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1. Trung tâm Công nghệ hạ tầng kỹ thuật và Môi trường đô thị (CIE)

-   Trung tâm Công nghệ hạ tầng kỹ thuật và Môi trường đô thị (CIE) là tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. Trung tâm được thành lập theo quyết định số 2031/QĐ/ĐHKT 
- QTTB ngày 08/9/2005 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; được sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ số 126/ĐK - KH&CN lần 1 ngày 20/12/20 05, lần 
2 ngày 22/01/2007; được Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00010057 ngày 10/4/2018.

-   Trung tâm (CIE) có chức năng và nhiệm vụ:
-   Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị;
-   Tổ chức thực hiện các khoá đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị;
-   Tư vấn đầu tư, lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn Khảo sát, Thiết kế, Giám sát, Thẩm tra, Thí nghiệm kiểm định chất lượng vật liệu các công trình gồm: Công trình Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông và Thủy lợi, Môi trường.
-   Tổ chức hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị.
-   Hợp tác với các tổ chức trong nước, nước ngoài để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
-   Trung tâm (CIE) đã và đang thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao trong phạm vi cả nước và khu vực đông nam á, được xã hội ghi nhận và được bộ xây dựng tặng bằng khen nhiều năm.
-   Thông tin liên hệ: 

     Giám đốc: Bùi Văn Deo  Điện thoại: 0913.558.564

2. Công ty Cổ phần Phát triển đô thị bền vững Việt Nam (VNSCITY) 
-   Phát triển đô thị bền vững đã và đang trở thành xu thế của nhiều quốc gia nhằm tạo ra đô thị 

đáng sống, đô thị cân bằng với thiên nhiên, giảm dấu chân sinh thái và ứng phó với biến đổi 
khí hậu. Trên thế giới nhiều thành phố đã có những giải pháp phát triển đô thị bền vững từ 
những năm cuối của thế kỷ trước và đã đạt được kết quả tốt giúp cải thiện môi trường sống, 
cân bằng hệ sinh thái, gắn kết con người với thiên nhiên và phát triển bền vững. Việt Nam đã 
có những định hướng ban đầu về đô thị bền vững, với mong muốn hiện thực hóa những định 
hướng đó tập thể những Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và 
những cộng sự cùng thành lập Công ty Cổ phần Phát triển đô thị bền vững Việt Nam 
(VNSCITY) là nơi để sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tư vấn trong lĩnh vực phát 

triển đô thị hướng tới mục tiêu xây dựng những đô thị bền vững, đáng sống, thông minh cân bằng với thiên nhiên.
-   Năm 2021 Chuyên gia của Công ty (VNSCITY) đã tham gia cùng Tập đoàn NDA GROUP và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Glopan 

thực hiện Đồ án “Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà (Cát Bà Amatina)” đã đạt giải đặc biệt tại lễ trao giải 
thưởng Quy hoạch quốc gia.

-   Đây là Giải thưởng do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài Nguyên & Môi trường, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, có phạm vi cả nước lần thứ 2.

CÁT BÀ AMATINA - MỘT ĐIỂM ĐẾN PHƯƠNG ĐÔNG - NƠI KỲ QUAN HỘI TỤ
Thông tin liên hệ: PGĐ: TS. Thân Đình Vinh   Điện thoại: 0904.956.323

BÁN BUÔN VẬT LIỆU, THIẾT BỊ LẮP ĐẶT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

-   Công ty cổ phần Môi trường CTCenvi được thành lập vào năm 2012 chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện về các 
lĩnh vực thiết kế thi công các hệ thống xử lý môi trường. Với đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, năng động, có trình độ cao 
và có sự hợp tác của các Thạc sĩ, Giáo sư đầu ngành, Công ty hiện ngày càng tiếp cận các công nghệ tiên tiến nhằm 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

-   Chúng tôi cam kết về các triết lý kinh doanh của Công ty: “Uy tín – Chuẩn xác – Chất lượng – Tiến độ - Hiệu quả” và 
quán triệt sâu sắc đến từng nhân viên về ý nghĩa: “Chất lượng công trình, dịch vụ và mức độ hài lòng của quý khách 
hàng là sự sống còn của Công ty”. 

• Lĩnh vực kinh doanh
    HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-   Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đề 

án bảo vệ môi trường chi tiết. 
Tư vấn hỗ trợ áp dụng mô hình mới về bảo vệ môi trường, tuyên truyền, tập huấn đào tạo phổ biến kiến thức

    XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC
-   Tư vấn, thiết kế, thi công, tổng thầu EPC (tư vấn, thiết kế - cung cấp thiết bị - xây lắp, vận hành) các dự án về xử lý 

nước thải và rác thải của các ngành: Bệnh viện, Sinh hoạt, Công nghiệp.
-   Tư vấn, lập dự toán tổng dự toán, lập và quản lý dự án đầu tư, dự án EPC, dự án khả thi – tiền khả thi, lập hồ sơ mời 

thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu và quản lý quá trình thi công xây lắp và vận hành dự án cho các lĩnh vực được 
nêu ở trên.

-   Dịch vụ lập dự toán, tổng dự toán hệ thống công nghệ xử lý nước thải và cấp nước, công trình điện, hệ thống tự động 
hóa trong các công trình dân dụng, công nghiệp.

-   Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo phân tích các thông số môi trường, hóa học, sinh học;
-   Xử lý ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường; 
-   Thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn;

3. Công ty Cổ phần Môi trường CTCenvi

Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Môi trường CTCenv
Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Giám đốc: TS. Nguyễn Hữu Thủy   ĐT: 0855.12.00.99 / 094.453.56.86
www.ctcenvi.vn                               info@ ctcenvi.vn

• Dự án tiêu biểu

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
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VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

KĐT.TTSV số tháng 3/2022



THỂ LỆ GỬI BÀI

Bài viết ngắn gọn, rõ ràng, đánh máy trên một mặt giấy A4 (độ dài không quá 5 trang, lề 
trái bằng 3,5cm, lề phải bằng 2,0cm, lề trên + dưới 3,0cm, cỡ chữ 14, khoảng cách dòng tối 
thiểu là 1,3cm), đánh số trang; các ký hiệu, công thức và hình vẽ phải chính xác, đúng quy 
định, đánh số và ghi rõ vị trí đặt hình, tiêu đề bài báo viết bằng chữ in hoa, họ và tên tác giả, 
số điện thoại... được đặt ngay dưới dòng tiêu đề sát với lề phải của trang 1.

Tư liệu nước ngoài và dẫn liệu cần ghi rõ xuất xứ (tên tác giả, tên ấn phẩm, nhà xuất 
bản, năm xuất bản; báo chí phải ghi rõ số ra ngày, tháng, năm; tên trang Web và   tên chuyên 
mục của trang Web. v.v...).

Không nhận những bài viết đã đăng trên các ấn phẩm khác ở trong và ngoài Học viện. 
Bài viết và ý kiến trao đổi xin gửi về:

Phòng 105 – Nhà U – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Hà Nội

Hotline Khoa Đô thị: 0812989668; Email: svnckh.tapsan@gmail.com
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SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

Các sinh vật ngoại vi này khi được đưa vào trong môi trường nước, chúng có thể sẽ cạnh 
tranh với các sinh vật bản địa về thức ăn, nơi trú và sinh sản. Thậm chí, có khả năng chúng 
sẽ săn các sinh vật bản địa để sinh tồn.

Ngoài ra, một số sinh vật có thể mang virus gây chết các sinh vật bản địa do  các sinh 
vật bản địa thiếu đi miễn dịch.

TỔNG KẾT 

Ngoài việc cung cấp môi trường cho kinh doanh và nghiên cứu, Singapore đóng vai trò 
quan trọng trong việc tạo dựng đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và 
các nhà lãnh đạo ngành về các vấn đề, thách thức và giải pháp về tài nguyên nước. Mặc dù 
năng lực cấp nước ở Singapore hiện vào khoảng 430 triệu gallon một ngày và con số này có 
thể sẽ tăng gấp đôi vào năm 2060. Nhưng PUB tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng về nước và 
mở rộng năng lực và mọi người dân được khuyến khích tham gia bảo tồn nước. Mục tiêu 
giảm mức tiêu thụ nước từ 141 lít hiện tại xuống còn 130 lít mỗi người mỗi ngày vào năm 
2030 là mục tiêu hướng tới lối sống sinh thái bền vững của đất nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://www.pub.gov.sg/watersupply/singaporewaterstory

2. https://www.pub.gov.sg/Documents/Biodiversity_of_our_Waterways_and_Reservoirs.pdf

3. https://www.pub.gov.sg/Documents/Why_Algae_Occurs.pdf

4. https://www.pub.gov.sg/savewater

*PUB là một Ủy ban trực thuộc Bộ Phát triển Bền vững và Môi trường (MSE )của
Singapore. Đây là cơ quan cấp nước quốc gia quản lý việc cung cấp nước và nước đã 
sử dụng của Singapore. Từ tháng 4 năm 2020, PUB có trách nhiệm bảo vệ bờ biển của 
Singapore khỏi nước biển dâng với tư cách là cơ quan bảo vệ bờ biển quốc gia.

3SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay nghiên cứu khoa học là một lĩnh vực có tốc độ phát triển rất nhanh với các
thành tựu được chào đón và ứng dụng trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đặc biệt 

Nghiên cứu Khoa học còn là một hoạt động không thể tách rời với nhiệm vụ dạy và học của 
cả thầy và trò trong trường đại học. Các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học không 
những đem lại kết quả học tập tốt mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực khác giúp các em 
có điểm xuất phát vững vàng khi tạo dựng nghề nghiệp trong tương lai. 

Với nỗ lực để có cái nhìn đúng và đủ nhất về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 
viên, thấy được tầm quan trọng của hoạt động này cũng như tôn vinh các công trình nghiên 
cứu sáng tạo của sinh viên, được sự đồng ý của Hội đồng khoa học Khoa Kĩ thuật hạ tầng và 
Môi trường Đô thị, Tập san SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP ra mắt bạn đọc số Tháng 3/2022.

Phát huy truyền thống nửa thế kỉ Nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Đô thị trường 
Đại học Kiến trúc Hà Nội, trong những năm gần đây định hướng và phương pháp triển khai 
đề tài của các bạn sinh viên ngày càng tăng hàm lượng khoa học cũng như đáp ứng các vấn 
đề thời sự của cuộc sống và đạt nhiều giải thưởng cao quý. Các thầy cô trong vai trò của 
người hướng dẫn luôn tạo động lực và truyền cảm hứng giúp sinh viên nuôi dưỡng niềm đam 
mê nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế cũng như sáng tạo khởi nghiệp. 

Trong khuôn khổ số Tháng 3/2022, Ban biên tập xin gửi đến quý độc giả lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc, thành đạt và lời chào trân trọng nhất!

Số xuất bản chào đón tháng Thanh niên hành động.



GÓC HỌC THUẬT

CÁC CUỘC THI LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH NGHỀ CỦA CHÚNG TA

1. ĐIỂM TIN CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Nhằm truyền thông và quảng bá thương hiệu Khoa KTHT và MT Đô thị đồng thời kiến 
tạo một sạo sân chơi đặc biệt Chung tay Đẩy lùi Covid19, Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải 
đảo Việt Nam (từ 01/6 – đến 08/6), Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế 
giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), góp phần lan tỏa, nâng cao ý thức, trách nhiệm 
cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam, tháng 6/2021 vừa qua, Khoa Khoa KTHT và MT Đô thị đã 
tổ chức 02 cuộc thi:  “Sáng tạo tái thiết cảnh quan sinh thái trong trường học” và “Bạn và 
tôi - Go Green” phát động tới các đối tượng dự thi gồm: Toàn thể các bạn sinh viên trường 
Đại học Kiến Trúc HN, học sinh các trường THPT (cá nhân hoặc nhóm tối đa 5 người) trên 
toàn quốc. Toàn thể công dân Việt Nam đều được tham gia bình chọn các clip dự thi.  

Như chúng ta đã biết, năm 2021, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã 
lựa chọn Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới là Ecosystem Restoration (tạm dịch: Phục 
hồi Hệ sinh thái). Phục hồi các hệ sinh thái lớn nhằm bảo vệ, cải thiện sinh kế của những 
người sống phụ thuộc vào chúng, giúp hạn chế bệnh tật, giảm rủi ro thiên tai và giúp chúng 
ta đạt được tất cả các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Trên thực tế, trong phạm vi trường học 
hiện nay, việc khôi phục cảnh quan với không gian xanh, sân chơi…. sau những giờ làm việc 
căng thẳng sẽ giúp cho con người có thể thư giãn, yêu nghề và làm việc hiệu quả hơn,  góp 
phần tạo dựng hệ sinh thái đô thị thân thiện môi trường. Vì vậy cuộc thi “Sáng tạo tái thiết 
cảnh quan sinh thái trong trường học” đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của 
các sinh viên, học sinh với bài dự thi là mô hình dưới dạng 3D (mô hình ảo dựng trên nền 
đồ họa hoặc mô hình kiến trúc thực được thu nhỏ) mô phỏng một ngôi trường đã được tái 
thiết cảnh quan sinh thái có kèm theo thuyết minh về ý tưởng. Kết quả chung cuộc, sinh viên 
Nguyễn Minh Nhật, lớp 20M, đã dành giải đặc biệt với ý tưởng và sản phẩm ấn tượng, đạt 
chất lượng cao, có cả mô hình thực thu nhỏ và mô hình 3D điện tử.
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KIỂM SOÁT CHẤT THẢI TRONG LƯU VỰC

PUB và NEA đã cùng nhau hợp tác và tạo ra một bộ phận để theo dõi và kiểm soát lượng 
chất thải trong các lưu vực hồ chứa này. Thông qua việc kiểm tra chất lượng nước thường 
kỳ, cơ quan đó đã thu thập được dữ liệu chất lượng nước chuẩn. Từ đó, khi có dấu hiệu bất 
thường trong nguồn nước, những hành động để xử lý tận gốc nguyên nhân gây ô nhiễm sẽ 
được thực hiện để bảo vệ chất lượng nước. 

GIỮ GÌN HỆ SINH THÁI

Việc giữ cho lưu vực hồ chứa sạch sẽ là một điều tối quan trọng bởi đó không chỉ là nơi 
cung cấp nước sinh hoạt chính, mà còn là môi trường sống của vô số các sinh vật lớn nhỏ. Để 
bảo vệ hệ sinh thái của hồ chứa, tuyệt đối không được đưa vào các sinh vật ngoại vi vào các 
hồ chứa. Việc đưa các sinh vật này vào môi trường tự nhiên sẽ gây nhiều tác hại hơn lợi ích:

HIỂM HỌA SINH THÁI

 4
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 QUẢNG BÁ CÁC HOẠT ĐỘNG DƯỚI NƯỚC

Tại PUB, chúng tôi tin rằng việc xây dựng mối liên kết giữa con người với nước rất 
quan trọng, vì khi mối liên kết đấy đã được hình thành, con người sẽ quý trọng nguồn nước 
hơn. Bằng việc tổ chức các hoạt động thể thao dưới nước như chèo thuyền, câu cá, …. Chúng 
tôi đã thành công trong việc tạo ra mối liên kết giữa các thế hệ con người với nguồn nước 
quý giá của quốc gia.

Trong quá trình chơi thể thao, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Lấy ví dụ như 
khi chèo thuyền, người tham gia luôn phải mặc áo phao. Ngoài ra, người chơi cũng luôn 
được nhắc nhở rằng phải giữ cho lưu vực nước luôn sạch rác.

CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG HỒ CHỨA

Việc giảm thiểu chất thải trong lưu vực nước là một điều tối quan trọng trong việc đảm 
bảo chất lượng nước. Các khoáng vật trong các nguồn như chất thải động vật, chất thải thực 
phẩm,.... là những tác nhân có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái của nguồn nước. Các 
chất nói trên là “thực phẩm” đối với các loài tảo, kết hợp với các điều kiện như nhiệt độ và 
ánh sáng có thể khiến cho tốc độ phát triển của chúng trở nên nhanh hơn rất nhiều lần.
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Số tháng 3/2022                                         GÓC HỌC THUẬT

Cùng với đó, cuộc thi “Bạn và tôi - Go Green” với bài dự thi là Clip trung bình 5 phút 
về các hoạt động về tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu rác thải; sử dụng hiệu quả năng lượng, 
tiết kiệm nước trong cuộc sống hằng ngày hoặc các hoạt động về bảo vệ môi trường biển 
cũng đã tạo ra một sân chơi vô cùng sôi nổi. Nhiều nhóm sinh viên đã gửi các bài dự thi rất 
độc đáo, nội dung hấp dẫn và lan tỏa đến cho các người xem những thông điệp rất ý nghĩa. 
Qua đó, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho nhóm Nguyễn Thương 18D; 02 giải nhì thuộc 
về Đoàn Kim Khuê lớp 17M và tập thể lớp 19M; ngoài ra còn có 3 nhóm đạt giải ba và 02 
nhóm được trao giải khuyến khích.

2. CÁC CUỘC THI SẮP DIỄN RA

Tháng 3 là tháng hành động của Thanh niên và vì vậy năm nay Khoa KTHT và MT Đô 
thị đang chuẩn bị triển khai 01 cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 và Tuần 
lễ hưởng ứng giờ Trái đất 60+. Đây là hoạt động do Chi Đoàn Thanh niên Khoa phát động và 
không chỉ mang lại nguồn cảm hứng mới, năng lượng mới cho các bạn sinh viên trong điều 
kiện bình thường mới mà còn hứa hẹn với những rất giải thưởng hấp dẫn. Các bạn sinh viên 
hãy chờ đón và tham gia nhiệt liệt nhé!

Ngoài ra, Ban biên tập xin gửi đến các bạn sinh viên, học sinh thông tin về cuộc thi “Đề 
xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai” do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến, công trình, phi công 
trình, mô hình (sau đây gọi chung là tác phẩm) ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi 
ro thiên tai; phục vụ hiệu quả mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu; có tính ứng dụng và 
giá trị cao đời sống xã hội. Lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc phục vụ tuyên truyền, 
nhân rộng, nâng cao hiệu quả về ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn liền công tác quản lý nhà 
nước với các hoạt động xã hội, cộng đồng trong ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ các rủi 
ro do thiên tai. Thông điệp tác phẩm dự thi được thể hiện thông qua những nội dung chính 
sau đây: Các bài viết có ý tưởng, sáng kiến; các bản vẽ tay, vẽ trên nền tảng công nghệ; các 
mô hình được thiết kế, lắp ráp... thể hiện được công trình thích ứng hiệu quả với biến đổi khí 
hậu/giảm nhẹ phát thải khí nhà kính/giảm nhẹ các rủi ro và tác động của thiên tai. Thông tin 
chi tiết về cuộc thi các bạn cùng tìm hiểu theo trên trang: Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bản 
tin (monre.gov.vn)



ĐIỂM TIN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 

ThS. Nguyễn Hồng Vân

Căn cứ theo công văn số 1358/BTNMT-TTTT đã được gửi tới các Bộ, ban ngành ngày 
17/3/2022 về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt dộng hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày khí 
tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. 

Ngày nước thế giới 22/3/2022 với chủ đề: “Nước ngầm – Biến nguồn tài nguyên vô 
hình thành hữu hình.

Ngày nước thế giới được Liên hợp quốc phát động nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công 
nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng đến kêu gọi sự quan tâm của 
cộng đồng cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước 
ngầm; thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

75

Số tháng 3/2022 SINH VIÊN DỊCH THUẬT VỚI GÓC NHÌN RA THẾ GIỚI 

SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

Kể từ năm 2011, diện tích lưu vực nước đã tăng từ một nửa lên 2/3 diện tích đất của 
Singapore với việc hoàn thành các Hồ chứa Marina, Punggol và Serangoon. Điều này 
khiến Singapore trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới thu hoạch nước mưa đô 
thị trên quy mô lớn để tiêu thụ. PUB đang tiếp tục tìm tòi và phát triển các phương pháp 
để tối đa hóa năng suất thu gom nước mưa cũng như sẽ cố gắng thu thập từng giọt nước 
rơi xuống Singapore.

*PUB ( thường xuyên theo dõi chất lượng nước thô trong các hồ chứa của mình thông
qua việc lấy mẫu và hệ thống cảm biến trực tuyến. Công tác kiểm tra chất lượng nước định 
kỳ cũng được tiến hành đối với hồ chứa nước thô. 

2. THÔNG TIN VỀ CÁC CON SÔNG VÀ KÊNH DẪN TỚI CÁC HỒ CHỨA CHÍNH

Hồ chứa Marina: Sông Singapore; Kênh Bukit Timah; Kênh Rochor. Sông Reylang. 
Sông Kallang. Kênh Stamford. Sông Whampoa

Hồ chứa Serangoon: Sông Pinang; Sông Blukar

Hồ chứa Kranji: Sông Peng Siang; Sông Kangkar; Sông Tengah

Hồ chứa Pandan:Sông Pandan; Sông Ulu Pandan

Hồ chứa Punggol: Sông Tongkang; 

Hồ chứa Lower Seletar: Sông Seletar; Sông Seletar Simpang Kiri; 

Hồ Jurong: Sông Lanchar. Sông Ulu Pandan

3. HỒ CHỨA TRONG THÀNH PHỐ

Được xây dựng nhờ tầm nhìn của thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, hồ chứa nước 
thứ 15 - một công trình mang đầy tính biểu tượng tại vịnh Marina với tên gọi hồ chứa Marina 
đã được ra đời.

 6
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BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUẢN LÝ LƯU VỰC NƯỚC 
CỦA QUỐC ĐẢO SINGAPORE

Nguyễn Bá Dương Huy 20N*, Nguyễn Quỳnh Anh 20N*, Lê Hồng Chuyên 21N* 
*N: Chuyên ngành Cấp thoát nước 

1. NGUỒN NƯỚC CẤP SINH TỒN

Với tổng diện tích rơi vào khoảng 710 km2 cùng với khu đô thị đang ngày càng phát triển, 
Singapore đang phải đối mặt với vấn đề thiếu không gian cho việc thu thập và lưu trữ tất cả 
lượng nước mưa rơi xuống hàng năm. Tuy nhiên thông qua một mạng lưới sông, kênh và cống 
rãnh, lượng mưa rơi trên 2/3 diện tích đất của Singapore đã  được chuyển đến 17 hồ chứa.

Singapore có hai hệ thống tách biệt để thu thập nguồn nước mưa và nguồn nước đã qua 
sử dụng. 

• Nước mưa được thu thập thông qua mạng lưới lưới thoát nước, kênh rạch, sông ngòi
toàn diện và được chuyển đến các hồ chứa trước khi được xử lý thành nước sinh hoạt.

• Nước đã qua sử dụng được thu gom bằng hệ thống cống ngầm dẫn đến nhà máy xử
lý nước. Các hệ thống riêng biệt đảm bảo rằng các đường nước không bị ô nhiễm. 
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Giờ trái đất năm 2022: Kiến tạo tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ.

Giờ Trái đất năm 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động 
với chủ đề “Kiến tạo Tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ” (Shape the Future), mong 
muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân về vai trò quan trọng trong các hoạt 
động thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh 
học trên toàn cầu. Tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra cam kết giảm phát 
thải khí nhà kính hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, giảm phát thải mê-tan 
toàn cầu đến năm 2030, tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu và tham gia nhiều sáng 
kiến khác. Cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP26 để khẳng định với cộng đồng quốc tế quyết 
tâm cao của Việt Nam trong thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển ít phát thải, thúc đẩy 
phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. 

Nhằm hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên và căn cứ điều kiện tình hình thực 
tế hiện nay, các bô môn chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Cấp thoát nước, Kỹ thuật Môi 
trường đô thị, Công nghệ cơ điện công trình và Giao thông đô thị đã xây dựng kế hoạch hội 
thảo online với sinh viên và khách mời trên nền tảng MS Team. Bên cạnh đó, Liên chi khoa 
cũng kết hợp với Câu lạc bộ Đô thị xanh đã lập kế hoạch triển khai các hoạt động kỉ niệm 
tháng 3/2022. Ngoài ra, Khoa cũng đã đưa ra kế hoạch cho chương trình Giờ trái đất tại Ngày 
hội khởi nghiệp Quốc gia sẽ tổ chức vào ngày 26-27/3/2022 sắp tới đây. 

Tổng hợp Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bản tin (monre.gov.vn)
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG THỦY VĂN MIKE NAM NGHIÊN CỨU HIỆN 
TƯỢNG NGẬP LỤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG 

(Đề tài đạt giải nhất cấp trường đề tài NCKH sinh viên năm 2020-2021)

Nhóm sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ánh – 17D1;  
Nguyễn Văn Hải Đăng – 17D1;  Hồ Thị Băng Thanh – 19D.  

Giảng viên hướng dẫn:ThS. Nguyễn Thị Ngọc Uyên

1. MỞ ĐẦU

Đà Lạt là thành phố của tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc vùng Tây 
Nguyên, Việt Nam. Đà Lạt được coi là nơi rất thuận lợi về tiêu thoát nước với mạng lưới 
sông, suối, hồ dày đặc, lại ở độ cao 1.500m so với mực nước biển nên khi mưa, nước rút 
đi rất nhanh. Trong gần một thập niên vừa qua, lũ lụt ở đây có tần suất ngày càng dày hơn. 
Thành phố Đà Lạt có nền kinh tế đặc thù dựa chủ yếu vào du lịch và nông nghiệp, do đó, lũ 
lụt xãy ra gây ảnh hưởng nặng nề đến đến tính mạng con người, cũng như gây bất tiện cho 
sinh hoạt của người dân trong vùng. Vì vậy, đề tài “Ứng dụng phần mềm mô phỏng thủy 
văn Mike Nam nghiên cứu hiện tượng ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Lạt – Tỉnh 
Lâm Đồng” là thực sự cần thiết nhằm đưa ra giải pháp giảm thiểu lũ lụt và rủi ro do lũ lụt 
mang lại cho thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Mục tiêu nghiên cứu

- Khảo sát, đo đạc sự thay đổi diện tích đất đô thị hóa, đất nông nghiệp sử dụng nhà 
kính, đất rừng qua các năm ở thành phố Đà Lạt

- Mô phỏng lưu lượng lũ trên suối Cam Ly từ năm 2000-2019 bằng phần mềm Mike NAM

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

 Thực trạng vấn đề lũ lụt tại thành phố Đà Lạt:
Khoảng gần những năm gần đây, mỗi khi có mưa lớn xảy ra thì thành phố Đà Lạt lại 

ngập tràn trong nước. Lũ sâu cả mét, hàng trăm căn nhà ngập trong nước, hàng ngàn ha rau, 
hoa bị hư hại, giao thông tắc nghẽn, du lịch kém sắc là những gì Đà Lạt đang và sẽ tiếp túc 
phải chịu trong thời gian tới mỗi khi bước vào mùa mưa. Đáng nói hơn là tần suất xuất hiện 
mưa lũ ngày càng nhiều hơn.
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Giảm thảm thực vật ven đường đã được khuyến nghị để tăng khả năng quan sát của 
động vật hoang dã đối với người lái xe, tuy nhiên, kết quả của chúng tôi cho thấy rằng biện 
pháp này có thể chỉ hiệu quả đối với một số loài (ví dụ: thú có túi và chim rừng) nhưng có 
thể làm tăng tỷ lệ đi đường đối với những loài khác (tức là kiếm ăn trên mặt đất chim). Do 
đó, giá trị của môi trường sống động vật hoang dã có thể quan trọng hơn việc giảm thiểu sạt 
lở đường thông qua quản lý thảm thực vật. Chúng tôi khuyến nghị giảm giới hạn tốc độ là 
biện pháp giảm thiểu khả thi nhất trong những trường hợp này. 

Nghiên cứu của chúng tôi đã cung cấp thông tin rộng rãi về sáng kiến   “ Tốc độ An toàn 
hơn trên Đảo Phillip ” nhằm giảm tác động của giới hạn tốc độ đường đối với động vật hoang 
dã trên khắp Đảo Phillip. Nghiên cứu sâu hơn có thể điều tra hiệu quả của việc thực thi các 
chính sách này và cách chúng chuyển thành các kết quả tích cực đối với động vật hoang dã.

THÔNG TIN TÁC GIẢ:

Anthony Rendall - a.rendall@deakin.edu.au

Nguồn:

Rendall, AR., Webb, V., Sutherland, DR., White, JG., Renwick, L., Cooke, R. (2021). 
Nơi động vật hoang dã và giao thông va chạm: Tỷ lệ trượt ngã thay đổi theo thời gian tại một 
điểm nóng du lịch động vật hoang dã. Hệ sinh thái và Bảo tồn Toàn cầu e01530. https://doi.
org/10.1016/j.gecco.2021.e01530
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thấy rằng các yếu tố không gian ảnh hưởng đến khả năng đi đường rất giống nhau giữa hai 
khoảng thời gian, mặc dù có một số khác biệt về loài cụ thể. Những kết quả này cho thấy các 
biện pháp giảm thiểu được thực hiện ngay bây giờ sẽ vẫn có lợi.

Tỷ lệ ven đường theo loài cụ thể cho thấy các xu hướng tương phản đối với ảnh hưởng 
của không gian lên nền đường. Ví dụ như ở đường đầm lầy, vỉa hè trên đường nông thôn lớn 
hơn, trong khi đó ở các khu vực thành thị, con đường thỏ và đường có túi cao hơn ở khu vực 
thành thị. Tương tự như vậy, thảm thực vật ven đường làm tăng khả năng bám đường của thú 
có túi trong khi giảm khả năng đi đường của thỏ và chim - một xu hướng có thể là do phương 
thức kiếm ăn của những loài này.

III. SỰ GIẢM THIỂU CỦA CÁC LOÀI CỤ THỂ?

Tỷ lệ ven đường trong nghiên cứu của chúng tôi theo loài cụ thể làm tăng thêm sự phức 
tạp của việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu (Hình 2). Sự phổ biến của các bãi bồi ven 
đường trên khắp Đảo Phillip đã tạo điều kiện cho chúng tôi xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến 
các loài khác nhau, để thông báo một cách thích hợp về giảm thiểu theo địa điểm cụ thể. Đối 
với tất cả các loài, tốc độ là một đặc điểm nổi trội, nhưng không phải theo cách giống nhau đối 
với tất cả các loài. Bọ ngựa trong đầm lầy thường xuyên bị va chạm ở tốc độ cao hơn (80km/h) 
trong khi thú có túi và thỏ bị va đập thường xuyên hơn ở tốc độ thấp hơn (60km/h).

Hình 3. Điểm diễn ra sự sụt giảm cho các nhóm động vật hoang được phân loại khác 
nhau trên các con đường của Đảo Phillip từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2014.

Việc giảm giới hạn tốc độ có thể làm giảm mức độ phổ biến của các loài đi lề đường đối 
với hầu hết các loài và hoạt động của các loài này xung quanh các con đường thay đổi trong 
ngày. Do đó, các nhà quản lý có thể xem xét các quy định giới hạn tốc độ khác nhau được áp 
dụng trong các thời điểm cụ thể trong ngày nhằm giảm tốc độ xe trong những khoảng thời 
gian động vật hoang dã hoạt động mạnh nhất trên đường (tức là lúc bình minh và hoàng hôn 
trong hệ thống nghiên cứu của chúng tôi). 

Ngoài ra, chúng tôi khuyến nghị kết hợp các công trình băng qua có hàng rào dọc theo 
các đoạn đường quan trọng, nơi có môi trường sống của động vật hoang dã có giá trị ở cả hai 
bên đường - các nghiên cứu trước đây đã báo cáo tỷ lệ đi đường giảm> 95% đối với một số 
loài với những biện pháp can thiệp này. Trong trường hợp không thể thực hiện được, cầu dây 
có thể giúp thú có túi băng qua đường một cách an toàn. 
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Xảy ra lũ quét gây chết người, thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân dứt khoát 
không thể đổ lỗi cho địa hình Đà Lạt đồi núi, bởi hàng chục năm trở về trước thành phố Đà 
Lạt không xảy ra tình trạng này. 

Trong khi đó, theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, nhiều năm qua, gần 
90.000ha rừng đã bị triệt phá. Riêng thành phố Đà Lạt, diện tích rừng liên tục giảm, độ che 
phủ hiện nay chỉ khoảng 45% nên khả năng thấm nước, phòng ngừa lũ lụt là rất hạn chế. 

Bên cạnh đó, năng lực của hệ thống thoát nước đã không theo kịp sự phát triển của 
đô thị. Theo Xí nghiệp Quản lý nước thải - Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng, Đà Lạt có 
khoảng 5.000m³ nước thải sinh hoạt cần được đưa về nhà máy này xử lý mỗi ngày. Tuy 
nhiên, nhà máy mới thu gom và xử lý được nước thải của khu vực trung tâm gồm phường 1, 
phường 2 cùng một số khu vực của phường 5, phường 6 và phường 8. Những khu vực còn 
lại do không có hệ thống đường ống đi qua nên nhà máy không thể thu gom nước thải.

Mặc dù, thành phố Đà Lạt đã đầu tư hàng chục tỉ đồng để nạo vét khôi phục hồ, xây dựng 
thêm cống thoát nước, đập, cầu; đã hoàn chỉnh xây dựng kè đá kiên cố 2 bên dòng suối Cam Ly 
nhằm khắc phục tình trạng thường xuyên xãy ra lũ lụt trong mùa mưa. Thế nhưng, hiện trạng 
hạ tầng kỹ thuật của thành phố vẫn chưa khắc phục được thực trạng lũ lụt đã diễn ra. 

Không chỉ vậy, Theo số liệu mới nhất từ Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích 
sản xuất rau hoa của Đà Lạt khoảng 18.000ha nhưng có đến 10.000ha nhà kính (hơn 50%). 
Diện tích nhà kính chủ yếu nằm ở những vùng nông nghiệp lớn dọc suối Cam Ly như Thái 
Phiên, Chi Lăng, Mê Linh...Tỉ lệ đất đô thị hóa ở Đà Lạt cũng không ngừng tăng lên theo 
mỗi năm, nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng mọc lên thiếu sự quy hoạch đồng bộ làm giảm diện 
tích thấm nước, khiến cho lũ lụt ở Đà Lạt ngày càng tăng về cường độ và tần suất.

Chung quy lại, thực trạng lũ lụt ở thành phố Đà Lạt đang ngày càng phức tạp, để lại hậu 
quả nặng nề. Cần phải có những nghiên cứu cụ thể về nguyên nhân gây nên lũ lụt và đề xuất 
giải pháp giảm nhẹ thiên tai này.

 Cơ sở nghiên cứu:
Cơ sở khoa học
Cơ sở lý luận: 
Định hướng không gian nông nghiệp thành phố Đà Lạt;
Lý thuyết sự hình thành dòng chảy sông ngòi;
Lý thuyết về ảnh hưởng của yếu tố mặt đệm và các hoạt động nhân tạo đến sự hình 

thành dòng chảy sông ngòi.
Cơ sở pháp lý: Các luật do quốc hội ban hành; Các nghị định, nghị quyết của Chính phủ; 

Các văn bản, tài liệu liên quan.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Phương pháp thu thập số liệu
Phương pháp chuyên gia 
Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm
Phương pháp mô hình hóa
 Giải pháp nghiên cứu:
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Tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên và xã hội của đối tượng nghiên cứu - thành phố Đà Lạt. 
Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng lũ lụt xãy ra phức tạp gây ra nhiều hậu quả cho Đà 
Lạt trong thời gian gần đây nhằm chỉ ra tính cần thiết của đề tài nghiên cứu. 

Khảo sát, xử lý số liệu về khí tượng và thủy văn trên suối Camly. Xác định vùng diện 
tích đô thị hóa, diện tích nông nghiệp sử dụng nhà kính của thành phố Đà Lạt trong vòng 20 
năm trở lại đây trên lưu vực suối Cam Ly ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Tổng hợp những dữ liệu đầu vào như: Lượng mưa ngày, lượng bốc hơi ngày, lưu lượng 
nước trung bình ngày đã xử lý. Sau đó, tiến hành mô phỏng lưu lượng lũ trên suối Cam Ly 
từ năm 2000 - 2019 bằng cách sử dụng phần mềm Mike NAM.

So sánh kết quả nghiên cứu là biểu đồ đường quá trình lũ trong khoảng thời gian từ năm 
2000 và năm 2019 để chỉ ra sự thay đổi của các trận lũ qua từng năm. Thay đổi về cả lưu 
lượng và tần suất xảy ra ngày càng lớn. 

Từ kết quả so sánh, chúng ta có thể thấy được mối liên hệ ảnh hưởng rất lớn của hiện 
tượng đô thị hóa ồ ạt và diện tích nhà kính đang không ngừng gia tăng tại thành phố Đà Lạt 
là những yếu tố chính tác động đến thực trạng lũ lụt diễn biến phức tạp đang xảy ra. 

Biểu đồ quá trình lưu lượng tính toán trên suối Cam Ly từ năm 2000-2019

Biểu đồ quá trình lưu lượng thực đo và tính toán trên suối Cam Ly từ năm 2000-2019
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I. THAY ĐỔI TỈ LỆ SỤT GIẢM CỦA THÚ HOANG DO TAI NẠN GIAO THÔNG  THEO THỜI GIAN

Chúng tôi nhận thấy sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ đi đường giữa 1998-99 và 2014 với 
tổng tỷ lệ đi đường đối với tất cả các loài cộng lại tăng ~ 25%. Các loài chuột túi đầm lầy, thú 
có túi và các loài chim cho thấy sự gia tăng đáng chú ý nhất (Hình 1). Sự suy giảm số lượng 
cá chết do cá đuôi ngắn gây ra là do sự thành công trong sinh sản của loài này vào năm 2014 
rất kém, khiến một số cá thể trên đường đi lại rất ít.

Những thay đổi đáng kể có thể là kết quả của một số thay đổi đã xảy ra trên Đảo 
Phillipin giữa hai khoảng thời gian sau:

1. Sự gia tăng lưu lượng giao thông đường bộ (du khách và cư dân thường trú)

2. Sự gia tăng về sự phong phú của các loài động vật hoang dã, là do các nỗ lực kiểm
soát cáo hiệu quả và bảo tồn môi trường sống.

Chuột túi và thú có túi đều phản ứng tích cực với các hoạt động kiểm soát cáo ở những nơi 
khác, cho thấy những sự gia tăng này có thể liên quan đến sự gia tăng số lượng của hai loài này 
và do đó tương tác với mạng lưới đường. Khi số lượng động vật hoang dã gia tăng kết hợp với 
sự gia tăng cường độ giao thông, thì khả năng xảy ra va chạm phương tiện sẽ tăng lên.

: Số lượng lề đường trên mỗi km mỗi tháng trong khoảng thời gian từ tháng 2 
đến tháng 6 năm 1998-99

: Số lượng lề đường trên mỗi km mỗi tháng trong năm 2014 

(*) Đối với các loài chim ko bao gồm chim cắt đuôi ngắn   

Hình 2. Số lượng lề đường trên mỗi km mỗi tháng trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 
tháng 6 năm 1998-99 và năm 2014..

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỈ LỆ SỤT GIẢM CỦA THÚ HOANG DO TAI NẠN GIAO THÔNG THAY ĐỔI NHƯ
THẾ NÀO?

Chúng tôi nhận thấy các xu hướng tương tự trong các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ 
roadkill trong hai khoảng thời gian. Giới hạn tốc độ là yếu tố chi phối ảnh hưởng đến tỷ 
lệ trượt đường trong cả hai khoảng thời gian với tỷ lệ tử vong cao nhất được quan sát thấy 
ở giới hạn tốc độ vừa phải (60-80 km/h), mặc dù điều này là cụ thể cho từng loài. Dữ liệu 
của chúng tôi cho thấy rằng các ngày cuối tuần có tỷ lệ roadkill cao hơn. Trong những năm 
1998-99 các vùng nông thôn có tỷ lệ đi đường cao hơn so với các khu vực thành thị, tuy 
nhiên trong năm 2014 sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn không được hỗ trợ - mặc dù 
điều này có thể bị ảnh hưởng bởi các xu hướng cạnh tranh theo loài cụ thể. Chúng tôi nhận 
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NGHIÊN CỨU GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA GIAO THÔNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ 
LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐẢO CỦA PHILIPIN

Đặng Thị Thu Thuỷ 21GT*, Trần Ngọc Thịnh 21GT*, Nguyễn Kim Dung 21D** 
*GT: Chuyên ngành Giao thông đô thị; **D: Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị

TÓM TẮT

Như các bạn đã biết, các khu bảo tồn là rất quan trọng trong việc bảo vệ an toàn đa dạng 
sinh học, bằng cách đó, họ cũng thu hút khách du lịch muốn tiếp xúc với động vật hoang 
dã. Sự kết hợp giữa sự phong phú của động vật hoang dã cao hơn và giao thông cao 
khiến những khu vực này có nguy cơ đặc biệt xảy ra va chạm giữa động vật hoang dã. 
Hầu hết các nghiên cứu về tỷ lệ đi đường đều đánh giá một khoảng thời gian tương đối 
ngắn (một vài năm lấy mẫu); hoặc phản ánh tần suất xuất hiện thấp của các loài, khiến 
khó có thể hiểu được tỷ lệ đi đường có thể thay đổi như thế nào theo thời gian. 

Chúng tôi đã sử dụng hai bộ dữ liệu được thu thập vào cùng một thời điểm trong năm 
(tháng 2 đến tháng 6) cách nhau 15 năm (1998, 1999 và 2014), sử dụng các phương 
pháp và giao thức giống nhau, dọc theo mạng lưới đường bộ trên đảo Phillip ở đông 
nam Australia. Tổng cộng có 714 lần trượt đường (1,59 trường hợp tử vong mỗi km một 
tháng) đã được ghi nhận trong hai năm 1998 và 1999, và 688 (2,30 trường hợp tử vong 
mỗi km một tháng) được ghi nhận chỉ trong năm 2014 và những dữ liệu này được sử 
dụng để đánh giá mức độ tỷ lệ tử vong trên đường có thể đã thay đổi. Chúng tôi cũng đã 
xem xét liệu các ảnh hưởng về không gian và thời gian lên nền đường có thay đổi hay 
không để đưa ra các biện pháp giảm thiểu khả thi lâu dài. 

Hình 1. Ảnh chụp từ trên không của Đảo Phillip ở đông nam Australia với việc sử dụng 
đất đa dạng cho các khu bảo tồn, nông nghiệp và các khu định cư đô thị.
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3. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Từ những kết quả nghiên cứu trên rút ra một số kết luận như sau: 
Tình trạng lũ lụt tại thành phố Đà Lạt đang diễn ra rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến 

đời sống của người dân. Có thể thấy, đỉnh lũ ngày càng tăng cao, tần suất lũ ngày càng dày, 
những năm gần đây một năm còn có nhiều đỉnh lũ.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng lũ lụt gia tăng phần nào đó là do thiên nhiên, phần lớn 
là do tốc độ đô thị hóa nhanh và những nhà kính nông nghiệp phát triển đến mức chóng mặt.; 
việc phá rừng để làm nhà kính nông nghiệp công nghệ cao diễn ra tràn lan trên địa bàn toàn 
thành phố. Trong khi đó, chính quyền địa phương chưa có chủ trương, giải pháp rõ ràng để 
khắc phục tình trạng mưa nhỏ những lũ lớn và không có quy định, tiêu chuẩn về mật độ xây 
dựng cho xây dụng nhà kính cũng như hành lang bảo vệ suối trong đô thị. 

Bài học rút ra từ đề tài nghiên cứu:
Tốc độ đô thị hóa cao trong khi không chú trọng đầu tư trước cho hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật sẽ nhanh chóng dẫn đến nhiều hệ lụy xấu đến môi trường và chính đời sống của nhân 
dân trong đô thị.

Người dân Đà Lạt đang lạm dụng nhà kính trong sản xuất nông nghiệp; chưa ý thức 
được hậu quả của việc lấn suối, vô tư xả rác và phá rừng đang làm phá vỡ kết cấu dòng chảy, 
mặt phủ tự nhiên của việc thoát nước là một trong những nguyên nhân cho tình trạng lũ lụt 
tại thành phố cao nguyên. 

Kiến nghị:
Chính quyền địa phương ban hành chính sách giảm tốc độ đô thị hóa – giảm bê tông 

hóa; tiêu chuẩn quy định diện tích, mật độ xây dựng, khu vực được xây dựng nhà kính nông 
nghiệp công nghệ cao nhằm trả lại mảng xanh trong đô thị; giải pháp bảo vệ suối Cam Ly và 
hệ thống liên hồ – trục tiêu chính của thành phố Đà Lạt. 

Xác định vùng không xây dựng nhà kính, vùng hạn chế, vùng chỉnh trang đô thị để giảm 
thiểu diện tích nhà kính hiện có; khuyến khích người dân trồng cây xanh trên đất dốc, cây 
xanh cách ly giữa các nhà kính, đưa cây trồng không mẫn cảm với thời tiết ra khỏi nhà kính. 

Triệt để trong công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân làm nông về vấn đề 
bảo vệ dòng chảy đô thị; hạn chế sử dụng nhà kính trong trồng trọt; thu gom – xử lý rác thải 
nông nghiệp đúng cách sau mùa vụ tránh xả thải ra mương, suối. 

Định hướng phát triển nền nông nghiệp công nghiệp sang nông nghiệp sinh thái – nông 
nghiệp hiện đại – nông dân văn minh. 

Quy hoạch các khu cây xanh cảnh quan, khu du lịch sinh thái với các phương án hoàn 
thiện kỹ thuật nhằm mang đến một môi trường sinh thái bền vũng, là điểm thu hút du lịch và 
tăng hệ số thấm cho Đà Lạt. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vũ Hoàng Điệp, Thủy văn (tài liệu lưu hành nội bộ), Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, 2018
2. http://cand.com.vn/Xa-hoi/Mua-lu-lien-tiep-o-da-Lat-Cu-mua-la-co-lu-quet-353555/
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DÒNG CHẢY TẦNG ĐỂ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 
TRANG TRÍ NỘI THẤT CAO CẤP PHỤC VỤ GIẢNG DẠY  

(Đề tài đạt giải nhì cấp trường đề tài NCKH sinh viên năm 2020-2021)

Nhóm sinh viên: Hoàng Đức Trọng - 17N1; Hà Thị Thu Thảo - 17N1; Lê Thanh Vân - 17N1; 
Trịnh Như Mai - 17N1; Trần Quế Linh - 17N1. 

Giảng viên hướng dẫn: PSG TS. Trần Thanh Sơn

1. MỞ ĐẦU

Hiện nay, nhu cầu thiết kế sử dụng hệ thống đài phun, thiết bị phun nước tạo cảnh quan 
trở nên rất phổ biến, các thiết bị, hệ thống này thường được xây dựng, bố trí tại các công trình 
công cộng như: Quảng trường, khách sạn, tượng đài và các khu du lịch, vui chơi giải trí, tâm 
linh, tôn giáo tín ngưỡng, hoặc thậm chí có thể bố trí ở trong công trình.

Trong lĩnh vực trang trí, tạo cảnh quan có thể kể đến sản phẩm độc đáo – đó là các vòi 
phun nước màu tạo dòng đặc dùng cho trang trí nội thất và ngoại thất. Dạng thiết bị phun 
trang trí này thường được cấu tạo với bơm biến tần, thiết bị tạo dòng chảy tầng, vòi phun tạo 
dòng đặc kết hợp với hệ thống điều khiển tự động và đèn màu ( xẹm hình 1.1.). 

Hình 1.1. Trang trí nội và ngoại thất bằng thiết bị phu nước tạo hiệu ứng chảy tầng [5]

Vòi phun chảy tầng là một loại vòi phun ở đầu đài phun được thiết kế để tạo ra một tia nước 
tròn hình vòng cung, dạng parabol rất mượt mà, tròn trịa, tạo được độ trong suốt cho dòng nước. 
Hệ thống còn có thể kết hợp với điều khiển tự động còn thể có khả năng bật tắt tia nước, tạo hiệu 
ứng tia nước xuất hiện và biến mất đột ngột rất độc đáo. Dạng thiết bị này còn có thể trang trí cho 
các đài phun nhạc nước lớn. Hiện nay, thiết bị trang trí tạo dòng đặc như trên miêu tả về cơ bản 
chưa được nghiên cứu và chế tạo tại Việt Nam mặc dù thị trường trang thiết bị trang trí nội thất 
ở nước ta là không nhỏ. Nhiệm vụ đặt ra cho nhóm nghiên cứu là thiết kế một thiết bị phun nước 
trang trí tạo dòng đặc để trang trí bên trong công trình. Để làm được việc này, nội dung công việc 
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Tiếp nối phong trào khởi nghiệp sinh viên, năm 2021, dự án “Thiết bị khử khuẩn thông 
minh plasma U – Smart phòng ngừa covid 19 tại các không gian công cộng” của sinh viên 
Khoa KTHT và MT đô thị đã tiếp tục được vào vòng bán kết đi dự tại Trường Đại học Công 
nghệ Giao thông Vận Tải – Vĩnh Phúc được tổ chức vào ngày 26-27/3/3022 tới đây với 
nhóm sinh viên: Hà Công Ngoan 17N (nhóm trưởng); Hoàng Văn Hiến 20ME; Bùi Thị Thùy 
Linh 21KX3; Nguyễn Phương Linh 21D; Nguyễn Lê Nhi 21RM và giảng viên hướng dẫn là 
TS. Phạm Văn Dương với sự hỗ trợ của giảng viên Ths. Tạ Hồng Ánh, Ths. Lý Kim Chi và 
ThS Nguyễn Hồng Vân. Tiếp nối những thành tích mà các nhóm sinh viên trước đã đạt được 
thì Nhà trường cũng như Khoa KTHT và MT Đô thị hi vọng nhóm sinh viên tham gia khởi 
nghiệp năm 2021 sẽ đạt được thành tích vang dội hơn nữa.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ GD-ĐT đã tổ chức cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng 
khởi nghiệp” nhằm hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có thêm tinh thần, động lực, học tập và 
rèn luyện, và mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích, sáng tạo, thiết thực đối với  học sinh, 
sinh viên trong toàn quốc, có sức lan tỏa và tạo động lực không nhỏ để thúc đẩy khát vọng 
khởi nghiệp, tinh thần học tập rèn luyện của các em học sinh, sinh viên toàn quốc ở tất cả các 
ngành, các lĩnh vực từ bậc phổ thông đến bậc đại học và sinh viên Khoa KTHT và MT đô 
thị - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã nỗ lực tham gia và góp phần không nhỏ cho sự thành 
công của cuộc thi này.
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ĐIỂM TIN SÂN CHƠI KHỞI NGHIỆP

Ths. Lưu Thị Trang

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp Quốc Gia hay còn gọi là
SV_STARUP. Đây là một sân chơi cho các bạn Sinh viên tham gia để trang bị thêm

các kiến thức, kỹ năng, kiến tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ HSSV hình thành và hiện
thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Cuộc thi
diễn ra với 5 vòng thi: cơ sở, bán kết, đào tạo, bình chọn và vòng chung kết. Vòng thi cơ sở
do các cơ sở đào tạo, Sở GD&ĐT tổ chức thi hoặc xét chọn hồ sơ

Từ năm 2018, Trường ĐH Kiến Trúc HN đã gửi các dự án tham dự cuộc thi. Đến năm
2019, lần đầu tiên dự án với ý tưởng “Dự án Nuôi giun quế tại khu liên hợp Xử lý chất thải
rắn Nam Định” của nhóm sinh viên giải nhất cấp Trường với nhóm trưởng là sinh viên Phan
Văn Khải lớp 15M và các thành viên Nguyễn Thùy Linh-15M; Hoàng Phương Nam -16M;
Phạm Thu Uyên- 16M; Trần Thị Xuân -16M đã vượt qua vòng cơ sở vào vòng bán kết cùng
tham dự với 50 dự án của sinh viên và 20 dự án của học sinh Toàn quốc khác dưới sự hướng
dẫn của 02 giảng viên là THs. Tạ Hồng Ánh và THs. Lý Kim Chi. 

Đến năm 2020, tiếp tục lần thứ 2 sinh viên Khoa KTHT và MT đô thị- trường ĐH Kiến
Trúc HN được lọt qua vòng sơ khảo để tới bán kết với dự án Trạm xử lý nước cấp di động
thông minh công suất 100M3/NGĐ (Trưởng nhóm: Bùi Đức Hiếu 17N1 và các thành viên
là Vũ Kim Hiếu -16M; Nguyễn Minh Tuấn-16D2; Nguyễn Minh Dũng- 16M; Nguyễn Linh
Chi- 17N2) giảng viên hướng dẫn là PGS. TS. Trần Thanh Sơn và các giảng viên hỗ trợ là
Ths. Tạ Hồng Ánh và Ths. Lý Kim Chi 
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cần thiết là (i) nghiên cứu lý thuyết về dòng chảy tầng và số Re; (ii) nghiên cứu cơ sở lý thuyết về 
quỹ đạo tia nước dùng để tính toán khoảng cách bắn xa của dòng đặc; (iii) tính toán chọn bơm và 
biến tần; (iv) thiết kế chế tạo thiết bị và thử nghiệm. 

2. CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN

2.1. Cơ sở tính toán hệ số Re cho dòng chảy tầng

Áp dụng nguyên lý dòng chảy tầng thông qua hệ số Reynolds để làm cơ sở và phương 
pháp tính toán:

Re =   Re w d
v

wdtd td# #
n

t
= =      (2.1)

Trong đó:
 - ρ: khối lượng riêng lưu chất (kg/m3);
 - µ: độ nhớt động lực học lưu chất (kg/m.s);
 - ν: độ nhớt động học (m2/s);
 - w: vận tốc dòng lưu chất chuyển động trong ống (m/s)
 - dtd: đường kính tương đương (m).
Reynolds đã chứng minh được rằng nếu:
-  Re < 2320: lưu chất chảy tầng;
-  Re > 2320: lưu chất chảy rối;

2.2. Cơ sở tính toán thủy lực thiết bị

Phương trình Bernuli cho 2 mặt cắt là cơ sở tính toán tổn thất qua thiết bị [1, 2]:
Z

p
g

v Z
p

g
v h2 2 w1

1 1 1
2

2
2 2 2

2

1 2
# #

c
a

c
a+ + = + + + -              (2.2)

Với: 
- α1, α2- hệ số vận tốc 2 mặt cắt;  

    - z: chiều cao cột áp hình học;
- p
c : chiều cao cột áp áp suất;

- g
v
2

2

 chiều cao cột áp vận tốc. 

Tổn thất theo chiều dài đường ống đẩy của bơm được tính theo công thức:  

hd =  h D
L

g2d

2

# #m
y=    (2.3)

- Với: R
64

e
m =  - hệ số tổn thất theo chiều dài.

2.3. Chọn thiết bị bơm và điều chỉnh bơm

Bơm được sử dụng là bơm li tâm. Công suất của bơm ly tâm xác định theo công thức 2.5.  

N
Q H# #
h

c
=

    Trong đó:

- N: Công suất của bơm (kW)

(2.5)
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- Q: Lưu lượng của bơm (m3/s)

- H: Cột áp của bơm (m)

- η: Hiệu suất của bơm (%)

- γ: Trọng lượng riêng của chất lỏng, γ = 9810 (N/m3)

*Chọn và điều chỉnh bơm:

Lựa chọn bơm được thực hiện bằng phương pháp đồ thị, trên cơ sở đường đặc tính Q-H 
của bơm và đường ống ( xem hình 2.1). Có các phương pháp điều khiển bơm như sau: (i) 
Điều khiển van tiết lưu; (ii) Điều khiển đường hồi: (iii) Thay đổi bánh xe công tác; (iv) Thay 
đổi vòng quay động cơ (dùng biến tần)

Hình 2.1. Chọn bơm. Điểm làm việc khi cao độ hình học thay đổi [3]. 

Điều khiển tốc độ vòng quay hay dùng biến tần là phương pháp hay dùng trong thực tế: 
Phương pháp này mang lại đường cong Q-H mới có chiều cao đẩy và lưu lượng giảm. Đặc 
tính của các đường cong vẫn không. Phương trình sau dùng để mô tả xấp xỉ sự ảnh hưởng 
của thay đổi tốc độ bơm ly tâm lên thông số hoạt động của bơm.

; ; ( . )Q
Q

n
n

H
H

n
n

N
N

n
n 2 6

2

1

2

1

2

1

2

1
2

2

1

2

1
3

= = =b bl l

Với, Q- lưu lương; H – Cột áp; n – tốc độ vòng quay; N – Công suất. 

2.4. Tính toán quỹ đạo của dòng nước đặc

Phương trình quỹ đạo của một dòng chất lỏng dưới tác động của lực hấp dẫn (g) được 
mô tả bởi công thức [5]

y x tg
V Cos

gx
20

0
2 2

0

2

i
i

= - -
-

Hình 2.2. Qũi đạo khoảng cách dòng đặc do hiệu ứng chảy tầng [5]
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- Sản phẩm dịch vụ là hoàn toàn mới chưa có trên thị trường.

- Việc sản xuất sản phẩm được tạo ra bởi quá trình đổi mới sáng tạo dẫn đến có chi phí 
thấp, giá cả cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ khác.

- Sản phẩm dịch vụ là hoàn toàn mới chưa có trên thị trường.

- Việc sản xuất sản phẩm được tạo ra bởi quá trình đổi mới sáng tạo dẫn đến có chi phí 
thấp, giá cả cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ khác.
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chiều dài đạt chuẩn từ 5 – 9m. Được dùng để thi công để ngăn sạt lở đất, bờ ngăn nước tạm 
thời, chặn đất.

2.2 Mô tả sản phẩm, giá trị của dự án 

- Lập nhóm sinh viên liên ngành Giao thông-Vật Liệu-Môi trường giải quyết đầu ra cho 
mô hình Thiết kế đường giao thông sinh thái sử dụng vật liệu thân thiện môi trường cho khu 
vực ven biển và hải đảo.

- Kêu gọi nhà đầu tư quan tâm đến giải pháp kỹ thuật mới thân thiện với môi trường, 
khai thác thực vật bản địa, thích ứng biến đổi khí hậu.

- Kêu gọi sự cố vấn chuyên môn sâu của các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan 
đến công nghệ vật liệu giao thông và bảo vệ môi trường.

- Đổi mới hành lang pháp lý trong quy hoạch quy hoạch xanh phát triển đô thị ven biển, đô 
thị Đảo Việt Nam nói chung và quy hoạch giao thông sinh thái nói riêng cho từng vùng đặc trưng.

2.3. Cấu trúc chi phí 

Toàn bộ chi phí cần thiết để duy trì dự án.

Chi phí Văn phòng phẩm, đi lại, tìm kiếm tài liệu: 10.000.000 VND

- Chi phí cài đặt phần mềm chuyên dụng:10.000.000 VND

- Chi phí tiền công làm việc nhóm chính: 3 người x 10.000.000=30.000.000 VND

- Chi phí tiền công làm việc nhóm hỗ trợ: 2 người x 5.000.000=10.000.000 VND

- Chi phí hội thảo xin ý kiến chuyên gia: 3 lân x 10.000.000= 30.000.000 VND

Tổng cộng: 90.000.000 VND  (Chín mươi triệu đồng chẵn)

2.4. Giá trị, tầm nhìn của dự án  

- Thay đổi nhận thức của cộng đồng về xu thế sợ biển, trốn biển, bỏ hoang tài nguyên 
đất đai ven biển và hải đảo.

- Tăng cường sức mạnh đoàn kết trong NCKH ứng dụng công nghệ mới của sinh viên 
Việt Nam.

- Phát huy vai trò tiên phong, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ Việt Nam trong phòng 
chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

3. KẾT LUẬN

- Việc sản xuất sản phẩm là khả thi với nền tảng kiến thức phong phú tích lũy trong quá 
trình học tập và nghiên cứu tại Nhà trường, với nhiệt huyết tìm tòi sáng sạo và kế thừa kinh 
nghiệm địa phương trong khai thác vật liệu truyền thống kết hợp vật liệu tái chế.

- Cơ cấu chi phí và giá thành hợp lý vì sử dụng CEO và dàn cố vấn chuyên môn là các 
GIảng viên có trình độ ĐH và trên ĐH và tận dung cơ sở vật chất mà nhà trường duy trì cho 
sinh viên để hỗ trợ  Cuộc thi khởi nghiệp -Thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án là sự 
ủng hộ của các bạn sinh viên đồng hành, các thầy cô giáo trong và ngoài nước thuộc lĩnh 
vực giao thông
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Khi dòng chất lỏng di chuyển trong không khí, ngoài lực hấp dẫn, nó cũng bị ảnh hưởng 
bởi sức kháng không khí. Độ lớn của sức cản không khí R phụ thuộc vào hình dạng dòng 
chất lỏng, diện tích mặt cắt ngang dòng chất lỏng, mật độ không khí, tốc độ dòng chất lỏng, 
phù hợp với bình phương của đường kính dòng chất lỏng:

( ) ( )R g
id H y F v1000 2

= - - -

Với: - H (s) là một hàm được sử dụng để hiển thị những thay đổi về mật độ không khí 
và chiều cao;

- F(v) là một hàm cho thấy sự phụ thuộc vào sự thay đổi mật độ không khí và vận tốc.
Việc tính toán quỹ đạo dòng nước đặc bằng phương pháp thủ công là công việc khá 

phức tạp. Để đơn giản công tác tính toán, có thể sử dụng tính toán tự động bằng phân mềm 
theo địa chỉ sau: (https://www.omnicalculator.com/physics/trajectory-projectile-motion ) [6]

3. KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ

3.1. Sơ đồ công nghệ và yêu cầu thiết kế 

Sơ đồ công nghệ cho thiết bị vòi phun dòng đặc trang trí trong nhà được đề xuất như 
trong hình 3.1.

Hình 3.1. Sơ đồ  lắp đặt hệ thống thiết bị phun cảnh quan trong nhà.  
Thông số thiết kế được chọn là chiều dài max mà quĩ đạo tia đặc cần đạt được là 4.0 m; 

Đường kính dòng đặc là 1cm, tức là 10mm. Chiều cao parabol quỹ đạo không vượt quá 2.0 
m. Thiết bị được tính toán với nước ở nhiệt độ t=200C.

3.2. Kết quả tính toán thiết kế  

*Cấu tạo chính của thiết bị phun nước bao gồm:
- Số lượng ống tạo chảy tầng: 2500 ống 3 – đề xuất dùng ống hút bằng plastic chế 

tạo sẵn. 
- Đường kính thiết bị: D150 – đề xuất dùng ống PVC nhựa Tiền Phong. 
Việc chọn bơm dựa trên cơ sở đảm bảo vận tốc kinh tế v < 2,5 m/s. Chọn lưu lượng Q=1,4 

m3/h, cột áp H=9m. Kiếm tra hệ số Re cho nước ở 200C. Kết quả cho thấy Re < 2300 – đảm bảo 
chế độ chảy tầng. Bơm được chọn là bơm Sakai của Nhật Bản có thông số kỹ thuật như sau: 
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Bảng 3.1. Thông số thiết kế bơm Sakai cho thiết bị vòi phun

Thông số Đơn vị Gíá trị

Công suất (W) 100

Lưu lượng (m3/h) 1,4

Độ cao đẩy (m) 9

Độ sâu hút (m) 0,5

Đường kính ống hút (mm) 20

Đường kính ống đẩy (mm) 20

Nguồn điện V-Hz 220V – 50Hz

 Kết quả tính toán quỹ đạo parabol của dòng nước đặc được trình bày trong đồ thị (xem 
hình 3.2) cho thấy: Khoảng cách L và chiều cao H lớn nhất có thể đạt được khi góc nghiêng 
là 450 là 4,0 m và 1,1m tương ứng. Khi góc nghiêng  là 750 thì L và H tương ứng ứng sẽ là 
2,0m và 2,0m. Khi góc nghiêng 650, giá trị này là 3,0m và 1,5m. 

Hình 3.2. Quỹ đạo tính toán dòng nước đặc thiết bị vòi phun.

3.3. Bản vẽ thiết kế thiết bị

Thiết bị vòi phun dòng đặc được tính toán chế tạo bằng inox 304 (xem bản vẽ phía dưới) 
có đường kính D150, bên trong được bố trí 2500 ống nhựa nhỏ 3. Hai đầu ống được thiết 
kế kín bằng tấm bịt kim loại (inox 304) đảm bảo kín nước. Thiết bị được định vị trên chân 
đế bằng inox được thiết kế đặc biệt có thể thay đổi được góc bắn cho tia nước đặc. Ống dẫn 
nước từ bơm có đường kính D20mm bằng HDPE, ống ra có đường kính 10mm. 

Tấm lọc bằng mút xốp được bố trí bên trong có chức năng lọc cặn trong nước. Bơm 
được sử dụng là bơm ly tâm hiệu Sakai 15-9 của Nhật công suất 100 W, cột áp 9m, lưu lượng 
Q=1,4 m3/h. Biến tần  đi kèm có thông số 100W-220V. Hệ thống đèn màu LED được cân 
nhắc đưa vào thiết kế để tạo hiệu ứng ánh sáng. Giá thành chế tạo đơn chiếc, thủ công ước 
chừng 2.100.000đ (Hai triệu một trăm nghìn đồng).
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– Tuổi thọ cao (tùy thuộc vào mục đích sử dụng để lựa chọn Geotube về màu sắc và
tuổi thọ).

Hình 1: Cấu tạo ống địa kỹ thuật Geotube

Ống địa kỹ thuật Geotube đã được phát triển thành một công nghệ giúp ngăn chặn thiệt 
hại do bão gây ra, bảo vệ môi trường ven biển, xây dựng các công trình mới, thậm chí còn 
tạo nên những hoàn đảo nhân tạo ở giữa đại dương. Công nghệ Geotube được minh chứng là 
phương pháp hiệu quả giúp kiềm chế năng lượng của song biển. Các ống Geotube và túi cát 
được may từ vải địa kỹ thuật đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng trên biển với chi phí thấp. 
Hơn 2.000 m ống geotube bờ bao đã hoàn thành và sà lan đổ cát để làm đường lấn ra biển 
Dự án xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện dài 15,6 km, trong đó có 1 cây cầu vượt 
biển dài hơn 5 km là công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

2.1.2. Cọc thực vật trong gia cố nền móng

Trong xây dựng các công trình thì nền móng luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng 
chụi tải cho cả công trình. Chủ  đầu tư và đơn vị thi công luôn đầu tư kỹ lưỡng cho công đoạn 
này và ở nước ta thì ngoài cọc bê tông thì cừ tràm, cọc tre, cừ bạch đàn và cừ dừa là các loại 
vật liệu phổ biến nhất để gia cố nền đất dưới móng cho các công trình. 

Phổ biến ở khắp mọi miền đất nước ta, đặc biệt cây tràm phân bố chủ yếu và có số 
lượng rất lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Từ thời Pháp thuộc khi cọc bê tông còn chưa phổ biến như bây giờ thì cọc cừ tràm đã 
được sử dụng để làm nhiệm vụ gia cố nền đất yếu. Hiện nay còn khá nhiều công trình tồn tại 
cho đến ngày nay khi sử dụng loại vật liệu này, Điều đó chứng minh rằng cừ tràm so với cọc 
bê tông cũng có những điểm mạnh riêng có của mình. Đầu tiên nhờ nguồn nguyên liệu dồi 
dào nên giá cừ tràm rẻ hơn rất nhiều so với cọc bê tông. Đây chính là điểm lợi thế nhất mà 
cọc tre và cừ tràm mang lại.Tuy nhiên sức chịu tải của loại vật liệu này cũng vẫn đảm bảo 
được cho những công trình nhà phố từ 1-4 tầng. Nếu đóng theo đúng tiêu chuẩn 25 cọc cừ/
m2 thì sức chịu tải có thể đạt từ 0,6 – 0,8 kg/cm2. Trong điều kiện đất ngập nước thì cọc cừ 
tràm có thể tồn tại được đến 50 năm.

Cừ dừa là phần thân của cây dừa. Cây dừa là một loại cây xuất hiện nhiều nơi trên thế, 
gần biển, các khu du lịch nổi tiếng. Đặc biệt dừa được trồng rất phổ biến ở nước ta. Các tỉnh 
chuyên về dừa như Bến tre, Trà Vinh. Tận dụng từ gốc đến ngọn cây dừa đem lại rất nhiều 
lợi ích về sức khỏe lẫn trong xây dựng. Những phần cây dừa cao lớn hiện nay được giới xây 
dựng thu mua dùng trong các việc gia cố công trình thủy lợi. Với đường kính từ 20 – 30cm, 
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Sau trận mưa lũ lịch sử năm 1999, tình trạng xói lở bờ biển và bồi lấp cửa sông xảy ra ngày 
càng nghiêm trọng. Đến tháng 7/2018, dọc bờ biển miền Trung từ Nghệ An đến Bình Thuận. 
13 tỉnh thành khu vực này có bờ biển dài 1.649 km có 88 điểm sạt lở, tổng chiều dài hơn 120 
km. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 60% GDP Việt Nam là từ các địa phương có biển. 
“Dải đất miền Trung hẹp nên việc lấn biển, giữ gìn đất đai, phát triển non sông đất nước rất 
quan trọng chứ không phải tư duy hết đất chạy lên núi”.Đứng trước hiểm họa to lớn đang đe 
dọa vùng ven biển và hải đảo, nhóm chúng em hình thành ý tưởng thiết kế đường Giao thông 
sinh thái trên nền cọc thực vật với mặt đường bằng ống Vải địa kỹ thuật kết hợp bê tông nhẹ 
làm từ nhựa tái chế (sản phẩm vật liệu thân thiện môi trường của nhóm sinh viên Khoa Kỹ 
thuật hạ tầng và môi trường đô thị, Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho khu vực ven biển và hải đảo 
với mục đích vừa tạo tuyến đê ngăn sóng vừa hỗ trợ bẫy vật liệu cho rừng ngập mặn phát triển 
phát huy thế mạnh nguồn thực vật bản địa, thân thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

2.1 Các loại vật liệu dùng để thiết kế đường giao thông sinh thái

2.1.1. Ống địa kỹ thuật Geotube

Về hình dạng, ống địa kỹ thuật Geotube giống như một chiếc giò bằng cát được chế tạo 
sản xuất từ vải địa kỹ thuật gia cường đặc biệt Polypropylen (PP), có cường lực cao, có khả 
năng chống xước và tia cực tím cao, ổn định trong môi trường biển và áp dụng cho công 
trình cảng, đường thủy.

Đường may ống địa kỹ thuật Geotube được làm theo chu vi ống và được làm đầy bằng 
bơm thủy lực qua cổng làm đầy.

Kích thước ống Geotube chiều cao H = 1-3m, chiều dài lên tới L = 100m. Vì lý do lắp 
đặt nên chiều dài phổ biến của ống Geotube là 25-50m. 

Cấu tạo ống địa kỹ thuật Geotube.

Mặt cắt ngang Geotube.

Ưu điểm khi sử dụng ống địa kỹ thuật Geotube

– Có thể áp dụng cho bất cứ địa hình bờ biển nào;

– Thi công đơn giản: Sử dụng cát hoặc bùn tại công trình để bơm vào ống;

– Chi phí thấp;

– Dùng trong đê quai lấn biển, đảo nhân tạo, đê phá sóng, đê bao bảo vệ bờ, mỏ hàn cầu
tàu, bờ tạm làm biện pháp thi công: Đặt Geotube theo bờ biển và bơm đầy cát, Geotube sẽ bảo 
vệ cát hoặc đất sau thân đê không bị xói lở dưới tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 
Geotube cho phép tái tạo lại độ dốc tự nhiên ban đầu của bãi biển. Ống Geotube bổ sung cát bồi 
đắp cho bãi biển bằng cách thay đổi dòng chảy của nước và tác động của sóng biển;

– Dễ dàng duy tu bảo dưỡng khi cần thiết;

– Vật liệu thân thiện với môi trường, có loại Geotube màu vàng cát phù hợp với bãi tắm,
khu nghỉ dưỡng du lịch;
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận 

Mục tiêu và nội dung nghiên cứu nhằm đưa ra được thiết kế thiết bị vòi phun dòng đặc dựa 
trên hiệu ứng chảy tầng đã được thực hiện đầy đủ. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa 
khoa học và thực tiễn. Tổng quan về ứng dụng cũng như các vấn đề về lý thuyết tính toán thiết 
kế chế tạo thiết bị đã được thể hiện một các hoàn chỉnh. Cơ sở lý thuyết tính toán dòng chảy 
tầng và lựa chọn thiết bị bơm phù hợp cho thiết bị đã được tổng hợp và đưa ra một cách khoa 
học. Nghiên cứu đã đưa ra được bản vẽ thiết kế chế tạo ra sản phẩm tương đương với sản phẩm 
nhập ngoại với giá thành ước chừng khoảng 2.100.000đ (Hai triệu một trăm nghìn đồng).

4.2. Kiến nghị

Sản phẩm có thể dùng làm giáo cụ cho trang trí lễ hội hoặc phục vụ công tác giảng dạy 
cho các chuyên ngành thiết kế nội thất.  

Để hoàn thiện được lý thuyết tính toán, cần có thực nghiệm để điều chỉnh các thông số 
tính toán. 
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NGHIÊN CỨU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO  
CÁN BỘ MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI THÍ ĐIỂM TẠI MAI CHÂU, HÒA BÌNH 

(Đề tài đạt giải nhì cấp trường đề tài NCKH sinh viên năm 2020-2021)

Nhóm sinh viên: Phạm Quốc Thịnh – Lớp 17M; Mai Thị Thanh Huyền – Lớp 17M; 
 Lê Thị Vân Anh – Lớp 18M; Nguyễn Hữu Quang – Lớp 17M; 

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nghiêm Vân Khanh

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, Việt Nam. Tỉnh Hòa Bình có diện 
tích lớn thứ 29 trong 63 tỉnh thành của Việt Nam và là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 
49 về số dân (năm 2018).

Mai Châu là một huyện vùng cao, nằm ở phía tây bắc tỉnh Hòa Bình, có tọa độ địa lý 
20o24’ - 20o45’ vĩ Bắc và 104o31’ - 105o16’ kinh Đông; phía đông giáp huyện Đà Bắc và 
huyện Tân Lạc, phía tây và phía Nam giáp huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; phía bắc giáp 
huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La). 

Là một huyện miền núi trực thuộc tỉnh Hoà Bình, huyện Mai Châu có địa hình phức tạp bị 
chia cắt bởi hệ thống khe suối và núi cao, đây cũng là nơi tập trung sinh sống của nhiều dân tộc.

Kinh tế huyện Mai Châu chủ yếu là trồng lúa, chăn nuôi phát triển theo quy mô hộ gia 
đình, du lịch được coi là thế mạnh của huyện Mai Châu với một số địa danh du lịch văn hoá 
nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà cả đối với du khách nước ngoài như bản Lác (Chiềng 
Châu), bản Củm (Vạn Mai), bản Pom Coọng (thị trấn Mai Châu), bản Bước (Xăm Khòe)… 
cùng với 800 ha diện tích mặt nước, hồ sông Đà là một danh lam thắng cảnh đẹp thu hút 
nhiều khách du lịch đến với Mai Châu…

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 về 
phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu đến năm 2030 
trong dó đặc biệt chú trọng công tác quản lý chất thải rắn cho huyện .

Hiện tại, trên địa bàn thị trấn xử lý chất thải rắn bằng phương pháp thiêu đốt, chôn lấp 
xong việc tập kết rác và đốt không đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường, do khói 
trong quá trình đốt và nước rỉ ra từ bãi tập kết không dược kiểm soát, đặc biệt nhiều điểm ở gần 
khu dân cư, gần đất nông nghiệp, gần sông nguồn nước gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.

Công tác quản lý chất thải rắn chưa được quan tâm đúng mức, các lò đốt hoạt động chưa 
đúng kỹ thuật, hậu quả sau xử lý rác bằng lò đốt chưa có biện pháp khắc phục. Do vậy, rất 
cần thiết phương án phối hợp để điều phối công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn.

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐƯỜNG GIAO THÔNG SINH THÁI THÍCH ỨNG BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU ĐÔ THỊ VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM

Nhóm sinh viên: Doãn Thị Xinh ; Mai Xuân Linh ; Nguyễn Ngọc Toàn;  
Người hướng dẫn: TS. Thân Đình Vinh, TS Nguyễn Hữu Thủy, TS Nguyễn Việt Cường,  

ThS Nguyễn Hồng Vân, ThS. Tạ Hồng Ánh

TÓM TẮT

Năm 2019, trong bài phát biểu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 60% GDP Việt 
Nam là từ các địa phương có biển: “Dải đất miền Trung hẹp nên việc lấn biển, giữ gìn 
đất đai, phát triển non sông đất nước rất quan trọng chứ không phải tư duy hết đất chạy 
lên núi”. Đứng trước hiểm họa to lớn đang đe dọa vùng ven biển và hải đảo, nhóm 
chúng em hình thành ý tưởng thiết kế đường Giao thông sinh thái trên nền cọc thực vật 
với mặt đường bằng ống Vải địa kỹ thuật kết hợp bê tông nhẹ làm từ nhựa tái chế (sản 
phẩm vật liệu thân thiện môi trường của nhóm sinh viên Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi 
trường đô thị, Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho khu vực ven biển và hải đảo với mục đích 
vừa tạo tuyến đê ngăn sóng vừa hỗ trợ bẫy vật liệu cho rừng ngập mặn phát triển phát 
huy thế mạnh nguồn thực vật bản địa, thân thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Từ khóa: giao thông sinh tái, thích ứng biến đổi khí hậu, sạt lở.

1. MỞ ĐẦU

Các vùng ven biển chiếm dưới 15% diện tích đất của Trái đất nhưng lại chiếm hơn 
40% dân số thế giới. Tại Việt Nam, chúng ta có tới hơn 2.360 con sông và kênh lớn nhỏ, với 
đường bờ biển dài 3.300 km, cứ khoảng 23 km có một cửa sông và theo thống kê có 112 cửa 
sông ra biển. Hệ thống sông ngòi chằng chịt và đường bờ biển dài là một lợi thế cho đất nước 
trong việc khai thác và nuôi trồng thủy – hải sản; du lịch; giao thông;... Tuy nhiên bên cạnh 
lợi thế này cũng có không ít những khó khăn do tình hình sạt lở bờ diễn biến phức tạp, cần 
phải có các giải pháp công trình hợp lý để giữ ổn định bờ, bảo vệ tính mạng và tài sản của 
người dân đồng thời tạo cảnh quan, phát triển du lịch.

Hiện có 5 phương pháp chiến lược để bảo vệ bờ biển: Loại bỏ; Quy hoạch tái định cư 
hoặc sắp xếp lại, có kế hoạch tái định cư và thông qua các giải pháp kỹ thuật phù hợp với các 
quá trình điều chỉnh tự nhiên; Xây dựng tường chắn sóng biển và các công trình có kết cấu 
cứng; Xây dựng hệ thống bảo vệ bờ biển bằng các yếu tố tự nhiên trong khu vực và Limited 
intervention–Hạn chế can thiệp. Việc lựa chọn chiến lược là cụ thể theo từng khu vực, tùy 
thuộc vào mô hình thay đổi mực nước biển, thiết lập địa mạo, sự sẵn có của trầm tích và xói 
mòn, cũng như các yếu tố xã hội, kinh tế và chính trị. 
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Nội dung ĐVT  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền 
Doanh thu         1.350.000.000 
Giun quế Tấn           30     40,000,000             1.200.000.000 
Phân giun quế Tấn           15     10,000,000             150.000.000 
Chi phí         1.250.000.000 
Chi phí sản xuất m2       1000           50.000 50.000.000
Nhân công Người 20     60.000.000 1.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế 100.000.000        
Thuế thu nhập DN 0                                

Trong khi lên bảng dự toán chi phí, nhóm dự án đã tham khảo nhiều thực tế đã sản xuất 
ở các mô hình nuôi trùn quế từ các nguồn nguyên liệu khác trong nước. Đặc biệt dự toán 
doanh thu đang tính ở mức thấp hơn giá thị trường 30%.  Nguyên nhân hạch toán thấp là do 
tính đến các yếu tố biến động giá trong thời gian thực hiện quay vòng cho các dự án tương 
tự tiếp theo là 5 năm.

2.3. Đánh giá giá trị của nghiên cứu đề xuất

Thời gian hoàn thành nền tảng của chuỗi dự án là 2 năm. Sau đó đến năm thứ 3, việc sử 
dụng lại vốn khởi nghiệp và vốn phát sinh thứ cấp cho phép nhóm triển khai song song được 
2 dự án tiếp theo. Như vậy trong 5 năm số dự án quay vòng sẽ là 6 dự án tương tự. Trung tâm 
hướng nghiệp và tư vấn việc làm của Trường Đại học Kiến trúc Hà nội sẽ hỗ trợ nguồn vốn 
đầu tư nền tảng cho chuỗi dự án với nhu cầu ước tính là 150.000.000 đồng, hoàn vốn sau 2 
năm và quay vòng triển khai thêm 6 dự án tương tự trong 5 năm tiếp theo. 

Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị hỗ trợ đội ngũ cố vấn dự án là các giảng viên 
chuyên ngành và thiết bị quan trắc môi trường cho dự án. Ban lãnh đạo Khu xử lý CTR Nam định 
hỗ trợ hoạt động tái tận dụng cơ sở vật chất của khu xử lý phân compost trong khuôn viên đơn vị 
quản lý. Hỗ trợ nguồn điện, nước và xe chuyên dụng trong giai đoạn chạy thử nghiệm.

3. KẾT LUẬN

Dự án hầu như không có tác động đến môi trường xung quan do nằm trong Khu liên hợp 
XLCTR Nam Định. Nguyên vật liệu đầu vào là phân compost kết hợp chất thải rắn hữu cơ dễ 
phân hủy. Đầu ra là sản phẩm trùn quế và phân trùn đều sạch, còn các giá thể nuôi sau mỗi 
mẻ thu hoạch sẽ mang đi tiêu hủy tiếp theo bằng lò đốt có sẵn trong khu xử lý. Nhiệm vụ thu 
hồi tài nguyên từ Khu liên hợp xử lý CTR Nam Định, sử sụng hiệu quả quỹ đất quy hoạch, 
chăm sóc tài nguyên đất trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đặc thù của địa phương

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sổ tay hướng dẫn Kỹ thuật nuôi giun, trùn quế hiệu quả cao, Trang trại Trùn Quế NTC,
Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

2. Hướng dẫn nuôi trùn quế từ rác hữu cơ nhà bếp, Công Ty TNHH MTV công nghệ
cao Huy Long, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Quy trình ủ phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt, Viện Nghiên cứu Sinh học ứng dụng.
4. Hồ sơ thiết kế Khu ủ rác hiếu khí, Khu liên hợp xử lý chất thải rẳn Nam Định.
5. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định năm 2018.
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Thực tế cho thấy, công tác quản lý CTRSH tại huyện còn tồn tại nhiều vấn đề, từ công 
tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; những bất cập trong cơ chế, chính sách, bộ máy 
quản lý; thiếu sự tham gia của cộng đồng…. gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện.

Do vậy, đề tài “Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn cho cán bộ môi 
trường miền núi thí điểm tại Mai Châu, Hòa Bình” là cần thiết, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ 
môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI HUYỆN MAI CHÂU – TỈNH HÒA BÌNH

Qua phân tích thành phần, tính chất của Chất thải rắn sinh hoạt không cố định mà thay 
đổi theo thời gian, khí hậu… Song vẫn có những thành phần cơ bản như đất đá, tro đun nấu, 
giấy, kim loại, gỗ, lá cây, nhựa, thuỷ tinh, cao su, giẻ rách, xác xúc vật chết, đồ ăn thừa, rác 
xây dựng, phân người và động vật, phế thải có dầu và phế thải độc hại.

Bảng 1. Kết quả khảo sát lượng rác thải

STT Chỉ tiêu phân tích Giá trị trung bình (%)
1 Chất hữu cơ (thức ăn thừa, rau và vỏ hoa quả) 59
2 Giấy, vải, da 6
3 Đồ nhựa, cao su 3
4 Đất, đá, sỏi, sành sứ, thuỷ tinh 7
5 Kim loại 2
6 Tạp chất khác 23

Tổng cộng 100

Hiện nay trên địa bàn chưa áp dụng và cũng chưa có các chương trình phân loại Chất 
thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Thiết bị thu gom: Xe thu gom hầu hết đều là xe tự chế, không đảm an toàn giao thông 
và vệ sinh môi trường.

Nhân lực thu gom: Giao toàn bộ cho công ty TNHH Vệ sinh Môi trường Mai Châu thực 
hiện thu gom và xử lý.

- Hiện nay, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn từ 80-90m3/ng.đ và phần 
lớn lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và vận chuyển đến bãi chôn lấp (BCL) dốc 
Búng phường Tân Hoà, đây là bãi chôn lấp tạm thời.

3. CƠ SỞ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO CÁN BỘ MÔI TRƯỜNG

Dựa vào Chiến lược nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn cho cán bộ môi trường miền 
núi phía bắc:

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020. Tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết 
định số 1216/QĐ-TTg); quyết định Số: 166/QĐ-TTg Về việc ban hành kế hoạch thực hiện 
chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 
(Quyết định số 2149/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải 
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rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; quyết định Phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc 
gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm-2025, tầm nhìn đến năm 2050 Số: 491/QĐ-TTg); 

Nghị định: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
(Số 19/2015/NĐ-CP; Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu (Nghị định số 38/2015/NĐ-CP); 

Quyết định Số: 579/QĐ-ttg phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực việt nam thời kỳ 
2011-2020

Quyết định số 491/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh chiến lược 
quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số: 104/qđ-ubnd về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược bảo 
vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh hòa bình

Quyết định số: 31/2018/qđ-ubnd ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên 
địa bàn tỉnh hòa bình ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị; Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 
trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Tăng cường nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng

Tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ
HUYỆN MAI CHÂU

Sau khi nghiên cứu nhóm đưa ra 4 mô hình nâng cao tổ chức quản lý chất thải rắn cho 
cán bộ nơi đây:

- Đề xuất mô hình tổng thể về tổ chức quản lý chất thải rắn cho Huyện Mai Châu

- Đề xuất mô hình tổng thể về tổ chức quản lý chất thải rắn cho các cán bộ lãnh đạo
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Mỹ Phúc, Mỹ Thắng huyện Mỹ Lộc đang cung cấp nguồn cá cho khắp các tỉnh, thành phố 
phía Bắc trong đó thị trường tiêu thụ mạnh nhất là Thủ đô Hà Nội.26 trang trại, 1750 hộ nuôi 
gia súc, gia cầm hỗn hợp trên địa bàn toàn huyện Mỹ Lộc.50 hộ trồng cây lâu năm của xã Mỹ 
Tiến, Mỹ Hà; 160 hộ trồng hoa, cây cảnh xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc. Khách hàng sẽ được sử 
dụng sản phẩm Trùn quế (tươi, khô, phân) miễn phí trong giai đoạn nuôi thử nghiệm 6 tháng 
của dự án. Công tác vận chuyển được tận dụng luôn là chiều xuất phát của xe thu gom rác từ 
Khu LHXLCTR đến các điểm thu gom trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Mô hình nghiên cứu

Dự án đặt mô hình nghiên cứu một năm sản xuất: 

100 kg giun quế /ngày x 300 ngày/năm = 30 tấn giun quế/năm; 75 kg phân giun quế x 
300 ngày/năm = 15 tấn phân giun quế/năm

- Doanh thu: 1.350.000.000 đ/ năm;

- Lợi nhuận ròng: 100.000.000đ/năm

- Giải quyết việc làm thường xuyên cho từ 15–20 lao động với mức thu nhập bình quân 
từ 4,5–5,0 triệu đồng/tháng.

2.2 Phân tích kỹ thuật

Dự án có quy mô tận dụng lại khu chế biến phân compost và cải tạo thành 3 khu: Khu 
vực văn phòng có tổng diện tích là 100m2, gồm: nhà bao gói sản phẩm, nhà nghỉ, nhà vệ sinh 
cho công nhân. Nhà kho có tổng diện tích là 200m2, bao gồm: kho chứa sản phẩm: 100m2, 
kho vật tư, dụng cụ, thiết bị: 100m2.  Khu vực sản xuất: bể nuôi 1000m2. Đường điện: chiều 
dài 400m bao gồm cột và dây tải diện A70. 

Bảng 1. khái toán Vốn xây dựng:

TT Hạng mục xây dựng Qui mô Giá đơn vị (đ) Tổng giá trị

1 Văn phòng 100 m2 200.000 20.000.000

2 Khu nhà kho 200 m2 200.000 40.000.000

3 Nhà nuôi 1000 m2 100.000 10.000.000

Tổng số 70.000.000

Doanh thu, lợi nhuận dự kiến

Nhóm tự đánh giá sơ bộ nguồn doanh thu chính của dự án cũng như dự kiến lợi nhuận 
và thời gian hoàn vốn và quay vòng dự án.

Giá giun quế giống 
sinh khối

Giá giun quế tươi 
(100% trùn)

Phân giun quế Một số sản phẩm khác 
từ giun quế

–Loại 1: 20,000đ/1kg
–Loại 2: 10,000đ/1kg
–Loại 3: 5,000đ/1kg

Loại 1: 80,000đ/1kg.
Loại 2:60,000đ/1kg.
Loại 3: 40,000đ/1kg

Dưới 1 tấn: Giá 4.500đ
- Từ 1-10 tấn: Giá 4.000đ
- Từ 20-50 tấn: Giá 3.000đ

- Trà giun: 30.000đ/1 lít
- Giun sấy 500.000đ/1kg
- Bột giun 600.000đ/1 kg

 Phân tích hiệu quả kinh tế (cho một năm) ĐV: đồng 



NUÔI TRÙN QUẾ TẠI  KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NAM ĐỊNH

Nhóm sinh viên: Phan Văn Khải 15M, Nguyễn Thùy Linh 15M,  
Mai Thị Thanh Huyền 17M, Quách Hoàng Anh 17M 

Người hướng dẫn: TS.Nguyễn Hữu Thủy, Ths Lý Kim Chi, NCS Nguyễn Thị Hằng  

TÓM TẮT

Nuôi giun đất để xử lý ô nhiễm môi trường đã được nhân dân ta áp dụng từ lâu. Kinh 
nghiệm này đã được phổ biến rộng rãi ở nhiều đia phương. Theo đó, rác thải được thu 
gom từ các hộ gia đình, các khu chợ và được lựa chọn, phân loại riêng trước khi đem ủ. 
Khi rác thải có dấu hiệu hoại mục thì thả giun. nhóm dự án đã hình thành ý tưởng nuôi 
trùn quế có danh pháp khoa học Perionyx excavatus là một đối tượng đã được thương 
mại hóa trên thị trường  để  gắn liền với hoạt động xử lý chất thải rắn bằng phương pháp 
sinh học.Trong quá trình thực tập công nghệ xử lý nước rác, nhóm dự án đã tiếp cận 
được Ban lãnh đạo Khu LHXLCTR Nam Định và đề xuất ý tưởng giảm thiểu thể tích 
phần chất thải rắn chôn lấp bằng cách  tăng hệ số thu hồi tài nguyên thông qua mô hình 
nuôi trùn quế trên giá thể sẵn có là phân compost thành phẩm đang tồn đọng  trong khu 
xử lý và nhận được sự ủng hộ toàn diện. 

Như vậy dự án sẽ góp phần giải quyết đầu ra cho bài toán quy hoạch xử lý chất thải rắn 
giai đoạn 2030 tầm nhìn 2050 của tỉnh và đem lại sinh kế cho nhóm phụ nữ đơn thân 
làm chủ hộ trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.Bên cạnh đó, mô hình cộng đồng 
trực tiếp tham gia vào các giai đoạn triển khai dự án sẽ làm thay đổi sâu sắc phương thức 
truyền thông theo hướng tự lan tỏa tự hình thành ý thức thông qua điều kiện vật chất cụ 
thể là sản phẩm Trùn quế

Từ khóa: nuôi trùn quế, sinh kế, kinh tế chất thải.

1. MỞ ĐẦU

Huyện Mỹ Lộc là địa bàn hành chính của Khu liên hiệp xử lý CTR Nam Định và được 
sự ủng hộ của Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên nên các xã 
của huyện được lựa chọn là phân khúc khách hàng ưu tiên. Căn cứ theo kết quả thực hiện 
đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Lộc từ năm 2015 đến nay, tăng 
trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản bình quân đạt 2-3%/năm trong suốt thời kỳ quy 
hoạch và dự án hướng đến các hộ nông dân đang sản xuất trên địa bàn cụ thể như sau: 250 hộ 
nuôi cá cảnh, 70 hộ nuôi cá thịt, 360 hộ nuôi hỗn hợp tại các xã Mỹ Trung, Mỹ Tân, Mỹ Hà, 
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- Đề xuất mô hình tổng thể về tổ chức quản lý chất thải rắn cho các cán bộ trực tiếp thực hiện

- Đề xuất mô hình tổng thể về tổ chức quản lý chất thải rắn cho các bên có liên quan
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5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Việc ứng dụng mô hình quản lý cho tổng thể huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình cũng như 
cho các cán bộ miền núi nơi đây rất cần thiết vì từ các mô hình này dác cán bộ được tập huấn, 
bồi dưỡng nâng cao thêm năng lực quản lý cho bản thân cũng như ứng dụng vào thực tiễn để 
quản lý tình hình chất thải rắn tại địa phương hiện nay.

Kiến nghị việc áp dụng mô hình nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn cho cán bộ miền 
núi phía Bắc huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình là rất cần thiết và nên áp dụng rộng rãi sau này 
để tăng hiệu quả quản lý chất thải rắn tại địa phương này. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đề án quản lý chất thải rắn của huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

2. Tài liệu tập huấn cán bộ môi trường cấp huyện.

3. Tài liệu tập huấn xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các huyện miền
núi trong giai đoạn hiện nay.
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+ Áp dụng công nghệ cao vào hệ thống xử lý, người vận hành có thể điều khiển 1 hoặc
nhiều hệ thống xử lý nước thải, từng bước giảm tối đa nhân công vận hành hệ thống

Kết quả tiềm năng của dự án: có vốn đầu tư ban đầu khoảng 300 triệu VND. Trong đó:
+ Vay vốn Khởi nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: 250 triệu VND 
+ 50 triệu còn lại chia tỉ lệ 20-80 gồm: 20% cho nhóm tự ứng (10 triệu VND). Còn lại

80% nhà đầu tư thiên thần (40 triệu VND)
+ Dự kiến doanh thu: Lợi nhuận ròng trong 1 năm là 104,360,000 VND
- Đối với an ninh quốc phòng: Dự án có thể cung cấp nước sạch cho các khu vực dã

chiến, giúp cho bộ đội luôn có nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng để dùng, tăng khả năng
thích nghi với mọi hoàn cảnh và môi trường, có thể tác chiến ở mọi địa hình, đảm bảo tính
cơ động, bí mật mà vẫn nâng cao chất lượng sống của bộ đội.

Trong khi lên bảng dự toán chi phí, nhóm nghiên cứu đã tham khảo nhiều công trình
thực tế, với mục tiêu thiết kế một công trình trạm xử lý có tính linh động cao, có thể phục vụ
ở những nơi vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Đặc biệt giá thành bán nước mà nhóm dự
kiến đã được tham khảo so với giá bán nước ở nhiều tỉnh thành trên cả nước nên sẽ phù hợp
với mức thu nhập của người dân.

3. KẾT LUẬN

Trong khi lên bảng dự toán chi phí, nhóm nghiên cứu đã tham khảo nhiều công trình
thực tế, với mục tiêu thiết kế một công trình trạm xử lý có tính linh động cao, có thể phục vụ
ở những nơi vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Đặc biệt giá thành bán nước mà nhóm dự
kiến đã được tham khảo so với giá bán nước ở nhiều tỉnh thành trên cả nước nên sẽ phù hợp
với mức thu nhập của người dân.

CAM KẾT CỦA NHÓM ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG

Sử dụng nguồn kinh phí tài trợ đúng quy trình, đúng mục đích. Tuân thủ đầy đủ các
chuẩn mực của sinh viên theo quy định của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.Tôn trọng các
đối tác và đội ngũ cố vấn, cộng tác viên. Thực hiện dự án theo đúng mục tiêu và tiến độ đã
đề ra. Không giữ bản quyền ý tưởng, sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm thiết kế.
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2.2.  Phân tích kỹ thuật

Hệ thống sẽ đc bố trí vào 2 container
 Container 1: Xử lý sơ bộ như loại bỏ các chất lơ lửng
 Container 2: Xử lý nuớc mặn thành nước ngọt tùy theo chất lượng nước
+ Nếu là nước lợ: Dùng màng Nano
+ Nếu là nước mặn: Dùng màng RO     
Hao phí điện năng: 
+ Đối với nước ngọt chưa qua xử lý: 0.8 kWh/m3
+ Đối với nước lợ: 1.3-1.5 kWh/m3
+  Đối với nước mặn: 2.8-3.2 kWh/m3     
 Vốn đầu tư: 
+ Giá 300tr là nước ngọt, ngầm khai thác được
+ 600tr-700tr là nước lợ
+ 1 tỷ là nước mặn
Thời gian hoàn vốn từ 1- 3 năm tùy theo chất lượng nước
 Ngoài ra nhóm có đề xuất là Trạm Xử lý nước cấp thông minh hệ thống của nhóm em 

thông mình ở chỗ:
+ Hệ thống sẽ truyền tín hiệu chất lượng nước và điều khiển bằng điện thoại. 
+ Dùng biến tần để thay đổi số vòng quay. Có thể ngừng cấp nước, khởi động tăng áp, 
+ Biết được thông số hóa chất, độ trong, PH, độ mặn, kiểm soát áp lực, đóng mở van 

qua hệ thống điện thoại di động.
Người vận hành chỉ cần ngồi một chỗ sử dụng chiếc điện thoại là có thể vận hành được 

cả hệ thống

2.3.  Đánh giá giá trị của nghiên cứu đề xuất

- Ưu điểm: 
+ thiết bị đặt trong container dễ dàng lắp đặt, vận chuyển ra biển đảo
+ Công nghệ thông minh không cần người điều khiển mà điều khiển từ xa
+ Hệ thống đc thiết kế có tính linh hoạt cao đáp ứng xử lý đc 3 loại nước khác nhau.
- Hạn chế
+ 1 số phụ tùng mặc dù có thể mua được trong nước như: bơm, ống, van, khóa... nhưng 

một số linh kiện khác vẫn phải nhập ngoại.
+ Để phục vụ bảo dưỡng hệ thống vẫn cần người có kinh nghiệm nhưng có cách xử lý 

(trung tâm gọi đội thợ đến để sửa).
+ Container dùng 2-3 năm sửa sang lại, nhất là ở môi trường biển, rất dễ bị oxi hóa.
Hướng xử lý, nâng cấp hệ thống trong tương lai:
+ Nâng cấp hệ thống sao cho có vốn đầu tư thấp nhất, mọi linh kiện có thể mua trong nước.

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO Ý THỨC MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ EM 
LỨA TUỔI 4-10 TUỔI 

(Đề tài đạt giải nhì cấp trường đề tài NCKH sinh viên năm 2020-2021)

Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Mạnh Hưng - Lớp:17M; Trần Hoàng Anh - Lớp:17M; 
Hà Minh Tòng - Lớp:18M; Nguyễn Thùy Linh - Lớp:19M; 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hồng Vân

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Môi trường là một trong những vấn đề đang được quan tâm nhiều nhất trên thế giới hiện 
nay bởi lẽ môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đười sống sản xuất, sinh hoạt và sức khỏe của 
mỗi chúng ta. Lứa tuổi tiền tiểu học và tiểu học là lứa tuổi mà chúng ta dễ dàng tiếp cận. Đưa 
ra những kiến thức sơ cấp đến tầng lớp này giúp các em hiểu được tầm quan trọng của môi 
trường đến đời sống của con người và những thư xung quanh. Làm tốt công tác này chúng 
ta sẽ có những chủ nhân tương lai của đất nưước ta không chỉ tự giác bảo vệ và làm tươi đẹp 
thêm cho môi trường mà các em có trách nhiệm và tinh thần dũng cảm phê phán đấu tranh 
với những hành động vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và hủy hoại môi trường.

Với những mục tiêu như vậy, đề tài Nghiên cứu nâng cao ý thức môi trường cho trẻ em 
lứa tuổi 4-10 tuổi là cần thiết và có ý nghĩa thực tế lớn lao.

2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH Ở VIỆT NAM
HIỆN NAY

Vai trò và ý nghĩa của công tác giáo dục môi trường

Một trong những nguyên nhân tình trạng môi trường chủ yếu là do sự thiếu hiểu 
biết, chưa có thức BVMT của con người. Nhà trường phổ thông từ bậc tiểu học đến bậc 
trung học luôn có một vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác GDMT. Giáo dục mầm 
non nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở quan trọng đặt nền móng ban đầu cho 
việc hình thành nhân cách con người Việt Nam. Giai đoạn từ 0 – 6 tuổi là giai đoạn rất quan 
trọng trong cuộc đời mỗi con ngưười.Trong giai đoạn này, trẻ phát triển rất nhanh về mặt thể 
chất, nhận thức, tình cảm.

Mục tiêu của giáo dục môi trường

Hiểu biết bản chất của các vấn đề môi trường: tính phức tạp, quan hệ nhiều mặt, nhiều 
chiều, tính hạn chế của tài nguyên thiên nhiên và khả năng chịu tải của môi trường, mối quan 
hệ chặt chẽ giữa môi trường và phát triển, giữa môi trường địa phương, vùng, quốc gia Với 
môi trường khu vực và toàn cầu. üNhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của các vấn đề 
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môi trường như một nguồn lực để sinh sống, lao động và phát triển, đối Với bản thân họ 
cũng như đối Với cộng đồng, quốc gia của họ và quốc tế, từ đó có thái độ, cách ứng xử đúng 
đắn trước các vấn đề môi trường, xây dựng cho mình quan niệm đúng đắn về ý thức trách 
nhiệm, về giá trị nhân cách để dần hình thành các kỹ năng thu thập số liệu và phát triển sự 
đánh giá thẩm mỹ.

Mục đích của giáo dục môi trường.

Mục đích cuối cùng của giáo dục môi trường là tiến tưới một xã hội hóa các vấn đề môi 
trường, nghĩa là tạo ra những công dân có nhận thức, có trách nhiệm về môi trường và biết 
sống về môi trường, theo những nấc thang sau:

Hình 1.1: Mục đích giáo dục môi trường

Những yếu tố cơ bản tác động đến giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Phương pháp dạy và học trong nhà trường

Về thời gian giảng dạy 

Về tài liệu phục vụ giảng dạy 

Sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh: 

Cơ sở vật chất khác

Đặc điểm tâm lý, kỹ năng trẻ:

Trẻ lứa tuổi mầm non rất thích hoạt động, khám phá, thích tiếp xúc Với thiên nhiên dễ 
hình thành nề nếp thói quen thái độ ứng xử đúng đắn vó văn hóa đó là những yếu tô thuận 
lợi cho việc giáo dục bảo vệ môi trường

Trẻ có khả năng tiếp nhận kiến thức hình thành những kỹ năng ban đầu đơn giản. Học 
tập của trẻ còn ở dạng đơn giản những trí thức trẻ lĩnh hội được là những tri thức thực tiến 
khoa học được đúc kết chắt lọc trong đười sống hàng ngày của những người đi trước. Đấy là 
phương tiện quan trọng giúp hình thành ý thức bảo vệ thiện nhiên môi trường ở trẻ.

3. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CỦA VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC Ở VIỆT NAM

Thực trạng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường:
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 Người dân ở các vùng sâu vùng xa đang thiếu thốn nước sinh hoạt trầm trọng, đặc biệt 
những chuyến đi biển dài ngày với 5 ngư dân vận hành có thể cần đến hơn 7000 lít nước ngọt. 

- Đặc biệt những chiến sĩ ở các nhà giàn coi nước ngọt luôn là hàng hiếm và phải chắt 
chiu từng chút một - giá nước ngọt sinh hoạt có nơi dao động từ 60k- 150k/xe(2m3) tùy đoạn 
đường gần xa để sử dụng, có nơi lên đến 1.2 triệu đồng/m3. 

Vậy nên thách thức được đặt ra là làm thế nào để: 

+ Cung cấp nước cho bà con vùng ven biển và hải đảo với giá cả phải chăng, phù hợp 
với mức chi trả của bà con 

+ Cung cấp nước cho bộ đội ở hải đảo, tại các nhà giàn, nâng cao đời sống của bộ đội 

+ Thiết bị phải đơn giản, linh hoạt, và đặc biệt dễ vận hành, bảo trì, sửa chữa 

Xuất phát từ thực tế đó mà nhóm em đề xuất ra ý tưởng Thiết kế lắp đặt Trạm xử lý nước 
cấp di động thông minh.

- Thiết kế mô hình trạm xử lý nước cấp (có thể bao gồm nước biển) di động thông minh 
thành nước cấp sinh hoạt cho người dân vùng ven biển, hải đảo góp phần cải thiện đời sống, 
nâng cao sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội

- Kêu gọi nhà đầu tư quan tâm đến giải pháp kỹ thuật mới thân thiện với môi trường, 
thích ứng biến đổi khí hậu nhưng vẫn có tính linh động cao, có thể đặt ở nhiều nơi có địa hình 
phức tạp mà vẫn đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu ra.

- Kêu gọi sự cố vấn chuyên môn sâu của các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan 
đến công nghệ vật liệu, cấp thoát nước và bảo vệ môi trường

- Việc sản xuất sản phẩm được tạo ra bởi quá trình đổi mới sáng tạo dẫn đến có chi phí 
thấp, giá cả cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ khác.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Mô hình nghiên cứu

- Thiết kế kỹ thuật thi công (chế tạo) trạm xử lý nước cấp sinh hoạt đa năng công suất 
đến 100 m3/ngd dạng module container có thể điều khiển từ xa và hỗ trợ sử dụng năng lượng 
mặt trời nhằm mục đích cấp nước cho sinh hoạt.



TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP DI ĐỘNG THÔNG MINH CÔNG SUẤT 100M3/NGĐ

Nhóm sinh viên: Vũ Kim Hiếu, Bùi Đức Hiếu, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Minh Tuấn  
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thanh Sơn

TÓM TẮT

Như các bạn đã biết, nước cấp là một trong những loại nhiên liệu khá quy giá được 
nhiều người quý giá. Nước cấp được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi ở khắp mọi nơi. 
Chính vì thế, để tránh làm cạn kiệt nguồn nước quý hiếm này thì việc xử lý nước cấp là 
vấn đề khá quan trọng. Tuy nhiên, các trạm xử lý nước cấp ở Việt Nam ngày nay vẫn có 
nhiều những nhược điểm: Chiếm diện tích lớn đối với bể lọc chậm, khó tự động hóa và 
cơ giới hóa, phải quản lý bằng thủ công, nặng nhọc, bể lắng có kết cấu phức tập, nhạy 
cảm với sự dao động và nhiệt độ của nước. 

Vì vậy, với ý tưởng start-up Trạm xử lý nước cấp di động thông minh – sẽ khắc phục 
được phần nào các nhược điểm trên. Khi đưa trạm xử lý nước cấp di động thông minh 
ra thị trường sẽ có những cạnh tranh nhất định vì tính ưu việt của nó như đơn giản, dễ 
vận hành; trạm xử lý gọn, đẹp, có mỹ quan; hiệu quả xử lý cao, ít tốn diện tích đối với 
bể lắng đứng; đảm bảo khả năng lọc tối ưu, không có bùn chảy qua bể chứa nước sạch; 
chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp. 

Từ khóa: Start up, trạm xử lý nước cấp di động thông minh, container, nước sạch, vệ 
sinh môi trường

1. MỞ ĐẦU

Thiếu tiếp cận với nước sạch và vệ sinh vẫn là một thách thức lớn ảnh hưởng đến trẻ 
em ở nông thôn Việt Nam. Nước sạch, nhà vệ sinh cơ bản và thực hành vệ sinh tốt là rất cần 
thiết cho sự sống còn và phát triển của trẻ em, nhưng nhiều người ở Việt Nam vẫn có nguy 
cơ mắc bệnh liên quan đến nước và vệ sinh.

Mặc dù đất nước đã đạt được nhiều tiến bộ nhanh chóng trong việc cải thiện nguồn cung 
cấp nước sạch trên cả nước - đặc biệt là các khu vực đông dân cư với các nhóm dân tộc thiểu 
số và các cộng đồng xa xôi - đã bị bỏ lại phía sau. Việc thiếu khả năng tiếp cận với nước 
sạch, cùng với các ý thức thực hành vệ sinh kém, vẫn góp phần làm tăng tỷ lệ tiêu chảy, viêm 
phổi và nhiễm ký sinh trùngTừ thiết bị UASB trong dây chuyền xử lý nước thải có nồng độ 
ô nhiễm cao, ta thu được nguồn khí Biogas có chứa hàm lượng CH4 từ 50% đến 70%, nguồn 
khí này thay vì sử dụng để đun nấu (sử dụng hạn chế ở trạm xử lý nước thải hoặc bán với giá 
thành rất thấp) được tích lũy và dùng cho động cơ phát điện, nguồn điện năng được sử dụng 
cho các nhu cầu ngay tại trạm xử lý. Ý tưởng này còn được xuất phát từ thực tế: 
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Thông qua việc thống kê các phiếu điều tra trên 50 học sinh ngẫu nhiên và 20 giáo viên 
đang dạy tiểu học, nhóm đưa ra một số kết luận như sau: bên cạnh những kết quả đạt được của 
việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học, vẫn còn một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, việc giáo dục nhận thức, thái độ và hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh 
tiểu học chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường hiện nay

Thứ hai, một số học sinh tiểu học thiếu ý thức, không tự giác trong việc học tập, rèn 
luyện hành vi và kỹ năng bảo vệ môi trường

Thứ ba, nhận thức của đội ngũ giáo viên trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường 
còn nhiều hạn chế

Nguyên nhân: 

 Thứ nhất: nội dung, chương trình giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu 
học vẫn còn ôm đồm, rưườm rà, thiếu trọng tâm

Thứ hai: phương pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học còn 
nhiều hạn chế

Thứ ba: giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở nhà trường còn 
mang tính hình thức, chiếu lệ, qua loa, xa rười thực tiễn

Thứ tư: sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục ý thức bảo 
vệ môi trường cho học sinh tiểu học chưa thưường xuyên, liên tục

4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG CHO HỌC SINH Ở VIỆT NAM

4.1 Giải pháp chung

Với trẻ mầm non Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được lồng ghép vào các hoạt 
động hàng ngày để trẻ có thể vừa học vừa chơi, vừa tiếp thu được kiến thức một cách hiệu 
quả nhất.

Dạy trẻ những khái niệm cơ bản
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động chơi
Cùng trẻ thực hiện các hành động thiết thực nhất ở trường mầm non
Làm đồ tái chế tại lướp học
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
Tuyên truyền đến các phụ huynh
Với trẻ tiểu học: Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường thông 

qua các môn học.
Định hướng:
Mức độ toàn phần: Được áp dụng với những bài học có mục tiêu, nội dung phù hợp 

hoàn toàn với mục tiêu, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường.
Mức độ bộ phận: Được áp dụng với những bài học chỉ có một bộ phận có mục tiêu nội 

dung phù hợp với giáo dục bảo vệ môi trường.
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 Hình thức tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường:
Đối với các bài học không trực tiếp nói về giáo dục bảo vệ môi trường nhưng nội dung 

có yếu tố gần gũi, có thể liên hệ trực tiếp với việc giáo dục bảo vệ môi trường nhằm nâng 
cao ý thức cho học sinh, khi soạn giáo án.

Đối với những bài có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trùng hợp phần lớn hay hoàn 
toàn với nội dung giáo dục chung thì thì tiến hành ngoài thiên nhiên sẽ mang lại kết quả cao hơn.

Phương pháp tích hợp 
Trò chơi có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh Tiểu học. Trò chơi gây hứng thú học 

tập cho học sinh, giúp các em lĩnh hội kiến thức về môn học trong đó có cả nội dung giáo 
dục bảo vệ môi trường một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả.

Trong giáo dục bảo vệ môi trường, đây là phương pháp tổ chức cho học sinh tham gia 
vào quá trình tìm hiểu các vấn đề môi trường ở địa phương.
4.2 Xây dựng một số bài giảng và những trò chơi mang tính chất giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 
cho học sinh 4-10 tuổi.

Mục tiêu của bài giảng về bảo vệ môi trường 
 Mục tiêu của việc giáo dục BVMT nhằm làm cho học sinh bước đầu biết và hiểu: 
Tham gia các hoạt động BVMT phù hợp với lứa tuổi.  
Sống hòa hợp gần gũi với thiên nhiên. 
Sống tiết kiệm, ngăn nắp, vệ sinh chia sẻ, hợp tác.  
Yêu quý thiên nhiên, gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước 
Thân thiện với môi trường.  
Quan tâm đến môi trường xung quanh. 
Nội dung của bài giảng mang tính giáo dục bảo vệ môi trường:Lồng ghép vào một 

số bài học ở tất cả các môn có thể liên hệ với vấn đề môi trường 
Xây dựng một số trò chơi, hoạt động ngoại khóa mang tính chất giáo dục môi trương.
Ngoài các phương pháp dạy học, việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa là phương pháp 

mà các em học sinh rất thích tham gia.
Cũng như học tập và lao động trò chơi là một loai hình hoạt động sống của con người 

đặc biệt là với lứa tuổi học sinh trò chơi tạo ra những điều kiện để trẻ thể hiện nhu cầu về tự 
nhiên và hoạt động, tạo ra ở trẻ những thói quen tốt và có ích trong cuộc sống.

 Nhằm hình thành và phát triển tình cảm yêu quý, gần gũi và thân thiện với thiên nhiên 
và môi trường xung quanh, giúp trẻ em quan tâm đến việc bảo vệ môi trường.

Ví dụ một số trò chơi

+ Trò chơi 1: Phân loại và tái chế và tái sử dụng rác thải.

+ Trò chơi 2: Môi trường sống.
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ồn ào khi sử dụng, không ảnh hưởng tới sức khỏe hay gây mùi khó chịu như những thiết bị 
dùng hóa chất khác.

Hoạt động hiệu quả trong thang máy chứa đến 20 người, và hoàn toàn có thể cá nhân 
hóa đặt theo yêu cầu của người sử dụng để biến đổi công năng sử dụng cho nhiều mục đích 
khác nhau như đặt thiết bị trong oto, xe khách, phòng riêng hay các không gian sinh hoạt ở 
những nơi công cộng.

4. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Plasma U – Smart là thiết bị vô cùng thiết thực cho tình hình thực tế đại dịch hiện nay, 
góp phần không nhỏ vào công cuộc chống dịch của cả nước nói chung và người dân nói 
riêng. Mang đến cho xã hội những giải pháp hữu ích, sự thoải mái khi sử dụng sản phẩm. 
Thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng tạo, ứng dụng những bài học trên giảng đường 
vào kiến thức thực tế của các bạn sinh viên, những người trẻ ngày càng mạnh mẽ, mang tới 
những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Những đóng góp mà công trình nghiên cứu mang lại:
- Đã ứng dụng được những kiến thức học tại nhà trường vào các việc thực tế, hữ ích để 

tại ra thiết bị Plasma U – Smart.
- Thiết bị mang lại lợi ích rất lớn về sự an toàn, sức khỏe cho con người trong bối cảnh 

những bệnh truyền nhiễm do virus gây ra ngày càng trầm trọng
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mong muốn nâng cao hiểu biết của sinh viên về các cách phòng chống dịch, khử khuẩn bằng 
các biện pháp công nghệ cao, hiệu quả. Góp phần vào công cuộc chống dịch của toàn xã hội.

2. THỰC TRẠNG

Tình hình đại dịch hiện nay diễn ra vô vùng phức tạp, các ca nhiễm tại Việt Nam tăng lên 
rất nhanh theo từng ngày. Ngay từ khi phát hiện dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã tiến hành 
các giải pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, nhưng dịch bệnh rất khốc liệt, nó đã cướp 
đi sinh mạng của biết bao người, đây là một tổn thất nặng nề làm cho nhiều gia đình con mất 
cha mẹ, vợ mất chồng, chồng mất vợ, anh mất em,… nỗi đau này  không gì có thể bù đắp được.

Đặc biệt hơn, kinh tế bị suy giảm, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, tình trạng thất nghiệp 
kéo dài, một số doanh nghiệp dừng hoạt động, cắt giảm lực lượng lao động, sức khỏe của 
người dân bị đe dọa nghiêm trọng…Đảng, Nhà nước xác định phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tích cực, quyết liệt của 
các ngành, địa phương và toàn thể Nhân dân. Do đó, việc phòng, chống dịch bệnh là trách 
nhiệm chung của cả cộng đồng và cũng được quy định rõ trong Luật phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm năm 2007.

Hiện nay sống trong trạng thái “bình thường mới” chúng ta phải làm gì để thích nghi? Để 
giảm những thiệt hại về người và của, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế đất nước? đó là 
trách nhiệm của mỗi người chúng ta chứ không phải là trách nhiệm của nhà nước hay của một 
ngành nào. Muốn như thế thì công tác tuyên truyền phải được tập trung quyết liệt hơn bao giờ 
hết với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và ý thức của mỗi người phải cao hơn.

3. GIẢI PHÁP

Hiện nay có rất nhiều các phương án phòng dịch, khử khuẩn, tiệt trùng ở các không gian 
công cộng, vui chơi, giải trí, cũng như không gian trong gia đình. Các biện pháp phổ thông như 
dùng cồn hay hóa chất đều có những hiệu quả nhất định nhưng lại chưa được tiện lợi, tự động 
hóa. Đôi khi gây ra sự khó chịu cho người sử dụng do mùi hóa chất. Vì vậy, nhóm đã đưa ra giải 
pháp khử khuẩn bằng tia UVC kết hợp với các ion âm Plasma lạnh có tên gọi Plasma U – Smart.

Plasma U – Smart là thiết bị thông minh khử khuẩn hai lớp tia UVC bước sóng ngắn 
và ion âm Plasma lạnh. Thiết bị hoàn toàn tự động, với hệ thống cảm biến radar, không gây 
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5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được coi là biện pháp hữu hiệu và lâu dài để bảo 
vệ và phát triển môi trường bền vững. Trong những năm gần đây, việc giáo dục ý thức bảo 
vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở Việt Nam đã đạt được một số kết quả khá khả quan. 
Đề tài NCKH đã đưa ra định hướng và một số giải pháp của việc giáo dục ý thức bảo vệ môi 
trường cho học sinh tiểu học ở việt Nam hiện nay: đổi mới nội dung, phương pháp và hình 
thức giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học; kết hợp giữa nhà trường, gia 
đình và xã hội trong giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay nguồn nước đang bị ô nhiễm chất hữu cơ, nếu sử dụng nguồn nước sinh 
hoạt nhiễm chất hữu cơ lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Thường 
để đánh giá mức độ ô nhiễm tạp chất hữu cơ trong nước sinh hoạt người ta sử dụng chỉ số 
pecmanganat (phương pháp xác định nhu cầu oxy hóa học, tương tự COD) trong nước sinh 
hoạt. Chỉ số Pecmanganat vượt ngưỡng 2 theo QCQG 01:2009/BYT là dấu hiệu cho thấy 
nước bị ô nhiễm các chất hữu cơ ở mức độ nguy hiểm. Nguồn nước có chỉ số Pecmanganat 
cao sẽ nhanh chóng tạo rêu, tảo trong bể chứa, là môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật độc 
hại phát triển trong nước. Trong nước ngầm khai thác từ các giếng khoan bị ô nhiễm amoni 
cao cũng thường có chỉ số pecmanganat cao, các chất hữu cơ này khó xử lý hơn do chúng trơ 
với vi khuẩn hiếm khí, vì vậy chất hữu cơ trong nước rất khó xử lý đối với những biện pháp 
xử lý thông thường không thể xử lý.

Ô nhiễm nguồn nước hiện nay không chỉ diễn ra ở các thành phố lớn mà ngay cả các 
thành phố nhỏ hay vùng nông thôn ô nhiễm nguồn nước cũng là vấn đề nhức nhối. Đứng 
trước nhu cầu bức thiết đó,nhóm nghiên cứu đề xuất đề tài: “Đánh giá hiệu quả các loại 
than hoạt tính trong quá trình xử lý chất hữu cơ của nước cấp tại Phủ Lý- Hà Nam”

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH

Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát sơ bộ 5 loại than về hiệu quả xử lý chất hữu cơ bằng 
phương pháp Kali pemanganat. Từ đó so sánh lựa chọn loại than có khả năng hấp phụ chất 
hữu cơ tốt nhất. Sau đó tiến hành nghiên cứu ba yếu tố chỉnh ảnh hưởng lên quá trình hấp 
thụ là: tỉ lệ rắn/lỏng; thời gian và độ pH.

SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

DỰ ÁN/ Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP

THIẾT BỊ KHỬ KHUẨN THÔNG MINH PLASMA U – SMART PHÒNG NGỪA 
COVID 19 TẠI CÁC KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG

Nhóm sinh viên: Hà Công Ngoan 17N1; Hoàng Văn Hiến 20ME; Bùi Thùy Linh 21KX1;  
Nguyễn Phương Linh 21D; Nguyễn Lê Nhi 21RM; 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Dương

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong hai năm trở lại đây thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã bị ảnh hưởng rất 
lớn bởi sự bùng phát của dịch coronavirus 2019. Virus ảnh hưởng đến sứ khỏe con người, 
ảnh hưởng đến kinh tế, công việc, cũng như cuộc sống hàng ngày của tatats cả mọi người 
đều bị đảo lộn. Gây ra rất nhiều khó khăn cho tất cả mọi người và áp lực rất lớn lên những 
cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, từ khoảng giữa năm 2021 dịch bệnh đã bùng phát mạnh mẽ trở lại với 
nhiều biến chủng mới, tốc độ lây lan của các biến chủng ngày càng gia tăng, do đó số người 
nhiễm bệnh ngày càng tăng, số bệnh nhân tăng mạnh gây ra rất nhiều áp lực đến hệ thống y 
tế và các cơ quan chức năng khác. Các bệnh nhân trở nặng và tử vong ngày càng nhiều, các 
biện pháp đối với chủng cũ như khoanh vùng dập dịch nhanh cũng không còn quá hiệu quả 
như ban đầu dịch mới bùng phát.

Khi các virus covid đang lây lan trong cộng đồng ngày càng nhiều, việc tiêm chủng cũng 
như khử khuẩn là việc vô cùng cấp bách. Trong đó việc khử khuẩn mỗi khi phát hiện nơi có 
ca nhiễm mới là vô cùng quan trọng khi những địa điểm đó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khác. Ở 
những nơi công cộng đông đúc, không thể xác định được ở đâu có vi khuẩn, virus. Vì vậy, việc 
khử khuẩn là vô cùng quan trọng. Khử khuẩn giúp loại bỏ các nguy cơ gây bệnh do virus covit 
nói chung gây ra, hay các loại vi khuẩn khác nói riêng. Giúp chúng ta an toàn sinh hoạt trong 
môi trường công cộng cũng như khi về nhà, giảm thiểu được các rủi ro ngoài ý muốn.

Hiện nay, đã có rất nhiều các thiết bị khử khuẩn như buồng khử khuẩn, thiết bị phun 
sương khử khuẩn bằng hóa chất… Tuy nhiên khử trùng bằng tia uv hiện nay vẫn còn chưa 
được ứng dụng nhiều, chưa được tìm hiểu rõ về cách hoạt động cũng như sự hiệu quả của 
phương pháp này. Vì vậy, nhóm nghiên cứu khoa học nhận thấy tính cần thiết, sự hiểu quả 
của phương pháp khử khuẩn bằng tia uv nên đã chọn đề tài nghiên cứu “Thiết bị khử khuẩn 
thông minh Plasma U – Smart phòng ngừa covid 19 tại các khồn gian công cộng” với 
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các phương pháp thu thập thông tin khác nhau. Nghiên cứu tài liệu hoặc đối thoại trực tiếp 
với đồng nghiệp; quan sát trên đối tượng khảo sát; Thực nghiệm trực tiếp trên đối tượng khảo 
sát hoặc trên những vật mô phỏng.

2.4. Phương pháp nghiên cứu tài liệu:

Mục đích nghiên cứu tài liệu là tìm hiểu lịch sử nghiên cứu, nắm bắt những nội dung 
đồng nghiệp đi trước đã làm, không mất thời gian lặp lại những công việc mà đồng nghiệp đi 
trước đã thực hiện. Nội dung phân tích có thể bao gồm: Phân tích nguồn, phân tích tác giả, 
phân tích nội dung và tổng hợp tài liệu.

2.5. Phương pháp phi thực nghiệm:

Là một phương pháp thu thập thông tin dựa trên sự quan sát, quan trắc những sự kiện 
đã hoặc đang tồn tại, trên cơ sở đó phát hiện quy luật của sự vật hoặc hiện trượng. Trong 
phương pháp phi thực nghiệm, người nghiên cứu chỉ quan sát những gì đã và đang tồn tại, 
không có bất cứ sự can thiệp nào gây biến đổi trạng thái của đối tượng nghiên cứu. Phương 
pháp thực nghiệm bao gồm: Quan sát khách quan; Phỏng vấn; Phương pháp hội đồng; Điều 
tra bằng bảng hỏi.

2.6. Phương pháp thực nghiệm:

Thực nghiệm là phương pháp thu thập thông tin bằng cách quan sát trong điều kiện 
có gây biến đổi đối tượng khảo sát một cách chủ định. Bằng cách thay đổi tham số, người 
nghiên cứu có thể thu được những kết quả mong muốn, như: Tách riêng từng phần thuần 
nhất của đối tượng nghiên cứu để quan sát; Biến đổi các điều kiện tồn tại của đối tượng 
nghiên cứu; Rút ngắn được thời gian tiếp cận trong quan sát; Tiến hành những thực nghiệm 
lặp lại nhiều lần để kiểm tra lẫn nhau; Không bị hạn chế về không gian và thời gian. Các 
phương pháp thực nghiệm: Thử và sai; Phương pháp Ơristic; Phương pháp tương tự (nghiên 
cứu trên các mô hình thí điểm).

Tổng hợp Theo thư viện Học liệu mở Viêt Nam (VIOE)
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Bảng 1: Các loại than hoạt tính trong thí nghiệm

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

*Kết quả khảo sát sơ bộ 5 loại than bằng phương pháp kali pemanganat

Ta thấy than gáo dừa 40.100 là rẻ nhất (40.000 đồng) với hiệu suất 68.78%) sau đó là
than 8.30 (90.000) giá cao hơn 56.000 đồng so với than gáo dừa 40.100. và hiệu suất thấp
nhất là than 8% thấp nhất trong các loại than nhóm đưa vào nghiên cứu.

Từ các so sánh về hiệu suất xử lý chất hữu cơ và giá thành trên thị trường, nhóm đã chọn
than 40.100 của công ty than toàn cầu, để làm các thí nghiệm tiếp theo.

Bảng 2:  Đồ thị so sánh giá tiền và hiệu suất xử lý của các loại than

*Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất xử lý.
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Hình 1: Ảnh hưởng của pH ban đầu đến hiệu quả xử lý chất hữu cơ

 Hình 2: Ảnh hưởng của pH ban đầu đến pH sau quá trình xử lý

*Ảnh hưởng của tỷ lệ rắn lỏng đến hiệu suất xử lý.

Hình 3: Ảnh hưởng của tỷ lệ rắn – lỏng đến hiệu suất xử lý

Ảnh hưởng của tỷ lệ rắn - lỏng đến hiệu suất xử lý amoni và dung lượng hấp phụ qe thể
hiện ở hình trên cho thấy hiệu suất xử lý chất hữu cơ tăng khi tỷ lệ rắn - lỏng tăng. Điều này
là do khi tăng tỷ lệ rắn lỏng là tăng diện tích bề mặt hấp phụ, tăng số lượng nhóm chức, đồng
nghĩa với số tâm hấp phụ nhiều hơn. Khi đó, trong cùng một điều kiện hấp phụ thì số lượng
chất hữu cơ được giữ lại nhiều hơn trên vật liệu.

*Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất xử lý.

Hình 4:  Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc đến hiệu suất xử lý chất hữu cơ
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luận chính là lý luận về phương pháp bao hàm hệ thống các phương pháp, thế giới quan và 
nhân sinh quan của người sử dụng phương pháp và các nguyên tắc để giải quyết các vấn đề 
đã đặt ra.

Các quan điểm phương pháp luận nghiên cứu khoa học có tính lý luận cho nên thường 
mang màu sắc triết học, tuy nhiên nó không đồng nhất với triết học (như thế giới quan) để 
tiếp cận và nhận thức thế giới.

Phương pháp luận được chia thành phương pháp bộ môn – lý luận về phương pháp được 
sử dụng trong một bộ môn khoa học và phương pháp luận chung cho các khoa học. Phương 
pháp luận chung nhất, phổ biến cho hoạt động nghiên cứu khoa học là triết học.

Những phương pháp nghiên cứu khoa học riêng gắn liền với từng bộ môn khoa học 
(toán học, vật lý học, sinh vật học, kinh tế học vv...). Do vậy những phương pháp riêng này 
sẽ được làm sáng tỏ khi nghiên cứu những môn học tương ứng. Dựa trên những đặc điểm cơ 
bản của phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học, chúng ta có thể phân loại 
nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau.

2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÙ HỢP VỚI ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN

2.1. Phương pháp phát hiện vấn đề:

Có nhiều phương pháp để phát hiện vấn đề nghiên cứu, xin giới thiệu một số phương 
pháp sau:

1. Phân tích theo cấu trúc logic của các tài liệu thu thập được.

2. Nhận dạng những bất đồng trong tranh luận tại các hội nghị chuyên ngành.

3. Nghĩ ngược lại những quan điểm thông thường.

4. Nhân dạng những vướng mắc trong hoạt động thực tế.

5. Lắng nghe lời phàn nàn của những người không am hiểu.

6. Những câu hỏi bất chợt xuất hiện không phụ thuộc lý do nào.

2.2. Phương pháp đưa ra một giả thuyết khoa học

Khi xây dựng giả thuyết cần nắm vững các nguyên tắc sau: Nhận dạng chuẩn xác loại 
hình nghiên cứu; Tìm mối liên hệ giữa giả thuyết với vấn đề khoa học; Phương pháp đưa ra 
một giả thuyết khoa học.

* Tìm mối liên hệ giữa giả thuyết với vấn đề khoa học:

Để đưa ra một giả thuyết, người nghiên cứu cần phải quan sát, phải phát hiện được vấn 
đề, và đặt giả thuyết chính là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đã đặt ra. Quá trình liên kết, chắp 
nối các sự kiện, các số liệu thu thập được từ trong quan sát, thực nghiệm để đưa ra một giả 
thuyết chính là quá trình suy luận, là một phạm trù của logic học hình thức.

2.3. Phương pháp thu thập thông tin:

Sau khi xây dựng giả thuyết nghiên cứu, người nghiên cứu phải thu thập các thông tin 
để chứng minh hay bác bỏ giả thuyết. Tuỳ từng ngành khoa học, người nghiên cứu sử dụng 
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1.2 Đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học:

- Phương pháp bao giờ cũng là cách làm việc của chủ thể nhằm vào các đối tượng cụ 
thể, ở đây có hai điều chú ý là: chủ thể và đối tượng.

- Phương pháp là cách làm việc của chủ thể, cho nên nó gắn chặt với chủ thể và như vậy 
phương pháp có mặt chủ quan chính là năng lực nhận thức, kinh nghiệm hoạt động sáng tạo 
của chủ thể, thể hiện trong việc ý thức được các quy luật vận động của đối tượng và sử dụng 
chúng để khám phá chính đối tượng.

- Phương pháp là cách làm việc của chủ thể và bao giờ cũng xuất phát từ đặc điểm của 
đối tượng, gắn chặt với đối tượng, và như vậy phương pháp có mặt khách quan. Các quy 
luật khách quan tự chúng chưa phải là phương pháp, nhưng nhờ có chúng mà ta phát hiện 
ra phương pháp. Ý thức về sự sáng tạo của con người phải tiếp cận được các quy luật khách 
quan của thế giới.

- Phương pháp có tính mục đích vì hoạt động của con người đều có mục đích, mục 
đích nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học chỉ đạo việc tìm tòi và lựa chọn phương 
pháp nghiên cứu và ngược lại nếu lựa chọn phương pháp chính xác, phù hợp sẽ làm cho 
mục đích nghiên cứu đạt tới nhanh hơn, và đôi khi vượt qua cả yêu cầu mà mục đích đã 
dự kiến ban đầu.

- Phương pháp nghiên cứu gắn chặt với nội dung của các vấn đề cần nghiên cứu. Phương 
pháp là hình thức vận động của nội dung. Nội dung công việc quy định phương pháp làm 
việc. Trong mỗi đề tài khoa học đều có phương pháp cụ thể, trong mỗi ngành khoa học có 
một hệ thống phương pháp đặc trưng

- Phương pháp nghiên cứu khoa học có một cấu trúc đặc biệt đó là một hệ thống các 
thao tác được sắp xếp theo một chương trình tối ưu. Sự thành công nhanh chóng hay không 
của một hoạt động nghiên cứu chính là phát hiện được hay không lôgic tối ưu của các thao 
tác hoạt động và sử dụng nó một cách có ý thức.

- Phương pháp nghiên cứu khoa học luôn cần có các công cụ hỗ trợ, cần có các phương 
tiện kỹ thuật hiện đại với độ chính xác cao. Phương tiện và phương pháp là hai phạm trù 
khác nhau nhưng chúng lại gắn bó chặt chẽ với nhau căn cứ vào đối tượng nghiên cứu mà 
ta chọn phương pháp nghiên cứu, theo yêu cầu của phương pháp nghiên cứu mà chọn các 
phương tiện phù hợp, nhiều khi còn cần phải tạo ra các công cụ đặc biệt để nghiên cứu một 
đối tượng nào đó. Chính các phương tiện kỹ thuật hiện đại đảm bảo cho quá trình nghiên cứu 
đạt tới độ chính xác cao.

1.3. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Trong nghiên cứu khoa học phương pháp và phương pháp luận là hai khái niệm gần 
nhau nhưng không đồng nhất.

 Phương pháp luận là hệ thống các nguyên lý, quan điểm trước hết là những nguyên lý, 
quan điểm liên quan đến thế giới quan) làm cơ sở, có tác dụng chỉ đạo, xây dựng các phương 
pháp, xác định phạm vi, khả năng áp dụng các phương pháp và định hướng cho việc nghiên 
cứu tìm tòi cũng như việc lựa chọn, vận dụng phương pháp. Nói cách khác thì phương pháp 
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Thực nghiệm xác định ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc đến hiệu suất xử lý chất hữu cơ 
trong dung dịch được tiến hành trong khoảng 60÷1440 phút, tại pH ban đầu 8,08 và không 
điều chỉnh trong suốt quá trình thực nghiệm. Các kết quả thực nghiệm biểu diễn ở hình trên 
cho thấy khi thời gian tiếp xúc tăng thì hiệu suất xử lý tăng và ứng với dung lượng hấp phụ 
tăng cho đến khi trạng thái cân bằng được thiết lập và hiệu suất đạt ổn định.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

- Nghiên cứu ảnh hưởng của pH tới hiệu quả xử lý chất hữu cơ trong nước. Quá trình 
hấp phụ chỉ ra rằng các vật liệu đó được chế tạo có khả năng xử lý chất hữu cơ trong dải 
pHbd rộng 5,10-9,14 và pHcb trong dải  6,97-8.37. Qua thí nghiệm, ta nhận thấy, hiệu quả 
xử lý của pHbd của chất hữu cơ  là 6,95-7,72 có hiệu quả cao nhất. Vì vậy,  pHbd của chất 
hữu cơ  là 6,95-7,72 được lựa chọn đối với các thí nghiệm tiếp theo. Lý do khoảng pH  như 
vậy được lựa chọn đối với các thí nghiệm tiếp theo là do trong dải pH 6,95-7,72 hiệu suất xử 
lý chất hữu cơ trong dải được duy trì hiệu suất cao nhất và ổn định.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ rắn - lỏng tới hiệu quả xử lý chất hữu cơ  trong nước. 
Ảnh hưởng của tỷ lệ rắn - lỏng đến hiệu suất xử lý chất hữu cơ và dung lượng hấp phụ qe cho 
thấy hiệu suất xử lý chất hữu cơ tăng khi tỷ lệ rắn - lỏng tăng. Điều này là do khi tăng tỷ lệ 
rắn lỏng là tăng diện tích bề mặt hấp phụ, tăng số lượng nhóm chức, đồng nghĩa với số tâm 
hấp phụ nhiều hơn. Khi đó, trong cùng một điều kiện hấp phụ thì số lượng chất hữu cơ được 
giữ lại nhiều hơn trên vật liệu. Từ các thí nghiệm trên, ta rút ra: tỷ lệ R/L của chất hữu cơ  là 
12,52-20,04 g/L được lựa chọn đối với các thí nghiệm tiếp theo. Lý do khoảng R/L như vậy 
được lựa chọn đối với các thí nghiệm tiếp theo là do trong dải R/L đó hiệu suất xử lý chất 
hữu cơ trong dải được duy trì hiệu suất cao nhất và ổn định.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu quả xử lí chất hữu cơ trong nước. từ thí 
nghiệm ta rút ra được rằng: với thời gian tiếp xúc trong khoảng 480-1440 phút được lựa chọn 
đối với các thí nghiệm tiếp theo. Lý do khoảng thời gian như vậy được lựa chọn đối với các 
thí nghiệm tiếp theo là do trong dải thời gian 480-1440 phút  hiệu suất xử lý chất hữu cơ 
trong dải được duy trì hiệu suất cao nhất và ổn định.

Kiến nghị

Tiếp tục nghiên cứu các vật liệu có hiệu quả xử lí chất hữu cơ trong nước.
Nghiên cứu đánh giá độ bền cơ học của vật của vật liệu sử dụng đề xử lí.
Mở rộng hướng nghiên cứu, sử dụng vật liệu than hoạt tính 40.100 của công ty Toàn 

Cầu để xử lí nhiều loại nước cấp khác nhau: nước cấp sinh hoạt, nước cấp công nghiệp…
Kiến nghị sử dụng các kết quả nghiên cứu để làm tiền đê cho việc ghiên cứu và ứng dụng 

xử lý ô nghiễm chất hữu cơ trong nước ngầm tại Hà Nam đảm bảo tiêu chuẩn QCVN01:2009, 
để cấp nước sạch cho nhân dân và mở rộng cho các địa phương khác tại Việt Nam.

Kiến nghị sử dụng than hoạt tính Viện Hóa nhập ngoại để phân tích thành phần, tính 
chất, đặc điểm và đánh giá ứng dụng vào việc chế tạo loại than mới có hiệu suất xử lí cao 
như vậy.
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PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Ths. Lý Kim Chi

1. TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.1 Khái niệm:

Trước hết để hiểu được thế nào là phương pháp nghiên cứu khoa học, các khái niệm, 
các đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học, chúng ta cần phải hiểu được khái niệm 
khoa học là gì.

Khoa học là một khái niệm có nội hàm phức tạp. Ở mức độ chung nhất, khoa học là hệ 
thống tri thức được rút ra từ hoạt động thực tiễn và được chứng minh, khẳng định bằng các 
phương pháp nghiên cứu khoa học.

Từ hiểu biết trên đây về khoa học ta thấy rõ ràng rằng phương pháp là phạm trù trung tâm 
của phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Vậy phương pháp nghiên cứu khoa học là gì?

Phương pháp là công cụ, giải pháp, cách thức, thủ pháp, con đường, bí quyết, quy trình 
công nghệ để chúng ta thực hiện công việc nghiên cứu khoa học. Bản chất của nghiên cứu 
khoa học là từ những hiện tượng chúng ta cảm nhận được để tìm ra các quy luật của các hiện 
tượng đó. Nhưng bản chất bao giờ cũng nằm sâu trong nhiều tầng hiện tượng, vì vậy để nhận 
ra được bản chất nằm sâu trong nhiều tầng hiện tượng và nhận ra được quy luật vận động của 
chúng đòi hỏi chúng ta phải có phương pháp nghiên cứu khoa học. Như vậy phương pháp 
chính là sản phẩm của sự nhận thức đúng quy luật của đối tượng nghiên cứu, là công cụ có 
hiệu quả để tiếp tục nhận thức sâu hơn và cải tạo tốt hơn đối tượng đó. Phương pháp nghiên 
cứu chính là con đường dẫn nhà khoa học đạt tới mục đích sáng tạo.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

  Sạt lở, lũ quét, ngập úng trong đô thị, … là 3 trong số rất nhiều các vấn đề mà đô thị 
không chỉ ở Việt Nam mà các đô thị khác trên thế giới gặp phải. Đặc biệt, với diễn biễn ngày 
một phức tạp của Biến đổi khí hậu (BĐKH) thì nguy cơ xảy ra các hiện tượng trên sẽ hiển 
hiện rõ ràng hơn.

Chuẩn bị kỹ thuật (CBKT) cho khu đất xây dựng là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng và không thể thiếu trong công tác quy hoạch xây dựng đô thị. Công tác này ảnh hưởng 
trực tiếp đến hình thái, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, tính chất đô thị. Ngoài ra, 
CBKT cũng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của 
BĐKH góp phần xây dựng và phát triển đô thị

Thành phố Hòa Bình là là trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Hòa Bình. Do đó, 
đề tài “Giải pháp chuẩn kị kỹ thuật cho Khu đô thị Trung Minh nhằm chống sạt lở, ngập 
úng” là thực sự cần thiết.

Dự báo các nguyên nhân có thể gây nên tình trạng ngập úng, sạt lở tại các đô thị có địa 
hình trung du; Tác động của ngập úng, sạt lở đến KĐT Trung Minh cũng như đến sự phát 
triển của KĐT; Đề xuất giải pháp CBKT phù hợp với điều kiện thực tế của KĐT Trung Minh 
nhằm chống ngập úng, sạt lở của KĐT Trung Minh.

2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KĨ THUẬT VỚI VIỆC PHÒNG TRÁNH NGẬP ÚNG, SẠT LỞ TẠI KĐT TRUNG
MINH, TP.HÒA BÌNH

Khu vực nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình khoảng +18m, 
hướng dốc chính Nam- Bắc, cụ thể như sau:

-Dọc theo ranh giới phía Tây là hệ thống đê sông Đà với cao trình mặt đê khoảng 
+23,5m

-Dọc theo ranh giới phía Đông là QL6 với cao độ mặt khoảng +24m.

-Các nhóm nhà ở hiện trạng có cao độ xây dựng từ +23m đến +24m3



34
SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Thoát nước đô thị giữ một vai trò quan trọng trong kết cấu hạ tầng đô thị, thoát nước là 
một trong những yếu tố chính tạo nên hoạt động của một đô thị. Khu vực chưa có hệ thống 
thoát nước mưa. Nước mưa phía Đông đường QL6 chảy theo hệ thống cống qua đường về 
vùng trũng và các kênh nội đồng của khu vực thiết kế, rồi theo hệ thống suối phía Bắc chảy 
ra sông Đà. Với mô hình tổ chức quản lý hệ thống thoát nước hiện nay tại thành phố Hòa 
Bình chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng quản lý, sử dụng cũng như 
chưa đáp ứng được tốc độ phát triển đô thị mới.

Để giảm thiểu tối đa do thiên tai gây ra. Ban chỉ huy phòng chống thiên tau và tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh đã ban hành văn bản số 42-CT/TW ngày 24/3/2020, để hướng dẫn triển khai các giải 
pháp hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong văn bản có hướng dẫn 
chi tiết các biện pháp để giảm nhẹ thiên tai và dự báo các vị trí nguy cơ sạt lở, ngập úng

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng khí hậu Việt Bắc có địa hình chia cắt mạnh bởi các 
khe suối và các ngọn núi.

-Mùa đông: Quanh năm duy trì tình trạng ẩm ướt cao. Mưa dai dẳng và mất hẳn thời kỳ 
khô hanh đầu mùa đông. Hiện tượng mưa phùn ở nửa cuối mùa đông.

-Mùa hè: Nóng ẩm mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình 23,90C.

-Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 10, cao nhất là vào các tháng 7,8,9 lượng mưa 
trung bình 1859mm.

Theo tài liệu đánh giá các lỗ khoan thăm cho thấy nước ngầm mạch nông phụ thuộc vào 
mực nước sông Đà. Nước ngầm mạch sâu ở độ sâu từ 40÷50m. Theo thống kê của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, hiện nay có vài chục tổ chức sử dụng nguồn nước ngầm được cấp 
phép, trong đó, hầu hết giấy phép đều cấp cho các công ty hoặc doanh nghiệp có nhu cầu sử 
dụng lượng nước lớn. Đối với những hộ kinh doanh, gia đình có giếng khoan trên địa bàn 
thành phố đều làm tự phát, không được cấp phép.

   Trao đổi vấn đề này với cán bộ phòng TN&MT TP Hòa Bình được biết, tình trạng khai 
thác nước ngầm trên địa bàn thành phố đã diễn ra nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc quản lý, 
chế tài xử phạt các đối tượng, đơn vị vi phạm chưa triển khai mạnh. Bên cạnh đó, văn bản 
hướng dẫn quản lý chưa kịp thời nên hầu như không quản lý được doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh, hộ gia đình khai thác nước ngầm.

   Theo quy định của Luật Tài nguyên nước, các tổ chức, cá nhân khai thác nước ngầm 
từ 10 m3/ngày trở lên phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được cấp phép. Tuy nhiên, 
trên thực tế ít có trường hợp nào xin phép vì hầu hết người dân quan niệm khoan giếng nước 
trên đất nhà mình không cần phải xin phép cơ quan chức năng.

   TP Hòa Bình có vị trí khá đặc biệt, nằm sát phía dưới khu vực thủy điện Hòa Bình. 
Việc khai thác nước ngầm của các tổ chức, cá nhân với thời gian dài, không có ý thức tiết 
kiệm dễ dẫn đến ảnh hưởng địa chất. Kéo theo đó, nguy cơ lún sụt rất dễ xảy ra.

  Theo tài liệu bản đồ địa chấn Việt Nam khu vực Hòa Bình nằm trong vùng động đất 
cấp 7, vào khoảng 12h20 ngày 27/7/2020 đã xảy ra động đất mạnh 5.3 độ, rung chấn lan đến 
Hà Nội khiến những nhà cao tầng rung lắc trong khoảng 10 giây.
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+ Tiêu dùng bền vững: Xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững, tiết kiệm năng lượng, 
tài nguyên giảm phát thải. Thương mại điện tử, nền kinh tế không sử dụng tiền mặt phải trở 
nên phổ biến.

- Hướng nghiên cứu xã hội phát triển bền vững:

+ Quản lý đô thị bền vững: Áp dụng những phương thức quản lý thông minh, giảm thủ 
tục hành chính, giảm những khâu thừa trong quản lý đô thị tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân có thể tiếp cận và sử dụng những dịch vụ trực tuyến một cách tối đa.

+ Cơ sở hạ tầng xã hội bền vững phải được xây dựng và phát triển đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của người dân đô thị. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân, hệ thống giáo 
dục, thể dục thể thao, văn hóa xã hội được đầu tư đồng bộ, có mức phục vụ, bao phủ toàn 
thành phố. Các tiêu chí trên phải được đánh giá thông qua mức độ hài lòng của người dân.

+ Cư dân đô thị được đặt đúng vị thế trở thành chủ nhân đô thị, tham gia đóng góp, 
quyết định các chính sách phát triển đô thị. Có khả năng phản biện những chính sách phát 
triển góp phần xây dựng đô thị phát triển bền vững cho chính cư dân đô thị đó.

KẾT LUẬN

Trên thế giới việc xây dựng đô thị phát triển bền vững đang diễn ra một cách mạnh mẽ 
cả về chiều rộng và chiều sâu. Đô thị bền vững giúp cải thiện phúc lợi cho con người và cho 
xã hội thông qua quy hoạch và quản lý đô thị tích hợp nhằm hài hòa lợi ích từ các hệ sinh 
thái, bảo vệ và nuôi dưỡng các tài sản đó cho các thế hệ tương lai. Qua tổng kết các nội dung 
trong phát triển đô thị bền vững trên thế giới kết hợp với những điều kiện hiện tại ở Việt 
Nam bước đầu bài viết nhận diện một số hướng nghiên cứu và sáng tạo khởi nghiệp theo 
xu hướng phát triển đô thị bền vững. Vậy, với những hướng trên trên hy vọng sẽ bước khởi 
đầu cho những công trình nghiên cứu khoa học, những sáng tạo khởi nghiệp góp phần thúc 
đẩy sự phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam theo như định hướng của Đảng và Nhà nước.
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- Hướng nghiên cứu môi trường bền vững:

+ Xây dựng hệ sinh thái đô thị có cấu trúc không gian hài hòa: Cần xác định tỷ lệ diện 
tích đất xây dựng phù hợp với đô thị phát triển bền vững, xác định mật độ dân cư, mật độ 
xây dựng phù hợp tương ứng từng khu vực đô thị, phát triển không gian gắn với hệ thống 
giao thông vận tải khối lượng lớn như (MRT, LRT, BRT...) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. 
Cần có các giải pháp để giảm sự phát triển tràn lan đô thị, hướng sự phát triển có trọng tâm 
trọng điểm, xây dựng những côn trình đa chức năng (TOD là một trong những mô hình tốt 
và mang lại nhiều hiệu quả như ở Singapore, Stockholm, Curitiba...)

+ Xác định cơ cấu sử dụng đất phù hợp: Cần đặc biệt quan tâm tới tăng tỷ lệ đất nông 
nghiệp đô thị, cây xanh, mặt nước, khả năng thông gió tự nhiên của đô thị. Phát triển nông 
nghiệp đô thị có thể quy hoạch tại các vị trí ngoại thành, ngoại thị với khoảng cách phù hợp. 
Vấn đề này sẽ hướng tới nền kinh tế tự cung tự cấp, tự cân bằng sẽ giảm thiểu những chuyến 
đi ngoại vùng, giảm thiểu phát thải và gánh nặng hạ tầng kỹ thuật.

+ Áp dụng giải pháp công trình xanh: Xanh hóa công trình kiến trúc, công trình hạ tầng 
giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Giải pháp này cải thiện hiệu ứng đảo nhiệt, giảm mức sử dụng 
năng lượng (nhất là hệ thống điều hòa – thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng nhất) trong công trình.

+ Áp dụng công nghệ trong giao thông sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. 
Cải thiện hệ thống giao thông công cộng và tăng phương thức đi xe đạp, đi bộ để giảm lượng 
khí thải ô tô. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện và tích hợp trong công tác phát 
triển đô thị. Trong đó hệ thống giao thông được quy hoạch ưu tiên cho loại hình giao thông 
không (ít) phát thải như xe đạp, đi bộ, GTCC hạn chế giao thông có động cơ như xe máy, ô 
tô cá nhân. 

+ Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bền vững: Hệ thống thoát nước bền vững (SUDS). 
Coi nước thải, chất thải rắn là một dạng tài nguyên được tái sử dụng tuần hoàn. Phát triển 
nguồn năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời, khí dần thay thế cho năng lượng có 
nguồn gốc hóa thạch. Xây dựng thể chế chính sách ưu tiên phát triển nguồn năng lượng này. 
Có giải pháp chống lại hiệu ứng đảo nhiệt từ khu vực đô thị hóa cao nơi mật độ công trình 
xây dựng bằng bê tông cao. 

- Hướng nghiên cứu kinh tế bền vững:

+ Tập trung phát triển nền kinh tế số, công nghệ số và chuyển đổi số. Trong đại dịch 
Covid - 19 mà chúng ta đang phải đương đầu, từng người dân, từng cơ quan, từng xí nghiệp 
nhà máy càng thấy rõ nét hơn tác dụng của chuyển đổi số. Nhà nhà làm việc, học tập họp 
trực tuyến, cơ quan các cấp địa phương đến trung ương, các cuộc họp cấp cao quốc tế được 
tổ chức trực tuyến đã giảm bớt rất nhiều thời gian, chi phí công sức của con người, tuy nhiên 
hiệu quả chúng ta còn cần phải đánh giá trên nhiều khía cạnh khác nhau.

+ Phương thức sản xuất theo hướng bền vững: Phát triển nền kinh tế tuần hoàn, tạo 
thành chuỗi cung ứng hỗ trợ để chống lại các mô hình tài nguyên kém hiệu quả và đảm bảo 
một lộ trình sản xuất và tiêu dùng bền vững. Ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo 
hình thành sản phẩm tiết kiệm năng lượng, giảm xả thải.
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3. GIẢI PHÁP GIẢI PHÁP CHUẨN BỊ KỸ THUẬT CHO KHU ĐÔ THỊ TRUNG MINH, TP HÒA BÌNH NHẰM CHỐNG
SẠT LỞ, NGẬP ÚNG

Giải pháp cải tạo vệt tụ thủy cho KĐT Trung Minh 

Khu đô thị Trung Minh thuộc phường Trung Minh, nằm ở Phía Bắc so với thành phố 
Hòa Bình. Khu đô thị nằm ở vị trí ven sông Đà, được bao bọc bởi tuyến đê, với cao trình 
~24,0m. Đồi núi cao nằm ở phía Đông của khu đô thị, ngăn cách giữa khu vực đồi núi cao 
và vị trí khu đô thị là tuyến đường Quốc lộ 6.

Với địa thế như vậy, vào mùa mưa, nước sẽ dồn từ trên đỉnh núi thông qua các cống 
ngang hiện có nằm ở quốc lộ 6, qua khu vực dự án trước khi đổ ra sông Đà. Trước tình hình 
biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, theo kịch bản BĐKH do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành, lượng mưa ở khu vực đồi núi sẽ có xu hướng tăng lên. Khi đô thị được 
hình thành, do bề mặt phủ thay đổi nên lượng nước hình thành dòng chảy trên tổng lượng 
mưa sẽ tăng lên, tốc độ dòng chảy cũng sẽ tăng lên. Các cống ngang hiện trạng chắc chắn sẽ 
không đảm bảo, do đó, để đảm bảo nước có thể thông qua các vị trí này, cần phải tính toán 
để xác định lượng nước qua các vị trí để từ đó đưa ra giải pháp cải tạo các cống ngang này.

Các giải pháp kỹ thuật khác chống sạt lở

Quá trình hình thành và kiến tạo địa chất từng khu vực khác nhau nên trong vùng có cấu 
tạo địa chất không đồng nhất. Núi đất chiếm đa số, cường độ chịu nén của đất thường tốt, 
tuy nhiên nhiều khu vực có cấu tạo đất có dạng bở rời nên trong mùa mưa thường bị sạt lở. 
Dưới tác động của BĐKH, tình hình mưa lớn kéo dài sẽ diễn biến ngày càng phức tạp dẫn 
đến nguy cơ trượt lở gia tăng.

Để đảm bảo cuộc sống cho dân cư thì hạn chế việc xây dựng công trình trên khu vực đồi 
núi, hoặc nếu có xây dựng cần có các biện pháp chống sạt lở, có thể đề xuất các giải pháp 
sau: Xây dựng kè chống sạt lở ; Sử dụng thảm thực vật, hoặc trồng cỏ kết hợp với gia cố mái 
taluy; Sử dụng vải địa kỹ thuật hoặc Ô kỹ thuật Geocell để gia cố mái đất.



36
SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, sự xuất hiện thiên tai, cả về tần số và 
cường độ do BĐKH là mối đe doạ thường xuyên, trước mắt và lâu dài đối với tất cả các lĩnh 
vực kinh tế, văn hóa, xã hội... Sạt lở, ngập úng xảy ra ở nhiều đô thị, đặc biệt là các đô thị 
miền núi như Hòa Bình. Trên cơ sở những lý do kể trên, NCKH đã thực hiện các nội dung 
chính áp dụng cho TP Hòa Bình như sau:

- Đánh giá thực trạng tình hình sạt lở, ngập úng ở khu vực xunh quanh khu đô thị 
Trung Minh.

- Đề xuất các giải pháp CBKT để giảm thiểu và cao hơn là chống ngập úng, sạt lở cho 
đô thị Trung Minh, phường Trung Minh, TP Hòa Bình. 

- Từ các nội dung trên, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp CBKT cho TP Hòa Bình 
đến năm 2025 ứng phó với BĐKH:

+ Tính toán lưu lượng nước chảy qua cống liên thông, đề xuất kích thước cống liên 
thông đảm bảo không ngập úng trong các mặt hồ. 

+ Tính toán xác định lưu lượng nước chảy qua các cống ngang trên quốc lộ 6, đoạn đi 
qua khu đô thị Trung Minh từ đó đề xuất kích thước cống cho phù hợp.

+ Và các giải pháp CBKT khác để chống sạt lở: xây dựng kè chống sạt lở, sử dụng thảm 
thực vật...

Kiến nghị

Dựa trên cơ sở quá trình nghiên cứu các giải pháp CBKT cho TP Hòa Bình ứng phó với 
BĐKH, tác giả có một số kiến nghị sau:

1. Trong qua trình quy hoạch xây dựng các đô thị cần tính toán cụ thể để xác định chính
xác kích thước đường cống để tránh xảy ra tình trạng ngập úng tại các đô thị có đê.

2. Cần có những biện pháp công tác CBKT thành phố Hòa Bình, cũng như các phương
pháp tính toán dựa trên cơ sở các kịch bản BĐKH đã được công bố để làm các căn cứ các 
giải pháp chính xác hơn CBKT.
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ứng yêu cầu cuộc sống đô thị ngày càng cao; (6) CSHT xã hội đô thị đầy đủ, ổn định và phát triển 
bền vững; (7) CSHT kỹ thuật đô thị đầy đủ, ổn định và phát triển bền vững; (8) lồng ghép quy 
hoạch môi trường trong quy hoạch đô thị; (9) huy động sự tham gia của cộng đồng người dân đô 
thị trong công tác quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị; (10) hợp tác, phối hợp điều hành Vùng 
hợp lý, hiệu quả, cùng có lợi và cùng phát triển, (Lê Hồng Kế, 2010).

Các tiêu chí đánh giá ĐTBV của Ngân hàng thế giới (WB) đưa ra 4 tiêu chí của một 
TP phát triển bền vững trong cơ chế thị trường là: Cạnh tranh tốt, cuộc sống tốt, tài chính 
lành mạnh và quản lý tốt. Trong đó cạnh tranh tốt, yếu tố rất quan trọng trong nền kinh tế thị 
trường; tài chính lành mạnh có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển ổn định và bền vững; 
quản lý tốt là hoạt động điều hành đô thị hiệu quả với đội ngũ cán bộ phụ trách.

Năm 2017 Việt Nam đã đưa ra mục tiêu tổng quát phát triển bền vững năm 2030: “Duy 
trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đối với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi 
trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng 
thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, 
dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững”, (Thủ tướng, QĐ 622, 2017). Các mục tiêu phát 
triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam gồm 17 mục tiêu lớn với 115 mục tiêu cụ thể, 
tương ứng với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu theo Văn kiện “Chuyển đổi thế giới 
của chúng ta: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” được Đại Hội đồng Liên 
Hợp Quốc thông qua vào tháng 9 năm 2015. 

Mặc dù tiêu chí phát triển đô thị bền vững đã được một số Nhà khoa học, chuyên gia, tổ 
chức trong và ngoài nước đưa ra, tuy nhiên hiện nay trong các văn bản pháp luật nhà nước 
chưa đầy đủ mới chỉ có kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 
vì sự phát triển bền vững mà chưa có tiêu chí cụ thể phát triển đô thị bền vững. 

MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP VỀ ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

Qua những kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững trên thế giới có thể được tổng hợp trên 
các lĩnh vực chính gồm: Thể chế bền vững, Môi trường bền vững, Kinh tế bền vững và xã hội 
bền vững. Phát triển đô thị bền vững tại nước ta đã được đưa vào các văn bản pháp luật. Tuy 
nhiên để hiện thực hóa, cụ thể hóa và đưa vào thực tiễn công tác xây dựng phát triển đô thị cần 
thêm nhiều nghiên cứu, sáng tạo hơn nữa, đây cũng là khoảng trống cho nhiều nghiên cứu khoa 
học và đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, cụ thể một số hướng nghiên cứu như sau:

- Hướng nghiên cứu thể chế bền vững:

+ Cần xây dựng Chiến lược, kế hoạch hành động, chính sách cụ thể được ban hành 
hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu. 

+ Cần tích hợp trong quy hoạch đặt biệt là tích hợp giao thông và sử dụng đất. Nâng 
cao năng lực cán bộ quản lý đô thị, nguồn nhân lực trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững.

+  Xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững, 
hướng cộng đồng (lực lượng đông đảo và trực tiếp nhất) chung tay cùng hành động xây dựng 
và phát triển đô thị theo mục tiêu đặt ra.
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được hiểu là phát triển hài hòa, cân bằng được các yếu tố cấu thành hệ sinh thái đô thị như: 
(1) Thành phần hữu sinh (Kinh tế, văn hóa xã hội con người và các sinh vật); (2) Thành phần 
vô sinh (môi trường, đất, nước, không khí, nhiệt độ...); (3) Thành phần công nghệ (cơ sở hạ 
tầng, quản lý xây dựng đô thị, sản xuất, dịch vụ…) 

Mục tiêu phát triển bền vững

Hình 1: Mục tiêu phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030, 
(UN, web, 2021)

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, được tất cả các quốc gia thành 
viên Liên hợp quốc thông qua vào năm 2015, cung cấp một kế hoạch chung cho hòa bình và 
thịnh vượng của con người và hành tinh, ở hiện tại và trong tương lai. Trọng tâm của nó là 
17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đây là lời kêu gọi hành động khẩn cấp của tất cả 
các quốc gia - được xây dựng và phát triển - trong quan hệ đối tác toàn cầu. Các nước cùng 
thống nhất cho rằng chấm dứt nghèo đói và cải thiện điều kiện sống phải đi đôi với các chiến 
lược cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phải 
song hành với biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu.

Qua hình trên có thể thấy vấn đề phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu chung của rất 
nhiều quốc gia trên thế giới hướng đến. Với 17 mục tiêu bao trùm các lĩnh vực của đời sống xã 
hội nhân loại hy vọng sẽ đem lại những hiệu quả tích cực và sâu rộng. Trong lĩnh vực phát triển 
đô thị tập trung vào mục tiêu G9; G11; G13 trong đó nêu rõ cần xây dựng các thành phố an toàn, 
hiện đại và bền vững có cơ sở hạ tầng đi trước hiện đại và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiêu chí đô thị phát triển bền vững

Trong chuyên đề nghiên cứu về “Phân tích chính sách đô thị hóa trong quá trình đô thị hóa 
tác động đến phát triển bền vững ở Việt Nam” thuộc Chương trình Thiên niên kỷ 21 do UNDP 
tài trợ, đã đề xuất mười nhóm tiêu chí bền vững trong quá trình ÐTH: (1) Phân bố và quy hoạch 
đô thị phù hợp với các vùng địa lý và điều kiện sinh thái tự nhiên, bảo vệ môi trường; (2) nền 
kinh tế đô thị phát triển ổn định và bền vững nhằm tạo nhiều việc làm đô thị ổn định, bền vững 
cho mọi thành phần kinh tế và mọi người dân đô thị; (3) trình độ dân trí đô thị và nguồn lực phát 
triển đủ mạnh; (4) trình độ quản lý phát triển đô thị đủ mạnh và bền vững; (5) dịch vụ đô thị đáp 
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3. Các giải pháp CBKT đã được đề xuất trong NCKH này mới là những nghiên cứu
bước đầu, các đô thị có địa hình tương đương thể tham khảo để áp dụng cho phù hợp với 
tình hình thực tế.

4. NCKH này tập trung chủ yếu đưa ra các giải pháp CBKT cho TP Hòa Bình, tuy nhiên,
các đô thị miền núi khác cũng có thể tham khảo và áp dụng các giải pháp mà tác giả đã đề 
xuất trong NCKH tùy thuộc vào điều kiện của mỗi vùng.

Những đóng góp công trình nghiên cứu mang lại: 

• Góp phần vào công cuộc phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu của thành phố.

• Giảm thiểu ngập úng, sạt lở cho khu đô thị Trung Minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lể 1/500 khu đô thị
mới Trung Minh – Công ty cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới.

2. Sách chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị - KS Trần Thị Hường.

3. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9845:2013.

4. Mạng lưới thoát nước – Hoàng Huệ



ĐIỂM TIN SÂN CHƠI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ThS. Đinh Thị Thu Hoài

Nghiên cứu khoa học là quá trình tìm hiểu, điều tra cẩn thận dựa trên mối quan hệ 
logic về thông tin hay sự kiện để tìm ra thông tim mới, nâng cao hiểu hiểu của con người 
về các sự vật, hiện tượng. Đối với sinh viên Khoa Kỹ thuật hạ tầng và đô thị thì Nghiên 
cứu khoa học không phải là một quá trình khô khan mà là một công việc thú vị, năng động 
và sáng tạo. Ngoài ra, nghiên cứu khoa học nhìn chung đòi hỏi sự chính xác, kiên trì và 
tỉ mẩn và đem lại nhiều lợi ích cao cả cho người nghiên cứu. Tùy từng đề tài, từng nhóm 
nghiên cứu mà giáo viên hướng dẫn cùng sinh viên đưa ra các cách tiếp cận khác nhau 
nhằm phát triển tư duy khoa học, tự nghiên cứu cũng như lập luận chặt chẽ cho sinh viên. 
Có nhóm sinh viên tiếp cận qua các cách khác nhau, có nhóm kế thừa nguồn tài liệu từ 
giáo viên hướng dẫn hoặc trên mạng internet, có nhóm sinh viên thích tiếp cận thông qua 
trải nghiệm, khám phá, làm thử….

Trong năm học 2020-2021 khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường Đô thị có tổng 28 đề 
tài NCKH với 5 chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Cấp thoát nước, Kỹ thuật Môi trường 
đô thị, Công nghệ cơ điện công trình và Giao thông đô thị. Nối tiếp đó, vào tháng 1/2022 
năm học 2021-2022 đã có 48 đề tài NCKH được ký hợp đồng, các sinh viên ngày càng tích 
cực tham gia NCKH hơn. Từ thời điểm đó đến nay, các thầy cô đã có nhiều phương thức 
hướng dẫn NCKH khác nhau để thầy trò hoạt động sao cho hiệu quả nhất đảm bảo đạt mục 
tiêu NCKH. 

Hình 1. Thầy Trần Thanh Sơn đang hướng 
dẫn nhóm SV NCKH tại Văn phòng khoa

Hình 2: sinh viên tham gia thực nghiệm

•	
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trong tương lai. Một số vấn đề nhức nhối hiện nay như hệ thống hạ tầng kỹ thuật quá tải (ùn 
tắc giao thông, ngập úng, ngập lụt, cấp nước, chất thải rắn, môi trường ô nhiễm…); Hệ thống 
hạ tầng xã hội còn nhiều bất cập (hạ tầng trường học, cây xanh, công trình công cộng…); 
Ngoài ra công tác dự báo, quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, nguồn lực phát triển còn tồn 
tại một số hạn chế. 

Những tồn tại, bất cập cần phải được nhận diện, kết hợp với những kinh nghiệm phát 
triển đô thị bền vững trên thế giới để có những giải pháp phù hợp đối với Việt Nam góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của đô thị gắn với bảo vệ môi trường.

KHÁI QUÁT ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Khái niệm đô thị phát triển bền vững

Thuật ngữ “phát triển bền vững” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1980 trong ấn 
phẩm Chiến lược bảo tồn Thế giới (công bố bởi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên 
Thiên nhiên Quốc tế - IUCN) với nội dung rất đơn giản: “Sự phát triển của nhân loại không 
thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã 
hội và sự tác động đến môi trường sinh thái học”, (IUCN, 1980).

Khái niệm này được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 nhờ Báo cáo Brundtland (còn gọi 
là Báo cáo Our Common Future) của Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới - WCED (nay 
là Ủy ban Brundtland). Báo cáo này ghi rõ: Phát triển bền vững là “sự phát triển có thể đáp 
ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng 
nhu cầu của các thế hệ tương lai...”. Nói cách khác, phát triển bền vững phải bảo đảm có sự 
phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ, gìn giữ. Để đạt được 
điều này, tất cả các thành phần kinh tế - xã hội, nhà cầm quyền, các tổ chức xã hội... phải bắt 
tay nhau thực hiện nhằm mục đích dung hòa 3 lĩnh vực chính: kinh tế - xã hội - môi trường.

Theo Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội “Đô thị là khu vực tập 
trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông 
nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, 
bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn”. Đô 
thị phát triển bền vững phải xuất phát từ quan điểm tổng hòa phát triển bền vững giữa kinh 
tế, xã hội, bảo vệ môi trường, cân bằng các hệ sinh thái và bảo đảm cho một tổ chức liên kết 
hữu cơ về không gian các chức năng hoạt động của đô thị, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và 
cơ sở hạ tầng xã hội, mối quan hệ chặt chẽ giữa đô thị - nông thôn. Đô thị xét trên tổng thể 
phải là một hệ cấu thành chặt chẽ trong hệ thống phân bố dân cư theo xu thế xóa bỏ dần sự 
cách biệt giữa đô thị và nông thôn.

Khái niệm đô thị phát triển bền vững hiện nay cũng có nhiều tổ chức, nhà khoa học định 
nghĩa, tựu chung lại đều dựa trên khái niệm phát triển bền vững và gắn với một thực thể khu 
vực dân cư sinh sống mật độ cao, nơi diễn ra các hoạt động KT-XH. Phát triển đô thị bền 
vững phải xem xét trên quan điểm cân bằng hệ sinh thái đô thị. Trên cơ sở nguyên lý Phát 
triển bền vững, với đặc thù của một đô thị, khái niệm về Phát triển Đô thị bền vững có thể 
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ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – CẦN THÊM NHIỀU NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP 

TS. Thân Đình Vinh, Phó trưởng BM, Khoa Đô thị, ĐH Kiến trúc Hà Nội  
Email: <Thandinhvinh08@gmail.com>; Mobile: 0904956323

Tóm tắt

Phát triển đô thị bền vững đã và đang trở thành xu thế của nhiều quốc gia nhằm tạo ra 
đô thị đáng sống, đô thị cân bằng với thiên nhiên, giảm dấu chân sinh thái và ứng phó 
với biến đổi khí hậu. Trên thế giới nhiều thành phố đã có những giải pháp phát triển 
đô thị bền vững từ những năm cuối của thế kỷ trước và đã đạt được kết quả tốt giúp cải 
thiện môi trường sống, cân bằng hệ sinh thái, gắn kết con người với thiên nhiên và phát 
triển bền vững. Việt Nam đã có những định hướng ban đầu về đô thị bền vững, tuy nhiên 
hiện chưa có đầy đủ những văn bản pháp quy đối với việc xây dựng đô thị bền vững, 
nhất là những nguyên tắc, tiêu chí thống nhất và giải pháp phù hợp thì lại càng thiếu. 
Bài viết đặt ra những vấn đề mới cần nghiên cứu và sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên, 
học viên trong xu hướng phát triển chung.

MỞ ĐẦU

Hiện nay trên thế giới đô thị hóa diễn ra ở quy mô và tốc độ rất nhanh đặc biệt là ở các 
nước đang phát triển. Đô thị hóa với tốc độ và quy mô nhanh sẽ đi kèm với việc khai thác và 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở mức độ rất lớn. Chính vì vậy từ 1950 trên thế giới đã xây 
dựng các đô thị sinh thái nhằm mang lại cho con người chất lượng sống cao hơn trong đó 
đô thị sẽ ít sử dụng cơ sở tài nguyên sinh thái vốn có và góp phần tạo nên sự phát triển bền 
vững của các đô thị. 

Thế giới đã có rất nhiều xu hướng phát triển đô thị như: Đô thị sinh thái, đô thị xanh, 
đô thị thông minh, đô thị đáng sống…nhưng tất cả những xu hướng trên tựu chung lại mục 
đích đều hướng tới sự phát triển bền vững của đô thị. Theo thống kê cục phát triển đô thị - 
Bộ Xây dựng, đến tháng 4 năm 2022, tổng số đô thị cả nước là 869 đô thị, bao gồm 2 đô thị 
loại đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 22 đô thị loại I, 33 đô thị loại II, 47 đô 
thị loại III, 91 đô thị loại IV, 674 đô thị loại V, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt khoảng 40% vào cuối 
năm 2020, (Cục Phát triển đô thị, 2022). Thực trạng phát triển đô thị ở Việt Nam còn tồn tại 
nhiều vấn đề cần thiết phải có những nghiên cứu để cải tạo cũng như quy hoạch phát triển 

ĐỊNH HƯỚNG NCKH SINH VIÊN 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ 
 VÀ CÁC XU THẾ MỚI CỦA THỜI ĐẠI

PGS.TS. Nghiêm Vân Khanh

Cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra, còn được nhiều chuyên gia gọi là “Cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư” (xem minh họa trên hình 1), đã bắt đầu từ những năm 2000, 
đặc trưng bởi sự hợp nhất, không có ranh giới giữa các lĩnh vực công nghệ, vật lý, kỹ thuật 
số và sinh học. Đây là xu hướng kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể, vạn vật kết nối 
Internet (IoT) và các hệ thống kết nối Internet (IoS) tạo ra khả năng tiếp cận được với  cơ 
sở dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ người máy, xe tự lái, công nghệ in 3 chiều, công 
nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, lưu trữ năng lượng và tính toán lượng tử. 
Đây cũng là thách thức về việc xây dựng đại học thế hệ 3GU đáp ứng yêu cầu của CMCN 
4.0 trên toàn thế giới. 

Hình 1: Sự phát triển ba thế hệ đại học của thế giới.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có tác động 
mạnh mẽ đến Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức, đặc biệt trong giai đoạn trung hạn 
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đến dài hạn cần chú trọng đào tạo các kỹ năng nhận thức cấp cao như giải quyết vấn đề, suy 
luận logic, làm việc theo nhóm, kỹ năng thích nghi nhanh cho đội ngũ lao động chất lượng 
cao của đất nước. Trên cơ sở các chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp mà Nhà nước đã ban hành  thời gian qua mà nổi bật là đề án “Hỗ trợ học sinh, 
sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 1665), Trường đại 
học Kiến trúc Hà Nội đã xây dựng chiến lược phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp và 
các Khoa, Viện đào tạo gắn kết với nhau để nghiên cứu đổi mới sáng tạo, thực hiện tái cấu 
trúc và quy hoạch các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đảm bảo tính hiện đại và 
góp phần giải quyết những bài toán của phát triển kinh tế-xã hội, các đề án quốc gia như: Đô 
thị thông minh, Chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ số, Xã hội số. 

Phát huy truyền thống đào tạo hơn nửa thế kỉ, tập thể giảng viên Khoa kĩ thuật hạ tầng 
và Môi trường Đô thị đã nhanh chóng tìm tòi xây dựng các đề tài, dự án khoa học công nghệ 
xuất phát từ yêu cầu thực tiễn để nuôi dưỡng niềm say mê nghiên cứu và phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên. Trong những gần đây, các đề tài sinh viên nghiên 
cứu khoa học của Khoa đã tập trung phát triển theo hướng tiếp cận có tính ứng dụng xã hội 
cao về quy hoạch kĩ thuật hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, công nghệ tiết kiệm năng 
lượng, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và trí tuệ nhân tạo trong đô thị thông minh. 
Thành tích và các giải thưởng cấp Trường đại học Kiến trúc Hà Nội và Cấp Bộ Giáo dục & 
Đào tạo (VIFOTEC) của hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) là những bằng 
chứng thuyết phục cho sức mạnh tuổi trẻ của đội ngũ kĩ sư Đô thị sẵn sàng nắm bắt chìa khóa 
mở ra cánh cửa bước vào sân chơi toàn cầu hóa. Dễ dàng nhận thấy hoạt động NCKH đã hỗ 
trợ sinh viên cải thiện khả năng nghiên cứu, có kinh nghiệm trong việc tìm đọc, tìm tài liệu, 
cách trích dẫn tài liệu, phân tích số liệu. Sinh viên làm NCKH sẽ nâng cao kỹ năng viết báo 
cáo khoa học, đồ án tốt nghiệp khi chuẩn bị ra trường và những kỹ năng viết báo cáo khi đi 
làm sau này. Những kinh nghiệm nghiên cứu đó cũng sẽ rất hữu ích khi sinh viên có mục tiêu 
học lên cao hơn ở bậc sau đại học cũng như xin học bổng của trường đại học ở nước ngoài. 
Nhiều cựu sinh viên đã từng tham gia NCKH của Khoa sau khi tốt nghiệp đã có những vị trí 
việc làm tốt trong các cơ quan nghiên cứu và các tổ chức NGOs, nhiều bạn đã xin được học 
bổng thạc sỹ tại các nước phát triển như Úc, Bỉ, Nhật Bản, Đức, Pháp…

Đặc biệt khi tham gia hoạt động NCKH tại Khoa Đô thị, các nhóm nghiên cứu luôn 
được thầy cô đồng hành cùng các bạn sinh viên ngay sau khi các Bộ môn chuyên ngành phân 
công nhiệm vụ hướng dẫn và hoàn thiện đề cương xét duyệt cấp Khoa. Các đề tài nghiên cứu 
được duyệt chọn cấp Trường sẽ nhận kinh phí thực hiện 01 đề tài là 2.000.000đ. Bên cạnh 
đó, để giúp sinh viên có được những trải nghiệm bổ ích, Khoa thường xuyên tổ chức các 
buổi tập huấn kĩ năng viết đề xuất, đề cương nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu, phân tích 
dữ liệu trên phần mềm Excel, SPSS; kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình nhằm trang bị cho 
sinh viên có đầy đủ nhận thức về hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp cận phương pháp và 
kĩ năng triển khai thực hiện đề tài.
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Đặc biệt, toàn bộ nghiên cứu khoa học của sinh viên của Khoa khi hoàn thành sẽ được 
bảo vệ trước hội đồng chuyên môn là các thầy cô có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu. Các bạn 
sinh viên sẽ được thầy cô đánh giá, góp ý chỉnh sửa để có báo cáo NCKH đạt chất lượng và 
hiệu quả cao hơn và gửi dự thi NCKH các cấp. Trong những năm gần đây, số lượng đề tài 
nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa liên tục tăng trong đó có những đề tài đạt chất lượng 
tốt và được giải cao như giải thưởng sáng tạo Kỹ thuật VIFOTEC dành cho sinh viên, dự án 
khởi nghiệp đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia SV Start up 2020. Ngoài ra, sinh viên của 
Khoa khi tham gia NCKH được tính điểm rèn luyện, xét các danh  hiệu thi đua, cấp Giấy 
chứng nhận tham gia và khen thưởng nếu có thành tích trong NCKH. Trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid 19 còn nhiều diễn biến phức tạp, việc nghiệm thu kết quả NCKH của sinh viên 
vẫn được diễn ra kịp thời và hiệu quả trên nền tảng dạy học trực tuyến Ms Teams của nhà 
Trường. Không chỉ duy trì tốt hoạt động NCKH, Khoa Đô thị đã thành công trong việc tạo 
dựng sân chơi khoa học cho toàn thể sinh viên. Đặc biệt với nhiều tân sinh viên Khóa 21 
tuy chưa đến trường học tập trực tiếp nhưng đã gia nhập vào các nhóm nghiên cứu để được 
hướng dẫn, làm quen với hoạt động NCKH bằng hình thức trực tuyến. Trong dịp kỉ niệm 91 
năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chúng ta tự hào với đề tài nghiên cứu khoa 
học, dự án khởi nghiệp của nhóm sinh viên Khoa Đô thị vừa đạt giải nhất cấp trường và lọt 
TOP 50 Khối các trường đại học, cao đẳng dự thi Chung kết Khởi nghiệp học sinh sinh viên 
sẽ diễn ra tại thành phố Vĩnh Yên trong các ngày 26-27/3/2022. 

Đôi lời nhắn nhủ đến các em học sinh THPT đang chuẩn bị hành trang bước vào cánh 
cổng các trường đại học “Trong bối cảnh cuộc chiến với đại dịch Covid 19 chuyển sang 
trạng thái bình thường mới không ít cam go thử thách nhưng với tinh thần đam mê khoa học, 
ứng dụng công nghệ vào cuộc sống các em hãy tự tin lựa chọn Trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội, lựa chọn các Thầy cô Khoa Đô thị là ngôi nhà thứ hai để học tập nghiên cứu và cống 
hiến cho xã hội những công trình thiết thực”. Các em sẽ viết mình lên bảng vinh danh các 
công trình có ý nghĩa cho cộng đồng, đó không chỉ là không chỉ là mơ ước mà cần phải biến 
nó thành một quyết tâm lớn. 

Chúc các em thành công!
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đến dài hạn cần chú trọng đào tạo các kỹ năng nhận thức cấp cao như giải quyết vấn đề, suy 
luận logic, làm việc theo nhóm, kỹ năng thích nghi nhanh cho đội ngũ lao động chất lượng 
cao của đất nước. Trên cơ sở các chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp mà Nhà nước đã ban hành  thời gian qua mà nổi bật là đề án “Hỗ trợ học sinh, 
sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 1665), Trường đại 
học Kiến trúc Hà Nội đã xây dựng chiến lược phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp và 
các Khoa, Viện đào tạo gắn kết với nhau để nghiên cứu đổi mới sáng tạo, thực hiện tái cấu 
trúc và quy hoạch các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đảm bảo tính hiện đại và 
góp phần giải quyết những bài toán của phát triển kinh tế-xã hội, các đề án quốc gia như: Đô 
thị thông minh, Chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ số, Xã hội số. 

Phát huy truyền thống đào tạo hơn nửa thế kỉ, tập thể giảng viên Khoa kĩ thuật hạ tầng 
và Môi trường Đô thị đã nhanh chóng tìm tòi xây dựng các đề tài, dự án khoa học công nghệ 
xuất phát từ yêu cầu thực tiễn để nuôi dưỡng niềm say mê nghiên cứu và phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên. Trong những gần đây, các đề tài sinh viên nghiên 
cứu khoa học của Khoa đã tập trung phát triển theo hướng tiếp cận có tính ứng dụng xã hội 
cao về quy hoạch kĩ thuật hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, công nghệ tiết kiệm năng 
lượng, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và trí tuệ nhân tạo trong đô thị thông minh. 
Thành tích và các giải thưởng cấp Trường đại học Kiến trúc Hà Nội và Cấp Bộ Giáo dục & 
Đào tạo (VIFOTEC) của hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) là những bằng 
chứng thuyết phục cho sức mạnh tuổi trẻ của đội ngũ kĩ sư Đô thị sẵn sàng nắm bắt chìa khóa 
mở ra cánh cửa bước vào sân chơi toàn cầu hóa. Dễ dàng nhận thấy hoạt động NCKH đã hỗ 
trợ sinh viên cải thiện khả năng nghiên cứu, có kinh nghiệm trong việc tìm đọc, tìm tài liệu, 
cách trích dẫn tài liệu, phân tích số liệu. Sinh viên làm NCKH sẽ nâng cao kỹ năng viết báo 
cáo khoa học, đồ án tốt nghiệp khi chuẩn bị ra trường và những kỹ năng viết báo cáo khi đi 
làm sau này. Những kinh nghiệm nghiên cứu đó cũng sẽ rất hữu ích khi sinh viên có mục tiêu 
học lên cao hơn ở bậc sau đại học cũng như xin học bổng của trường đại học ở nước ngoài. 
Nhiều cựu sinh viên đã từng tham gia NCKH của Khoa sau khi tốt nghiệp đã có những vị trí 
việc làm tốt trong các cơ quan nghiên cứu và các tổ chức NGOs, nhiều bạn đã xin được học 
bổng thạc sỹ tại các nước phát triển như Úc, Bỉ, Nhật Bản, Đức, Pháp…

Đặc biệt khi tham gia hoạt động NCKH tại Khoa Đô thị, các nhóm nghiên cứu luôn 
được thầy cô đồng hành cùng các bạn sinh viên ngay sau khi các Bộ môn chuyên ngành phân 
công nhiệm vụ hướng dẫn và hoàn thiện đề cương xét duyệt cấp Khoa. Các đề tài nghiên cứu 
được duyệt chọn cấp Trường sẽ nhận kinh phí thực hiện 01 đề tài là 2.000.000đ. Bên cạnh 
đó, để giúp sinh viên có được những trải nghiệm bổ ích, Khoa thường xuyên tổ chức các 
buổi tập huấn kĩ năng viết đề xuất, đề cương nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu, phân tích 
dữ liệu trên phần mềm Excel, SPSS; kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình nhằm trang bị cho 
sinh viên có đầy đủ nhận thức về hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp cận phương pháp và 
kĩ năng triển khai thực hiện đề tài.
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Đặc biệt, toàn bộ nghiên cứu khoa học của sinh viên của Khoa khi hoàn thành sẽ được 
bảo vệ trước hội đồng chuyên môn là các thầy cô có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu. Các bạn 
sinh viên sẽ được thầy cô đánh giá, góp ý chỉnh sửa để có báo cáo NCKH đạt chất lượng và 
hiệu quả cao hơn và gửi dự thi NCKH các cấp. Trong những năm gần đây, số lượng đề tài 
nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa liên tục tăng trong đó có những đề tài đạt chất lượng 
tốt và được giải cao như giải thưởng sáng tạo Kỹ thuật VIFOTEC dành cho sinh viên, dự án 
khởi nghiệp đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia SV Start up 2020. Ngoài ra, sinh viên của 
Khoa khi tham gia NCKH được tính điểm rèn luyện, xét các danh  hiệu thi đua, cấp Giấy 
chứng nhận tham gia và khen thưởng nếu có thành tích trong NCKH. Trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid 19 còn nhiều diễn biến phức tạp, việc nghiệm thu kết quả NCKH của sinh viên 
vẫn được diễn ra kịp thời và hiệu quả trên nền tảng dạy học trực tuyến Ms Teams của nhà 
Trường. Không chỉ duy trì tốt hoạt động NCKH, Khoa Đô thị đã thành công trong việc tạo 
dựng sân chơi khoa học cho toàn thể sinh viên. Đặc biệt với nhiều tân sinh viên Khóa 21 
tuy chưa đến trường học tập trực tiếp nhưng đã gia nhập vào các nhóm nghiên cứu để được 
hướng dẫn, làm quen với hoạt động NCKH bằng hình thức trực tuyến. Trong dịp kỉ niệm 91 
năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chúng ta tự hào với đề tài nghiên cứu khoa 
học, dự án khởi nghiệp của nhóm sinh viên Khoa Đô thị vừa đạt giải nhất cấp trường và lọt 
TOP 50 Khối các trường đại học, cao đẳng dự thi Chung kết Khởi nghiệp học sinh sinh viên 
sẽ diễn ra tại thành phố Vĩnh Yên trong các ngày 26-27/3/2022. 

Đôi lời nhắn nhủ đến các em học sinh THPT đang chuẩn bị hành trang bước vào cánh 
cổng các trường đại học “Trong bối cảnh cuộc chiến với đại dịch Covid 19 chuyển sang 
trạng thái bình thường mới không ít cam go thử thách nhưng với tinh thần đam mê khoa học, 
ứng dụng công nghệ vào cuộc sống các em hãy tự tin lựa chọn Trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội, lựa chọn các Thầy cô Khoa Đô thị là ngôi nhà thứ hai để học tập nghiên cứu và cống 
hiến cho xã hội những công trình thiết thực”. Các em sẽ viết mình lên bảng vinh danh các 
công trình có ý nghĩa cho cộng đồng, đó không chỉ là không chỉ là mơ ước mà cần phải biến 
nó thành một quyết tâm lớn. 

Chúc các em thành công!



ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – CẦN THÊM NHIỀU NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP 

TS. Thân Đình Vinh, Phó trưởng BM, Khoa Đô thị, ĐH Kiến trúc Hà Nội  
Email: <Thandinhvinh08@gmail.com>; Mobile: 0904956323

Tóm tắt

Phát triển đô thị bền vững đã và đang trở thành xu thế của nhiều quốc gia nhằm tạo ra 
đô thị đáng sống, đô thị cân bằng với thiên nhiên, giảm dấu chân sinh thái và ứng phó 
với biến đổi khí hậu. Trên thế giới nhiều thành phố đã có những giải pháp phát triển 
đô thị bền vững từ những năm cuối của thế kỷ trước và đã đạt được kết quả tốt giúp cải 
thiện môi trường sống, cân bằng hệ sinh thái, gắn kết con người với thiên nhiên và phát 
triển bền vững. Việt Nam đã có những định hướng ban đầu về đô thị bền vững, tuy nhiên 
hiện chưa có đầy đủ những văn bản pháp quy đối với việc xây dựng đô thị bền vững, 
nhất là những nguyên tắc, tiêu chí thống nhất và giải pháp phù hợp thì lại càng thiếu. 
Bài viết đặt ra những vấn đề mới cần nghiên cứu và sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên, 
học viên trong xu hướng phát triển chung.

MỞ ĐẦU

Hiện nay trên thế giới đô thị hóa diễn ra ở quy mô và tốc độ rất nhanh đặc biệt là ở các 
nước đang phát triển. Đô thị hóa với tốc độ và quy mô nhanh sẽ đi kèm với việc khai thác và 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở mức độ rất lớn. Chính vì vậy từ 1950 trên thế giới đã xây 
dựng các đô thị sinh thái nhằm mang lại cho con người chất lượng sống cao hơn trong đó 
đô thị sẽ ít sử dụng cơ sở tài nguyên sinh thái vốn có và góp phần tạo nên sự phát triển bền 
vững của các đô thị. 

Thế giới đã có rất nhiều xu hướng phát triển đô thị như: Đô thị sinh thái, đô thị xanh, 
đô thị thông minh, đô thị đáng sống…nhưng tất cả những xu hướng trên tựu chung lại mục 
đích đều hướng tới sự phát triển bền vững của đô thị. Theo thống kê cục phát triển đô thị - 
Bộ Xây dựng, đến tháng 4 năm 2022, tổng số đô thị cả nước là 869 đô thị, bao gồm 2 đô thị 
loại đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 22 đô thị loại I, 33 đô thị loại II, 47 đô 
thị loại III, 91 đô thị loại IV, 674 đô thị loại V, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt khoảng 40% vào cuối 
năm 2020, (Cục Phát triển đô thị, 2022). Thực trạng phát triển đô thị ở Việt Nam còn tồn tại 
nhiều vấn đề cần thiết phải có những nghiên cứu để cải tạo cũng như quy hoạch phát triển 

ĐỊNH HƯỚNG NCKH SINH VIÊN 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ 
 VÀ CÁC XU THẾ MỚI CỦA THỜI ĐẠI

PGS.TS. Nghiêm Vân Khanh

Cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra, còn được nhiều chuyên gia gọi là “Cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư” (xem minh họa trên hình 1), đã bắt đầu từ những năm 2000, 
đặc trưng bởi sự hợp nhất, không có ranh giới giữa các lĩnh vực công nghệ, vật lý, kỹ thuật 
số và sinh học. Đây là xu hướng kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể, vạn vật kết nối 
Internet (IoT) và các hệ thống kết nối Internet (IoS) tạo ra khả năng tiếp cận được với  cơ 
sở dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ người máy, xe tự lái, công nghệ in 3 chiều, công 
nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, lưu trữ năng lượng và tính toán lượng tử. 
Đây cũng là thách thức về việc xây dựng đại học thế hệ 3GU đáp ứng yêu cầu của CMCN 
4.0 trên toàn thế giới. 

Hình 1: Sự phát triển ba thế hệ đại học của thế giới.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có tác động 
mạnh mẽ đến Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức, đặc biệt trong giai đoạn trung hạn 
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ĐIỂM TIN SÂN CHƠI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ThS. Đinh Thị Thu Hoài

Nghiên cứu khoa học là quá trình tìm hiểu, điều tra cẩn thận dựa trên mối quan hệ 
logic về thông tin hay sự kiện để tìm ra thông tim mới, nâng cao hiểu hiểu của con người 
về các sự vật, hiện tượng. Đối với sinh viên Khoa Kỹ thuật hạ tầng và đô thị thì Nghiên 
cứu khoa học không phải là một quá trình khô khan mà là một công việc thú vị, năng động 
và sáng tạo. Ngoài ra, nghiên cứu khoa học nhìn chung đòi hỏi sự chính xác, kiên trì và 
tỉ mẩn và đem lại nhiều lợi ích cao cả cho người nghiên cứu. Tùy từng đề tài, từng nhóm 
nghiên cứu mà giáo viên hướng dẫn cùng sinh viên đưa ra các cách tiếp cận khác nhau 
nhằm phát triển tư duy khoa học, tự nghiên cứu cũng như lập luận chặt chẽ cho sinh viên. 
Có nhóm sinh viên tiếp cận qua các cách khác nhau, có nhóm kế thừa nguồn tài liệu từ 
giáo viên hướng dẫn hoặc trên mạng internet, có nhóm sinh viên thích tiếp cận thông qua 
trải nghiệm, khám phá, làm thử….

Trong năm học 2020-2021 khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường Đô thị có tổng 28 đề 
tài NCKH với 5 chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Cấp thoát nước, Kỹ thuật Môi trường 
đô thị, Công nghệ cơ điện công trình và Giao thông đô thị. Nối tiếp đó, vào tháng 1/2022 
năm học 2021-2022 đã có 48 đề tài NCKH được ký hợp đồng, các sinh viên ngày càng tích 
cực tham gia NCKH hơn. Từ thời điểm đó đến nay, các thầy cô đã có nhiều phương thức 
hướng dẫn NCKH khác nhau để thầy trò hoạt động sao cho hiệu quả nhất đảm bảo đạt mục 
tiêu NCKH. 

Hình 1. Thầy Trần Thanh Sơn đang hướng 
dẫn nhóm SV NCKH tại Văn phòng khoa

Hình 2: sinh viên tham gia thực nghiệm
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trong tương lai. Một số vấn đề nhức nhối hiện nay như hệ thống hạ tầng kỹ thuật quá tải (ùn 
tắc giao thông, ngập úng, ngập lụt, cấp nước, chất thải rắn, môi trường ô nhiễm…); Hệ thống 
hạ tầng xã hội còn nhiều bất cập (hạ tầng trường học, cây xanh, công trình công cộng…); 
Ngoài ra công tác dự báo, quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, nguồn lực phát triển còn tồn 
tại một số hạn chế. 

Những tồn tại, bất cập cần phải được nhận diện, kết hợp với những kinh nghiệm phát 
triển đô thị bền vững trên thế giới để có những giải pháp phù hợp đối với Việt Nam góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của đô thị gắn với bảo vệ môi trường.

KHÁI QUÁT ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Khái niệm đô thị phát triển bền vững

Thuật ngữ “phát triển bền vững” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1980 trong ấn 
phẩm Chiến lược bảo tồn Thế giới (công bố bởi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên 
Thiên nhiên Quốc tế - IUCN) với nội dung rất đơn giản: “Sự phát triển của nhân loại không 
thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã 
hội và sự tác động đến môi trường sinh thái học”, (IUCN, 1980).

Khái niệm này được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 nhờ Báo cáo Brundtland (còn gọi 
là Báo cáo Our Common Future) của Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới - WCED (nay 
là Ủy ban Brundtland). Báo cáo này ghi rõ: Phát triển bền vững là “sự phát triển có thể đáp 
ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng 
nhu cầu của các thế hệ tương lai...”. Nói cách khác, phát triển bền vững phải bảo đảm có sự 
phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ, gìn giữ. Để đạt được 
điều này, tất cả các thành phần kinh tế - xã hội, nhà cầm quyền, các tổ chức xã hội... phải bắt 
tay nhau thực hiện nhằm mục đích dung hòa 3 lĩnh vực chính: kinh tế - xã hội - môi trường.

Theo Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội “Đô thị là khu vực tập 
trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông 
nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, 
bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn”. Đô 
thị phát triển bền vững phải xuất phát từ quan điểm tổng hòa phát triển bền vững giữa kinh 
tế, xã hội, bảo vệ môi trường, cân bằng các hệ sinh thái và bảo đảm cho một tổ chức liên kết 
hữu cơ về không gian các chức năng hoạt động của đô thị, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và 
cơ sở hạ tầng xã hội, mối quan hệ chặt chẽ giữa đô thị - nông thôn. Đô thị xét trên tổng thể 
phải là một hệ cấu thành chặt chẽ trong hệ thống phân bố dân cư theo xu thế xóa bỏ dần sự 
cách biệt giữa đô thị và nông thôn.

Khái niệm đô thị phát triển bền vững hiện nay cũng có nhiều tổ chức, nhà khoa học định 
nghĩa, tựu chung lại đều dựa trên khái niệm phát triển bền vững và gắn với một thực thể khu 
vực dân cư sinh sống mật độ cao, nơi diễn ra các hoạt động KT-XH. Phát triển đô thị bền 
vững phải xem xét trên quan điểm cân bằng hệ sinh thái đô thị. Trên cơ sở nguyên lý Phát 
triển bền vững, với đặc thù của một đô thị, khái niệm về Phát triển Đô thị bền vững có thể 

38
SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP



44
SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

được hiểu là phát triển hài hòa, cân bằng được các yếu tố cấu thành hệ sinh thái đô thị như: 
(1) Thành phần hữu sinh (Kinh tế, văn hóa xã hội con người và các sinh vật); (2) Thành phần 
vô sinh (môi trường, đất, nước, không khí, nhiệt độ...); (3) Thành phần công nghệ (cơ sở hạ 
tầng, quản lý xây dựng đô thị, sản xuất, dịch vụ…) 

Mục tiêu phát triển bền vững

Hình 1: Mục tiêu phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030, 
(UN, web, 2021)

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, được tất cả các quốc gia thành 
viên Liên hợp quốc thông qua vào năm 2015, cung cấp một kế hoạch chung cho hòa bình và 
thịnh vượng của con người và hành tinh, ở hiện tại và trong tương lai. Trọng tâm của nó là 
17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đây là lời kêu gọi hành động khẩn cấp của tất cả 
các quốc gia - được xây dựng và phát triển - trong quan hệ đối tác toàn cầu. Các nước cùng 
thống nhất cho rằng chấm dứt nghèo đói và cải thiện điều kiện sống phải đi đôi với các chiến 
lược cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phải 
song hành với biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu.

Qua hình trên có thể thấy vấn đề phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu chung của rất 
nhiều quốc gia trên thế giới hướng đến. Với 17 mục tiêu bao trùm các lĩnh vực của đời sống xã 
hội nhân loại hy vọng sẽ đem lại những hiệu quả tích cực và sâu rộng. Trong lĩnh vực phát triển 
đô thị tập trung vào mục tiêu G9; G11; G13 trong đó nêu rõ cần xây dựng các thành phố an toàn, 
hiện đại và bền vững có cơ sở hạ tầng đi trước hiện đại và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiêu chí đô thị phát triển bền vững

Trong chuyên đề nghiên cứu về “Phân tích chính sách đô thị hóa trong quá trình đô thị hóa 
tác động đến phát triển bền vững ở Việt Nam” thuộc Chương trình Thiên niên kỷ 21 do UNDP 
tài trợ, đã đề xuất mười nhóm tiêu chí bền vững trong quá trình ÐTH: (1) Phân bố và quy hoạch 
đô thị phù hợp với các vùng địa lý và điều kiện sinh thái tự nhiên, bảo vệ môi trường; (2) nền 
kinh tế đô thị phát triển ổn định và bền vững nhằm tạo nhiều việc làm đô thị ổn định, bền vững 
cho mọi thành phần kinh tế và mọi người dân đô thị; (3) trình độ dân trí đô thị và nguồn lực phát 
triển đủ mạnh; (4) trình độ quản lý phát triển đô thị đủ mạnh và bền vững; (5) dịch vụ đô thị đáp 
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3. Các giải pháp CBKT đã được đề xuất trong NCKH này mới là những nghiên cứu
bước đầu, các đô thị có địa hình tương đương thể tham khảo để áp dụng cho phù hợp với 
tình hình thực tế.

4. NCKH này tập trung chủ yếu đưa ra các giải pháp CBKT cho TP Hòa Bình, tuy nhiên,
các đô thị miền núi khác cũng có thể tham khảo và áp dụng các giải pháp mà tác giả đã đề 
xuất trong NCKH tùy thuộc vào điều kiện của mỗi vùng.

Những đóng góp công trình nghiên cứu mang lại: 

• Góp phần vào công cuộc phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu của thành phố.

• Giảm thiểu ngập úng, sạt lở cho khu đô thị Trung Minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lể 1/500 khu đô thị
mới Trung Minh – Công ty cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới.

2. Sách chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị - KS Trần Thị Hường.

3. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9845:2013.

4. Mạng lưới thoát nước – Hoàng Huệ
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, sự xuất hiện thiên tai, cả về tần số và 
cường độ do BĐKH là mối đe doạ thường xuyên, trước mắt và lâu dài đối với tất cả các lĩnh 
vực kinh tế, văn hóa, xã hội... Sạt lở, ngập úng xảy ra ở nhiều đô thị, đặc biệt là các đô thị 
miền núi như Hòa Bình. Trên cơ sở những lý do kể trên, NCKH đã thực hiện các nội dung 
chính áp dụng cho TP Hòa Bình như sau:

- Đánh giá thực trạng tình hình sạt lở, ngập úng ở khu vực xunh quanh khu đô thị 
Trung Minh.

- Đề xuất các giải pháp CBKT để giảm thiểu và cao hơn là chống ngập úng, sạt lở cho 
đô thị Trung Minh, phường Trung Minh, TP Hòa Bình. 

- Từ các nội dung trên, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp CBKT cho TP Hòa Bình 
đến năm 2025 ứng phó với BĐKH:

+ Tính toán lưu lượng nước chảy qua cống liên thông, đề xuất kích thước cống liên 
thông đảm bảo không ngập úng trong các mặt hồ. 

+ Tính toán xác định lưu lượng nước chảy qua các cống ngang trên quốc lộ 6, đoạn đi 
qua khu đô thị Trung Minh từ đó đề xuất kích thước cống cho phù hợp.

+ Và các giải pháp CBKT khác để chống sạt lở: xây dựng kè chống sạt lở, sử dụng thảm 
thực vật...

Kiến nghị

Dựa trên cơ sở quá trình nghiên cứu các giải pháp CBKT cho TP Hòa Bình ứng phó với 
BĐKH, tác giả có một số kiến nghị sau:

1. Trong qua trình quy hoạch xây dựng các đô thị cần tính toán cụ thể để xác định chính
xác kích thước đường cống để tránh xảy ra tình trạng ngập úng tại các đô thị có đê.

2. Cần có những biện pháp công tác CBKT thành phố Hòa Bình, cũng như các phương
pháp tính toán dựa trên cơ sở các kịch bản BĐKH đã được công bố để làm các căn cứ các 
giải pháp chính xác hơn CBKT.
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ứng yêu cầu cuộc sống đô thị ngày càng cao; (6) CSHT xã hội đô thị đầy đủ, ổn định và phát triển 
bền vững; (7) CSHT kỹ thuật đô thị đầy đủ, ổn định và phát triển bền vững; (8) lồng ghép quy 
hoạch môi trường trong quy hoạch đô thị; (9) huy động sự tham gia của cộng đồng người dân đô 
thị trong công tác quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị; (10) hợp tác, phối hợp điều hành Vùng 
hợp lý, hiệu quả, cùng có lợi và cùng phát triển, (Lê Hồng Kế, 2010).

Các tiêu chí đánh giá ĐTBV của Ngân hàng thế giới (WB) đưa ra 4 tiêu chí của một 
TP phát triển bền vững trong cơ chế thị trường là: Cạnh tranh tốt, cuộc sống tốt, tài chính 
lành mạnh và quản lý tốt. Trong đó cạnh tranh tốt, yếu tố rất quan trọng trong nền kinh tế thị 
trường; tài chính lành mạnh có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển ổn định và bền vững; 
quản lý tốt là hoạt động điều hành đô thị hiệu quả với đội ngũ cán bộ phụ trách.

Năm 2017 Việt Nam đã đưa ra mục tiêu tổng quát phát triển bền vững năm 2030: “Duy 
trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đối với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi 
trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng 
thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, 
dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững”, (Thủ tướng, QĐ 622, 2017). Các mục tiêu phát 
triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam gồm 17 mục tiêu lớn với 115 mục tiêu cụ thể, 
tương ứng với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu theo Văn kiện “Chuyển đổi thế giới 
của chúng ta: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” được Đại Hội đồng Liên 
Hợp Quốc thông qua vào tháng 9 năm 2015. 

Mặc dù tiêu chí phát triển đô thị bền vững đã được một số Nhà khoa học, chuyên gia, tổ 
chức trong và ngoài nước đưa ra, tuy nhiên hiện nay trong các văn bản pháp luật nhà nước 
chưa đầy đủ mới chỉ có kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 
vì sự phát triển bền vững mà chưa có tiêu chí cụ thể phát triển đô thị bền vững. 

MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP VỀ ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

Qua những kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững trên thế giới có thể được tổng hợp trên 
các lĩnh vực chính gồm: Thể chế bền vững, Môi trường bền vững, Kinh tế bền vững và xã hội 
bền vững. Phát triển đô thị bền vững tại nước ta đã được đưa vào các văn bản pháp luật. Tuy 
nhiên để hiện thực hóa, cụ thể hóa và đưa vào thực tiễn công tác xây dựng phát triển đô thị cần 
thêm nhiều nghiên cứu, sáng tạo hơn nữa, đây cũng là khoảng trống cho nhiều nghiên cứu khoa 
học và đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, cụ thể một số hướng nghiên cứu như sau:

- Hướng nghiên cứu thể chế bền vững:

+ Cần xây dựng Chiến lược, kế hoạch hành động, chính sách cụ thể được ban hành 
hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu. 

+ Cần tích hợp trong quy hoạch đặt biệt là tích hợp giao thông và sử dụng đất. Nâng 
cao năng lực cán bộ quản lý đô thị, nguồn nhân lực trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững.

+  Xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững, 
hướng cộng đồng (lực lượng đông đảo và trực tiếp nhất) chung tay cùng hành động xây dựng 
và phát triển đô thị theo mục tiêu đặt ra.
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- Hướng nghiên cứu môi trường bền vững:

+ Xây dựng hệ sinh thái đô thị có cấu trúc không gian hài hòa: Cần xác định tỷ lệ diện 
tích đất xây dựng phù hợp với đô thị phát triển bền vững, xác định mật độ dân cư, mật độ 
xây dựng phù hợp tương ứng từng khu vực đô thị, phát triển không gian gắn với hệ thống 
giao thông vận tải khối lượng lớn như (MRT, LRT, BRT...) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. 
Cần có các giải pháp để giảm sự phát triển tràn lan đô thị, hướng sự phát triển có trọng tâm 
trọng điểm, xây dựng những côn trình đa chức năng (TOD là một trong những mô hình tốt 
và mang lại nhiều hiệu quả như ở Singapore, Stockholm, Curitiba...)

+ Xác định cơ cấu sử dụng đất phù hợp: Cần đặc biệt quan tâm tới tăng tỷ lệ đất nông 
nghiệp đô thị, cây xanh, mặt nước, khả năng thông gió tự nhiên của đô thị. Phát triển nông 
nghiệp đô thị có thể quy hoạch tại các vị trí ngoại thành, ngoại thị với khoảng cách phù hợp. 
Vấn đề này sẽ hướng tới nền kinh tế tự cung tự cấp, tự cân bằng sẽ giảm thiểu những chuyến 
đi ngoại vùng, giảm thiểu phát thải và gánh nặng hạ tầng kỹ thuật.

+ Áp dụng giải pháp công trình xanh: Xanh hóa công trình kiến trúc, công trình hạ tầng 
giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Giải pháp này cải thiện hiệu ứng đảo nhiệt, giảm mức sử dụng 
năng lượng (nhất là hệ thống điều hòa – thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng nhất) trong công trình.

+ Áp dụng công nghệ trong giao thông sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. 
Cải thiện hệ thống giao thông công cộng và tăng phương thức đi xe đạp, đi bộ để giảm lượng 
khí thải ô tô. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện và tích hợp trong công tác phát 
triển đô thị. Trong đó hệ thống giao thông được quy hoạch ưu tiên cho loại hình giao thông 
không (ít) phát thải như xe đạp, đi bộ, GTCC hạn chế giao thông có động cơ như xe máy, ô 
tô cá nhân. 

+ Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bền vững: Hệ thống thoát nước bền vững (SUDS). 
Coi nước thải, chất thải rắn là một dạng tài nguyên được tái sử dụng tuần hoàn. Phát triển 
nguồn năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời, khí dần thay thế cho năng lượng có 
nguồn gốc hóa thạch. Xây dựng thể chế chính sách ưu tiên phát triển nguồn năng lượng này. 
Có giải pháp chống lại hiệu ứng đảo nhiệt từ khu vực đô thị hóa cao nơi mật độ công trình 
xây dựng bằng bê tông cao. 

- Hướng nghiên cứu kinh tế bền vững:

+ Tập trung phát triển nền kinh tế số, công nghệ số và chuyển đổi số. Trong đại dịch 
Covid - 19 mà chúng ta đang phải đương đầu, từng người dân, từng cơ quan, từng xí nghiệp 
nhà máy càng thấy rõ nét hơn tác dụng của chuyển đổi số. Nhà nhà làm việc, học tập họp 
trực tuyến, cơ quan các cấp địa phương đến trung ương, các cuộc họp cấp cao quốc tế được 
tổ chức trực tuyến đã giảm bớt rất nhiều thời gian, chi phí công sức của con người, tuy nhiên 
hiệu quả chúng ta còn cần phải đánh giá trên nhiều khía cạnh khác nhau.

+ Phương thức sản xuất theo hướng bền vững: Phát triển nền kinh tế tuần hoàn, tạo 
thành chuỗi cung ứng hỗ trợ để chống lại các mô hình tài nguyên kém hiệu quả và đảm bảo 
một lộ trình sản xuất và tiêu dùng bền vững. Ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo 
hình thành sản phẩm tiết kiệm năng lượng, giảm xả thải.

35SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

Số tháng 3/2022                                         NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

3. GIẢI PHÁP GIẢI PHÁP CHUẨN BỊ KỸ THUẬT CHO KHU ĐÔ THỊ TRUNG MINH, TP HÒA BÌNH NHẰM CHỐNG
SẠT LỞ, NGẬP ÚNG

Giải pháp cải tạo vệt tụ thủy cho KĐT Trung Minh 

Khu đô thị Trung Minh thuộc phường Trung Minh, nằm ở Phía Bắc so với thành phố 
Hòa Bình. Khu đô thị nằm ở vị trí ven sông Đà, được bao bọc bởi tuyến đê, với cao trình 
~24,0m. Đồi núi cao nằm ở phía Đông của khu đô thị, ngăn cách giữa khu vực đồi núi cao 
và vị trí khu đô thị là tuyến đường Quốc lộ 6.

Với địa thế như vậy, vào mùa mưa, nước sẽ dồn từ trên đỉnh núi thông qua các cống 
ngang hiện có nằm ở quốc lộ 6, qua khu vực dự án trước khi đổ ra sông Đà. Trước tình hình 
biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, theo kịch bản BĐKH do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành, lượng mưa ở khu vực đồi núi sẽ có xu hướng tăng lên. Khi đô thị được 
hình thành, do bề mặt phủ thay đổi nên lượng nước hình thành dòng chảy trên tổng lượng 
mưa sẽ tăng lên, tốc độ dòng chảy cũng sẽ tăng lên. Các cống ngang hiện trạng chắc chắn sẽ 
không đảm bảo, do đó, để đảm bảo nước có thể thông qua các vị trí này, cần phải tính toán 
để xác định lượng nước qua các vị trí để từ đó đưa ra giải pháp cải tạo các cống ngang này.

Các giải pháp kỹ thuật khác chống sạt lở

Quá trình hình thành và kiến tạo địa chất từng khu vực khác nhau nên trong vùng có cấu 
tạo địa chất không đồng nhất. Núi đất chiếm đa số, cường độ chịu nén của đất thường tốt, 
tuy nhiên nhiều khu vực có cấu tạo đất có dạng bở rời nên trong mùa mưa thường bị sạt lở. 
Dưới tác động của BĐKH, tình hình mưa lớn kéo dài sẽ diễn biến ngày càng phức tạp dẫn 
đến nguy cơ trượt lở gia tăng.

Để đảm bảo cuộc sống cho dân cư thì hạn chế việc xây dựng công trình trên khu vực đồi 
núi, hoặc nếu có xây dựng cần có các biện pháp chống sạt lở, có thể đề xuất các giải pháp 
sau: Xây dựng kè chống sạt lở ; Sử dụng thảm thực vật, hoặc trồng cỏ kết hợp với gia cố mái 
taluy; Sử dụng vải địa kỹ thuật hoặc Ô kỹ thuật Geocell để gia cố mái đất.
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Thoát nước đô thị giữ một vai trò quan trọng trong kết cấu hạ tầng đô thị, thoát nước là 
một trong những yếu tố chính tạo nên hoạt động của một đô thị. Khu vực chưa có hệ thống 
thoát nước mưa. Nước mưa phía Đông đường QL6 chảy theo hệ thống cống qua đường về 
vùng trũng và các kênh nội đồng của khu vực thiết kế, rồi theo hệ thống suối phía Bắc chảy 
ra sông Đà. Với mô hình tổ chức quản lý hệ thống thoát nước hiện nay tại thành phố Hòa 
Bình chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng quản lý, sử dụng cũng như 
chưa đáp ứng được tốc độ phát triển đô thị mới.

Để giảm thiểu tối đa do thiên tai gây ra. Ban chỉ huy phòng chống thiên tau và tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh đã ban hành văn bản số 42-CT/TW ngày 24/3/2020, để hướng dẫn triển khai các giải 
pháp hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong văn bản có hướng dẫn 
chi tiết các biện pháp để giảm nhẹ thiên tai và dự báo các vị trí nguy cơ sạt lở, ngập úng

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng khí hậu Việt Bắc có địa hình chia cắt mạnh bởi các 
khe suối và các ngọn núi.

-Mùa đông: Quanh năm duy trì tình trạng ẩm ướt cao. Mưa dai dẳng và mất hẳn thời kỳ 
khô hanh đầu mùa đông. Hiện tượng mưa phùn ở nửa cuối mùa đông.

-Mùa hè: Nóng ẩm mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình 23,90C.

-Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 10, cao nhất là vào các tháng 7,8,9 lượng mưa 
trung bình 1859mm.

Theo tài liệu đánh giá các lỗ khoan thăm cho thấy nước ngầm mạch nông phụ thuộc vào 
mực nước sông Đà. Nước ngầm mạch sâu ở độ sâu từ 40÷50m. Theo thống kê của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, hiện nay có vài chục tổ chức sử dụng nguồn nước ngầm được cấp 
phép, trong đó, hầu hết giấy phép đều cấp cho các công ty hoặc doanh nghiệp có nhu cầu sử 
dụng lượng nước lớn. Đối với những hộ kinh doanh, gia đình có giếng khoan trên địa bàn 
thành phố đều làm tự phát, không được cấp phép.

   Trao đổi vấn đề này với cán bộ phòng TN&MT TP Hòa Bình được biết, tình trạng khai 
thác nước ngầm trên địa bàn thành phố đã diễn ra nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc quản lý, 
chế tài xử phạt các đối tượng, đơn vị vi phạm chưa triển khai mạnh. Bên cạnh đó, văn bản 
hướng dẫn quản lý chưa kịp thời nên hầu như không quản lý được doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh, hộ gia đình khai thác nước ngầm.

   Theo quy định của Luật Tài nguyên nước, các tổ chức, cá nhân khai thác nước ngầm 
từ 10 m3/ngày trở lên phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được cấp phép. Tuy nhiên, 
trên thực tế ít có trường hợp nào xin phép vì hầu hết người dân quan niệm khoan giếng nước 
trên đất nhà mình không cần phải xin phép cơ quan chức năng.

   TP Hòa Bình có vị trí khá đặc biệt, nằm sát phía dưới khu vực thủy điện Hòa Bình. 
Việc khai thác nước ngầm của các tổ chức, cá nhân với thời gian dài, không có ý thức tiết 
kiệm dễ dẫn đến ảnh hưởng địa chất. Kéo theo đó, nguy cơ lún sụt rất dễ xảy ra.

  Theo tài liệu bản đồ địa chấn Việt Nam khu vực Hòa Bình nằm trong vùng động đất 
cấp 7, vào khoảng 12h20 ngày 27/7/2020 đã xảy ra động đất mạnh 5.3 độ, rung chấn lan đến 
Hà Nội khiến những nhà cao tầng rung lắc trong khoảng 10 giây.
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+ Tiêu dùng bền vững: Xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững, tiết kiệm năng lượng, 
tài nguyên giảm phát thải. Thương mại điện tử, nền kinh tế không sử dụng tiền mặt phải trở 
nên phổ biến.

- Hướng nghiên cứu xã hội phát triển bền vững:

+ Quản lý đô thị bền vững: Áp dụng những phương thức quản lý thông minh, giảm thủ 
tục hành chính, giảm những khâu thừa trong quản lý đô thị tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân có thể tiếp cận và sử dụng những dịch vụ trực tuyến một cách tối đa.

+ Cơ sở hạ tầng xã hội bền vững phải được xây dựng và phát triển đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của người dân đô thị. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân, hệ thống giáo 
dục, thể dục thể thao, văn hóa xã hội được đầu tư đồng bộ, có mức phục vụ, bao phủ toàn 
thành phố. Các tiêu chí trên phải được đánh giá thông qua mức độ hài lòng của người dân.

+ Cư dân đô thị được đặt đúng vị thế trở thành chủ nhân đô thị, tham gia đóng góp, 
quyết định các chính sách phát triển đô thị. Có khả năng phản biện những chính sách phát 
triển góp phần xây dựng đô thị phát triển bền vững cho chính cư dân đô thị đó.

KẾT LUẬN

Trên thế giới việc xây dựng đô thị phát triển bền vững đang diễn ra một cách mạnh mẽ 
cả về chiều rộng và chiều sâu. Đô thị bền vững giúp cải thiện phúc lợi cho con người và cho 
xã hội thông qua quy hoạch và quản lý đô thị tích hợp nhằm hài hòa lợi ích từ các hệ sinh 
thái, bảo vệ và nuôi dưỡng các tài sản đó cho các thế hệ tương lai. Qua tổng kết các nội dung 
trong phát triển đô thị bền vững trên thế giới kết hợp với những điều kiện hiện tại ở Việt 
Nam bước đầu bài viết nhận diện một số hướng nghiên cứu và sáng tạo khởi nghiệp theo 
xu hướng phát triển đô thị bền vững. Vậy, với những hướng trên trên hy vọng sẽ bước khởi 
đầu cho những công trình nghiên cứu khoa học, những sáng tạo khởi nghiệp góp phần thúc 
đẩy sự phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam theo như định hướng của Đảng và Nhà nước.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

  Sạt lở, lũ quét, ngập úng trong đô thị, … là 3 trong số rất nhiều các vấn đề mà đô thị 
không chỉ ở Việt Nam mà các đô thị khác trên thế giới gặp phải. Đặc biệt, với diễn biễn ngày 
một phức tạp của Biến đổi khí hậu (BĐKH) thì nguy cơ xảy ra các hiện tượng trên sẽ hiển 
hiện rõ ràng hơn.

Chuẩn bị kỹ thuật (CBKT) cho khu đất xây dựng là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng và không thể thiếu trong công tác quy hoạch xây dựng đô thị. Công tác này ảnh hưởng 
trực tiếp đến hình thái, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, tính chất đô thị. Ngoài ra, 
CBKT cũng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của 
BĐKH góp phần xây dựng và phát triển đô thị

Thành phố Hòa Bình là là trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Hòa Bình. Do đó, 
đề tài “Giải pháp chuẩn kị kỹ thuật cho Khu đô thị Trung Minh nhằm chống sạt lở, ngập 
úng” là thực sự cần thiết.

Dự báo các nguyên nhân có thể gây nên tình trạng ngập úng, sạt lở tại các đô thị có địa 
hình trung du; Tác động của ngập úng, sạt lở đến KĐT Trung Minh cũng như đến sự phát 
triển của KĐT; Đề xuất giải pháp CBKT phù hợp với điều kiện thực tế của KĐT Trung Minh 
nhằm chống ngập úng, sạt lở của KĐT Trung Minh.

2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KĨ THUẬT VỚI VIỆC PHÒNG TRÁNH NGẬP ÚNG, SẠT LỞ TẠI KĐT TRUNG
MINH, TP.HÒA BÌNH

Khu vực nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình khoảng +18m, 
hướng dốc chính Nam- Bắc, cụ thể như sau:

-Dọc theo ranh giới phía Tây là hệ thống đê sông Đà với cao trình mặt đê khoảng 
+23,5m

-Dọc theo ranh giới phía Đông là QL6 với cao độ mặt khoảng +24m.

-Các nhóm nhà ở hiện trạng có cao độ xây dựng từ +23m đến +24m3
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PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Ths. Lý Kim Chi

1. TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.1 Khái niệm:

Trước hết để hiểu được thế nào là phương pháp nghiên cứu khoa học, các khái niệm, 
các đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học, chúng ta cần phải hiểu được khái niệm 
khoa học là gì.

Khoa học là một khái niệm có nội hàm phức tạp. Ở mức độ chung nhất, khoa học là hệ 
thống tri thức được rút ra từ hoạt động thực tiễn và được chứng minh, khẳng định bằng các 
phương pháp nghiên cứu khoa học.

Từ hiểu biết trên đây về khoa học ta thấy rõ ràng rằng phương pháp là phạm trù trung tâm 
của phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Vậy phương pháp nghiên cứu khoa học là gì?

Phương pháp là công cụ, giải pháp, cách thức, thủ pháp, con đường, bí quyết, quy trình 
công nghệ để chúng ta thực hiện công việc nghiên cứu khoa học. Bản chất của nghiên cứu 
khoa học là từ những hiện tượng chúng ta cảm nhận được để tìm ra các quy luật của các hiện 
tượng đó. Nhưng bản chất bao giờ cũng nằm sâu trong nhiều tầng hiện tượng, vì vậy để nhận 
ra được bản chất nằm sâu trong nhiều tầng hiện tượng và nhận ra được quy luật vận động của 
chúng đòi hỏi chúng ta phải có phương pháp nghiên cứu khoa học. Như vậy phương pháp 
chính là sản phẩm của sự nhận thức đúng quy luật của đối tượng nghiên cứu, là công cụ có 
hiệu quả để tiếp tục nhận thức sâu hơn và cải tạo tốt hơn đối tượng đó. Phương pháp nghiên 
cứu chính là con đường dẫn nhà khoa học đạt tới mục đích sáng tạo.
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1.2 Đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học:

- Phương pháp bao giờ cũng là cách làm việc của chủ thể nhằm vào các đối tượng cụ 
thể, ở đây có hai điều chú ý là: chủ thể và đối tượng.

- Phương pháp là cách làm việc của chủ thể, cho nên nó gắn chặt với chủ thể và như vậy 
phương pháp có mặt chủ quan chính là năng lực nhận thức, kinh nghiệm hoạt động sáng tạo 
của chủ thể, thể hiện trong việc ý thức được các quy luật vận động của đối tượng và sử dụng 
chúng để khám phá chính đối tượng.

- Phương pháp là cách làm việc của chủ thể và bao giờ cũng xuất phát từ đặc điểm của 
đối tượng, gắn chặt với đối tượng, và như vậy phương pháp có mặt khách quan. Các quy 
luật khách quan tự chúng chưa phải là phương pháp, nhưng nhờ có chúng mà ta phát hiện 
ra phương pháp. Ý thức về sự sáng tạo của con người phải tiếp cận được các quy luật khách 
quan của thế giới.

- Phương pháp có tính mục đích vì hoạt động của con người đều có mục đích, mục 
đích nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học chỉ đạo việc tìm tòi và lựa chọn phương 
pháp nghiên cứu và ngược lại nếu lựa chọn phương pháp chính xác, phù hợp sẽ làm cho 
mục đích nghiên cứu đạt tới nhanh hơn, và đôi khi vượt qua cả yêu cầu mà mục đích đã 
dự kiến ban đầu.

- Phương pháp nghiên cứu gắn chặt với nội dung của các vấn đề cần nghiên cứu. Phương 
pháp là hình thức vận động của nội dung. Nội dung công việc quy định phương pháp làm 
việc. Trong mỗi đề tài khoa học đều có phương pháp cụ thể, trong mỗi ngành khoa học có 
một hệ thống phương pháp đặc trưng

- Phương pháp nghiên cứu khoa học có một cấu trúc đặc biệt đó là một hệ thống các 
thao tác được sắp xếp theo một chương trình tối ưu. Sự thành công nhanh chóng hay không 
của một hoạt động nghiên cứu chính là phát hiện được hay không lôgic tối ưu của các thao 
tác hoạt động và sử dụng nó một cách có ý thức.

- Phương pháp nghiên cứu khoa học luôn cần có các công cụ hỗ trợ, cần có các phương 
tiện kỹ thuật hiện đại với độ chính xác cao. Phương tiện và phương pháp là hai phạm trù 
khác nhau nhưng chúng lại gắn bó chặt chẽ với nhau căn cứ vào đối tượng nghiên cứu mà 
ta chọn phương pháp nghiên cứu, theo yêu cầu của phương pháp nghiên cứu mà chọn các 
phương tiện phù hợp, nhiều khi còn cần phải tạo ra các công cụ đặc biệt để nghiên cứu một 
đối tượng nào đó. Chính các phương tiện kỹ thuật hiện đại đảm bảo cho quá trình nghiên cứu 
đạt tới độ chính xác cao.

1.3. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Trong nghiên cứu khoa học phương pháp và phương pháp luận là hai khái niệm gần 
nhau nhưng không đồng nhất.

 Phương pháp luận là hệ thống các nguyên lý, quan điểm trước hết là những nguyên lý, 
quan điểm liên quan đến thế giới quan) làm cơ sở, có tác dụng chỉ đạo, xây dựng các phương 
pháp, xác định phạm vi, khả năng áp dụng các phương pháp và định hướng cho việc nghiên 
cứu tìm tòi cũng như việc lựa chọn, vận dụng phương pháp. Nói cách khác thì phương pháp 
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Thực nghiệm xác định ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc đến hiệu suất xử lý chất hữu cơ 
trong dung dịch được tiến hành trong khoảng 60÷1440 phút, tại pH ban đầu 8,08 và không 
điều chỉnh trong suốt quá trình thực nghiệm. Các kết quả thực nghiệm biểu diễn ở hình trên 
cho thấy khi thời gian tiếp xúc tăng thì hiệu suất xử lý tăng và ứng với dung lượng hấp phụ 
tăng cho đến khi trạng thái cân bằng được thiết lập và hiệu suất đạt ổn định.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

- Nghiên cứu ảnh hưởng của pH tới hiệu quả xử lý chất hữu cơ trong nước. Quá trình 
hấp phụ chỉ ra rằng các vật liệu đó được chế tạo có khả năng xử lý chất hữu cơ trong dải 
pHbd rộng 5,10-9,14 và pHcb trong dải  6,97-8.37. Qua thí nghiệm, ta nhận thấy, hiệu quả 
xử lý của pHbd của chất hữu cơ  là 6,95-7,72 có hiệu quả cao nhất. Vì vậy,  pHbd của chất 
hữu cơ  là 6,95-7,72 được lựa chọn đối với các thí nghiệm tiếp theo. Lý do khoảng pH  như 
vậy được lựa chọn đối với các thí nghiệm tiếp theo là do trong dải pH 6,95-7,72 hiệu suất xử 
lý chất hữu cơ trong dải được duy trì hiệu suất cao nhất và ổn định.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ rắn - lỏng tới hiệu quả xử lý chất hữu cơ  trong nước. 
Ảnh hưởng của tỷ lệ rắn - lỏng đến hiệu suất xử lý chất hữu cơ và dung lượng hấp phụ qe cho 
thấy hiệu suất xử lý chất hữu cơ tăng khi tỷ lệ rắn - lỏng tăng. Điều này là do khi tăng tỷ lệ 
rắn lỏng là tăng diện tích bề mặt hấp phụ, tăng số lượng nhóm chức, đồng nghĩa với số tâm 
hấp phụ nhiều hơn. Khi đó, trong cùng một điều kiện hấp phụ thì số lượng chất hữu cơ được 
giữ lại nhiều hơn trên vật liệu. Từ các thí nghiệm trên, ta rút ra: tỷ lệ R/L của chất hữu cơ  là 
12,52-20,04 g/L được lựa chọn đối với các thí nghiệm tiếp theo. Lý do khoảng R/L như vậy 
được lựa chọn đối với các thí nghiệm tiếp theo là do trong dải R/L đó hiệu suất xử lý chất 
hữu cơ trong dải được duy trì hiệu suất cao nhất và ổn định.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu quả xử lí chất hữu cơ trong nước. từ thí 
nghiệm ta rút ra được rằng: với thời gian tiếp xúc trong khoảng 480-1440 phút được lựa chọn 
đối với các thí nghiệm tiếp theo. Lý do khoảng thời gian như vậy được lựa chọn đối với các 
thí nghiệm tiếp theo là do trong dải thời gian 480-1440 phút  hiệu suất xử lý chất hữu cơ 
trong dải được duy trì hiệu suất cao nhất và ổn định.

Kiến nghị

Tiếp tục nghiên cứu các vật liệu có hiệu quả xử lí chất hữu cơ trong nước.
Nghiên cứu đánh giá độ bền cơ học của vật của vật liệu sử dụng đề xử lí.
Mở rộng hướng nghiên cứu, sử dụng vật liệu than hoạt tính 40.100 của công ty Toàn 

Cầu để xử lí nhiều loại nước cấp khác nhau: nước cấp sinh hoạt, nước cấp công nghiệp…
Kiến nghị sử dụng các kết quả nghiên cứu để làm tiền đê cho việc ghiên cứu và ứng dụng 

xử lý ô nghiễm chất hữu cơ trong nước ngầm tại Hà Nam đảm bảo tiêu chuẩn QCVN01:2009, 
để cấp nước sạch cho nhân dân và mở rộng cho các địa phương khác tại Việt Nam.

Kiến nghị sử dụng than hoạt tính Viện Hóa nhập ngoại để phân tích thành phần, tính 
chất, đặc điểm và đánh giá ứng dụng vào việc chế tạo loại than mới có hiệu suất xử lí cao 
như vậy.



30
SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Hình 1: Ảnh hưởng của pH ban đầu đến hiệu quả xử lý chất hữu cơ

 Hình 2: Ảnh hưởng của pH ban đầu đến pH sau quá trình xử lý

*Ảnh hưởng của tỷ lệ rắn lỏng đến hiệu suất xử lý.

Hình 3: Ảnh hưởng của tỷ lệ rắn – lỏng đến hiệu suất xử lý

Ảnh hưởng của tỷ lệ rắn - lỏng đến hiệu suất xử lý amoni và dung lượng hấp phụ qe thể
hiện ở hình trên cho thấy hiệu suất xử lý chất hữu cơ tăng khi tỷ lệ rắn - lỏng tăng. Điều này
là do khi tăng tỷ lệ rắn lỏng là tăng diện tích bề mặt hấp phụ, tăng số lượng nhóm chức, đồng
nghĩa với số tâm hấp phụ nhiều hơn. Khi đó, trong cùng một điều kiện hấp phụ thì số lượng
chất hữu cơ được giữ lại nhiều hơn trên vật liệu.

*Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất xử lý.

Hình 4:  Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc đến hiệu suất xử lý chất hữu cơ
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luận chính là lý luận về phương pháp bao hàm hệ thống các phương pháp, thế giới quan và 
nhân sinh quan của người sử dụng phương pháp và các nguyên tắc để giải quyết các vấn đề 
đã đặt ra.

Các quan điểm phương pháp luận nghiên cứu khoa học có tính lý luận cho nên thường 
mang màu sắc triết học, tuy nhiên nó không đồng nhất với triết học (như thế giới quan) để 
tiếp cận và nhận thức thế giới.

Phương pháp luận được chia thành phương pháp bộ môn – lý luận về phương pháp được 
sử dụng trong một bộ môn khoa học và phương pháp luận chung cho các khoa học. Phương 
pháp luận chung nhất, phổ biến cho hoạt động nghiên cứu khoa học là triết học.

Những phương pháp nghiên cứu khoa học riêng gắn liền với từng bộ môn khoa học 
(toán học, vật lý học, sinh vật học, kinh tế học vv...). Do vậy những phương pháp riêng này 
sẽ được làm sáng tỏ khi nghiên cứu những môn học tương ứng. Dựa trên những đặc điểm cơ 
bản của phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học, chúng ta có thể phân loại 
nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau.

2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÙ HỢP VỚI ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN

2.1. Phương pháp phát hiện vấn đề:

Có nhiều phương pháp để phát hiện vấn đề nghiên cứu, xin giới thiệu một số phương 
pháp sau:

1. Phân tích theo cấu trúc logic của các tài liệu thu thập được.

2. Nhận dạng những bất đồng trong tranh luận tại các hội nghị chuyên ngành.

3. Nghĩ ngược lại những quan điểm thông thường.

4. Nhân dạng những vướng mắc trong hoạt động thực tế.

5. Lắng nghe lời phàn nàn của những người không am hiểu.

6. Những câu hỏi bất chợt xuất hiện không phụ thuộc lý do nào.

2.2. Phương pháp đưa ra một giả thuyết khoa học

Khi xây dựng giả thuyết cần nắm vững các nguyên tắc sau: Nhận dạng chuẩn xác loại 
hình nghiên cứu; Tìm mối liên hệ giữa giả thuyết với vấn đề khoa học; Phương pháp đưa ra 
một giả thuyết khoa học.

* Tìm mối liên hệ giữa giả thuyết với vấn đề khoa học:

Để đưa ra một giả thuyết, người nghiên cứu cần phải quan sát, phải phát hiện được vấn 
đề, và đặt giả thuyết chính là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đã đặt ra. Quá trình liên kết, chắp 
nối các sự kiện, các số liệu thu thập được từ trong quan sát, thực nghiệm để đưa ra một giả 
thuyết chính là quá trình suy luận, là một phạm trù của logic học hình thức.

2.3. Phương pháp thu thập thông tin:

Sau khi xây dựng giả thuyết nghiên cứu, người nghiên cứu phải thu thập các thông tin 
để chứng minh hay bác bỏ giả thuyết. Tuỳ từng ngành khoa học, người nghiên cứu sử dụng 
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các phương pháp thu thập thông tin khác nhau. Nghiên cứu tài liệu hoặc đối thoại trực tiếp 
với đồng nghiệp; quan sát trên đối tượng khảo sát; Thực nghiệm trực tiếp trên đối tượng khảo 
sát hoặc trên những vật mô phỏng.

2.4. Phương pháp nghiên cứu tài liệu:

Mục đích nghiên cứu tài liệu là tìm hiểu lịch sử nghiên cứu, nắm bắt những nội dung 
đồng nghiệp đi trước đã làm, không mất thời gian lặp lại những công việc mà đồng nghiệp đi 
trước đã thực hiện. Nội dung phân tích có thể bao gồm: Phân tích nguồn, phân tích tác giả, 
phân tích nội dung và tổng hợp tài liệu.

2.5. Phương pháp phi thực nghiệm:

Là một phương pháp thu thập thông tin dựa trên sự quan sát, quan trắc những sự kiện 
đã hoặc đang tồn tại, trên cơ sở đó phát hiện quy luật của sự vật hoặc hiện trượng. Trong 
phương pháp phi thực nghiệm, người nghiên cứu chỉ quan sát những gì đã và đang tồn tại, 
không có bất cứ sự can thiệp nào gây biến đổi trạng thái của đối tượng nghiên cứu. Phương 
pháp thực nghiệm bao gồm: Quan sát khách quan; Phỏng vấn; Phương pháp hội đồng; Điều 
tra bằng bảng hỏi.

2.6. Phương pháp thực nghiệm:

Thực nghiệm là phương pháp thu thập thông tin bằng cách quan sát trong điều kiện 
có gây biến đổi đối tượng khảo sát một cách chủ định. Bằng cách thay đổi tham số, người 
nghiên cứu có thể thu được những kết quả mong muốn, như: Tách riêng từng phần thuần 
nhất của đối tượng nghiên cứu để quan sát; Biến đổi các điều kiện tồn tại của đối tượng 
nghiên cứu; Rút ngắn được thời gian tiếp cận trong quan sát; Tiến hành những thực nghiệm 
lặp lại nhiều lần để kiểm tra lẫn nhau; Không bị hạn chế về không gian và thời gian. Các 
phương pháp thực nghiệm: Thử và sai; Phương pháp Ơristic; Phương pháp tương tự (nghiên 
cứu trên các mô hình thí điểm).

Tổng hợp Theo thư viện Học liệu mở Viêt Nam (VIOE)
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Bảng 1: Các loại than hoạt tính trong thí nghiệm

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

*Kết quả khảo sát sơ bộ 5 loại than bằng phương pháp kali pemanganat

Ta thấy than gáo dừa 40.100 là rẻ nhất (40.000 đồng) với hiệu suất 68.78%) sau đó là
than 8.30 (90.000) giá cao hơn 56.000 đồng so với than gáo dừa 40.100. và hiệu suất thấp
nhất là than 8% thấp nhất trong các loại than nhóm đưa vào nghiên cứu.

Từ các so sánh về hiệu suất xử lý chất hữu cơ và giá thành trên thị trường, nhóm đã chọn
than 40.100 của công ty than toàn cầu, để làm các thí nghiệm tiếp theo.

Bảng 2:  Đồ thị so sánh giá tiền và hiệu suất xử lý của các loại than

*Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất xử lý.



ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC LOẠI THAN HOẠT TÍNH TRONG QUÁ TRÌNH XỬ 
LÝ CHẤT HỮU CƠ CỦA NƯỚC CẤP TẠI PHỦ LÝ- HÀ NAM 

(Đề tài đạt giải nhì cấp trường đề tài NCKH sinh viên năm 2020-2021)

Nhóm sinh viên: Đào Minh Giang-17N2; Nguyễn Linh Chi – 17N2;  
Trần Huy Hoàng– 17N1; Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lưu Thị Trang

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay nguồn nước đang bị ô nhiễm chất hữu cơ, nếu sử dụng nguồn nước sinh 
hoạt nhiễm chất hữu cơ lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Thường 
để đánh giá mức độ ô nhiễm tạp chất hữu cơ trong nước sinh hoạt người ta sử dụng chỉ số 
pecmanganat (phương pháp xác định nhu cầu oxy hóa học, tương tự COD) trong nước sinh 
hoạt. Chỉ số Pecmanganat vượt ngưỡng 2 theo QCQG 01:2009/BYT là dấu hiệu cho thấy 
nước bị ô nhiễm các chất hữu cơ ở mức độ nguy hiểm. Nguồn nước có chỉ số Pecmanganat 
cao sẽ nhanh chóng tạo rêu, tảo trong bể chứa, là môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật độc 
hại phát triển trong nước. Trong nước ngầm khai thác từ các giếng khoan bị ô nhiễm amoni 
cao cũng thường có chỉ số pecmanganat cao, các chất hữu cơ này khó xử lý hơn do chúng trơ 
với vi khuẩn hiếm khí, vì vậy chất hữu cơ trong nước rất khó xử lý đối với những biện pháp 
xử lý thông thường không thể xử lý.

Ô nhiễm nguồn nước hiện nay không chỉ diễn ra ở các thành phố lớn mà ngay cả các 
thành phố nhỏ hay vùng nông thôn ô nhiễm nguồn nước cũng là vấn đề nhức nhối. Đứng 
trước nhu cầu bức thiết đó,nhóm nghiên cứu đề xuất đề tài: “Đánh giá hiệu quả các loại 
than hoạt tính trong quá trình xử lý chất hữu cơ của nước cấp tại Phủ Lý- Hà Nam”

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH

Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát sơ bộ 5 loại than về hiệu quả xử lý chất hữu cơ bằng 
phương pháp Kali pemanganat. Từ đó so sánh lựa chọn loại than có khả năng hấp phụ chất 
hữu cơ tốt nhất. Sau đó tiến hành nghiên cứu ba yếu tố chỉnh ảnh hưởng lên quá trình hấp 
thụ là: tỉ lệ rắn/lỏng; thời gian và độ pH.

SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

DỰ ÁN/ Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP

THIẾT BỊ KHỬ KHUẨN THÔNG MINH PLASMA U – SMART PHÒNG NGỪA 
COVID 19 TẠI CÁC KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG

Nhóm sinh viên: Hà Công Ngoan 17N1; Hoàng Văn Hiến 20ME; Bùi Thùy Linh 21KX1;  
Nguyễn Phương Linh 21D; Nguyễn Lê Nhi 21RM; 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Dương

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong hai năm trở lại đây thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã bị ảnh hưởng rất 
lớn bởi sự bùng phát của dịch coronavirus 2019. Virus ảnh hưởng đến sứ khỏe con người, 
ảnh hưởng đến kinh tế, công việc, cũng như cuộc sống hàng ngày của tatats cả mọi người 
đều bị đảo lộn. Gây ra rất nhiều khó khăn cho tất cả mọi người và áp lực rất lớn lên những 
cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, từ khoảng giữa năm 2021 dịch bệnh đã bùng phát mạnh mẽ trở lại với 
nhiều biến chủng mới, tốc độ lây lan của các biến chủng ngày càng gia tăng, do đó số người 
nhiễm bệnh ngày càng tăng, số bệnh nhân tăng mạnh gây ra rất nhiều áp lực đến hệ thống y 
tế và các cơ quan chức năng khác. Các bệnh nhân trở nặng và tử vong ngày càng nhiều, các 
biện pháp đối với chủng cũ như khoanh vùng dập dịch nhanh cũng không còn quá hiệu quả 
như ban đầu dịch mới bùng phát.

Khi các virus covid đang lây lan trong cộng đồng ngày càng nhiều, việc tiêm chủng cũng 
như khử khuẩn là việc vô cùng cấp bách. Trong đó việc khử khuẩn mỗi khi phát hiện nơi có 
ca nhiễm mới là vô cùng quan trọng khi những địa điểm đó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khác. Ở 
những nơi công cộng đông đúc, không thể xác định được ở đâu có vi khuẩn, virus. Vì vậy, việc 
khử khuẩn là vô cùng quan trọng. Khử khuẩn giúp loại bỏ các nguy cơ gây bệnh do virus covit 
nói chung gây ra, hay các loại vi khuẩn khác nói riêng. Giúp chúng ta an toàn sinh hoạt trong 
môi trường công cộng cũng như khi về nhà, giảm thiểu được các rủi ro ngoài ý muốn.

Hiện nay, đã có rất nhiều các thiết bị khử khuẩn như buồng khử khuẩn, thiết bị phun 
sương khử khuẩn bằng hóa chất… Tuy nhiên khử trùng bằng tia uv hiện nay vẫn còn chưa 
được ứng dụng nhiều, chưa được tìm hiểu rõ về cách hoạt động cũng như sự hiệu quả của 
phương pháp này. Vì vậy, nhóm nghiên cứu khoa học nhận thấy tính cần thiết, sự hiểu quả 
của phương pháp khử khuẩn bằng tia uv nên đã chọn đề tài nghiên cứu “Thiết bị khử khuẩn 
thông minh Plasma U – Smart phòng ngừa covid 19 tại các khồn gian công cộng” với 
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mong muốn nâng cao hiểu biết của sinh viên về các cách phòng chống dịch, khử khuẩn bằng 
các biện pháp công nghệ cao, hiệu quả. Góp phần vào công cuộc chống dịch của toàn xã hội.

2. THỰC TRẠNG

Tình hình đại dịch hiện nay diễn ra vô vùng phức tạp, các ca nhiễm tại Việt Nam tăng lên 
rất nhanh theo từng ngày. Ngay từ khi phát hiện dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã tiến hành 
các giải pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, nhưng dịch bệnh rất khốc liệt, nó đã cướp 
đi sinh mạng của biết bao người, đây là một tổn thất nặng nề làm cho nhiều gia đình con mất 
cha mẹ, vợ mất chồng, chồng mất vợ, anh mất em,… nỗi đau này  không gì có thể bù đắp được.

Đặc biệt hơn, kinh tế bị suy giảm, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, tình trạng thất nghiệp 
kéo dài, một số doanh nghiệp dừng hoạt động, cắt giảm lực lượng lao động, sức khỏe của 
người dân bị đe dọa nghiêm trọng…Đảng, Nhà nước xác định phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tích cực, quyết liệt của 
các ngành, địa phương và toàn thể Nhân dân. Do đó, việc phòng, chống dịch bệnh là trách 
nhiệm chung của cả cộng đồng và cũng được quy định rõ trong Luật phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm năm 2007.

Hiện nay sống trong trạng thái “bình thường mới” chúng ta phải làm gì để thích nghi? Để 
giảm những thiệt hại về người và của, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế đất nước? đó là 
trách nhiệm của mỗi người chúng ta chứ không phải là trách nhiệm của nhà nước hay của một 
ngành nào. Muốn như thế thì công tác tuyên truyền phải được tập trung quyết liệt hơn bao giờ 
hết với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và ý thức của mỗi người phải cao hơn.

3. GIẢI PHÁP

Hiện nay có rất nhiều các phương án phòng dịch, khử khuẩn, tiệt trùng ở các không gian 
công cộng, vui chơi, giải trí, cũng như không gian trong gia đình. Các biện pháp phổ thông như 
dùng cồn hay hóa chất đều có những hiệu quả nhất định nhưng lại chưa được tiện lợi, tự động 
hóa. Đôi khi gây ra sự khó chịu cho người sử dụng do mùi hóa chất. Vì vậy, nhóm đã đưa ra giải 
pháp khử khuẩn bằng tia UVC kết hợp với các ion âm Plasma lạnh có tên gọi Plasma U – Smart.

Plasma U – Smart là thiết bị thông minh khử khuẩn hai lớp tia UVC bước sóng ngắn 
và ion âm Plasma lạnh. Thiết bị hoàn toàn tự động, với hệ thống cảm biến radar, không gây 
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5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được coi là biện pháp hữu hiệu và lâu dài để bảo 
vệ và phát triển môi trường bền vững. Trong những năm gần đây, việc giáo dục ý thức bảo 
vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở Việt Nam đã đạt được một số kết quả khá khả quan. 
Đề tài NCKH đã đưa ra định hướng và một số giải pháp của việc giáo dục ý thức bảo vệ môi 
trường cho học sinh tiểu học ở việt Nam hiện nay: đổi mới nội dung, phương pháp và hình 
thức giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học; kết hợp giữa nhà trường, gia 
đình và xã hội trong giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học.
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 Hình thức tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường:
Đối với các bài học không trực tiếp nói về giáo dục bảo vệ môi trường nhưng nội dung 

có yếu tố gần gũi, có thể liên hệ trực tiếp với việc giáo dục bảo vệ môi trường nhằm nâng 
cao ý thức cho học sinh, khi soạn giáo án.

Đối với những bài có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trùng hợp phần lớn hay hoàn 
toàn với nội dung giáo dục chung thì thì tiến hành ngoài thiên nhiên sẽ mang lại kết quả cao hơn.

Phương pháp tích hợp 
Trò chơi có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh Tiểu học. Trò chơi gây hứng thú học 

tập cho học sinh, giúp các em lĩnh hội kiến thức về môn học trong đó có cả nội dung giáo 
dục bảo vệ môi trường một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả.

Trong giáo dục bảo vệ môi trường, đây là phương pháp tổ chức cho học sinh tham gia 
vào quá trình tìm hiểu các vấn đề môi trường ở địa phương.
4.2 Xây dựng một số bài giảng và những trò chơi mang tính chất giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 
cho học sinh 4-10 tuổi.

Mục tiêu của bài giảng về bảo vệ môi trường 
 Mục tiêu của việc giáo dục BVMT nhằm làm cho học sinh bước đầu biết và hiểu: 
Tham gia các hoạt động BVMT phù hợp với lứa tuổi.  
Sống hòa hợp gần gũi với thiên nhiên. 
Sống tiết kiệm, ngăn nắp, vệ sinh chia sẻ, hợp tác.  
Yêu quý thiên nhiên, gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước 
Thân thiện với môi trường.  
Quan tâm đến môi trường xung quanh. 
Nội dung của bài giảng mang tính giáo dục bảo vệ môi trường:Lồng ghép vào một 

số bài học ở tất cả các môn có thể liên hệ với vấn đề môi trường 
Xây dựng một số trò chơi, hoạt động ngoại khóa mang tính chất giáo dục môi trương.
Ngoài các phương pháp dạy học, việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa là phương pháp 

mà các em học sinh rất thích tham gia.
Cũng như học tập và lao động trò chơi là một loai hình hoạt động sống của con người 

đặc biệt là với lứa tuổi học sinh trò chơi tạo ra những điều kiện để trẻ thể hiện nhu cầu về tự 
nhiên và hoạt động, tạo ra ở trẻ những thói quen tốt và có ích trong cuộc sống.

 Nhằm hình thành và phát triển tình cảm yêu quý, gần gũi và thân thiện với thiên nhiên 
và môi trường xung quanh, giúp trẻ em quan tâm đến việc bảo vệ môi trường.

Ví dụ một số trò chơi

+ Trò chơi 1: Phân loại và tái chế và tái sử dụng rác thải.

+ Trò chơi 2: Môi trường sống.
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ồn ào khi sử dụng, không ảnh hưởng tới sức khỏe hay gây mùi khó chịu như những thiết bị 
dùng hóa chất khác.

Hoạt động hiệu quả trong thang máy chứa đến 20 người, và hoàn toàn có thể cá nhân 
hóa đặt theo yêu cầu của người sử dụng để biến đổi công năng sử dụng cho nhiều mục đích 
khác nhau như đặt thiết bị trong oto, xe khách, phòng riêng hay các không gian sinh hoạt ở 
những nơi công cộng.

4. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Plasma U – Smart là thiết bị vô cùng thiết thực cho tình hình thực tế đại dịch hiện nay, 
góp phần không nhỏ vào công cuộc chống dịch của cả nước nói chung và người dân nói 
riêng. Mang đến cho xã hội những giải pháp hữu ích, sự thoải mái khi sử dụng sản phẩm. 
Thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng tạo, ứng dụng những bài học trên giảng đường 
vào kiến thức thực tế của các bạn sinh viên, những người trẻ ngày càng mạnh mẽ, mang tới 
những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Những đóng góp mà công trình nghiên cứu mang lại:
- Đã ứng dụng được những kiến thức học tại nhà trường vào các việc thực tế, hữ ích để 

tại ra thiết bị Plasma U – Smart.
- Thiết bị mang lại lợi ích rất lớn về sự an toàn, sức khỏe cho con người trong bối cảnh 

những bệnh truyền nhiễm do virus gây ra ngày càng trầm trọng
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TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP DI ĐỘNG THÔNG MINH CÔNG SUẤT 100M3/NGĐ
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TÓM TẮT

Như các bạn đã biết, nước cấp là một trong những loại nhiên liệu khá quy giá được 
nhiều người quý giá. Nước cấp được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi ở khắp mọi nơi. 
Chính vì thế, để tránh làm cạn kiệt nguồn nước quý hiếm này thì việc xử lý nước cấp là 
vấn đề khá quan trọng. Tuy nhiên, các trạm xử lý nước cấp ở Việt Nam ngày nay vẫn có 
nhiều những nhược điểm: Chiếm diện tích lớn đối với bể lọc chậm, khó tự động hóa và 
cơ giới hóa, phải quản lý bằng thủ công, nặng nhọc, bể lắng có kết cấu phức tập, nhạy 
cảm với sự dao động và nhiệt độ của nước. 

Vì vậy, với ý tưởng start-up Trạm xử lý nước cấp di động thông minh – sẽ khắc phục 
được phần nào các nhược điểm trên. Khi đưa trạm xử lý nước cấp di động thông minh 
ra thị trường sẽ có những cạnh tranh nhất định vì tính ưu việt của nó như đơn giản, dễ 
vận hành; trạm xử lý gọn, đẹp, có mỹ quan; hiệu quả xử lý cao, ít tốn diện tích đối với 
bể lắng đứng; đảm bảo khả năng lọc tối ưu, không có bùn chảy qua bể chứa nước sạch; 
chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp. 

Từ khóa: Start up, trạm xử lý nước cấp di động thông minh, container, nước sạch, vệ 
sinh môi trường

1. MỞ ĐẦU

Thiếu tiếp cận với nước sạch và vệ sinh vẫn là một thách thức lớn ảnh hưởng đến trẻ 
em ở nông thôn Việt Nam. Nước sạch, nhà vệ sinh cơ bản và thực hành vệ sinh tốt là rất cần 
thiết cho sự sống còn và phát triển của trẻ em, nhưng nhiều người ở Việt Nam vẫn có nguy 
cơ mắc bệnh liên quan đến nước và vệ sinh.

Mặc dù đất nước đã đạt được nhiều tiến bộ nhanh chóng trong việc cải thiện nguồn cung 
cấp nước sạch trên cả nước - đặc biệt là các khu vực đông dân cư với các nhóm dân tộc thiểu 
số và các cộng đồng xa xôi - đã bị bỏ lại phía sau. Việc thiếu khả năng tiếp cận với nước 
sạch, cùng với các ý thức thực hành vệ sinh kém, vẫn góp phần làm tăng tỷ lệ tiêu chảy, viêm 
phổi và nhiễm ký sinh trùngTừ thiết bị UASB trong dây chuyền xử lý nước thải có nồng độ 
ô nhiễm cao, ta thu được nguồn khí Biogas có chứa hàm lượng CH4 từ 50% đến 70%, nguồn 
khí này thay vì sử dụng để đun nấu (sử dụng hạn chế ở trạm xử lý nước thải hoặc bán với giá 
thành rất thấp) được tích lũy và dùng cho động cơ phát điện, nguồn điện năng được sử dụng 
cho các nhu cầu ngay tại trạm xử lý. Ý tưởng này còn được xuất phát từ thực tế: 

25SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

Số tháng 3/2022                                         NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Thông qua việc thống kê các phiếu điều tra trên 50 học sinh ngẫu nhiên và 20 giáo viên 
đang dạy tiểu học, nhóm đưa ra một số kết luận như sau: bên cạnh những kết quả đạt được của 
việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học, vẫn còn một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, việc giáo dục nhận thức, thái độ và hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh 
tiểu học chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường hiện nay

Thứ hai, một số học sinh tiểu học thiếu ý thức, không tự giác trong việc học tập, rèn 
luyện hành vi và kỹ năng bảo vệ môi trường

Thứ ba, nhận thức của đội ngũ giáo viên trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường 
còn nhiều hạn chế

Nguyên nhân: 

 Thứ nhất: nội dung, chương trình giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu 
học vẫn còn ôm đồm, rưườm rà, thiếu trọng tâm

Thứ hai: phương pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học còn 
nhiều hạn chế

Thứ ba: giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở nhà trường còn 
mang tính hình thức, chiếu lệ, qua loa, xa rười thực tiễn

Thứ tư: sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục ý thức bảo 
vệ môi trường cho học sinh tiểu học chưa thưường xuyên, liên tục

4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG CHO HỌC SINH Ở VIỆT NAM

4.1 Giải pháp chung

Với trẻ mầm non Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được lồng ghép vào các hoạt 
động hàng ngày để trẻ có thể vừa học vừa chơi, vừa tiếp thu được kiến thức một cách hiệu 
quả nhất.

Dạy trẻ những khái niệm cơ bản
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động chơi
Cùng trẻ thực hiện các hành động thiết thực nhất ở trường mầm non
Làm đồ tái chế tại lướp học
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
Tuyên truyền đến các phụ huynh
Với trẻ tiểu học: Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường thông 

qua các môn học.
Định hướng:
Mức độ toàn phần: Được áp dụng với những bài học có mục tiêu, nội dung phù hợp 

hoàn toàn với mục tiêu, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường.
Mức độ bộ phận: Được áp dụng với những bài học chỉ có một bộ phận có mục tiêu nội 

dung phù hợp với giáo dục bảo vệ môi trường.
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môi trường như một nguồn lực để sinh sống, lao động và phát triển, đối Với bản thân họ 
cũng như đối Với cộng đồng, quốc gia của họ và quốc tế, từ đó có thái độ, cách ứng xử đúng 
đắn trước các vấn đề môi trường, xây dựng cho mình quan niệm đúng đắn về ý thức trách 
nhiệm, về giá trị nhân cách để dần hình thành các kỹ năng thu thập số liệu và phát triển sự 
đánh giá thẩm mỹ.

Mục đích của giáo dục môi trường.

Mục đích cuối cùng của giáo dục môi trường là tiến tưới một xã hội hóa các vấn đề môi 
trường, nghĩa là tạo ra những công dân có nhận thức, có trách nhiệm về môi trường và biết 
sống về môi trường, theo những nấc thang sau:

Hình 1.1: Mục đích giáo dục môi trường

Những yếu tố cơ bản tác động đến giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Phương pháp dạy và học trong nhà trường

Về thời gian giảng dạy 

Về tài liệu phục vụ giảng dạy 

Sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh: 

Cơ sở vật chất khác

Đặc điểm tâm lý, kỹ năng trẻ:

Trẻ lứa tuổi mầm non rất thích hoạt động, khám phá, thích tiếp xúc Với thiên nhiên dễ 
hình thành nề nếp thói quen thái độ ứng xử đúng đắn vó văn hóa đó là những yếu tô thuận 
lợi cho việc giáo dục bảo vệ môi trường

Trẻ có khả năng tiếp nhận kiến thức hình thành những kỹ năng ban đầu đơn giản. Học 
tập của trẻ còn ở dạng đơn giản những trí thức trẻ lĩnh hội được là những tri thức thực tiến 
khoa học được đúc kết chắt lọc trong đười sống hàng ngày của những người đi trước. Đấy là 
phương tiện quan trọng giúp hình thành ý thức bảo vệ thiện nhiên môi trường ở trẻ.

3. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CỦA VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC Ở VIỆT NAM

Thực trạng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường:

57SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

Số tháng 3/2022   SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

 Người dân ở các vùng sâu vùng xa đang thiếu thốn nước sinh hoạt trầm trọng, đặc biệt 
những chuyến đi biển dài ngày với 5 ngư dân vận hành có thể cần đến hơn 7000 lít nước ngọt. 

- Đặc biệt những chiến sĩ ở các nhà giàn coi nước ngọt luôn là hàng hiếm và phải chắt 
chiu từng chút một - giá nước ngọt sinh hoạt có nơi dao động từ 60k- 150k/xe(2m3) tùy đoạn 
đường gần xa để sử dụng, có nơi lên đến 1.2 triệu đồng/m3. 

Vậy nên thách thức được đặt ra là làm thế nào để: 

+ Cung cấp nước cho bà con vùng ven biển và hải đảo với giá cả phải chăng, phù hợp 
với mức chi trả của bà con 

+ Cung cấp nước cho bộ đội ở hải đảo, tại các nhà giàn, nâng cao đời sống của bộ đội 

+ Thiết bị phải đơn giản, linh hoạt, và đặc biệt dễ vận hành, bảo trì, sửa chữa 

Xuất phát từ thực tế đó mà nhóm em đề xuất ra ý tưởng Thiết kế lắp đặt Trạm xử lý nước 
cấp di động thông minh.

- Thiết kế mô hình trạm xử lý nước cấp (có thể bao gồm nước biển) di động thông minh 
thành nước cấp sinh hoạt cho người dân vùng ven biển, hải đảo góp phần cải thiện đời sống, 
nâng cao sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội

- Kêu gọi nhà đầu tư quan tâm đến giải pháp kỹ thuật mới thân thiện với môi trường, 
thích ứng biến đổi khí hậu nhưng vẫn có tính linh động cao, có thể đặt ở nhiều nơi có địa hình 
phức tạp mà vẫn đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu ra.

- Kêu gọi sự cố vấn chuyên môn sâu của các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan 
đến công nghệ vật liệu, cấp thoát nước và bảo vệ môi trường

- Việc sản xuất sản phẩm được tạo ra bởi quá trình đổi mới sáng tạo dẫn đến có chi phí 
thấp, giá cả cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ khác.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Mô hình nghiên cứu

- Thiết kế kỹ thuật thi công (chế tạo) trạm xử lý nước cấp sinh hoạt đa năng công suất 
đến 100 m3/ngd dạng module container có thể điều khiển từ xa và hỗ trợ sử dụng năng lượng 
mặt trời nhằm mục đích cấp nước cho sinh hoạt.
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2.2.  Phân tích kỹ thuật

Hệ thống sẽ đc bố trí vào 2 container
 Container 1: Xử lý sơ bộ như loại bỏ các chất lơ lửng
 Container 2: Xử lý nuớc mặn thành nước ngọt tùy theo chất lượng nước
+ Nếu là nước lợ: Dùng màng Nano
+ Nếu là nước mặn: Dùng màng RO     
Hao phí điện năng: 
+ Đối với nước ngọt chưa qua xử lý: 0.8 kWh/m3
+ Đối với nước lợ: 1.3-1.5 kWh/m3
+  Đối với nước mặn: 2.8-3.2 kWh/m3     
 Vốn đầu tư: 
+ Giá 300tr là nước ngọt, ngầm khai thác được
+ 600tr-700tr là nước lợ
+ 1 tỷ là nước mặn
Thời gian hoàn vốn từ 1- 3 năm tùy theo chất lượng nước
 Ngoài ra nhóm có đề xuất là Trạm Xử lý nước cấp thông minh hệ thống của nhóm em 

thông mình ở chỗ:
+ Hệ thống sẽ truyền tín hiệu chất lượng nước và điều khiển bằng điện thoại. 
+ Dùng biến tần để thay đổi số vòng quay. Có thể ngừng cấp nước, khởi động tăng áp, 
+ Biết được thông số hóa chất, độ trong, PH, độ mặn, kiểm soát áp lực, đóng mở van 

qua hệ thống điện thoại di động.
Người vận hành chỉ cần ngồi một chỗ sử dụng chiếc điện thoại là có thể vận hành được 

cả hệ thống

2.3.  Đánh giá giá trị của nghiên cứu đề xuất

- Ưu điểm: 
+ thiết bị đặt trong container dễ dàng lắp đặt, vận chuyển ra biển đảo
+ Công nghệ thông minh không cần người điều khiển mà điều khiển từ xa
+ Hệ thống đc thiết kế có tính linh hoạt cao đáp ứng xử lý đc 3 loại nước khác nhau.
- Hạn chế
+ 1 số phụ tùng mặc dù có thể mua được trong nước như: bơm, ống, van, khóa... nhưng 

một số linh kiện khác vẫn phải nhập ngoại.
+ Để phục vụ bảo dưỡng hệ thống vẫn cần người có kinh nghiệm nhưng có cách xử lý 

(trung tâm gọi đội thợ đến để sửa).
+ Container dùng 2-3 năm sửa sang lại, nhất là ở môi trường biển, rất dễ bị oxi hóa.
Hướng xử lý, nâng cấp hệ thống trong tương lai:
+ Nâng cấp hệ thống sao cho có vốn đầu tư thấp nhất, mọi linh kiện có thể mua trong nước.

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO Ý THỨC MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ EM 
LỨA TUỔI 4-10 TUỔI 

(Đề tài đạt giải nhì cấp trường đề tài NCKH sinh viên năm 2020-2021)

Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Mạnh Hưng - Lớp:17M; Trần Hoàng Anh - Lớp:17M; 
Hà Minh Tòng - Lớp:18M; Nguyễn Thùy Linh - Lớp:19M; 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hồng Vân

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Môi trường là một trong những vấn đề đang được quan tâm nhiều nhất trên thế giới hiện 
nay bởi lẽ môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đười sống sản xuất, sinh hoạt và sức khỏe của 
mỗi chúng ta. Lứa tuổi tiền tiểu học và tiểu học là lứa tuổi mà chúng ta dễ dàng tiếp cận. Đưa 
ra những kiến thức sơ cấp đến tầng lớp này giúp các em hiểu được tầm quan trọng của môi 
trường đến đời sống của con người và những thư xung quanh. Làm tốt công tác này chúng 
ta sẽ có những chủ nhân tương lai của đất nưước ta không chỉ tự giác bảo vệ và làm tươi đẹp 
thêm cho môi trường mà các em có trách nhiệm và tinh thần dũng cảm phê phán đấu tranh 
với những hành động vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và hủy hoại môi trường.

Với những mục tiêu như vậy, đề tài Nghiên cứu nâng cao ý thức môi trường cho trẻ em 
lứa tuổi 4-10 tuổi là cần thiết và có ý nghĩa thực tế lớn lao.

2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH Ở VIỆT NAM
HIỆN NAY

Vai trò và ý nghĩa của công tác giáo dục môi trường

Một trong những nguyên nhân tình trạng môi trường chủ yếu là do sự thiếu hiểu 
biết, chưa có thức BVMT của con người. Nhà trường phổ thông từ bậc tiểu học đến bậc 
trung học luôn có một vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác GDMT. Giáo dục mầm 
non nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở quan trọng đặt nền móng ban đầu cho 
việc hình thành nhân cách con người Việt Nam. Giai đoạn từ 0 – 6 tuổi là giai đoạn rất quan 
trọng trong cuộc đời mỗi con ngưười.Trong giai đoạn này, trẻ phát triển rất nhanh về mặt thể 
chất, nhận thức, tình cảm.

Mục tiêu của giáo dục môi trường

Hiểu biết bản chất của các vấn đề môi trường: tính phức tạp, quan hệ nhiều mặt, nhiều 
chiều, tính hạn chế của tài nguyên thiên nhiên và khả năng chịu tải của môi trường, mối quan 
hệ chặt chẽ giữa môi trường và phát triển, giữa môi trường địa phương, vùng, quốc gia Với 
môi trường khu vực và toàn cầu. üNhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của các vấn đề 
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5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Việc ứng dụng mô hình quản lý cho tổng thể huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình cũng như 
cho các cán bộ miền núi nơi đây rất cần thiết vì từ các mô hình này dác cán bộ được tập huấn, 
bồi dưỡng nâng cao thêm năng lực quản lý cho bản thân cũng như ứng dụng vào thực tiễn để 
quản lý tình hình chất thải rắn tại địa phương hiện nay.

Kiến nghị việc áp dụng mô hình nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn cho cán bộ miền 
núi phía Bắc huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình là rất cần thiết và nên áp dụng rộng rãi sau này 
để tăng hiệu quả quản lý chất thải rắn tại địa phương này. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đề án quản lý chất thải rắn của huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

2. Tài liệu tập huấn cán bộ môi trường cấp huyện.

3. Tài liệu tập huấn xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các huyện miền
núi trong giai đoạn hiện nay.
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+ Áp dụng công nghệ cao vào hệ thống xử lý, người vận hành có thể điều khiển 1 hoặc
nhiều hệ thống xử lý nước thải, từng bước giảm tối đa nhân công vận hành hệ thống

Kết quả tiềm năng của dự án: có vốn đầu tư ban đầu khoảng 300 triệu VND. Trong đó:
+ Vay vốn Khởi nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: 250 triệu VND 
+ 50 triệu còn lại chia tỉ lệ 20-80 gồm: 20% cho nhóm tự ứng (10 triệu VND). Còn lại

80% nhà đầu tư thiên thần (40 triệu VND)
+ Dự kiến doanh thu: Lợi nhuận ròng trong 1 năm là 104,360,000 VND
- Đối với an ninh quốc phòng: Dự án có thể cung cấp nước sạch cho các khu vực dã

chiến, giúp cho bộ đội luôn có nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng để dùng, tăng khả năng
thích nghi với mọi hoàn cảnh và môi trường, có thể tác chiến ở mọi địa hình, đảm bảo tính
cơ động, bí mật mà vẫn nâng cao chất lượng sống của bộ đội.

Trong khi lên bảng dự toán chi phí, nhóm nghiên cứu đã tham khảo nhiều công trình
thực tế, với mục tiêu thiết kế một công trình trạm xử lý có tính linh động cao, có thể phục vụ
ở những nơi vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Đặc biệt giá thành bán nước mà nhóm dự
kiến đã được tham khảo so với giá bán nước ở nhiều tỉnh thành trên cả nước nên sẽ phù hợp
với mức thu nhập của người dân.

3. KẾT LUẬN

Trong khi lên bảng dự toán chi phí, nhóm nghiên cứu đã tham khảo nhiều công trình
thực tế, với mục tiêu thiết kế một công trình trạm xử lý có tính linh động cao, có thể phục vụ
ở những nơi vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Đặc biệt giá thành bán nước mà nhóm dự
kiến đã được tham khảo so với giá bán nước ở nhiều tỉnh thành trên cả nước nên sẽ phù hợp
với mức thu nhập của người dân.

CAM KẾT CỦA NHÓM ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG

Sử dụng nguồn kinh phí tài trợ đúng quy trình, đúng mục đích. Tuân thủ đầy đủ các
chuẩn mực của sinh viên theo quy định của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.Tôn trọng các
đối tác và đội ngũ cố vấn, cộng tác viên. Thực hiện dự án theo đúng mục tiêu và tiến độ đã
đề ra. Không giữ bản quyền ý tưởng, sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm thiết kế.



NUÔI TRÙN QUẾ TẠI  KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NAM ĐỊNH

Nhóm sinh viên: Phan Văn Khải 15M, Nguyễn Thùy Linh 15M,  
Mai Thị Thanh Huyền 17M, Quách Hoàng Anh 17M 

Người hướng dẫn: TS.Nguyễn Hữu Thủy, Ths Lý Kim Chi, NCS Nguyễn Thị Hằng  

TÓM TẮT

Nuôi giun đất để xử lý ô nhiễm môi trường đã được nhân dân ta áp dụng từ lâu. Kinh 
nghiệm này đã được phổ biến rộng rãi ở nhiều đia phương. Theo đó, rác thải được thu 
gom từ các hộ gia đình, các khu chợ và được lựa chọn, phân loại riêng trước khi đem ủ. 
Khi rác thải có dấu hiệu hoại mục thì thả giun. nhóm dự án đã hình thành ý tưởng nuôi 
trùn quế có danh pháp khoa học Perionyx excavatus là một đối tượng đã được thương 
mại hóa trên thị trường  để  gắn liền với hoạt động xử lý chất thải rắn bằng phương pháp 
sinh học.Trong quá trình thực tập công nghệ xử lý nước rác, nhóm dự án đã tiếp cận 
được Ban lãnh đạo Khu LHXLCTR Nam Định và đề xuất ý tưởng giảm thiểu thể tích 
phần chất thải rắn chôn lấp bằng cách  tăng hệ số thu hồi tài nguyên thông qua mô hình 
nuôi trùn quế trên giá thể sẵn có là phân compost thành phẩm đang tồn đọng  trong khu 
xử lý và nhận được sự ủng hộ toàn diện. 

Như vậy dự án sẽ góp phần giải quyết đầu ra cho bài toán quy hoạch xử lý chất thải rắn 
giai đoạn 2030 tầm nhìn 2050 của tỉnh và đem lại sinh kế cho nhóm phụ nữ đơn thân 
làm chủ hộ trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.Bên cạnh đó, mô hình cộng đồng 
trực tiếp tham gia vào các giai đoạn triển khai dự án sẽ làm thay đổi sâu sắc phương thức 
truyền thông theo hướng tự lan tỏa tự hình thành ý thức thông qua điều kiện vật chất cụ 
thể là sản phẩm Trùn quế

Từ khóa: nuôi trùn quế, sinh kế, kinh tế chất thải.

1. MỞ ĐẦU

Huyện Mỹ Lộc là địa bàn hành chính của Khu liên hiệp xử lý CTR Nam Định và được 
sự ủng hộ của Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên nên các xã 
của huyện được lựa chọn là phân khúc khách hàng ưu tiên. Căn cứ theo kết quả thực hiện 
đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Lộc từ năm 2015 đến nay, tăng 
trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản bình quân đạt 2-3%/năm trong suốt thời kỳ quy 
hoạch và dự án hướng đến các hộ nông dân đang sản xuất trên địa bàn cụ thể như sau: 250 hộ 
nuôi cá cảnh, 70 hộ nuôi cá thịt, 360 hộ nuôi hỗn hợp tại các xã Mỹ Trung, Mỹ Tân, Mỹ Hà, 
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- Đề xuất mô hình tổng thể về tổ chức quản lý chất thải rắn cho các cán bộ trực tiếp thực hiện

- Đề xuất mô hình tổng thể về tổ chức quản lý chất thải rắn cho các bên có liên quan
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rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; quyết định Phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc 
gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm-2025, tầm nhìn đến năm 2050 Số: 491/QĐ-TTg); 

Nghị định: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
(Số 19/2015/NĐ-CP; Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu (Nghị định số 38/2015/NĐ-CP); 

Quyết định Số: 579/QĐ-ttg phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực việt nam thời kỳ 
2011-2020

Quyết định số 491/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh chiến lược 
quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số: 104/qđ-ubnd về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược bảo 
vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh hòa bình

Quyết định số: 31/2018/qđ-ubnd ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên 
địa bàn tỉnh hòa bình ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị; Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 
trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Tăng cường nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng

Tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ
HUYỆN MAI CHÂU

Sau khi nghiên cứu nhóm đưa ra 4 mô hình nâng cao tổ chức quản lý chất thải rắn cho 
cán bộ nơi đây:

- Đề xuất mô hình tổng thể về tổ chức quản lý chất thải rắn cho Huyện Mai Châu

- Đề xuất mô hình tổng thể về tổ chức quản lý chất thải rắn cho các cán bộ lãnh đạo
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Mỹ Phúc, Mỹ Thắng huyện Mỹ Lộc đang cung cấp nguồn cá cho khắp các tỉnh, thành phố 
phía Bắc trong đó thị trường tiêu thụ mạnh nhất là Thủ đô Hà Nội.26 trang trại, 1750 hộ nuôi 
gia súc, gia cầm hỗn hợp trên địa bàn toàn huyện Mỹ Lộc.50 hộ trồng cây lâu năm của xã Mỹ 
Tiến, Mỹ Hà; 160 hộ trồng hoa, cây cảnh xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc. Khách hàng sẽ được sử 
dụng sản phẩm Trùn quế (tươi, khô, phân) miễn phí trong giai đoạn nuôi thử nghiệm 6 tháng 
của dự án. Công tác vận chuyển được tận dụng luôn là chiều xuất phát của xe thu gom rác từ 
Khu LHXLCTR đến các điểm thu gom trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Mô hình nghiên cứu

Dự án đặt mô hình nghiên cứu một năm sản xuất: 

100 kg giun quế /ngày x 300 ngày/năm = 30 tấn giun quế/năm; 75 kg phân giun quế x 
300 ngày/năm = 15 tấn phân giun quế/năm

- Doanh thu: 1.350.000.000 đ/ năm;

- Lợi nhuận ròng: 100.000.000đ/năm

- Giải quyết việc làm thường xuyên cho từ 15–20 lao động với mức thu nhập bình quân 
từ 4,5–5,0 triệu đồng/tháng.

2.2 Phân tích kỹ thuật

Dự án có quy mô tận dụng lại khu chế biến phân compost và cải tạo thành 3 khu: Khu 
vực văn phòng có tổng diện tích là 100m2, gồm: nhà bao gói sản phẩm, nhà nghỉ, nhà vệ sinh 
cho công nhân. Nhà kho có tổng diện tích là 200m2, bao gồm: kho chứa sản phẩm: 100m2, 
kho vật tư, dụng cụ, thiết bị: 100m2.  Khu vực sản xuất: bể nuôi 1000m2. Đường điện: chiều 
dài 400m bao gồm cột và dây tải diện A70. 

Bảng 1. khái toán Vốn xây dựng:

TT Hạng mục xây dựng Qui mô Giá đơn vị (đ) Tổng giá trị

1 Văn phòng 100 m2 200.000 20.000.000

2 Khu nhà kho 200 m2 200.000 40.000.000

3 Nhà nuôi 1000 m2 100.000 10.000.000

Tổng số 70.000.000

Doanh thu, lợi nhuận dự kiến

Nhóm tự đánh giá sơ bộ nguồn doanh thu chính của dự án cũng như dự kiến lợi nhuận 
và thời gian hoàn vốn và quay vòng dự án.

Giá giun quế giống 
sinh khối

Giá giun quế tươi 
(100% trùn)

Phân giun quế Một số sản phẩm khác 
từ giun quế

–Loại 1: 20,000đ/1kg
–Loại 2: 10,000đ/1kg
–Loại 3: 5,000đ/1kg

Loại 1: 80,000đ/1kg.
Loại 2:60,000đ/1kg.
Loại 3: 40,000đ/1kg

Dưới 1 tấn: Giá 4.500đ
- Từ 1-10 tấn: Giá 4.000đ
- Từ 20-50 tấn: Giá 3.000đ

- Trà giun: 30.000đ/1 lít
- Giun sấy 500.000đ/1kg
- Bột giun 600.000đ/1 kg

 Phân tích hiệu quả kinh tế (cho một năm) ĐV: đồng 
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Nội dung ĐVT  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền 
Doanh thu         1.350.000.000 
Giun quế Tấn           30     40,000,000             1.200.000.000 
Phân giun quế Tấn           15     10,000,000             150.000.000 
Chi phí         1.250.000.000 
Chi phí sản xuất m2       1000           50.000 50.000.000
Nhân công Người 20     60.000.000 1.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế 100.000.000        
Thuế thu nhập DN 0                                

Trong khi lên bảng dự toán chi phí, nhóm dự án đã tham khảo nhiều thực tế đã sản xuất 
ở các mô hình nuôi trùn quế từ các nguồn nguyên liệu khác trong nước. Đặc biệt dự toán 
doanh thu đang tính ở mức thấp hơn giá thị trường 30%.  Nguyên nhân hạch toán thấp là do 
tính đến các yếu tố biến động giá trong thời gian thực hiện quay vòng cho các dự án tương 
tự tiếp theo là 5 năm.

2.3. Đánh giá giá trị của nghiên cứu đề xuất

Thời gian hoàn thành nền tảng của chuỗi dự án là 2 năm. Sau đó đến năm thứ 3, việc sử 
dụng lại vốn khởi nghiệp và vốn phát sinh thứ cấp cho phép nhóm triển khai song song được 
2 dự án tiếp theo. Như vậy trong 5 năm số dự án quay vòng sẽ là 6 dự án tương tự. Trung tâm 
hướng nghiệp và tư vấn việc làm của Trường Đại học Kiến trúc Hà nội sẽ hỗ trợ nguồn vốn 
đầu tư nền tảng cho chuỗi dự án với nhu cầu ước tính là 150.000.000 đồng, hoàn vốn sau 2 
năm và quay vòng triển khai thêm 6 dự án tương tự trong 5 năm tiếp theo. 

Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị hỗ trợ đội ngũ cố vấn dự án là các giảng viên 
chuyên ngành và thiết bị quan trắc môi trường cho dự án. Ban lãnh đạo Khu xử lý CTR Nam định 
hỗ trợ hoạt động tái tận dụng cơ sở vật chất của khu xử lý phân compost trong khuôn viên đơn vị 
quản lý. Hỗ trợ nguồn điện, nước và xe chuyên dụng trong giai đoạn chạy thử nghiệm.

3. KẾT LUẬN

Dự án hầu như không có tác động đến môi trường xung quan do nằm trong Khu liên hợp 
XLCTR Nam Định. Nguyên vật liệu đầu vào là phân compost kết hợp chất thải rắn hữu cơ dễ 
phân hủy. Đầu ra là sản phẩm trùn quế và phân trùn đều sạch, còn các giá thể nuôi sau mỗi 
mẻ thu hoạch sẽ mang đi tiêu hủy tiếp theo bằng lò đốt có sẵn trong khu xử lý. Nhiệm vụ thu 
hồi tài nguyên từ Khu liên hợp xử lý CTR Nam Định, sử sụng hiệu quả quỹ đất quy hoạch, 
chăm sóc tài nguyên đất trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đặc thù của địa phương

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sổ tay hướng dẫn Kỹ thuật nuôi giun, trùn quế hiệu quả cao, Trang trại Trùn Quế NTC,
Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

2. Hướng dẫn nuôi trùn quế từ rác hữu cơ nhà bếp, Công Ty TNHH MTV công nghệ
cao Huy Long, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Quy trình ủ phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt, Viện Nghiên cứu Sinh học ứng dụng.
4. Hồ sơ thiết kế Khu ủ rác hiếu khí, Khu liên hợp xử lý chất thải rẳn Nam Định.
5. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định năm 2018.
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Thực tế cho thấy, công tác quản lý CTRSH tại huyện còn tồn tại nhiều vấn đề, từ công 
tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; những bất cập trong cơ chế, chính sách, bộ máy 
quản lý; thiếu sự tham gia của cộng đồng…. gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện.

Do vậy, đề tài “Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn cho cán bộ môi 
trường miền núi thí điểm tại Mai Châu, Hòa Bình” là cần thiết, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ 
môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI HUYỆN MAI CHÂU – TỈNH HÒA BÌNH

Qua phân tích thành phần, tính chất của Chất thải rắn sinh hoạt không cố định mà thay 
đổi theo thời gian, khí hậu… Song vẫn có những thành phần cơ bản như đất đá, tro đun nấu, 
giấy, kim loại, gỗ, lá cây, nhựa, thuỷ tinh, cao su, giẻ rách, xác xúc vật chết, đồ ăn thừa, rác 
xây dựng, phân người và động vật, phế thải có dầu và phế thải độc hại.

Bảng 1. Kết quả khảo sát lượng rác thải

STT Chỉ tiêu phân tích Giá trị trung bình (%)
1 Chất hữu cơ (thức ăn thừa, rau và vỏ hoa quả) 59
2 Giấy, vải, da 6
3 Đồ nhựa, cao su 3
4 Đất, đá, sỏi, sành sứ, thuỷ tinh 7
5 Kim loại 2
6 Tạp chất khác 23

Tổng cộng 100

Hiện nay trên địa bàn chưa áp dụng và cũng chưa có các chương trình phân loại Chất 
thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Thiết bị thu gom: Xe thu gom hầu hết đều là xe tự chế, không đảm an toàn giao thông 
và vệ sinh môi trường.

Nhân lực thu gom: Giao toàn bộ cho công ty TNHH Vệ sinh Môi trường Mai Châu thực 
hiện thu gom và xử lý.

- Hiện nay, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn từ 80-90m3/ng.đ và phần 
lớn lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và vận chuyển đến bãi chôn lấp (BCL) dốc 
Búng phường Tân Hoà, đây là bãi chôn lấp tạm thời.

3. CƠ SỞ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO CÁN BỘ MÔI TRƯỜNG

Dựa vào Chiến lược nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn cho cán bộ môi trường miền 
núi phía bắc:

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020. Tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết 
định số 1216/QĐ-TTg); quyết định Số: 166/QĐ-TTg Về việc ban hành kế hoạch thực hiện 
chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 
(Quyết định số 2149/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải 
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NGHIÊN CỨU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO  
CÁN BỘ MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI THÍ ĐIỂM TẠI MAI CHÂU, HÒA BÌNH 

(Đề tài đạt giải nhì cấp trường đề tài NCKH sinh viên năm 2020-2021)

Nhóm sinh viên: Phạm Quốc Thịnh – Lớp 17M; Mai Thị Thanh Huyền – Lớp 17M; 
 Lê Thị Vân Anh – Lớp 18M; Nguyễn Hữu Quang – Lớp 17M; 

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nghiêm Vân Khanh

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, Việt Nam. Tỉnh Hòa Bình có diện 
tích lớn thứ 29 trong 63 tỉnh thành của Việt Nam và là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 
49 về số dân (năm 2018).

Mai Châu là một huyện vùng cao, nằm ở phía tây bắc tỉnh Hòa Bình, có tọa độ địa lý 
20o24’ - 20o45’ vĩ Bắc và 104o31’ - 105o16’ kinh Đông; phía đông giáp huyện Đà Bắc và 
huyện Tân Lạc, phía tây và phía Nam giáp huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; phía bắc giáp 
huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La). 

Là một huyện miền núi trực thuộc tỉnh Hoà Bình, huyện Mai Châu có địa hình phức tạp bị 
chia cắt bởi hệ thống khe suối và núi cao, đây cũng là nơi tập trung sinh sống của nhiều dân tộc.

Kinh tế huyện Mai Châu chủ yếu là trồng lúa, chăn nuôi phát triển theo quy mô hộ gia 
đình, du lịch được coi là thế mạnh của huyện Mai Châu với một số địa danh du lịch văn hoá 
nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà cả đối với du khách nước ngoài như bản Lác (Chiềng 
Châu), bản Củm (Vạn Mai), bản Pom Coọng (thị trấn Mai Châu), bản Bước (Xăm Khòe)… 
cùng với 800 ha diện tích mặt nước, hồ sông Đà là một danh lam thắng cảnh đẹp thu hút 
nhiều khách du lịch đến với Mai Châu…

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 về 
phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu đến năm 2030 
trong dó đặc biệt chú trọng công tác quản lý chất thải rắn cho huyện .

Hiện tại, trên địa bàn thị trấn xử lý chất thải rắn bằng phương pháp thiêu đốt, chôn lấp 
xong việc tập kết rác và đốt không đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường, do khói 
trong quá trình đốt và nước rỉ ra từ bãi tập kết không dược kiểm soát, đặc biệt nhiều điểm ở gần 
khu dân cư, gần đất nông nghiệp, gần sông nguồn nước gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.

Công tác quản lý chất thải rắn chưa được quan tâm đúng mức, các lò đốt hoạt động chưa 
đúng kỹ thuật, hậu quả sau xử lý rác bằng lò đốt chưa có biện pháp khắc phục. Do vậy, rất 
cần thiết phương án phối hợp để điều phối công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn.

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐƯỜNG GIAO THÔNG SINH THÁI THÍCH ỨNG BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU ĐÔ THỊ VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM

Nhóm sinh viên: Doãn Thị Xinh ; Mai Xuân Linh ; Nguyễn Ngọc Toàn;  
Người hướng dẫn: TS. Thân Đình Vinh, TS Nguyễn Hữu Thủy, TS Nguyễn Việt Cường,  

ThS Nguyễn Hồng Vân, ThS. Tạ Hồng Ánh

TÓM TẮT

Năm 2019, trong bài phát biểu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 60% GDP Việt 
Nam là từ các địa phương có biển: “Dải đất miền Trung hẹp nên việc lấn biển, giữ gìn 
đất đai, phát triển non sông đất nước rất quan trọng chứ không phải tư duy hết đất chạy 
lên núi”. Đứng trước hiểm họa to lớn đang đe dọa vùng ven biển và hải đảo, nhóm 
chúng em hình thành ý tưởng thiết kế đường Giao thông sinh thái trên nền cọc thực vật 
với mặt đường bằng ống Vải địa kỹ thuật kết hợp bê tông nhẹ làm từ nhựa tái chế (sản 
phẩm vật liệu thân thiện môi trường của nhóm sinh viên Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi 
trường đô thị, Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho khu vực ven biển và hải đảo với mục đích 
vừa tạo tuyến đê ngăn sóng vừa hỗ trợ bẫy vật liệu cho rừng ngập mặn phát triển phát 
huy thế mạnh nguồn thực vật bản địa, thân thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Từ khóa: giao thông sinh tái, thích ứng biến đổi khí hậu, sạt lở.

1. MỞ ĐẦU

Các vùng ven biển chiếm dưới 15% diện tích đất của Trái đất nhưng lại chiếm hơn 
40% dân số thế giới. Tại Việt Nam, chúng ta có tới hơn 2.360 con sông và kênh lớn nhỏ, với 
đường bờ biển dài 3.300 km, cứ khoảng 23 km có một cửa sông và theo thống kê có 112 cửa 
sông ra biển. Hệ thống sông ngòi chằng chịt và đường bờ biển dài là một lợi thế cho đất nước 
trong việc khai thác và nuôi trồng thủy – hải sản; du lịch; giao thông;... Tuy nhiên bên cạnh 
lợi thế này cũng có không ít những khó khăn do tình hình sạt lở bờ diễn biến phức tạp, cần 
phải có các giải pháp công trình hợp lý để giữ ổn định bờ, bảo vệ tính mạng và tài sản của 
người dân đồng thời tạo cảnh quan, phát triển du lịch.

Hiện có 5 phương pháp chiến lược để bảo vệ bờ biển: Loại bỏ; Quy hoạch tái định cư 
hoặc sắp xếp lại, có kế hoạch tái định cư và thông qua các giải pháp kỹ thuật phù hợp với các 
quá trình điều chỉnh tự nhiên; Xây dựng tường chắn sóng biển và các công trình có kết cấu 
cứng; Xây dựng hệ thống bảo vệ bờ biển bằng các yếu tố tự nhiên trong khu vực và Limited 
intervention–Hạn chế can thiệp. Việc lựa chọn chiến lược là cụ thể theo từng khu vực, tùy 
thuộc vào mô hình thay đổi mực nước biển, thiết lập địa mạo, sự sẵn có của trầm tích và xói 
mòn, cũng như các yếu tố xã hội, kinh tế và chính trị. 
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Sau trận mưa lũ lịch sử năm 1999, tình trạng xói lở bờ biển và bồi lấp cửa sông xảy ra ngày 
càng nghiêm trọng. Đến tháng 7/2018, dọc bờ biển miền Trung từ Nghệ An đến Bình Thuận. 
13 tỉnh thành khu vực này có bờ biển dài 1.649 km có 88 điểm sạt lở, tổng chiều dài hơn 120 
km. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 60% GDP Việt Nam là từ các địa phương có biển. 
“Dải đất miền Trung hẹp nên việc lấn biển, giữ gìn đất đai, phát triển non sông đất nước rất 
quan trọng chứ không phải tư duy hết đất chạy lên núi”.Đứng trước hiểm họa to lớn đang đe 
dọa vùng ven biển và hải đảo, nhóm chúng em hình thành ý tưởng thiết kế đường Giao thông 
sinh thái trên nền cọc thực vật với mặt đường bằng ống Vải địa kỹ thuật kết hợp bê tông nhẹ 
làm từ nhựa tái chế (sản phẩm vật liệu thân thiện môi trường của nhóm sinh viên Khoa Kỹ 
thuật hạ tầng và môi trường đô thị, Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho khu vực ven biển và hải đảo 
với mục đích vừa tạo tuyến đê ngăn sóng vừa hỗ trợ bẫy vật liệu cho rừng ngập mặn phát triển 
phát huy thế mạnh nguồn thực vật bản địa, thân thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

2.1 Các loại vật liệu dùng để thiết kế đường giao thông sinh thái

2.1.1. Ống địa kỹ thuật Geotube

Về hình dạng, ống địa kỹ thuật Geotube giống như một chiếc giò bằng cát được chế tạo 
sản xuất từ vải địa kỹ thuật gia cường đặc biệt Polypropylen (PP), có cường lực cao, có khả 
năng chống xước và tia cực tím cao, ổn định trong môi trường biển và áp dụng cho công 
trình cảng, đường thủy.

Đường may ống địa kỹ thuật Geotube được làm theo chu vi ống và được làm đầy bằng 
bơm thủy lực qua cổng làm đầy.

Kích thước ống Geotube chiều cao H = 1-3m, chiều dài lên tới L = 100m. Vì lý do lắp 
đặt nên chiều dài phổ biến của ống Geotube là 25-50m. 

Cấu tạo ống địa kỹ thuật Geotube.

Mặt cắt ngang Geotube.

Ưu điểm khi sử dụng ống địa kỹ thuật Geotube

– Có thể áp dụng cho bất cứ địa hình bờ biển nào;

– Thi công đơn giản: Sử dụng cát hoặc bùn tại công trình để bơm vào ống;

– Chi phí thấp;

– Dùng trong đê quai lấn biển, đảo nhân tạo, đê phá sóng, đê bao bảo vệ bờ, mỏ hàn cầu
tàu, bờ tạm làm biện pháp thi công: Đặt Geotube theo bờ biển và bơm đầy cát, Geotube sẽ bảo 
vệ cát hoặc đất sau thân đê không bị xói lở dưới tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 
Geotube cho phép tái tạo lại độ dốc tự nhiên ban đầu của bãi biển. Ống Geotube bổ sung cát bồi 
đắp cho bãi biển bằng cách thay đổi dòng chảy của nước và tác động của sóng biển;

– Dễ dàng duy tu bảo dưỡng khi cần thiết;

– Vật liệu thân thiện với môi trường, có loại Geotube màu vàng cát phù hợp với bãi tắm,
khu nghỉ dưỡng du lịch;
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận 

Mục tiêu và nội dung nghiên cứu nhằm đưa ra được thiết kế thiết bị vòi phun dòng đặc dựa 
trên hiệu ứng chảy tầng đã được thực hiện đầy đủ. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa 
khoa học và thực tiễn. Tổng quan về ứng dụng cũng như các vấn đề về lý thuyết tính toán thiết 
kế chế tạo thiết bị đã được thể hiện một các hoàn chỉnh. Cơ sở lý thuyết tính toán dòng chảy 
tầng và lựa chọn thiết bị bơm phù hợp cho thiết bị đã được tổng hợp và đưa ra một cách khoa 
học. Nghiên cứu đã đưa ra được bản vẽ thiết kế chế tạo ra sản phẩm tương đương với sản phẩm 
nhập ngoại với giá thành ước chừng khoảng 2.100.000đ (Hai triệu một trăm nghìn đồng).

4.2. Kiến nghị

Sản phẩm có thể dùng làm giáo cụ cho trang trí lễ hội hoặc phục vụ công tác giảng dạy 
cho các chuyên ngành thiết kế nội thất.  

Để hoàn thiện được lý thuyết tính toán, cần có thực nghiệm để điều chỉnh các thông số 
tính toán. 
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Bảng 3.1. Thông số thiết kế bơm Sakai cho thiết bị vòi phun

Thông số Đơn vị Gíá trị

Công suất (W) 100

Lưu lượng (m3/h) 1,4

Độ cao đẩy (m) 9

Độ sâu hút (m) 0,5

Đường kính ống hút (mm) 20

Đường kính ống đẩy (mm) 20

Nguồn điện V-Hz 220V – 50Hz

 Kết quả tính toán quỹ đạo parabol của dòng nước đặc được trình bày trong đồ thị (xem 
hình 3.2) cho thấy: Khoảng cách L và chiều cao H lớn nhất có thể đạt được khi góc nghiêng 
là 450 là 4,0 m và 1,1m tương ứng. Khi góc nghiêng  là 750 thì L và H tương ứng ứng sẽ là 
2,0m và 2,0m. Khi góc nghiêng 650, giá trị này là 3,0m và 1,5m. 

Hình 3.2. Quỹ đạo tính toán dòng nước đặc thiết bị vòi phun.

3.3. Bản vẽ thiết kế thiết bị

Thiết bị vòi phun dòng đặc được tính toán chế tạo bằng inox 304 (xem bản vẽ phía dưới) 
có đường kính D150, bên trong được bố trí 2500 ống nhựa nhỏ 3. Hai đầu ống được thiết 
kế kín bằng tấm bịt kim loại (inox 304) đảm bảo kín nước. Thiết bị được định vị trên chân 
đế bằng inox được thiết kế đặc biệt có thể thay đổi được góc bắn cho tia nước đặc. Ống dẫn 
nước từ bơm có đường kính D20mm bằng HDPE, ống ra có đường kính 10mm. 

Tấm lọc bằng mút xốp được bố trí bên trong có chức năng lọc cặn trong nước. Bơm 
được sử dụng là bơm ly tâm hiệu Sakai 15-9 của Nhật công suất 100 W, cột áp 9m, lưu lượng 
Q=1,4 m3/h. Biến tần  đi kèm có thông số 100W-220V. Hệ thống đèn màu LED được cân 
nhắc đưa vào thiết kế để tạo hiệu ứng ánh sáng. Giá thành chế tạo đơn chiếc, thủ công ước 
chừng 2.100.000đ (Hai triệu một trăm nghìn đồng).
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– Tuổi thọ cao (tùy thuộc vào mục đích sử dụng để lựa chọn Geotube về màu sắc và
tuổi thọ).

Hình 1: Cấu tạo ống địa kỹ thuật Geotube

Ống địa kỹ thuật Geotube đã được phát triển thành một công nghệ giúp ngăn chặn thiệt 
hại do bão gây ra, bảo vệ môi trường ven biển, xây dựng các công trình mới, thậm chí còn 
tạo nên những hoàn đảo nhân tạo ở giữa đại dương. Công nghệ Geotube được minh chứng là 
phương pháp hiệu quả giúp kiềm chế năng lượng của song biển. Các ống Geotube và túi cát 
được may từ vải địa kỹ thuật đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng trên biển với chi phí thấp. 
Hơn 2.000 m ống geotube bờ bao đã hoàn thành và sà lan đổ cát để làm đường lấn ra biển 
Dự án xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện dài 15,6 km, trong đó có 1 cây cầu vượt 
biển dài hơn 5 km là công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

2.1.2. Cọc thực vật trong gia cố nền móng

Trong xây dựng các công trình thì nền móng luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng 
chụi tải cho cả công trình. Chủ  đầu tư và đơn vị thi công luôn đầu tư kỹ lưỡng cho công đoạn 
này và ở nước ta thì ngoài cọc bê tông thì cừ tràm, cọc tre, cừ bạch đàn và cừ dừa là các loại 
vật liệu phổ biến nhất để gia cố nền đất dưới móng cho các công trình. 

Phổ biến ở khắp mọi miền đất nước ta, đặc biệt cây tràm phân bố chủ yếu và có số 
lượng rất lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Từ thời Pháp thuộc khi cọc bê tông còn chưa phổ biến như bây giờ thì cọc cừ tràm đã 
được sử dụng để làm nhiệm vụ gia cố nền đất yếu. Hiện nay còn khá nhiều công trình tồn tại 
cho đến ngày nay khi sử dụng loại vật liệu này, Điều đó chứng minh rằng cừ tràm so với cọc 
bê tông cũng có những điểm mạnh riêng có của mình. Đầu tiên nhờ nguồn nguyên liệu dồi 
dào nên giá cừ tràm rẻ hơn rất nhiều so với cọc bê tông. Đây chính là điểm lợi thế nhất mà 
cọc tre và cừ tràm mang lại.Tuy nhiên sức chịu tải của loại vật liệu này cũng vẫn đảm bảo 
được cho những công trình nhà phố từ 1-4 tầng. Nếu đóng theo đúng tiêu chuẩn 25 cọc cừ/
m2 thì sức chịu tải có thể đạt từ 0,6 – 0,8 kg/cm2. Trong điều kiện đất ngập nước thì cọc cừ 
tràm có thể tồn tại được đến 50 năm.

Cừ dừa là phần thân của cây dừa. Cây dừa là một loại cây xuất hiện nhiều nơi trên thế, 
gần biển, các khu du lịch nổi tiếng. Đặc biệt dừa được trồng rất phổ biến ở nước ta. Các tỉnh 
chuyên về dừa như Bến tre, Trà Vinh. Tận dụng từ gốc đến ngọn cây dừa đem lại rất nhiều 
lợi ích về sức khỏe lẫn trong xây dựng. Những phần cây dừa cao lớn hiện nay được giới xây 
dựng thu mua dùng trong các việc gia cố công trình thủy lợi. Với đường kính từ 20 – 30cm, 
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chiều dài đạt chuẩn từ 5 – 9m. Được dùng để thi công để ngăn sạt lở đất, bờ ngăn nước tạm 
thời, chặn đất.

2.2 Mô tả sản phẩm, giá trị của dự án 

- Lập nhóm sinh viên liên ngành Giao thông-Vật Liệu-Môi trường giải quyết đầu ra cho 
mô hình Thiết kế đường giao thông sinh thái sử dụng vật liệu thân thiện môi trường cho khu 
vực ven biển và hải đảo.

- Kêu gọi nhà đầu tư quan tâm đến giải pháp kỹ thuật mới thân thiện với môi trường, 
khai thác thực vật bản địa, thích ứng biến đổi khí hậu.

- Kêu gọi sự cố vấn chuyên môn sâu của các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan 
đến công nghệ vật liệu giao thông và bảo vệ môi trường.

- Đổi mới hành lang pháp lý trong quy hoạch quy hoạch xanh phát triển đô thị ven biển, đô 
thị Đảo Việt Nam nói chung và quy hoạch giao thông sinh thái nói riêng cho từng vùng đặc trưng.

2.3. Cấu trúc chi phí 

Toàn bộ chi phí cần thiết để duy trì dự án.

Chi phí Văn phòng phẩm, đi lại, tìm kiếm tài liệu: 10.000.000 VND

- Chi phí cài đặt phần mềm chuyên dụng:10.000.000 VND

- Chi phí tiền công làm việc nhóm chính: 3 người x 10.000.000=30.000.000 VND

- Chi phí tiền công làm việc nhóm hỗ trợ: 2 người x 5.000.000=10.000.000 VND

- Chi phí hội thảo xin ý kiến chuyên gia: 3 lân x 10.000.000= 30.000.000 VND

Tổng cộng: 90.000.000 VND  (Chín mươi triệu đồng chẵn)

2.4. Giá trị, tầm nhìn của dự án  

- Thay đổi nhận thức của cộng đồng về xu thế sợ biển, trốn biển, bỏ hoang tài nguyên 
đất đai ven biển và hải đảo.

- Tăng cường sức mạnh đoàn kết trong NCKH ứng dụng công nghệ mới của sinh viên 
Việt Nam.

- Phát huy vai trò tiên phong, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ Việt Nam trong phòng 
chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

3. KẾT LUẬN

- Việc sản xuất sản phẩm là khả thi với nền tảng kiến thức phong phú tích lũy trong quá 
trình học tập và nghiên cứu tại Nhà trường, với nhiệt huyết tìm tòi sáng sạo và kế thừa kinh 
nghiệm địa phương trong khai thác vật liệu truyền thống kết hợp vật liệu tái chế.

- Cơ cấu chi phí và giá thành hợp lý vì sử dụng CEO và dàn cố vấn chuyên môn là các 
GIảng viên có trình độ ĐH và trên ĐH và tận dung cơ sở vật chất mà nhà trường duy trì cho 
sinh viên để hỗ trợ  Cuộc thi khởi nghiệp -Thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án là sự 
ủng hộ của các bạn sinh viên đồng hành, các thầy cô giáo trong và ngoài nước thuộc lĩnh 
vực giao thông
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Khi dòng chất lỏng di chuyển trong không khí, ngoài lực hấp dẫn, nó cũng bị ảnh hưởng 
bởi sức kháng không khí. Độ lớn của sức cản không khí R phụ thuộc vào hình dạng dòng 
chất lỏng, diện tích mặt cắt ngang dòng chất lỏng, mật độ không khí, tốc độ dòng chất lỏng, 
phù hợp với bình phương của đường kính dòng chất lỏng:

( ) ( )R g
id H y F v1000 2

= - - -

Với: - H (s) là một hàm được sử dụng để hiển thị những thay đổi về mật độ không khí 
và chiều cao;

- F(v) là một hàm cho thấy sự phụ thuộc vào sự thay đổi mật độ không khí và vận tốc.
Việc tính toán quỹ đạo dòng nước đặc bằng phương pháp thủ công là công việc khá 

phức tạp. Để đơn giản công tác tính toán, có thể sử dụng tính toán tự động bằng phân mềm 
theo địa chỉ sau: (https://www.omnicalculator.com/physics/trajectory-projectile-motion ) [6]

3. KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ

3.1. Sơ đồ công nghệ và yêu cầu thiết kế 

Sơ đồ công nghệ cho thiết bị vòi phun dòng đặc trang trí trong nhà được đề xuất như 
trong hình 3.1.

Hình 3.1. Sơ đồ  lắp đặt hệ thống thiết bị phun cảnh quan trong nhà.  
Thông số thiết kế được chọn là chiều dài max mà quĩ đạo tia đặc cần đạt được là 4.0 m; 

Đường kính dòng đặc là 1cm, tức là 10mm. Chiều cao parabol quỹ đạo không vượt quá 2.0 
m. Thiết bị được tính toán với nước ở nhiệt độ t=200C.

3.2. Kết quả tính toán thiết kế  

*Cấu tạo chính của thiết bị phun nước bao gồm:
- Số lượng ống tạo chảy tầng: 2500 ống 3 – đề xuất dùng ống hút bằng plastic chế 

tạo sẵn. 
- Đường kính thiết bị: D150 – đề xuất dùng ống PVC nhựa Tiền Phong. 
Việc chọn bơm dựa trên cơ sở đảm bảo vận tốc kinh tế v < 2,5 m/s. Chọn lưu lượng Q=1,4 

m3/h, cột áp H=9m. Kiếm tra hệ số Re cho nước ở 200C. Kết quả cho thấy Re < 2300 – đảm bảo 
chế độ chảy tầng. Bơm được chọn là bơm Sakai của Nhật Bản có thông số kỹ thuật như sau: 
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- Q: Lưu lượng của bơm (m3/s)

- H: Cột áp của bơm (m)

- η: Hiệu suất của bơm (%)

- γ: Trọng lượng riêng của chất lỏng, γ = 9810 (N/m3)

*Chọn và điều chỉnh bơm:

Lựa chọn bơm được thực hiện bằng phương pháp đồ thị, trên cơ sở đường đặc tính Q-H 
của bơm và đường ống ( xem hình 2.1). Có các phương pháp điều khiển bơm như sau: (i) 
Điều khiển van tiết lưu; (ii) Điều khiển đường hồi: (iii) Thay đổi bánh xe công tác; (iv) Thay 
đổi vòng quay động cơ (dùng biến tần)

Hình 2.1. Chọn bơm. Điểm làm việc khi cao độ hình học thay đổi [3]. 

Điều khiển tốc độ vòng quay hay dùng biến tần là phương pháp hay dùng trong thực tế: 
Phương pháp này mang lại đường cong Q-H mới có chiều cao đẩy và lưu lượng giảm. Đặc 
tính của các đường cong vẫn không. Phương trình sau dùng để mô tả xấp xỉ sự ảnh hưởng 
của thay đổi tốc độ bơm ly tâm lên thông số hoạt động của bơm.

; ; ( . )Q
Q

n
n

H
H

n
n

N
N

n
n 2 6

2

1

2

1

2

1

2

1
2

2

1

2

1
3

= = =b bl l

Với, Q- lưu lương; H – Cột áp; n – tốc độ vòng quay; N – Công suất. 

2.4. Tính toán quỹ đạo của dòng nước đặc

Phương trình quỹ đạo của một dòng chất lỏng dưới tác động của lực hấp dẫn (g) được 
mô tả bởi công thức [5]

y x tg
V Cos

gx
20

0
2 2

0

2

i
i

= - -
-

Hình 2.2. Qũi đạo khoảng cách dòng đặc do hiệu ứng chảy tầng [5]
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- Sản phẩm dịch vụ là hoàn toàn mới chưa có trên thị trường.

- Việc sản xuất sản phẩm được tạo ra bởi quá trình đổi mới sáng tạo dẫn đến có chi phí 
thấp, giá cả cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ khác.

- Sản phẩm dịch vụ là hoàn toàn mới chưa có trên thị trường.

- Việc sản xuất sản phẩm được tạo ra bởi quá trình đổi mới sáng tạo dẫn đến có chi phí 
thấp, giá cả cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ khác.
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ĐIỂM TIN SÂN CHƠI KHỞI NGHIỆP

Ths. Lưu Thị Trang

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp Quốc Gia hay còn gọi là
SV_STARUP. Đây là một sân chơi cho các bạn Sinh viên tham gia để trang bị thêm

các kiến thức, kỹ năng, kiến tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ HSSV hình thành và hiện
thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Cuộc thi
diễn ra với 5 vòng thi: cơ sở, bán kết, đào tạo, bình chọn và vòng chung kết. Vòng thi cơ sở
do các cơ sở đào tạo, Sở GD&ĐT tổ chức thi hoặc xét chọn hồ sơ

Từ năm 2018, Trường ĐH Kiến Trúc HN đã gửi các dự án tham dự cuộc thi. Đến năm
2019, lần đầu tiên dự án với ý tưởng “Dự án Nuôi giun quế tại khu liên hợp Xử lý chất thải
rắn Nam Định” của nhóm sinh viên giải nhất cấp Trường với nhóm trưởng là sinh viên Phan
Văn Khải lớp 15M và các thành viên Nguyễn Thùy Linh-15M; Hoàng Phương Nam -16M;
Phạm Thu Uyên- 16M; Trần Thị Xuân -16M đã vượt qua vòng cơ sở vào vòng bán kết cùng
tham dự với 50 dự án của sinh viên và 20 dự án của học sinh Toàn quốc khác dưới sự hướng
dẫn của 02 giảng viên là THs. Tạ Hồng Ánh và THs. Lý Kim Chi. 

Đến năm 2020, tiếp tục lần thứ 2 sinh viên Khoa KTHT và MT đô thị- trường ĐH Kiến
Trúc HN được lọt qua vòng sơ khảo để tới bán kết với dự án Trạm xử lý nước cấp di động
thông minh công suất 100M3/NGĐ (Trưởng nhóm: Bùi Đức Hiếu 17N1 và các thành viên
là Vũ Kim Hiếu -16M; Nguyễn Minh Tuấn-16D2; Nguyễn Minh Dũng- 16M; Nguyễn Linh
Chi- 17N2) giảng viên hướng dẫn là PGS. TS. Trần Thanh Sơn và các giảng viên hỗ trợ là
Ths. Tạ Hồng Ánh và Ths. Lý Kim Chi 
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cần thiết là (i) nghiên cứu lý thuyết về dòng chảy tầng và số Re; (ii) nghiên cứu cơ sở lý thuyết về 
quỹ đạo tia nước dùng để tính toán khoảng cách bắn xa của dòng đặc; (iii) tính toán chọn bơm và 
biến tần; (iv) thiết kế chế tạo thiết bị và thử nghiệm. 

2. CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN

2.1. Cơ sở tính toán hệ số Re cho dòng chảy tầng

Áp dụng nguyên lý dòng chảy tầng thông qua hệ số Reynolds để làm cơ sở và phương 
pháp tính toán:

Re =   Re w d
v

wdtd td# #
n

t
= =      (2.1)

Trong đó:
 - ρ: khối lượng riêng lưu chất (kg/m3);
 - µ: độ nhớt động lực học lưu chất (kg/m.s);
 - ν: độ nhớt động học (m2/s);
 - w: vận tốc dòng lưu chất chuyển động trong ống (m/s)
 - dtd: đường kính tương đương (m).
Reynolds đã chứng minh được rằng nếu:
-  Re < 2320: lưu chất chảy tầng;
-  Re > 2320: lưu chất chảy rối;

2.2. Cơ sở tính toán thủy lực thiết bị

Phương trình Bernuli cho 2 mặt cắt là cơ sở tính toán tổn thất qua thiết bị [1, 2]:
Z

p
g

v Z
p

g
v h2 2 w1

1 1 1
2

2
2 2 2

2

1 2
# #

c
a

c
a+ + = + + + -              (2.2)

Với: 
- α1, α2- hệ số vận tốc 2 mặt cắt;  

    - z: chiều cao cột áp hình học;
- p
c : chiều cao cột áp áp suất;

- g
v
2

2

 chiều cao cột áp vận tốc. 

Tổn thất theo chiều dài đường ống đẩy của bơm được tính theo công thức:  

hd =  h D
L

g2d

2

# #m
y=    (2.3)

- Với: R
64

e
m =  - hệ số tổn thất theo chiều dài.

2.3. Chọn thiết bị bơm và điều chỉnh bơm

Bơm được sử dụng là bơm li tâm. Công suất của bơm ly tâm xác định theo công thức 2.5.  

N
Q H# #
h

c
=

    Trong đó:

- N: Công suất của bơm (kW)

(2.5)
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DÒNG CHẢY TẦNG ĐỂ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 
TRANG TRÍ NỘI THẤT CAO CẤP PHỤC VỤ GIẢNG DẠY  

(Đề tài đạt giải nhì cấp trường đề tài NCKH sinh viên năm 2020-2021)

Nhóm sinh viên: Hoàng Đức Trọng - 17N1; Hà Thị Thu Thảo - 17N1; Lê Thanh Vân - 17N1; 
Trịnh Như Mai - 17N1; Trần Quế Linh - 17N1. 

Giảng viên hướng dẫn: PSG TS. Trần Thanh Sơn

1. MỞ ĐẦU

Hiện nay, nhu cầu thiết kế sử dụng hệ thống đài phun, thiết bị phun nước tạo cảnh quan 
trở nên rất phổ biến, các thiết bị, hệ thống này thường được xây dựng, bố trí tại các công trình 
công cộng như: Quảng trường, khách sạn, tượng đài và các khu du lịch, vui chơi giải trí, tâm 
linh, tôn giáo tín ngưỡng, hoặc thậm chí có thể bố trí ở trong công trình.

Trong lĩnh vực trang trí, tạo cảnh quan có thể kể đến sản phẩm độc đáo – đó là các vòi 
phun nước màu tạo dòng đặc dùng cho trang trí nội thất và ngoại thất. Dạng thiết bị phun 
trang trí này thường được cấu tạo với bơm biến tần, thiết bị tạo dòng chảy tầng, vòi phun tạo 
dòng đặc kết hợp với hệ thống điều khiển tự động và đèn màu ( xẹm hình 1.1.). 

Hình 1.1. Trang trí nội và ngoại thất bằng thiết bị phu nước tạo hiệu ứng chảy tầng [5]

Vòi phun chảy tầng là một loại vòi phun ở đầu đài phun được thiết kế để tạo ra một tia nước 
tròn hình vòng cung, dạng parabol rất mượt mà, tròn trịa, tạo được độ trong suốt cho dòng nước. 
Hệ thống còn có thể kết hợp với điều khiển tự động còn thể có khả năng bật tắt tia nước, tạo hiệu 
ứng tia nước xuất hiện và biến mất đột ngột rất độc đáo. Dạng thiết bị này còn có thể trang trí cho 
các đài phun nhạc nước lớn. Hiện nay, thiết bị trang trí tạo dòng đặc như trên miêu tả về cơ bản 
chưa được nghiên cứu và chế tạo tại Việt Nam mặc dù thị trường trang thiết bị trang trí nội thất 
ở nước ta là không nhỏ. Nhiệm vụ đặt ra cho nhóm nghiên cứu là thiết kế một thiết bị phun nước 
trang trí tạo dòng đặc để trang trí bên trong công trình. Để làm được việc này, nội dung công việc 
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Tiếp nối phong trào khởi nghiệp sinh viên, năm 2021, dự án “Thiết bị khử khuẩn thông 
minh plasma U – Smart phòng ngừa covid 19 tại các không gian công cộng” của sinh viên 
Khoa KTHT và MT đô thị đã tiếp tục được vào vòng bán kết đi dự tại Trường Đại học Công 
nghệ Giao thông Vận Tải – Vĩnh Phúc được tổ chức vào ngày 26-27/3/3022 tới đây với 
nhóm sinh viên: Hà Công Ngoan 17N (nhóm trưởng); Hoàng Văn Hiến 20ME; Bùi Thị Thùy 
Linh 21KX3; Nguyễn Phương Linh 21D; Nguyễn Lê Nhi 21RM và giảng viên hướng dẫn là 
TS. Phạm Văn Dương với sự hỗ trợ của giảng viên Ths. Tạ Hồng Ánh, Ths. Lý Kim Chi và 
ThS Nguyễn Hồng Vân. Tiếp nối những thành tích mà các nhóm sinh viên trước đã đạt được 
thì Nhà trường cũng như Khoa KTHT và MT Đô thị hi vọng nhóm sinh viên tham gia khởi 
nghiệp năm 2021 sẽ đạt được thành tích vang dội hơn nữa.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ GD-ĐT đã tổ chức cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng 
khởi nghiệp” nhằm hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có thêm tinh thần, động lực, học tập và 
rèn luyện, và mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích, sáng tạo, thiết thực đối với  học sinh, 
sinh viên trong toàn quốc, có sức lan tỏa và tạo động lực không nhỏ để thúc đẩy khát vọng 
khởi nghiệp, tinh thần học tập rèn luyện của các em học sinh, sinh viên toàn quốc ở tất cả các 
ngành, các lĩnh vực từ bậc phổ thông đến bậc đại học và sinh viên Khoa KTHT và MT đô 
thị - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã nỗ lực tham gia và góp phần không nhỏ cho sự thành 
công của cuộc thi này.
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NGHIÊN CỨU GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA GIAO THÔNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ 
LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐẢO CỦA PHILIPIN

Đặng Thị Thu Thuỷ 21GT*, Trần Ngọc Thịnh 21GT*, Nguyễn Kim Dung 21D** 
*GT: Chuyên ngành Giao thông đô thị; **D: Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị

TÓM TẮT

Như các bạn đã biết, các khu bảo tồn là rất quan trọng trong việc bảo vệ an toàn đa dạng 
sinh học, bằng cách đó, họ cũng thu hút khách du lịch muốn tiếp xúc với động vật hoang 
dã. Sự kết hợp giữa sự phong phú của động vật hoang dã cao hơn và giao thông cao 
khiến những khu vực này có nguy cơ đặc biệt xảy ra va chạm giữa động vật hoang dã. 
Hầu hết các nghiên cứu về tỷ lệ đi đường đều đánh giá một khoảng thời gian tương đối 
ngắn (một vài năm lấy mẫu); hoặc phản ánh tần suất xuất hiện thấp của các loài, khiến 
khó có thể hiểu được tỷ lệ đi đường có thể thay đổi như thế nào theo thời gian. 

Chúng tôi đã sử dụng hai bộ dữ liệu được thu thập vào cùng một thời điểm trong năm 
(tháng 2 đến tháng 6) cách nhau 15 năm (1998, 1999 và 2014), sử dụng các phương 
pháp và giao thức giống nhau, dọc theo mạng lưới đường bộ trên đảo Phillip ở đông 
nam Australia. Tổng cộng có 714 lần trượt đường (1,59 trường hợp tử vong mỗi km một 
tháng) đã được ghi nhận trong hai năm 1998 và 1999, và 688 (2,30 trường hợp tử vong 
mỗi km một tháng) được ghi nhận chỉ trong năm 2014 và những dữ liệu này được sử 
dụng để đánh giá mức độ tỷ lệ tử vong trên đường có thể đã thay đổi. Chúng tôi cũng đã 
xem xét liệu các ảnh hưởng về không gian và thời gian lên nền đường có thay đổi hay 
không để đưa ra các biện pháp giảm thiểu khả thi lâu dài. 

Hình 1. Ảnh chụp từ trên không của Đảo Phillip ở đông nam Australia với việc sử dụng 
đất đa dạng cho các khu bảo tồn, nông nghiệp và các khu định cư đô thị.
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3. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Từ những kết quả nghiên cứu trên rút ra một số kết luận như sau: 
Tình trạng lũ lụt tại thành phố Đà Lạt đang diễn ra rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến 

đời sống của người dân. Có thể thấy, đỉnh lũ ngày càng tăng cao, tần suất lũ ngày càng dày, 
những năm gần đây một năm còn có nhiều đỉnh lũ.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng lũ lụt gia tăng phần nào đó là do thiên nhiên, phần lớn 
là do tốc độ đô thị hóa nhanh và những nhà kính nông nghiệp phát triển đến mức chóng mặt.; 
việc phá rừng để làm nhà kính nông nghiệp công nghệ cao diễn ra tràn lan trên địa bàn toàn 
thành phố. Trong khi đó, chính quyền địa phương chưa có chủ trương, giải pháp rõ ràng để 
khắc phục tình trạng mưa nhỏ những lũ lớn và không có quy định, tiêu chuẩn về mật độ xây 
dựng cho xây dụng nhà kính cũng như hành lang bảo vệ suối trong đô thị. 

Bài học rút ra từ đề tài nghiên cứu:
Tốc độ đô thị hóa cao trong khi không chú trọng đầu tư trước cho hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật sẽ nhanh chóng dẫn đến nhiều hệ lụy xấu đến môi trường và chính đời sống của nhân 
dân trong đô thị.

Người dân Đà Lạt đang lạm dụng nhà kính trong sản xuất nông nghiệp; chưa ý thức 
được hậu quả của việc lấn suối, vô tư xả rác và phá rừng đang làm phá vỡ kết cấu dòng chảy, 
mặt phủ tự nhiên của việc thoát nước là một trong những nguyên nhân cho tình trạng lũ lụt 
tại thành phố cao nguyên. 

Kiến nghị:
Chính quyền địa phương ban hành chính sách giảm tốc độ đô thị hóa – giảm bê tông 

hóa; tiêu chuẩn quy định diện tích, mật độ xây dựng, khu vực được xây dựng nhà kính nông 
nghiệp công nghệ cao nhằm trả lại mảng xanh trong đô thị; giải pháp bảo vệ suối Cam Ly và 
hệ thống liên hồ – trục tiêu chính của thành phố Đà Lạt. 

Xác định vùng không xây dựng nhà kính, vùng hạn chế, vùng chỉnh trang đô thị để giảm 
thiểu diện tích nhà kính hiện có; khuyến khích người dân trồng cây xanh trên đất dốc, cây 
xanh cách ly giữa các nhà kính, đưa cây trồng không mẫn cảm với thời tiết ra khỏi nhà kính. 

Triệt để trong công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân làm nông về vấn đề 
bảo vệ dòng chảy đô thị; hạn chế sử dụng nhà kính trong trồng trọt; thu gom – xử lý rác thải 
nông nghiệp đúng cách sau mùa vụ tránh xả thải ra mương, suối. 

Định hướng phát triển nền nông nghiệp công nghiệp sang nông nghiệp sinh thái – nông 
nghiệp hiện đại – nông dân văn minh. 

Quy hoạch các khu cây xanh cảnh quan, khu du lịch sinh thái với các phương án hoàn 
thiện kỹ thuật nhằm mang đến một môi trường sinh thái bền vũng, là điểm thu hút du lịch và 
tăng hệ số thấm cho Đà Lạt. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vũ Hoàng Điệp, Thủy văn (tài liệu lưu hành nội bộ), Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, 2018
2. http://cand.com.vn/Xa-hoi/Mua-lu-lien-tiep-o-da-Lat-Cu-mua-la-co-lu-quet-353555/
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Tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên và xã hội của đối tượng nghiên cứu - thành phố Đà Lạt. 
Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng lũ lụt xãy ra phức tạp gây ra nhiều hậu quả cho Đà 
Lạt trong thời gian gần đây nhằm chỉ ra tính cần thiết của đề tài nghiên cứu. 

Khảo sát, xử lý số liệu về khí tượng và thủy văn trên suối Camly. Xác định vùng diện 
tích đô thị hóa, diện tích nông nghiệp sử dụng nhà kính của thành phố Đà Lạt trong vòng 20 
năm trở lại đây trên lưu vực suối Cam Ly ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Tổng hợp những dữ liệu đầu vào như: Lượng mưa ngày, lượng bốc hơi ngày, lưu lượng 
nước trung bình ngày đã xử lý. Sau đó, tiến hành mô phỏng lưu lượng lũ trên suối Cam Ly 
từ năm 2000 - 2019 bằng cách sử dụng phần mềm Mike NAM.

So sánh kết quả nghiên cứu là biểu đồ đường quá trình lũ trong khoảng thời gian từ năm 
2000 và năm 2019 để chỉ ra sự thay đổi của các trận lũ qua từng năm. Thay đổi về cả lưu 
lượng và tần suất xảy ra ngày càng lớn. 

Từ kết quả so sánh, chúng ta có thể thấy được mối liên hệ ảnh hưởng rất lớn của hiện 
tượng đô thị hóa ồ ạt và diện tích nhà kính đang không ngừng gia tăng tại thành phố Đà Lạt 
là những yếu tố chính tác động đến thực trạng lũ lụt diễn biến phức tạp đang xảy ra. 

Biểu đồ quá trình lưu lượng tính toán trên suối Cam Ly từ năm 2000-2019

Biểu đồ quá trình lưu lượng thực đo và tính toán trên suối Cam Ly từ năm 2000-2019
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I. THAY ĐỔI TỈ LỆ SỤT GIẢM CỦA THÚ HOANG DO TAI NẠN GIAO THÔNG  THEO THỜI GIAN

Chúng tôi nhận thấy sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ đi đường giữa 1998-99 và 2014 với 
tổng tỷ lệ đi đường đối với tất cả các loài cộng lại tăng ~ 25%. Các loài chuột túi đầm lầy, thú 
có túi và các loài chim cho thấy sự gia tăng đáng chú ý nhất (Hình 1). Sự suy giảm số lượng 
cá chết do cá đuôi ngắn gây ra là do sự thành công trong sinh sản của loài này vào năm 2014 
rất kém, khiến một số cá thể trên đường đi lại rất ít.

Những thay đổi đáng kể có thể là kết quả của một số thay đổi đã xảy ra trên Đảo 
Phillipin giữa hai khoảng thời gian sau:

1. Sự gia tăng lưu lượng giao thông đường bộ (du khách và cư dân thường trú)

2. Sự gia tăng về sự phong phú của các loài động vật hoang dã, là do các nỗ lực kiểm
soát cáo hiệu quả và bảo tồn môi trường sống.

Chuột túi và thú có túi đều phản ứng tích cực với các hoạt động kiểm soát cáo ở những nơi 
khác, cho thấy những sự gia tăng này có thể liên quan đến sự gia tăng số lượng của hai loài này 
và do đó tương tác với mạng lưới đường. Khi số lượng động vật hoang dã gia tăng kết hợp với 
sự gia tăng cường độ giao thông, thì khả năng xảy ra va chạm phương tiện sẽ tăng lên.

: Số lượng lề đường trên mỗi km mỗi tháng trong khoảng thời gian từ tháng 2 
đến tháng 6 năm 1998-99

: Số lượng lề đường trên mỗi km mỗi tháng trong năm 2014 

(*) Đối với các loài chim ko bao gồm chim cắt đuôi ngắn   

Hình 2. Số lượng lề đường trên mỗi km mỗi tháng trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 
tháng 6 năm 1998-99 và năm 2014..

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỈ LỆ SỤT GIẢM CỦA THÚ HOANG DO TAI NẠN GIAO THÔNG THAY ĐỔI NHƯ
THẾ NÀO?

Chúng tôi nhận thấy các xu hướng tương tự trong các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ 
roadkill trong hai khoảng thời gian. Giới hạn tốc độ là yếu tố chi phối ảnh hưởng đến tỷ 
lệ trượt đường trong cả hai khoảng thời gian với tỷ lệ tử vong cao nhất được quan sát thấy 
ở giới hạn tốc độ vừa phải (60-80 km/h), mặc dù điều này là cụ thể cho từng loài. Dữ liệu 
của chúng tôi cho thấy rằng các ngày cuối tuần có tỷ lệ roadkill cao hơn. Trong những năm 
1998-99 các vùng nông thôn có tỷ lệ đi đường cao hơn so với các khu vực thành thị, tuy 
nhiên trong năm 2014 sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn không được hỗ trợ - mặc dù 
điều này có thể bị ảnh hưởng bởi các xu hướng cạnh tranh theo loài cụ thể. Chúng tôi nhận 
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thấy rằng các yếu tố không gian ảnh hưởng đến khả năng đi đường rất giống nhau giữa hai 
khoảng thời gian, mặc dù có một số khác biệt về loài cụ thể. Những kết quả này cho thấy các 
biện pháp giảm thiểu được thực hiện ngay bây giờ sẽ vẫn có lợi.

Tỷ lệ ven đường theo loài cụ thể cho thấy các xu hướng tương phản đối với ảnh hưởng 
của không gian lên nền đường. Ví dụ như ở đường đầm lầy, vỉa hè trên đường nông thôn lớn 
hơn, trong khi đó ở các khu vực thành thị, con đường thỏ và đường có túi cao hơn ở khu vực 
thành thị. Tương tự như vậy, thảm thực vật ven đường làm tăng khả năng bám đường của thú 
có túi trong khi giảm khả năng đi đường của thỏ và chim - một xu hướng có thể là do phương 
thức kiếm ăn của những loài này.

III. SỰ GIẢM THIỂU CỦA CÁC LOÀI CỤ THỂ?

Tỷ lệ ven đường trong nghiên cứu của chúng tôi theo loài cụ thể làm tăng thêm sự phức 
tạp của việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu (Hình 2). Sự phổ biến của các bãi bồi ven 
đường trên khắp Đảo Phillip đã tạo điều kiện cho chúng tôi xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến 
các loài khác nhau, để thông báo một cách thích hợp về giảm thiểu theo địa điểm cụ thể. Đối 
với tất cả các loài, tốc độ là một đặc điểm nổi trội, nhưng không phải theo cách giống nhau đối 
với tất cả các loài. Bọ ngựa trong đầm lầy thường xuyên bị va chạm ở tốc độ cao hơn (80km/h) 
trong khi thú có túi và thỏ bị va đập thường xuyên hơn ở tốc độ thấp hơn (60km/h).

Hình 3. Điểm diễn ra sự sụt giảm cho các nhóm động vật hoang được phân loại khác 
nhau trên các con đường của Đảo Phillip từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2014.

Việc giảm giới hạn tốc độ có thể làm giảm mức độ phổ biến của các loài đi lề đường đối 
với hầu hết các loài và hoạt động của các loài này xung quanh các con đường thay đổi trong 
ngày. Do đó, các nhà quản lý có thể xem xét các quy định giới hạn tốc độ khác nhau được áp 
dụng trong các thời điểm cụ thể trong ngày nhằm giảm tốc độ xe trong những khoảng thời 
gian động vật hoang dã hoạt động mạnh nhất trên đường (tức là lúc bình minh và hoàng hôn 
trong hệ thống nghiên cứu của chúng tôi). 

Ngoài ra, chúng tôi khuyến nghị kết hợp các công trình băng qua có hàng rào dọc theo 
các đoạn đường quan trọng, nơi có môi trường sống của động vật hoang dã có giá trị ở cả hai 
bên đường - các nghiên cứu trước đây đã báo cáo tỷ lệ đi đường giảm> 95% đối với một số 
loài với những biện pháp can thiệp này. Trong trường hợp không thể thực hiện được, cầu dây 
có thể giúp thú có túi băng qua đường một cách an toàn. 
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Xảy ra lũ quét gây chết người, thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân dứt khoát 
không thể đổ lỗi cho địa hình Đà Lạt đồi núi, bởi hàng chục năm trở về trước thành phố Đà 
Lạt không xảy ra tình trạng này. 

Trong khi đó, theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, nhiều năm qua, gần 
90.000ha rừng đã bị triệt phá. Riêng thành phố Đà Lạt, diện tích rừng liên tục giảm, độ che 
phủ hiện nay chỉ khoảng 45% nên khả năng thấm nước, phòng ngừa lũ lụt là rất hạn chế. 

Bên cạnh đó, năng lực của hệ thống thoát nước đã không theo kịp sự phát triển của 
đô thị. Theo Xí nghiệp Quản lý nước thải - Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng, Đà Lạt có 
khoảng 5.000m³ nước thải sinh hoạt cần được đưa về nhà máy này xử lý mỗi ngày. Tuy 
nhiên, nhà máy mới thu gom và xử lý được nước thải của khu vực trung tâm gồm phường 1, 
phường 2 cùng một số khu vực của phường 5, phường 6 và phường 8. Những khu vực còn 
lại do không có hệ thống đường ống đi qua nên nhà máy không thể thu gom nước thải.

Mặc dù, thành phố Đà Lạt đã đầu tư hàng chục tỉ đồng để nạo vét khôi phục hồ, xây dựng 
thêm cống thoát nước, đập, cầu; đã hoàn chỉnh xây dựng kè đá kiên cố 2 bên dòng suối Cam Ly 
nhằm khắc phục tình trạng thường xuyên xãy ra lũ lụt trong mùa mưa. Thế nhưng, hiện trạng 
hạ tầng kỹ thuật của thành phố vẫn chưa khắc phục được thực trạng lũ lụt đã diễn ra. 

Không chỉ vậy, Theo số liệu mới nhất từ Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích 
sản xuất rau hoa của Đà Lạt khoảng 18.000ha nhưng có đến 10.000ha nhà kính (hơn 50%). 
Diện tích nhà kính chủ yếu nằm ở những vùng nông nghiệp lớn dọc suối Cam Ly như Thái 
Phiên, Chi Lăng, Mê Linh...Tỉ lệ đất đô thị hóa ở Đà Lạt cũng không ngừng tăng lên theo 
mỗi năm, nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng mọc lên thiếu sự quy hoạch đồng bộ làm giảm diện 
tích thấm nước, khiến cho lũ lụt ở Đà Lạt ngày càng tăng về cường độ và tần suất.

Chung quy lại, thực trạng lũ lụt ở thành phố Đà Lạt đang ngày càng phức tạp, để lại hậu 
quả nặng nề. Cần phải có những nghiên cứu cụ thể về nguyên nhân gây nên lũ lụt và đề xuất 
giải pháp giảm nhẹ thiên tai này.

 Cơ sở nghiên cứu:
Cơ sở khoa học
Cơ sở lý luận: 
Định hướng không gian nông nghiệp thành phố Đà Lạt;
Lý thuyết sự hình thành dòng chảy sông ngòi;
Lý thuyết về ảnh hưởng của yếu tố mặt đệm và các hoạt động nhân tạo đến sự hình 

thành dòng chảy sông ngòi.
Cơ sở pháp lý: Các luật do quốc hội ban hành; Các nghị định, nghị quyết của Chính phủ; 

Các văn bản, tài liệu liên quan.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Phương pháp thu thập số liệu
Phương pháp chuyên gia 
Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm
Phương pháp mô hình hóa
 Giải pháp nghiên cứu:
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BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG THỦY VĂN MIKE NAM NGHIÊN CỨU HIỆN 
TƯỢNG NGẬP LỤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG 

(Đề tài đạt giải nhất cấp trường đề tài NCKH sinh viên năm 2020-2021)

Nhóm sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Ánh – 17D1;  
Nguyễn Văn Hải Đăng – 17D1;  Hồ Thị Băng Thanh – 19D.  

Giảng viên hướng dẫn:ThS. Nguyễn Thị Ngọc Uyên

1. MỞ ĐẦU

Đà Lạt là thành phố của tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc vùng Tây 
Nguyên, Việt Nam. Đà Lạt được coi là nơi rất thuận lợi về tiêu thoát nước với mạng lưới 
sông, suối, hồ dày đặc, lại ở độ cao 1.500m so với mực nước biển nên khi mưa, nước rút 
đi rất nhanh. Trong gần một thập niên vừa qua, lũ lụt ở đây có tần suất ngày càng dày hơn. 
Thành phố Đà Lạt có nền kinh tế đặc thù dựa chủ yếu vào du lịch và nông nghiệp, do đó, lũ 
lụt xãy ra gây ảnh hưởng nặng nề đến đến tính mạng con người, cũng như gây bất tiện cho 
sinh hoạt của người dân trong vùng. Vì vậy, đề tài “Ứng dụng phần mềm mô phỏng thủy 
văn Mike Nam nghiên cứu hiện tượng ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Lạt – Tỉnh 
Lâm Đồng” là thực sự cần thiết nhằm đưa ra giải pháp giảm thiểu lũ lụt và rủi ro do lũ lụt 
mang lại cho thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Mục tiêu nghiên cứu

- Khảo sát, đo đạc sự thay đổi diện tích đất đô thị hóa, đất nông nghiệp sử dụng nhà 
kính, đất rừng qua các năm ở thành phố Đà Lạt

- Mô phỏng lưu lượng lũ trên suối Cam Ly từ năm 2000-2019 bằng phần mềm Mike NAM

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

 Thực trạng vấn đề lũ lụt tại thành phố Đà Lạt:
Khoảng gần những năm gần đây, mỗi khi có mưa lớn xảy ra thì thành phố Đà Lạt lại 

ngập tràn trong nước. Lũ sâu cả mét, hàng trăm căn nhà ngập trong nước, hàng ngàn ha rau, 
hoa bị hư hại, giao thông tắc nghẽn, du lịch kém sắc là những gì Đà Lạt đang và sẽ tiếp túc 
phải chịu trong thời gian tới mỗi khi bước vào mùa mưa. Đáng nói hơn là tần suất xuất hiện 
mưa lũ ngày càng nhiều hơn.
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Giảm thảm thực vật ven đường đã được khuyến nghị để tăng khả năng quan sát của 
động vật hoang dã đối với người lái xe, tuy nhiên, kết quả của chúng tôi cho thấy rằng biện 
pháp này có thể chỉ hiệu quả đối với một số loài (ví dụ: thú có túi và chim rừng) nhưng có 
thể làm tăng tỷ lệ đi đường đối với những loài khác (tức là kiếm ăn trên mặt đất chim). Do 
đó, giá trị của môi trường sống động vật hoang dã có thể quan trọng hơn việc giảm thiểu sạt 
lở đường thông qua quản lý thảm thực vật. Chúng tôi khuyến nghị giảm giới hạn tốc độ là 
biện pháp giảm thiểu khả thi nhất trong những trường hợp này. 

Nghiên cứu của chúng tôi đã cung cấp thông tin rộng rãi về sáng kiến   “ Tốc độ An toàn 
hơn trên Đảo Phillip ” nhằm giảm tác động của giới hạn tốc độ đường đối với động vật hoang 
dã trên khắp Đảo Phillip. Nghiên cứu sâu hơn có thể điều tra hiệu quả của việc thực thi các 
chính sách này và cách chúng chuyển thành các kết quả tích cực đối với động vật hoang dã.

THÔNG TIN TÁC GIẢ:

Anthony Rendall - a.rendall@deakin.edu.au

Nguồn:

Rendall, AR., Webb, V., Sutherland, DR., White, JG., Renwick, L., Cooke, R. (2021). 
Nơi động vật hoang dã và giao thông va chạm: Tỷ lệ trượt ngã thay đổi theo thời gian tại một 
điểm nóng du lịch động vật hoang dã. Hệ sinh thái và Bảo tồn Toàn cầu e01530. https://doi.
org/10.1016/j.gecco.2021.e01530
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BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUẢN LÝ LƯU VỰC NƯỚC 
CỦA QUỐC ĐẢO SINGAPORE

Nguyễn Bá Dương Huy 20N*, Nguyễn Quỳnh Anh 20N*, Lê Hồng Chuyên 21N* 
*N: Chuyên ngành Cấp thoát nước 

1. NGUỒN NƯỚC CẤP SINH TỒN

Với tổng diện tích rơi vào khoảng 710 km2 cùng với khu đô thị đang ngày càng phát triển, 
Singapore đang phải đối mặt với vấn đề thiếu không gian cho việc thu thập và lưu trữ tất cả 
lượng nước mưa rơi xuống hàng năm. Tuy nhiên thông qua một mạng lưới sông, kênh và cống 
rãnh, lượng mưa rơi trên 2/3 diện tích đất của Singapore đã  được chuyển đến 17 hồ chứa.

Singapore có hai hệ thống tách biệt để thu thập nguồn nước mưa và nguồn nước đã qua 
sử dụng. 

• Nước mưa được thu thập thông qua mạng lưới lưới thoát nước, kênh rạch, sông ngòi
toàn diện và được chuyển đến các hồ chứa trước khi được xử lý thành nước sinh hoạt.

• Nước đã qua sử dụng được thu gom bằng hệ thống cống ngầm dẫn đến nhà máy xử
lý nước. Các hệ thống riêng biệt đảm bảo rằng các đường nước không bị ô nhiễm. 
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Giờ trái đất năm 2022: Kiến tạo tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ.

Giờ Trái đất năm 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động 
với chủ đề “Kiến tạo Tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ” (Shape the Future), mong 
muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân về vai trò quan trọng trong các hoạt 
động thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh 
học trên toàn cầu. Tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra cam kết giảm phát 
thải khí nhà kính hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, giảm phát thải mê-tan 
toàn cầu đến năm 2030, tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu và tham gia nhiều sáng 
kiến khác. Cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP26 để khẳng định với cộng đồng quốc tế quyết 
tâm cao của Việt Nam trong thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển ít phát thải, thúc đẩy 
phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. 

Nhằm hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên và căn cứ điều kiện tình hình thực 
tế hiện nay, các bô môn chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Cấp thoát nước, Kỹ thuật Môi 
trường đô thị, Công nghệ cơ điện công trình và Giao thông đô thị đã xây dựng kế hoạch hội 
thảo online với sinh viên và khách mời trên nền tảng MS Team. Bên cạnh đó, Liên chi khoa 
cũng kết hợp với Câu lạc bộ Đô thị xanh đã lập kế hoạch triển khai các hoạt động kỉ niệm 
tháng 3/2022. Ngoài ra, Khoa cũng đã đưa ra kế hoạch cho chương trình Giờ trái đất tại Ngày 
hội khởi nghiệp Quốc gia sẽ tổ chức vào ngày 26-27/3/2022 sắp tới đây. 

Tổng hợp Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bản tin (monre.gov.vn)
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ĐIỂM TIN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 

ThS. Nguyễn Hồng Vân

Căn cứ theo công văn số 1358/BTNMT-TTTT đã được gửi tới các Bộ, ban ngành ngày 
17/3/2022 về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt dộng hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày khí 
tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. 

Ngày nước thế giới 22/3/2022 với chủ đề: “Nước ngầm – Biến nguồn tài nguyên vô 
hình thành hữu hình.

Ngày nước thế giới được Liên hợp quốc phát động nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công 
nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng đến kêu gọi sự quan tâm của 
cộng đồng cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước 
ngầm; thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.
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Kể từ năm 2011, diện tích lưu vực nước đã tăng từ một nửa lên 2/3 diện tích đất của 
Singapore với việc hoàn thành các Hồ chứa Marina, Punggol và Serangoon. Điều này 
khiến Singapore trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới thu hoạch nước mưa đô 
thị trên quy mô lớn để tiêu thụ. PUB đang tiếp tục tìm tòi và phát triển các phương pháp 
để tối đa hóa năng suất thu gom nước mưa cũng như sẽ cố gắng thu thập từng giọt nước 
rơi xuống Singapore.

*PUB ( thường xuyên theo dõi chất lượng nước thô trong các hồ chứa của mình thông
qua việc lấy mẫu và hệ thống cảm biến trực tuyến. Công tác kiểm tra chất lượng nước định 
kỳ cũng được tiến hành đối với hồ chứa nước thô. 

2. THÔNG TIN VỀ CÁC CON SÔNG VÀ KÊNH DẪN TỚI CÁC HỒ CHỨA CHÍNH

Hồ chứa Marina: Sông Singapore; Kênh Bukit Timah; Kênh Rochor. Sông Reylang. 
Sông Kallang. Kênh Stamford. Sông Whampoa

Hồ chứa Serangoon: Sông Pinang; Sông Blukar

Hồ chứa Kranji: Sông Peng Siang; Sông Kangkar; Sông Tengah

Hồ chứa Pandan:Sông Pandan; Sông Ulu Pandan

Hồ chứa Punggol: Sông Tongkang; 

Hồ chứa Lower Seletar: Sông Seletar; Sông Seletar Simpang Kiri; 

Hồ Jurong: Sông Lanchar. Sông Ulu Pandan

3. HỒ CHỨA TRONG THÀNH PHỐ

Được xây dựng nhờ tầm nhìn của thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, hồ chứa nước 
thứ 15 - một công trình mang đầy tính biểu tượng tại vịnh Marina với tên gọi hồ chứa Marina 
đã được ra đời.
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 QUẢNG BÁ CÁC HOẠT ĐỘNG DƯỚI NƯỚC

Tại PUB, chúng tôi tin rằng việc xây dựng mối liên kết giữa con người với nước rất 
quan trọng, vì khi mối liên kết đấy đã được hình thành, con người sẽ quý trọng nguồn nước 
hơn. Bằng việc tổ chức các hoạt động thể thao dưới nước như chèo thuyền, câu cá, …. Chúng 
tôi đã thành công trong việc tạo ra mối liên kết giữa các thế hệ con người với nguồn nước 
quý giá của quốc gia.

Trong quá trình chơi thể thao, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Lấy ví dụ như 
khi chèo thuyền, người tham gia luôn phải mặc áo phao. Ngoài ra, người chơi cũng luôn 
được nhắc nhở rằng phải giữ cho lưu vực nước luôn sạch rác.

CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG HỒ CHỨA

Việc giảm thiểu chất thải trong lưu vực nước là một điều tối quan trọng trong việc đảm 
bảo chất lượng nước. Các khoáng vật trong các nguồn như chất thải động vật, chất thải thực 
phẩm,.... là những tác nhân có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái của nguồn nước. Các 
chất nói trên là “thực phẩm” đối với các loài tảo, kết hợp với các điều kiện như nhiệt độ và 
ánh sáng có thể khiến cho tốc độ phát triển của chúng trở nên nhanh hơn rất nhiều lần.
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Cùng với đó, cuộc thi “Bạn và tôi - Go Green” với bài dự thi là Clip trung bình 5 phút 
về các hoạt động về tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu rác thải; sử dụng hiệu quả năng lượng, 
tiết kiệm nước trong cuộc sống hằng ngày hoặc các hoạt động về bảo vệ môi trường biển 
cũng đã tạo ra một sân chơi vô cùng sôi nổi. Nhiều nhóm sinh viên đã gửi các bài dự thi rất 
độc đáo, nội dung hấp dẫn và lan tỏa đến cho các người xem những thông điệp rất ý nghĩa. 
Qua đó, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho nhóm Nguyễn Thương 18D; 02 giải nhì thuộc 
về Đoàn Kim Khuê lớp 17M và tập thể lớp 19M; ngoài ra còn có 3 nhóm đạt giải ba và 02 
nhóm được trao giải khuyến khích.

2. CÁC CUỘC THI SẮP DIỄN RA

Tháng 3 là tháng hành động của Thanh niên và vì vậy năm nay Khoa KTHT và MT Đô 
thị đang chuẩn bị triển khai 01 cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 và Tuần 
lễ hưởng ứng giờ Trái đất 60+. Đây là hoạt động do Chi Đoàn Thanh niên Khoa phát động và 
không chỉ mang lại nguồn cảm hứng mới, năng lượng mới cho các bạn sinh viên trong điều 
kiện bình thường mới mà còn hứa hẹn với những rất giải thưởng hấp dẫn. Các bạn sinh viên 
hãy chờ đón và tham gia nhiệt liệt nhé!

Ngoài ra, Ban biên tập xin gửi đến các bạn sinh viên, học sinh thông tin về cuộc thi “Đề 
xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai” do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến, công trình, phi công 
trình, mô hình (sau đây gọi chung là tác phẩm) ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi 
ro thiên tai; phục vụ hiệu quả mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu; có tính ứng dụng và 
giá trị cao đời sống xã hội. Lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc phục vụ tuyên truyền, 
nhân rộng, nâng cao hiệu quả về ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn liền công tác quản lý nhà 
nước với các hoạt động xã hội, cộng đồng trong ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ các rủi 
ro do thiên tai. Thông điệp tác phẩm dự thi được thể hiện thông qua những nội dung chính 
sau đây: Các bài viết có ý tưởng, sáng kiến; các bản vẽ tay, vẽ trên nền tảng công nghệ; các 
mô hình được thiết kế, lắp ráp... thể hiện được công trình thích ứng hiệu quả với biến đổi khí 
hậu/giảm nhẹ phát thải khí nhà kính/giảm nhẹ các rủi ro và tác động của thiên tai. Thông tin 
chi tiết về cuộc thi các bạn cùng tìm hiểu theo trên trang: Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bản 
tin (monre.gov.vn)



GÓC HỌC THUẬT

CÁC CUỘC THI LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH NGHỀ CỦA CHÚNG TA

1. ĐIỂM TIN CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Nhằm truyền thông và quảng bá thương hiệu Khoa KTHT và MT Đô thị đồng thời kiến 
tạo một sạo sân chơi đặc biệt Chung tay Đẩy lùi Covid19, Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải 
đảo Việt Nam (từ 01/6 – đến 08/6), Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế 
giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), góp phần lan tỏa, nâng cao ý thức, trách nhiệm 
cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam, tháng 6/2021 vừa qua, Khoa Khoa KTHT và MT Đô thị đã 
tổ chức 02 cuộc thi:  “Sáng tạo tái thiết cảnh quan sinh thái trong trường học” và “Bạn và 
tôi - Go Green” phát động tới các đối tượng dự thi gồm: Toàn thể các bạn sinh viên trường 
Đại học Kiến Trúc HN, học sinh các trường THPT (cá nhân hoặc nhóm tối đa 5 người) trên 
toàn quốc. Toàn thể công dân Việt Nam đều được tham gia bình chọn các clip dự thi.  

Như chúng ta đã biết, năm 2021, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã 
lựa chọn Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới là Ecosystem Restoration (tạm dịch: Phục 
hồi Hệ sinh thái). Phục hồi các hệ sinh thái lớn nhằm bảo vệ, cải thiện sinh kế của những 
người sống phụ thuộc vào chúng, giúp hạn chế bệnh tật, giảm rủi ro thiên tai và giúp chúng 
ta đạt được tất cả các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Trên thực tế, trong phạm vi trường học 
hiện nay, việc khôi phục cảnh quan với không gian xanh, sân chơi…. sau những giờ làm việc 
căng thẳng sẽ giúp cho con người có thể thư giãn, yêu nghề và làm việc hiệu quả hơn,  góp 
phần tạo dựng hệ sinh thái đô thị thân thiện môi trường. Vì vậy cuộc thi “Sáng tạo tái thiết 
cảnh quan sinh thái trong trường học” đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của 
các sinh viên, học sinh với bài dự thi là mô hình dưới dạng 3D (mô hình ảo dựng trên nền 
đồ họa hoặc mô hình kiến trúc thực được thu nhỏ) mô phỏng một ngôi trường đã được tái 
thiết cảnh quan sinh thái có kèm theo thuyết minh về ý tưởng. Kết quả chung cuộc, sinh viên 
Nguyễn Minh Nhật, lớp 20M, đã dành giải đặc biệt với ý tưởng và sản phẩm ấn tượng, đạt 
chất lượng cao, có cả mô hình thực thu nhỏ và mô hình 3D điện tử.
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KIỂM SOÁT CHẤT THẢI TRONG LƯU VỰC

PUB và NEA đã cùng nhau hợp tác và tạo ra một bộ phận để theo dõi và kiểm soát lượng 
chất thải trong các lưu vực hồ chứa này. Thông qua việc kiểm tra chất lượng nước thường 
kỳ, cơ quan đó đã thu thập được dữ liệu chất lượng nước chuẩn. Từ đó, khi có dấu hiệu bất 
thường trong nguồn nước, những hành động để xử lý tận gốc nguyên nhân gây ô nhiễm sẽ 
được thực hiện để bảo vệ chất lượng nước. 

GIỮ GÌN HỆ SINH THÁI

Việc giữ cho lưu vực hồ chứa sạch sẽ là một điều tối quan trọng bởi đó không chỉ là nơi 
cung cấp nước sinh hoạt chính, mà còn là môi trường sống của vô số các sinh vật lớn nhỏ. Để 
bảo vệ hệ sinh thái của hồ chứa, tuyệt đối không được đưa vào các sinh vật ngoại vi vào các 
hồ chứa. Việc đưa các sinh vật này vào môi trường tự nhiên sẽ gây nhiều tác hại hơn lợi ích:

HIỂM HỌA SINH THÁI

 4
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Các sinh vật ngoại vi này khi được đưa vào trong môi trường nước, chúng có thể sẽ cạnh 
tranh với các sinh vật bản địa về thức ăn, nơi trú và sinh sản. Thậm chí, có khả năng chúng 
sẽ săn các sinh vật bản địa để sinh tồn.

Ngoài ra, một số sinh vật có thể mang virus gây chết các sinh vật bản địa do  các sinh 
vật bản địa thiếu đi miễn dịch.

TỔNG KẾT 

Ngoài việc cung cấp môi trường cho kinh doanh và nghiên cứu, Singapore đóng vai trò 
quan trọng trong việc tạo dựng đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và 
các nhà lãnh đạo ngành về các vấn đề, thách thức và giải pháp về tài nguyên nước. Mặc dù 
năng lực cấp nước ở Singapore hiện vào khoảng 430 triệu gallon một ngày và con số này có 
thể sẽ tăng gấp đôi vào năm 2060. Nhưng PUB tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng về nước và 
mở rộng năng lực và mọi người dân được khuyến khích tham gia bảo tồn nước. Mục tiêu 
giảm mức tiêu thụ nước từ 141 lít hiện tại xuống còn 130 lít mỗi người mỗi ngày vào năm 
2030 là mục tiêu hướng tới lối sống sinh thái bền vững của đất nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://www.pub.gov.sg/watersupply/singaporewaterstory

2. https://www.pub.gov.sg/Documents/Biodiversity_of_our_Waterways_and_Reservoirs.pdf

3. https://www.pub.gov.sg/Documents/Why_Algae_Occurs.pdf

4. https://www.pub.gov.sg/savewater

*PUB là một Ủy ban trực thuộc Bộ Phát triển Bền vững và Môi trường (MSE )của
Singapore. Đây là cơ quan cấp nước quốc gia quản lý việc cung cấp nước và nước đã 
sử dụng của Singapore. Từ tháng 4 năm 2020, PUB có trách nhiệm bảo vệ bờ biển của 
Singapore khỏi nước biển dâng với tư cách là cơ quan bảo vệ bờ biển quốc gia.
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LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay nghiên cứu khoa học là một lĩnh vực có tốc độ phát triển rất nhanh với các
thành tựu được chào đón và ứng dụng trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đặc biệt 

Nghiên cứu Khoa học còn là một hoạt động không thể tách rời với nhiệm vụ dạy và học của 
cả thầy và trò trong trường đại học. Các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học không 
những đem lại kết quả học tập tốt mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực khác giúp các em 
có điểm xuất phát vững vàng khi tạo dựng nghề nghiệp trong tương lai. 

Với nỗ lực để có cái nhìn đúng và đủ nhất về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 
viên, thấy được tầm quan trọng của hoạt động này cũng như tôn vinh các công trình nghiên 
cứu sáng tạo của sinh viên, được sự đồng ý của Hội đồng khoa học Khoa Kĩ thuật hạ tầng và 
Môi trường Đô thị, Tập san SINH VIÊN KHOA ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP ra mắt bạn đọc số Tháng 3/2022.

Phát huy truyền thống nửa thế kỉ Nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Đô thị trường 
Đại học Kiến trúc Hà Nội, trong những năm gần đây định hướng và phương pháp triển khai 
đề tài của các bạn sinh viên ngày càng tăng hàm lượng khoa học cũng như đáp ứng các vấn 
đề thời sự của cuộc sống và đạt nhiều giải thưởng cao quý. Các thầy cô trong vai trò của 
người hướng dẫn luôn tạo động lực và truyền cảm hứng giúp sinh viên nuôi dưỡng niềm đam 
mê nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế cũng như sáng tạo khởi nghiệp. 

Trong khuôn khổ số Tháng 3/2022, Ban biên tập xin gửi đến quý độc giả lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc, thành đạt và lời chào trân trọng nhất!

Số xuất bản chào đón tháng Thanh niên hành động.



THỂ LỆ GỬI BÀI

Bài viết ngắn gọn, rõ ràng, đánh máy trên một mặt giấy A4 (độ dài không quá 5 trang, lề 
trái bằng 3,5cm, lề phải bằng 2,0cm, lề trên + dưới 3,0cm, cỡ chữ 14, khoảng cách dòng tối 
thiểu là 1,3cm), đánh số trang; các ký hiệu, công thức và hình vẽ phải chính xác, đúng quy 
định, đánh số và ghi rõ vị trí đặt hình, tiêu đề bài báo viết bằng chữ in hoa, họ và tên tác giả, 
số điện thoại... được đặt ngay dưới dòng tiêu đề sát với lề phải của trang 1.

Tư liệu nước ngoài và dẫn liệu cần ghi rõ xuất xứ (tên tác giả, tên ấn phẩm, nhà xuất 
bản, năm xuất bản; báo chí phải ghi rõ số ra ngày, tháng, năm; tên trang Web và   tên chuyên 
mục của trang Web. v.v...).

Không nhận những bài viết đã đăng trên các ấn phẩm khác ở trong và ngoài Học viện. 
Bài viết và ý kiến trao đổi xin gửi về:

Phòng 105 – Nhà U – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Hà Nội

Hotline Khoa Đô thị: 0812989668; Email: svnckh.tapsan@gmail.com
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PGS.TS. Nghiêm Vân Khanh (Trưởng ban)

TS. Thân Đình Vinh

Ths. Nguyễn Hồng Vân

Ths. Đinh Thị Thu Hoài

Ths. Lưu Thị Trang

BAN THƯ KÝ

Ths. Lý Kim Chi 

(Trưởng ban)

Sv.Lê Thị Hằng 

Sv. Nguyễn Kim Dung

Sv. Đặng Thị Thu Thủy 

Sv. Lê Hồng Chuyên

Sv.Bùi Văn Tùng

Số Tháng 
3/2022

BAN BIÊN TẬP CHUYÊN SAN 
Phòng U105- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

CHUYÊN SAN TUYỂN TẬP SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

KĐT.TTSV số tháng 3/2022



1. Trung tâm Công nghệ hạ tầng kỹ thuật và Môi trường đô thị (CIE)

-   Trung tâm Công nghệ hạ tầng kỹ thuật và Môi trường đô thị (CIE) là tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. Trung tâm được thành lập theo quyết định số 2031/QĐ/ĐHKT 
- QTTB ngày 08/9/2005 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; được sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ số 126/ĐK - KH&CN lần 1 ngày 20/12/20 05, lần 
2 ngày 22/01/2007; được Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00010057 ngày 10/4/2018.

-   Trung tâm (CIE) có chức năng và nhiệm vụ:
-   Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị;
-   Tổ chức thực hiện các khoá đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị;
-   Tư vấn đầu tư, lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn Khảo sát, Thiết kế, Giám sát, Thẩm tra, Thí nghiệm kiểm định chất lượng vật liệu các công trình gồm: Công trình Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông và Thủy lợi, Môi trường.
-   Tổ chức hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị.
-   Hợp tác với các tổ chức trong nước, nước ngoài để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
-   Trung tâm (CIE) đã và đang thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao trong phạm vi cả nước và khu vực đông nam á, được xã hội ghi nhận và được bộ xây dựng tặng bằng khen nhiều năm.
-   Thông tin liên hệ: 

     Giám đốc: Bùi Văn Deo  Điện thoại: 0913.558.564

2. Công ty Cổ phần Phát triển đô thị bền vững Việt Nam (VNSCITY) 
-   Phát triển đô thị bền vững đã và đang trở thành xu thế của nhiều quốc gia nhằm tạo ra đô thị 

đáng sống, đô thị cân bằng với thiên nhiên, giảm dấu chân sinh thái và ứng phó với biến đổi 
khí hậu. Trên thế giới nhiều thành phố đã có những giải pháp phát triển đô thị bền vững từ 
những năm cuối của thế kỷ trước và đã đạt được kết quả tốt giúp cải thiện môi trường sống, 
cân bằng hệ sinh thái, gắn kết con người với thiên nhiên và phát triển bền vững. Việt Nam đã 
có những định hướng ban đầu về đô thị bền vững, với mong muốn hiện thực hóa những định 
hướng đó tập thể những Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và 
những cộng sự cùng thành lập Công ty Cổ phần Phát triển đô thị bền vững Việt Nam 
(VNSCITY) là nơi để sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tư vấn trong lĩnh vực phát 

triển đô thị hướng tới mục tiêu xây dựng những đô thị bền vững, đáng sống, thông minh cân bằng với thiên nhiên.
-   Năm 2021 Chuyên gia của Công ty (VNSCITY) đã tham gia cùng Tập đoàn NDA GROUP và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Glopan 

thực hiện Đồ án “Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà (Cát Bà Amatina)” đã đạt giải đặc biệt tại lễ trao giải 
thưởng Quy hoạch quốc gia.

-   Đây là Giải thưởng do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài Nguyên & Môi trường, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, có phạm vi cả nước lần thứ 2.

CÁT BÀ AMATINA - MỘT ĐIỂM ĐẾN PHƯƠNG ĐÔNG - NƠI KỲ QUAN HỘI TỤ
Thông tin liên hệ: PGĐ: TS. Thân Đình Vinh   Điện thoại: 0904.956.323

BÁN BUÔN VẬT LIỆU, THIẾT BỊ LẮP ĐẶT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

-   Công ty cổ phần Môi trường CTCenvi được thành lập vào năm 2012 chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện về các 
lĩnh vực thiết kế thi công các hệ thống xử lý môi trường. Với đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, năng động, có trình độ cao 
và có sự hợp tác của các Thạc sĩ, Giáo sư đầu ngành, Công ty hiện ngày càng tiếp cận các công nghệ tiên tiến nhằm 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

-   Chúng tôi cam kết về các triết lý kinh doanh của Công ty: “Uy tín – Chuẩn xác – Chất lượng – Tiến độ - Hiệu quả” và 
quán triệt sâu sắc đến từng nhân viên về ý nghĩa: “Chất lượng công trình, dịch vụ và mức độ hài lòng của quý khách 
hàng là sự sống còn của Công ty”. 

• Lĩnh vực kinh doanh
    HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-   Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đề 

án bảo vệ môi trường chi tiết. 
Tư vấn hỗ trợ áp dụng mô hình mới về bảo vệ môi trường, tuyên truyền, tập huấn đào tạo phổ biến kiến thức

    XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC
-   Tư vấn, thiết kế, thi công, tổng thầu EPC (tư vấn, thiết kế - cung cấp thiết bị - xây lắp, vận hành) các dự án về xử lý 

nước thải và rác thải của các ngành: Bệnh viện, Sinh hoạt, Công nghiệp.
-   Tư vấn, lập dự toán tổng dự toán, lập và quản lý dự án đầu tư, dự án EPC, dự án khả thi – tiền khả thi, lập hồ sơ mời 

thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu và quản lý quá trình thi công xây lắp và vận hành dự án cho các lĩnh vực được 
nêu ở trên.

-   Dịch vụ lập dự toán, tổng dự toán hệ thống công nghệ xử lý nước thải và cấp nước, công trình điện, hệ thống tự động 
hóa trong các công trình dân dụng, công nghiệp.

-   Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo phân tích các thông số môi trường, hóa học, sinh học;
-   Xử lý ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường; 
-   Thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn;

3. Công ty Cổ phần Môi trường CTCenvi

Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Môi trường CTCenv
Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Giám đốc: TS. Nguyễn Hữu Thủy   ĐT: 0855.12.00.99 / 094.453.56.86
www.ctcenvi.vn                               info@ ctcenvi.vn

• Dự án tiêu biểu

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH



2019 2021

KHOA KỸ THUẬT HẠ TẦNG 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
HANOI ARCHITECTURAL UNIVERSITY

2020

KHOA ĐÔ THỊ - NÂNG BƯỚC TƯƠNG LAI

CHUYÊN SAN ĐIỆN TỬ TUYỂN TẬP SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP
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