch sau đây: 

- Phải xây dựng được định hướng nghiên cứu khoa học dài hạn; 

- Phải có được biện pháp cụ thể về đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học; 

- Xây dựng cơ sở vật chất phục đào tạo và NCKH; 

- Phải có kinh phí đầu tư để đào tạo đội ngũ NCKH.  

1. Định hướng phát triển khoa học công nghệ  

Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, tuy điều kiện vật chất còn nghèo nàn, lực 
lượng cán bộ làm công tác khoa học còn rất mỏng, xong Nhà trường vẫn xác định 
được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong trường đại học. Nó thực sự là 
động lực thúc đẩy để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và tạo ra những 
công nghệ mới. Vậy, Trường ĐH Hàng hải đã định hướng các nhiệm vụ khoa học 
công nghệ mang tính kế thừa từ trước tới nay và đặc biệt tập trung vào giai đoạn  
2011 - 2015 và tầm nhìn 2020 như sau: 

- Tham gia đấu thầu để thực hiện các đề tài thuộc danh mục các nhiệm vụ KHCN 
đã được Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ và của TP. Hải Phòng  
phê duyệt; 

- Tiếp tục các dự án sản xuất thử và tiến tới chế tạo các thành phần của các hệ 
thống điều khiển tự động trên tàu thủy góp phần nâng cao năng lực tự động hóa, hiện 
đại hóa ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam;  

- Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho động cơ tàu thuỷ và nghiên 
cứu chế tạo thiết bị kiểm soát quá trình làm việc của hệ động lực tàu thủy nhằm nâng 
cao tính kinh tế trong vận hành các con tàu và đội tàu; 
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- Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường thủy (biển, 
các vùng nước thuộc cảng biển, các tuyến đường nội thủy), các giải pháp làm giảm 
độc tố khí thải động cơ tàu thuỷ và xây dựng các quy trình xử lý rác thải công nghiệp, 
kiểm soát và chống ô nhiễm môi trường; các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng; 

- Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong đóng mới các tàu chở hàng đặc biệt. Xây 
dựng các tiêu chuẩn ngành trong thiết kế đóng mới tàu, các quy trình lắp đặt, kiểm tra 
các trang thiết bị tàu, đặc biệt quan tâm đến các thiết bị phòng chống cháy nổ cho các 
tàu chở hàng đặc biệt; 

- Tích cực tham gia vào việc thực hiện các dự án về quy hoạch hệ thống cảng biển 
Việt Nam, chiến lược phát triển đội tàu để cạnh tranh quốc tế, xây dựng mô hình hoạt 
động của cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Nghiên cứu quy hoạch và phát triển hoạt 
động về Logistics và vận tải đa phương thức; nghiên cứu về vấn đề thương mại và 
Luật Hàng hải Quốc tế; 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong đào tạo, huấn luyện, xây dựng các 
phần mềm giảng dạy và kiểm tra, đánh giá theo phương pháp trắc nghiệm khách quan 
để nâng cao chất lượng công tác đào tạo và huấn luyện; 

- Khai thác có hiệu quả bể thử mô hình tàu thuỷ, làm chủ các phần mềm thiết kế 
tàu, tiến tới có thể tham gia thiết kế các tàu biển trọng tải lớn. 

Như vậy, các nhiệm vụ khoa học mà Nhà trường đặt ra là rất rõ ràng và liên quan 
đến nhiệm vụ và chức năng của một trường đại học mà Nhà nước giao cho đào tạo 
nguồn nhân lực, NCKH-CGCN phục vụ chiến lược biển của đất nước. Để thực hiện 
được nhiệm vụ quan trọng nói trên, hai vấn đề cần được giải quyết là: Cán bộ làm 
nghiên cứu khoa học và Cơ sở vật chất. 

2. Các hình thức đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học 

Với nhu cầu của thực tế về cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học của đất nước 
nói chung và của Trường ĐH Hàng hải nói riêng, việc đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa 
học đã được Nhà trường đã được chuẩn bị từ rất sớm. Để có thể trở thành một cán bộ 
nghiên cứu khoa học, tiêu chí đòi hỏi đối với họ là rất cao và đa dạng, đó là: Kiến thức 
lý thuyết, kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế về nghề nghiệp, đầu óc sáng tạo, 
say mê với nghề. Phương pháp đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Nhà 
trường trong 10 năm qua được thực hiện theo phương châm: “Kiến thức sâu, tay nghề 
giỏi và ngoại ngữ thông thạo”. Nhà trường đã chủ động áp dụng các phương pháp để 
đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học như sau: 
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1. Gắn công tác đào tạo sau đại học với công tác NCKH; 

2. Hợp tác nghiên cứu các vấn đề mà xã hội yêu cầu với các đơn vị ngoài Nhà 
trường (Các công ty, nhà máy, xí nghiệp); 

3. Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học; 

4. Liên kết với các đối tác nước ngoài; 

5. Thành lập viện nghiên cứu; 

6. Có tạp chí KH&CN riêng. 

Công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường được tiến hành từ năm 1992 (đào tạo 
Cao học) và sau đó 3 năm (1995) tiến hành đào tạo NCS. Những học viên Cao học và 
các NCS là những người có năng lực về nghiên cứu, có kiến thức chuyên môn tốt, có 
ngoại ngữ thông thạo, nên đây là điều kiện rất tốt để bồi dưỡng họ trở thành các nhà 
nghiên cứu. Thực hiện chủ trương này, Nhà trường thường gắn các đề tài làm luận văn 
của học viên cao học với một phần các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (cấp 
Trường) và các luận văn Tiến sĩ với các đề tài nghiên cứu cấp Bộ hoặc cấp Nhà nước. 
Trong 5 năm trở lại đây, đã có hàng chục luận văn Cao học và NCS đã bảo vệ thành 
công gắn với các đề tài NCKH và sau đó, các nhà khoa học này đã biến ý tưởng thành 
những sản phẩm công nghệ có giá trị. Các sản phẩm hiện nay đã được chế tạo thành 
công: Lò đốt rác thải công nghiệp, Thiết bị đo các thông số quá trình cháy trong động 
cơ, Hệ thống TĐĐK từ xa động cơ diesel tàu thủy. 

Những năm trước đây, Nhà trường đã mạnh dạn thành lập một số trung tâm nghiên 
cứu và dịch vụ khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực hàng hải, công trình cảng. Tuy 
nhiên, các trung tâm này không đủ nhân lực và trang thiết bị để thực hiện các đề tài 
nghiên cứu theo mong muốn của Nhà trường. Đầu năm 2005, Nhà trường quyết định 
sáp nhập tất cả các trung tâm này và thành lập Viện khoa học công nghệ Hàng hải trực 
thuộc Trường. Viện được đầu tư lớn về con người và cơ sở vật chất với trên 30 cán bộ 
và nghiên cứu viên. Nhiệm vụ của Viện là thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và 
thiết kế công nghệ để tạo các sản phẩm phục vụ công nghiệp hàng hải; bên cạnh đó 
cũng tuyển chọn các cán bộ trẻ và đào tạo họ trở thành các nhà nghiên cứu trong tương 
lai. Sau hơn 5 năm hoạt động, Viện đã thực hiện được 2 đề tài nghiên cứu cấp Nhà 
nước theo chương trình KC06 và nhiều đề tài cấp Bộ, TP. Hải Phòng và cấp Trường. 
Bên cạnh đó, Viện cũng kết hợp chặt chẽ các nhà máy đóng tàu, các công ty vận tải 
biển và xây dựng công trình thuỷ thực hiện các đề tài nghiên cứu chung nhằm giải 
quyết các vấn đề khó khăn của thực tế sản xuất và qua đó cũng tạo điều kiện để các 
nhà nghiên cứu của Viện, Trường hiểu sâu thêm về mức độ công nghệ, thiết bị công 
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nghệ của các cơ sở sản xuất hiện tại. Các sản phẩm mà Viện đã nghiên cứu thiết kế và 
chế tạo thành công đó là: Bảng điện chính cho tàu trọng tải từ 5 - 10.000 DWT, Hệ 
thống điện cho tàu chở hóa chất, Phương án đưa kho nổi FS05 trọng tải 150.000DWT 
từ nhà máy đến nơi khai thác an toàn và một số sản phẩm khác nữa. Viện cũng đã hợp 
tác với 02 công ty của Hàn quốc là CMR (Thiết kế và chế tạo các thiết bị điện tàu 
thủy) và PAP Marine (Tư vấn kỹ thuật hàng hải) về cùng nghiên cứu các vấn đề quan 
tâm. Viện đã gửi đi được 6 cán bộ sang Công ty CMR để học về chuyển giao công 
nghệ, trong đó có 2 cán bộ đã hoàn thành chương trình cao học và trở về Viện công 
tác. Hiện tại Viện gửi thêm 4 cán bộ sang PAP Marine để cùng tham gia nghiên cứu 
các đề tài công nghệ và học về chuyển giao công nghệ cho một số sản phẩm Hitech sẽ 
được lắp đặt ở Việt Nam. 

Nhà trường cũng liên kết và thành lập Công ty liên doanh về đào tạo nghiệp vụ 
thiết tàu thủy với 3 đối tác của Nhật Bản (Tập đoàn đóng tàu thủy Shin-krushima, 
Kanax và Mitsui &Co) mang tên VMSK (2007). Hiện nay, Công ty đã gửi sang Nhật 
12 kỹ sư để học tập chuyển giao công nghệ về thiết kế tàu (khóa đào tạo là 3 năm) và 
tuyển được 10 kỹ sư để đào tạo tại Việt Nam cũng do các chuyển gia Nhật Bản huấn 
luyện. Hiện nay, các kỹ sư này đã thực thụ bắt tay vào công việc nghiên cứu và thiết 
kế các dạng tàu thủy theo mô hình 3D. Hàng năm họ đã làm ra những sản phẩm trị giá 
hàng trăm nghìn đô la Mỹ và được tiêu thụ ở Nhật Bản hoặc ở Việt Nam. 

Sinh viên nghiên cứu khoa học đã tạo nguồn bổ sung quan trọng cán bộ giảng dạy 
cán bộ nghiên cứu đối với Nhà trường. Hàng năm có hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa 
học của sinh viên được triển khai với sự hỗ trợ kinh phí của Nhà trường. Những đề tài 
xuất sắc trong số đó sẽ được Nhà trường hỗ trợ thêm kinh phí để tiếp tục nghiên cứu 
ứng dụng. Trong các năm qua, hàng chục sinh viên của Nhà trường nhận được các giải 
thưởng VIFONTEC, Loa thành, Quả cầu vàng CNTT. Quan trọng hơn, qua phong trào 
nghiên cứu khoa học của sinh viên, Nhà trường đã tuyển được những cán bộ trẻ quan 
trọng bổ sung vào đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu khoa học tại các 
Khoa và các Viện. 

3. Xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí nghiên cứu khoa học 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm và nghiên cứu là yếu tố mang tính quyết 
định để đào tạo bài bản và hiệu quả các nhà nghiên cứu khoa học. Ý thức được điều này, 
trong các năm qua, Trường ĐH Hàng hải đã xin Bộ GTVT, Bộ GD&ĐT đầu tư tương 
đối lớn theo các dự án nâng cao năng lực NCKH. Nhà trường đã nhận được đầu tư từ 
Dự án Giáo dục đại học giai đoạn 1 là 400.000 USD, giai đoạn 2 là trên 700.000 USD 
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dành cho 4 phòng thí nghiệm hiện đại cho Khoa Công trình thủy và một bể thử mô 
hình tàu cho Khoa Thiết kế & Công nghệ đóng tàu. Năm 2008, Trung tâm nghiên cứu 
máy tàu thủy được thành lập và được đầu tư với số vốn 38 tỷ VND. Các trang thiết bị 
và máy móc thí nghiệm hiện đại đạt tiêu chuẩn một phòng thí nghiệm quốc gia. Các 
nhà khoa học của Khoa Máy tầy thủy đã hoàn thành đề tài nghiên cứu, thiết kế và lắp 
đặt hệ thống TĐĐK từ xa cho động cơ của phòng thí nghiệm. Hệ thống tự động này 
hoàn toàn có thể lắp đặt cho các động cơ diesel tàu thủy khác ở Việt Nam. Hiện tại, 
Nhà trường có gần 100 phòng thí nghiệm, thực hành, mô phỏng vừa để huấn luyện cho 
sinh viên, vừa để phục vụ nghiên cứu và đào tạo các cán bộ nghiên cứu khoa học. 
Thông qua các đề tài nghiên cứu, các thí nghiệm khoa học, nhiều đề tài cấp Bộ, cấp 
Trường đã được nghiên cứu thành công với chất lượng cao, đồng thời cũng đào tạo và 
nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học cho nhiều cán bộ.  

Để tạo điều kiện cho các nhà khoa học nghiên cứu, hàng năm Nhà trường đều trích 
từ nguồn tự có khoảng 300 triệu VND dành cho các đề tài khoa học cấp Trường. Nếu 
có ý tưởng hay, hoặc ý tưởng sáng tạo, Nhà trường hỗ trợ đến 50 triệu VND cho mỗi 
đề tài. Vậy nên, trong các năm qua có nhiều đề tài được nghiên cứu thành công và có 
sản phẩm công nghệ. Nhà trường cũng đã hình thành giải thưởng nghiên cứu khoa học 
cho toàn Trường mang tên “NEPTUNE” và được trao hàng năm cho các cá nhân và 
tập thể với tổng giải thưởng khoảng 30 triệu VND.  

4. Kết luận  

Vấn đề toàn cầu hóa đi liền với sự cạnh tranh rất khốc liệt về kinh tế và thương 
mại giữa các quốc gia trên toàn thế giới mà Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Để 
có thể đưa nền kinh tế của một quốc gia phát triển, thì kinh tế tri thức ngày càng mang 
tính quyết định. Kinh tế tri thức ở đây có thể hiểu đó là các sản phẩm khoa học và 
công nghệ của tất cả các lĩnh vực. Nhằm xây dựng được nền kinh tế tri thức đủ mạnh, 
thì vấn đề nguồn nhân lực mang yếu tố quyết định. Trong các năm qua, Trường Đại 
học Hàng hải đã đi đúng hướng và đã đào tạo được một lớp cán bộ nghiên cứu khoa 
học có nhiều tiềm năng. Có được những thành tích như vậy, Nhà trường đã thực hiện 
các bước chiến lược sau đây: 

- Định hướng và xây dựng được kế hoạch nghiên cứu khoa học và bên cạnh đó là 
đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu có tầm nhìn tương đối xa; 

- Chủ động và biết kết hợp nhiều hình thức để đào tạo đội ngũ nghiên cứu như: đào 
tạo tại chỗ, liên doanh hoặc hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước thông qua các 
đề tài nghiên cứu khoa học chung, huấn luyện chuyển giao công nghệ; 
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- Cần đầu tư cơ sở vật chất một cách trọng điểm để tạo ra những phòng thí nghiệm, 
phòng thực hành đạt tiêu chuẩn quốc gia hoặc các khu vực. Đây là một trong những 
yếu tố nền tảng để đào tạo các cán bộ nghiên cứu, cũng như tạo phương tiện để các cán 
bộ nghiên cứu thực hiện ý tưởng của mình; 

- Đầu tư kinh phí một cách thích hợp cho công tác nghiên cứu và đào tạo cán bộ 
nghiên cứu, bên cạnh đó cũng phải đảm bảo đời sống cho các cán bộ nghiên cứu. 

Thật vậy, việc đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu là vô cùng cần thiết trước mắt, 
cũng như lâu dài đối với các cơ sở đào tạo, các cơ sở nghiên cứu. Để triển khai công 
tác này một cách hiệu quả, nhất thiết phải có sự quan tâm thích đáng của các cấp lãnh 
đạo từ Trung ương đến các địa phương và các cơ sở.  
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
THÀNH TỰU KHCN CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM  

GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHCN  
GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 

PGS.TSKH NGUYỄN NGỌC HUỆ 
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam 

Những năm qua, ngành hàng hải Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức to 
lớn, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và ngày càng hội nhập sâu 
rộng với nền kinh tế các nước trong khu vực và trên trường quốc tế. Có được những 
thành quả lớn lao đó không khỏi không nhắc đến vai trò quan trọng, có tính quyết định 
của công tác KHCN.  

Xác định rõ tầm quan trọng có tính quyết định của KHCN trong lĩnh vực hàng hải, 
trong 5 năm qua Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN) đã đạt được những thành tựu 
đáng kể trong công tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ KHCN, trên cơ sở đó Cục 
HHVN cũng xác định nhiệm vụ KHCN của mình trong giai đoạn tới:  

A. THÀNH TỰU KHCN CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM  
GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 

I. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC 
KHCN 

Trong 5 năm qua, về lĩnh vực KHCN, Cục HHVN đã triển khai các nhiệm vụ sau: 
- Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ trong lĩnh vực hàng hải; xây dựng, triển khai các chương trình, dự án 
ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ thông tin phục vụ công 
tác quản lý và khai thác trong lĩnh vực hàng hải; 

- Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và  định mức kinh tế - 
kỹ thuật chuyên ngành hàng hải, trình Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành theo thẩm 
quyền; tổ chức xây dựng và thẩm định, công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành hàng 
hải. 

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm và định mức kinh tế - kỹ 
thuật chuyên ngành hàng hải; quy định việc áp dụng cụ thể một số tiêu chuẩn, quy 
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trình kỹ thuật, nghiệp vụ đối với các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng hải 
phù hợp với pháp luật về hàng hải và thẩm quyền quản lý, điều hành của Cục HHVN. 

- Quản lý hệ thống thông tin hàng hải, báo hiệu hàng hải và các hệ thống hỗ trợ 
hàng hải khác; tổ chức cung cấp các tài liệu và thông tin nhằm bảo đảm an toàn hàng 
hải, an ninh hàng hải theo quy định của pháp luật. 

II. CÔNG TÁC ỨNG DỤNG KHCN 

1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước và cải cách thủ tục 
hành chính. 

Từ 2005 Cục HHVN đưa vào khai thác hệ thống CNTT được lắp đặt tại Cơ quan 
văn phòng Cục HHVN, 2 Chi cục hàng hải và các đơn vị trực thuộc. Cho đến nay, tuy 
còn có những hạn chế nhất định nhưng hệ thống CNTT đã tạo được bước chuyển biến 
mới trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung và công tác cải cách thủ tục hành 
chính nói riêng. 

1.1. Tại Cơ quan văn phòng Cục 
Từ năm 2005, các phòng, ban tham mưu của cơ quan Cục HHVN, với sự trợ giúp 

đắc lực của mạng nội bộ và mạng diện rộng, các phần mềm ứng dụng, các hoạt động 
quản lý đã có những bước đột phá lớn. Trao đổi tài liệu giữa các cá nhân, đơn vị trong 
Cơ quan Văn phòng Cục chủ yếu thông qua thư điện tử; nhờ áp dụng phầm mềm quản 
lý văn bản nên công tác quản lý văn bản đi, đến khoa học, kịp thời và chính xác. 

Việc sử dụng phần mềm đăng ký tàu biển và quản lý thuyền viên đã giúp cho công 
việc cấp các giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, chứng chỉ, hộ chiếu thuyền viên được 
nhanh chóng, chính xác; công tác quản lý theo dõi đội tàu biển, thuyền viên được cập 
nhật thường xuyên. Việc sử dụng máy in hộ chiếu mới đã in trực tiếp ảnh lên Hộ chiếu 
bảo đảm nhanh, rõ ràng, đẹp và hiện đại. Thông số của các tàu biển, thuyền viên được 
nhập qua các phần mềm ứng dụng chạy trên nền Web, vì vậy các Cảng vụ hàng hải và 
các cơ quan liên quan có thể  truy cập để kiểm tra các thông số này, giảm thiểu khả 
năng gian lận bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận của tàu biển và thuyền viên. 

1.2. Tại các Cảng vụ hàng hải 
Phần mềm Quản lý thủ tục cho tàu ra, vào cảng cũng được triển khai và đưa vào sử 

dụng tại các Cảng vụ hàng hải từ năm 2005. Phần mềm Quản lý thủ tục tàu biển để 
khai báo thủ tục cho tàu ra, vào cảng xây dựng theo quy định tại Nghị định số 
160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại 
cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam.  

- Việc thông báo, xác báo tàu được người làm thủ tục thực hiện nhanh chóng, 
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thuận tiện thông qua hệ thống phần mềm, giảm thiểu đến mức tối đa số lần thông báo, 
xác báo bằng văn bản. Công tác xử lý thông tin theo đó cũng được nhanh chóng và kịp 
thời hơn. Thời gian làm thủ tục được rút ngắn, tối đa không quá 30 phút (thực tế chỉ 15 
phút).  

- Công tác lập kế hoạch điều động tàu vào, lưu lại và rời cảng được thực hiện ngay 
trên hệ thống phần mềm và được kết nối công khai trên hệ thống Website của Cảng 
vụ, thuận tiện cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển và các 
đơn vị có liên quan trong việc theo dõi giám sát, nắm bắt kế hoạch, phối hợp tổ chức 
thực hiện theo quy định chuyên ngành của mình. 

 - Việc tính phí, lệ phí hàng hải đã thực hiện kết hợp giữa việc lấy thông tin, dữ 
liệu kế hoạch chuyến tàu sau đó chuyển qua phần mềm tính phí riêng, số liệu đầu vào 
chính xác, công khai đã đã đảm bảo được việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các loại 
phí, lệ phí hàng hải theo quy định. 

- Dữ liệu, thông tin về tàu biển được cập nhật thường xuyên, đầy đủ trợ giúp đắc 
lực cho công tác kiểm tra, giám sát tàu đến, lưu tại cảng và rời cảng đảm bảo an toàn 
hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Công tác báo cáo số 
liệu thống kê cho các cơ quan cấp trên, cơ quan khác khi có yêu cầu theo đó đã thuận 
tiện, kịp thời và chính xác hơn. 

1.3. Tại các đơn vị  khác của Cục 
Các trường Cao đẳng hàng hải, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải 

Việt Nam, các Công ty BĐATHH, các Công ty Hoa tiêu hàng hải đã triển khai ứng 
dụng phần mềm vào công tác đào tạo cán bộ, thuyền viên chuyên ngành cũng như các 
công việc chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị, cụ thể là: 

- Phần mềm mô phỏng đào tạo thông tin liên lạc theo GMDSS, xây dựng được 
công cụ mô phỏng trực quan, sinh động tổng thể toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc 
GMDSS trên môi trường máy tính, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu đào tạo kỹ năng thực 
hành GOC, ROC cho sỹ quan thuyền viên. 

- Phần mềm trực tuyến E-Leaning cho thuyền viên qua môi trường internet: thiết 
lập một môi trường đào tạo bằng công nghệ chuẩn của thế giới là SCORM, IMS, có 
hiệu quả cao trong việc bổ túc tiếng Anh cho người đi biển.  

- Phần mềm chạy trên nền Web quản lý báo hiệu hàng hải với các chức năng quản 
lý các thông số về báo hiệu hàng hải, tự động kết xuất ra thông báo hàng hải, và hệ 
thống có thể truy cập từ xa. Đây là một phần mềm rất hữu dụng cho việc tạo dựng cơ 
sở dự liệu thống nhất, hỗ trợ công tác quản lý báo hiệu hàng hải. 

- Xây dựng và duy trì Website phục vụ các hoạt động trong công tác bảo đảm an 
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toàn hàng hải để cung cấp các thông tin như các thông báo hàng hải, hệ thống đèn 
biển, luồng tàu biển một cách nhanh chóng đầy đủ cho mọi đối tượng có nhu cầu.  

- Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc còn ứng dụng CNTT cho các hoạt động quản lý 
tại đơn vị như công tác quản lý văn bản, quản lý tiền lương, nhân sự...  

2. Ứng dụng KHCN trong quản lý an toàn hàng hải 
2.1. Nghiên cứu ứng dụng hải đồ điện tử (Electronic Navigational Chart - ENC)  
Hải đồ điện tử (ENC) là cơ sở dữ liệu chính thống do cơ quan thủy đạc các quốc 

gia sản xuất để sử dụng trên Hệ thống hiển thị thông tin và hải đồ điện tử (Electronic 
Chart Display and Information System - ECDIS). Bình đồ luồng hàng hải điện tử được 
sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế S57 do tổ chức thủy đạc quốc tế (International 
Hydrographic Organisation - IHO) ban hành, được tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) 
cho phép sản xuất để thay thế hải đồ giấy truyền thống trong quá trình điều động tàu, 
quản lý theo dõi giao thông, thiết kế hải trình, an toàn hàng hải và nhiều ứng dụng 
khác trong ngành hàng hải. 

Trong 5 năm qua, tại 2 Công ty BĐATHH đã biên tập thành công bình đồ điện tử 
luồng hàng hải cho một số tuyến luồng. Bình đồ luồng hàng hải điện tử ENC được 
biên tập dựa trên các tài liệu hải đồ giấy do Hải quân nhân dân Việt Nam xuất bản và 
bình đồ khảo sát do các Xí nghiệp khảo sát hàng hải thực hiện. Sử dụng công cụ biên 
tập của hãng SevenCs (Germany); đảm bảo tuân thủ hoàn toàn tiêu chuẩn S57 phiên 
bản 3.1, sẵn sàng để sử dụng trên các thiết bị ECDIS theo chuẩn công nghiệp của IHO. 
Số liệu về độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải sẽ được cập nhật định kỳ phù hợp với 
kết quả khảo sát, thông báo hàng hải của các Công ty BĐATHH. Hiện đã hoàn thiện 
ENC cho luồng Hải Phòng, Hòn Gai - Cái Lân, Sài Gòn - Vũng Tàu, Soài Rạp Thị 
Vải, Sông Dừa và Đồng Nai. Đây là một thành tựu bước đầu rất quan trọng, tạo tiền đề 
cho việc nghiên cứu ứng dụng cho tất cả các tuyến luồng tàu biển ở nước ta. 

2.2. Ứng dụng hệ thống nhận dạng tự động (Automatic Identification System – 
AIS.) 

 AIS là hệ thống thu phát sóng vô tuyến hoạt động trên băng tần VHF hàng hải 
dùng để trao đổi thông tin giữa phương tiện thủy và các đối tượng bên ngoài trong 
phạm vi phủ sóng VHF. AIS cho phép các phương tiện thủy chủ động chia sẻ các 
thông tin về nhận dạng, loại tàu, kích thước, vị trí, hướng di chuyển, tốc độ, loại hàng 
hóa chuyên chở và các đặc tính khác của mình với các phương tiện hoạt động trong 
khu vực lân cận, các trạm VTS và cơ quan quản lý hàng hải.  

Sau khi nghiên cứu thực tế tại các nước trong khu vực, nhằm từng bước đưa báo 
hiệu AIS vào sử dụng; từ năm 2008, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã 
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tiến hành lắp đặt thử nghiệm báo hiệu AIS trên khu vực luồng Hải Phòng. Đầu năm 
2010 đã thực hiện việc lắp đặt 01 trạm bờ AIS Station tại khu vực 22B Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng với vùng quan sát theo dõi phủ gần kín luồng hàng hải Hải 
Phòng, một phần luồng Hòn Gai - Cái Lân và 01 trạm bờ AIS Station tại khu vực đèn 
biển Quản Tượng, thành phố Đà Nẵng với vùng quan sát theo dõi phủ kín luồng hàng 
hải Đà Nẵng. Trong thời gian sắp tới sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện dự 
án lắp đặt AIS trên các luồng Hải Phòng, Hòn Gai - Cái Lân và Đà Nẵng. 

Các thông tin thu thập qua thiết bị AIS như tên tàu, số nhận dạng, hướng chạy, tốc 
độ... đã được phần mềm shipploter thể hiện trực quan trên màn hình hải đồ. Ngoài ra, 
kết hợp với hệ thông thông tin liên lạc VHF, thiết bị AIS đã trợ giúp đắc lực cho công 
tác theo dõi kiểm tra điều động tàu trong khu vực xung yếu, bảo đảm an toàn, an ninh 
và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.   

Nắm bắt được tính ưu việt của AIS, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã triển khai lắp 
đặt thiết bị thu tín hiệu AIS tại trụ sở làm việc và trạm đại diện Cát Hải  

2.3. Ứng dụng hệ thống trợ giúp giao thông hàng hải (VTS) trên luồng tàu biển 
khu vực Hải Phòng 

Trạm VTS tại Cát Hải có khả năng bao trùm đoạn luồng Hải Phòng từ vùng đón 
trả hoa tiêu đến bến cảng Đình Vũ với những khả năng ưu việt như: 

- Phát hiện, giám sát và kiểm soát các phương tiện giao thông trên luồng; 
- Giám sát sự di chuyển của các phương tiện trên luồng để hỗ trợ cho việc điều tiết 

giao thông; 
- Phát hiện tất cả các mục tiêu trên luồng và nhận dạng được tất cả các mục tiêu có 

trang bị AIS; 
- Hiển thị được hướng, tốc độ, dự báo đâm va; 
- Lưu trữ các thông tin liên quan đến hành trình của tàu phục vụ công tác điều tra 

tai nạn hàng hải. 
Ngoài ra, trạm còn được trang bị trạm bờ AIS, các máy đo gió, đo nhiệt độ, trang 

bị thiết bị S-VDR có khả năng giám sát, nhận dạng và gửi thông tin tới các phương 
tiện có trang bị AIS một cách chính xác và dễ dàng; cho phép cán bộ trực ban của 
Cảng vụ có thể liên lạc bằng điện thoại vô tuyến VHF tới các phương tiện di chuyển 
trên luồng; có khả năng phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn; lưu trữ các tín hiệu hình 
ảnh Radar, AIS và các tín hiệu thông tin liên lạc trên kênh thoại VHF, các dữ liệu này 
có thể được giám sát trực tiếp cũng như truy xuất sử dụng lại khi cần thiết. 

Trạm VTS đi vào hoạt động đã trợ giúp đắc lực cho Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng 
trong công tác quản lý giám sát các hoạt động hàng hải, điều tiết giao thông trên luồng 
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và đặc biệt là điều tiết tàu thuyền qua đoạn luồng kênh Hà Nam được an toàn, thông 
suốt 24/24. Thành công của trạm VTS tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng được xem là 
tiền đề cho việc áp dụng trên các luồng tàu biển của Việt Nam trong tương lai gần. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

1. Nghiên cứu các đề tài khoa học 
Trong giai đoạn 2005-2010, Cục HHVN đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài cấp 

Bộ và cấp Cục. Trong các đề tài KHCN đã triển khai thực hiện, có những đề tài nghiên 
cứu rất xuất sắc mang lại hiệu quả ứng dụng cao, có giá trị thực tiễn lớn phục vụ kịp 
thời công tác quản lý và sản xuất tại các đơn vị trực thuộc, điển hình như:  

- Đề tài nghiên cứu xây dựng mã số cảng biển và hàng hóa thông qua cảng biển 
Việt Nam. Đề tài đạt loại xuất sắc được Bộ GTVT kiến nghị xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật về “Mã số cảng biển và hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam“ để áp dụng cho 
hệ thống cảng biển Việt Nam. Đề tài mang tính hội nhập cao, góp phần thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính tại các cảng biển, bảo đảm hài hòa về mã số với các nghành có 
liên quan tới hoạt động cảng biển, đồng thời giúp cho công tác quản lý nhà nước tại 
cảng biển đạt hiệu quả hơn. 

- Đề tài nghiên cứu, ứng dụng công nghệ DIODE phát quang (LED) và thiết bị vô 
tuyến điện để chế tạo đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ: MSCI.LED.132 có tính 
năng kỹ thuật, công nghệ rất cao, các thiết bị phụ trợ kèm theo phục vụ cho đèn hoạt 
động (nguồn ắc quy; pin năng lượng mặt trời; hệ thống kết nối...) đều được bố trí tích 
hợp ngay trong đèn và với những chỉ tiêu tính năng kỹ thuật mà đèn hiện có, kết hợp 
những kết quả trong thực tiễn sử dụng, sản phẩm hoàn toàn có thể tương đương với 
đèn nhập khẩu LED Model 701 và 702 của hãng Carmanah (Canađa). Đèn 
MSCI.LED.132 đã nhận được các giải thưởng: giải Đặc biệt tại Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật năm 2007 do Bộ Giao thông vận tải tổ chức và giải Ba tại Hội thi sáng tạo 
KHKT toàn quốc lần thứ 9 năm 2007. 

- Đề tài nghiên cứu, xây dựng hải đồ điện tử luồng Sài Gòn - Vũng Tàu phục vụ 
các phương tiện hành hải an toàn và hỗ trợ công tác khảo sát quản lý luồng và báo hiệu 
hàng hải được đưa vào ứng dụng hiệu quả, đây là cơ sở khoa học để triển khai ứng 
dụng cho toàn bộ luồng tàu biển trong cả nước.  

- Đề tài nghiên cứu xây dựng phần mềm xử lý sóng để nâng cao độ chính xác đo 
sâu: tăng cường công tác kỹ thuật trong việc đo đạc xác định độ sâu luồng. Việc xác 
lập được độ chính xác cao về độ sâu luồng có rất nhiều tiện ích trong việc an toàn chạy 
tàu, tăng cường khả năng hoạt động của tàu biển trên các luồng tàu.  

Nhìn chung việc chọn lựa nội dung nghiên cứu các đề tài của Cục HHVN và các 
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đơn vị trực thuộc thời gian qua là phù hợp. Kết quả nghiên cứu phần lớn đã được ứng 
dụng trong thực tế sản xuất của các đơn vị trực thuộc và bước đầu thu được một số kết 
quả hết sức khả quan, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý cũng như chuyên môn. 
Bên cạnh đó, việc tổ chức công tác nghiên cứu cũng đã được tiến hành nghiêm túc, 
bảo đảm chất lượng và phần lớn đạt tiến độ.  

2. Công tác biên soạn, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định 
mức kinh tế kỹ thuật.  

Nhận thức được tầm quan trọng của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức 
kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý điều hành, trong thời gian qua Cục HHVN đã 
triển khai xây dựng được một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế 
kỹ thuật sau: 

2.1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải đã được Bộ GTVT phê 
chuẩn và ban hành (QCVN 20:2010/BGTVT) tại Thông tư số 17/2010/TT-BGTVT 
ngày 17/5/2010. Đây là bộ quy chuẩn mang tính học thuật cao, đã được biên soạn dựa 
trên trên các quy định của Tổ chức Hải đăng quốc tế (IALA) và những kinh nghiệm 
thu nhận được từ việc thực hiện Quyết định 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005.  

2.2. Nghiên cứu chuẩn hóa các loại phao báo hiệu hàng hải có kết cấu bền 
vững, độ thẩm mỹ cao và phù hợp với các điều kiện của luồng hàng hải Việt Nam có 
địa hình, địa chất, yếu tố thủy văn khác nhau. Các bộ thiết kế phao báo hiệu hàng hải 
đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận hợp chuẩn và đã được Cục Sở hữu 
trí tuệ - Bộ KHCN cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. 

2.3. Nghiên cứu và công bố 4 tiêu chuẩn cấp cơ sở 
 - TCCS 01:2008/CHHVN Quy trình xử lý thông tin an toàn hàng hải theo chuẩn 

GMDSS và IMO. 
 - TCCS 02:2008/CHHVN Quy trình vận hành quản lý và khai thác hệ thống các 

thiết bị điện tử hàng hải được xây dựng dựa trên các tài liệu của nhà sản xuất  và kinh 
nghiệm thực tế. Các quy trình này đã hỗ trợ đắc lực cho việc khai thác hệ thống các đài 
TTDH trong cả nước. 

- TCCS 03:2010/CHHVN Quy trình khai thác kỹ thuật công trình cảng biển và khu 
nước. 

- TCCS 04:2010/CHHVN Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển. 
2.4. Xây dựng, trình Bộ GTVT ban hành theo thẩm quyền Định mức kinh tế kỹ 

thuật vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng đài thông tin duyên hải Việt Nam; Định 
mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải. 

 



 183 

IV. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KHCN CỦA CỤC 
HHVN 

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong 5 năm qua, hoạt động KHCN của Cục 
HHVN do những nguyên nhân chủ quan, khách quan mà không tránh khỏi một số tồn 
tại, khó khăn, cụ thể như: 

1. Trong việc ứng dụng CNTT 
Việc ứng dụng KHCN, trong đó có việc áp dụng CNTT vào công tác quản lý và 

cải cách hành chính còn nhiều hạn chế, khó khăn do những nguyên nhân sau: 
- Kinh phí cập nhật phần mềm và nâng cấp các thiết bị còn hạn chế, thiếu tính  

liên tục.  
- Các văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi nên dẫn đến việc cần thiết phải 

thay đổi phần mềm để phù hợp. 
- Đối với các phần mềm có hiệu quả sử dụng cao như đăng ký tàu biển, quản lý 

thuyền viên…đều đã được nâng cấp sửa chữa cho phù hợp với sự thay đổi của các văn 
bản pháp luật. Việc sửa chữa, nâng cấp các phần mềm này ngoài tốn kém kinh phí còn 
cần sự phối hợp của người sử dụng, những người luôn ngại với sự thay đổi. 

- Chưa có sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong và ngoài ngành. 
- Một số CBCCVC còn ngại tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới 

2. Trong ứng dụng thành tựu KHCN 
- Các đơn vị chưa mạnh dạn áp dụng các thành tựu KHCN mới như AIS, VTS một 

phần vì kinh phí nhà nước còn hạn chế. 
- Chưa thực hiện các dự án một cách tổng thể nên còn khó khăn trong việc tích hợp 

các ứng dụng, chưa mang lại hiệu quả tốt nhất của thiết bị. 

3. Trong công tác nghiên cứu KHCN 
Do đặc thù là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải, công việc chủ yếu 

là hướng dẫn, giám sát kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hàng hải của 
Việt Nam và các Công ước hàng hải quốc tế mà Việt Nam là thành viên nên thời gian 
dành cho công tác nghiên cứu khoa học chưa thực sự được ưu tiên. Bên cạnh đó, năng 
lực và kinh phí cho nghiên cứu hạn hẹp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả nghiên 
cứu KHCN của Cục HHVN. 

 Ngoài ra, còn có những mặt hạn chế khác cũng ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu 
như: Thanh quyết toán của các đề tài còn chậm, chưa có sự phối hợp giữa cơ quan 
quản lý, chủ nhiệm đề tài để triển khai thực hiện thanh quyết toán; Cơ quan quản lý 
chưa có quy trình thực hiện thanh toán các nhiệm vụ KHCN nên chưa kịp thời hướng 
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dẫn các chủ nhiệm để triển khai thực hiện; Cán bộ công chức còn chưa chú trọng công 
tác nghiên cứu khoa học, chưa có biện pháp hữu hiệu khuyến khích, động viên cán bộ 
tham gia công tác nghiên cứu khoa học. 

B. NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM  

GIAI ĐOẠN 2010-2015 

I. MỤC TIÊU CÔNG TÁC KHCN 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị 
quyết nói trên của Đảng và Chính phủ. Nhiệm vụ KHCN của Cục HHVN giai đoạn 
2011-2015 cần đạt các mục tiêu sau: 

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực KHCN chuyên ngành hàng 
hải, đặc biệt chú trọng trong việc đầu tư, phát triển đội tàu biển, cơ sở hạ tầng cảng 
biển, công nghiệp tàu thủy và các hoạt động dịch vụ hàng hải (logistic, vận tải đa 
phương thức...). 

- Tăng cường vai trò của KHCN trong nghiên cứu, đầu tư phát triển đồng bộ bến 
cảng và luồng vào cảng; xây dựng cảng trung chuyển quốc tế tiếp nhận tàu trọng tải 
lớn, bến cảng nước sâu, cảng cửa ngõ quốc tế đạt tiêu chuẩn quốc tế có khả năng tiếp 
nhận các tàu container thế hệ mới tại các vùng kinh tế trọng điểm; xây dựng các cảng 
chuyên dùng, các cảng hành khách; đầu tư chiều sâu, cải tạo nâng cấp, hiện đại hóa 
các cảng hiện có trên cơ sở phát huy tiềm năng tự nhiên, kinh tế xã hội và kết cấu hạ 
tầng đã có nhằm đầu tư hợp lý, khai thác có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế xã hội, hội nhập quốc tế. 

- Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả  KHCN trong việc thực thi các 
nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành của Cục HHVN. 

- Tăng cường kiến thức hiểu biết về KHCN, xu hướng phát triển và ứng dụng của 
KHCN trong ngành hàng hải cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức đang làm 
việc tại cơ quan Cục HHVN và các đơn vị trực thuộc, nhằm phục vụ ngày càng hiệu 
quả công tác tham mưu cho Bộ GTVT và thực thi nhiệm vụ quản lý chuyên ngành 
hàng hải trong giai đoạn mới. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Cục HHVN đưa ra các nhiệm vụ KHCN 
cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2011-2015, cụ thể như sau: 
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1. Ứng dụng thành tựu CNTT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, cụ thể: 
- Triển khai các Dự án CNTT phục vụ công tác cải cách hành chính và quản lý của 

Cục HHVN trong đó có phần mềm quản lý thủ tục tàu ra vào cảng có thể dùng chung 
cho tất cả các cơ quan nhà nước tại cảng biển, nâng cấp các phần mềm đăng ký tàu 
biển, thuyền viên qua mạng góp phần CCHC.  

- Xây dựng cổng thông tin điện tử với các phần mềm quản lý tích hợp trên cổng 
thông tin này. 

- Áp dụng các hình thức hội nghị trực tuyến (Audio, Web, Video Conference) qua 
các đường truyền đã được nâng cấp. 

- Triển khai Dự án thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT). Dự án 
triển khai nhằm tuân thủ Công ước SOLAS-74 và các sửa đổi, bổ sung (chi tiết nêu tại 
Nghị quyết MSC.202(81) ngày 19/5/2006) của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) mà 
Việt Nam là thành viên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội tàu biển Việt Nam trong 
các hoạt động hàng hải quốc tế. 

- Triển khai các dự án VTS, AIS cho các Cảng vụ hàng hải có mật độ tàu thuyền ra 
vào lớn để phục vụ tốt hơn nữa công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải 
và phòng ngừa ô nhiễm môi trường... 

- Mở rộng việc áp dụng hải đồ điện tử cho toàn bộ các tuyến luồng hàng hải trong 
phạm vi cả nước, kết hợp với hệ thống AIS để quản lý các báo hiệu hàng hải.    

2. Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải. Tăng 
năng lực thu phát: tăng công suất phát, tần số thu phát cho các đài thông tin duyên hải 
loại II, III; tăng cường hạ tầng kết nối toàn bộ hệ thống; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng 
bộ thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn. 

3. Tăng cường kết nối giữ hệ thống thông tin duyên hải với các hệ thống thông tin 
khác như Cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, biên phòng, các cơ quan quản lý 
chuyên ngành khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tìm kiếm cứu nạn trên biển. 

4. Nâng cấp hệ thống trạm cổng Inmarsat - C theo công nghệ mới; nâng cấp hệ 
thống VNLUT/VNMCC đảm bảo tính sẵn sàng xử lý thông tin trợ giúp tìm kiếm cứu 
nạn qua mạng Cospat - Sarsat. 

5. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, thiết kế chế tạo thiết bị thông tin hàng hải: 
quản lý giám sát tàu, phao báo động cấp cứu EPIRB, thiết bị thu thông tin an toàn 
hàng hải Navtext...  

6. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất, xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật của ngành hàng hải và tổ chức triển khai 
thực hiện hiệu quả khi được ban hành. 
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7. Nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên để phục vụ cho thiết bị báo hiệu 
hàng hải, các trạm quản lý luồng. Đồng thời nghiên cứu, ứng dụng biện pháp sử dụng 
năng lượng tiết kiệm, hiểu quả. 

8. Nghiên cứu ứng dụng và lồng ghép các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam và 
các công trình biển khác. 

III. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tăng cường và đổi mới tổ chức quản lý KHCN từ  Cục HHVN đến các đơn vị 
trực thuộc (nguồn lực, đào tạo, huấn luyện), xây dựng hoàn thiện cơ chế hoạt động 
thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Cục HHVN cho phù hợp với các văn bản pháp luật 
hiện hành của Nhà nước liên quan đến KHCN. 

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng KHCN cấp Cục qua việc ban hành 
cơ cấu, tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi, quy chế hoạt động của Hội đồng KHCN. 

4. Tổ chức công tác lưu trữ điện tử các sản phẩm nghiên cứu KHCN trong hoạt 
động hàng hải. Xây dựng thư viện điện tử nhằm mục đích giúp cho CBCCVC dễ dàng 
tra cứu tiếp cận được các thành tựu, kết quả của nghiên cứu KHCN. 

5. Coi trọng công tác lựa chọn các chương trình nội dung nghiên cứu và ứng dụng 
KHCN phù hợp với thực tế. Kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm để dừng hoặc mở rộng 
việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. 

6. Tận dụng tối đa, hiệu quả sự giúp đỡ và hướng dẫn chỉ đạo của Bộ GTVT trong 
việc thực hiện kế  hoạch KHCN hàng năm.  

7. Đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ chuyên ngành hàng hải. 

KẾT LUẬN 

Trong giai đoạn 2005-2010, công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KHCN của 
Cục HHVN đã đạt được một số thành tích đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, 
yếu kém nhất định. 

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ 
KHCN trong hoạt động của Cục HHVN nói riêng và ngành hàng hải Việt Nam nói 
chung, đồng thời trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm rút ra từ hoạt động 
KHCN giai đoạn 2005-2010, bằng sức lực và trí tuệ, bằng tinh thần trách nhiệm và 
lòng yêu nghề, cùng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục HHVN, sự quan tâm giúp 
đỡ của Bộ GTVT, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng nhiệm vụ KHCN của Cục HHVN 
sẽ được triển khai một cách có hiệu quả, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong giai đoạn 
2010-2015./. 
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Tổng giám đốc - Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 
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● THÀNH TỰU VỀ KHCN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010  VÀ PHƯƠNG 
HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHCN  CỦA TỔNG CÔNG TY 
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015 145 

Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam 

● BÁO CÁO TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH LIÊN DOANH, 
LIÊN KẾT, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG 
TIÊU CHUẨN EU - CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG  LAO ĐỘNG 
QUỐC TẾ 151 

PGS. TS. TRẦN CẢNH VINH 
Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh 

● ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  CỦA TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI 169 

PGS.TSKH. ĐẶNG VĂN UY 
Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải 

● BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  THÀNH TỰU KHCN CỦA CỤC HÀNG 
HẢI VIỆT NAM  GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM 
VỤ KHCN  GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 176 

PGS.TSKH NGUYỄN NGỌC HUỆ 
Cục trưởng Cục Hàng hải VN 

● MỤC LỤC 187 
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