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Tóm tắt:
Trên thế giới, hình thức đối tác công tư (PPP) được 

xem như là một trong những giải pháp hữu hiệu để 
chia sẻ gánh nặng đầu tư công với Chính phủ của các 
nước. Đối với lĩnh vực y tế, hình thức đối tác công tư đã 
được áp dụng khá thành công tại nhiều nước, mang lại 
những lợi ích to lớn về an sinh xã hội, nâng cao chất 
lượng sống của người dân. Bài viết nghiên cứu và tổng 
hợp một số yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng 
công trình y tế theo hình thức PPP nhằm rút ra những 
bài học cho Việt Nam.  

Từ khóa: Quản lý, đầu tư, đối tác công tư, công trình 
y tế.

Abstract: In the world, the Public-Private Partnership 
(PPP)  is seen as one of the effective solutions to share 
the burden of public investment with the government. In 
healthcare sector, the Public-Private Partnership (PPP)  
has been successfully applied in many countries, bringing 
about great benefits on social security, improving the 
life quality for its citizens. This paper researches and 
summarizes a number of factors affecting investment in 
building medical works in the form of PPP so as to draw 
lessons for Vietnam.
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Công trình y tế nói chung, công trình bệnh viện nói 
riêng là loại hình công trình xây dựng đặc thù, liên quan 
đến sức khỏe, tính mạng của người dân, do vậy công tác 
quản lý đầu tư xây dựng ảnh hưởng lớn từ yếu tố kỹ thuật 
gắn chặt với yếu tố chuyên môn y tế, chất lượng xây dựng 
cũng như đảm bảo tính hiệu quả trong đầu tư. Quản lý 
đầu tư xây dựng công trình y tế theo hình thức PPP được 
áp dụng rộng rãi trên thế giới và đạt được nhiều thành 
công trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng các mục 
tiêu phát triển kinh tế xã hội. 

I. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Y TẾ TẠI MỘT SỐ NƯỚC 

1. Australia (Úc)
Ở Australia, đầu tư xây dựng trong lĩnh vực y tế theo 

hình thức PPP đã góp phần giảm chi phí vượt ngân sách 
từ 18% xuống 4,3%, tỷ lệ chậm tiến độ giảm từ 25,9% 
xuống 1,4% so với các dự án thực hiện đầu tư xây dựng 
theo phương thức truyền thống [1]. Việc quản lý đầu tư 
xây dựng công trình theo hình thức PPP được áp dụng 
lần đầu tiên tại Úc từ năm 1985, khi Chính phủ bắt đầu 
có ý tưởng thỏa thuận với đối tác tư nhân để xây dựng 
đường hầm qua cảng Sydney. Sau đó, hình thức này được 
áp dụng rộng rãi với các loại hình công trình xây dựng 
khác nhau, đặc biệt là đối với công trình y tế. Đến nay, Úc 
được coi là một trong những nước áp dụng thành công 
hình thức PPP trên thế giới [2]. 

1 Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
 2 Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng
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Bảng 1: Tiêu chí đánh giá Hồ sơ đề xuất quan tâm 
thực hiện dự án PPP tại Úc

                                                                                    Nguồn: [3]
Bảng 2: Tiêu chí đánh giá Hồ sơ đề xuất chi tiết

                                                                                    Nguồn: [3]
Tổng kết một số nghiên cứu, phân tích về lựa chọn nhà 

đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình y tế tại Úc cho 
thấy một số nguyên nhân thành công như sau: 

+ Quản lý đầu tư xây dựng theo hình thức PPP được 
thực hiện phổ biến ở Úc theo hình thức hợp đồng BOOT 
rất chặt chẽ [2], từ giai đoạn đấu thầu đến khi thương 
thảo, đàm phán ký kết hợp đồng. 

+ Việc đảm bảo sự ổn định của chiến lược phát triển kinh tế xã 
hội cũng như quy hoạch xây dựng bệnh viện đã tạo môi trường 
đầu tư minh bạch, lành mạnh cho các nhà đầu tư tư nhân. Chính 
sách điều hành nền kinh tế của Úc đảm bảo các dịch vụ công 
được điều tiết hài hòa theo quy luật cung - cầu. Đây là một trong 
những yếu tố quan trọng đảm bảo việc đầu tư xây dựng có hiệu 
quả về kinh tế và thu hút nhà đầu tư tư nhân. 

+ Việc thiếu hụt dịch vụ y tế sẽ ảnh hưởng đến chi phí 
chi trả của bên thứ 3 (người dân). Một bệnh viện (công 
trình y tế) mới được đầu tư xây dựng tốt sẽ giải quyết 
được sự tập trung của người dân khi khám chữa bệnh, 
giảm chi phí đi lại khám chữa bệnh, tuy nhiên nếu chi phí 
khám chữa bệnh giữa hệ thống bệnh viện công và bệnh 
viện tư quá chênh lệch sẽ khiến cho người tiêu dùng 
không sử dụng dịch vụ và công trình y tế sẽ thất bại. Dưới 
góc độ kinh tế thị trường, người tiêu dùng sẽ có quyền lựa 
chọn dịch vụ, chất lượng tốt nhất phù hợp với chi phí mà 
họ phải bỏ ra.

+ Bộ máy quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng tại Úc 
tương đối đồng bộ và thống nhất. Các chính sách được 
linh hoạt trong cách xử lý vấn đề giúp các nhà đầu tư giải 
quyết những bất cập, khó khăn một cách nhanh chóng 
phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương 
triển khai dự án [3].  

+ Quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng công trình y 
tế: Nhận thức của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng 
công trình y tế theo hình thức PPP được thể hiện qua việc 
quy định phân bổ rủi ro khi thực hiện dự án, giúp các bên 
có liên quan có thể quản trị rủi ro một cách hiệu quả nhất. 

Bảng 3: Phân bổ rủi ro trong đầu tư xây dựng
công trình y tế 

 

                                                                                      Nguồn: [3]
+ Thời gian thực hiện dự án PPP: Là yếu tố quan 

trọng xác định chỉ tiêu kinh tế khi đầu tư xây dựng 
công trình y tế được xác định trên cơ sở doanh thu, lợi 
nhuận. Trong nhiều trường hợp, yếu tố thời gian có thể 
được xác định như là phần thưởng cho nhà đầu tư tư 
nhân khi rút ngắn thời gian xây dựng hoặc bù đắp cho 
một yếu tố bất lợi của dự án do nhà nước mang lại. Bên 
cạnh đó, việc xác định thời gian thực hiện hợp đồng 
còn là động lực để tư nhân hoàn thiện công trình sớm 
hơn kế hoạch nhằm tăng lợi nhuận.

C
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2. Thổ Nhĩ Kỳ
Trước đây, hệ thống hạ tầng y tế tại Thổ Nhĩ Kỳ bị 

xuống cấp trầm trọng và không đáp ứng được nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe của người dân. Số lượng giường bệnh 
chỉ có 2,6/1000 người dân, trong khi đó so sánh với các 
nước thuộc khối OECD là 4,8/1000 người [4]. Theo đánh 
giá của Chính phủ, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến cần đầu tư xây 
dựng thêm 90.000 giường bệnh đến năm 2023 để đáp 
ứng được nhu cầu của xã hội. Trong khi đó nguồn lực 
đầu tư xây dựng lại rất hạn chế. Việc quản lý đầu tư xây 
dựng các bệnh viện theo hình thức PPP tại Thổ Nhĩ Kỳ 
được thực hiện theo Chương trình đối tác công tư trong 
lĩnh vực y tế được Chính phủ phê duyệt năm 2010, quy 
định các dự án có vòng đời khoảng 28-28,5 năm, trong 
đó: Thời gian xây dựng từ 3-3,5 năm và thời gian quản lý, 
vận hành trung bình là 25 năm [6]. Trong trường hợp dự 
án được hoàn thành đưa vào sử dụng sớm hơn so với dự 
kiến thì toàn bộ chi phí, lợi nhuận thu được từ khoảng 
thời gian “đẩy nhanh tiến độ” này được tính vào lợi nhuận 
của nhà đầu tư (được quy định cụ thể trong Điều khoản 
hợp đồng quản lý đầu tư xây dựng dự án) [5].

Công ty dự án sẽ nhận được thanh toán chi phí từ nhà 
nước dựa trên điều kiện thực tế của từng dự án, quy định 
theo thời điểm định kỳ, bao gồm thanh toán cố định và 
thanh toán linh hoạt trong suốt vòng đời của dự án. 

+ Thanh toán cố định: Áp dụng đối với các chi phí xây 
dựng, được xác định theo sự kiểm soát của nhà nước.

+ Thanh toán linh hoạt: Áp dụng đối với chi phí quản 
lý, vận hành. Việc kiểm soát thanh toán được Bộ Y tế thực 
hiện theo từng giai đoạn 5 năm dựa trên kết quả điều 
tra, đánh giá thực tế (không bao gồm các khoản mục sửa 
chữa đặc biệt). 

Chính sách quản lý đầu tư xây dựng công trình y tế tại 
Thổ Nhĩ Kỳ được dựa trên Luật Dịch vụ Y tế cơ bản năm 
2005. Tuy nhiên, văn bản pháp lý này không đủ chặt chẽ 
để quy định toàn bộ các khung pháp lý cần thiết cho 
việc ký kết thỏa thuận dự án, quyết toán dự án (trong 
trường hợp thực hiện theo hình thức PPP). Trước những 
bất cập đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành Luật đầu 
tư xây dựng theo hình thức BLT (Xây dựng, Cho thuê và 
Chuyển giao) vào năm 2013 để hoàn thiện khung pháp 
lý cho việc đầu tư xây dựng các bệnh viện theo hình 
thức PPP. Điều 7 Luật Đầu tư xây dựng theo hình thức 
BLT quy định chỉ bắt đầu có hiệu lực đối với các dự án 
được triển khai ở giai đoạn 2 và được sử dụng làm tài 
liệu tham khảo cho những dự án đã được triển khai ở 
giai đoạn 1. Sau khi ban hành Luật Đầu tư xây dựng theo 
hình thức BLT, các thỏa thuận dự án triển khai giai đoạn 
1 đã được hoàn thiện và ký kết giữa các bên liên quan. 
Đến cuối năm 2014, một số dự án giai đoạn 1 đã được 
quyết toán và đưa vào sử dụng. 

Bảng 5: Một số dự án bệnh viện được quản lý ĐTXD
theo hình thức PPP tại Thổ Nhĩ Kỳ

                                                                                  

                                                                                   Nguồn: [6]
Từ số liệu thống kê cho thấy công tác quản lý đầu tư xây 

dựng công trình bệnh viện theo hình thức PPP được áp dụng 
khá phổ biến trong lĩnh vực y tế. Kết quả nghiên cứu của Sule 
Topcu Killic (2015) chỉ ra việc quản lý đầu tư xây dựng theo hình 
thức PPP thành công là do cơ chế đấu thầu dự án đã được minh 
bạch, được công bố trên các tờ báo quốc tế cũng như trang web 
của Bộ Y tế, do đó được công nhận bởi các nhà đầu tư và tổ chức 
quốc tế. Quy trình này cụ thể như sau [6]: 

+ Giai đoạn sơ tuyển: Các bên quan tâm nộp tài liệu chứng 
minh đáp ứng các tiêu chí sơ tuyển (tiêu chí kỹ thuật, tiêu chí tài 
chính). Cơ quan đấu thầu dự án PPP sẽ đánh giá tất cả các hồ sơ 
và xác định danh sách dài các nhà thầu đủ điều kiện và công bố 
trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

+ Giai đoạn gửi đề nghị: Các nhà thầu qua giai đoạn sơ tuyển 
được Bộ Y tế cung cấp thiết kế sơ bộ dự án và sau đó được mời 
gửi đề nghị kỹ thuật và tài chính theo các quy định khác nhau. 
Dựa trên các hồ sơ đề nghị được gửi, Cơ quan đấu thầu sẽ đánh 
giá các nhà thầu theo các tiêu chí chặt chẽ, xếp hạng theo thứ 
hạng tốt nhất và đưa vào danh sách rút gọn.

+ Đệ trình ưu đãi trong danh sách rút gọn: Các nhà thầu 
trong danh sách rút gọn sau đó được yêu cầu lập lại phương án 
tài chính sau khi có kết quả đánh giá của giai đoạn gửi đề nghị 
nhằm nâng cao tính khả thi của phương án.

+ Đấu giá dự án: Các nhà thầu sẽ đấu thầu với nhau theo 
hình thức “đấu giá Hà Lan”. Theo đó, các nhà thầu chứng minh 
khả năng góp vốn tự có và phương án thanh toán giá dịch vụ 
thấp nhất thông qua nhiều vòng thương lượng, trực tiếp. Các 
nhà thầu có thể thay đổi các cam kết, phương án nhằm đưa ra 
phương án tối ưu nhất để lựa chọn nhà thầu ưu tiên. 

+ Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu ưu tiên: Sau kết quả 
đấu giá dự án, cơ quan đấu thầu tại Bộ Y tế sẽ thương thảo trực 
tiếp với Nhà thầu để đàm phán khả năng góp vốn tự có, mức độ 
chia sẻ/đóng góp nguồn lực của các bên tham gia. Sau đó, cơ 
quan đấu thầu sẽ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu ưu tiên. 
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+ Ký kết thỏa thuận dự án: Sau khi nhà thầu ưu tiên thành 
lập công ty dự án (SPV) và thực hiện các cam kết, bảo lãnh thực 
hiện quản lý đầu tư xây dựng dự án theo hình thức PPP thì thỏa 
thuận dự án sẽ được ký giữa SPV và Bộ Y tế.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép áp dụng các mô hình 
quản lý đầu tư xây dựng khác nhau đối với công trình sử dụng 
vốn ngân sách như: Bệnh viện, trường học (Trung học và Đại 
học), nhà ở sinh viên, nhà tù và các trụ sở văn phòng của cơ 
quan nhà nước. Phần lớn các công trình được áp dụng theo 
hình thức DBOM, theo mô hình PFI của Vương quốc Anh. Tuy 
nhiên, đối với công trình y tế thì Bộ Y tế quy định chặt chẽ hơn 
do quan điểm về cung cấp dịch vụ y tế tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các dự án 
đầu tư xây dựng công trình bệnh viện tại Thổ Nhĩ Kỳ được áp 
dụng theo mô hình DBFLT (Thiết kế - Xây dựng - Tài chính - Cho 
thuê - Chuyển giao) với quy định thời gian theo mô hình 3+25. 
Nhà đầu tư chỉ tham gia vào giai đoạn đầu tư xây dựng và cung 
cấp các dịch vụ quản lý, vận hành các công việc không quan 
trọng. Các lĩnh vực chuyên môn cao, đặc thù vẫn được cung 
cấp bởi Bộ Y tế.

II. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Y TẾ THEO HÌNH THỨC 
ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 

Quản lý đầu tư xây dựng công trình y tế theo hình thức PPP 
cần phải được thiết lập với sự bền vững dài hạn, cân nhắc đến 
giá trị của đồng tiền và mối quan tâm của các bên tham gia dự 
án theo các nhân tố ảnh hưởng sau: 

1. Nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng công trình y tế 
theo hình thức PPP

 Đòi hỏi cả hai bên đảm bảo được quyền lợi và đạt được 
mục tiêu riêng của mình. Khi nghiên cứu, phân tích đầu 
tư xây dựng công trình y tế theo hình thức đối tác công tư 
thành công trên thế giới đều có chung một số nguyên tắc 
nhất định như sau:   

+ Nguyên tắc hiệu quả: Việc sử dụng hiệu quả ưu điểm của 
các đối tác tham gia đầu tư xây dựng là một trong những lý 
do chính để áp dụng hình thức PPP. Nhà nước có thế mạnh là 
đối tác quản lý công (chính sách, thủ tục hành chính,...) trong 
khi đó tư nhân có thế mạnh về nguồn vốn, công nghệ, kinh 
nghiệm quản lý,... Hai bên cùng hợp tác với nhau trong việc 
đầu tư xây dựng công trình được xem như là sự cộng hưởng 
về ưu điểm, nhằm tăng cường điều kiện thuận lợi thực hiện dự 
án. Do vậy, nguyên tắc hiệu quả thường được ưu tiên hàng đầu 
khi xét đến khả năng quản lý đầu tư xây dựng theo hình thức 
đối tác công tư.  

+ Nguyên tắc lợi nhuận: Nhà đầu tư tư nhân chỉ chấp nhận 
tham gia quản lý đầu tư xây dựng công trình y tế khi nhận thấy 
giá trị đồng tiền đầu tư, cơ hội kinh doanh và các lợi nhuận 
khác. Trong khi đó, nhà nước lại quan tâm đến lợi ích dưới góc 
độ giảm gánh nặng ngân sách đầu tư xây dựng, hiệu quả xã 
hội mà dự án mang lại cho cộng đồng. Do vậy việc phân chia 

lợi nhuận, trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện dự án 
là nguyên tắc quan trọng.

+ Nguyên tắc rủi ro: Phân định một cách hợp lý các nhiệm 
vụ, nghĩa vụ và rủi ro cho đối tác tham gia quản lý đầu tư xây 
dựng. Việc phân bổ rủi ro cho bên nào có khả năng quản lý rủi 
ro tốt nhất là một trong những nguyên tắc chính. Nhà nước 
có thế mạnh về chính sách, cơ chế và tính pháp quyền, trong 
khi đó nhà đầu tư có thế mạnh về nguồn vốn, công nghệ và 
kỹ thuật quản lý, thực hiện dự án. Như là, nhà thầu thi công sẽ 
chịu rủi ro trong quá trình xây dựng, tư vấn thiết kế chịu rủi ro 
về thiết kế, nhà nước có trách nhiệm với rủi ro môi trường chính 
sách, giải phóng mặt bằng,… Nguyên tắc này phản ánh bản 
chất của một mối quan hệ hợp tác, chia sẻ những khó khăn 
trong quản lý đầu tư xây dựng công trình y tế và vì thế giảm 
thiểu được chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

+ Nguyên tắc bình đẳng: Khác với các hình thức đầu tư 
công, các bên tham gia quản lý đầu tư xây dựng công trình y 
tế theo hình thức PPP phải là các đối tác bình đẳng, có cùng 
trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện dự án đạt hiệu quả cao nhất. 
Trong mối quan hệ đối tác, đối tác nhà nước và tư nhân phải ở 
vị trí ngang hàng với nhau, không tồn tại cơ chế “xin-cho”. Nhà 
nước nhìn nhận đối tác tư nhân dưới góc độ nhà đầu tư tiềm 
năng, là đối tác giúp nhà nước giải quyết bất cập vấn đề đầu 
tư xây dựng công trình y tế, cung cấp dịch vụ công cho cộng 
đồng. Nguyên tắc bình đẳng chỉ được thực hiện hiệu quả khi 
hành lang pháp lý đầy đủ và toàn diện. 

+ Nguyên tắc cạnh tranh: Phải được xem xét từ khi đấu thầu 
thực hiện dự án. Cạnh tranh sẽ giúp đảm bảo việc chuyển giao 
có hiệu quả các rủi ro, các giải pháp tối ưu được thực hiện trong 
quá trình quản lý đầu tư xây dựng công trình bởi khu vực tư 
nhân và giá trị thực hiện dự án hợp lý qua quá trình đấu thầu. 
Nếu tư nhân ở vai trò độc quyền thì hiệu quả quản lý đầu tư xây 
dựng dự án, lợi ích của quan hệ đối tác công tư sẽ không được 
đảm bảo.

2. Cơ chế chính sách, hành lang pháp lý
Phân tích từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự thành công 

xuất phát từ chính sách minh bạch cũng như chủ trương 
thống nhất của đối tác nhà nước. Trong bối cảnh thiếu hụt vốn 
đầu tư xây dựng, Chính phủ các nước có quan điểm áp dụng 
quản lý đầu tư xây dựng theo hình thức PPP và xác định đây 
là công cụ chính giúp nhà nước thu hút vốn đầu tư. Từ đó, bộ 
máy chính trị, cơ cấu tổ chức cũng như hành lang pháp lý được 
hình thành và hoàn thiện góp phần tạo ra mội trường đầu tư 
xây dựng hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư tư nhân. Trong giai 
đoạn đầu, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những “thất bại” và 
chịu “thiệt thòi” trong quá trình đầu tư, hợp tác với khu vực tư 
nhân. Tuy nhiên, dần dần các vấn đề này đều được khắc phục 
và giảm thiểu theo thời gian sau khi có kinh nghiệm từ các dự 
án PPP trước đó. Chính phủ có những chính sách “mềm dẻo” 
nhằm điều chỉnh và vận dụng trong quá trình quản lý đầu tư 
xây dựng rất linh hoạt và hiệu quả. 
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3. Hình thức quản lý đầu tư xây dựng
Bản chất của quản lý đầu tư xây dựng theo hình thức PPP 

là gắn liền với hình thức hợp đồng dự án. Đây là sự hợp tác dài 
hạn giữa nhà nước - tư nhân trong việc cung cấp các dịch vụ 
công với hiệu quả tốt nhất do đó sự hợp tác này được cam kết 
và ràng buộc bởi hợp đồng dài hạn giữa các bên tham gia ở 
từng giai đoạn thực hiện dự án. Hình thức hợp đồng được áp 
dụng tùy theo đặc điểm của dự án, theo hành lang pháp lý và 
thể chế tại nhiều nước, ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng hình thức 
BLT (hay còn gọi là DBFLT), Úc áp dụng hình thức BOT, BT và 
TOT,… Các nước áp dụng thành công quản lý đầu tư xây dựng 
công trình y tế theo hình thức PPP đều có những quy định rõ 
ràng trong việc ký kết hợp đồng dự án. 

Để đảm bảo sự thành công trong quản lý đầu tư xây dựng 
theo hình thức PPP cần hội tụ đủ 2 yếu tố cơ bản: (i) Hợp đồng 
hiệu quả để tăng giá trị vốn đầu tư, cam kết thực hiện dự án, (ii) 
Môi trường đầu tư thuận lợi để quản lý đầu tư xây dựng, thực 
hiện dự án. 

4. Quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng công trình y tế 
theo hình thức PPP

Nhà đầu tư tư nhân khi quyết định lựa chọn quản lý đầu 
tư xây dựng công trình theo hình thức PPP đều phải xem xét 
các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của dự án, cũng như các 
rủi ro trong quá trình thực hiện dự án như: Môi trường pháp lý, 
kinh doanh, xã hội và khả năng tài chính, quản lý của bản thân 
nhà đầu tư… 

+ Môi trường pháp lý: Các quy định pháp luật liên quan đến 
đầu tư của khu vực tư nhân trong hình thức đối tác công tư 
(Luật, Nghị định,...), đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tiêu chí đánh 
giá năng lực của nhà đầu tư, cơ chế giám sát doanh thu của dự 
án, chế tài xử lý vi phạm của nhà đầu tư cũng như cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền…;

+ Môi trường kinh doanh: Các quan hệ giữa cung-cầu, các 
tập quán kinh doanh, các thị trường tiền tệ, đất đai,... và sử dụng 
các nguồn lực khác trong dự án. Bên cạnh đó, định hướng chiến 
lược về đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện chưa rõ ràng, cách 
thức đầu tư ảnh hưởng nhiều đến cơ hội kinh doanh của nhà 
đầu tư tư nhân. 

+ Môi trường xã hội: Đó là thái độ, tâm lý của người dân đối 
với các dịch vụ công, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Trong một 
số trường hợp, người dân có những nghi ngại nhất định khi sử 
dụng dịch vụ y tế do nhà đầu tư tư nhân cung cấp, như là khám 
chữa bệnh, chuẩn đoán, xét nghiệm, phẫu thuật,... Việc thiếu 
định hướng của nhà nước cũng như các hình thức hỗ trợ khác, 
tác động đến môi trường xã hội cũng làm giảm hiệu quả dự 
án và tăng rủi ro cho nhà đầu tư trong quá trình khai thác, thực 
hiện quản lý đầu tư xây dựng dự án theo hình thức PPP. 

+ Yếu tố tài chính: Khả năng huy động và sử dụng vốn 
đầu tư của nhà đầu tư tư nhân. Thông thường, các dự án 
quản lý đầu tư xây dựng công trình y tế theo hình thức 
PPP có thời gian thu hồi vốn lại kéo dài và phải huy động 
từ nhiều nguồn khác nhau;

+ Yếu tố quản lý: Khả năng, trình độ quản lý của các nhà 
đầu tư tư nhân, thông thường các dự án đầu tư xây dựng 
bệnh viện yêu cầu nguồn vốn đầu tư lớn, công nghệ và kỹ 
thuật đặc thù trong lĩnh vực y tế, thời gian thực hiện và vận 
hành lâu năm, đòi hỏi các nhà đầu tư phải có trình độ tương 
xứng để có thể quản lý vận hành trong suốt vòng đời dự án.  
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TRONG XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG NHẬN THỨC 
VỀ CHUỖI CUNG ỨNG

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lê Hồng Thái, Nguyễn Quốc Toản*

Tóm tắt: Quản lý chuỗi cung ứng ngày càng được 
quan tâm để thay thế quản lý xây dựng theo cách truyển 
thống. Nhân tố đầu tiên và đóng vai trò quan trọng để áp 
dụng thành công chuỗi cung ứng vào xây dựng là nhận 
thức về chuỗi. Để đánh giá mức độ nhận thức về chuỗi 
cung ứng trong xây dựng của giới xây dựng Việt Nam, bài 
báo tiến hành khảo sát thực tế từ các chủ thể tham gia 
vào chuỗi cung ứng xây dựng. Qua đó đánh giá mức độ 
nhận thức của các chủ thể còn nhiều hạn chế, cần có các 
giải pháp để nâng cao nhận thức của giới xây dựng về 
chuỗi cung ứng xây dựng.

Từ khóa:  Nhận thức, chuỗi cung ứng, xây dựng, quản 
lý, nhận thức.

Abstract: It is more and more concerned about the supply 
chain management in order to replace the traditional way of 
construction management. The first and most important to 
apply supply chain in construction successfully is the awareness 
of the chain. To evaluate the awareness level of supply chain in 
construction of the construction circle in Vietnam, the article 

has conducted factual surveys with those who are taking part 
in construction supply chain. The results can help to evaluate 
the level of awareness of participants, which is still limited, and 
need to have solutions to raise the awareness of construction 
staff of the construction supply chain.

Keywords: Awareness, supply chain, construction, 
management

Nhận ngày 27/4/2020, chỉnh sửa ngày 13/5/2020, chấp 
nhận đăng ngày 4/6/2020.

Hiện nay, Việt Nam đã hội nhập sâu vào thị trường 
quốc tế, điều này không chỉ mang lại nhiều cơ hội mà còn 
tạo ra những thách thức đáng kể cho các doanh nghiệp 
Việt Nam hoạt động trong môi trường cạnh tranh ngày 
càng gay gắt với các doanh nghiệp trong nước và các tập 
đoàn nước ngoài. 

Nhiều nghiên cứu và thực tiễn trên thế giới đã chứng 
minh, nếu thực hiện tốt chuỗi cung ứng (CCƯ) trong xây 
dựng sẽ giúp các doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, 

* Đại học Xây dựng Hà Nội
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chiếm lĩnh thị trường, cũng như sự tín nhiệm của khách 
hàng. Doanh nghiệp không những có thể thu được lợi 
nhuận cao mà còn có thể vượt xa các đối thủ cạnh tranh 
trong ngành và phát triển bền vững. Vì vậy, quản lý CCƯ 
trong xây dựng đã trở thành vấn đề quan trọng và thu hút 
được nhiều sự quan tâm nghiên cứu ở nước ngoài, nhưng ở 
Việt Nam nó vẫn còn khá mới mẻ. Trong thực tế ngành Xây 
dựng của nước ta, bóng dáng của CCƯ còn mờ nhạt, nhận 
thức về CCƯ trong xây dựng còn khá hạn chế. Bài báo này 
nghiên cứu về vấn đề thực trạng nhận thức về CCƯ trong 
xây dựng ở Việt Nam để làm cơ sở cho các doanh nghiệp xây 
dựng đưa ra các giải pháp tổ chức CCƯ hiệu quả hơn. 

CHUỖI CUNG ỨNG TRONG XÂY DỰNG
1. Chuỗi cung ứng 
CCƯ là một khái niệm được hình thành trong ngành 

sản xuất và đã nhanh chóng được áp dụng rộng rãi, giúp 
nhiều ngành công nghiệp nâng cao năng suất và năng 
lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu hiện nay. 

CCƯ là mạng lưới bao gồm tất cả các tổ chức/doanh 
nghiệp cùng các dòng dịch vụ cùng tham gia, một cách 
trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình đáp ứng yêu cầu của 
khách hàng. Mục đích then chốt của CCƯ là làm thỏa mãn 
nhu cầu khách hàng trong tiến trình tạo ra lợi nhuận cho 
chính nó [5].

2. Chuỗi cung ứng trong xây dựng 
Trên thế giới, các nghiên cứu về CCƯ chủ yếu tập trung 

vào những vấn đề sau: Định nghĩa về CCƯ trong xây dựng 
[6]; Vai trò của quản trị CCƯ trong xây dựng [9]; Mối quan 
hệ đối tác trong CCƯ xây dựng [7]; Lựa chọn nhà cung 
cấp trong CCƯ xây dựng [3]; Rào cản đối với việc áp dụng 
CCƯ trong xây dựng [8]; Cải tạo hiệu suất CCƯ trong xây 
dựng [4]…; 

Ở Việt Nam, CCƯ cũng đã được áp dụng ở một số 
doanh nghiệp trong các ngành sản xuất kinh doanh và 
mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trong xây dựng, CCƯ 

đang dần dần được coi là một phương pháp phù hợp, 
đáp ứng được nhu cầu cấp bách của ngành tại Việt Nam 
hiện nay. Tuy nhiên, việc áp dụng vào thực tiễn còn rất 
hạn chế, các nghiên cứu cũng rất ít. Với số lượng khiêm 
tốn, các nghiên cứu đại diện cho xu hướng này (nghiên 
cứu về CCƯ) đều đang có tính gợi mở, khai phá những 
bước đầu tiên cho quá trình áp dụng CCƯ [1,2,8].

Chuỗi cung ứng trong xây dựng là mạng lưới hoạt động 
của các doanh nghiệp có liên quan với nhau (khách hàng/chủ 
sở hữu, nhà thiết kế, tư vấn, nhà thầu chính, nhà thầu phụ và 
nhà cung cấp) với mục đích tạo ra và hoàn thành sản phẩm xây 
dựng để sử dụng. Mỗi thành viên CCƯ là một liên kết của một 
hoặc nhiều chuỗi khác, tạo ra một mạng lưới phức tạp [8]. 

Thuật ngữ "chuỗi cung ứng" bao gồm hai loại: CCƯ cho 
doanh nghiệp xây dựng, tồn tại độc lập với bất kỳ dự án cụ 
thể nào và các CCƯ tạm thời, được hình thành cho một dự 
án cụ thể.

Mô phỏng theo triết lý CCƯ, trong thành phần mỗi 
CCƯ xây dựng phải kể đến dòng thông tin và dòng vật 
liệu/ vật chất - là những quy trình then chốt của chuỗi. 
Dòng thông tin bắt đầu từ khách hàng/ chủ đầu tư, nhà 
thiết kế, tiếp tục qua nhà thầu đến nhà cung cấp. Các 
đơn đặt hàng, kế hoạch tiến độ và các dự báo… thuộc 
về dòng thông tin. Dòng vật liệu bắt đầu từ nhà sản xuất 
và nhà cung cấp, đến công trường xây dựng và cuối cùng 
được khách hàng sử dụng. 

Đặc điểm chuỗi cung ứng trong xây dựng
Xét về cấu trúc và chức năng, CCƯ xây dựng được đặc 

trưng bởi các yếu tố sau [8]:
- CCƯ hội tụ: Tất cả các loại vật liệu được đưa đến công 

trường. “Nhà máy xây dựng” được thiết lập cho một sản 
phẩm duy nhất, trái ngược với các hệ thống sản xuất 
khác, ở đó nhiều sản phẩm đi qua nhà máy và được phân 
phối cho nhiều khách hàng.

- CCƯ thu hút/ lôi kéo: Sản phẩm xây dựng được làm 
theo yêu cầu của chủ đầu tư, chủ đầu tư tìm kiếm các nhà 
thầu chính đáp ứng được yêu cầu của họ. Nhà thầu chính 
tiếp tục tìm các nhà thầu phụ, nhà cung cấp có thể giúp 
họ hoàn thành dự án. Quá trình này được tiếp tục và tạo 
ra một CCƯ xây dựng. CCƯ chịu tác động của rất nhiều 
thành phần nên rất phức tạp.

- CCƯ hoạt động theo đơn đặt hàng điển hình, mỗi dự 
án tạo ra một sản phẩm mới có rất ít sự lặp lại, ngoại trừ 
một số trường hợp đặc biệt. 

- Thông thường, một CCƯ chỉ được sử dụng cho 
một dự án duy nhất và khoảng thời gian của chuỗi phụ 
thuộc vào chu kỳ thực hiện của dự án. CCƯ được hình 
thành cho một dự án mang tính tạm thời, mất ổn định 
và phân mảnh.

- Một đặc trưng khác là số lượng khách hàng của sản 
phẩm xây dựng rất hạn chế, thường là một.

Trong xây dựng, chuỗi cung ứng đang dần dần
được coi là một phương pháp phù hợp, đáp ứng được

nhu cầu cấp bách của ngành tại Việt Nam hiện nay
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KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ 
CHUỖI CUNG ỨNG TRONG XÂY DỰNG

1. Tóm lược quy trình nghiên cứu
Nghiên cứu có mục đích xác định tình trạng nhận thức 

của giới xây dựng hiện nay về CCƯ trong xây dựng và đề 
xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các 
chủ thể tham gia về vấn đề này.

Đối tượng khảo sát là các chủ thể tham gia CCƯ xây 
dựng gồm 4 thành phần là Chủ đầu tư (CĐT), nhà thiết kế 
(TK), nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp vật liệu và thiết bị 
xây dựng (NCC).

Phạm vi khảo sát: Phiếu khảo sát được gửi trực tiếp 
đến một số doanh nghiệp xây dựng trong cả nước.

2. Thiết kế bảng hỏi
Bảng câu hỏi với mục đích thu thập thông tin về nhận 

thức của những người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng 
về CCƯ trong xây dựng. 

Nội dung bảng hỏi: Ngoài phần lời giới thiệu và lời 
cảm ơn thì Nội dung bảng hỏi gồm 2 phần: 

-  Phần thứ nhất gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm nhằm thu 
thập thông tin chung của đối tượng được hỏi và phân loại 
đối tượng. Những câu hỏi cơ bản này cũng giúp tác giả 
đảm bảo rằng người trả lời đến từ đúng lĩnh vực nghiên 
cứu đang tiến hành khảo sát.

- Phần thứ hai gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi 
đánh giá nhằm thu thập thông tin về mức độ nhận thức 
của người được hỏi về CCƯ trong xây dựng.

a. Phân tích kết quả khảo sát
Tổng số phiếu khảo sát phát ra 255, số phiếu trả lời thu 

được hợp lệ là 185 phiếu (72,5%) cho cả 4 đối tượng tham 
gia khảo sát. Một số phiếu phát ra nhưng không được thu 
lại vì nguyên nhân không rõ từ phía người điều tra.

Phần thứ nhất: Những thông tin chung
Kết quả khảo sát của 5 câu hỏi đầu tiên cho thấy, 

những người tham gia khảo sát đều là những người hoạt 
động trong lĩnh vực xây dựng. Những người tham gia 
khảo sát có kinh nghiệm từ 5 đến 20 năm, họ chủ yếu 
đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phần thứ hai: Nhận thức về chuỗi cung ứng trong 
xây dựng

Với câu hỏi về sự cần thiết áp dụng CCƯ xây dựng, phần 
lớn người tham gia khảo sát đã trả lời là rất cần thiết, rất ít 
còn lại cho rằng nó là không cần thiết hoặc có thể áp dụng.

Về việc tham gia tổ chức hoặc thực hiện CCƯ trong 
xây dựng cho thấy đa số người tham gia khảo sát đã bước 
đầu có sự tiếp cận với chuỗi. 

 Về thành phần trong chuỗi, đa số những người tham 
gia khảo sát đã có nghe/tìm hiểu về CCƯ trong xây dựng 
nên đưa ra câu trả lời khá đầy đủ. 

Với câu hỏi Nhận thức chung về CCƯ trong xây dựng, 
các phương án trả lời được chia theo 5 bậc tương ứng (1) 
Hoàn toàn không đúng và (5) chính xác. Kết quả khảo sát 
được tổng hợp theo từng nhóm đối tượng, sau đó tính 
giá trị trung bình (Mean) của các giá trị thể hiện ở bảng 
1 và hình 1.

Bảng 1. Kết quả phân tích nhận thức chung
của từng nhóm đối tượng về CCƯ trong xây dựng

Hình 1. Mức độ nhận thức chung
của từng nhóm đối tượng về CCƯ xây dựng

Cần có các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các đối tượng là chủ đầu tư, nhà thiết kế, nhà thầu và nhà cung cấp
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Kết quả khảo sát cho thấy các đối tượng có sự hiểu 
biết khá đồng đều. Tuy nhiên vẫn có thể nhận thấy nhà 
thầu có sự quan tâm lớn nhất về CCƯ. Điều này có thể 
giải thích là do lợi ích mà chuỗi mang lại: Giảm chi phí 
nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, phù hợp với 
mong muốn của nhà thầu. Đa số người được hỏi đồng 
thuận rằng chuỗi có vai trò quan trọng và chuỗi tạo ra 
lợi nhuận cho tất cả các bên tham gia.

Về những tồn tại dẫn đến lý do chưa hình thành 
chuỗi trong xây dựng, các câu trả lời cũng được mã 
hóa tương tự từ 1 đến 5, tương với (1) là hoàn toàn 
không đúng, (5) là chính xác. Kết quả tổng hợp theo 
từng nhóm đối tượng, sau đó tính giá trị trung bình 
(Mean) thể hiện ở bảng 2 và hình 2. 

Bảng 2. Kết quả phân tích
nguyên nhân chưa hình thành CCƯ

 

Hình 2. Nguyên nhân chưa hình thành
CCƯ xây dựng

Nhận xét: 4 đối tượng đều đồng thuận với các ý 
kiến: Làm việc quy mô nhỏ, quan hệ giữa các chủ thể 
không minh bạch, quy định nhà nước thiếu chặt chẽ, 
không động viên khuyến khích, tiêu chuẩn kỹ thuật 
vật liệu không rõ ràng là các nguyên nhân dẫn đến 
chưa hình thành CCƯ. Ý kiến về đặc điểm của ngành 
Xây dựng phân mảnh quá nhỏ lẻ, ít phương án thay 
thế cũng được nhiều người trả lời coi là  lý do chưa 
hình thành chuỗi. Còn ý kiến cung ứng theo chuỗi sẽ 
cần nhiều thủ tục nhận được nhiều phản hồi trái ngược 
nhau. Có quan điểm cho rằng đó không phải là lý do, 

những cũng có người cho rằng đó thực sự là nguyên 
nhân chưa hình thành chuỗi. 

b. Bàn luận kết quả
Từ kết quả khảo sát nhận thấy mức độ nhận thức 

của các chủ thể về CCƯ trong xây dựng nhìn chung còn 
hạn chế. Nguyên nhân mức độ nhận thức hạn chế là: 

- Một số người được hỏi chưa biết, chưa nghe đến 
vấn đề được hỏi. Tức là họ chưa được tiếp cận với những 
thuật ngữ, những khái niệm này, đối với họ hoàn toàn 
là mới. Như vậy, có thể thấy việc phổ biến kiến thức, 
thông tin tuyên truyền là rất ít hoặc công tác này thực 
hiện chưa hiệu quả. 

- Nhiều người được hỏi đã có biết  đến vấn đề nhưng 
chưa có cái nhìn thực sự đúng. Nguyên nhân có thể do 
họ chưa được tập huấn, chưa tham gia hội thảo, lan 
truyền kinh nghiệm, họ có ít cơ hội để gặp gỡ và học 
hỏi từ những người có kiến thức và giàu kinh nghiệm. 
Qua các ý kiến trả lời cũng có thể nhận thấy một số đối 
tượng tìm hiểu được vấn đề qua sách báo, hội thảo, 
chứng tỏ đây là một kênh tốt để nâng cao nhận thức 
của mọi người.

- Có một số vấn đề được đưa vào câu hỏi đã nhận 
được khá nhiều quan điểm khác nhau. Có thể bởi người 
được hỏi làm việc tại các đơn vị khác nhau, từ CĐT, nhà 
thiết kế, nhà thầu chính, NCC. Do lợi ích của các đối 
tượng khác nhau nên quan điểm khác nhau, sợ bị ảnh 
hưởng đến lợi ích của mình. 

- Trong cùng đối tượng khảo sát cũng có nhiều ý 
kiến không đồng nhất. Đó có thể do môi trường làm 
việc của họ chưa được tiếp cận với nhiều các tài liệu 
liên quan, hoặc có thể người khảo sát ở các vị trí công 
việc khác nhau sẽ có cách nhìn nhận khác nhau, như 
trên góc độ của một kỹ sư thì sẽ nhận định khác với 
những người là quản lý cấp cao…

- Do quy định của nhà nước thiếu chặt chẽ, không 
yêu cầu bắt buộc nên mọi người không thi hành và 
không có chính sách động viên khuyến khích nên cũng 
không lôi kéo được mọi người thực hiện.  

Nhóm tác giả đã rất cố gắng để khảo sát từng nhóm 
đối tượng và đa dạng các vị trí công tác tuy nhiên chủ 
yếu những người tham gia khảo sát đang làm việc trên 
công trường hoặc nhân viên các phòng chức năng. Số 
cán bộ quản lý cấp cao, những người có vai trò trong 
chiến lược hoạt động của đơn vị chiếm tỷ lệ khiêm tốn. 
Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy nhận thức 
hiện nay của “giới xây dựng” là tương đối hạn chế với 
vấn đề nghiên cứu. 

Nhân tố đầu tiên và đóng vai trò quan trọng để áp 
dụng CCƯ vào xây dựng là nhận thức và kiến thức. Phần 

Làm việc quy mô 
nhỏ

Quy định NN
thiếu chặt chẽ
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lớn các chủ thể tham gia thiếu nhận thức về CCƯ trong 
xây dựng. Kiến thức về vấn đề này còn hạn chế cả về 
nội dung lẫn phạm vi được truyền bá. Vì vậy, việc nâng 
cao nhận thức và trang bị kiến thức về CCƯ xây dựng 
theo mục tiêu bền vững là vấn đề cấp thiết. Giải quyết 
vấn đề này trước hết cần hoàn chỉnh hệ thống pháp 
luật về xây dựng, ban hành các chính sách mang tính 
khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp xây dựng mô hình CCƯ theo tiêu chí xây dựng 
bền vững; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đào 
tạo và bồi dưỡng kiến thức về CCƯ trong xây dựng; đẩy 
mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với hoạt 
động sản xuất của doanh nghiệp xây dựng; xây dựng 
hệ thống công nghệ thông tin để tiếp cận với những 
kiến thức mới nhanh, hiệu quả.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Qua khảo sát thực tế đã cho thấy mức độ nhận 

thức về CCƯ trong xây dựng còn rất khiêm tốn, dẫn 
đến việc áp dụng mô hình CCƯ xây dựng hạn chế và 
chưa mang lại nhiều hiệu quả. Vì vậy, cần có các giải 

pháp nhằm nâng cao nhận thức của các đối tượng là 
chủ đầu tư, nhà thiết kế, nhà thầu và nhà cung cấp 
như: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý, đẩy mạnh 
hoạt động nghiên cứu và phổ biến kiến thức cho các 
đối tượng. Từ đó, giúp doanh nghiệp nhận thức đầy 
đủ và quan tâm đến việc áp dụng mô hình CCƯ trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Xây dựng, 
đem lại hiệu quả và lợi thế cạnh tranh cho doanh 
nghiệp xây dựng.
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HÌNH VÀ KHỐI
NGÔN NGỮ 

TRONG NGHỆ THUẬT 
TẠO HÌNH

CỦA SỰ BIỂU HIỆN

Ths.KTS. Hoàng Tuấn Minh* 

Tóm tắt: Nghệ thuật tạo hình kiến trúc là một loại hình 
nghệ thuật có tính đặc thù cao, thể hiện sự gắn kết của vai trò 
khoa học kỹ thuật và mỹ thuật. Biểu hiện ra là công trình kiến 
trúc, tồn tại ở dạng “vật chất”, trong đó chứa đựng giá trị “tinh 
thần”, tính biểu cảm, nghệ thuật. Giá trị nghiên cứu này sẽ rất 
cần thiết đối với quá trình sáng tác của kiến trúc sư và quan 
trọng đối với sinh viên trong giai đoạn học tập, thực hành môn 
học Đồ án thiết kế tại trường đào tạo về nghệ thuật, kiến trúc. 

Từ khóa: Ngôn ngữ, nghệ thuật, kiến trúc, tạo hình, hình 
và khối.

Abstract: Architectural visual art is a form of art with a high 
specificity, showing the cohesion of scientific and technical roles, 
whose expressions lie in architectural works, existing in “material” 
form, containing spiritual values, expressiveness and artistry. The 
value of this research will be essential to the composing process 
of architects and also important to students when learning and 
practicing the subject Designing Project at universities of art, 
architecture.

Keywords: Language, art, architecture, visual art, shapes and 
blocks

Nhận ngày 20/4/2020, chỉnh sửa ngày 10/5/2020, chấp nhận 
đăng ngày 25/5/2020.

Các loại hình nghệ thuật đều có sự biểu cảm riêng, tạo nên 
một loại truyền tải trao đổi thông tin nghệ thuật, được coi như 
là một dạng ngôn ngữ. Trong Mỹ thuật lấy màu sắc, đường nét 
làm ngôn ngữ biểu hiện. Ca nhạc lấy âm, tiết tấu, từ ngữ làm 
ngôn ngữ. Nghệ thuật kiến trúc lấy Hình & Khối, màu sắc, chất 
liệu làm dụng cụ để thể hiện ngôn ngữ. Quá trình nhận biết, 

nghiên cứu về Ngôn ngữ của nghệ thuật tạo hình kiến 
trúc, thông qua nhận thức vai trò của Hình và Khối trong 
các tác phẩm kiến trúc, góp phần nâng cao nhận thức, tư 
duy thẩm mỹ. Nhận thức ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình 
kiến trúc có đầy đủ các thành phần chức năng, thông tin 
tín hiệu, quá trình tư duy hình thành ngôn ngữ, là một 
loại riêng của ngôn ngữ nghệ thuật. Nghệ thuật tạo hình 
kiến trúc thể hiện cho sự phát triển văn minh tiến bộ của 
thời đại, của xã hội, được hình thành qua quá trình tư duy 
sáng tác kiến trúc. Trong giới hạn nghiên cứu, tác giả sẽ 
không đề cập, chuyên sâu về các khái niệm, phân tích về 
môn Ngôn ngữ học trong Khoa học xã hội ở bài viết này.   

QUAN HỆ HÌNH VÀ KHỐI TRONG NGHỆ THUẬT 
TẠO HÌNH KIẾN TRÚC

Ngôn ngữ & Hình tượng trong nghệ thuật tạo hình 
kiến trúc

Nghệ thuật tạo hình kiến trúc vốn đã là một bộ phận 
của nghệ thuật tạo hình, tuỳ theo từng hoàn cảnh cụ thể 
mà có những quan niệm hay định nghĩa về kiến trúc. 
Nhưng xét theo định nghĩa chung, kiến trúc là nghệ 
thuật tổ chức không gian – một trong những hoạt động 
sáng tạo quan trọng nhất, nhằm thoả mãn những nhu 
cầu vật chất và tinh thần của con người, kiến trúc còn là 
biểu tượng và mang tính tượng trưng. Do đó, nghệ thuật 
tạo hình kiến trúc sẽ có một loại hình ngôn ngữ riêng, có 
đầy đủ những thành tố, chức năng, cấu trúc và biểu hiện 
có tính đặc trưng như một dạng Ngôn ngữ học.

*Khoa Kiến trúc - ĐH Kiến trúc Hà Nội 
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Khái niệm Ngôn ngữ học được hiểu chung: Là hệ 
thống các tín hiệu quan trọng và độc đáo trong giao 
tiếp của loài người; là phương tiện để biểu hiện và 
phát triển tư duy, bảo lưu và chuyển giao có hiệu lực 
nhất các truyền thống lịch sử - văn hóa của dân tộc 
[5]. Khái niệm Ngôn ngữ theo quan điểm triết học với 
các luận điểm cơ bản: Là hệ thống ký hiệu thực hiện 
các chức năng nhận thức và giao tiếp (tiếp xúc) trong 
quá trình hoạt động của con người/Ngôn ngữ có tính 
chất tự nhiên và nhân tạo/ Ngôn ngữ là hình thức tồn 
tại và hình thức biểu thị tư duy, giữ vai trò quan trọng 
trong hình thành ý thức.

Như vậy, ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình kiến trúc sẽ 
là sản phẩm, phương tiện của tư duy sáng tác kiến trúc, 
với các thành tố như Hình & Khối, chất liệu chất cảm 
dưới ánh sáng, thủ pháp sáng tạo có tính cá nhân mà 
hình thành nên ngôn ngữ tạo hình kiến trúc. 

Đối với mỗi công trình kiến trúc đều có một ngôn 
ngữ kiến trúc riêng, chứa đựng phong cách sáng tác 
của người thiết kế, truyền tải chức năng sử dụng, 
biểu hiện của công trình thể hiện sự ứng xử với môi 
trường xung quanh của công trình đó. Một trong 
những biểu hiện đầu tiên về ngôn ngữ tạo hình kiến 
trúc là giá trị hình tượng (vai trò của Hình), đó là sự 
xúc cảm đầu tiên khi xem công trình kiến trúc, là sự 
khái quát hóa cao nhất mà nghệ thuật tạo hình kiến 
trúc đó diễn đạt.

Nhận thấy giá trị hình tượng kiến trúc có cảm xúc 
thật rõ nét, từ những biểu hiện của nội dung công trình 
kiến trúc, biểu hiện của tổ hợp, thủ pháp sáng tạo với các 
thành phần vật chất kiến tạo công trình như: Mái nhà, cột 
nhà, các diện, mảng… được tổ hợp, biểu hiện ra vẻ bề 
ngoài của hình thức công trình. Giá trị hình tượng phải 
có tính lôgic, xuyên suốt, ảnh hưởng đến nội dung bên 
trong công trình. Tổng hòa các giá trị cảm xúc đó, tạo nên 
giá trị nghệ thuật của công trình kiến trúc. 

Yếu tố hình tượng kiến trúc được nhận định như là 
một hệ thống ký hiệu kiến trúc và môi trường để cảm 
nhận hình tượng kiến trúc chính là vai trò của yếu tố 
không gian và chất xúc tác là các bề dày tri thức của cá 
nhân, đối tượng cảm thụ nghệ thuật.

Cở sở hình thành khái niệm Hình tượng trong nghệ thuật 
tạo hình kiến trúc được nảy sinh trong giai đoạn Tư duy sáng 
tạo kiến trúc, với vai trò của Nét khái quát là nét nguyên thủy, 
biểu hiện đầu tiên của Ngôn ngữ tạo hình kiến trúc. Hình: Là 
cơ vật chất cụ thể, hữu hình; Tượng: Là ý nghĩa tượng trưng, 
khái quát (mang giá trị tinh thần). Như vậy, hình tượng là sự 
thống nhất giữa yếu tố tinh thần với những biểu hiện vật 
chất. Sự khái quát hóa hay tính hình tượng kiến trúc đều là 
“kênh thông tin” đặc thù thị giác về ý tưởng của tác giả, về giá 
trị tinh thần mà tác phẩm kiến trúc muốn truyền tải.

Quá trình sáng tác kiến trúc bao gồm:  
Ý TƯỞNG SÁNG TÁC (trong tiềm thức)     HÌNH     KHỐI      

     KHÔNG GIAN        GIÁ TRỊ HÌNH TƯỢNG [1]

Mối quan hệ Hình và Khối  thể hiện đặc trưng của ngôn 
ngữ nghệ thuật tạo hình kiến trúc  

Quan hệ Hình và Khối cũng thể hiện tính tương đồng của 
cặp phạm trù triết học Bản chất và Hiện tượng. Hình là nét khái 

Hình 1:  Sự khái quát hóa và tính hình tượng qua sự liên tưởng 
trong biểu hiện tự nhiên: Các nốt nhạc trong một bản nhạc

và đàn chim đậu trên dây điện [2]  

Hình 4: Sơ đồ thể hiện mối quan hệ của Ngôn ngữ tạo hình
trong Tư duy sáng tạo kiến trúc  [1]Hình 2: Giá trị hình tượng trong tác phẩm kiến trúc 

Công trình Đài tưởng niệm Bắc Sơn, Ba Đình, TP Hà Nội (1992), 
Tác giả: KTS Lê Hiệp; Khuê Văn Các – Q. Đống Đa, TP. Hà Nội; 

Tác phầm Logo - biểu trưng về TP. Hà Nội (1919), 
tác giả: Phạm Ngọc Tuấn. [2] 

Hình 3: Hoa sen & Chùa Diên Hựu (1049), TP. Hà Nội 
Nhận diện giá trị hình tượng tác phẩm công trình kiến trúc

với nét khái quát về Hình có sự liên tưởng đến hình dáng hoa Sen [1] 
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quát là bản chất của sự biểu hiện, là nét khái quát về mặt hình 
dáng, hình thể, có giá trị cô đọng. Khối là biểu hiện ra bên ngoài 
của bản chất, là hiện tượng, điều mà bản chất muốn phản ảnh.

Thể hiện tính cá nhân và phong cách, tư duy sáng tác 
kiến trúc

Tính cá nhân - phong cách ngôn ngữ kiến trúc của một số 
kiến trúc sư đương đại tiêu biểu với các tác phẩm kiến trúc.

Tác phẩm:  Kiến trúc  Bảo tàng thiết kế VITRA [3] 
Tác giả:  Frank o Gehry và cộng sự 
Năm thiết kế & xây dựng: 1989 
Chức năng công trình: Bảo tàng, trung tâm thiết kế sáng tạo 

Công trình được nhận định như một bản ballad của Hình và 
Khối, một sự phối hợp, biểu diễn tuyệt vời, đầy ngẫu hứng và 
bất ngờ. Tác giả với quan điểm thiết kế bác bỏ sự hoành tráng, 
lạnh lùng của Chủ nghĩa hiện đại (Modernism), thay vào đó tìm 
kiếm sự toàn vẹn với môi trường xung quanh, tạo ra các không 
gian liên quan trở nên biến ảo, không nhàm chán, chú trọng 
đến tương quan tỷ lệ con người và hình thể, tạo nên các kịch 
tính thú vị. Công trình là một sự chuyển đổi rõ ràng sang Chủ 
nghĩa Phi kết cấu (Deconstrusctinsim). Sự xuất hiện của tổ hợp 
các chuyển biến về hình thể, phá bỏ các góc, giao thoa khối, 
các vòng xoáy chuyển động liên tục từ biểu hiện bên ngoài đến 
cấu trúc bên trong.

Tác phẩm mang đậm phong cách của kiến trúc biểu hiện, 
pha chút chất tạo hình ấn tượng của nghệ thuật sắp đặt. Với 
cách bày tỏ quan niệm Hình và Khối, trong hình có khối, khối 
có hình theo lối rất riêng, trở thành dấu hiệu đặc trưng, để nhận 
biết các tác phẩm của người kiến trúc sư là phong cách sáng 
tác, tạo hình  đặc thù của tác giả.    

Tác phẩm kiến trúc: Trung tâm văn hóa Heydar Aliyev, 
Azerbaijan [3] 

Tác giả: Zaha Hadid và cộng sự 
Năm thiết kế & xây dựng: 2013 
Chức năng công trình: Trung tâm văn hóa & biểu diễn 

Công trình như là một tuyên ngôn, một sự chín muồi trong 
phong cách sáng tạo kiến trúc. Một ngôn ngữ tạo hình kiến 
trúc đặc biệt, quan điểm khai phóng sự sáng tạo, giải tỏa kết 
cấu, không bị ràng buộc bởi kỹ thuật. Vẫn những thủ pháp 
đặc trưng về xử lý Hình & Khối, xử lý mối quan hệ bề mặt, xử lý 
cảnh quan với quan điểm cảnh quan tràn vào công trình hay 
bị chuyển hóa thành một bộ phận của công trình, thậm chí, áp 
dụng ngôn ngữ tạo hình kiến trúc cho thiết kế cảnh quan. 

Hình được sử dụng không phải là các hình toàn vẹn, 
mà thường dùng các hình có tính biến thể từ hình cơ 
bản, khối cũng biểu hiện đúng như vậy, đặc biệt với thủ 
pháp xử lý thông minh quá trình biến đổi, quan niệm về 
quan hệ từ Hình – Khối mà không gian được nảy sinh như 
bất bình thường, mất cảm giác về các chiều của không 
gian, một sắc thái lạ của không gian – không gian động, 
con người sẽ cảm giác mênh mông hay kì bí khi bắt gặp 
không gian đó qua cảm nhận thực thể về khối.  Có lẽ, con 
người trong không gian đó không còn là chủ thể nữa mà 
cũng chỉ là một khối di động mà thôi. Đây là một cá tính 
mạnh mẽ trong ngôn ngữ tạo hình kiến trúc.

Hình: Sử dụng các cấu trúc hình tam giác bị biến thể, 
hay hình chữ nhật dài biến thể thành hình bình hành. 
Tổng quan, dáng hình học trên mặt bằng được tạo nên 
bởi sự giao cắt của chính các hình bất bình thường đó  tín 
hiệu cho một không gian bất bình thường.

Khối: Tuân thủ đúng giá trị biểu hiện mà hình đã thông 
tin, điều kỳ diệu lúc biểu hiện cảm nhận hình và khối được 
tạo ra những tiết tấu biến điệu riêng về mặt hình thể của 
khối. Sự đóng góp tích cực của chất liệu và hiệu quả ánh 
sáng. Sự kết hợp nhuần nhuyễn các khả năng liên hợp 
khối, hoặc phân tách chúng trong những cấu trúc khác 
lạ, dường như muốn minh chứng cho một nhận định về 
sự biểu hiện thực thể của các đối tượng đã được phân 
tách có thể trở thành một tập hợp các cấu trúc phức tạp 
trong hình khối, chối bỏ các nguyên tắc, quy định thông 
thường, hình và khối có tính chuyển động hay như đang Hình 5: Phối cảnh trong và ngoài công trình [3]
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sắp chuyển sang một trạng thái khác khẳng định một 
quan niệm mới về ngôn ngữ tạo hình mang hơi thở thời 
đại, có tính định hướng cho tương lai. 

 

BIỂU HIỆN TÍNH THỐNG NHẤT CỦA HÌNH VÀ KHỐI 
TRONG MỘT SỐ CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH CỦA KIẾN TRÚC 
CỔ ĐIỂN

Biểu hiện của Hình và Khối trong phong cách kiến 
trúc cổ điển phương Tây luôn được xuất phát từ các dạng 
khối trụ tròn, hình hộp chữ nhật hay lập phương, kết hợp 
với các dạng vòm vỏ của khối cầu, mặt bằng, mặt đứng 
thường được tổ chức cân bằng đối xứng. 

Các dạng hình thường thấy có trong chi tiết của kiến 
trúc cổ điển phương Tây, như: Hình tròn, chữ nhật, elíp, 
hình mũi mác, hay mô phỏng hình dáng hoa loa kèn,… 
Nhận thấy mối liên quan từ Hình (dạng hình trên ngôn 
ngữ thể hiện mặt bằng) phát triển thành Khối theo chiều 
thứ 3, luôn được đưa về dạng biến đổi đồng nhất, có tính 
thống nhất, biểu hiện từ dạng đế, chân, thân cột và tổ 
hợp theo một đường thẳng hay một vòng tròn đều tạo 
nên những hình thái của mái, gây thụ cảm về khối tích 
công trình cũng thấy có sự xuất phát từ chính các khối 
tích cơ bản. Việc bổ sung các họa tiết, chi tiết theo các 
chuẩn mực của tỷ lệ, cũng nhận thấy sự cân đối, xuất phát 
từ các dạng hình vốn rất cân xứng như hình tròn, hình 
vuông, hình đều cạnh.

BIỂU HIỆN HÌNH VÀ KHỐI THÔNG QUA MỘT SỐ 
YẾU TỐ CẤU THÀNH CÔNG TRÌNH

Yếu tố công năng
Công năng trong kiến trúc luôn là nhu cầu và là tiêu 

chí để hình thành, xác định đối tượng công trình. Công 
năng không đơn thuần là mục đích cho sử dụng, việc đáp 
ứng cho thẩm mỹ của nghệ thuật tạo hình kiến trúc cũng 
là một dạng công năng. Đối với các quy mô công trình 
công cộng như nhà văn hoá, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, 
điều dễ nhận thấy là khối hình có thể tích lớn, hay biểu 
hiện giá trị cảm thụ lớn thường là chức năng của phòng 
khán giả, hay khối đặc thù của không gian trưng bày hay 

phòng đọc, phòng ở trong thể loại công trình thư viện, 
khách sạn, văn phòng,… Tùy từng công năng, đối tượng 
kiến trúc mà khối biểu đạt cho nhu cầu mục đích đó có 
hình dáng đặc trưng.

Yếu tố cấu trúc, kết cấu
Đây là chức năng tự thân của công trình kiến trúc, đảm 

bảo cho sự hiện diện ổn định về phương diện vật chất của 
các không gian kiến trúc, từ cấp độ nhỏ đến cấp độ lớn, 
với khả năng chịu được tác động của ngoại lực, nội lực 
và môi trường. Yêu cầu về độ ổn định, bền vững gắn liền 
với giải pháp kết cấu, trình độ thi công. Nhờ đó mà vai trò 
của kết cấu, cấu trúc được biểu hiện thông qua Hình và 
Khối, làm phương tiện, xây dựng nên Ngôn ngữ tạo hình 
kiến trúc, tác động, nảy sinh trong quá trình tư duy sáng 
tạo kiến trúc.

BIỂU HIỆN CỦA HÌNH VÀ KHỐI THỂ HIỆN CÁC YẾU TỐ 
XÃ HỘI TRONG NGÔN NGỮ TẠO HÌNH KIẾN TRÚC

Đây là dạng chức năng mới của kiến trúc, thường 
hướng tới vai trò của con người nhiều hơn, gắn liền với 
giá trị tinh thần, đôi khi giá trị tinh thần được đẩy mạnh 
theo một cấp độ cao hơn, có tính chi phối tới cả yếu tố 
công năng sử dụng. Nó không đòi hỏi những không gian 
hay biểu hiện chuyên biệt mà rất đa dạng, được lồng 
ghép ngay trong các không gian sử dụng thông thường 
và có tính định hướng cho không gian đó. Yếu tố xã hội 
bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Chức năng thông tin
 Ký hiệu, tín hiệu, dấu hiệu là những biểu hiện đặc 

trưng của ngôn ngữ tạo hình kiến trúc, lúc đó công trình 
luôn có những vai trò, tính chất đặc biệt nào đó chứa 
đựng bên trong. Khối công trình luôn được có dạng đơn 

Hình 6: Phối cảnh trong và ngoài công trình [4]

Hình 8 :  Hình và Khối biểu hiện dưới cấu trúc vỏ,
 hay hệ kết cấu  [1]
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giản, dễ hiểu hoặc có thể rất phức tạp một cách khó hiểu 
(cũng là một phương thức đặt dấu hiệu, gây tín hiệu) cảm 
xúc có tính ấn tượng, tác động mạnh hoặc bị lặp đi lặp lại 
có tính áp đặt.

Trong ngôn ngữ tạo hình kiến trúc, nhận thấy vai trò 
của Khối ngoài chứa đựng chức năng thông tin, còn có 
nội dung về văn hóa, đặc trưng xã hội hay giá trị thời 
điểm. Biểu hiện Hình và Khối được sử dụng thể hiện đặc 
trưng theo thời gian, nền văn hóa - xã hội thông qua các 
phong trào kiến trúc như Cổ điển, Hiện đại, hay Hậu hiện 
đại. Hoặc biểu hiện Hình và Khối được nhận thấy qua các 
Hình dáng đặc trưng về loại hình nhà ở bản địa truyền 
thống tại các vùng, miền. Thể hiện nét dặc trung về vùng 
văn hóa, phong tục tập quán, đặc trưng về khí hậu, quan 
hệ Hình và Khối được định dạng là yếu tố thông tin.  

Chức năng giao tiếp
Tại những nơi diễn ra các sinh hoạt giao tiếp, tập trung 

nên Khối tích không gian đó luôn được biểu hiện một 
cách nổi trội, khi nghiên cứu mặt bằng, biểu hiện về hình 
theo nghĩa định tính được thể hiện một cách có chủ ý, 
Hình đó thường được diễn tả sẽ theo hướng tụ, hướng 
tâm, hay là trung tâm của công trình. Hình & Khối cũng 
biểu hiện có nét tương đồng  với nhau.

Chức năng nhu cầu thẩm mỹ
Trong xã hội hiện đại, nhu cầu thẩm mỹ được coi trọng 

và có sự đa dạng, biến hóa. Sự đặc trưng được biểu hiện ra 
theo cái Tôi của cá nhân, của đối tượng sử dụng, Tuy nhiên, 
đối với các dân tộc hay lối sống có tính quần cư dạng thức 
khác, nhu cầu thẩm mỹ được biểu đạt bởi nét chung, đồng 
nhất, hoặc có sự biến hóa riêng, nguyên tắc có tính cấp 
bậc. Nhận định trên được biểu hiện rất rõ, qua đặc thù thể 
loại công trình kiến trúc về tôn giáo, về nhà ở sinh hoạt của 
các dân tộc vùng có địa hình, khí hậu đặc biệt.

Trong thế giới tự nhiên vốn phức tạp, mọi vật chất 
hữu hạn đều tồn tại dưới những dạng hình nào đó như: 
Các loài động vật, thực vật, núi non, sông nước, từ các hạt 
điện tử nhỏ bé cho tới các hành tinh xa xôi trong thiên 
hà,… tất cả đã được con người khái quát lại trong cuộc 
sống dưới dạng diện hình (hình phẳng) với mục đích dễ 
dàng để ghi nhớ, để có thể nhận biết và phân biệt, do đó 
hình luôn mang nghĩa tự thân, có thể là sự khái quát hoá của 
hình ảnh, hay là nguồn gốc tồn tại, bản chất để biểu đạt một 
đối tượng thực thể.  Các vật hữu hạn luôn tồn tại thêm chiều 
kích thước thứ 3, dễ dàng cảm nhận được do tác động của 
ánh sáng, nhờ đó vật thể thực chất tồn tại, cảm nhận ở dạng 
khối, với cấu trúc của không gian 3 chiều. 

Như vậy, Hình và Khối vốn đã là ngôn ngữ  của sự biểu 
hiện có sẵn trong thế giới tự nhiên. Trong nghệ thuật tạo 
hình kiến trúc, nhận thức rõ vai trò Hình và Khối là dụng 
cụ, là phương thức của “ca”, “từ” cấu thành nên Ngôn ngữ 
biểu hiện của công trình kiến trúc, ảnh hưởng mạnh, có 
tác dụng chi phối tới quá trình Tư duy sáng tác kiến trúc, 
nhằm diễn đạt cảm xúc của tâm hồn, suy nghĩ của người 
nghệ sĩ. Suy rộng ra, qua Hình và Khối mà nghệ thuật tạo 
hình đã làm tròn nhiệm vụ phản ánh đúng những quan 
niệm, nhu cầu thẩm mỹ, vấn đề của xã hội.
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Hình 9:  Hình được sử dụng tạo nên dạng ký hiệu, biểu tượng: 
Quốc huy Việt Nam - Thiên chúa giáo – Cân bằng âm dương
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TỔ CHỨC
 KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
THÍCH ỨNG VỚI 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(Khảo sát tại Thành phố Cần Thơ)Ths.KTS Đỗ Thùy Linh*

* Khoa Quy hoạch, Trường ĐH Kiến trúc TP. HCM 

Tóm tắt:
Để thúc đẩy khả năng thích ứng với lũ và giảm thiểu 

tác hại của lũ lụt trong đô thị, bài viết đề xuất một mô hình 
thích ứng với lũ dựa trên mô hình thủy văn đô thị, kết hợp 
với năng lực của hạ tầng sinh thái. Mô hình này bao gồm 
việc cho phép lũ đi vào thành phố và phục hồi mối quan hệ 
tương tác giữa lũ và hệ sinh thái ven sông. Khả năng điều 
tiết, thu gom, xâm nhập và làm sạch ô nhiễm bằng nước là 
do sự tham gia của cơ sở hạ tầng sinh thái cảnh quan và tăng 
cường năng lực điều tiết để giảm thiểu tác hại của lũ lụt đối 
với các khu vực đô thị Cần Thơ  tại khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long, Việt Nam.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, kiến trúc cảnh quan, hệ sinh 
thái đô thị, sinh thái, thích ứng lũ lụt.

Abstract:  In order to promote flood adaptability and 
minimize the harmful effects of floods in urban areas, the 
paper proposes a flood adaptability model based on an 
urban hydrological model, combined with the capacity of 
eco-infrastructure. This model includes allowing floods to 
enter the city and restoring the interaction between floods and 
riparian ecosystems. The ability to regulate, collect, penetrate 
and clean up pollution by water is due to the involvement of 
landscape ecological infrastructure and the enhancement of 
regulatory capacity to minimize the harmful effects of floods on 
Can Tho urban areas in the Mekong Delta region of Vietnam.

Keywords: Climate change, landscape architecture, 
urban ecosystem, flood adaptability.

Nhận ngày 13/5/2020, chỉnh sửa ngày 27/5/2020, chấp 
nhận đăng ngày 02/6/2020.

Thích ứng với hiện tượng ngập lụt, nước biển dâng không 
còn là chủ đề mới trên các vùng đồng bằng trên thế giới, đặc biệt 
với tình hình biến động của Biến đổi khí hậu (BĐKH) cực đoan 
như ngày nay. Đã có nhiều các chiến lược, giải pháp cũng như 
các công cụ tích hợp được đưa ra. Tuy nhiên, không thể nào có 
thể đưa ra giải pháp cụ thể chung nhất đối với từng vùng miền.

Thành phố Cần Thơ thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long (BĐSCL), một khu vực nhạy cảm với các vấn đề về thời tiết 
đặc biệt là vấn đề ngập lụt, nước biển dâng. Ngập lụt, nước biển 
dâng tại thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng bởi: Nước biển 
dâng do triều cường; mưa cường suất lớn, kéo dài, tổng lượng 
mưa trận lớn; thiếu hệ thống tiêu thoát nước; hệ thống thuỷ lợi 
chưa hoàn chỉnh; quá trình xây dựng đô thị, cải tạo đô thị làm 
mất đi các vùng thoát nước tự nhiên. Ngoài ra, trong tình hình 
mới ngập lụt còn do nước biển dâng được cho là hệ quả của 
BĐKH, băng tan làm nước biển dâng lên.

Tại ĐBSCL và thành phố Cần Thơ, tác động của BĐKH chủ 
yếu sẽ thể hiện ở mực nước dâng do mực nước biển dâng cao 
và lượng mưa tăng lên. Hơn nữa, hiện tượng xói mòn bờ sông 
cũng là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt đối với những hộ 
dân sống trong các khu định cư dọc theo các bờ sông. 
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GIỚI THIỆU BỐI CẢNH, HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ CẦN THƠ
1. Khí hậu
Thành phố Cần Thơ nằm trong khu vực ĐBSCL, có khí 

hậu nhiệt đới gió mùa, nắng ẩm mưa nhiều. Mùa mưa kéo 
dài từ tháng 5 đến tháng 11, tập trung cao điểm vào tháng 
9 và tháng 10, khi gặp triều cường, kết hợp địa hình thấp sẽ 
gây ngập úng tức thời ở nhiều nơi mùa khô từ tháng 12 tới 
tháng 4 năm sau.

Lượng mưa bình quân hàng năm biến động từ 1.309 
- 1.711mm và phân bố không đều theo mùa, mùa mưa 
từ tháng 5 đến tháng 11 (chiếm đến 89,4% lượng mưa cả 
năm); trong đó, riêng 2 tháng 9 và 10 chiếm 34,8% lượng 
mưa trong mùa mưa. Lượng mưa trung bình năm cũng 
đang có xu thế tăng nhanh (So với bình quân thế kỷ XX thì 
lượng mưa trung bình năm 2014 lớn hơn 76,1mm). Lượng 
mưa phân hoá theo vùng nhưng không rõ rệt. 

   

 

2.  Địa hình, địa mạo, địa chất
Thành phố Cần Thơ nằm toàn bộ trên đất có nguồn 

gốc phù sa sông Mê Kông được bồi lắng thường xuyên 
qua dòng sông Hậu. Địa hình nhìn chung tương đối 
bằng phẳng. Cao độ trung bình khoảng 1,0m - 2,0m 
dốc từ đất giồng ven sông Hậu, sông Cần Thơ thấp 
dần về phía nội đồng (từ Đông Bắc sang Tây Nam). TP. 
Cần Thơ có mạng lưới sông, kênh, rạch khá dày. Bên 
cạnh đó, còn có các cồn và cù lao.

Địa mạo bao gồm 3 dạng chính: Ven sông Hậu 
hình thành dải đất cao (đê tự nhiên) và các cù lao ven 
sông Hậu; Vùng Tây sông Hậu, thấp trũng, chịu ảnh 
hưởng lũ trực tiếp hàng năm; Đồng bằng châu thổ 
ảnh hưởng triều, lũ cuối vụ.

Địa chất: Trên bề mặt ở độ sâu 50m có hai loại trầm 
tích: Holocen (phù sa mới) và Pleistocene (phù sa cổ).

3. Thuỷ văn
Thành phố Cần Thơ có hệ thống sông rạch dày đặc, 

ngoài các sông trong hệ thống sông Hậu còn có các 
sông nhỏ đổ ra vịnh Thái Lan. Các con sông này đều 
nối với nhau thành một hệ thống bao trùm toàn bộ 
lãnh thổ thành phố.

Nhìn chung, quá trình hình thành đô thị Cần Thơ 
thể hiện những đặc điểm chính sau:

- Tính chất và cấu trúc đô thị theo dạng “Đô thị 
nông nghiệp” (Agrocity), là dạng chuyển tiếp từ nông 
thôn lên thành thị. 

- Tính bản địa của đô thị biểu hiện qua cấu trúc 
cảnh quan: Sông nước – vườn cây – kiến trúc – các 
đường cong và khoảng trống lớn, trong đó mặt nước 
là yếu tố tạo nên đặc trưng của hình thái không gian 
đô thị. 

- Hình thức không gian gắn với tuyến sông đô thị, 
là yếu tố quan trọng để dễ dàng nhận diện đặc trưng 
không gian đô thị vùng sông nước. 

Từ những phân tích tổng họp các điều kiện về tự 
nhiên, điều kiện xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, 
các hoạt động của con người cho thấy những nguyên 
nhân gây ra hiện tượng ngập thành phố Cần Thơ bao 
gồm:

Hình 1. Tình trạng ngập lụt hiện tại (trái)
và dự báo ảnh hưởng lũ lụt - xâm nhập mặn

khi mực nước biển dâng cao bằng 50cm (phải) ở ĐBSCL
Nguồn: Tham khảo kịch bản OSA / WIT /

LATITUDE (2010) 

Hình 2.  Phạm vi nghiên cứu tại thành phố Cần Thơ
trên lãnh thổ Việt Nam và ĐBSCL

Nguồn: Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Cần Thơ

Hình 3. Bản đồ nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa, 
mực nước qua các năm

Nguồn: Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Cần Thơ
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Để thúc đẩy khả năng thích ứng với lũ trong đô 
thị, nhiều mô hình "thích ứng với lũ" được đề xuất 
nhằm ngăn ngừa các thiệt hại khi xảy ra lũ lụt. Hiện 
nay, với những thành phố đang phải đối mặt với 
những nguy cơ bất ngờ và khó dự đoán về lũ lụt, 
khái niệm "tự phục hồi" là rất quan trọng trong các 
kế hoạch ứng phó và giảm thiểu rủi ro. Trong đó, "tự 
phục hồi" hay còn gọi khả năng "thích ứng" với lũ 
cần được hiểu là khả năng chịu đựng lũ và khả năng 
tổ chức lại nhanh chóng.

Trong giới hạn của bài viết này, đô thị thích ứng 
với lũ lụt chủ yếu tập trung vào xây dựng một cấu 
trúc cảnh quan tương tác giữa con người và tự nhiên. 
Trong đó cho phép lũ đi vào thành phố nhờ các không 
gian chứa lũ, tận dụng lũ để nuôi dưỡng hệ sinh thái 
đô thị. 

GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG CẤU TRÚC CẢNH QUAN 
ĐÔ THỊ THÍCH ỨNG VỚI LŨ LỤT TẠI TP. CẦN THƠ

Để thúc đẩy khả năng thích ứng với lũ và giảm 
thiểu tai hại của lũ lụt trong đô thị, bài viết đề xuất 
một mô hình thích ứng với lũ dựa trên mô hình thủy 
văn đô thị, kết hợp với năng lực của hạ tầng sinh thái. 
Mô hình này bao gồm việc cho phép lũ đi vào thành 
phố và phục hồi mối quan hệ tương tác giữa lũ và hệ 
sinh thái ven sông. Đồng thời, ngăn ngừa thiệt hại khi 
xảy ra lũ bằng cách điều chỉnh hệ thống một cách kịp 
thời và chuyển sang cơ chế thích nghi với lũ trong đô 
thị. Để thực hiện ý tưởng này, bài viết chuyển thành 
các nguyên tắc tổ chức kiến trúc cảnh quan đô thị, 
phân khu chức năng cho vùng ngập lụt cần được chú 
ý trong tổ chức kiến trúc cảnh quan thành phố, các 
vùng ngập tự nhiên cần được bảo vệ để cung cấp 
không gian ngập cho sông ngòi trong thời điểm lũ. 
Chức năng thủy học của vùng ngập lũ có thể được 
bảo vệ bằng các giải pháp, bao gồm: Hạn chế các 
công trình xây dựng, các chức năng sử dụng đất thích 
ứng với lũ (công viên, sân chơi, đất nông nghiệp) 
được khuyến khích. Vùng ngập lụt được chia thành 
khu vực cấm xây dựng hoàn toàn và khu xây dựng có 
kiểm soát, qua ranh giới này là khu vực an toàn với lũ. 

Để tồn tại trong điều kiện thủy văn không chắc chắn, 
các thành phố hiện đại cần phải "lưỡng cư", nghĩa là cần 
có khả năng hoạt động trong cả điều kiện khô ráo và  
ngập nước. Tri thức về một "hệ sinh thái lưỡng cư" nên 
được áp dụng rộng rãi cho các thành phố thường xuyên 
phải đối mặt với những nguy cơ bất ổn và khó dự đoán 
của lũ lụt. Tri thức này được xây dựng trên mối quan hệ 
giữa con người với các động lực học của lũ. Trí tuệ sinh 
thái ở đây được thể hiện trong các hoạt động thích ứng 
chứ không phải kiểm soát lũ, bắt nguồn từ các kiến thức 
về sinh thái lũ, cũng như các dịch vụ hệ sinh thái của lũ. 

Bảng các giải pháp trong từng trường hợp thiết kế
Nguồn: Nhóm tác giả

 

Bước 1:  Xác định vùng ngập lụt dựa vào việc 
lập bản đồ nguy cơ ngập lụt

Trong giới hạn của bài viết này, BĐKH và phát 
triển đô thị đều được coi là động lực của rủi ro lũ 
lụt. Đặc biệt, mối quan hệ giữa mực nước tăng và 
diện tích đất đô thị bị ngập lụt đặc biệt đáng chú 
ý. Do đó, cần phải xây dựng một hệ thống bản đồ 
sử dụng đất, trong đó nhấn mạnh đến việc tiếp xúc 
với đất xây dựng hiện tại và tương lai, cung cấp kết 
quả cụ thể về tiếp xúc sử dụng đất, chẳng hạn như 
phân bố không gian của các loại đất tiếp xúc với lũ 
lụt, xác định các điểm nóng lũ lụt ở khu vực đô thị, 
để phục vụ hiệu quả các nghiên cứu để thích ứng 
hơn với mực nước tăng.

  

Hình 4. Bản đồ nguy cơ ngập lụt lớn nhất năm 2020
ứng với kịch bản phát thải thấp (B1) và cao (A2)
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Bước 2. Xây dựng kịch bản thành phố thích ứng 
với lũ lụt, nước biển dâng

Cấu trúc thành phố theo bản đồ ngập lụt và xây 
dựng kịch bản thành phố thích ứng ngập lụt, nước 
biển dâng theo các bước thiết lập bản đồ ngập lụt:

Kịch bản 1: Không thay đổi gì hết, phát triển 
thành phố Cần Thơ một cách tự nhiên như hiện thời. 
Hậu quả, thành phố Cần Thơ sẽ phải chống chọi một 
cách thụ động, miễn cưỡng với hiện tượng ngập lụt 
hiện thời và tương lai dưới tác động BĐKH tình trạng 
ngập lụt gia tăng, thành phố Cần Thơ sẽ đánh mất 
vị thế.

Kịch bản 2: Chiến lược mà thành phố Cần Thơ sẽ  
đặt ra là bảo vệ tốt các tuyến đê kè, tập trung phát 
triển thành phố tại những vùng đất cao, tại những 
vùng đất thấp sử dụng nó như một nơi lưu trữ nước 
tự nhiên vừa là nơi bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan 
vừa tạo không gian giải trí giao thoa với các khu vực 
không ngập lụt. Các khu vực được liên hết với nhau 
bằng mạng lưới đường bộ an toàn ít bị tác động ngập 
lụt, nước biển dâng.

Kịch bản 3: Nếu ngập lụt diễn ra lớn hơn 30-50cm, 
dân số tăng nhanh vượt quá dự tính. Lúc này chiến 
lược đặt ra là phải bảo vệ những nơi, vùng đất an toàn, 
những vùng trọng điểm của kinh tế. Đô thị nén được 
hình thành với mức độ tập trung cao được bảo vệ tốt, 
những công trình ở xây dựng với giá cả phải chăng, 
thuận tiện làm việc, đi lại. Với diện tích mặt nước ngập 
lớn có thể phát triển những ngành nghề có liên quan 
đến nước và hệ thống nước. 

 

Bước 3. Xây dựng cấu trúc thành phố dựa trên bản đồ 
nguy cơ lũ lụt, bảo vệ vùng đất cao và trung tâm an toàn

Theo quan điểm thích ứng lũ lụt, nước biển dâng và 
BĐKH, mô hình đô thị nén là một dạng đô thị bền vững, 
có lợi cho việc thích ứng với rủi ro. Sự tập trung của cư dân 
đô thị với mật độ cao tại một địa điểm giúp tạo ra những 
khoảng trống, khu vực quan tâm để xây dựng cơ sở hạ tầng, 
không gian công cộng, cảnh quan, giúp tăng nước thoát 
nước dễ dàng khi lũ lụt, có nhiều không gian trống hơn để 
tăng cường xâm nhập vào lòng đất. Kết quả xác định vùng 
ngập lụt, để tiến hành bảo vệ và thích ứng vùng trọng điểm 
phát triển.

 
 

Hình 5. Bản đồ nguy cơ ngập lụt lớn nhất năm 2020 
ứng với kịch bản phát thải trung bình (B2) được khuyến nghị 

cho thành phố Cần Thơ
Nguồn: Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu -

Trường Đại học Cần Thơ

Hình 6. Xây dựng kịch bản
thành phố thích ứng với lũ lụt, nước biển dâng.

Nguồn: Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu 
Trường Đại học Cần Thơ
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Bước 4: Mở rộng không gian trống làm nơi lưu trữ 
nước khi có lũ và mưa lớn

Vùng đồng bằng ngập nước là một khu vực bằng phẳng 
liền kề các con sông rạch và thường xuyên bị ngập lụt. Bao gồm 
các vùng đất thấp, đầm lầy nhân tạo hoặc tự nhiên, đồng ruộng, 
vườn cây, công viên, không gian trống ven sông rạch, cồn và cù 
lao… là những nơi lưu trữ, không gian mở rộng trong quá trình 
lũ và giảm lũ. Là khu vực bị tác động rõ ràng nhất của ngập lụt và 
nước biển dâng. Khu vực này được tạo thành bởi 2 thành phần:

- Khu vực cấm xây dựng: Bao gồm đầm lầy, sinh thái bảo 
tồn, sông, ao hồ tự nhiên.  Đây là nơi thường xuyên chịu các 
tác động của lũ, thủy triều, nước biển dâng.

- Vùng đệm: Khu vực ít bị ảnh hưởng bởi các nguyên 
nhân lũ lụt, chu kì tác động có thể chỉ 1 năm một lần, có khả 
năng mở rộng khi nước biển dâng hoặc ngập lụt diễn biến 
cực đoan. Tác động có cân nhắc theo tuỳ theo mức độ và 
quy luật ngập lụt khác nhau.

 
  
  

 

KẾT LUẬN
Muốn thích ứng với lũ, cần sự hiểu biết về sinh thái, đó 

là nền tảng cơ bản để điều hòa mối quan hệ cộng sinh giữa 
con người và tự nhiên. Xây dựng mối quan hệ cộng sinh với 
lũ có thể đưa đến một đô thị bền vững hơn, nơi thành phố 
sẽ an toàn hơn trước các trận lũ, nơi người dân có thể thân 
thiện với lũ, các lợi ích sinh thái của lũ sẽ được hiểu biết sâu 
hơn, các thành phố có thể hướng đến một tương lai tốt đẹp 
hơn. Nhiệm vụ của các nhà quy hoạch đô thị, kiến trúc sư 
cảnh quan, các nhà quản lý lũ và các nhà sinh thái học cần có 
sự hợp tác sâu rộng hơn nhằm tiếp tục khám phá các dịch 
vụ sinh thái của lũ tại các thành phố nhằm phổ biến mô hình 
chuyển đổi sang thích ứng lũ, hướng đến chấp nhận sống 
chung với lũ trong tương lai.

Để thúc đẩy khả năng thích ứng với lũ và giảm thiểu tai 
hại của lũ lụt trong đô thị, bài viết đề xuất một mô hình tổ 
chức kiến trúc cảnh quan đô thị thích ứng với lũ dựa trên 
mô hình thủy văn đô thị, kết hợp với năng lực của hạ tầng 
sinh thái. Mô hình này bao gồm việc cho phép lũ đi vào 
thành phố và phục hồi mối quan hệ tương tác giữa lũ và hệ 
sinh thái ven sông. Đồng thời, ngăn ngừa thiệt hại khi xảy 
ra lũ bằng cách điều chỉnh hệ thống một cách kịp thời và 
chuyển sang cơ chế thích nghi với lũ trong đô thị. 

 (Đây là một phần nội dung nghiên cứu của đề tài 
“Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng phát triển 
không gian kiến trúc cảnh quan đô thị thành phố Cần Thơ 
thực hiện từ tháng 07/2018 đến tháng 12/2020) do Sở 
Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ quản lý).
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Hình 7. Bản đồ kiến trúc cảnh quan thích ứng với lũ lụt 
đến năm 2050 

Nguồn: Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Cần Thơ

Hình 8. Tổ chức không gian nông nghiệp (cánh đồng,
vườn sinh thái) và không gian dân cư ven sông rạch thích 
ứng với lũ lụt ở thành phố Cần Thơ /Nguồn: Nhóm tác giả

 

Hình 16. Tổ chức không gian trống ven sông rạch 
thích ứng với lũ lụt tại thành phố Cần Thơ

Nguồn: Nhóm tác giả 
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